
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ  
ΕΝΩΠΙΟΝ: Ε. Εφραίμ, Π.Ε.Δ.  
 
 
Ημερομηνία: 13.05.2021 
 
 
Σημείωση: 

Λόγω της αύξησης των κρουσμάτων και με γνώμονα τη διασφάλιση της 

υγείας όλων μας, με βάση τη νέα πρακτική ημερομηνίας 05.02.2021 για 

τη διεκπεραίωση των πολιτικών υποθέσεων που εκκρεμούν ενώπιον 

του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, όλοι οι δικηγόροι θα πρέπει 

απαραιτήτως και για όλες ανεξαιρέτως τις υποθέσεις 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. 

 
 
 

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 13.05.2021 
 
 
Αγωγές: 
 

2751/14 

Η Αγωγή ορίζεται για Οδηγίες στις 16.09.2021 και 

ώρα 09:00πμ. Ο χρόνος καταχώρισης 

τροποποιημένης υπεράσπισης της Εναγομένης 2 

παρατείνεται μέχρι την επόμενη δικάσιμο. Τα 

έξοδα στην πορεία.  

 

    4922/14 

Όλοι οι διάδικοι πλην του Εναγομένου 1 έχουν 

αποστείλει ηλεκτρονικά μηνύματα και συναινούν 

στην αναστολή της διαδικασίας ως το αίτημα της 

Εναγομένης 4. Η Αγωγή ορίζεται για Οδηγίες στις  

27.05.2021 και ώρα 09:00πμ. Καλείται η δικηγόρος 

του Εναγομένου 1 να αποστείλει ηλεκτρονικό 

μήνυμα με τη θέση της ως προς το αίτημα 



αναστολής μέχρι την επόμενη δικάσιμο. Καμία 

διαταγή για έξοδα.  

 

    7809/14 

Η Αγωγή ορίζεται για Οδηγίες στις 16.09.2021 και 

ώρα 09:00πμ. Ο χρόνος καταχώρισης ένορκης 

αποκάλυψης του Ενάγοντα και του Εναγομένου 6 

να καταχωρηθεί μέχρι την επόμενη δικάσιμο. Τα 

έξοδα στην πορεία σε καμία περίπτωση εναντίον 

των Εναγομένων 1, 2, 3, 4, 7, 10, 11 και 13. Καμία 

διαταγή για έξοδα αναφορικά με τους Εναγόμενους 

12 και 14.  

 

    716/17 (A.E.Δ.) 

Εκ παραδρομής έχει τεθεί ενώπιον του παρόντος 

Δικαστηρίου. Με βάση το πρόγραμμα του 

Δικαστηρίου όλες οι μνημονιακές αγωγές στην 

κλίμακα Ανώτερου Επαρχιακού Δικαστή 

τυγχάνουν αποκλειστικού χειρισμού από την κα Ν. 

Ταλαρίδου-Κοντοπούλου, Α.Ε.Δ. Ως εκ τούτου η εν 

λόγω αγωγή θα τεθεί ενώπιον της σήμερα)  

 

3749/17  

Η Αγωγή ορίζεται για Ακρόαση στις 17.02.2022 και 

ώρα 11:00πμ. Έξοδα στην πορεία. 

 

3308/17  

Η Αγωγή ορίζεται για Οδηγίες στις 16.09.2021 και 

ώρα 09:00πμ. Ο χρόνος καταχώρισης από τους 

διαδίκους ένορκης αποκάλυψης παρατείνεται μέχρι 

την επόμενη δικάσιμο. Τα έξοδα στην πορεία.  

 

 

 



    3077/18 

Δίδονται οδηγίες όπως:  

(Α)  Η ακροαματική διαδικασία καλύπτει και αφορά 

όλες τις αξιώσεις και επίδικα ζητήματα μεταξύ όλων 

των διαδίκων ή οποιωνδήποτε εξ αυτών. (Β) Οι διάδικοι 

καταχωρίσουν και παραδώσουν: ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ 

ΚΑΤΑΛΟΓΟ των ΜΑΡΤΥΡΩΝ τους και ΣΥΝΟΨΗ 

ΜΑΡΤΥΡΙΑΣ εκάστου μέχρι την επόμενη δικάσιμο. Η 

αγωγή ορίζεται για Οδηγίες στις 16.09.2021 και ώρα 

9:00 π.μ. Έξοδα στην πορεία.  

 

    2006/18 (A.E.Δ.) 

Η αίτηση απορρίπτεται με έξοδα εις βάρος των 

Εναγομένων 1-4 και υπέρ της Ενάγουσας. Η 

αίτηση ορίζεται για Οδηγίες στις 16.09.2021 

αναφορικά μόνο με τους Εναγόμενους 5. Η 

Υπεράσπιση τους να καταχωρηθεί μέχρι τότε. Τα 

έξοδα της αίτησης παραμένουν στην πορεία.  

 

    1046/19 

Αναφορικά με την αίτηση ημερομηνίας 05.09.2019 

η αγωγή ορίζεται για Απόδειξη στις 16.09.2021 και 

ώρα 09:00πμ. εκτός εάν καταχωρηθεί Υπεράσπιση 

4 καθαρές μέρες προηγουμένως. Τα έξοδα στην 

πορεία.  

 

    1138/19 

Η αίτηση ημερομηνίας 10.02.2021 ορίζεται για 

Οδηγίες στις 16.09.2021 και ώρα 09:00πμ. Η 

έκθεση απαίτησης να καταχωρηθεί μέχρι την 

επόμενη δικάσιμο. Τα έξοδα παραμένουν στην 

πορεία σε καμία περίπτωση των Εναγομένων 1 και 

2.  

 



    4144/19 (A.E.Δ.) 

Η Εναγομένη να καταχωρήσει την Έκθεση 

Απαίτησης της εναντίον του Τριτοδιάδικου μέσα σε 

30 μέρες από σήμερα. Ο Τριτοδιάδικος να 

καταχωρήσει την Υπεράσπιση του μέσα σε 30 

μέρες από την καταχώριση της Έκθεσης 

Απαίτησης. Απάντηση στην Υπεράσπιση αν 

χρειάζεται να καταχωρηθεί σε 20 μέρες μετά την 

καταχώριση της Έκθεσης Υπεράσπισης 

Τριτοδιαδίκου. Αντίγραφο των πιο πάνω 

δικογράφων να δίδεται και στην Ενάγουσα. Ο 

Τριτοδιάδικος είναι ελεύθερος να πάρει μέρος στη 

διαδικασία και δεσμεύεται με το αποτέλεσμα της 

δίκης. Τα έξοδα της παρούσας αίτησης στην 

πορεία της διαδικασίας Τριτοδιαδίκου. Η κλήση για 

οδηγίες της Ενάγουσας παραμένει, ως έχει ήδη 

οριστεί, στις 16.06.2021 για Οδηγίες και ώρα 

09:00πμ.  

 

    3714/19 (A.E.Δ.) 

Εκ παραδρομής έχει τεθεί ενώπιον του παρόντος 

Δικαστηρίου. Με βάση το πρόγραμμα του 

Δικαστηρίου όλες οι μνημονιακές αγωγές στην 

κλίμακα Ανώτερου Επαρχιακού Δικαστή 

τυγχάνουν αποκλειστικού χειρισμού από την κα Ν. 

Ταλαρίδου-Κοντοπούλου, Α.Ε.Δ. Ως εκ τούτου η εν 

λόγω αγωγή θα τεθεί ενώπιον της σήμερα)  

 

    2016/20 

Η Ενδιάμεση Απόφαση του Δικαστηρίου στην 

αίτηση ημερομηνίας 14.09.2020 επιφυλάσσεται και 

θα δοθεί στις 25.05.2021 και ώρα 09:00πμ. Η 

αίτηση για ενδιάμεσα απαγορευτικά διατάγματα 

ημερομηνίας 03.08.2020 ορίζεται για Οδηγίες στις 



25.05.2021. Τα έξοδα της αίτησης παραμένουν 

στην πορεία. 

 

1527/20 (A.E.Δ.) (Εκ παραδρομής έχει τεθεί 

ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου. Με βάση το 

πρόγραμμα του Δικαστηρίου όλες οι μνημονιακές 

αγωγές στην κλίμακα Ανώτερου Επαρχιακού 

Δικαστή τυγχάνουν αποκλειστικού χειρισμού από 

την κα Ν. Ταλαρίδου-Κοντοπούλου, Α.Ε.Δ. Ως εκ 

τούτου η εν λόγω αγωγή θα τεθεί ενώπιον της 

σήμερα)  

Αιτήσεις: 

    10/21 
 

Η κυρίως αίτηση ορίζεται για Οδηγίες στις 

02.06.2021 και ώρα 09:00πμ. Η ένσταση εκ 

μέρους του Καθ΄ου η αίτηση 1 να καταχωρηθεί 

μέχρι τότε. Τα έξοδα παραμένουν  στην πορεία σε 

καμία περίπτωση εναντίον της Αιτήτριας και της 

Καθ΄ ης η αίτηση 3. 

 
    21/20 
 

Η υπό κρίση αίτηση ορίζεται για Απόδειξη με 

ένορκη δήλωση στις 28.05.2021 και ώρα 09:00πμ. 

Τα έξοδα παραμένουν  στην πορεία. 

 

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

 

 ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 14.05.2021 

 

Αγωγές: 

    8151/10 

    988/17 

    4695/17 

    2969/19 



    2839/19 (Α.Ε.Δ.) 

    2160/20 

    21/21 

1622/16 (ο φάκελος δεν έχει τεθεί ενώπιον του 

Δικαστηρίου. Αν τεθεί ενώπιον του Δικαστηρίου 

αύριο, το Δικαστήριο θα επιληφθεί κανονικά της 

αγωγής. Σε διαφορετική περίπτωση όταν και 

εφόσον ο φάκελος ανευρεθεί και τεθεί ενώπιον του 

Δικαστηρίου τότε το Δικαστήριο θα επιληφθεί της 

αγωγής και θα ενημερώσει τους δικηγόρους όλων 

των διαδίκων). 

 

Αιτήσεις: 

     

    209/20 
 
 
Το Δικαστήριο θα επιληφθεί όλων των πιο πάνω υποθέσεων στις 14.05.2021 

και ΔΕΝ είναι αναγκαία η παρουσία των δικηγόρων των διαδίκων. Θα 

ενημερωθείτε από το πινάκιο το οποίο θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του 

Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου.  

  

 


