
Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας  

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

 

Υποθέσεις ημερ. 21/9/21 

 

1.  Αγωγή αρ. 1124/13 

Οι δικηγόροι να παρουσιαστούν στο Δικαστήριο. 

2.  Αγωγή αρ. 3751/13 

Οι δικηγόροι να παρουσιαστούν στο Δικαστήριο. 

3.  Αγωγή αρ. 2194/14 

Οι δικηγόροι να παρουσιαστούν στο Δικαστήριο. 

4.  Αγωγή αρ. 58/16 

Οι δικηγόροι να παρουσιαστούν στο Δικαστήριο. 

5.  Αγωγή αρ. 1317/16 

Οι δικηγόροι να παρουσιαστούν στο Δικαστήριο. 

6.  Αγωγή αρ. 3189/16 

Οι δικηγόροι να παρουσιαστούν στο Δικαστήριο. 

7.  Αγωγή αρ. 1353/17 

Αίτηση ημερ. 15/10/20 

Οι δικηγόροι να παρουσιαστούν στο Δικαστήριο. 

8.  Αγωγή αρ. 3881/17 

Αίτηση ημερ. 25/11/20 

Ορίζεται για οδηγίες στις 18/10/21 η ώρα 9 π.μ. 

Ένσταση να καταχωρηθεί για τελευταία φορά μέχρι τότε. 

9.  Αγωγή αρ. 2022/19 

Ορίζεται για οδηγίες στις 17/12/21 η ώρα 9 π.μ. 

Τελευταία προθεσμία συμμόρφωσης με τις οδηγίες του 

Δικαστηρίου για αποκάλυψη εγγράφων. 

10.  Αγωγή αρ. 2599/19 

Οι δικηγόροι να παρουσιαστούν στο Δικαστήριο. 

11.  Αγωγή αρ. 2760/19 

Ορίζεται για ακρόαση στις 31/3/22 η ώρα 11 π.μ. 



12.  Αγωγή αρ. 2766/19 

Ορίζεται για οδηγίες στις 17/12/21 η ώρα 9 π.μ. 

Τελευταία προθεσμία για τους Εναγόμενους να συμμορφωθούν 

με τις οδηγίες του Δικαστηρίου για αποκάλυψη εγγράφων. 

13.  Αγωγή αρ. 2799/19 

Αίτηση ημερ. 13/10/2020 

Η Αίτηση απορρίπτεται με έξοδα υπέρ των Εναγόμενων/                  

Εξ Ανταπαιτήσεως Εναγόντων και εναντίον των Εναγόντων/               

Εξ Ανταπαιτήσεως Εναγόμενων 1.  

 

Εκδίδονται εκατέρωθεν διατάγματα αποκάλυψης και 

επιθεώρησης εγγράφων. Οι ενάγοντες να καταχωρήσουν ένορκη 

δήλωση αποκάλυψης εντός 30 ημερών και στη συνέχεια οι 

εναγόμενοι να καταχωρήσουν ένορκη δήλωση αποκάλυψης 

εντός 30 ημερών.   

Για τη διαδικασία επιθεώρησης να ακολουθηθεί η διαδικασία 

που προνοεί η Δ. 28. 

 

Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 13/12/2021 η ώρα 9 π.μ. 

14.  Αγωγή αρ. 2809/19 

Εκ συμφώνου εκδίδονται εκατέρωθεν διατάγματα αποκάλυψης 

και επιθεώρησης εγγράφων. Οι ενάγοντες να καταχωρήσουν 

ένορκη δήλωση αποκάλυψης εντός 30 ημερών και στη συνέχεια 

οι εναγόμενοι να καταχωρήσουν ένορκη δήλωση αποκάλυψης 

εντός 30 ημερών.   

Για τη διαδικασία επιθεώρησης να ακολουθηθεί η διαδικασία 

που προνοεί η Δ. 28. 

Τόσο η αγωγή όσο και η ανταπαίτηση ορίζονται για οδηγίες στις 

17/12/2021 η ώρα 9 π.μ. 

15.  Αγωγή αρ. 2893/19 

Ορίζεται για οδηγίες στις 17/12/21 η ώρα 9 π.μ. 

Τελευταία προθεσμία συμμόρφωσης με τις οδηγίες του 

Δικαστηρίου για αποκάλυψη εγγράφων. 



16.  Αγωγή αρ. 2936/19 

Ορίζεται για οδηγίες στις 17/12/21 η ώρα 9 π.μ. 

Τελευταία προθεσμία για τους Εναγόμενους να συμμορφωθούν 

με τις οδηγίες του Δικαστηρίου για καταχώρηση ονομαστικού 

καταλόγου και σύνοψη μαρτυρίας. 

17.  Αγωγή αρ. 2944/19 

Εκ συμφώνου εκδίδονται εκατέρωθεν διατάγματα αποκάλυψης 

και επιθεώρησης εγγράφων. Οι ενάγοντες να καταχωρήσουν 

ένορκη δήλωση αποκάλυψης εντός 30 ημερών και στη συνέχεια 

οι εναγόμενοι να καταχωρήσουν ένορκη δήλωση αποκάλυψης 

εντός 30 ημερών.  Για τη διαδικασία επιθεώρησης να 

ακολουθηθεί η διαδικασία που προνοεί η Δ. 28. 

Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 17/12/2021 η ώρα 9 π.μ. 

18.  Αγωγή αρ. 3900/19 

Ορίζεται για ακρόαση στις 31/3/2022 η ώρα 11 π.μ. 

19.  Αγωγή αρ. 4183/19 

Ορίζεται για οδηγίες στις 17/12/21 η ώρα 9 π.μ. 

Τελευταία προθεσμία για τους Εναγόμενους 1 και 2 να  

συμμορφωθούν με τις οδηγίες του Δικαστηρίου για αποκάλυψη 

εγγράφων, ονομαστικό κατάλογο και σύνοψη μαρτυρίας. 

20.  Αγωγή αρ. 682/20 

Ορίζεται για οδηγίες στις 17/12/21 η ώρα 9 π.μ. 

Τελευταία προθεσμία για τους Εναγόμενους να συμμορφωθούν 

με τις οδηγίες του Δικαστηρίου για αποκάλυψη εγγράφων. 

21.  Αγωγή αρ. 1012/20 

Εκ συμφώνου εκδίδονται εκατέρωθεν διατάγματα αποκάλυψης 

και επιθεώρησης εγγράφων. Οι ενάγοντες να καταχωρήσουν 

ένορκη δήλωση αποκάλυψης εντός 30 ημερών και στη συνέχεια 

οι εναγόμενοι να καταχωρήσουν ένορκη δήλωση αποκάλυψης 

εντός 30 ημερών.   

Για τη διαδικασία επιθεώρησης να ακολουθηθεί η διαδικασία 

που προνοεί η Δ. 28. 

Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 17/12/2021 η ώρα 9 π.μ. 



22.  Αγωγή αρ. 1653/20 

Ορίζεται για οδηγίες στις 17/12/21 η ώρα 9 π.μ. 

Τελευταία προθεσμία για συμμόρφωση με τις οδηγίες του 

Δικαστηρίου για αποκάλυψη εγγράφων. 

23.  Αγωγή αρ. 2771/20 

Αίτηση ημερ. 30/3/21 

Οι δικηγόροι να παρουσιαστούν στο Δικαστήριο. 

24.  Αγωγή αρ. 3858/20 

Αίτηση ημερ. 4/6/21 

Ορίζεται για επίδοση στις 18/11/21 η ώρα 9 π.μ. 

25.  Αγωγή αρ. 511/21 

Αίτηση ημερ. 4/6/21 

Ορίζεται για επίδοση στις 18/11/21 η ώρα 9 π.μ. 

26.  Αγωγή αρ. 882/21 

Αίτηση ημερ. 4/6/21 

Ορίζεται για επίδοση στις 18/11/21 η ώρα 9 π.μ. 

27.  Αγωγή αρ. 901/21 

Αίτηση ημερ. 23/6/21 

Εκδίδεται απόφαση ως η παράγραφος 12 της ένορκης δήλωσης 

23/6/21 νοουμένου ότι οι Εναγόμενοι δεν καταχωρίσουν 

σημείωμα εμφανίσεως μέχρι τις 21/9/21. 

28.  Αγωγή αρ. 1804/21 

Οι δικηγόροι να παρουσιαστούν στο Δικαστήριο. 

29.  Αίτηση/Έφεση αρ. 149/21 

Αίτηση ημερ. 17/6/21 

Οι δικηγόροι να παρουσιαστούν στο Δικαστήριο στις 8.30 π.μ. 

με γραπτές αγορεύσεις που δεν θα υπερβαίνουν τις 10 σελίδες. 

30.  Διαχ. αρ. 181/13 

Οι δικηγόροι να παρουσιαστούν στο Δικαστήριο. 

31.  Διαχ. αρ. 640/14 

Οι δικηγόροι να παρουσιαστούν στο Δικαστήριο για οδηγίες, 

ώστε να ενημερώσουν το Δικαστήριο και να επαναπρογραμ-

ματιστεί η αίτηση ημερ. 30/8/17 σε λίγες μέρες για ακρόαση. 
 


