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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 24.03.2021 
 
 
Αγωγές: 
    1803/18 

Δίδεται άδεια. Τόσο η Αγωγή όσο και η 

Ανταπαίτηση αποσύρονται και απορρίπτονται ως 

εξοφληθείσες και εξωδίκως διευθετηθείσες 

σύμφωνα με την ειδοποίηση ημερομηνίας 

15.12.2020. Αναφορικά με την Αγωγή και την 

Ανταπαίτηση η κάθε πλευρά θα επωμισθεί τα 

έξοδα της. Κάθε προηγούμενη διαταγή για έξοδα 

ακυρώνεται.  

  

    1807/18 

Δίδεται άδεια. Τόσο η Αγωγή όσο και η 

Ανταπαίτηση αποσύρονται και απορρίπτονται ως 

εξοφληθείσες και εξωδίκως διευθετηθείσες 

σύμφωνα με την ειδοποίηση ημερομηνίας 

15.12.2020. Αναφορικά με την Αγωγή και την 



Ανταπαίτηση η κάθε πλευρά θα επωμισθεί τα 

έξοδα της. Κάθε προηγούμενη διαταγή για έξοδα 

ακυρώνεται.  

 

1397/18 

Η αγωγή αποσύρεται και απορρίπτεται εναντίον 

των Εναγομένων 1 και 2 ως εξωδίκως 

διευθετηθείσα, σύμφωνα με την επιστολή 

ημερομηνίας 17.03.2021. Αναφορικά με τα έξοδα 

σε σχέση με τους Ενάγοντες και τους Εναγόμενους 

1 η κάθε πλευρά θα επωμισθεί τα έξοδα της. Καμία 

διαταγή για έξοδα αναφορικά με τους Εναγόμενους 

2.  

 

1865/12 

Επιφυλάχθηκε τελική απόφαση. Οι δικηγόροι θα 

ειδοποιηθούν από το Πρωτοκολλητείο για την 

ημερομηνία έκδοσής της.  

  

1138/19*  

(*ο φάκελος της αγωγής δεν έχει τεθεί ενώπιον του 

Δικαστηρίου. Καλούνται οι δικηγόροι των διαδίκων 

να αποταθούν στο Πρωτοκολλητείο για τον 

εντοπισμό του φακέλου. Το Δικαστήριο 

διαβεβαιώνει τους δικηγόρους των διαδίκων ότι 

οποτεδήποτε ο φάκελος τεθεί ενώπιον του θα 

επιληφθεί της υπόθεσης και θα ενημερώσει τους 

δικηγόρους σχετικά για την πορεία της υπόθεσης) 

 

701/20 

Η Αγωγή αποσύρεται και απορρίπτεται ως 

διευθετηθείσα. Η κάθε πλευρά θα επωμισθεί τα 

έξοδα της. Κάθε προηγούμενη διαταγή για έξοδα 

ακυρώνεται.  



 21/21 

Η αίτηση ημερομηνίας 22.01.2021 ορίζεται για 

Οδηγίες στις 12.04.2021 και ώρα 09.00 π.μ. Η 

ένσταση να καταχωρηθεί μέχρι τότε. Τα έξοδα 

στην πορεία. 

 

Αιτήσεις: 

23/20   

Δόθηκε τελική απόφαση η οποία αποστάλθηκε 

ηλεκτρονικά 

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

 

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 26.03.2021 

 
Αγωγές: 
    7635/12* 

    458/16 

    4739/17 

    4779/17 

    3180/18 

    471/20 

    2160/05*(θα δοθεί απόφαση ηλεκτρονικά) 

    1548/16*(θα δοθεί απόφαση ηλεκτρονικά) 

     

Αιτήσεις: 

     

    48/21 

 

Το Δικαστήριο θα επιληφθεί όλων των πιο πάνω υποθέσεων στις 26.03.2021 

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

*7635/12 η οποία είναι συνεχιζόμενη ακρόαση. Για τις υπόλοιπες υποθέσεις 

θα ενημερωθείτε από το πινάκιο το οποίο θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του 

Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου.  


