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Ημερομηνία: 03.03.2021 
 
 
Σημείωση: 

Λόγω της αύξησης των κρουσμάτων και με γνώμονα τη διασφάλιση της 

υγείας όλων μας, με βάση τη νέα πρακτική ημερομηνίας 05.02.2021 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. 

 
 
 

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 03.03.2021 
 
 
Αγωγές: 

 

    4287/11 

Το Δικαστήριο διαπιστώνει ότι όταν επιλήφθηκε 

της αγωγής στις 26.01.2021 όρισε την αίτηση 

ημερομηνίας 14.12.2020 για Ακρόαση με γραπτές 

αγορεύσεις στις 18.05.2021 και ώρα 10:30πμ και 

την αγωγή για οδηγίες την ίδια ημερομηνία με τα 

έξοδα να παραμένουν στην πορεία. Το Δικαστήριο 

έχει αναγνώσει τα ηλεκτρονικά μηνύματα των 

δικηγόρων και θεωρεί ότι δεν κρίνεται 

δικαιολογημένη η διαφοροποίηση των οδηγιών του 

Δικαστηρίου στο παρόν στάδιο. Ως εκ τούτου η 

αγωγή παραμένει ως έχει ήδη οριστεί.  

 

 

 



2295/13 

Η Αγωγή ορίζεται για Ακρόαση στις 06.12.2021 και 

ώρα 11:00πμ. Καμία διαταγή για έξοδα.  

     

3353/19 

Η αίτηση εγκρίνεται ως η Παράγραφος Α αυτής. 

Καμία διαταγή για έξοδα.  

 

    2679/20 

Εκδίδεται διάταγμα του Δικαστηρίου ως η Παράγραφος 

Α της Αίτησης για την επίδοση εκτός δικαιοδοσίας και 

υποκατάστατης επίδοσης πιστού αντιγράφου του 

κλητηρίου εντάλματος και ειδοποίησης αυτού ως 

επίσης και του παρόντος διατάγματος με τη μετάφραση 

των εν λόγω εγγράφων. Η επίδοση θα γίνει μέσω της 

διαδικασίας ως προνοείται από τους κανονισμούς του 

Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 44/2001 όπως 

αναδιατυπώθηκε από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 

1393/07 και 1215/12. Ο χρόνος εντός του οποίου η 

Εναγομένη 1 δύναται να καταχωρήσει εμφάνιση 

ορίζεται σε 30 ημέρες από την επίδοση. Εάν η 

Εναγομένη 1 δεν καταχωρήσει εμφάνιση όπως 

ορίστηκε οιαδήποτε αίτηση στην αγωγή θα θεωρείται 

ότι του έχει επιδοθεί εφόσον τούτη αναρτηθεί στον 

Πίνακα ειδοποιήσεων του Δικαστηρίου για περίοδο 7 

ημερών. Τα έξοδα επιφυλάσσονται. 

Εκδίδεται διάταγμα του Δικαστηρίου ως η Παράγραφος 

Α της Αίτησης για την επίδοση εκτός δικαιοδοσίας και 

υποκατάστατης επίδοσης πιστού αντιγράφου του 

κλητηρίου εντάλματος και ειδοποίησης αυτού ως 

επίσης και του παρόντος διατάγματος. Η επίδοση θα 

γίνει μέσω της διαδικασίας ως προνοείται από τους 

κανονισμούς του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

44/2001 όπως αναδιατυπώθηκε από τον Ευρωπαϊκό 

Κανονισμό 1393/07 και 1215/12. Ο χρόνος εντός του 

οποίου ο Εναγόμενος 2 δύναται να καταχωρήσει 

εμφάνιση ορίζεται σε 30 ημέρες από την επίδοση. Εάν 

ο Εναγόμενος 2 δεν καταχωρήσει εμφάνιση όπως 

ορίστηκε οιαδήποτε αίτηση στην αγωγή θα θεωρείται 

ότι του έχει επιδοθεί εφόσον τούτη αναρτηθεί στον 

Πίνακα ειδοποιήσεων του Δικαστηρίου για περίοδο 7 

ημερών. Τα έξοδα επιφυλάσσονται. 

 



Αιτήσεις: 

     

21/21 

Η αίτηση εγκρίνεται. Καμία διαταγή για έξοδα.  

     

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

 
ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 04.03.2021 

 
 
Αγωγές: 
     

    6727/13 

    2043/15 

 

Το Δικαστήριο θα επιληφθεί των πιο πάνω υποθέσεων στις 04.03.2021 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.  


