
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ  
ΕΝΩΠΙΟΝ: Ε. Εφραίμ, Π.Ε.Δ.  
 
 
Ημερομηνία: 22.06.2021 
 
 
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 22.06.2021 
 
 
Αγωγές: 
 

7746/11 

Η αίτηση έρευνας ημερομηνίας 09.12.2019 Αγωγή 

ορίζεται για Οδηγίες στις 18.10.2021 και ώρα 

09.00π.μ. Το ένταλμα σύλληψης εναντίον της 

Εναγομένης 5-Καθ΄ης αίτηση παραμένει 

ανεκτέλεστο μέχρι την επόμενη δικάσιμο. Τα έξοδα 

της αίτησης παραμένουν στην πορεία. 

 

1824/13 (Α.Ε.Δ.) 

Η Αγωγή ορίζεται για Ακρόαση στις 17.03.2022 και 

ώρα 11.00π.μ. Τα έξοδα παραμένουν στην 

πορεία. 

 

 



1110/14 (Α.Ε.Δ.) 

Η Αγωγή ορίζεται για Οδηγίες στις 18.10.2021 και 

ώρα 09.00 π.μ. Τα έξοδα στην πορεία. 

 

1883/17 

Οι διάδικοι να καταχωρίσουν και παραδώσουν: 

• ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ των ΜΑΡΤΥΡΩΝ 

τους και 

• ΣΥΝΟΨΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑΣ εκάστου μέχρι την 

επόμενη δικάσιμο. Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες στις 

18.10.2021 και ώρα 09:00πμ. Έξοδα στην πορεία.  

 

Αιτήσεις: 

     

887/17 

Η κυρίως αίτηση και η αίτηση ημερομηνίας 

31.03.2021 ορίζονται για Οδηγίες στις 18.10.2021 

και ώρα 09.00π.μ. Εάν θα καταχωρηθεί ένσταση 

στην αίτηση ημερομηνίας 31.03.2021 αυτή να 

καταχωρηθεί μέχρι τότε.  Τα έξοδα στην πορεία. 

 
 

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

    

 

 ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 23.06.2021 

 

Αγωγές: 

        

1296/12* 

5685/12* 

    1060/14 

5966/14* 

7537/14 (θα σταλούν οι αγορεύσεις ηλεκτρονικά) 

3234/16 



205/21 

21/21 

     

Αιτήσεις: 

388/21 

 

Το Δικαστήριο θα επιληφθεί όλων των πιο πάνω υποθέσεων στις 23.06.2021 

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

Αγωγών *5685/12 και *5966/14 οι οποίες είναι ορισμένες για Ακρόαση και της 

Αγωγής *1296/12 η οποία είναι συνεχιζόμενη  Ακρόαση. Για τις υπόλοιπες 

υποθέσεις θα ενημερωθείτε από το πινάκιο το οποίο θα αναρτηθεί στην 

ιστοσελίδα του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου.  

 

 


