
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ  
ΕΝΩΠΙΟΝ: Ε. Εφραίμ, Π.Ε.Δ.  
 
 
Ημερομηνία: 24.06.2021 
 
 
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 24.06.2021 
 
 
Αγωγές: 
 

3557/13 

Πράγματι όπως φαίνεται από τα ηλεκτρονικά 

μηνύματα των δικηγόρων και των δύο πλευρών 

στις 06.04.2021 το Δικαστήριο όρισε την Αγωγή 

για ακρόαση στις 30.09.2021 και ώρα 11:00πμ. Η 

ημερομηνία ακρόασης παραμένει ως έχει και 

φαίνεται ότι εκ παραδρομής η Αγωγής ορίστηκε 

σήμερα για οδηγίες.  

 

6433/15 

Η αίτηση ημερομηνίας 16.06.2020 και η Αγωγή 

ορίζονται για Οδηγίες στις 20.10.2021 και ώρα 

09:00πμ. Τα έξοδα παραμένουν στην πορεία.   



1761/18 

Το Δικαστήριο θεωρεί ότι δεν μπορεί να 

προχωρήσει σε έκδοση απόφασης εναντίον της 

Εναγόμενης 9 στο παρόν στάδιο εφόσον η αγωγή 

εκκρεμεί αναφορικά με τους υπόλοιπους 

Εναγόμενους και τούτο καθότι ενόψει της φύσης 

της αγωγής θα πρέπει τα επίδικα ζητήματα να 

ακουστούν και αποφασιστούν συνολικά για όλους 

τους Εναγόμενους. Σε διαφορετική περίπτωση 

υπάρχει σοβαρή πιθανότητα όπως τυχόν 

απόφαση εναντίον της Εναγομένης 9 να 

προκαταλαμβάνει και προκαθορίζει και ως εκ 

τούτου επηρεάζει την πορεία της αγωγής 

αναφορικά με τους υπόλοιπους Εναγόμενους. Ως 

εκ τούτου η αίτηση ημερομηνίας 09.04.2021 

ορίζεται για Οδηγίες στις 20.10.2021 και ώρα 

09:00πμ. Δίδονται οδηγίες όπως η κλήση οδηγιών 

η οποία θα καταχωρηθεί από τον δικηγόρο της 

Ενάγουσας να οριστεί την ίδια ημερομηνία.  Έξοδα 

αίτησης στην πορεία.   

 

271/19 

Η αίτηση ημερομηνίας 06.02.2019 ορίζεται για 

Ακρόαση με γραπτές αγορεύσεις στις 26.10.2021 

και ώρα 10:30πμ. Η ένσταση να καταχωρηθεί 

μέχρι τις 20.09.2021. Η αίτηση ημερομηνίας 

29.03.2019 ορίζεται για Οδηγίες την ίδια 

ημερομηνία. Το ένταλμα σύλληψης παραμένει 

ανεκτέλεστο μέχρι την επόμενη δικάσιμο. Η αίτηση 

ημερομηνίας 02.04.2021 ορίζεται επίσης για 

Οδηγίες την ίδια ημερομηνία. Τα προσωρινά 

διατάγματα παραμένουν σε ισχύ. Τα έξοδα των 

αιτήσεων παραμένουν στην πορεία.   

 



842/19 

Η Αγωγή ορίζεται για Οδηγίες στις 20.10.2021 και 

ώρα 09:00πμ. Δίδεται παράταση χρόνου στην 

Εναγόμενη 1 για να καταχωρήσει ονομαστικό 

κατάλογο μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας μέχρι 

την επόμενη δικάσιμο. Τα έξοδα παραμένουν στην 

πορεία.   

 

1013/19 

Η αίτηση παρέμβασης ημερομηνίας 22.10.2019 

ορίζεται για Ακρόαση με γραπτές αγορεύσεις στις 

21.10.2021 και ώρα 10:30πμ. Οι αιτήσεις 

ημερομηνίας 03.09.20219 και 16.09.2019 

ορίζονται για Οδηγίες την ίδια ημερομηνία. Το 

προσωρινό διάταγμα παραμένει σε ισχύ. Τα έξοδα 

παραμένουν στην πορεία.  

 

1084/19 

Η Αγωγή ορίζεται για Οδηγίες στις 20.10.2021 και 

ώρα 09:00πμ. Έξοδα στην πορεία.   

 

3917/19 

Οι Εναγόμενοι να καταχωρήσουν εντός της ημέρας 

ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων. 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 20.10.2021 και ώρα 09:00π.μ. Έξοδα στην 

πορεία.  

 
 
 
 



556/20 

Η αίτηση ημερομηνίας 18.11.2020 αποσύρεται και 

απορρίπτεται λόγω καταχώρησης της 

υπεράσπισης. Τα έξοδα της αίτησης επιδικάζονται 

υπέρ της Ενάγουσας-Αιτήτριας και εναντίον της 

Εναγομένης-Καθ΄ης η αίτηση. Η Αγωγή ορίζεται 

για Οδηγίες στις 20.10.2021 και ώρα 09:00πμ. 

Εκδίδονται εκ συμφώνου εκατέρωθεν διατάγματα 

αποκάλυψης με τα οποία η Ενάγουσα και η 

Εναγομένη διατάσσονται να αποκαλύψουν 

ενόρκως μέχρι τις 20.09.2021 όλα τα  έγγραφα 

που είχαν ή έχουν στην κατοχή, φύλαξη ή έλεγχο 

τους εν σχέσει με την υπόθεση καθώς επίσης και 

να επιθεωρήσουν τα εν λόγω έγγραφα μέχρι την 

επόμενη δικάσιμο. Τα έξοδα αγωγής παραμένουν 

στην πορεία.  

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

    

 ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 25.06.2021 

 

Αγωγές: 

    1736/15* 

    1555/16 

1397/16 

886/18* 

1503/18 

2395/18 

694/20 

Αιτήσεις:   

202/21 

195/21* 

 

 



Το Δικαστήριο θα επιληφθεί όλων των πιο πάνω υποθέσεων στις 25.06.2021 

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

Αγωγών *1736/15, *886/18 και της Αίτησης *195/21 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.  

 

 


