
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ  
ΕΝΩΠΙΟΝ: Ε. Εφραίμ, Π.Ε.Δ.  
 
 
Ημερομηνία: 20.05.2021 
 
 
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 20.05.2021 
 
 
Αγωγές: 
     

6253/13 

Η παρούσα ορίζεται για Ακρόαση στις 28.02.2022 

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

 

    7605/13 (Α.Ε.Δ.) 

Η Αγωγή ορίζεται για Οδηγίες στις 11.06.2021 και 

ώρα 09.00π.μ. Τα έξοδα παραμένουν στην 

πορεία. 

 

    7826/14 (Α.Ε.Δ.) 

Η παρούσα ορίζεται για Ακρόαση στις 25.02.2022 

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

 

 

 



    462/15 

Η Αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 01.03.2022 και 

ώρα 11:00πμ. Τα έξοδα παραμένουν στην πορεία.  

 

1622/16 

Η Αγωγή ορίζεται για Οδηγίες στις 22.09.2021 και 

ώρα 09.00π.μ. Ο χρόνος καταχώρησης των 

ενόρκων δηλώσεων αποκάλυψης εκ μέρους των 

Εναγομένων 2, 3 και 5-8 παρατείνεται μέχρι την 

επόμενη δικάσιμο. Τα έξοδα παραμένουν στην 

πορεία. Τυχόν αίτηση για αναστολή της 

διαδικασίας μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας 

εκκαθάρισης των Εναγομένων 4 να καταχωρηθεί 

στο μεταξύ και οριστεί την ίδια ημερομηνία.  

 

1602/18 

Εκ παραδρομής τέθηκε ενώπιον του Δικαστηρίου. 

Η αγωγή αποσύρθηκε στις 18.02.2021.  

 

    2899/20 

Η αίτηση ημερομηνίας 13.10.2020 ορίζεται για 

Οδηγίες στις 28.06.2021 και ώρα 09:00πμ. Τα 

έξοδα παραμένουν στην πορεία.  

Αιτήσεις: 

     
110/21 

Η Αίτηση ορίζεται για Οδηγίες στις  22.09.2021 και 

ώρα 09.00π.μ. Οι ενστάσεις να καταχωρηθούν 

μέχρι τότε. Τα έξοδα παραμένουν στην πορεία. 

 

    114/21 

Η Αίτηση ορίζεται για Οδηγίες στις  22.09.2021 και 

ώρα 09.00 π.μ. Η ένσταση να καταχωρηθεί μέχρι 

τότε. Τα έξοδα παραμένουν στην πορεία. 

 



    287/21 

Η αίτηση εγκρίνεται. Καμία διαταγή για έξοδα.  

 

27/21  

Εκδίδεται διάταγμα ως οι παράγραφοι 1, 2 και 3 της 

Αίτησης.  Να κατατεθεί απογραφή της περιουσίας του 

ανικάνου προσώπου μέσα σε 30 μέρες από σήμερα, 

στο Δικαστήριο.  Να υπογραφεί εγγύηση €30.000 από 

μέρους του διαχειριστή για πιστή εκτέλεση των 

καθηκόντων του. Μέσα σε δώδεκα μήνες από σήμερα ο 

διαχειριστής να υποβάλει ενδιάμεσους λογαριασμούς 

της περιουσίας του ανικάνου προσώπου. Ακολούθως 

κάθε 12 μήνες να υποβάλλονται λογαριασμοί της 

περιουσίας μέχρι τέλους της διαχείρισης. Καμία διαταγή 

για έξοδα. 

 

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

 

 ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 21.05.2021 

 

Αγωγές: 

 

    1042/20 

 

Το Δικαστήριο θα επιληφθεί της πιο πάνω υπόθεσης στις 21.05.2021 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.  


