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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 19.04.2021 
 
 
Αγωγές: 
 

5847/11 

Η Απόφαση του Δικαστηρίου επιφυλάσσεται. Οι 

δικηγόροι θα ενημερωθούν από τη στενογράφο τη 

Δικαστηρίου για την ημερομηνία έκδοσης αυτής.  

 

    7740/13 

Δίδεται άδεια. Η αίτηση των Εναγόντων 

ημερομηνίας 31.08.2018 αποσύρεται άνευ βλάβης 

των δικαιωμάτων των Εναγόντων. Τα έξοδα της 

αίτησης επιδικάζονται εναντίον των Εναγόντων και 

υπέρ των Εναγομένων 1 και 2 – Καθ΄ων η αίτηση 

όπως θα υπολογισθούν από τον Πρωτοκολλητή 

και εγκριθούν από το Δικαστήριο και θα είναι 

πληρωτέα στο τέλος της διαδικασίας της 

παρούσας αγωγής. Αναφορικά με την Εναγομένη 



3 - Καθ΄ης η αίτηση καμία διαταγή για έξοδα. Κάθε 

προηγούμενη διαταγή για έξοδα για την Εναγομένη 

3 ακυρώνεται. Οι δηλώσεις εκατέρωθεν των 

δικηγόρων της Ενάγουσας και της Εναγομένης 2 

είναι καταγεγραμμένες στα αντίστοιχα ηλεκτρονικά 

τους μηνύματα και αποτελούν μέρος του παρόντος 

πρακτικού του Δικαστηρίου. Σήμερα το πρωί η 

δικηγόρος της Ενάγουσας-Αιτήτριας απέστειλε 

ηλεκτρονικό μήνυμα αιτούμενη το δικαίωμα να 

καταχωρήσει απαντητική ένορκη δήλωση σε 

περίπτωση που αυτό κριθεί απαραίτητο μετά και 

την καταχώρηση της ένστασης των Εναγομένων 2 

και 3. Λόγω του ότι οι δικηγόροι των Εναγομένων 

1-3  - Καθ΄ ων η αίτηση δεν έχουν τοποθετηθεί επί 

αυτού του αιτήματος, το Δικαστήριο στο παρόν 

στάδιο θεωρεί ορθό όπως μη δώσει οποιεσδήποτε 

οδηγίες επί τούτου πλην του ότι σε περίπτωση 

που όλες οι πλευρές συμφωνήσουν τότε τέτοιο 

αίτημα της Ενάγουσας μπορεί να υποβληθεί 

προφορικά και εγκριθεί από το Δικαστήριο ενώ σε 

περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των μερών τότε η 

Ενάγουσα θα πρέπει να καταχωρήσει σχετική 

αίτηση. Αναφορικά με την αίτηση ημερομηνίας 

19.02.2020 αυτή ορίζεται για Οδηγίες στις 

30.06.2021 και ώρα 09:00πμ. Η ένσταση της 

Εναγομένης 2 – Καθ΄ης η αίτηση να καταχωρηθεί 

μέχρι τότε. Εάν θα καταχωρηθεί ένσταση από την 

Εναγομένη 3 – Καθ΄ης η αίτηση αυτή επίσης να 

καταχωρηθεί μέχρι τότε. Τα έξοδα της εν λόγω 

αίτησης παραμένουν στην πορεία. Το Δικαστήριο 

θεώρησε ορθό όπως ορίσει την αίτηση 

ημερομηνίας 19.02.2020 για Οδηγίες και μόνο 

όταν όλες οι πλευρές συμφωνούν στο να οριστεί η 



αίτηση για Ακρόαση αυτή θα οριστεί για Ακρόαση 

από το Δικαστήριο.  

 

    6013/14 

Η παρούσα ορίζεται για Ακρόαση στις 03.02.2022 

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

  
    6395/15 

Εκ συμφώνου εκδίδεται διάταγμα αναστολής της 

διαδικασίας της παρούσας αγωγής μέχρι την 

ολοκλήρωση της διαδικασίας της αίτησης 

εκκαθάρισης υπ΄ αριθμό 1/21 Επαρχιακού 

Δικαστηρίου Λευκωσίας. Νοείται ότι με την 

αποπεράτωση της διαδικασίας της αίτησης 

εκκαθάρισης οιοσδήποτε των δικηγόρων των 

διαδίκων αποστείλει σχετική επιστολή προς το 

Πρωτοκολλητείο για τον ορισμό της παρούσας 

αγωγής από το Δικαστήριο. Τα έξοδα παραμένουν 

στην πορεία. 

 

    4091/15 

Λόγω του ότι πρόκειται για επανεκδίκαση της 

υπόθεσης το Δικαστήριο θα δώσει προτεραιότητα 

εκδίκασης αυτής. Λόγω του κωλύματος του 

Ενάγοντος ενόψει της πανδημίας το Δικαστήριο 

κρίνει σκόπιμο και ορίζει την παρούσα Αγωγή για 

Οδηγίες στις 27.05.2021 και ώρα 09:00πμ. ούτως 

ώστε να ξεκαθαριστεί η δυνατότητα μετάβασης του 

Εναγόντος στην Κύπρο από την Αγγλία για 

σκοπούς μαρτυρίας του και οριστεί η παρούσα 

αγωγή για Ακρόαση (κατά προτεραιότητα και το 

συντομότερο δυνατό) από το Δικαστήριο.  

 

     

 



1652/16 

Εκ συμφώνου εκδίδεται διάταγμα αναστολής της 

διαδικασίας της παρούσας αγωγής μέχρι την 

ολοκλήρωση της διαδικασίας της αίτησης 

εκκαθάρισης υπ΄ αριθμό 1/21 Επαρχιακού 

Δικαστηρίου Λευκωσίας. Νοείται ότι με την 

αποπεράτωση της διαδικασίας της αίτησης 

εκκαθάρισης οιοσδήποτε των δικηγόρων των 

διαδίκων αποστείλει σχετική επιστολή προς το 

Πρωτοκολλητείο για τον ορισμό της παρούσας 

αγωγής από το Δικαστήριο. Τα έξοδα παραμένουν 

στην πορεία. 

 

    1455/18 

Η αίτηση ημερομηνίας 03.03.2020 ορίζεται για 

οδηγίες στις 30.06.2021 και ώρα 09:00πμ. Η 

ένσταση να καταχωρηθεί μέχρι τότε. Την ίδια 

ημερομηνία ορίζεται η αίτηση ημερομηνίας 

22.11.2019 για Οδηγίες. Τα έξοδα και των δύο 

αιτήσεων παραμένουν στην πορεία.  

    2223/18 

Η αίτηση ορίζεται για οδηγίες την 30.06.2021 και 

ώρα 09:00πμ. Η υπεράσπιση να καταχωρηθεί 

μέχρι τότε.΄Εξοδα στην πορεία της αίτησης. 

 

    2826/18 

Δίδεται παράταση χρόνου στους Εναγόμενους 1-3 

για να αποκαλύψουν δι’ ενόρκου δηλώσεως που θα 

καταχωρίσουν προς κάθε άλλο διάδικο μέρος τα 

έγγραφα τα οποία είναι ή ήταν στην κατοχή ή 

έλεγχό τους που σχετίζονται με οιοδήποτε επίδικο 

ζήτημα και να εφοδιάσουν με αντίγραφο κάθε άλλο 

διάδικο μέρος μέχρι την επόμενη δικάσιμο. Η 



αγωγή ορίζεται εκ νέου για οδηγίες στις 30.06.2021 

η ώρα 09:00 π.μ. Τα έξοδα στην πορεία.  

 

    3066/19 

Εκδίδονται εκ συμφώνου εκατέρωθεν διατάγματα  

αποκάλυψης με τα οποία οι Ενάγοντες και οι   

Εναγόμενοι διατάσσονται να αποκαλύψουν   

ενόρκως μέχρι την επόμενη δικάσιμο όλα τα  

έγγραφα  που  είχαν ή έχουν στην κατοχή, φύλαξη 

ή έλεγχο τους εν σχέσει  με την υπόθεση μέχρι την 

επόμενη δικάσιμο. Οι δικηγόροι επιφυλάσσουν τα 

δικαιώματά τους σε σχέση με τα υπόλοιπα 

αιτήματα που περιέχονται στα παραρτήματα τους. 

Η Αγωγή ορίζεται για οδηγίες 30.06.2021 και ώρα 

09:00π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

                     

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

 

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 20.04.2021 

 
Αγωγές: 
     

    2158/13 

    3387/13 

    427/14 

    7537/14 

    3073/14 

    3473/15 

    886/18 

    1417/18* 

    3348/18 

    3627/19 

    4188/19*(Οι αγορεύσεις να σταλούν ηλεκτρονικά)  

 

 



Αιτήσεις: 

 

    99/21 

    198/21 

    13/19 

 

Το Δικαστήριο θα επιληφθεί όλων των πιο πάνω υποθέσεων στις 20.04.2021 

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

1417/18* στην οποία εμφανίζονται οι Ενάγοντες αυτοπροσώπως. Για τις 

υπόλοιπες υποθέσεις θα ενημερωθείτε από το πινάκιο το οποίο θα αναρτηθεί 

στην ιστοσελίδα του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου.  


