
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΕΝΩΠΙΟΝ: Ν. Πετρίδου, Πρ.Ε.Δ. 

 

Υποθέσεις ημερ.: 03/11/2022 

 

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 2781/17 

Εκδίδεται εκ συμφώνου απόφαση υπέρ των Εναγόντων και εναντίον του Εναγόμενου 1 

για το ποσό των €2000 πλέον τόκο προς 9% ετησίως επί του ποσού των €1162 από 

01.11.2022 μέχρι εξοφλήσεως πλέον €2000 δικηγορικά έξοδα πλέον Φ.Π.Α. και νόμιμο 

τόκο επί των εξόδων από σήμερα μέχρι εξόφλησης.  

Θα υπάρχει αναστολή εκτέλεσης της απόφασης μέχρι την 31.12.2022 και μετέπειτα θα 

υπάρχει περαιτέρω αναστολή εκτέλεσης της απόφασης που θα συνεχίζεται από μήνα σε 

μήνα εφόσον ο Εναγόμενος 1 καταβάλλει στους Ενάγοντες το ποσό των €50 μηνιαίως 

από την 01.01.2023 και ακολούθως την 1η ημέρα κάθε επόμενου μηνός( με περίοδο 

χάριτος 7 ημερών) μέχρι τελείας εξόφλησης του εξ αποφάσεως χρέους και εξόδων. 

Παράλειψη πληρωμής οποιασδήποτε δόσης (πέρα των επτά (7) ημερών χάρη) καθιστά 

ολόκληρο το υπόλοιπο άμεσα πληρωτέο. 

Οι Ενάγοντες θα έχουν το δικαίωμα άμεσης καταχώρησης memo  στην περιουσία του 

Εναγόμενου 1. 

Αγωγή 5469/15 
Η Αγωγή ορίζεται για Ακρόαση στις 28.02.2023 και ώρα 10:30. Έξοδα στην πορεία, όχι 

εναντίον των Εναγομένων. 

Αγωγή 2949/15 
Η Αγωγή ορίζεται για Οδηγίες για τους Εναγόμενους 2, 3 και 4 και για Παρακολούθηση 

για την Εναγόμενη 1 στις 22.12.2022 και ώρα 08:45. Καμία διαταγή για έξοδα σήμερα. 

Αγωγή 7062/15 

Η Αγωγή απορρίπτεται λόγω μη προώθησης εναντίον της Εναγόμενης 1. Κάθε 

προηγούμενη ειδική διαταγή για έξοδα υπέρ της Εναγόμενης 1 παραμένει σε ισχύ. 

Καμία διαταγή για τα σημερινά έξοδα. 

Αγωγή 7060/15 

Η Αγωγή ορίζεται για Οδηγίες για την Εναγόμενη 2 στις 21.12.2022 και ώρα 08:45. 

Καμία διαταγή για έξοδα σήμερα. 

Η Αγωγή απορρίπτεται λόγω μη προώθησης εναντίον της Εναγόμενης 1. Κάθε 

προηγούμενη ειδική διαταγή για έξοδα σε ότι αφορά την Εναγόμενη 1 παραμένει σε 

ισχύ. Καμία διαταγή για έξοδα σήμερα. 
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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.  


