
Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας  

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

 

 

Υποθέσεις ημερ. 26/11/2021 

 

ΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΘΑ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΝΟΝΤΑΙ                   

8.30 π.μ. - 10.15 π.μ. 

 

 

1.  Αγωγή αρ. 146/15 

Οι δικηγόροι να παρουσιαστούν στο Δικαστήριο. 

2.  Αγωγή αρ. 4093/15 

Το αίτημα εγκρίνεται. Ορίζεται για ακρόαση στις 11/10/22 η 

ώρα 11 π.μ. Τα έξοδα στην πορεία, αλλά όχι εις βάρος των 

Εναγομένων.  

3.  Αγωγή αρ. 4137/15 

Το αίτημα εγκρίνεται. Ορίζεται για ακρόαση στις 11/10/22 η 

ώρα 11 π.μ. Τα έξοδα στην πορεία, αλλά όχι εις βάρος των 

Εναγομένων 1, 2 και 3. 

4.  Αγωγή αρ. 6288/15 

Οι δικηγόροι να παρουσιαστούν στο Δικαστήριο. 

5.  Αγωγή αρ. 4356/17 

Οι δικηγόροι να παρουσιαστούν στο Δικαστήριο. 

6.  Αγωγή αρ. 1000/20 

Είναι ήδη ορισμένη 21/2/22. 

7.  Αγωγή αρ. 3473/20 

Αίτηση ημερ. 28/7/21 

Οι ενάγοντες να παρουσιαστούν στο Δικαστήριο για να 

αποδείξουν την υπόθεσή τους. 

8.  Αγωγή αρ. 153/21 

Αίτηση ημερ. 9/9/21 

Ορίζεται για απόδειξη σε σχέση με τον Εναγόμενο 1 και για 

επίδοση για τον Εναγόμενο 3 στις 2/2/22 η ώρα 9 π.μ. 



9.  Αγωγή αρ. 219/21 

Αίτηση ημερ. 9/9/21 

Ορίζεται για επίδοση στις 13/1/22 η ώρα 9 π.μ. 

10.  Αγωγή αρ. 381/21 

Αίτηση ημερ. 14/10/21 

Εκδίδεται διάταγμα ως η αίτηση. Ο εναγόμενος 1 να 

καταχωρήσει εμφάνιση στην αγωγή εντός 25 ημερών από την 

υποκατάστατη επίδοση.  

11.  Αγωγή αρ. 2247/21 

Το ηλεκτρονικό μήνυμα έχει τεθεί υπόψη του Δικαστηρίου. 

Παρόλα αυτά, οι δικηγόροι να παρουσιαστούν στο Δικαστήριο. 

12.  Διαχ. αρ. 16/13 

Ορίζεται για επίδοση στις 20/12/21 η ώρα 9 π.μ. 

 

Ενόψει της απουσίας του κ. Λ. Παντελή, Α.Ε.Δ., οι ακόλουθες 

υποθέσεις τίθενται ενώπιον της κας Ν. Ταλαρίδου-Κοντοπούλου, 

Α.Ε.Δ. 

 

1.  Αγωγή αρ. 5012/11  

Οι ενάγοντες να παρουσιαστούν στο Δικαστήριο να αποδείξουν 

την υπόθεσή τους.  

2.  Αγωγή αρ. 4297/13 

Ενόψει βεβαρημένου προγράμματος, ορίζεται για οδηγίες στις 

21/12/21 η ώρα 9 π.μ. 

3.  Παραπομπή αρ. 35/13    

Η υπόθεση θα γίνει με φυσική παρουσία. 

4.  Παραπομπή αρ. 25/19    

Ορίζεται για οδηγίες στις 2/2/22 η ώρα 9 π.μ. 

Υπεράσπιση μέχρι τότε. 

 

 

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. 


