
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ  
ΕΝΩΠΙΟΝ: Ε. Εφραίμ, Π.Ε.Δ.  
 
 
Ημερομηνία: 26.05.2021 
 
 
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 26.05.2021 
 
 
Αγωγές: 

5847/11  

Δόθηκε τελική απόφαση ηλεκτρονικά. 

 

1824/13 (Α.Ε.Δ.) 

Η Αγωγή ορίζεται για Οδηγίες στις 22.06.2021 και 

ώρα 09:00πμ. Τα έξοδα στην πορεία.  

 

3704/14 

Η παρούσα ορίζεται για Ακρόαση στις 03.03.2022  

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

 

4920/14 

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. 

 

1060/18 

Η Απόφαση του Δικαστηρίου στην αίτηση 

ημερομηνίας 19.05.2020 επιφυλάσσεται και θα 

δοθεί στις 04.06.2021 και ώρα 09:00πμ.  

 

3402/18 

Η Αγωγή ορίζεται για Οδηγίες στις 27.09.2021  και 

ώρα 09.00π.μ. Ο χρόνος καταχώρησης της 

ένορκης αποκάλυψης εγγράφων από τους 

Εναγόμενους παρατείνεται μέχρι την επόμενη 

δικάσιμο.  Τα έξοδα στην πορεία. 

 

1984/19 

Η παρούσα εκ παραδρομής τέθηκε ενώπιον του 

Δικαστηρίου σήμερα. Η αίτηση ημερομηνίας 

31.10.2019 είναι ήδη ορισμένη για Οδηγίες στις 

21.09.2021 και ώρα 09.00π.μ. Η Υπεράσπιση των 

Εναγομένων 1 και 3 να καταχωρηθεί μέχρι τότε. Τα 

έξοδα στην πορεία. Οποιαδήποτε αίτηση για 

τροποποίηση του τίτλου να καταχωρηθεί στο 

μεταξύ και οριστεί την ίδια ημερομηνία.  

 

 

 

 

 



Αιτήσεις:    

    268/20 

Η αίτηση ημερομηνίας 02.03.2021 ορίζεται για 

Ακρόαση με γραπτές αγορεύσεις στις 05.10.2021 

και ώρα 09.00 π.μ. Τα έξοδα στην πορεία. 

 

117/21 

Ο φάκελος της παρούσας υπόθεσης τέθηκε 

ενώπιον του Δικαστηρίου σήμερα. Εξ όσων 

προκύπτει από το περιεχόμενο του φακέλου η 

κυρίως αίτηση ήταν ορισμένη για πρώτη φορά στις 

11.05.2021 και ο φάκελος δεν τέθηκε ενώπιον του 

Δικαστηρίου εκείνη την ημερομηνία. Ενόψει του ότι 

υπάρχει σχετική ειδοποίηση για εμφάνιση 

δικηγόρων εκ μέρους των Καθ΄ ων η αίτηση η 

κυρίως αίτηση ορίζεται για Οδηγίες στις 

08.06.2021 και ώρα 09.00π.μ. Καλούνται οι 

δικηγόροι και των δύο πλευρών όπως 

αποστείλουν ηλεκτρονικά μηνύματα με τυχόν 

αιτήματα και ή τις θέσεις τους επί της αίτησης. Τα 

έξοδα στην πορεία. 

 

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

 

 ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 27.05.2021 

 

Αγωγές: 

    1007/13 

    1994/13 (Α.Ε.Δ.) 

    4486/13 

    1323/14 

    4922/14 

    4091/15 

    3687/16 



    3394/18 

 

Αιτήσεις:    

36/10 

    146/21 

    308/21 

 

Το Δικαστήριο θα επιληφθεί όλων των πιο πάνω υποθέσεων στις 27.05.2021 

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.  


