
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΕΝΩΠΙΟΝ: Γ. Καραμαλλή, Προσ. Ε.Δ. 

Ημερομηνία: 21/11/2022 

 

 

Οι πιο κάτω υποθέσεις τυγχάνουν χειρισμού ως ακολούθως χωρίς τη φυσική παρουσία των 

συνηγόρων των διαδίκων σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης 

(Ηλεκτρονική Επικοινωνία) Διαδικαστικού Κανονισμού του 2021: 

 

 

ΑΡ. ΑΓΩΓΗΣ / ΑΙΤΗΣΗΣ ΗΜΕΡ. ΟΡΙΣΜΟΥ / ΟΔΗΓΙΕΣ 

Αγωγή 2237/2018 Η αγωγή ορίζεται για τελικές αγορεύσεις στις 11/01/2023 και 

ώρα 09:00π.μ. Καμία διαταγή για έξοδα.  

 

Αίτηση 20/2001 Η αίτηση αποσύρεται και απορρίπτεται ανεπιφύλακτα. Κάθε 

πλευρά τα έξοδα της και τυχόν προηγούμενες διαταγές 

εξόδων ακυρώνονται.  

 

Αγωγή 1988/2020 Αίτηση ημερ. 24/06/2022 

 

Η αίτηση ορίζεται για ακρόαση με γραπτές αγορεύσεις την 

01/03/2023 και ώρα 09:00π.μ. Η αγωγή παραμένει την ίδια 

ημέρα και ώρα για οδηγίες. Έξοδα στην πορεία.  

 

Αγωγή 108/2020 Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 26/01/2023 και ώρα 

09:00π.μ. Καμία διαταγή για έξοδα.  

 

Αγωγή 1587/2019 Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση στις 23/03/2023 και ώρα 

09:00π.μ. Καμία διαταγή για έξοδα.  

 

Αγωγή 73/2019 Η αίτηση ημερ. 17/05/2022 αποσύρεται και απορρίπτεται με 

έξοδα υπέρ της Ενάγουσας και εναντίον της Εναγόμενης 2 

ως αυτά θα υπολογιστούν από τον Πρωτοκολλητή και θα 

εγκριθούν από το Δικαστήριο και θα είναι πληρωτέα στο 

τέλος της διαδικασίας. Η κλήση για οδηγίες παραμένει στις 

26/01/2023 και ώρα 09:00π.μ., για να προχωρεί η υπόθεση 

συγκροτημένα.   

 

 

Σημείωση: 



1. Σε όσες υποθέσεις δεν αποστέλλονται ηλεκτρονικά μηνύματα στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση Dc.nicosia.Karamalli@dc.judicial.gov.cy από όλους τους συνηγόρους των 

διαδίκων, με τα αιτήματα και τις τοποθετήσεις τους, το αργότερο μέχρι δύο (2) μέρες 

πριν την ημερομηνία ορισμού της κάθε υπόθεσης, η φυσική παρουσία των συνηγόρων 

των διαδίκων είναι απαραίτητη, εκτός και εάν δοθούν διαφορετικές οδηγίες από το 

Δικαστήριο.  

 

2. Όσον αφορά τις υποθέσεις που έχουν καταχωριστεί μέσω του i-justice και μπορούν να 

διεκπεραιωθούν χωρίς τη φυσική παρουσία των συνηγόρων των διαδίκων, 

παρακαλούνται οι συνήγοροι των διαδίκων όπως προωθούν τα αιτήματα τους στο 

Δικαστήριο μέσω του i-justice (μέσω της επικοινωνίας) και όχι με ηλεκτρονικό μήνυμα 

στη δοθείσα ηλεκτρονική διεύθυνση.  
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