
Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας 

Μ. Ιεροκηπιώτου, Ε.Δ. 

Υποθέσεις ημερ.: 26/05/2021   

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. 

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

1. Γεν. Αίτηση: 22/04 Αίτηση ημερ. 15/4/2021 – Εκδίδεται διάταγμα για 

10 έτη από 26/8/2021. 

2. Γεν. Αίτηση: 754/09 Αίτηση ημερ. 15/4/2021 – Εκδίδεται διάταγμα για 
12 έτη από 26/5/2021.  
Αίτηση ημερ. 2/6/2020 – Εμφάνιση η ώρα 8:30. 

3. Διαχείριση αρ.: 353/16 Εμφάνιση η ώρα 9:00. 

4. Αρ. Αγωγής: 989/13 Παραμένει προγραμματισμένη για ακρόαση αντί 
9:30 η ώρα 10:00. 

5. Αρ. Αγωγής: 407/15 Αναβάλλεται λόγω έλλειψης χρόνου του 
Δικαστηρίου καθότι θα είμαι απασχολημένη στην 
989/13 και επαναορίζεται για ακρόαση στις 
21/1/2022 και ώρα 11:00.  

6. Αρ. Αγωγής: 1882/17 Παρατείνεται ο χρόνος αποκάλυψης εκατέρωθεν 
για περίοδο 45 ημερών και μετέπειτα εντός 60 
ημερών να καταχωρηθούν εκατέρωθεν καταλόγοι 
και σύνοψη μαρτυρίας και η αγωγή ορίζεται για 
οδηγίες στις 15/10/2021. 

7. Αρ. Αγωγής: 3484/18 Ορίζεται για οδηγίες στις 15/10/2021. Μέχρι τότε να 
καταχωρηθεί ο κατάλογος και η σύνοψη μαρτυρίας 
εκ μέρους του Ενάγοντα. 

8. Αρ. Αγωγής: 1505/19 Αίτηση ημερ. 18/8/2020 – Εμφάνιση η ώρα 9:15.  

9. Αρ. Αγωγής: 2268/19 Αίτηση ημερ. 21/5/2020 – Η αίτηση ορίζεται για 
οδηγίες στις 6/10/2021 και ώρα 8:30. Η Καθ’ ης η 
Αίτηση 2 παρούσα. Το ένταλμα σύλληψης 
παραμένει ανεκτέλεστο εναντίον της. Η αγωγή για 
τον Εναγόμενο 1 ορίζεται για οδηγίες στις 



6/10/2021. Μέχρι τότε να καταχωρηθεί ο 
κατάλογος και η σύνοψης μαρτυρίας εκ μέρους της 
Ενάγουσας.  

10. Αρ. Αγωγής: 2860/20 Η αίτηση ημερ. 5/4/2021 αποσύρεται και 
απορρίπτεται με έξοδα υπέρ της Ενάγουσας και 
εναντίον του Εναγόμενου όπως θα υπολογιστούν 
από τον Πρωτοκολλητή και εγκριθούν από το 
Δικαστήριο, καταβλητέα στο τέλος της διαδικασίας. 

11. Αρ. Αγωγής: 619/21 Αίτηση ημερ. 15/4/2021 – Ορίζεται για απόδειξη 
στις 16/6/2021. 

 


