
Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας  

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

 

 

Υποθέσεις ημερ. 13/05/2022 

 

1.  Αγωγή αρ. 4947/11   

Ενόψει του ότι η υπόθεση αφορά αίτηση έρευνας όπου η 

παρουσία διαδίκων είναι απαραίτητη, η παρούσα θα γίνει με 

φυσική παρουσία. 

2.  Αγωγή αρ. 2323/13   

Το αίτημα εγκρίνεται. Επαναορίζεται για ακρόαση στις 20/6/22 

η ώρα 11 π.μ. 

3.  Αγωγή αρ. 2125/14  

Ορίζεται για ακρόαση στις 16/3/23 η ώρα 11 π.μ. 

4.  Αγωγή αρ. 145/15  

Οι δικηγόροι να παρουσιαστούν στο Δικαστήριο. 

5.  Αγωγή αρ. 2622/15  

Η άδεια δίδεται. Η αγωγή αποσύρεται και απορρίπτεται ως 

εξωδίκως διευθετηθείσα. Καμία διαταγή για έξοδα, η κάθε 

πλευρά τα δικά της έξοδα. 

6.  Αγωγή αρ. 6414/15  

Το αίτημα εγκρίνεται. Επαναορίζεται για ακρόαση στις 16/3/23 

η ώρα 11 π.μ. 

7.  Αγωγή αρ. 6415/15  

Το αίτημα εγκρίνεται. Επαναορίζεται για ακρόαση στις 17/3/23 

η ώρα 11 π.μ. 

8.  Αγωγή αρ. 2812/16  

Το αίτημα εγκρίνεται. Επαναορίζεται για ακρόαση στις 16/3/23 

η ώρα 11 π.μ. Καμία διαταγή για έξοδα. 

9.  Αγωγή αρ. 5542/16 

Το αίτημα εγκρίνεται. Επαναορίζεται για ακρόαση στις 16/3/23 

η ώρα 11 π.μ. 

10.  Αγωγή αρ. 5860/16  

Οι 2 αιτήσεις ημερ. 23/9/21 και 10/12/21 ορίζονται για 



οδηγίες στις 7/10/22 η ώρα 9 π.μ. 

Το ένταλμα σύλληψης εναντίον του καθ’ ου η αίτηση 2 να 

παραμείνει ανεκτέλεστο. 

Η ένσταση να καταχωρηθεί μέχρι τότε. 

11.  Αγωγή αρ. 5960/15  

Η άδεια δίδεται. Η αγωγή αποσύρεται και απορρίπτεται ως 

εξωδίκως διευθετηθείσα. Καμία διαταγή για έξοδα, η κάθε 

πλευρά τα δικά της έξοδα. 

12.  Αγωγή αρ. 878/17  

Οι δικηγόροι να παρουσιαστούν στο Δικαστήριο. 

13.  Αγωγή αρ. 50/20  

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 10/11/22 η ώρα 9 π.μ. 

14.  Αγωγή αρ. 2548/20  

Εκδίδεται διάταγμα αποκάλυψης εναντίον των εναγομένων. Να 

καταχωρήσουν ένορκη δήλωση αποκάλυψης εντός 30 ημερών. 

Να ακολουθήσει η επιθεώρηση. Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες 

στις 10/11/22 η ώρα 9 π.μ. 

 

Αίτηση ημερ. 4/11/21 

Η άδεια δίδεται. Η αίτηση απορρίπτεται. Τα έξοδα επιδικάζονται 

εναντίον των εναγομένων. 

Η ημερομηνία 18/5/22 ακυρώνεται. 

15.  Αγωγή αρ. 3364/20  

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 10/11/22 η ώρα 9 π.μ. 

16.  Αγωγή αρ. 3531/20  

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 10/11/22 η ώρα 9 π.μ. 

17.  Αγωγή αρ. 551/21  

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 10/11/22 η ώρα 9 π.μ. 

18.  Αγωγή αρ. 680/21  

Αίτηση ημερ. 8/4/22 

Εκδίδεται διάταγμα ως η αίτηση. Ανανεώνεται το κλητήριο 

ένταλμα για περίοδο 3 μηνών από 13/5/22. 

19.  Γενική Αίτηση αρ. 56/20   

Αίτηση ημερ. 22/3/22 

Η αίτηση δεν φαίνεται να έχει επιδοθεί. 

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

20.  Διαχείριση αρ. 217/13  

Δικηγόροι και διαχειριστές να παρουσιαστούν στο Δικαστήριο. 

21.  Διαχείριση αρ. 583/15  

Δικηγόροι και διαχειριστές να παρουσιαστούν στο Δικαστήριο. 

22.  Διαχείριση αρ. 4/22 (i-justice)  

Επειδή η αίτηση έχει επιδοθεί και θα πρέπει να γίνει έλεγχος 

κατά πόσο θα εμφανιστούν, η αίτηση θα πρέπει να γίνει με 

φυσική παρουσία. 



Επιπρόσθετα, οποιαδήποτε έγγραφα θα τεθούν ενώπιον του 

Δικαστηρίου αυτά να γίνουν τεκμήρια στα πλαίσια ένορκης 

δήλωσης. 

23.  Διαχείριση αρ. 4/22 (i-justice)  

Ορίζεται για απόδειξη στις 20/5/22 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. 

 


