
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ  
ΕΝΩΠΙΟΝ: Ε. Εφραίμ, Π.Ε.Δ.  
 
 
Ημερομηνία: 18.06.2021 
 
 
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 18.06.2021 
 
 
Αγωγές: 

 

3945/13 

Η Αγωγή ορίζεται για Ακρόαση στις 05.04.2022 και 

ώρα 11.00π.μ. Τα έξοδα στην πορεία, όχι εναντίον 

των Εναγομένων 1 και 2. 

    

3035/14 

Η Αγωγή αποσύρεται και απορρίπτεται ως 

διευθετηθείσα. Η κάθε πλευρά θα επωμισθεί τα 

έξοδα της. Κάθε προηγούμενη διαταγή για έξοδα 

ακυρώνεται.   

 

    1323/14 

Η αίτηση ημερομηνίας 05.04.2021 ορίζεται για 

Οδηγίες στις 20.09.2021 και ώρα 09:00πμ. για να 



τοποθετηθεί ο δικηγόρος της Εναγομένης 1 ως 

προς την αίτηση. Εάν θα καταχωρηθεί ένσταση εκ 

μέρους της Εναγομένης 1 αυτή να καταχωρηθεί 

μέχρι τότε. Η δήλωση του δικηγόρου της 

Εναγομένης 2 πως δεν υπάρχει ένσταση στην 

αίτηση έχει καταγραφεί. Έξοδα στην πορεία.  

 

    7676/14 

Η Αγωγή ορίζεται για Οδηγίες στις 23.09.2021 και 

ώρα 09.00 π.μ. Τα έξοδα στην πορεία. 

 

Αιτήσεις: 

    195/21 

Η Αίτηση ορίζεται για Οδηγίες στις 22.06.2021 και 

ώρα 09.00 π.μ. Η ένσταση να καταχωρηθεί μέχρι 

τότε. Τα έξοδα στην πορεία. 

 

    35/21 

Εκδίδεται διάταγμα ως οι παράγραφοι Α και Β της 

Αίτησης. Να κατατεθεί απογραφή της περιουσίας 

του ανικάνου προσώπου μέσα σε 30 μέρες από 

σήμερα, στο Δικαστήριο. Να υπογραφεί εγγύηση 

€40.000 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. Τα έξοδα να 

καταβληθούν από την διαχείριση. 

 

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

    

 



 ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22.06.2021 

 

Αγωγές: 

    1296/12* 

    8741/12* 

1783/11* 

    7746/11 

    6616/13* 

    1824/13 (Α.Ε.Δ.) 

    1110/14 (Α.Ε.Δ.) 

    632/16* 

    1883/17 

 

Αιτήσεις: 

53/11* 

887/17 

195/21 

 

 

Το Δικαστήριο θα επιληφθεί όλων των πιο πάνω υποθέσεων στις 22.06.2021 

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

Αγωγών *1296/12, *8741/12, *1783/11, *6616/13, *632/16 και της Αίτησης 

*53/11. Για τις υπόλοιπες υποθέσεις θα ενημερωθείτε από το πινάκιο το οποίο 

θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου.  

 

 


