
Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας  

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

 

Υποθέσεις ημερ. 27/10/21 

 

1.  Αγωγή αρ. 4745/13 

Οι δικηγόροι να παρουσιαστούν στο Δικαστήριο για τη συνέχιση 

της ακρόασης η ώρα 11 π.μ. 

2.  Αγωγή αρ. 6101/13 

Το αίτημα εγκρίνεται.  

Ορίζεται για ακρόαση στις 8/12/21 η ώρα 9 π.μ.  

3.  Αγωγή αρ. 6805/14 

Άδεια δίδεται. Η αγωγή και η ανταπαίτηση αποσύρονται και 

απορρίπτονται ως διευθετηθείσες. Καμία διαταγή για έξοδα. 

Κάθε πλευρά να επωμιστεί τα δικά της έξοδα. 

4.  Αγωγή αρ. 198/15   

Η υπόθεση αναβάλλεται ενόψει του ότι το Δικαστήριο θα είναι 

απασχολημένο με τη συνεχιζόμενη ακρόαση στην αγωγή αρ. 

4745/13. 

Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση την 1/6/22 η ώρα 11 π.μ. 

5.  Αγωγή αρ. 1381/15 

Η υπόθεση αναβάλλεται ενόψει του ότι το Δικαστήριο θα είναι 

απασχολημένο με τη συνεχιζόμενη ακρόαση στην αγωγή αρ. 

4745/13. 

Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση την 1/6/22 η ώρα 11 π.μ. 

6.  Αγωγή αρ. 3347/15 

Η υπόθεση αναβάλλεται ενόψει του ότι το Δικαστήριο θα είναι 

απασχολημένο με τη συνεχιζόμενη ακρόαση στην αγωγή αρ. 

4745/13. 

Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση στις 2/6/22 η ώρα 11 π.μ. 

7.  Αγωγή αρ. 4738/15   

Η υπόθεση αναβάλλεται ενόψει του ότι το Δικαστήριο θα είναι 

απασχολημένο με τη συνεχιζόμενη ακρόαση στην αγωγή αρ. 

4745/13. 

Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση την 1/6/22 η ώρα 11 π.μ. 



8.  Αγωγή αρ. 4874/15  

Άδεια δίδεται. Η αγωγή και η ανταπαίτηση αποσύρονται και 

απορρίπτονται ως εξωδίκως διευθετηθείσες.  

Καμία διαταγή για έξοδα. Κάθε πλευρά να επωμιστεί τα δικά της 

έξοδα. 

9.  Αγωγή αρ. 565/16  

Η υπόθεση αναβάλλεται ενόψει του ότι το Δικαστήριο θα είναι 

απασχολημένο με τη συνεχιζόμενη ακρόαση στην αγωγή αρ. 

4745/13. 

Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση στις 2/6/22 η ώρα 11 π.μ. 

10.  Αγωγή αρ. 683/16  

Η υπόθεση αναβάλλεται ενόψει του ότι το Δικαστήριο θα είναι 

απασχολημένο με τη συνεχιζόμενη ακρόαση στην αγωγή αρ. 

4745/13. 

Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση στις 2/6/22 η ώρα 11 π.μ. 

11.  Αγωγή αρ. 4447/16  

Οι δικηγόροι να παρουσιαστούν στο Δικαστήριο. 

12.  Αγωγή αρ. 2695/16  

Η υπόθεση αναβάλλεται ενόψει του ότι το Δικαστήριο θα είναι 

απασχολημένο με τη συνεχιζόμενη ακρόαση στην αγωγή αρ. 

4745/13. 

Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση την 1/6/22 η ώρα 11 π.μ. 

13.  Αγωγή αρ. 1423/17  

Η υπόθεση αναβάλλεται ενόψει του ότι το Δικαστήριο θα είναι 

απασχολημένο με τη συνεχιζόμενη ακρόαση στην αγωγή αρ. 

4745/13. 

Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση την 1/6/22 η ώρα 11 π.μ. 

14.  Αγωγή αρ. 1054/18  

Οι δικηγόροι και οι διάδικοι να παρουσιαστούν στο Δικαστήριο η 

ώρα 9 π.μ. 

15.  Αγωγή αρ. 1746/18  

Ορίζεται για οδηγίες στις 15/2/21 η ώρα 9 π.μ. 

Τελευταία προθεσμία για συμμόρφωση με τις οδηγίες του 

Δικαστηρίου για αποκάλυψη εγγράφων και καταχώρηση 

ονομαστικού καταλόγου μαρτύρων και σύνοψης μαρτυρίας. 



16.  Αγωγή αρ. 602/19  

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 15/2/2022 η ώρα 9 π.μ. 

17.  Αγωγή αρ. 711/19  

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 15/2/2022 η ώρα 9 π.μ. 

18.  Αγωγή αρ. 2160/19  

Αίτηση ημερ. 14/1/20 

Οι δικηγόροι να παρουσιαστούν στο Δικαστήριο. 

19.  Αγωγή αρ. 2212/19  

Ορίζεται για οδηγίες στις 15/2/21 η ώρα 9 π.μ. 

Μέχρι τότε όλες οι πλευρές να συμμορφωθούν με τις οδηγίες του 

Δικαστηρίου για ονομαστικό κατάλογο μαρτύρων και σύνοψη 

μαρτυρίας. 

20.  Αγωγή αρ. 2192/20  

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 15/2/2022 η ώρα 9 π.μ. 



21.  Αγωγή αρ. 196/21  

Αίτηση ημερ. 23/3/21 

Οι δικηγόροι να παρουσιαστούν στο Δικαστήριο καθότι δεν έχει 

καταχωρηθεί ακόμη ένσταση. 

22.  Αγωγή αρ. 300/21  

Αίτηση ημερ. 3/9/21 (για υποκατάστατη επίδοση) 

Εκδίδεται διάταγμα ως η αίτηση. 

Αίτηση ημερ. 3/9/21 (για απόδειξη εναντίον του Εναγόμενου 1) 

Οι δικηγόροι να παρουσιαστούν στο Δικαστήριο για να αποδείξουν 

την υπόθεσή τους εναντίον του εναγόμενου 1. 

23.  Αγωγή αρ.  856/21 

Είναι ήδη ορισμένη για οδηγίες στις 9/12/21 η ώρα 9 π.μ. 

Έχουν ήδη δοθεί οδηγίες για αποκάλυψη εγγράφων και οι 

δικηγόροι να συμμορφωθούν μέχρι τότε. 

24.  Γενική Αίτηση αρ. 764/12 

Αίτηση ημερ. 13/10/21 

Εκδίδεται διάταγμα ως η αίτηση. 

25.  Αίτηση/Έφεση αρ. 297/21 

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

γραπτές αγορεύσεις που δεν θα υπερβαίνουν τις 7 σελίδες. 

26.  Ρηματική αρ. 10/19 

Αίτηση ημερ. 25/7/19 

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

γραπτές αγορεύσεις που δεν θα υπερβαίνουν τις 10 σελίδες. 

27.  Διαχ. αρ. 86/96 

Ορίζεται για έλεγχο των λογαριασμών στις 15/2/21 η ώρα 9 π.μ. 

Τελικοί λογαριασμοί μέχρι τότε. 

28.  Διαχ. αρ. 185/15 

Δικηγόρος και διαχειριστής να παρουσιαστούν στο Δικαστήριο. 

29.  Διαχ. αρ. 76/16 

Εκκρεμεί η εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης. Να κληθεί 

αρμόδιος αστυνομικός να δώσει λόγο της μη εκτέλεσής του.  

Το Πρωτοκολλητείο να ειδοποιήσει τους 2 κληρονόμους και τον 

δεύτερο  εγγυητή.  

Επίσης να ειδοποιηθεί και το δικηγορικό γραφείο που εμφανίζεται 



ως διεύθυνση του διαχειριστή.   

Ορίζεται για οδηγίες στις 8/12/21 η ώρα 9 π.μ. 

30.  Διαχ. αρ. 622/20 

Η αίτηση ημερ. 28/9/21 ορίζεται για επίδοση στις 8/12/21 η 

ώρα 9 π.μ. 

 

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. 


