
Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας  

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

 

 

Υποθέσεις ημερ. 05/11/21 

 

1.  Αγωγή αρ. 3146/13 

Αίτηση ημερ. 29/7/21 

Στο φάκελο του Δικαστηρίου δεν υπάρχει επίδοση της αίτησης. 

Ορίζεται για επίδοση στις 15/12/21 η ώρα 9 π.μ. 

2.  Αγωγή αρ. 1385/15 

Οι δικηγόροι να παρουσιαστούν στο Δικαστήριο. 

3.  Αγωγή αρ. 1659/16 

Εκδίδεται διάταγμα αποκάλυψης εγγράφων εναντίον των 

εναγομένων. Η ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων να 

καταχωριστεί εντός 30 ημερών από 5/11/21 και μετά να 

ακολουθηθεί η διαδικασία επιθεώρησης εγγράφων. 

Ορίζεται για οδηγίες στις 24/2/22 η ώρα 9 π.μ. 

4.  Αγωγή αρ. 3491/17 

Οι δικηγόροι να παρουσιαστούν στο Δικαστήριο. 

5.  Αγωγή αρ. 3/20 

Εκ συμφώνου εκδίδονται εκατέρωθεν διατάγματα αποκάλυψης 

και επιθεώρησης εγγράφων τόσο στην απαίτηση όσο και στην 

ανταπαίτηση. Οι ενάγοντες να καταχωρήσουν ένορκη δήλωση 

αποκάλυψης εντός 30 ημερών από 5/11/21 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 24/2/22 η ώρα 9 π.μ. 

6.  Αγωγή αρ. 615/20 

Αίτηση ημερ. 29/3/21  

Άδεια δίδεται. Η αίτηση αποσύρεται και απορρίπτεται. 

Τα έξοδα της αίτησης επιδικάζονται εναντίον των Εναγομένων 1, 

5, 6 και 7 και είναι έξοδα αγωγής. 

 



Αίτηση ημερ. 23/6/21 

Άδεια δίδεται. Η αίτηση αποσύρεται και απορρίπτεται. 

Τα έξοδα της αίτησης επιδικάζονται εναντίον των Εναγομένων 2, 

3 και 4 και είναι έξοδα αγωγής. 

7.  Αγωγή αρ. 674/20 

Αίτηση ημερ. 24/5/21 

Η αίτηση αποσύρεται και απορρίπτεται. Τα έξοδα της αίτησης 

επιδικάζονται εναντίον των Εναγομένων. 

8.  Αγωγή αρ. 816/20 

Αίτηση ημερ. 29/3/21 

Η άδεια δίδεται. Η αίτηση αποσύρεται και απορρίπτεται. Τα 

έξοδα της αίτησης επιδικάζονται εναντίον των εξ ανταπαιτήσεως 

εναγομένων 1 και 2. 

Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 13/1/22 η ώρα 9 π.μ. 

9.  Αγωγή αρ. 1083/20 

Αίτηση ημερ. 11/12/20 

Οι δικηγόροι να παρουσιαστούν στο Δικαστήριο για να 

αποδείξουν την υπόθεσή τους.  

10.  Αγωγή αρ. 2422/20 

Αίτηση ημερ. 22/3/21 

Οι ενάγοντες να παρουσιαστούν στο Δικαστήριο για να 

αποδείξουν την υπόθεσή τους. 

11.  Αγωγή αρ. 2668/20 

Αίτηση ημερ. 28/7/21 

Ορίζεται για επίδοση στις 15/12/21 η ώρα 9 π.μ. 

12.  Αγωγή αρ. 3092/20 

Εκδίδεται διάταγμα αποκάλυψης εγγράφων εναντίον των 

εναγομένων. Η ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων να 

καταχωριστεί εντός 30 ημερών από 5/11/21 και μετά να 

ακολουθηθεί η διαδικασία επιθεώρησης εγγράφων. 

Ορίζεται για οδηγίες στις 24/2/22 η ώρα 9 π.μ. 

13.  Αγωγή αρ. 3093/20 

 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 24/2/22 η ώρα 9 π.μ. 

14.  Αγωγή αρ. 3526/20 

Εκδίδεται διάταγμα αποκάλυψης εγγράφων εναντίον των 

εναγομένων. Η ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων να 

καταχωριστεί εντός 30 ημερών από 5/11/21 και μετά να 

ακολουθηθεί η διαδικασία επιθεώρησης εγγράφων. 

Ορίζεται για οδηγίες στις 24/2/22 η ώρα 9 π.μ. 

15.  Αγωγή αρ. 3866/20 

Δικηγόροι και διάδικοι παρόντες στο Δικαστήριο.  

16.  Αγωγή αρ. 3932/20 

Άδεια δίδεται. Η αγωγή αποσύρεται και απορρίπτεται ως 

εξωδίκως διευθετηθείσα. Καμία διαταγή για έξοδα, η κάθε 

πλευρά τα δικά της έξοδα. 

17.  Αγωγή αρ. 52/21 

Αίτηση ημερ. 15/4/21 

Οι δικηγόροι να παρουσιαστούν στο Δικαστήριο για να 

αποδείξουν την υπόθεσή τους σε σχέση με την Εναγόμενη 3. 

18.  Αγωγή αρ. 1075/21 

Αίτηση ημερ. 29/7/21 

Άδεια δίδεται. Η αίτηση αποσύρεται και απορρίπτεται. Τα έξοδα 

της αίτησης επιδικάζονται εναντίον των Εναγομένων 1, 2 και 3. 

Σημειώνεται ότι η Υπεράσπιση δεν βρίσκεται στον φάκελο του 

Δικαστηρίου. 

19.  Αίτηση/Έφεση αρ. 135/21 

Οι δικηγόροι να παρουσιαστούν στο Δικαστήριο. 

20.  Γενική Αίτηση αρ. 415/11 

Αίτηση ημερ. 17/10/21 

Δικηγόροι και διάδικοι να παρουσιαστούν στο Δικαστήριο. 

21.  Γενική Αίτηση αρ. 459/19 

Οι δικηγόροι να παρουσιαστούν στο Δικαστήριο. 

 



22.  Γενική Αίτηση αρ. 345/21 

Οι δικηγόροι να παρουσιαστούν στο Δικαστήριο. 

23.  Εταιρική Αίτηση αρ. 752/18 

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

με γραπτές αγορεύσεις που δεν θα υπερβαίνουν τις 8 σελίδες. 

24.  Διαχείριση αρ. 326/14 

Δικηγόρος και διαχειριστής να παρουσιαστούν στο Δικαστήριο. 

25.  Διαχείριση αρ. 785/15 

Ορίζεται για οδηγίες στις 10/6/22 η ώρα 9 π.μ. 

Τελικοί λογαριασμοί μέχρι τότε. 

 

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. 


