
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: 11.12.2020 
 
 

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 11.12.2020 
 
Αγωγές: 
     

2160/05 

Εκ συμφώνου στα πλαίσια της αίτησης 

ημερομηνίας 27.12.2019 οι Αιτητές και τα 

ενδιαφερόμενα μέρη ……….. προβαίνουν στην 

δήλωση. Αναφορικά με τα έξοδα η κάθε πλευρά θα 

επωμισθεί τα έξοδα της σε σχέση με την Alpha 

Bank, την Αίαντας και τη Δημοκρατία. Κάθε 

προηγούμενη διαταγή για έξοδα σε σχέση με 

αυτούς ακυρώνεται. Τα έξοδα της αίτησης 

επιδικάζονται εναντίον των Αιτητών και υπέρ του 

Ενδιαφερόμενου Μέρους Ελληνικής Τράπεζας 

όπως υπολογισθούν από τον Πρωτοκολλητή και 

εγκριθούν από το Δικαστήριο. Το αίτημα για 

αναβολή της ακρόασης της αίτησης αναφορικά  με 

τον Εναγόμενο 4-Καθ΄ ου η αίτηση κρίνεται 

δικαιολογημένο και εγκρίνεται. Η αίτηση ορίζεται 



για Ακρόαση στις 08.03.2021 και ώρα 10:30πμ. 

Καμία διαταγή για έξοδα.  

 

    266/13 

Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση στις 14.09.2021 και 

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

 

    3287/15 

Η παρούσα ορίζεται για Ακρόαση στις 13.09.2021 

και ώρα 11.00π.μ. Τα έξοδα παραμένουν στην 

πορεία. 

 

    4138/15 

Η παρούσα ορίζεται για Ακρόαση στις 11.11.2021 

και ώρα 11.00π.μ. Τα έξοδα παραμένουν στην 

πορεία. 

  
    2549/17 

Η αίτηση ημερομηνίας 06.07.2020 αποσύρεται και 

απορρίπτεται. Εκ συμφώνου η αίτηση εγκρίνεται. 

Καμιά διαταγή για έξοδα. Κάθε προηγούμενη 

διαταγή για έξοδα ακυρώνεται.  

 

    3083/17 

Η παρούσα ορίζεται για Ακρόαση στις 12.11.2021 

και ώρα 11.00π.μ. Τα έξοδα παραμένουν στην 

πορεία. 

  
    3754/19 

Η αίτηση ημερομηνίας 10.12.2020 ορίζεται για 

Οδηγίες στις 18.02.2021 και ώρα 09:00πμ. Εάν θα 

καταχωρηθεί ένσταση αυτή να καταχωρηθεί μέχρι 

τότε. Καμία διαταγή για έξοδα. Η αίτηση 

ημερομηνίας 07.07.2020 ορίζεται για Οδηγίες την 



ίδια ημερομηνία. Τα έξοδα παραμένουν στην 

πορεία.  

Αιτήσεις: 

179/20 

Εκδίδεται διάταγμα με το οποίο εγκρίνεται η 

τροποποίηση του καταστατικού ως η Παράγραφος 

4(Ι)-ΧΙ της συμπληρωματικής ένορκης δήλωσης 

ημερομηνίας 03.12.2020. Καμία διαταγή για έξοδα. 

     

---------------------------------------------------- 

 
ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 14.12.2020 

 
 

Αγωγές: 

    3582/11 

4920/14 

4192/15 

5934/15 

3402/18 

3708/19 

 

Αιτήσεις: 

    495/19 

    23/20 

    887/17 

 

Το Δικαστήριο θα επιληφθεί όλων των πιο πάνω υποθέσεων στις 14.12.2020 

και ΔΕΝ είναι αναγκαία η παρουσία των δικηγόρων των διαδίκων. Θα 

ενημερωθείτε από το πινάκιο το οποίο θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του 

Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου.  


