
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ  
ΕΝΩΠΙΟΝ: Ε. Εφραίμ, Π.Ε.Δ.  
 
 
Ημερομηνία: 31.05.2021 
 
 
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 31.05.2021 
 
 
Αγωγές: 
 
    3387/13 

Η Αγωγή ορίζεται για Οδηγίες στις 30.09.2021 και 

ώρα 09:00πμ. Έξοδα στην πορεία.   

 

    3458/14 

Η Αγωγή ορίζεται για Ακρόαση στις 09.03.2022 και 

ώρα 11:00π.μ. Καμία διαταγή για έξοδα.  

 

    4845/14 (Α.Ε.Δ.) 

Η παρούσα ορίζεται για Ακρόαση στις 03.03.2022 

και ώρα 11:00π.μ. Τα έξοδα στην πορεία. 

 

     

 

 



1397/16 

Οι αιτήσεις ημερομηνίας 25.02.2019 και 

03.05.2019 ορίζονται για Οδηγίες στις 25.06.2021 

και ώρα 09:00πμ. Καμία διαταγή για έξοδα.  

 

    2432/17 

Η Αγωγή ορίζεται για Οδηγίες στις 30.09.2021 και 

ώρα 09.00π.μ. Ο χρόνος καταχώρησης της 

ένορκης αποκάλυψης εκ μέρους των διαδίκων 

παρατείνεται μέχρι την επόμενη δικάσιμο. Τα 

έξοδα της Αγωγής παραμένουν στην πορεία. 

 

    3208/17 

Δίδονται οδηγίες όπως: 

     Οι διάδικοι καταχωρίσουν και παραδώσουν: 

• ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ των ΜΑΡΤΥΡΩΝ 

τους και 

• ΣΥΝΟΨΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑΣ εκάστου μέχρι την 

επόμενη δικάσιμο. Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες στις 

30.09.2021 και ώρα 9:00 π.μ. Έξοδα στην πορεία.  

 

    4486/17 

Δίδεται άδεια για απόσυρση του δικηγορικού 

γραφείου Μαρκίδη, Μαρκίδη και Σία ΔΕΠΕ από 

δικηγόροι των εναγόντων. Οι Ενάγοντες έχουν ήδη 

διορίσει νέους δικηγόρους. Η Αγωγή ορίζεται για 

Οδηγίες στις 30.09.2021 και ώρα 09.00π.μ. Ο 

χρόνος καταχώρησης της ένορκης αποκάλυψης εκ 

μέρους των Εναγόντων παρατείνεται μέχρι την 

επόμενη δικάσιμο. Τα έξοδα της Αγωγής 

παραμένουν στην πορεία σε καμία περίπτωση εις 

βάρος των Εναγομένων 1-4.  

 

     



3755/18 

Η αίτηση ημερομηνίας 23.09.2020 απορρίπτεται με 

έξοδα εις βάρος της Εναγομένης 3 και υπέρ των 

Εναγόντων.  

 

    1928/19 

Η Αγωγή ορίζεται για Οδηγίες στις 30.09.2021 και 

ώρα 09.00π.μ. Ο χρόνος καταχώρησης της 

ένορκης αποκάλυψης εκ μέρους των διαδίκων 

παρατείνεται μέχρι την επόμενη δικάσιμο. Τα 

έξοδα της Αγωγής παραμένουν στην πορεία. 

 

    2160/20 

Οι αιτήσεις ημερομηνίας 10.08.2020 και 

21.08.2020 ορίζονται για Οδηγίες στις 09.06.2021 

και ώρα 09:00πμ. Καλούνται οι δύο πλευρές όπως 

μέχρι την επόμενη δικάσιμο τοποθετηθούν σε 

σχέση με την εκατέρωθεν καταχώρηση 

συμπληρωματικής ένορκης δήλωσης. Τα 

προσωρινά διατάγματα παραμένουν σε ισχύ. Η 

αίτηση παρακοής ημερομηνίας 28.08.2020 ορίζεται 

για Οδηγίες την ίδια ημερομηνία. Τα έξοδα όλων 

των αιτήσεων παραμένουν στην πορεία.   

 

2016/20 

Αναφορικά με την αίτηση ημερομηνίας 03.08.2020 

το αίτημα εκ μέρους της Ενάγουσας κρίνεται 

δικαιολογημένο και εγκρίνεται. Η αίτηση ορίζεται 

για Ακρόαση, δηλαδή για να αγορεύσει ο 

δικηγόρος της Ενάγουσας, στις 04.06.2021 και 

ώρα 09.00π.μ. εκτός εάν επιθυμεί να αποστείλει 

γραπτό κείμενο αγόρευσης χωρίς να εμφανιστεί 

ενώπιον του Δικαστηρίου. Τα έξοδα της αίτησης 

παραμένουν στην πορεία. 



  

 ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 01.06.2021 

 

Αγωγές: 

5504/13 

2560/19   

     

Αιτήσεις: 

 

    746/13 

 

Το Δικαστήριο θα επιληφθεί όλων των πιο πάνω υποθέσεων στις 01.06.2021 

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.  


