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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 25.06.2021 
 
 
Αγωγές: 
 

1555/16 

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. 

 

 



1397/16 

Οι αιτήσεις ημερομηνίας 25.02.2019 και 

03.05.2019 ορίζονται για Οδηγίες στις  21.10.2021 

και ώρα 09.00 π.μ. Καμία διαταγή για έξοδα. 

 

1503/18 

Η αίτηση ημερομηνίας 20.05.2020 αποσύρεται και 

απορρίπτεται λόγω καταχώρισης των 

Υπερασπίσεων. Τα έξοδα της αίτησης 

επιδικάζονται υπέρ των Εναγόντων-Αιτητών και 

εναντίον των Εναγομένων 1-3-Καθ΄ων η αίτηση.  

 

2395/18 

Η Αγωγή ορίζεται για Οδηγίες στις 21.10.2021 και 

ώρα 09.00π.μ. Ο χρόνος καταχώρησης της 

ένορκης αποκάλυψης των Εναγομένων 2 και 3 

παρατείνεται μέχρι την επόμενη δικάσιμο. Τα 

έξοδα στην πορεία. 

 

694/20 

Η αίτηση ημερομηνίας 17.03.2020 ορίζεται για 

Οδηγίες στις 21.10.2021 και ώρα 09.00π.μ. Η 

ένσταση να καταχωρηθεί μέχρι τότε. Τα 

προσωρινά διατάγματα παραμένουν σε ισχύ. Τα 

έξοδα παραμένουν στην πορεία. 

 
Αιτήσεις:   

 
202/21 

Η αίτηση εγκρίνεται ως οι παράγραφοι Α και Β 

αυτής. Η υποκατάστατη επίδοση θα διενεργηθεί με 

ένα εκ των δύο τρόπων που αναφέρονται στις εν 

λόγω παραγράφους. Τα έξοδα της αίτησης 

επιδικάζονται υπέρ της Αιτήτριας και εναντίον της 

Καθ΄ης η αίτηση. 



   ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 28.06.2021 

 

Αγωγές: 

    6592/11* (τελικές αγορεύσεις) 

5916/12* (Α.Ε.Δ.) 

8323/13* (Α.Ε.Δ.) 

2450/13* (Α.Ε.Δ.) 

5461/15* 

6008/15 

2899/20 

1042/20 

306/21 

1583/21 

 

 

Το Δικαστήριο θα επιληφθεί όλων των πιο πάνω υποθέσεων στις 28.06.2021 

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

Αγωγών *6592/11, *5916/12, *8323/13, *2450/13 και *5461/15 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.  

 

 


