
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΕΝΩΠΙΟΝ: Ν. Πετρίδου, Προσ. Ε.Δ. 

 

Υποθέσεις ημερ.: 23/01/2023 

 

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:  

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. 

 

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 2857/15 

Η Αγωγή σε σχέση με την Εναγόμενη 4 ορίζεται για Ακρόαση στις 31.03.2023 και ώρα 

10:30. π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

Η  Αγωγή σε σχέση με την Εναγόμενη 3 ορίζεται για σκοπούς Παρακολούθησης στις 

03.03.2023 και ώρα 08:45 π.μ. Καμία διαταγή για έξοδα. 

Η Αγωγή αποσύρεται και απορρίπτεται ανεπιφύλακτα εναντίον των Εναγόμενων 1 και 

2, με έξοδα υπέρ τους και εναντίον των Εναγόντων (αλληλέγγυα και/ή κεχωρισμένα) ως 

ακολούθως: 

υπέρ του Εναγόμενου 1, ως αυτά υπολογιστούν από τον Πρωτοκολλητή και εγκριθούν 

από το Δικαστήριο.  

υπέρ της Εναγόμενης 2, για το ποσό των €3.500 πλέον ΦΠΑ. Στο εν λόγω ποσό δεν θα 
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επιδικάζεται οποιοσδήποτε τόκος. Τυχόν προηγούμενες διαταγές για έξοδα 

ακυρώνονται.  

Όσον αφορά την απόφαση για τα έξοδα του Εναγόμενου 1, θα υπάρχει αναστολή 

εκτέλεσής της για περίοδο 6 μηνών από σήμερα. Αν εντός της ρηθείσας περιόδου 

αναστολής καταβληθεί στον Εναγόμενο 1 το συνολικό ποσό των €1.350 χωρίς ΦΠΑ και 

χωρίς την επιδίκαση οποιουδήποτε τόκου, τότε τα εγκριθέντα υπέρ του έξοδα, θα 

θεωρούνται ως πλήρως εξοφληθέντα.  

Αγωγή 6772/15 

Η Αγωγή αποσύρεται και απορρίπτεται ανεπιφύλακτα εναντίον των Εναγομένων 

2 και 3, με έξοδα υπέρ τους και εναντίον των Εναγόντων  

(αλληλέγγυα και/ή κεχωρισμένα) ως ακολούθως: 

 

- υπέρ της Εναγόμενης 2, για το ποσό των €4.000 πλέον ΦΠΑ, χωρίς τόκο. 

- υπέρ του Εναγόμενου 3, ως αυτά υπολογιστούν από τον Πρωτοκολλητή και 

εγκριθούν από το Δικαστήριο. 

Όσον αφορά την απόφαση για τα έξοδα της Εναγόμενης 2, θα υπάρχει αναστολή 

εκτέλεσης της απόφασης μέχρι την 01.04.2023 και ακολούθως την 1η ημέρα κάθε 

επόμενου μηνός νοουμένου ότι οι Ενάγοντες θα καταβάλλουν στην Εναγόμενη 2, σε 

23 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, αρχής γενομένης την 01.04.2023, το ποσό των €200 

μηνιαίως και σε μία τελευταία δόση το ποσό των €160. 

Όσον αφορά την απόφαση για τα έξοδα του Εναγόμενου 3, θα υπάρχει αναστολή 

εκτέλεσής της για περίοδο 6 μηνών από σήμερα. Αν εντός της ρηθείσας περιόδου 

αναστολής καταβληθεί στον Εναγόμενο 3 το συνολικό ποσό των €1.350 χωρίς ΦΠΑ, 

τότε τα εγκριθέντα/επιδικασθέντα υπέρ του έξοδα, θα θεωρούνται ως πλήρως 

εξοφληθέντα. 

Η Αγωγή για την Εναγόμενη 1 ορίζεται για Ακρόαση στις 11.4.2023 και ώρα 10:30.   

Καμία διαταγή για έξοδα σήμερα. 

 

Αγωγή 1735/17 

συνεκδικαζόμενη 

με την αγωγή 

7038/14 

Η Αγωγή ορίζεται για Αγορεύσεις στις 20.02.2023 και ώρα 10:00. 

Καμία διαταγή για έξοδα. 

Αγωγή 4785/17 

Η Αγωγή ορίζεται για Οδηγίες στις 29.03.2023 και ώρα 08:45. Η γραπτή κατάθεση των 

μαρτύρων του Εναγόμενου να καταχωρηθεί εντός 60 ημερών από σήμερα. Έξοδα στην 

πορεία.  

 


