
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΕΝΩΠΙΟΝ: Ν. Πετρίδου, Πρ.Ε.Δ. 

 

Υποθέσεις ημερ.: 27/10/2022 

 

Οι πιο κάτω υποθέσεις τυγχάνουν χειρισμού χωρίς τη φυσική παρουσία των συνηγόρων των διαδίκων 

σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης (ηλεκτρονική επικοινωνία) διαδικαστικού 

κανονισμού του 2021, ως ακολούθως: 

 

ΑΡ. ΑΓΩΓΗΣ / 

ΑΙΤΗΣΗΣ 
ΗΜΕΡ. ΟΡΙΣΜΟΥ/ΔΟΘΕΙΣΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 

Αγωγή 2511/17 
Το αίτημα εγκρίνεται. Η Αγωγή ορίζεται για Ακρόαση στις 02.03.2023 και ώρα 10:30. 

Έξοδα στην πορεία. 

Αγωγή 3261/16 
Η Αγωγή ορίζεται για τελευταία φορά για Οδηγίες για σκοπούς διευθέτησης στις 

13.12.2023 και ώρα 08:45. Καμία διαταγή για έξοδα σήμερα.  

Αγωγή 3898/17 
Το αίτημα εγκρίνεται. Η Αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 01.03.2023 και ώρα 10:30. 

Έξοδα στην πορεία, όχι εναντίον των Εναγομένων.  

Αγωγή 3283/17 Η Αγωγή αποσύρεται και απορρίπτεται ανεπιφύλακτα, χωρίς έξοδα. 

Αγωγή 4161/15 
Το αίτημα εγκρίνεται. Η Αγωγή ορίζεται για Οδηγίες με σκοπό την εξώδικη διευθέτηση 

στις 22.11.2022 και ώρα 08:45. Καμία διαταγή για έξοδα σήμερα. 

Αγωγή 4193/16 

Το αίτημα αναβολής της σημερινής ακρόασης εγκρίνεται. 

Σε ότι αφορά την αιτ. ημερ. 05.09.2022, εκδίδεται εκ συμφώνου διάταγμα 

τροποποίησης, ως η παράγραφος (Α) της αίτησης. Τροποποιημένο κλητήριο να 

καταχωρηθεί εντός 15 ημερών από τη σύνταξη του παρόντος διατάγματος. 

Τροποποιημένη Ε/Υ να καταχωρηθεί εντός 15 ημερών από την επίδοση της 

τροποποιημένης Έκθεσης Απαίτησης. Τροποποιημένη απάντηση, αν χρειάζεται, να 

καταχωρηθεί εντός 7 ημερών από την επίδοση της τροποποιημένης Ε/Υ. 

Τα έξοδα της παρούσας  αίτησης όσο και αυτά που θα προκληθούν συνεπεία της 

τροποποίησης επιδικάζονται υπέρ των Καθ’ ων η Αίτηση και εναντίον των Αιτητών 

όπως αυτά θα υπολογιστούν από τον Πρωτοκολλητή και εγκριθούν από το Δικαστήριο. 

Θα είναι, όμως, πληρωτέα στο τέλος της διαδικασίας. 

Η υπόθεση ορίζεται για Οδηγίες, για να διαπιστωθεί κατά πόσον υπάρχει συμμόρφωση 

με το διάταγμα και τα δικόγραφα έχουν κλείσει, στις 19.12.2022 και ώρα 08:45 π.μ.  
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

1. Σε όσες υποθέσεις δεν αποστέλλονται, στις δοθείσες ηλεκτρονικές διευθύνσεις, ηλεκτρονικά μηνύματα 

από όλους τους διαδίκους με τα αιτήματα και τις τοποθετήσεις τους, δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν την 

ημερομηνία ορισμού της κάθε υπόθεσης, η φυσική παρουσία των συνηγόρων των διαδίκων είναι 

απαραίτητη, εκτός αν 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 στις δοθείσες ηλεκτρονικές διευθύνσεις.  


