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ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ  
ΕΝΩΠΙΟΝ: Λ. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ, Π.Ε.Δ. 

11 Μαΐου, 2021 

 

Οι πιο κάτω υποθέσεις που είναι ορισμένες στις 12/05/2021, αναβάλλονται 

ως ακολούθως: 

 

ΑΡ. ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΡΙΣΜΟΥ 

 

 
 

Αίτηση Αρ. 234/13 

 
(Αίτηση ημερ. 09/07/19) 

 

Η Αίτηση είναι ορισμένη για οδηγίες. 
 
Ορίζεται για ακρόαση στις 15/09/2021 η ώρα 09:45 

π.μ. 
 
Καμιά διαταγή για έξοδα. 

 
Οι Καθ’ ων να ειδοποιηθούν από το δικηγόρο τους 

να είναι παρόντες. 
 
Η ημερομηνία 12/05/2021 ακυρώνεται. 

 

 
 

 
Αγωγή Αρ. 459/20 

 

(Αίτηση ημερ. 11/11/20) 
 

 

 
Η υπόθεση είναι ορισμένη για Απόδειξη.  

 
Δεν έχει καταχωριστεί Ε/Υ. 
 

Επαναορίζεται για Απόδειξη στις 20/09/2021 η ώρα 
09:45 π.μ., εκτός εάν καταχωριστεί Ε/Υ πέντε (5) 

τουλάχιστον ημέρες πριν. 
 
Έξοδα εις βάρος των Εναγομένων. 

 
Η ημερομηνία 12/05/2021 ακυρώνεται. 

 

 
Αγωγή Αρ. 1286/18 

 
(Κλήση για οδηγίες ημερ. 

22/10/2020) 
 
 

 
Η κλήση για οδηγίες είναι ορισμένη για οδηγίες. 

 
Οι Εναγόμενοι δεν έχουν καταχωρίσει παράρτημα 

Τύπου 25. 
 
Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες στις 21/09/2021 η 

ώρα 09:15 π.μ.  
 

Οι Εναγόμενοι να καταχωρίσουν το παράρτημα 
μέχρι τις 10/09/2021. 
 

Η ημερομηνία 12/05/2021 ακυρώνεται. 
 
Έξοδα στην πορεία αλλά να μην βαρύνουν τους 

Ενάγοντες. 
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ΑΡ. ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΡΙΣΜΟΥ 

 

 
 

Αγωγή Αρ. 1363/17 

 
 

 

Η υπόθεση είναι προγραμματισμένη για ακρόαση.  
 
Πρόκειται για αγωγή δικαιοδοσίας Α.Ε.Δ., η οποία 

τέθηκε ενώπιον μου με βάση το πρόγραμμα λόγω 
των κενών θέσεων Α.Ε.Δ.  
 

Το πρόγραμμα του Δικαστηρίου δεν μου επιτρέπει 
να εκδικάσω την παρούσα υπόθεση, λόγω πολλών 

αιτήσεων καθώς και αρκετών αγωγών πολύ 
καθυστερημένων στην κλίμακα της δικαιοδοσίας 
Προέδρου.  

 
Ενόψει τούτου η εκδίκαση της υπόθεσης 

αναβάλλεται. Η ημερομηνία 12/05/2021 
ακυρώνεται. 
 

Επαναορίζεται για Ακρόαση στις 02/11/2021 η ώρα 
10:30 π.μ.  
 

 
 

 
Αγωγή Αρ. 4021/16 

 

 
Η υπόθεση είναι προγραμματισμένη για ακρόαση.  

 
Πρόκειται για αγωγή που αναλογεί στο πρόγραμμα 

του 7ου Προέδρου, η οποία τέθηκε ενώπιον μου με 
βάση το πρόγραμμα, λόγω της προσωρινής απουσίας 
της κας Γ. Κυριακίδου Π.Ε.Δ., η οποία είναι 

απασχολημένη με υποθέσεις του Κακουργιοδικείου. 
 
Το πρόγραμμα του Δικαστηρίου δεν μου επιτρέπει 

να εκδικάσω την παρούσα υπόθεση, λόγω 
συνεχιζόμενης ακρόασης της αγωγής 5528/07.  

 
Ενόψει τούτου η εκδίκαση της υπόθεσης 
αναβάλλεται. Η ημερομηνία 12/05/2021 

ακυρώνεται.  
 
Επαναορίζεται για ακρόαση στις 07/10/2021 η ώρα 

10:30 π.μ.  
 

 
Αγωγή Αρ. 5500/13 

 
 
 

 
Η υπόθεση είναι ορισμένη για οδηγίες.  

 
Ορίζεται για Ακρόαση στις 04/10/2021 η ώρα 10:30 
π.μ.  

 
Η ημερομηνία 12/05/2021 ακυρώνεται. 
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Σημείωση:  
Σε σχέση με υποθέσεις οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στον ως άνω πίνακα, 

αναμένεται από τους δικηγόρους – εκτός εάν υπάρξει διαφορετική ρύθμιση – να 
εμφανίζονται ενώπιον του Δικαστηρίου για σκοπούς προώθησης και/ή 
διεκπεραίωσής τους. 

 


