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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 02.06.2021 
 
 
Αγωγές: 

 

6758/12 

Αναφορικά με την Εναγομένη 2, ενόψει του ότι έχει 

καταχωριστεί ειδοποίηση αλλαγής δικηγόρου 

ημερομηνίας 31.05.2021, δίδεται άδεια για 

απόσυρση των προηγούμενων δικηγόρων από την 

εκπροσώπηση της Εναγομένης 2. Το αίτημα των 

δικηγόρων του Εναγομένου 1 για να αποσυρθούν 

από την εκπροσώπησή του δεν γίνεται δεκτό σε 

αυτό το στάδιο καθότι θα πρέπει να τον 

ειδοποιήσουν για την πρόθεση απόσυρσης τους, 

την ημερομηνία ορισμού της αγωγής και την 

ανάγκη είτε εμφάνισης του προσωπικά την 

επόμενη δικάσιμο είτε διορισμού νέου δικηγόρου, 

εάν το επιθυμεί. Τέτοια ενημέρωση από τους 

δικηγόρους του Εναγομένου 1 δεν έχει γίνει. Παρά 



τη θέση τους ότι δεν κατέστη δυνατή η επικοινωνία 

με τον Εναγόμενο 1 για μεγάλο χρονικό διάστημα, 

εν τούτοις το Δικαστήριο θεωρεί ότι οι δικηγόροι 

του θα πρέπει να αποστείλουν τη σχετική 

ειδοποίηση στη διεύθυνση την οποία μέχρι στιγμής 

κατέχουν. Ως εκ τούτου η Αγωγή ορίζεται για 

Οδηγίες στις 06.07.2021 και ώρα 09:00πμ, με 

σκοπό την μελέτη του φακέλου από τους νέους 

δικηγόρους της Εναγομένης 2 και την αποστολή 

ειδοποίησης από τους δικηγόρους του Εναγομένου 

1 για την πρόθεση απόσυρσης τους όπως 

αναφέρεται ανωτέρω. Τα έξοδα παραμένουν στην 

πορεία σε καμία περίπτωση εις βάρος της 

Ενάγουσας.  

 

8741/12 

Η αίτηση τροποποίησης ημερομηνίας 17.05.2021 

ορίζεται για Ακρόαση με γραπτές αγορεύσεις στις 

14.06.2021 και ώρα 09:00πμ. Η Αγωγή ορίζεται 

για Οδηγίες την ίδια ημερομηνία. Τα έξοδα της 

αίτησης και της αγωγής  παραμένουν στην πορεία.  

 

7568/14 

Η Αγωγή ορίζεται για Ακρόαση στις 10.03.2022 και 

ώρα 11:00πμ. Τα έξοδα παραμένουν στην πορεία 

σε καμία περίπτωση εις βάρος της Ενάγουσας.  

 

6760/15 

Η αίτηση ημερομηνίας 16.07.2020 αναφορικά με 

τους Εναγόμενους 3 και 6 ορίζεται για Οδηγίες στις 

05.10.2021 και ώρα 09:00πμ. Η τροποποιημένη 

υπεράσπιση των Εναγομένων 3 και 6 να 

καταχωρηθεί μέχρι τότε. Η αγωγή αναφορικά με 

τους Εναγόμενους 1, 2 και 7 ορίζεται για Οδηγίες 



την ίδια ημερομηνία. Τα έξοδα της αίτησης και της 

αγωγής παραμένουν στην πορεία σε καμία 

περίπτωση εις βάρος της Ενάγουσας.  

 

1873/15 (Α.Ε.Δ.) 

Η Αγωγή ορίζεται για Ακρόαση στις 04.03.2022 και 

ώρα 11:00πμ. Καμία διαταγή για έξοδα.    

 

3710/18 

Η αίτηση ημερομηνίας 25.05.2020 ορίζεται για 

Οδηγίες στις 05.10.2021 και ώρα 09:00πμ. Η 

Υπεράσπιση να καταχωρηθεί μέχρι τότε. Τα έξοδα 

στην πορεία.  

 

82/18 

Η Αγωγή ορίζεται για Οδηγίες στις 05.10.2021 και 

ώρα 09:00πμ. Ο χρόνος καταχώρισης ένορκης 

αποκάλυψης των Εναγόντων παρατείνεται μέχρι 

την επόμενη δικάσιμο. Τα έξοδα παραμένουν στην 

πορεία.  

 

1384/19  

Οι Ενδιάμεσες Αποφάσεις του Δικαστηρίου στις 

αιτήσεις ημερομηνίας  10.07.19, 02.01.2020, 

10.01.2020 και 07.01.2020 επιφυλάσσονται. Οι 

δικηγόροι των διαδίκων θα ενημερωθούν από τη 

στενογράφο του Δικαστηρίου για την  ημερομηνία 

έκδοσης των εν λόγω αποφάσεων.  

 

3754/19 

Η αίτηση για συνοπτική απόφαση ημερομηνίας 

07.07.2020 ορίζεται για Ακρόαση με γραπτές 

αγορεύσεις στις 12.10.2021 και ώρα 09:00πμ. 

Έξοδα στην πορεία.  



277/20 

Η αίτηση ημερομηνίας 03.02.2020 ορίζεται για 

Επίδοση στην Εναγομένη 4 στις 06.07.2021 και 

ώρα 09:00πμ. 

 

1322/21  

Η μονομερής αίτηση ημερομηνίας 31.05.2021 

ορίζεται για Επίδοση στις 11.06.2021 και ώρα 

09:00πμ. Τα έξοδα της αίτησης επιφυλάσσονται.  

 

Αιτήσεις: 

2057/12 

Η αίτηση ημερομηνίας 16.07.2019 ορίζεται για 

Ακρόαση στις 07.10.2021 και ώρα 10.30π.μ. Η 

ένσταση να καταχωρηθεί μέχρι τις 13.09.2021. Τα 

εντάλματα σύλληψης εναντίον των Καθ΄ ων η 

αίτηση παραμένουν ανεκτέλεστα μέχρι την 

επόμενη δικάσιμο. Τα έξοδα στην πορεία σε καμία 

περίπτωση εναντίον των Αιτητών.  

 

    10/21 

Η κυρίως Αίτηση ορίζεται για Οδηγίες στις 

05.10.2021 και ώρα 09.00π.μ. Η ένσταση εκ 

μέρους του Καθ΄ ου η αίτηση 1 να καταχωρηθεί 

μέχρι τις 06.07.2021. Σε περίπτωση λήψης 

οποιωνδήποτε άλλων διαβημάτων εκ μέρους της 

Αιτήτριας οποιαδήποτε αίτηση να καταχωρηθεί στο 

μεταξύ και οριστεί την ίδια ημερομηνία. Τα έξοδα 

στην πορεία σε καμία περίπτωση εναντίον της 

Αιτήτριας και των Καθ΄ων η αίτηση 3.   

 

     

 

 



70/21 

Η Αίτηση ορίζεται για Οδηγίες στις 06.07.2021 και 

ώρα 09.00π.μ. Η ένσταση να καταχωρηθεί μέχρι 

τότε. Τα έξοδα στην πορεία.  

 

    130/21 

Η Αίτηση ορίζεται για Οδηγίες αναφορικά με την 

Καθ΄ης η αίτηση Ελληνική Τράπεζα και για 

Επίδοση στο Κτηματολόγιο Λευκωσίας στις 

05.10.2021 και ώρα 09.00π.μ. Η ένσταση εκ 

μέρους της Καθ΄ ης η αίτηση Ελληνικής Τράπεζας 

να καταχωρηθεί μέχρι τότε. Τα έξοδα στην πορεία.  

 

    133/21 

Η Αίτηση ορίζεται για Οδηγίες στις 05.10.2021 και 

ώρα 09.00π.μ. Οι ενστάσεις εκ μέρους των Καθ΄ 

ων η αίτηση να καταχωρηθούν μέχρι τότε. Τα 

έξοδα στην πορεία.  

 

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

    

 ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 03.06.2021 

 

Αγωγές: 

6592/11 (τελικές αγορεύσεις) 

4931/14 (Α.Ε.Δ.) 

3061/14 

     

Αιτήσεις: 

 

    1641/12 

    944/19 

    328/21 

     



 

Το Δικαστήριο θα επιληφθεί όλων των πιο πάνω υποθέσεων στις 03.06.2021 

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.  


