
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΕΝΩΠΙΟΝ: Κ. Ηλία, Πρ. Ε.Δ. 

 

Υποθέσεις ορισμένες την 19/1/2023 

 

Βάσει του περί Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης (Ηλεκτρονική Επικοινωνία) Διαδικαστικού Κανονισμού 

του 2021, οι πιο κάτω υποθέσεις έτυχαν χειρισμού στην απουσία των μερών λαμβανομένων υπόψη 

των αιτημάτων, τα οποία έχουν εμπρόθεσμα ληφθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: 

Αρ. Αγωγής Δοθείσες οδηγίες 

2277/21 Δίδονται οδηγίες για καταχώριση ΟΚΜ&ΣΜ Ενάγοντα εντός 45 

ημερών από σήμερα και Εναγομένης εντός περαιτέρω 45 

ημερών. Ορίζεται για οδηγίες στις 26/4/2023-9πμ. 

3618/21 Δίδεται παράταση καταχώρισης ΕΔ αποκάλυψης εγγράφων 

Εναγομένης εντός 30 ημερών από σήμερα. Ορίζεται για οδηγίες 

την 1/3/2023-9πμ. Έξοδα στην πορεία και όχι εναντίον 

Ενάγουσας. 

3748/18 Ορίζεται για ακρόαση στις 28/4/2023-11πμ. 

3619/21 Δίδεται παράταση καταχώρισης ΕΔ αποκάλυψης εγγράφων 

Εναγομένης εντός 30 ημερών από σήμερα. Ορίζεται για οδηγίες 

την 1/3/2023-9πμ. Έξοδα στην πορεία και όχι εναντίον 

Ενάγουσας. 

1557/18 Ορίζεται για οδηγίες με σκοπό τον συμβιβασμό στις 2/3/2023-

9πμ. 

419/21 Δίδεται παράταση καταχώρισης ΕΔ αποκάλυψης εγγράφων 

Εναγομένης εντός 30 ημερών από σήμερα. Ορίζεται για οδηγίες 

στις 2/3/2023-9πμ. Έξοδα υπέρ Ενάγουσας. 

1467/20 Ορίζεται για ακρόαση στις 8/6/2023-11πμ. Έξοδα στην πορεία 

και όχι εναντίον Ενάγοντα. 

1186/21 Αίτηση, ημ. 24/11/2022: Ορίζεται για απόδειξη στις 9/3/2023-

9πμ, εκτός αν ΕΥ καταχωριστεί τουλάχιστον 3 μέρες πριν. 



Έξοδα στην πορεία και όχι εναντίον αιτητή. 

3719/18 Ορίζεται για ακρόαση στις 2/5/2023-11πμ.  

1820/20 Δίδεται παράταση καταχώρισης ΟΚΜ&ΣΜ Εναγομένης εντός 60 

ημερών από σήμερα. Ορίζεται για οδηγίες στις 24 /3/2023-9πμ. 

Έξοδα στην πορεία. 

3939/18 Αίτηση, ημ. 14/12/2022: Ορίζεται για ακρόαση με φυσική 

παρουσία στις 21/2/2023-9πμ. 

2266/18 Αίτηση, ημ. 25/11/2022: Εκδίδονται διατάγματα ως ακολούθως: 

• Ο Εναγόμενος να καταχωρήσει την Έκθεση Απαίτησης 
του εναντίον του Τριτοδιάδικου μέσα σε 30 ημέρες από 
σήμερα. 

• Ο Τριτοδιάδικος να καταχωρήσει την Υπεράσπισή του 
μέσα σε 30 ημέρες από την καταχώρηση της Έκθεσης 
Απαίτησης. 

• Απάντηση στην Υπεράσπιση, αν χρειάζεται, να καταχω-
ρηθεί σε 15 ημέρες μετά την καταχώρηση της Υπεράσπι-
σης του Τριτοδιάδικου 

• Αντίγραφο των πιο πάνω δικογράφων να δίδεται στον 
Ενάγοντα.  

• Ο Τριτοδιάδικος είναι ελεύθερος να πάρει μέρος στη δια-
δικασία και δεσμεύεται από το αποτέλεσμα της δίκης. 

• Τα έξοδα της παρούσας αίτησης στην πορεία της διαδι-
κασίας Τριτοδιαδίκου. 

 

Δίδεται παράταση για καταχώριση ΕΔ αποκάλυψης Ενάγουσας 

εντός 30 ημερών από σήμερα. Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 

24/4/2023-9πμ. 

252/21 Αίτηση, ημ. 9/5/2022: Ορίζεται για απόδειξη στις 23/2/2023-9πμ.  

Ευρ. Διατ. Πλ. 24/21 Δίδονται οδηγίες για καταχώριση έγγραφης ένορκης μαρτυρίας 

Ενάγοντα εντός 60 ημερών από σήμερα και Εναγομένων εντός 

περαιτέρω 60 ημερών. Ορίζεται για ακρόαση με γραπτές 

αγορεύσεις στις 20/9/2023-10πμ. Έξοδα στην πορεία. 

4008/19 Ορίζεται για ακρόαση στις 22/5/2023-11πμ. Έξοδα στην πορεία 

και όχι εναντίον εναγομένου. 

1747/21 Ορίζεται για ακρόαση στις 18/9/2023-11πμ.  



 

Οι πιο κάτω υποθέσεις, ορισμένες την 20/1/2023, θα τύχουν χειρισμού χωρίς τη φυσική παρουσία 

των διαδίκων/συνηγόρων: 

- 3929/20 

- 3675/21 

- 3780/21 

- 2644/19 

- 1727/21 

- 1660/18 

- 341/21 

- 497/18 

- 2380/21 

- 257/21 

- 1421/21 

- 2930/21 

 

Σημειώνονται τα πιο κάτω: 

1. Τα ηλεκτρονικά μηνύματα θα πρέπει να αποστέλλονται για όλες τις ημέρες ορισμού στην ηλ. 

δ/ση: Dc.nicosia.Elia@dc.judicial.gov.cy.  

2. Τα ηλεκτρονικά μηνύματα θα πρέπει να αποστέλλονται τουλάχιστον 2 εργάσιμες ημέρες πριν 

την ημερομηνία ορισμού. Σε διαφορετική περίπτωση ή σε περίπτωση που 2 εργάσιμες μέρες 

πριν την ημερομηνία ορισμού δεν υπάρχει η απάντηση/τοποθέτηση όλων των εμπλεκομέ-

νων, η φυσική παρουσία των διαδίκων/συνηγόρων είναι απαραίτητη, εκτός αν δοθούν δια-

φορετικές οδηγίες από το Δικαστήριο.  

3. Σχετικά με τις υποθέσεις i-justice, η επικοινωνία θα γίνεται μέσω του συστήματος.  
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