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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ν. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ε.Δ. 

για υποθέσεις Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας ορισμένες στις 05/12/2022 

οι οποίες, κατόπιν συγκατάθεσης όλων των διαδίκων, έτυχαν χειρισμού στην 

απουσία τους 

 

ΣΗΜ.1: Σε όσες υποθέσεις δεν αποστέλλονται στο Δικαστήριο 

ηλεκτρονικά μηνύματα από όλους τους διαδίκους και/ή συνηγόρους, οι 

διάδικοι και/ή συνήγοροι θα πρέπει να εμφανίζονται στο Δικαστήριο. 

 

ΣΗΜ.2: Υποθέσεις για τις οποίες αποστάληκαν εκπρόθεσμα 

ηλεκτρονικά μηνύματα, είτε σε χρόνο λιγότερο των δύο (2) 

εργάσιμων ημερών, ως οι πρόνοιες του πιο πάνω Διαδικαστικού 

Κανονισμού, δεν θα λαμβάνονται υπόψη και απαιτείται φυσική 

παρουσία.) 

 

ΣΗΜ.3: Για τις υπόλοιπες υποθέσεις, οι οποίες δεν είναι στο πινάκιο, 

νοείται ότι ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ως οι πρόνοιες του πιο 

πάνω Διαδικαστικού Κανονισμού. 

 

Αρ. Υπόθεσης Νέα ημερομηνία και 

ώρα 

Σκοπός για τον οποίο ορίζεται 

και οδηγίες για την περαιτέρω 

πορεία της υπόθεσης 

Αγωγή 2876/19 26/05/2023, στις 10:30 

π.μ. 

Ορίζεται για ακρόαση στις 

26/05/2023, στις 10:30 π.μ. Έξοδα 

στην πορεία. 

Αγωγή 32/18 28/04/2023, στις 11:00 

π.μ. 

Το αίτημα εγκρίνεται. 

Επαναορίζεται για ακρόαση στις 

28/04/2023, στις 11:00 π.μ. Χωρίς 

έξοδα. 

Αγωγή 1790/18 10/05/2023, στις 11:00 

π.μ. 

Ορίζεται για ακρόαση στις 

10/05/2023, στις 11/00 π.μ. 
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Αγωγή 1650/20 01/02/2023, στις 10:00 

π.μ. 

Η αίτηση ορίζεται για ακρόαση στις  

01/02/2023, στις 10:00 π.μ. Την 

ίδια ημέρα ορίζεται για οδηγίες η 

αγωγή. Ένσταση μέχρι και 

19/01/2023. 

Αγωγή 2907/21 20/02/2023, στις 08:30 

π.μ. 

Η αίτηση ορίζεται στις 20/02/2023, 

στις 08:30 π.μ.  

Ε.Α. να καταχωρηθεί 7 μέρες 

προηγουμένως.  

Αγωγή 1722/21 22/02/2023, στις 08:30 

π.μ. 

Ορίζεται για απόδειξη στις 

22/02/2023, στις 08:30 π.μ. 

Υπεράσπιση να καταχωρηθεί μια 

εβδομάδα προηγουμένως. 

Αγωγή 2791/21 22/02/2023, στις 08:30 

π.μ. 

Ορίζεται για απόδειξη στις 

22/02/2023, στις 08:30 π.μ. 

Υπεράσπιση να καταχωρηθεί μια 

εβδομάδα προηγουμένως.  

Αγωγή 3002/21 22/02/2023, στις 08:30 

π.μ. 

Ορίζεται για απόδειξη στις 

22/02/2023, στις 08:30 π.μ. 

Υπεράσπιση μια βδομάδα 

προηγουμένως. 

Αγωγή 3199/21 22/02/2023, στις 08:30 

π.μ. 

Ορίζεται για απόδειξη στις 

22/02/2023, στις 08:30 π.μ. 

Υπεράσπιση μια βδομάδα 

προηγουμένως. 

Αγωγή 1946/19 13/01/2023, στις 08:30 

π.μ. 

Παραμένει για οδηγίες στις 

13/01/2023, στις 08:30 π.μ.  

 

ΟΚΜ & ΣΜ μέχρι και 09/01/2023. 

Αγωγή 1826/18 10/05/2023, στις 11:00 

π.μ.  

Ορίζεται για ακρόαση στις 

10/05/2023, στις 11:00 π.μ. Έξοδα 

στην πορεία. 

Ε/Α = Έκθεση Απαίτησης 

ΕΔΑΕ = Ένορκη Δήλωση Αποκάλυψης Εγγράφων 

Ε/Σ = Ένταλμα Σύλληψης 

Ε/Υ = Έκθεση Υπεράσπισης 
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ΚΓΟ = Κλήση για οδηγίες 

ΟΚΜ & ΣΜ = Ονομαστικός κατάλογος μαρτύρων & Σύνοψη μαρτυρίας 

ΣΕΔ = Συμπληρωματική Ένορκη Δήλωση 

 

*Οποιαδήποτε ηλεκτρονικά μηνύματα να αποστέλνονται στο i.pavlou@galatariotis.com και στο 

neconomou@dc.judicial.gov.cy  
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