
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ  
ΕΝΩΠΙΟΝ: Ε. Εφραίμ, Π.Ε.Δ.  
 
 
Σημείωση: 

Λόγω της αύξησης των κρουσμάτων και με γνώμονα τη διασφάλιση της 

υγείας όλων μας, με βάση τη νέα πρακτική ημερομηνίας 22.10.2020 για 

τη διεκπεραίωση των πολιτικών υποθέσεων που εκκρεμούν ενώπιον 

του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, όλοι οι δικηγόροι θα πρέπει 

απαραιτήτως και για όλες ανεξαιρέτως τις υποθέσεις να στέλνουν 

ηλεκτρονικά μηνύματα προς το Δικαστήριο με τα αιτήματα και τις 

τοποθετήσεις τους αναφορικά με την περαιτέρω πορεία της υπόθεσης, 

το αργότερο μέχρι δύο (2) μέρες πριν την ημερομηνία ορισμού της. 

 

 
Ημερομηνία: 07.12.2020 
 
 

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 07.12.2020 
 
Αγωγές: 
    4287/11 

Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες στις 18.12.2020 και 

ώρα 09:00πμ. Η αίτηση για προσθήκη 

συνεναγομένου να καταχωρηθεί στο μεταξύ και 

οριστεί την ίδια ημερομηνία. Τα έξοδα 

επιδικάζονται υπέρ του Ενάγοντα και εναντίον της 

Εναγομένης.   

 

    1783/11 

Η αίτηση ημερομηνίας 29.10.2020 ορίζεται για 

Ακρόαση με γραπτές αγορεύσεις στις 11.01.2021 

και ώρα 10:30πμ. Η ένσταση να καταχωρηθεί 

μέχρι τις 08.12.2020. Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες 

την ίδια ημερομηνία. Τα έξοδα της αίτησης και της 

αγωγής επιδικάζονται υπέρ των Εναγόντων και 

εναντίον των Εναγομένων.  

     



280/14 

Η αίτηση ημερομηνίας 22.03.10 ορίζεται για 

Οδηγίες στις 11.02.2021 και ώρα 09:00πμ. Η 

ένσταση να καταχωρηθεί μέχρι τότε. Τα έξοδα της 

αίτησης παραμένουν στην πορεία. Ο εκπρόσωπος 

της Καθ΄ ης η αίτηση εταιρείας δεσμεύεται να είναι 

παρών στο Δικαστήριο κατά την επόμενη δικάσιμο. 

 

    2226/16 

Η Αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 01.11.2021 και 

ώρα 11:00πμ. Τα έξοδα παραμένουν στην πορεία.  

 

    866/17 

Η παρούσα ορίζεται για Ακρόαση στις 29.10.2021 

και ώρα 11.00π.μ. Τα έξοδα στην πορεία. 

 

    1593/17 

Η αγωγή ορίζεται εκ νέου για Ακρόαση την 

02.07.2021 και ώρα 11.00π.μ. Καμία διαταγή για 

έξοδα. 

 

    3755/18 

Η αίτηση ημερομηνίας 23.09.2020 ορίζεται για 

Οδηγίες στις 11.02.2021 και ώρα 09.00π.μ. Η 

Υπεράσπιση της Εναγομένης 3 να καταχωρηθεί 

μέχρι τότε. Τα έξοδα παραμένουν στην πορεία.  

 

    4188/19 

Η αίτηση ημερομηνίας 27.12.2019 ορίζεται για 

Ακρόαση με γραπτές αγορεύσεις στις 18.02.2021 

και ώρα 10:30πμ. Τα έξοδα παραμένουν στην 

πορεία. Το προσωρινό διάταγμα παραμένει σε 

ισχύ.  

 



    440/20 

Η αίτηση ορίζεται εκ νέου για Οδηγίες στις 

18.12.2020 και ώρα 09:00πμ. Η Υπεράσπιση να 

καταχωρηθεί μέχρι τότε. Τα έξοδα της αίτησης 

παραμένουν στην πορεία.  

Αιτήσεις: 

1519/12 

Η αίτηση ημερομηνίας 01.09.2020 ορίζεται για 

Οδηγίες στις 11.02.2021 και ώρα 09:00πμ. Η 

ένσταση να καταχωρηθεί μέχρι τότε. Τα Εντάλματα 

Σύλληψης εναντίον των Καθ΄ων η αίτηση 

παραμένουν ανεκτέλεστα μέχρι την επόμενη 

δικάσιμο. Τα έξοδα παραμένουν στην πορεία.  

 

    1572/12 

Η αίτηση ημερομηνίας 27.12.2019 ορίζεται για 

Οδηγίες στις 11.02.2021 και ώρα 09:00πμ. Η 

ένσταση να καταχωρηθεί μέχρι τότε. Εκδίδονται 

Εντάλματα Σύλληψης εναντίον των Καθ΄ ων η 

αίτηση τα οποία να παραμείνουν ανεκτέλεστα 

μέχρι την επόμενη δικάσιμο. Τα έξοδα 

παραμένουν στην πορεία.  

 

    452/20 

Η μονομερής αίτηση ημερομηνίας 30.11.2020 και η 

κυρίως αίτηση ημερομηνίας 30.11.2020 ορίζονται 

εκ νέου για Οδηγίες στις 17.12.2020 και ώρα 

09:00πμ. Εάν θα καταχωρηθούν ενστάσεις αυτές 

να καταχωρηθούν μέχρι τότε. Τα έξοδα των 

αιτήσεων στην πορεία.   

 

    2176/12 

Η αίτηση ορίζεται για Οδηγίες στις 11.02.2021 και 

ώρα 09:00πμ. Τα έξοδα παραμένουν στην πορεία.  



ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 08.12.2020 
 
 

Αγωγές: 

    5847/11 

    3025/10 

6946/10 

727/13 

2275/13 

3313/13κα 

6249/13 

5147/14 

4861/15 

1587/16 

1181/17 

1984/19 

3377/20 

137/20 

 

Αιτήσεις: 

    787/20 

    761/12 

 

Το Δικαστήριο θα επιληφθεί όλων των πιο πάνω υποθέσεων στις 08.12.2020 

και ΔΕΝ είναι αναγκαία η παρουσία των δικηγόρων των διαδίκων, ΠΛΗΝ της 

Αγωγής 5847/11 η οποία είναι συνεχιζόμενη ακρόαση. Για τις υπόλοιπες 

υποθέσεις θα ενημερωθείτε από το πινάκιο το οποίο θα αναρτηθεί στην 

ιστοσελίδα του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου.  


