
Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας  

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

 

 

Υποθέσεις ημερ. 13/10/21 

 

 

1.  Αγωγή αρ. 32/13 

Η υπόθεση αναβάλλεται ενόψει του ότι το Δικαστήριο θα είναι 

απασχολημένο με τη συνεχιζόμενη ακρόαση στην αγωγή αρ. 

3751/13. 

Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση στις 25/11/2021 η ώρα 11 π.μ. 

2.  Αγωγή αρ. 3751/13 

Οι δικηγόροι να παρουσιαστούν στο Δικαστήριο για τη συνέχιση 

της ακρόασης η ώρα 11 π.μ. 

3.  Αγωγή αρ. 5599/13  

Η υπόθεση αναβάλλεται ενόψει του ότι το Δικαστήριο θα είναι 

απασχολημένο με τη συνεχιζόμενη ακρόαση στην αγωγή αρ. 

3751/13. 

Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση στις 16/2/2022 ώρα 11 π.μ. 

4.  Αγωγή αρ. 6414/15 

Η υπόθεση αναβάλλεται ενόψει του ότι το Δικαστήριο θα είναι 

απασχολημένο με τη συνεχιζόμενη ακρόαση στην αγωγή αρ. 

3751/13. 

Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση στις 13/5/2022 η ώρα 11 π.μ. 

5.  Αγωγή αρ. 6415/15 

Η υπόθεση αναβάλλεται ενόψει του ότι το Δικαστήριο θα είναι 

απασχολημένο με τη συνεχιζόμενη ακρόαση στην αγωγή αρ. 

3751/13. 

Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση στις 13/5/2022 η ώρα 11 π.μ. 

6.  Αγωγή αρ. 2522/16 

Το αίτημα εγκρίνεται.  

Η αγωγή επαναορίζεται για ακρόαση στις 12/5/2022 η ώρα 11 

π.μ. 

 



7.  Αγωγή αρ. 2594/16 

Η υπόθεση αναβάλλεται ενόψει του ότι το Δικαστήριο θα είναι 

απασχολημένο με τη συνεχιζόμενη ακρόαση στην αγωγή αρ. 

3751/13. 

Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση στις 12/5/2022 η ώρα 11 π.μ. 

8.  Αγωγή αρ. 158/17 

Η υπόθεση αναβάλλεται ενόψει του ότι το Δικαστήριο θα είναι 

απασχολημένο με τη συνεχιζόμενη ακρόαση στην αγωγή αρ. 

3751/13. 

Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση στις 12/5/2022 η ώρα 11 π.μ. 

9.  Αγωγή αρ. 878/17 

Η υπόθεση αναβάλλεται ενόψει του ότι το Δικαστήριο θα είναι 

απασχολημένο με τη συνεχιζόμενη ακρόαση στην αγωγή αρ. 

3751/13. 

Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση στις 13/5/2022 η ώρα 11 π.μ. 

10.  Αγωγή αρ. 1399/17 

Το αίτημα εγκρίνεται. 

Επαναορίζεται για ακρόαση στις 12/5/2022 η ώρα 11 π.μ. 

11.  Αγωγή αρ. 2997/18 

Οι δικηγόροι να παρουσιαστούν στο Δικαστήριο. 

12.  Αγωγή αρ. 374/19 

Δίδεται μία τελευταία προθεσμία σε όλες τις πλευρές να 

συμμορφωθούν με τις οδηγίες του Δικαστηρίου μέχρι τις 

31/12/21. 

 

Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση στις 12/5/22 η ώρα 11 π.μ. 

13.  Αγωγή αρ. 2105/19 

Αίτηση ημερ. 16/4/21 

Η Αίτηση απορρίπτεται. 

Τα έξοδα της αίτησης επιδικάζονται εναντίον των Εναγομένων. 

14.  Αγωγή αρ. 3626/19 

Αίτηση ημερ. 9/7/21 

Οι δικηγόροι να παρουσιαστούν για να αποδείξουν την υπόθεσή 

τους.  

 



15.  Αγωγή αρ. 550/20 

Άδεια δίδεται. Η αγωγή αποσύρεται και απορρίπτεται ως το 

ηλεκτρονικό μήνυμα που έχει ληφθεί. 

Καμία διαταγή για έξοδα. 

Κάθε πλευρά τα δικά της έξοδα. 

16.  Αγωγή αρ. 917/20 

Αίτηση ημερ. 16/4/21 

Η υπόθεση ορίζεται για απόδειξη στις 2/2/22 η ώρα 9 π.μ. 

Υπεράσπιση μέχρι τότε. 

17.  Αγωγή αρ. 1416/20 

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

Τελευταία προθεσμία συμμόρφωσης των Εναγομένων με τις 

οδηγίες του Δικαστηρίου για αποκάλυψη. 

18.  Αγωγή αρ. 1576/20 

Εκ συμφώνου εκδίδονται εκατέρωθεν διατάγματα αποκάλυψης 

και επιθεώρησης εγγράφων. Η Ενάγουσα να καταχωρήσει 

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 2/2/22 η ώρα 9 π.μ. 

19.  Αγωγή αρ. 1584/20  

Αίτηση ημερ. 6/11/20 

Η Αίτηση απορρίπτεται εναντίον των Εναγομένων 1, 2, 3 και 5. 

Τα έξοδα της αίτησης επιδικάζονται εναντίον των Εναγομένων  

1, 2 3 και 5. 

 

Εκδίδεται διάταγμα αποκάλυψης και επιθεώρησης εγγράφων 

εναντίον όλων των Εναγομένων. 

Οι Εναγόμενοι να καταχωρήσουν ένορκη δήλωση αποκάλυψης 

εντός 30 ημερών από 13/10/21.  

Να ακολουθήσει η διαδικασία επιθεώρησης των εγγράφων.  

 

Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 2/2/22 η ώρα 9 π.μ. 



20.  Αγωγή αρ. 1918/20  

Αίτηση ημερ. 16/4/21 

Η υπόθεση ορίζεται για απόδειξη στις 2/2/22 η ώρα 9 π.μ. 

Υπεράσπιση μέχρι τότε για τελευταία φορά. 

21.  Αγωγή αρ. 2740/20 

Η υπόθεση ορίζεται για απόδειξη για τον Εναγόμενο 1 στις 

2/2/22 η ώρα 9 π.μ.  

Υπεράσπιση Εναγόμενου 1 μέχρι τότε. 

 

Όσον αφορά τον Εναγόμενο 2 δεν υπάρχει επίδοση. 

Ορίζεται για επίδοση για τον Εναγόμενο 2 στις 23/11/21 η ώρα 

9 π.μ. 

22.  Αγωγή αρ. 3045/20 

Ορίζεται για οδηγίες στις 2/2/21 η ώρα 9 π.μ. 

Οι Εναγόμενοι να συμμορφωθούν με τις οδηγίες του 

Δικαστηρίου για αποκάλυψη εγγράφων. 

23.  Αγωγή αρ. 3681/20 

Οι αποκαλύψεις εγγράφων δεν έχουν τεθεί στον φάκελο του 

Δικαστηρίου. Οι δικηγόροι να μεριμνήσουν ούτως ώστε να 

καταχωριστούν στον φάκελο του Δικαστηρίου. 

 

Ορίζεται για οδηγίες στις 2/2/21 η ώρα 9 π.μ. 

 

Όλες οι πλευρές να καταχωρίσουν ονομαστικό κατάλογο 

μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας κάθε μάρτυρα μέχρι τότε. 

24.  Αγωγή αρ. 3684/20 

 

Οι αποκαλύψεις εγγράφων δεν έχουν τεθεί στον φάκελο του 

Δικαστηρίου. Οι δικηγόροι να μεριμνήσουν ούτως ώστε να 

καταχωριστούν στον φάκελο του Δικαστηρίου. 

 

Ορίζεται για οδηγίες στις 2/2/21 η ώρα 9 π.μ. 

 

Όλες οι πλευρές να καταχωρίσουν ονομαστικό κατάλογο 

μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας κάθε μάρτυρα μέχρι τότε. 



25.  Αγωγή αρ. 3844/20 

Εκ συμφώνου εκδίδονται εκατέρωθεν διατάγματα αποκάλυψης 

και επιθεώρησης εγγράφων. Η Ενάγουσα να καταχωρήσει 

ένορκη δήλωση αποκάλυψης εντός 30 ημερών και στη συνέχεια 

ο εναγόμενος να καταχωρήσει 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 2/2/22 η ώρα 9 π.μ. 

26.  Αγωγή αρ. 250/21 

Αίτηση ημερ. 11/5/21 

Η Αίτηση απορρίπτεται. 

Τα έξοδα της αίτησης επιδικάζονται εναντίον της Εναγόμενης 2. 

27.  Γενική Αίτηση αρ. 213/10 

Δικηγόροι και διάδικοι  να είναι παρόντες στο Δικαστήριο. 

28.  Γενική Αίτηση αρ. 799/12 

Δικηγόροι και διάδικοι  να είναι παρόντες στο Δικαστήριο. 

29.  Γενική Αίτηση αρ. 169/13 

Δικηγόροι και διάδικοι  να είναι παρόντες στο Δικαστήριο. 

30.  Γενική Αίτηση αρ. 323/20 

Οι δικηγόροι να είναι παρόντες στο Δικαστήριο. 

31.  Διαχείριση αρ. 119/08  

Αίτηση ημερ. 20/5/21 και αίτηση ημερ. 26/5/21 

Δεν έχουν καταχωρηθεί ενστάσεις. 

Ορίζεται για οδηγίες στις 23/11/21 η ώρα 9 π.μ. 

Ένσταση  μέχρι τότε. 

32.  Διαχείριση αρ. 438/15 

Δικηγόρος και διαχειριστής να παρουσιαστούν στο Δικαστήριο. 

33.  Διαχείριση αρ. 583/15 

Δικηγόρος και διαχειριστής να παρουσιαστούν στο Δικαστήριο. 

34.  Διαχείριση αρ. 140/19 

Δικηγόρος και διαχειριστής να παρουσιαστούν 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. 


