
Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας 

Μ. Ιεροκηπιώτου, Ε.Δ. 

Υποθέσεις ημερ.: 25/05/2021   

Σημείωση:  

- Οι υποθέσεις για τις οποίες έχει σταλεί ηλεκτρονικό μήνυμα από τους 
συνηγόρους δεν περιλαμβάνονται στο πινάκιο. Τα ηλεκτρονικά 
μηνύματα θα απαντηθούν εντός της μέρας και/ή αύριο. 

- Παρακαλούνται όσοι απέστειλαν ηλεκτρονικό μήνυμα να μην 
εμφανιστούν αύριο στο Δικαστήριο. 

- Παράκληση όπως τα ηλεκτρονικά μηνύματα αποστέλλονται τουλάχιστον 
2 μέρες πριν την ημερομηνία ορισμού της υπόθεσης. 

1. Γεν. Αίτηση: 55/06 Αίτηση ημερ. 5/11/2020 – Ορίζεται για επίδοση στις 
12/10/2021 και ώρα 8:30 (τελευταία φορά). 

2. Γεν. Αίτηση: 1101/09 Αίτηση ημερ. 12/9/2019 – Παραμένει ως έχει εκτός 
και αν σταλεί σχετικά ηλεκτρονικό μήνυμα.  

3. Αρ. Αγωγής: 2877/10 Αίτηση ημερ. 11/6/2020 – Να σταλεί ηλεκτρονικό 
μήνυμα.  

4. Αρ. Αγωγής: 3768/13 Ορίζεται για προγραμματισμό στις 21/9/2021 ώστε 
να δοθεί ημερομηνία από το Δικαστή που θα 
επιλαμβάνεται υποθέσεων αξιογράφων.  

5. Αρ. Αγωγής: 6071/13 Επαναορίζεται για ακρόαση λόγω έλλειψης χρόνου 
του Δικαστηρίου καθότι θα είμαι απασχολημένη 
στην συνεχιζόμενη 2501/13 στις 17/9/2021 και ώρα 
11:00. 

6. Αρ. Αγωγής: 762/14  Ορίζεται για ακρόαση στις 2/12/2021 και ώρα 
11:00. 

7. Αρ. Αγωγής: 3334/15 Αναβάλλεται λόγω έλλειψης χρόνου του 
Δικαστηρίου καθότι θα είμαι απασχολημένη στην  
υπόθεση 2051/13 και επαναορίζεται για ακρόαση 
στις 16/2/2022 και ώρα 11:00. 

8. Αρ. Αγωγής: 4580/16 Δεν υπάρχει χρόνος για να ακουστεί καθότι 
προηγείται η εκδίκαση αίτησης έρευνας στα 
πλαίσια της Αγωγής 2877/10 όπως και η ακρόαση 
της Αγωγής 2051/13. Αίτηση ημερ. 22/10/2019 – 



Επαναορίζεται για ακρόαση στις 13/10/2021 και 
ώρα 10:30. Τα εντάλματα σύλληψης για τους Καθ’ 
ων η Αίτηση 1 και 2 παραμένουν ανεκτέλεστα. Ο 
συνήγορος για τους Καθ’ ων η Αίτηση αναλαμβάνει 
να τους παρουσιάσει. 

9. Αρ. Αγωγής: 2048/17 Αναβάλλεται λόγω έλλειψης χρόνου του 
Δικαστηρίου καθότι θα είμαι απασχολημένη στην 
υπόθεση 2051/13 και επαναορίζεται για ακρόαση 
στις 9/3/2022 και ώρα 11:00. 

10. Αρ. Αγωγής: 779/19 Ορίζεται για οδηγίες στις 14/10/2021. Μέχρι τότε να 
καταχωρηθεί ονομαστικός κατάλογος και σύνοψη 
μαρτυρίας εκ μέρους των Εναγόντων. 

11. Αρ. Αγωγής: 1643/20 Αίτηση ημερ. 14/4/2021 – Θα μελετηθεί από το 
Δικαστήριο και θα επανέλθουμε με το πινάκιο ημερ. 
26/5/2021. 

12. Αρ. Αγωγής: 3809/20 Αίτηση ημερ. 31/3/2021 – Ορίζεται για απόδειξη 
στις 28/9/2021. Η υπεράσπιση να καταχωρηθεί 
μέχρι 22/9/2021. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           


