
Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας  

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

 

Υποθέσεις ημερ. 14/04/2022 

 

1.  Αγωγή αρ. 5039/13   

Αίτηση ημερ. 25/2/22 

Ορίζεται για οδηγίες στις 7/6/22 η ώρα 9 π.μ. 

Ένσταση μέχρι τότε για τελευταία φορά. 

2.  Αγωγή αρ. 6090/13   

Οι δικηγόροι να παρουσιαστούν στο Δικαστήριο για συνέχιση 

της ακρόασης.  

3.  Αγωγή αρ. 930/14   

Το αίτημα εγκρίνεται. Επαναορίζεται για ακρόαση στις 28/2/23 

η ώρα 11 π.μ. 

4.  Αγωγή αρ. 8073/14  

Το αίτημα εγκρίνεται. Επαναορίζεται για ακρόαση στις 27/2/23 

η ώρα 11 π.μ. 

5.  Αγωγή αρ. 425/15  

Οι δικηγόροι να παρουσιαστούν στο Δικαστήριο. 

6.  Αγωγή αρ. 3112/15  

Το αίτημα εγκρίνεται. Επαναορίζεται για ακρόαση στις 28/2/23 

η ώρα 11 π.μ. Τα έξοδα στην πορεία, όχι εναντίον των 

εναγομένων 2 και 3. 

7.  Αγωγή αρ. 5847/15  

Ορίζεται για οδηγίες/διευθέτηση στις 30/9/22 η ώρα 9 π.μ. 

8.  Αγωγή αρ. 1281/16  

Το αίτημα εγκρίνεται. Επαναορίζεται για ακρόαση στις 28/2/23 

η ώρα 11 π.μ. 

9.  Αγωγή αρ. 3183/17  

Το αίτημα εγκρίνεται. Επαναορίζεται για ακρόαση στις 27/2/23 

η ώρα 11 π.μ. Τα έξοδα στην πορεία, όχι εναντίον των 

εναγομένων 1 και 2. 

10.  Αγωγή αρ. 1630/18  

Ορίζεται για οδηγίες/διευθέτηση στις 30/9/22 η ώρα 9 π.μ.  



11.  Αγωγή αρ. 2530/18  

Ενόψει της συνεχιζόμενης ακρόασης στην αγωγή αρ. 6090/13, 

η παρούσα αναβάλλεται και επαναορίζεται για ακρόαση στις 

27/2/23 η ώρα 11 π.μ. 

12.  Αγωγή αρ. 2619/19   

Ορίζεται για οδηγίες στις 27/10/22 η ώρα 9 π.μ. 

Όλες οι πλευρές να καταχωρήσουν κατάλογο μαρτύρων και 

σύνοψη μαρτυρίας μέχρι τότε.  

13.  Αγωγή αρ. 2766/19  

Ορίζεται για ακρόαση στις 27/2/23 η ώρα 11 π.μ. 

Κατάλογος μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας εντός 30 ημερών 

από 14/4/22. 

14.  Αγωγή αρ. 2809/19  

Επιτρέπεται το αίτημα. 

Ορίζεται για οδηγίες στις 27/10/22 η ώρα 9 π.μ.  

Να ετοιμαστούν κατάλογοι μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας 

μέχρι τότε. 

15.  Αγωγή αρ. 2936/19  

Οι δικηγόροι να παρουσιαστούν στο Δικαστήριο. 

16.  Αγωγή αρ. 2944/19  

Ορίζεται για ακρόαση στις 28/2/23 η ώρα 11 π.μ. 

Να ολοκληρωθούν όλες οι προδικαστικές διαδικασίες βάσει της 

Δ.30 εντός 90 ημερών από 14/4/22, ως έχουν αιτηθεί τα μέρη. 

17.  Αγωγή αρ. 3227/19  

Ορίζεται για οδηγίες/διευθέτηση στις 30/9/22 η ώρα 9 π.μ. 

18.  Αγωγή αρ. 4183/19  

Ορίζεται για ακρόαση στις 27/2/23 η ώρα 11 π.μ. 

Κατάλογος μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας εντός 60 ημερών 

από 14/4/22. 

19.  Αγωγή αρ. 682/20  

Ορίζεται για οδηγίες στις 27/10/22 η ώρα 9 π.μ. 

Δίδεται παράταση για καταχώρηση ένορκης δήλωσης 

αποκάλυψης εγγράφων εντός 60 ημερών από 14/4/22. Στη 

συνέχεια όλες οι πλευρές να καταχωρήσουν ονομαστικό 

κατάλογο μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας μέχρι 27/10/22. 

20.  Αγωγή αρ. 1012/20   



Ορίζεται για οδηγίες στις 27/10/22 η ώρα 9 π.μ. 

Δίδεται παράταση για καταχώρηση ένορκης δήλωσης 

αποκάλυψης εγγράφων εντός 60 ημερών από 14/4/22. Στη 

συνέχεια όλες οι πλευρές να καταχωρήσουν ονομαστικό 

κατάλογο μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας μέχρι 27/10/22. 

21.  Αγωγή αρ. 1653/20  

Επιτρέπεται το αίτημα. 

Ορίζεται για οδηγίες στις 27/10/22 η ώρα 9 π.μ.  

Να ετοιμαστούν κατάλογοι μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας 

μέχρι τότε. 

22.  Αγωγή αρ. 2391/20  

Αίτηση ημερ. 7/10/21 

Ορίζεται για απόδειξη στις 30/9/22 η ώρα 9 π.μ. για τελευταία 

φορά. Υπεράσπιση μέχρι τότε.  

23.  Αγωγή αρ. 2392/20  

Άδεια δίδεται. Η αγωγή αποσύρεται και απορρίπτεται ως 

εξωδίκως διευθετηθείσα. Καμία διαταγή για έξοδα, η κάθε 

πλευρά τα δικά της έξοδα.  

24.  Αγωγή αρ. 3247/20  

Οι δικηγόροι να παρουσιαστούν στο Δικαστήριο. 

25.  Αγωγή αρ. 3623/20  

Αίτηση ημερ. 11/1/21 

Άδεια δίδεται. Η αίτηση απορρίπτεται. Τα έξοδα της αίτησης 

επιδικάζονται εναντίον της εναγόμενης. 

26.  Αγωγή αρ. 3628/20  

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 27/10/22 η ώρα 9 π.μ. 

27.  Αγωγή αρ. 3708/20  

Αίτηση ημερ. 29/9/21 

Η αίτηση απορρίπτεται. Τα έξοδα της αίτησης επιδικάζονται 



εναντίον των εναγομένων.  

28.  Αγωγή αρ. 115/21 

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 27/10/22 η ώρα 9 π.μ. 

29.  Αγωγή αρ. 902/21 

Ορίζεται για οδηγίες στις 27/10/22 η ώρα 9 π.μ. 

Όλες οι πλευρές να καταχωρήσουν ονομαστικό κατάλογο 

μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας μέχρι τότε.  

30.  Αγωγή αρ. 1089/21 

Ορίζεται για απόδειξη στις 30/6/22 η ώρα 9 π.μ. για τελευταία 

φορά. Υπεράσπιση μέχρι τότε. 

31.  Αγωγή αρ. 1782/21 

Αίτηση ημερ. 21/9/21 

Άδεια δίδεται. Η αίτηση απορρίπτεται. Τα έξοδα επιδικάζονται 

εναντίον των εναγομένων 1, 2 και 3.  

32.  Αγωγή αρ. 2204/21  

Οι ενάγοντες να παρουσιαστούν στο Δικαστήριο για να 

αποδείξουν την υπόθεσή τους. 

33.  Αγωγή αρ. 2247/21 

Οι ενάγοντες να παρουσιαστούν στο Δικαστήριο για να 

αποδείξουν την υπόθεσή τους. 

34.  Εταιρική Αίτηση αρ. 589/21 

Οι δικηγόροι να παρουσιαστούν στο Δικαστήριο. 

35.  Διαχείριση αρ. 259/03  

Δικηγόροι και διαχειριστές να παρουσιαστούν στο Δικαστήριο. 

36.  Διαχείριση αρ. 309/09  

Δικηγόροι και διαχειριστές να παρουσιαστούν στο Δικαστήριο. 

37.  Διαχείριση αρ. 2/22 (i-justice)  

Η αίτηση δεν φαίνεται να έχει επιδοθεί.  

Ορίζεται εκ νέου για επίδοση στις 7/6/22 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. 

 


