
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ  
ΕΝΩΠΙΟΝ: Ε. Εφραίμ, Π.Ε.Δ.  
 
 
Ημερομηνία: 23.06.2021 
 
 
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 23.06.2021 
 
 
Αγωγές: 
 

1060/14 

Η Αγωγή ορίζεται για Οδηγίες στις 19.10.2021 και 

ώρα 09:00πμ. Έξοδα στην πορεία.  

 

7537/14  

Η Ενδιάμεση Απόφαση του Δικαστηρίου στην 

αίτηση ημερομηνίας 17.11.2020 επιφυλάσσεται και 

θα δοθεί στις 05.07.2021 και ώρα 09:00πμ. Η 

αίτηση ημερομηνίας 25.04.2016 ορίζεται για 

Οδηγίες την ίδια ημερομηνία. Τα έξοδα της εν 

λόγω αίτησης παραμένουν στην πορεία.  

 

 

 



3234/16 

Το Δικαστήριο σημειώνει ότι οι δικηγόροι όλων των 

Εναγομένων που έχουν ήδη καταχωρήσει αίτηση 

παραμερισμού η οποία είναι ορισμένη σήμερα 

ενώπιον του Δικαστηρίου και οι δικηγόροι της 

Ενάγουσας συναινούν στο να οριστούν οι αιτήσεις 

παραμερισμού για ακρόαση με γραπτές 

αγορεύσεις.  Ενόψει του ότι έχουν καταχωρηθεί 

αιτήσεις παραμερισμού και ασφάλειας εξόδων και 

από άλλους εναγόμενους οι οποίες έχουν οριστεί 

από το Πρωτοκολλητείο σε διάφορες ημερομηνίες, 

και συγκεκριμένα στις 23.09.2021, 28.09.2021, 

29.09.2021 και 06.10.2021, το Δικαστήριο θεωρεί 

ορθό όπως όλες οι αιτήσεις παραμείνουν για 

Οδηγίες ούτως ώστε και οι νέες αιτήσεις 

παραμερισμού να είναι έτοιμες και να οριστούν 

όλες μαζί για Ακρόαση. Ως εκ τούτου οι αιτήσεις 

παραμερισμού ημερομηνίας 04.04.2018, 

25.11.2019, 27.11.2019, 13.08.2019, 09.01.2020 

και 03.03.2020 ορίζονται για Οδηγίες στις 

23.09.2021 και ώρα 09:00πμ. Την ίδια μέρα 

παραμένουν για Οδηγίες οι αιτήσεις για απόφαση 

ημερομηνίας 06.09.2019 και 13.09.2019. Τα έξοδα 

όλων των αιτήσεων παραμένουν στην πορεία. Το 

Δικαστήριο παροτρύνει τους δικηγόρους των 

διαδίκων που αφορούν οι αιτήσεις εκ μέρους του 

Εναγομένου 22, του Εναγομένου 23, του 

Εναγομένου 4, του Εναγομένου 28 και του 

Εναγομένου 24 όπως αιτηθούν από το Δικαστήριο 

στις 23.09.2021 που είναι ορισμένη η αίτηση του 

Εναγομένου 22 να επιληφθεί όλων των εν λόγω 

αιτήσεων το Δικαστήριο για να αποφευχθεί 

περαιτέρω πολυπλοκότητα σε σχέση με τις 

ημερομηνίες ορισμού των εν λόγω αιτήσεων.  



205/21 

Η αίτηση ημερομηνίας 21.05.2021 εγκρίνεται ως οι 

παράγραφοι 1 και 2 αυτής. Ο χρόνος 

καταχώρησης αίτησης ως αναγράφεται στην 

παράγραφο 2 καθορίζεται σε 90 μέρες από 

σήμερα. Τα έξοδα της αίτησης επιφυλάσσονται.  

 

21/21 

Η αίτηση ημερομηνίας 22.01.2021 ορίζεται για 

Οδηγίες στις 13.09.2021 και ώρα 09:00πμ. Η 

αίτηση για συμπληρωματική ένορκη δήλωση και η 

αίτηση αντεξέτασης να καταχωρηθούν στο μεταξύ 

και οριστούν την ίδια ημερομηνία.  Έξοδα στην 

πορεία.  

 

Αιτήσεις: 

388/21 

Η αίτηση αποσύρεται άνευ βλάβης. Καμία διαταγή 

για έξοδα. 
 

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

    

 ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 23.06.2021 

 

Αγωγές: 

    4040/11* (A.E.Δ) 

    3557/13 

6487/14* 

5221/14* 

6433/15 

1761/18 

271/19 

842/19 

1013/19 



1084/19 

3917/19 

556/20 

     

Αιτήσεις: 

184/21* 

 

Το Δικαστήριο θα επιληφθεί όλων των πιο πάνω υποθέσεων στις 24.06.2021 

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

Αγωγών *4040/11, *6487/14, *5221/14 και της Αίτησης *184/21 οι οποίες είναι 

ορισμένες για ακρόαση. Για τις υπόλοιπες υποθέσεις θα ενημερωθείτε από το 

πινάκιο το οποίο θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Παγκύπριου Δικηγορικού 

Συλλόγου.  

 

 


