
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ  
ΕΝΩΠΙΟΝ: Ε. Εφραίμ, Π.Ε.Δ.  
 
 
Ημερομηνία: 10.05.2021 
 
 
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 10.05.2021 
 
 
Αγωγές: 
 
    1783/11 

Η Αγωγή ορίζεται εκ νέου για Ακρόαση στις 

22.06.2021 και ώρα 11:00πμ. Καμία διαταγή για 

έξοδα σήμερα.  

 

    7746/11 

Η αίτηση έρευνας ημερομηνίας 09.12.2019 

ορίζεται για Οδηγίες στις 22.06.2021 και ώρα 

09:00πμ. Το ένταλμα σύλληψης εναντίον της 

Καθ΄ης η αίτηση παραμένει ανεκτέλεστο μέχρι την 

επόμενη δικάσιμο. Καμία διαταγή για έξοδα. 

 

    3259/14 (Α.Ε.Δ.) 

Η Αγωγή ορίζεται για Ακρόαση στις 17.02.2022 και 

ώρα 11:00πμ.  Τα έξοδα στην πορεία.  



470/15 (Α.Ε.Δ.) 

Η Αγωγή αποσύρεται και απορρίπτεται ως 

εξωδίκως διευθετηθείσα σύμφωνα με την 

ειδοποίηση ημερομηνίας 15.10.2020. Κάθε πλευρά 

θα επωμισθεί τα έξοδα της. Κάθε προηγούμενη 

διαταγή για έξοδα ακυρώνεται.  

 

    6008/15 

Η Αγωγή ορίζεται για Οδηγίες στις 28.06.2021 και 

ώρα 09.00π.μ. Τα έξοδα στην πορεία.  

 

    2289/15 (Α.Ε.Δ.) 

Η Αγωγή ορίζεται για Ακρόαση στις 16.02.2022 και 

ώρα 11:00πμ.  Τα έξοδα στην πορεία.  

 

    2125/16 (Α.Ε.Δ.) 

Η Αγωγή ορίζεται για Ακρόαση στις 18.02.2022 και 

ώρα 11:00πμ.  Τα έξοδα στην πορεία.  

 

    693/17 

Η Αγωγή ορίζεται για Οδηγίες στις 13.09.2021 και 

ώρα 09.00π.μ. Ο χρόνος καταχώρησης της 

ένορκης αποκάλυψης εγγράφων από τους 

Εναγόμενους 1-6 και Εξ ανταπαιτήσεως Ενάγοντες 

παρατείνεται μέχρι την επόμενη δικάσιμο. Τα 

έξοδα στην πορεία.  

 

    3748/17 

Η Αγωγή ορίζεται για Ακρόαση στις 15.02.2022 και 

ώρα 11:00πμ. Τα έξοδα στην πορεία.  

 

    1366/17 (Α.Ε.Δ.) 

Η Αγωγή ορίζεται για Οδηγίες στις 13.09.2021 και 

ώρα 09:00πμ. Δίδονται οδηγίες όπως ο 



Εναγόμενος 2 καταχωρήσει ονομαστικό κατάλογο 

μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας μέχρι την 

επόμενη δικάσιμο.  Τα έξοδα στην πορεία.  

Δίδονται οδηγίες προς την Πρωτοκολλητή του 

Πολιτικού Τμήματος του Δικαστηρίου να 

ενημερώσει με την αποστολή επιστολής τον 

Εναγόμενο 2 για τις πιο πάνω οδηγίες του 

Δικαστηρίου. 

 

    3270/19 

Η αίτηση ημερομηνίας 10.03.2020 και η κλήση 

οδηγιών ημερομηνίας 13.03.2020 ορίζονται εκ 

νέου για Οδηγίες με σκοπό την καταχώρηση 

ειδοποίησης αλλαγής δικηγόρου των Εναγομένων 

στις 15.06.2021 και ώρα 09.00π.μ. Η ένσταση των 

Εναγομένων στην αίτηση ημερομηνίας 10.03.2020 

να καταχωρηθεί μέχρι την επόμενη δικάσιμο. Τα 

έξοδα στην πορεία.  

 

    2663/19 (Α.Ε.Δ.) 

Η αίτηση ημερομηνίας 29.11.2019 αποσύρεται και 

απορρίπτεται λόγω καταχώρησης υπεράσπισης. 

Τα έξοδα τα αίτησης επιδικάζονται υπέρ των 

Εναγόντων–Αιτητών και εναντίον των 

Εναγομένων-Καθ΄ων η αίτηση.   

 

    1074/20 (Α.Ε.Δ.) 

Η αίτηση ημερομηνίας 20.11.2020 ορίζεται για 

Οδηγίες στις 13.09.2021 και ώρα 09:00πμ. Η 

υπεράσπιση να καταχωρηθεί μέχρι τότε. Τα έξοδα 

στην πορεία.  

 

     

 



2569/20 (Α.Ε.Δ.) 

Η αίτηση ημερομηνίας 27.10.2020 ορίζεται για 

Οδηγίες στις 13.09.2021 και ώρα 09:00πμ. Η 

Υπεράσπιση να καταχωρηθεί μέχρι τότε. Τα έξοδα 

στην πορεία.  

 

    1971/20 (Α.Ε.Δ.) 

Η αίτηση ημερομηνίας 12.03.2021 ορίζεται για 

Επίδοση στις 13.09.2021 και ώρα 09:00πμ.  Τα 

έξοδα στην πορεία.  

 

    599/21 (Α.Ε.Δ.) 

Η μονομερής αίτηση ημερομηνίας 09.03.2021 και η 

αίτηση ημερομηνίας 09.04.2021 ορίζονται εκ νέου 

για Οδηγίες 13.09.2021 και ώρα 09.00π.μ. Η 

ένσταση στην αίτηση ημερομηνίας 09.04.2021 να 

καταχωρηθεί μέχρι τότε. Τα έξοδα των δύο 

αιτήσεων στην πορεία.  

 

1061/21 

Η αίτηση ημερομηνίας 26.04.2021 ορίζεται για 

Οδηγίες στις 25.05.2021 και ώρα 09.00π.μ. Η 

ένσταση να καταχωρηθεί μέχρι τότε. Τα έξοδα 

στην πορεία.  

 

Αιτήσεις: 

 

    2036/13 (Α.Ε.Δ.) 

Η αίτηση ημερομηνίας 21.11.2019 ορίζεται για 

Ακρόαση στις 22.09.2021 και ώρα 10.30π.μ. Η 

ένσταση να καταχωρηθεί μέχρι τις 05.07.2021. Οι 

Καθ΄ων η αίτηση θα πρέπει να είναι παρόντες στο 

Δικαστήριο κατά την ημερομηνία της ακρόασης. Τα 

έξοδα στην πορεία.  



    495/19 

Η αίτηση ορίζεται για Οδηγίες στις 24.05.2021 και 

ώρα 09.00π.μ. Τροποποιημένη αίτηση να 

καταχωρηθεί στο μεταξύ και οριστεί την ίδια 

ημερομηνία. Έξοδα στην πορεία.  

 

    99/21 

Εκ συμφώνου η κυρίως αίτηση ημερομηνίας 

06.04.2021 έχει διευθετηθεί ως ακολούθως: 

Α) Το ποσό των Ελβετικών Φράγκων CHF 

26.853.622 το οποίο οι Καθ’ ων η Αίτηση έχουν 

καταθέσει στο Δικαστήριο με βάση τις πρόνοιες 

της παραγράφου 4 του Παραρτήματος Α του 

διατάγματος του Δικαστηρίου ημερομηνίας 8 

Απριλίου 2021 θα παραμείνει κατατεθειμένο στο 

Δικαστήριο μέχρι  την ολοκλήρωση της διαιτητικής 

διαδικασίας στη Σιγκαπούρη και την έκδοση 

τελικής Διαιτητικής Απόφασης στην εν λόγω 

Διαιτησία. Β) Σε περίπτωση έκδοσης τελικής 

Διαιτητικής απόφασης υπέρ των Αιτητών και 

εναντίον των Καθ’ ων η Αίτηση Αρ. 1-3 στη 

διαιτητική διαδικασία τότε το πιο πάνω ποσό θα 

συνεχίσει να παραμένει στο Δικαστήριο μέχρι την 

εκδίκαση της αίτησης για εγγραφή και εκτέλεση της 

τελικής διαιτητικής απόφασης στην Κύπρο 

νοούμενου ότι τέτοια αίτηση καταχωρηθεί εντός 

τριών  μηνών  από την ημερομηνία έκδοσης της 

τελικής διαιτητικής απόφασης. Γ) Σε περίπτωση μη 

καταχώρησης τέτοιας αίτησης ως ανωτέρω 

αναφέρεται, ή σε περίπτωση απόρριψης της 

απαίτησης των Αιτητών στη διαιτητική διαδικασία 

τότε το πιο πάνω ποσό θα επιστραφεί άμεσα 

στους Καθ’ ων η Αίτηση. Δ) Εν όψει των πιο πάνω 

όλες οι ενδιάμεσες αιτήσεις, και συγκεκριμένα η 



μονομερής αίτηση ημερομηνίας 16.04.2021 και η 

μονομερής αίτηση ημερομηνίας 06.04.2021, οι 

οποίες εκκρεμούν στα πλαίσια της Γενικής 

Αίτησης, αποσύρονται και απορρίπτονται. Καμία 

διαταγή για έξοδα. Κάθε προηγούμενη διαταγή για 

έξοδα ακυρώνεται. Ε) Αναφορικά με την κυρίως 

αίτηση καμία διαταγή για έξοδα. Κάθε 

προηγούμενη διαταγή για έξοδα ακυρώνεται. ΣΤ) 

Το ποσό των €200,000 το οποίο έχει κατατεθεί 

σαν εγγύηση για την έκδοση των μονομερώς 

εκδοθέντων προσωρινών διαταγμάτων να 

επιστραφεί στους Αιτητές. Η ημερομηνία 

30.06.2021 που ήταν ορισμένη η αίτηση 

ημερομηνίας 06.04.2021 ακυρώνεται.  

 

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

 

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 11.05.2021 

 

Αγωγές: 

    8829/12 (Α.Ε.Δ.) 

    6989/13 

    7484/14 (Α.Ε.Δ.) 

    3431/14 (Α.Ε.Δ.) 

    6946/10 

    1124/17 (Α.Ε.Δ.) 

    3954/17 (Α.Ε.Δ.) 

    1378/18 

    556/18 

    3080/19 (Α.Ε.Δ.) 

    271/19 

    1384/19 

    3377/20 

    3078/20 (Α.Ε.Δ.) 



    2780/20 

    1031/20 

    694/20 

     

Αιτήσεις: 

     
    234/21 
 
 
Το Δικαστήριο θα επιληφθεί όλων των πιο πάνω υποθέσεων στις 11.05.2021 

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.  

 

 


