
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΕΝΩΠΙΟΝ: Ν. Πετρίδου, Πρ.Ε.Δ. 

 

Υποθέσεις ημερ.: 16/12/2022 

 

Παρακαλούνται οι δικηγόροι που απευθύνονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τα αιτήματά τους για  

Ν. Πετρίδου, Προσ. Ε.Δ. να τα αποστέλλουν πάντοτε  KAI στις Δύο ηλεκτρονικές διευθύνσεις, ήτοι:  

ΑΡ. ΑΓΩΓΗΣ / 

ΑΙΤΗΣΗΣ 
ΗΜΕΡ. ΟΡΙΣΜΟΥ/ΔΟΘΕΙΣΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 

Αγωγή 6862/15 

Η Αγωγή ορίζεται για Οδηγίες για σκοπούς εξώδικης διευθέτησης στις 17.01.2023 και 

ώρα 08:45.   

Σε περίπτωση που τα μέρη δεν καταλήξουν σε εξώδικη διευθέτηση, εκείνην την ημέρα, 

οι συνήγοροι των διαδίκων να είναι έτοιμοι να δηλώσουν στο Δικαστήριο τα όσα 

αναφέρονται στους περί Εκδίκασης Καθυστερημένων Υποθέσεων (Ειδικούς) 

Διαδικαστικούς Κανονισμούς του 2022, για σκοπούς έκδοσης από το Δικαστήριο όλων 

των απαραίτητων οδηγιών της ακροαματικής διαδικασίας.  

Καμία διαταγή για έξοδα σήμερα. 

 

Αγωγή 6055/15 

Η Αγωγή ορίζεται για Προγραμματισμό για την Εναγόμενη 1 και για Οδηγίες για τους 

υπόλοιπους Εναγόμενους, για τελευταία φορά στις 27.01.2023 και ώρα 08:45.  

Καμία διαταγή για έξοδα σήμερα. 

Αγωγή 3258/16 

Η Αγωγή ορίζεται για Προγραμματισμό στις 25.01.2023 και ώρα 08:45.  

Εκείνην την ημέρα, οι συνήγοροι των διαδίκων να είναι έτοιμοι να δηλώσουν στο 

Δικαστήριο τα όσα αναφέρονται στους περί Εκδίκασης Καθυστερημένων Υποθέσεων 

(Ειδικούς) Διαδικαστικούς Κανονισμούς του 2022, για σκοπούς έκδοσης από το 

Δικαστήριο όλων των απαραίτητων οδηγιών της ακροαματικής διαδικασίας.  

Έξοδα στην πορεία. 

Αγωγή 2570/16 Η Αγωγή ορίζεται για Οδηγίες για τους Εναγόμενους 1, 2, 5 και 6 στις 20.01.2023 και 

ώρα 08:45. Καμία διαταγή για έξοδα. 

Η Αγωγή απορρίπτεται λόγω μη προώθησης εναντίον της Εναγόμενης 3 . Κάθε 

προηγούμενη ειδική διαταγή για έξοδα σε ότι αφορά την Εναγόμενη 3 παραμένει σε 

ισχύ. Καμία διαταγή για τα σημερινά έξοδα. 

Η Αγωγή αποσύρεται και απορρίπτεται ανεπιφύλακτα εναντίον της Εναγόμενης 4, με 

την κάθε πλευρά να επωμιστεί τα έξοδά της. Οποιεσδήποτε προηγούμενες διαταγές για 
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m.nikolaou@galatariotis.com 

Dc.nicosia.Petridou@dc.judicial.gov.cy 

 

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. 

 

έξοδα ακυρώνονται. 

Αγωγή 922/17 

Η Αγωγή ορίζεται για Οδηγίες για τελευταία φορά για σκοπούς εξώδικης διευθέτησης 

στις 13.01.2023 και  ώρα 08:45.  

Σε περίπτωση που οι διάδικοι δεν καταλήξουν σε εξώδικη διευθέτηση, εκείνην την 

ημέρα, οι συνήγοροι των διαδίκων να είναι έτοιμοι να δηλώσουν στο Δικαστήριο τα όσα 

αναφέρονται στους περί Εκδίκασης Καθυστερημένων Υποθέσεων (Ειδικούς) 

Διαδικαστικούς Κανονισμούς του 2022, για σκοπούς έκδοσης από το Δικαστήριο όλων 

των απαραίτητων οδηγιών της ακροαματικής διαδικασίας.  

Καμία διαταγή για έξοδα σήμερα. 

 

Αγωγή 1577/17 

Η Αγωγή ορίζεται για Προγραμματισμό στις 25.01.2023 και ώρα 08:45.  

Εκείνην την ημέρα, οι συνήγοροι των διαδίκων να είναι έτοιμοι να δηλώσουν στο 

Δικαστήριο τα όσα αναφέρονται στους περί Εκδίκασης Καθυστερημένων Υποθέσεων 

(Ειδικούς) Διαδικαστικούς Κανονισμούς του 2022, για σκοπούς έκδοσης από το 

Δικαστήριο όλων των απαραίτητων οδηγιών της ακροαματικής διαδικασίας.   

Καμία διαταγή για έξοδα σήμερα. 
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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: 

 

 


