
Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας  

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

 

Υποθέσεις ημερ. 20/10/21 

 

1.  Αγωγή αρ. 1067/11 

Οι δικηγόροι να παρουσιαστούν στο Δικαστήριο για ακρόαση 

της αγωγής. 

2.  Αγωγή αρ. 3086/14 

Το αίτημα εγκρίνεται. 

Ορίζεται για οδηγίες, με σκοπό τη διευθέτηση, στις 10/12/21 η 

ώρα 9 π.μ. 

3.  Αγωγή αρ. 7786/14 

Το αίτημα εγκρίνεται. Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση στις 

19/5/2022 η ώρα 11 π.μ. 

4.  Αγωγή αρ. 7938/14 

Η υπόθεση αναβάλλεται ενόψει του ότι το Δικαστήριο θα είναι 

απασχολημένο με τη συνεχιζόμενη ακρόαση στην αγωγή αρ. 

1067/11. 

Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση στις 20/5/2022 η ώρα 11 π.μ. 

5.  Αγωγή αρ. 3065/15 

Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση στις 19/5/2022 η ώρα 11 π.μ. 

6.  Αγωγή αρ. 736/15 

Το αίτημα εγκρίνεται. Ορίζεται για ακρόαση στις 20/5/2022 η 

ώρα 11 π.μ. 

7.  Αγωγή αρ. 1060/15 

Η υπόθεση αναβάλλεται ενόψει του ότι το Δικαστήριο θα είναι 

απασχολημένο με τη συνεχιζόμενη ακρόαση στην αγωγή αρ. 

1067/11. 

Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση στις 20/5/2022 η ώρα 11 π.μ. 

8.  Αγωγή αρ. 4374/15 

Η υπόθεση αναβάλλεται ενόψει του ότι το Δικαστήριο θα είναι 

απασχολημένο με τη συνεχιζόμενη ακρόαση στην αγωγή αρ. 

1067/11. 

Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση στις 20/5/2022 η ώρα 11 π.μ. 



9.  Αγωγή αρ. 4784/15 

 Η υπόθεση αναβάλλεται ενόψει του ότι το Δικαστήριο θα είναι 

απασχολημένο με τη συνεχιζόμενη ακρόαση στην αγωγή αρ. 

1067/11. 

Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση στις 20/5/2022 η ώρα 11 π.μ. 

10.  Αγωγή αρ. 4218/15 

Οι δικηγόροι να παρουσιαστούν στο Δικαστήριο. 

11.  Αγωγή αρ. 3542/16 

Η υπόθεση αναβάλλεται ενόψει του ότι το Δικαστήριο θα είναι 

απασχολημένο με τη συνεχιζόμενη ακρόαση στην αγωγή αρ. 

1067/11. 

Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση στις 20/5/2022 η ώρα 11 π.μ. 

12.  Αγωγή αρ. 4546/17 

Η υπόθεση αναβάλλεται ενόψει του ότι το Δικαστήριο θα είναι 

απασχολημένο με τη συνεχιζόμενη ακρόαση στην αγωγή αρ. 

1067/11. 

Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση στις 23/5/2022 η ώρα 11 π.μ. 

13.  Αγωγή αρ. 1316/17 

Η υπόθεση αναβάλλεται ενόψει του ότι το Δικαστήριο θα είναι 

απασχολημένο με τη συνεχιζόμενη ακρόαση στην αγωγή αρ. 

1067/11. 

Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση στις 23/5/2022 η ώρα 11 π.μ. 

14.  Αγωγή αρ. 1527/17 

Η υπόθεση αναβάλλεται ενόψει του ότι το Δικαστήριο θα είναι 

απασχολημένο με τη συνεχιζόμενη ακρόαση στην αγωγή αρ. 

1067/11. 

Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση στις 23/5/2022 η ώρα 11 π.μ. 

15.  Αγωγή αρ. 1908/17 

Η υπόθεση αναβάλλεται ενόψει του ότι το Δικαστήριο θα είναι 

απασχολημένο με τη συνεχιζόμενη ακρόαση στην αγωγή αρ. 

1067/11. 

Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση στις 23/5/2022 η ώρα 11 π.μ. 

16.  Αγωγή αρ. 2244/18 

Οι δικηγόροι να παρουσιαστούν στο Δικαστήριο.  

 



17.  Αγωγή αρ. 3609/18 

Ορίζεται για ακρόαση στις 20/5/2022 η ώρα 11 π.μ. 

18.  Αγωγή αρ. 577/19 

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

Τελευταία προθεσμία για εναγόμενους να προβούν σε 

αποκάλυψη εγγράφων εντός 15 ημερών από 20/10/21. Στη 

συνέχεια να ετοιμαστεί κατάλογος μαρτύρων και σύνοψη 

μαρτυρίας από όλες τις πλευρές μέχρι 9/2/22. 

Τα έξοδα να είναι έξοδα της αγωγής. 

19.  Αγωγή αρ. 2289/19 

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

με γραπτές αγορεύσεις που δεν θα υπερβαίνουν τις 10 σελίδες. 

20.  Αγωγή αρ. 2372/19 

Αίτηση ημερ. 15/10/20 

Στη βάση των ηλεκτρονικών μηνυμάτων των συνηγόρων, η άδεια 

δίδεται. Η αίτηση αποσύρεται και απορρίπτεται. 

Τα έξοδα της αίτησης επιδικάζονται εναντίον των Εναγομένων. 

Οι δικηγόροι να μεριμνήσουν ώστε να τεθεί στον φάκελο του 

Δικαστηρίου η Υπεράσπιση.  

21.  Αγωγή αρ. 3509/19 

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

Τελευταία προθεσμία εναγομένων να καταχωρήσουν μέχρι τότε 

ονομαστικό κατάλογο μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας. 

22.  Αγωγή αρ. 3589/19 

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 9/2/22 η ώρα 9 π.μ.  

23.  Αγωγή αρ. 3667/19 

Αίτηση ημερ. 9/8/21 

Εκδίδεται διάταγμα ως η αίτηση. 



24.  Αγωγή αρ. 3882/19 

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

Όλα τα μέρη να συμπληρώσουν αποκάλυψη εγγράφων, 

κατάλογο μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας μέχρι τότε. 

 

Τα έξοδα να είναι έξοδα της αγωγής επειδή δεν είναι όλα 

συμπληρωμένα, είναι έξοδα της διαδικασίας και αναμένεται 

μέχρι την επόμενη φορά να είναι όλα έτοιμα για να δοθεί 

ημερομηνία ακρόασης.  

25.  Αγωγή αρ. 491/20 

Αίτηση ημερ. 6/7/21  

Δεν φαίνεται να έχει επιδοθεί. Ορίζεται για επίδοση στις 

20/1/22 η ώρα 9 π.μ.  

26.  Αγωγή αρ. 516/20 

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

Όλες οι πλευρές να συμμορφωθούν με τις οδηγίες του 

Δικαστηρίου για αποκάλυψη εγγράφων. 

27.  Αγωγή αρ. 954/20 

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 9/2/2022 η ώρα 9 π.μ.  

28.  Αγωγή αρ. 2193/20 

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

Οι Εναγόμενοι να συμμορφωθούν με τις οδηγίες του 

Δικαστηρίου για αποκάλυψη εγγράφων μέχρι τότε. 

29.  Αγωγή αρ. 2235/20 

Αίτηση ημερ. 12/3/21 

Ορίζεται για τελευταία φορά για απόδειξη στις 9/2/22 η ώρα            

9 π.μ.  

Υπεράσπιση μέχρι τότε. 



30.  Αγωγή αρ. 2256/20 

Αίτηση ημερ. 5/7/21 

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

Υπεράσπιση μέχρι τότε. 

31.  Αγωγή αρ. 2658/20 

Αίτηση ημερ. 5/11/20 

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

Υπεράσπιση μέχρι τότε – τελευταία φορά. 

32.  Αγωγή αρ. 2688/20 

Αίτηση ημερ. 27/4/21 

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

Υπεράσπιση μέχρι τότε – τελευταία φορά. 

33.  Αγωγή αρ. 3044/20 

Αίτηση ημερ. 6/7/21  

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

Υπεράσπιση μέχρι τότε. 

34.  Αγωγή αρ. 3061/20 

Αίτηση ημερ. 28/4/21 

Για απόδειξη στις 9/2/22 η ώρα 9 π.μ. για τελευταία φορά. 

Υπερασπίσεις μέχρι τότε για τελευταία φορά. 

35.  Αγωγή αρ. 3105/20 

Οι δικηγόροι να παρουσιαστούν στο Δικαστήριο. 

36.  Αγωγή αρ. 3515/20 

Αίτηση ημερ. 28/4/21 

Στη βάση των ηλεκτρονικών μηνυμάτων των συνηγόρων, η 

αίτηση απορρίπτεται.  

Τα έξοδα της αίτησης επιδικάζονται εναντίον της Εναγόμενης 1. 

Οι δικηγόροι να μεριμνήσουν ώστε να τεθεί στον φάκελο του 

Δικαστηρίου η Υπεράσπιση. 

37.  Αγωγή αρ. 60/21 

Αίτηση ημερ. 11/8/21 

Δεν υπάρχει στο αποδεικτικό υλικό η ανάρτηση της αίτησης 

στον πίνακα του Δικαστηρίου.  

Παρακαλώ να παρουσιαστείτε στο Δικαστήριο για απόδειξη της 

υπόθεσής σας με την προσκόμιση των αναγκαίων εγγράφων. 



38.  Αγωγή αρ. 353/21 

Αίτηση 26/5/21 για έλλειψη καταχώρησης Ε/Α 

Ορίζεται για ακρόαση στις 8/2/22 η ώρα 9 π.μ. 

Να καταχωρηθεί η Ε/Α μέχρι τότε - τελευταία φορά. 

39.  Αγωγή αρ. 447/21 

Δεν εκκρεμεί αίτηση για απόφαση λόγω έλλειψης υπεράσπισης. 

Η κλήση για οδηγίες ορίζεται για οδηγίες στις 20/1/22, 9 π.μ. 

40.  Αγωγή αρ. 465/21 

Αίτηση ημερ. 6/8/21  

Οι δικηγόροι να παρουσιαστούν στο Δικαστήριο για να 

αποδείξουν την υπόθεσή τους. 

41.  Αγωγή αρ. 1343/21 

Αίτηση ημερ. 6/7/21 

Η αίτηση δεν φαίνεται να έχει επιδοθεί. 

Ορίζεται για επίδοση στις 13/12/21 η ώρα 9 π.μ. 

42.  Γενική Αίτηση αρ. 46/12  

Αίτηση ημερ. 26/11/20 

Δικηγόροι και διάδικοι να παρουσιαστούν στο Δικαστήριο. 

43.  Γενική Αίτηση αρ. 934/13 

Αίτηση ημερ. 15/10/19 

Ορίζεται για ακρόαση στις 8/3/2022 η ώρα 8.30 π.μ. 

Τα Ε/Σ εναντίον των Καθ’ ων η Αίτηση 1 και 2 να μην 

εκτελεστούν. 

44.  Αίτηση/Έφεση αρ. 297/21 

Οι δικηγόροι να παρουσιαστούν στο Δικαστήριο. 

45.  Εταιρική Αίτηση αρ. 727/21 

Οι δικηγόροι να παρουσιαστούν στο Δικαστήριο. 

46.  Διαχείριση αρ. 674/16 

Το αίτημα εγκρίνεται. Δεν μπορεί όμως να παραμείνει σε 

μακρινή ημερομηνία διότι δεν έγινε απογραφή. 

Ορίζεται για οδηγίες στις 20/1/22 η ώρα 9 π.μ., ημερομηνία 

κατά την οποία ο διαχειριστής να είναι παρών. 

Τελευταία προθεσμία για απογραφή μέχρι τότε.  

47.  Διαχείριση αρ. 922/19  

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. 


