
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ  
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Ημερομηνία: 15.06.2021 
 
 
Σημείωση: 

Με βάση την Εγκύκλιο του Ανωτάτου Δικαστηρίου ημερομηνίας 

11.06.2021 και το σημείωμα οδηγιών του Διοικητικού Προέδρου 

Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας-Κερύνειας ημερομηνίας 14.06.2021 

καλούνται όλοι οι δικηγόροι 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. Αυτή η πρακτική ισχύει για όλες τις 

υποθέσεις πλην των υποθέσεων που είναι ορισμένες για Ακρόαση (είτε 

αγωγής είτε αίτησης) για τις οποίες είναι πλέον απαραίτητη η φυσική 

παρουσία των δικηγόρων ενώπιον του Δικαστηρίου. 

 
     

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 15.06.2021 
 
 
Αγωγές: 
 

5/14 (Κερύνειας) 

Η Αγωγή ορίζεται εκ νέου για Απόδειξη 14.09.2021 

και ώρα 10:00πμ.  Καμία διαταγή για έξοδα 

σήμερα.  

 

    1712/16 

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. 

 

    2851/16 κ.α 

Οι Αγωγές ορίζονται για Οδηγίες στις 02.07.2021 

και ώρα 09:00πμ. Η αίτηση τροποποίησης των 

Υπερασπίσεων να καταχωρηθεί στο μεταξύ και 

οριστεί την ίδια ημερομηνία. Έξοδα στην πορεία.  

 

    4593/17 

Η Αγωγή αποσύρεται και απορρίπτεται 

ανεπιφύλακτα εναντίον των Εναγομένων 1 και 2, 

ως η ειδοποίηση ημερομηνίας 09.06.2021. Καμία 

διαταγή για έξοδα. Κάθε προηγούμενη διαταγή για 

έξοδα ακυρώνεται. Η αίτηση ημερομηνίας 

20.07.2020 συμπαρασύρεται και απορρίπτεται 

χωρίς οποιαδήποτε διαταγή για έξοδα. Κάθε 

προηγούμενη διαταγή για έξοδα αναφορικά με την 

αίτηση επίσης ακυρώνεται.  

 

3270/19 

Η αίτηση ημερομηνίας 10.03.2020 ορίζεται για 

Ακρόαση με γραπτές αγορεύσεις στις 19.10.2021 

και ώρα 10:30πμ. Η κλήση για οδηγίες 

ημερομηνίας 13.03.2020 ορίζεται για Οδηγίες την 

ίδια ημερομηνία. Τα έξοδα αίτησης και αγωγής 

παραμένουν στην πορεία.  

Αιτήσεις: 

 
389/12 

Η αίτηση ορίζεται για Οδηγίες στις 02.07.2021 και 

ώρα 09:00πμ. Καλούνται οι δικηγόροι να 

αποστείλουν ηλεκτρονικά μηνύματα 2 μέρες πριν 

την επόμενη δικάσιμο στα οποία να αναφέρουν 



οποιαδήποτε αιτήματα και ή τοποθετήσεις τους επί 

της Αίτησης. Έξοδα στην πορεία.  

 

    495/19 

Εκ συμφώνου η αίτηση ημερομηνίας 01.06.2021 

εγκρίνεται και εκδίδονται διατάγματα ως οι 

Παράγραφοι Α-ΙΕ της Αίτησης. Τροποποιημένο 

καταστατικό να καταχωρηθεί στον Έφορο 

Σωματείων και Ιδρυμάτων εντός 20 ημερών από 

σήμερα. Καμία διαταγή για έξοδα. 

 

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

    

 ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 16.06.2021 

 

Αγωγές: 

    636/12* 

    1600/14* 

    236/18 

    4144/19 (Α.Ε.Δ.) 

    38/21 

     

Αιτήσεις: 

     

    1601/11* 

 

Το Δικαστήριο θα επιληφθεί όλων των πιο πάνω υποθέσεων στις 16.06.2021 

και ΔΕΝ είναι αναγκαία η παρουσία των δικηγόρων των διαδίκων, ΠΛΗΝ των 

Αγωγών *636/12, *1600/14 και της Αίτησης *1601/11 οι οποίες είναι ορισμένες 

για Ακρόαση. Για τις υπόλοιπες θα ενημερωθείτε από το πινάκιο το οποίο θα 

αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου.  

 

 


