
Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας  

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

 

 

Υποθέσεις ημερ. 15/10/21 

 

1.  Αγωγή αρ. 4191/13 

Το αίτημα εγκρίνεται. 

Ορίζεται για ακρόαση στις 9/12/21 η ώρα 11 π.μ. 

2.  Αγωγή αρ. 3989/15 

Έχει ληφθεί ηλεκτρονικό μήνυμα από την Ενάγουσα για 

έκδοση εκ συμφώνου απόφασης. Δεν έχει ληφθεί επιβεβαιωτικό 

μήνυμα εκ μέρους της Εναγόμενης και έχουν παρέλθει οι 2 

εργάσιμες μέρες για την αποστολή του μηνύματος.  

Ως εκ τούτου αναμένεται από το Δικαστήριο η φυσική παρουσία 

των δικηγόρων που χειρίζονται την υπόθεση για ολοκλήρωση 

του πρακτικού.  

3.  Αγωγή αρ. 6867/15 

Οι δικηγόροι να παρουσιαστούν στο Δικαστήριο. 

4.  Αγωγή αρ. 3189/16 

Οι δικηγόροι να παρουσιαστούν στο Δικαστήριο για να 

αποδείξουν την υπόθεσή τους. 

5.  Αγωγή αρ. 323/16 

Η υπόθεση τέθηκε εκ παραδρομής ενώπιον του Δικαστηρίου. 

Είναι ορισμένη στις 15/11/21.  

6.  Αγωγή αρ. 2007/19 

Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση στις 16/5/22 η ώρα 11 π.μ.  

7.  Αγωγή αρ. 2455/19 

Εκδίδεται διάταγμα αποκάλυψης εναντίον του Εναγόμενου.  

Ένορκη δήλωση αποκάλυψης να καταχωρηθεί εντός 30 ημερών 

από 15/10/21 και μετά να ακολουθηθεί η διαδικασία 

επιθεώρησης εγγράφων. 

Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 4/2/22 η ώρα 9 π.μ. 

8.  Αγωγή αρ. 2557/19 

Η αίτηση ημερ. 27/11/21 απορρίπτεται με έξοδα εναντίον 



Εναγομένων 2, 3 και 4. 

Η αίτηση ημερ. 24/11/21 σε σχέση με τον Εναγόμενο 1, 

ορίζεται για απόδειξη  στις 4/2/22 η ώρα 9 π.μ. 

Υπεράσπιση μέχρι τότε. 

9.  Αγωγή αρ. 2828/19 

Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες στις 4/2/22 η ώρα 9 π.μ. 

Οι δικηγόροι να συμμορφωθούν με τις οδηγίες του Δικαστηρίου 

για αποκάλυψη εγγράφων. 

10.  Αγωγή αρ. 3068/19 

Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες στις 4/2/22 η ώρα 9 π.μ. για 

ολοκλήρωση επιθεώρησης των εγγράφων. 

11.  Αγωγή αρ. 2521/19 

Αίτηση ημερ. 23/7/21 

Εκδίδεται διάταγμα ως η Αίτηση. 

12.  Αγωγή αρ. 916/20 

Η Αίτηση ημερ. 30/6/21 σε σχέση με την Εναγόμενη 2, ορίζεται 

για απόδειξη στις 25/11/21 η ώρα 9 π.μ. 

Σε σχέση με τον Εναγόμενο 1, διαπιστώνεται ότι στον φάκελο 

του Δικαστηρίου δεν υπάρχει σημείωμα εμφάνισης εναντίον του 

Εναγόμενου 1 παρόλο ότι η αγωγή έχει επιδοθεί και έχει 

καταχωρηθεί σχετική αίτηση ημερ. 3/7/20 για απόφαση. 

Εφόσον εκκρεμεί η αίτηση, το αίτημα δεν μπορεί να γίνει 

αποδεκτό και εναπόκειται στους Ενάγοντες εάν επιθυμούν να 

δώσουν χρόνο στον Εναγόμενο να λάβουν τα δέοντα μέτρα. 

Η Αίτηση εκκρεμεί και το Δικαστήριο θα επιληφθεί της Αίτησης 

η ώρα 9 π.μ. 

13.  Αγωγή αρ. 1535/20 

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 4/2/22 η ώρα 9 π.μ. 



14.  Αγωγή αρ. 2471/20 

Η υπόθεση ορίζεται για απόδειξη  στις 8/12/21 η ώρα 9 π.μ. 

Υπεράσπιση μέχρι τότε για τελευταία φορά. 

15.  Αγωγή αρ. 2493/20 

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 4/2/22 η ώρα 9 π.μ. 

16.  Αγωγή αρ. 2672/20 

Οι δικηγόροι να παρουσιαστούν στο Δικαστήριο για να 

αποδείξουν την υπόθεσή τους. 

17.  Αγωγή αρ. 2882/20 

Αίτηση ημερ. 11/11/20 

Εκδίδεται απόφαση εναντίον των Εναγομένων 1 και 2, ως το 

αιτητικό της Έκθεσης Απαίτησης (α) – (ια) νοουμένου ότι οι 

Εναγόμενοι δεν καταχωρήσουν Σημείωμα Εμφάνισης μέχρι τις 

15/10/21 η ώρα 9 π.μ. 

18.  Αγωγή αρ. 2989/20 

Εκδίδεται διάταγμα αποκάλυψης εναντίον των Εναγομένων.  

Ένορκη δήλωση αποκάλυψης να καταχωρηθεί εντός 30 ημερών 

από 15/10/21 και μετά να ακολουθηθεί η διαδικασία 

επιθεώρησης εγγράφων. 

Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 4/2/22 η ώρα 9 π.μ. 

19.  Αγωγή αρ. 2993/20  

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 4/2/22 η ώρα 9 π.μ. 



20.  Αγωγή αρ. 3766/20 

Αίτηση ημερ. 7/4/21 

Οι δικηγόροι να παρουσιαστούν στο Δικαστήριο για να 

αποδείξουν την υπόθεσή τους. 

21.  Αγωγή αρ. 1361/21 

Αίτηση ημερ. 30/6/21 

Δεν φαίνεται να έχει επιδοθεί η αίτηση. Ορίζεται για επίδοση 

στις 2/12/21 η ώρα 9 π.μ. 

22.  Αγωγή αρ. 1504/21 

Αίτηση ημερ. 26/7/21 

Δεν υπάρχει επίδοση στον φάκελο του Δικαστηρίου.  

Η αίτηση ημερ. 26/7/21 ορίζεται για επίδοση στις 3/11/21 η 

ώρα 9 π.μ. 

23.  Γενική Αίτηση αρ. 588/13 

Αίτηση Έρευνας ημερ. 28/9/20 

Το αίτημα εγκρίνεται. Ορίζεται για οδηγίες στις 8/12/21 η ώρα 

9 π.μ. Το Ένταλμα Σύλληψης να παραμείνει ανεκτέλεστο. 

24.  Γενική Αίτηση αρ. 2035/13 

Αίτηση ημερ. 9/1/20 

Δικηγόροι και διάδικοι να παρουσιαστούν στο Δικαστήριο. 

25.  Γενική Αίτηση αρ. 342/20 

Αίτηση ημερ. 12/10/20 

Οι δικηγόροι να παρουσιαστούν στο Δικαστήριο. 

26.  Εταιρική Αίτηση αρ. 838/12 

Οι δικηγόροι να παρουσιαστούν στο Δικαστήριο. 

27.  Εταιρική Αίτηση αρ. 589/21 

Οι δικηγόροι να παρουσιαστούν στο Δικαστήριο. 

28.  Διαχείριση αρ. 93/95 

Δικηγόρος και διαχειριστής να παρουσιαστούν στο Δικαστήριο. 

29.  Διαχείριση αρ. 536/13  

Δικηγόρος και διαχειριστής να παρουσιαστούν στο Δικαστήριο. 

30.  Διαχείριση αρ. 112/15 

Δικηγόρος και διαχειριστής να παρουσιαστούν στο Δικαστήριο. 

31.  Διαχείριση αρ. 143/15 

Δικηγόρος και διαχειριστής να παρουσιαστούν στο Δικαστήριο. 



32.  Διαχείριση αρ. 630/15 

Δικηγόρος και διαχειριστής να παρουσιαστούν στο Δικαστήριο. 

33.  Διαχείριση αρ. 313/17 

Το αίτημα εγκρίνεται.  

Ορίζεται για ακρόαση στις 31/1/22 η ώρα 8.30 π.μ.  

Χωρίς έξοδα. 

34.  Διαχείριση αρ. 65/21 

Οι δικηγόροι 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. 


