
Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας 

Μ. Ιεροκηπιώτου, Ε.Δ. 

Υποθέσεις ημερ.: 12/02/2021   

1. Αρ. Διαχείρισης: 670/04 Εμφάνιση η ώρα 9:00. 

2. Γεν. Αίτηση: 1271/13 Αίτηση ημερ. 13/2/2020 - Ορίζεται για έλεγχο των 
ενταλμάτων σύλληψης Καθ’ ων η Αίτηση 2-5 στις 
24/3/2021. 

3. Αρ. Αγωγής: 7726/14 Αίτηση ημερ. 25/9/2020 – Ορίζεται για οδηγίες στις 
19/4/2021. Η ένσταση να καταχωρηθεί μέχρι τότε.  

4. Αρ. Αγωγής: 315/17 Ορίζεται για οδηγίες στις 30/3/2021. Παρατείνεται 
ο χρόνος αποκάλυψης εγγράφων για τους 
Ενάγοντες μέχρι τότε. 

5. Αρ. Αγωγής: 2359/17 Αίτηση ημερ. 18/2/2020 – Ορίζεται για οδηγίες στις 
17/5/2021 με σκοπό τη διευθέτηση. Η Καθ’ ης η 
Αίτηση απαλλάσσεται από την υποχρέωση να είναι 
παρούσα στις 17/5/2021 μέχρι να διαταχθεί 
διαφορετικά. 

6. Αρ. Αγωγής: 2453/17 Είναι προγραμματισμένη ήδη για ακρόαση 
12/11/2021 

7. Αρ. Αγωγής: 3237/18 Αίτηση ημερ. 12/2/2019 – Το ένταλμα σύλληψης 
δεν μπορεί να εκτελεστεί. Παρακαλώ για τη θέση 
σας ως προς την προώθηση της αίτησης ή και τη 
δήλωση άλλης διεύθυνσης ώστε να μπορεί να 
εκτελεστεί το ένταλμα σύλληψης. 

8. Αρ. Αγωγής: 1305/19  Αίτηση ημερ. 29/10/2020 – Εμφάνιση η ώρα 8:30. 
Αίτηση ημερ. 12/11/2020 – Ορίζεται για οδηγίες 
στις 12/4/2021. Η υπεράσπιση να καταχωρηθεί 
μέχρι τότε.  

9. Αρ. Αγωγής: 2219/19 Ορίζεται για οδηγίες στις 7/4/2021. Μέχρι τότε να 
καταχωρηθεί ο κατάλογος και η σύνοψη μαρτυρίας 
εκ μέρους του Εναγόμενου. 

10. Αρ. Αγωγής: 3174/19 Ορίζεται για οδηγίες στις 18/5/2019. Μέχρι τότε να 
καταχωρηθούν εκατέρωθεν ονομαστικοί κατάλογοι 
και σύνοψη μαρτυρίας. 



11. Αρ. Αγωγής: 3301/19 Ορίζεται για οδηγίες στις 18/5/2021. Με τις ίδιες 
οδηγίες ημερ. 9/10/2020. 

12. Αρ. Αγωγής: 776/20 Η υπόθεση εκ παραδρομής έχει οριστεί αύριο 
εκκρεμεί κλήση για οδηγίες στις 10/3/2021 και 
αίτηση δια κλήσεως ημερ. 9/12/2020 που είναι 
ορισμένη στις 22/2/2021. 

13. Αρ. Αγωγής: 938/20 Κλήση για οδηγίες. Εκδίδονται εκατέρωθεν 
διατάγματα αποκάλυψης εγγράφων εντός 60 
ημερών από 12/2/2021 και μετέπειτα εντός 10 
ημερών να γίνει ανταλλαγή. Η αγωγή ορίζεται για 
οδηγίες στις 18/5/2021. Έξοδα στην πορεία. 

14. Αρ. Αγωγής: 1066/20 και 
Αρ. Αγωγής: 1067/20 

Κλήση για οδηγίες. Εκδίδονται εκατέρωθεν 
διατάγματα αποκάλυψης εντός 60 ημερών από 
12/2/2021 και ανταλλαγής εντός 10 ημερών 
μετέπειτα. Επιφυλάσσεται το δικαίωμα των 
Εναγομένων και στις δύο υποθέσεις όπως ο 
Ενάγοντας εξεταστεί από ιατρό της επιλογής του. 
Παραμένει σε εκκρεμότητα το θέμα συνένωσης των 
αγωγών μεταξύ τους και με την αγωγή 1065/20 η 
οποία δεν είναι ενώπιον μου. Ορίζονται για οδηγίες 
στις 18/5/2021. 

15. Αρ. Αγωγής: 1782/20 Αίτηση ημερ. 26/10/2020 – Ορίζεται για απόδειξη 
την 1/3/2021. 

16. Αρ. Αγωγής: 2619/20 Αίτηση ημερ. 29/10/2020 – Ορίζεται για οδηγίες 
στις 5/4/2021. Η υπεράσπιση να καταχωρηθεί μέχρι 
τότε.  

17. Αρ. Αγωγής: 3415/20 Η Αίτηση ημερ. 21/12/2020 – Ορίζεται για έκδοση 
απόφασης στις 24/2/2021.   

 

Οι πιο κάτω υποθέσεις ορίζονται για ακρόαση 

18. Αρ. Αγωγής: 5443/13 Αναβάλλεται λόγω του ότι το Δικαστήριο θα είναι 
απασχολημένο στην 8446/12 η ώρα 9:00. 
Επαναορίζεται για ακρόαση στις 9/3/2021 και ώρα 
10:30.  

19. Αρ. Αγωγής: 5882/14 Ορίζεται για ακρόαση στις 1/6/2021 και ώρα 11:00. 



20. Αρ. Αγωγής: 1624/18 Ορίζεται για ακρόαση η υπόθεση για τον Εναγόμενο 1 
στις 20/9/2021 και ώρα 11:00. Έξοδα στην πορεία. Για 
τον Εναγόμενο 2 το κλητήριο έχει εκπνεύσει.  

 

Σημείωση: Η αγωγή αρ. 1799/18 που αναφέρεται στο πινάκιο 

του Πρωτοκολλητείου δεν έχει τεθεί ενώπιον μου. 


