
Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας  

Ενώπιον: Ν. Ταλαρίδου-Κοντοπούλου, Α.Ε.Δ.  

 

Υποθέσεις ημερ. 16/11/21 

 

1.  Αγωγή αρ. 2351/10 

Οι δικηγόροι να παρουσιαστούν στο Δικαστήριο για τη συνέχιση 

της ακρόασης. 

2.  Αγωγή αρ. 5587/14 

Το αίτημα εγκρίνεται.  

Επαναορίζεται για ακρόαση στις 22/6/22 η ώρα 11 π.μ. 

3.  Αγωγή αρ. 7850/14 

Η υπόθεση αναβάλλεται ενόψει του ότι το Δικαστήριο θα είναι 

απασχολημένο με τη συνεχιζόμενη ακρόαση στην αγωγή αρ. 

2351/10. 

Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση στις 23/9/22 η ώρα 11 π.μ. 

4.  Αγωγή αρ. 580/15 

Η υπόθεση αναβάλλεται ενόψει του ότι το Δικαστήριο θα είναι 

απασχολημένο με τη συνεχιζόμενη ακρόαση στην αγωγή αρ. 

2351/10. 

Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση στις 22/6/22 η ώρα 11 π.μ. 

5.  Αγωγή αρ. 1941/15 

Άδεια δίδεται. Η αγωγή αποσύρεται και απορρίπτεται εναντίον 

των Εναγομένων 1 και 2 ως εξωδίκως διευθετηθείσα. Καμία 

διαταγή για έξοδα.  

6.  Αγωγή αρ. 2702/15 

Η υπόθεση αναβάλλεται ενόψει του ότι το Δικαστήριο θα είναι 

απασχολημένο με τη συνεχιζόμενη ακρόαση στην αγωγή αρ. 

2351/10. 

Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση στις 23/6/22 η ώρα 11 π.μ. 

7.  Αγωγή αρ. 4761/15 

Η υπόθεση αναβάλλεται ενόψει του ότι το Δικαστήριο θα είναι 

απασχολημένο με τη συνεχιζόμενη ακρόαση στην αγωγή αρ. 

2351/10. 

Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση στις 22/6/22 η ώρα 11 π.μ. 



8.  Αγωγή αρ. 5019/15 

Το αίτημα εγκρίνεται. 

Επαναορίζεται για ακρόαση στις 23/9/22 η ώρα 11 π.μ.  

Χωρίς έξοδα. 

9.  Αγωγή αρ. 322/16 

Το αίτημα εγκρίνεται.  

Επαναορίζεται για ακρόαση στις 16/6/22 η ώρα 11 π.μ.  

Τα έξοδα στην πορεία, αλλά σε καμία περίπτωση εναντίον των 

εναγόντων. 

10.  Αγωγή αρ. 2580/16 

Η υπόθεση αναβάλλεται ενόψει του ότι το Δικαστήριο θα είναι 

απασχολημένο με τη συνεχιζόμενη ακρόαση στην αγωγή αρ. 

2351/10. 

Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση στις 26/9/22 η ώρα 11 π.μ. 

11.  Αγωγή αρ. 3661/16 

Η υπόθεση αναβάλλεται ενόψει του ότι το Δικαστήριο θα είναι 

απασχολημένο με τη συνεχιζόμενη ακρόαση στην αγωγή αρ. 

2351/10. 

Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση στις 26/9/22 η ώρα 11 π.μ. 

12.  Αγωγή αρ. 120/16 

Άδεια δίδεται.  

Η αγωγή αποσύρεται και απορρίπτεται ως εξωδίκως 

διευθετηθείσα.  

Καμία διαταγή για έξοδα.  

Προηγούμενες διαταγές για έξοδα ακυρώνονται. 

13.  Αγωγή αρ. 3949/16 

Το αίτημα εγκρίνεται. Επαναορίζεται για ακρόαση στις 26/9/22 

η ώρα 11 π.μ. Χωρίς έξοδα. 

14.  Αγωγή αρ. 2365/16 

Το αίτημα εγκρίνεται.  

Ορίζεται για ακρόαση στις 23/9/22 η ώρα 11 π.μ. 

15.  Αγωγή αρ. 1002/17 

Το αίτημα εγκρίνεται.  

Επαναορίζεται για ακρόαση στις 23/9/22 η ώρα 11 π.μ. 

 



16.  Αγωγή αρ. 1614/17 

Η υπόθεση αναβάλλεται ενόψει του ότι το Δικαστήριο θα είναι 

απασχολημένο με τη συνεχιζόμενη ακρόαση στην αγωγή αρ. 

2351/10. 

Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση στις 23/9/22 η ώρα 11 π.μ. 

17.  Αγωγή αρ. 2196/17 

Η υπόθεση αναβάλλεται ενόψει του ότι το Δικαστήριο θα είναι 

απασχολημένο με τη συνεχιζόμενη ακρόαση στην αγωγή αρ. 

2351/10. 

Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση στις 23/9/22 η ώρα 11 π.μ. 

18.  Αγωγή αρ. 2230/18 

Οι δικηγόροι να παρουσιαστούν ενώπιον του Δικαστηρίου. 

19.  Αγωγή αρ. 4049/18 

Άδεια δίδεται. Η αγωγή απορρίπτεται άνευ βλάβης με δικαίωμα 

καταχώρισης νέας αγωγής στο μέλλον. Καμία διαταγή για έξοδα. 

20.  Αγωγή αρ. 1230/19 

Οι δικηγόροι να παρουσιαστούν ενώπιον του Δικαστηρίου. 

21.  Αγωγή αρ. 1664/19 

Οι ενάγοντες να παρουσιαστούν ενώπιον του Δικαστηρίου για να 

αποδείξουν την υπόθεσή τους. 

22.  Αγωγή αρ. 1812/19 

Οι δικηγόροι να παρουσιαστούν ενώπιον του Δικαστηρίου. 

23.  Αγωγή αρ. 2826/19 

Αίτηση ημερ. 26/8/21 

Ορίζεται για απόδειξη στις 8/3/22 η ώρα 9 π.μ. 

Υπεράσπιση μέχρι τότε. 

24.  Αγωγή αρ. 2985/19 

Αίτηση ημερ. 26/8/21 

Ορίζεται για απόδειξη στις 8/3/22 η ώρα 9 π.μ. 

Υπεράσπιση μέχρι τότε. 

25.  Αγωγή αρ. 64/20 

Εν αναμονή της εκδίκασης της αίτησης αρ. 149/21, που αφορά 

τα ίδια μέρη και τα ίδια θέματα, η παρούσα υπόθεση ορίζεται 

για οδηγίες στις 21/12/21 η ώρα 9 π.μ. 

 



26.  Αγωγή αρ. 2154/20 

Αίτηση ημερ. 27/4/21 

Οι δικηγόροι να παρουσιαστούν ενώπιον του Δικαστηρίου να 

αποδείξουν την υπόθεσή τους. 

27.  Αγωγή αρ. 2584/20 

Αίτηση ημερ. 23/8/21 

Ορίζεται για απόδειξη στις 8/3/22 η ώρα 9 π.μ. 

Υπεράσπιση μέχρι τότε. 

28.  Αγωγή αρ. 2602/20 

Αίτηση ημερ. 25/8/21 

Δεν φαίνεται να έχει επιδοθεί. Ορίζεται για επίδοση στις 

28/1/22 η ώρα 9 π.μ. 

29.  Αγωγή αρ. 3087/20 

Αίτηση ημερ. 23/8/21 

Ορίζεται για απόδειξη στις 8/3/22 η ώρα 9 π.μ. 

Υπεράσπιση μέχρι τότε. 

30.  Αγωγή αρ. 3689/20 

Ορίζεται για απόδειξη στις 8/3/22 η ώρα 9 π.μ. 

Υπεράσπιση μέχρι τότε. Τα έξοδα στην πορεία. 

31.  Αγωγή αρ. 1095/21 

Οι δικηγόροι να παρουσιαστούν ενώπιον του Δικαστηρίου. 

32.  Αγωγή αρ. 1980/21 

Οι δικηγόροι να παρουσιαστούν ενώπιον του Δικαστηρίου. 

33.  Γενική Αίτηση αρ. 77/17 

Δικηγόροι και διάδικοι να παρουσιαστούν στο Δικαστήριο.  

34.  Γενική Αίτηση αρ. 149/21  

Οι δικηγόροι να παρουσιαστούν ενώπιον του Δικαστηρίου για 

ακρόαση η ώρα 8.30 π.μ. με γραπτές αγορεύσεις.  

35.  Γενική Αίτηση αρ. 337/21 

Άδεια δίδεται. Η αίτηση απορρίπτεται. Καμία διαταγή για έξοδα. 

36.  Διαχείριση αρ. 600/10 

Η διαχειρίστρια να παρουσιαστεί στο Δικαστήριο. 

 

Σύμφωνα με τον Διαδικαστικό Κανονισμό 16/21, παρέχεται η 

δυνατότητα σε διάδικο υποβολής προς το Δικαστήριο αιτήματος 

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τουλάχιστον 2 εργάσιμες 



ημέρες πριν από την ημερομηνία κατά την οποία η υπόθεση στην 

οποία το αίτημα αφορά, είναι ορισμένη ενώπιον του Δικαστηρίου. 

 

Παρακαλείστε όπως αποστέλλετε τα όποια αιτήματά σας 

εμπρόθεσμα (μέχρι τις 11 π.μ.). 

 

Σε αντίθετη περίπτωση, θα πρέπει να υποβάλετε το αίτημά σας 

ενώπιον του Δικαστηρίου κατά την ημερομηνία που είναι 

ορισμένη η υπόθεση. 


