
Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας  

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

 

Υποθέσεις ημερ. 16/05/2022 

1.  Αγωγή αρ. 2616/09   

Αίτηση ημερ. 10/3/22 

Ορίζεται για ακρόαση στις 17/10/22 η ώρα 8.30 π.μ., με 

γραπτές αγορεύσεις που δεν θα υπερβαίνουν τις 7 σελίδες.  

2.  Αγωγή αρ. 7505/13   

Το αίτημα εγκρίνεται. Επαναορίζεται για ακρόαση, με γραπτές 

αγορεύσεις, την 1/6/22 η ώρα 11 π.μ. 

3.  Αγωγή αρ. 1267/14  

Τόσο η αγωγή όσο και η αίτηση ημερ. 10/9/21 ορίζονται για 

οδηγίες στις 29/6/22 η ώρα 9 π.μ.  

4.  Αγωγή αρ. 7843/14   

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

η ώρα 11 π.μ. 

5.  Αγωγή αρ. 6932/15   

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

6.  Αγωγή αρ. 420/16  

Το αίτημα εγκρίνεται. Επαναορίζεται για ακρόαση στις 20/3/23 

η ώρα 11 π.μ. 

7.  Αγωγή αρ. 1392/17  

Οι δικηγόροι να παρουσιαστούν στο Δικαστήριο ενόψει του ότι 

δεν υπάρχει η τοποθέτηση της άλλης πλευράς. 

8.  Αγωγή αρ. 1431/17  

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

η ώρα 11 π.μ. 

9.  Αγωγή αρ. 1485/17  

Οι δικηγόροι να παρουσιαστούν στο Δικαστήριο. 

10.  Αγωγή αρ. 4024/17  

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

11.  Αγωγή αρ. 1301/18   

Το αίτημα εγκρίνεται. Ορίζεται για οδηγίες/διευθέτηση στις 

24/6/22 η ώρα 9 π.μ. 



12.  Αγωγή αρ. 1945/18  

Οι δικηγόροι να παρουσιαστούν στο Δικαστήριο. 

13.  Αγωγή αρ. 3404/18  

Ορίζεται για ακρόαση στις 20/3/23 η ώρα 11 π.μ. 

14.  Αγωγή αρ. 3557/18  

Ορίζεται για οδηγίες στις 14/11/22 η ώρα 9 π.μ.   

Όλες οι πλευρές να καταχωρήσουν ονομαστικό κατάλογο 

μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας μέχρι τότε. 

15.  Αγωγή αρ. 2007/19 

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

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

16.  Αγωγή αρ. 2368/19  

Ορίζεται για οδηγίες στις 14/11/22 η ώρα 9 π.μ.   

Να ολοκληρωθεί η επιθεώρηση εγγράφων και στη συνέχεια όλες 

οι πλευρές να καταχωρήσουν ονομαστικό κατάλογο μαρτύρων 

και σύνοψη μαρτυρίας μέχρι τότε. 

17.  Αγωγή αρ. 2430/19  

Αίτηση ημερ. 17/9/21 

Άδεια δίδεται. Η αίτηση απορρίπτεται εναντίον των εναγομένων 

1 και 2. Τα έξοδα της αίτησης επιδικάζονται εναντίον των 

εναγομένων 1 και 2. 

 

Σε σχέση με την εναγόμενη 3, παρατείνεται η καταχώρηση 

ένορκης δήλωσης αποκάλυψης εγγράφων μέχρι 29/6/22 που 

είναι ήδη ορισμένη η υπόθεση για εναγόμενους 1 και 2. 

18.  Αγωγή αρ. 2481/19  

Ορίζεται για οδηγίες στις 14/11/22 η ώρα 9 π.μ.   

Όλες οι πλευρές να καταχωρήσουν ονομαστικό κατάλογο 

μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας μέχρι τότε. 

19.  Αγωγή αρ. 2788/19  

Ορίζεται για οδηγίες στις 14/11/22 η ώρα 9 π.μ.   

Όλες οι πλευρές να καταχωρήσουν ονομαστικό κατάλογο 

μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας μέχρι τότε. 

20.  Αγωγή αρ. 3022/19  

Αίτηση ημερ. 15/9/21 

Ορίζεται για ακρόαση 13/10/22 η ώρα 8.30 π.μ., με γραπτές 



αγορεύσεις που δεν θα υπερβαίνουν τις 7 σελίδες.  

Ένσταση εντός 30 ημερών. 

21.  Αγωγή αρ. 3590/19  

Ορίζεται για ακρόαση στις 17/3/23 η ώρα 11 π.μ. 

22.  Αγωγή αρ. 3841/19  

Ορίζεται για οδηγίες στις 14/11/22 η ώρα 9 π.μ.   

Όλες οι πλευρές να καταχωρήσουν ονομαστικό κατάλογο 

μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας μέχρι τότε. 

23.  Αγωγή αρ. 3940/19  

Ορίζεται για οδηγίες στις 14/11/22 η ώρα 9 π.μ.   

Όλες οι πλευρές να καταχωρήσουν ονομαστικό κατάλογο 

μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας μέχρι τότε.  

24.  Αγωγή αρ. 872/20  

Επειδή δεν υπάρχει η τοποθέτηση της άλλης πλευράς στο 

ηλεκτρονικό μήνυμα, η παρούσα θα γίνει με φυσική παρουσία.  

25.  Αγωγή αρ. 995/20 

Για να μπορέσει να επιληφθεί το Δικαστήριο την αίτηση 

συνένωσης θα πρέπει να έχει ενώπιον του και τις 2 υποθέσεις. 

Ως εκ τούτου, η αίτηση συνένωσης ορίζεται ξανά για ακρόαση, 

με γραπτές αγορεύσεις, στις 24/6/22 η ώρα 8.30 π.μ. 

Τα μέρη να μεριμνήσουν ώστε εκείνη την ημέρα να τεθεί 

ενώπιον του Δικαστηρίου και η υπόθεση η 1063/20. 

26.  Αγωγή αρ. 1527/20  

Παρατείνεται ο χρόνος καταχώρησης ένορκης δήλωσης 

αποκάλυψης εγγράφων για περίοδο 40 ημερών από 16/5/22. 

Ορίζεται για οδηγίες στις 14/11/22 η ώρα 9 π.μ.  

Στη συνέχεια, όλες οι πλευρές να καταχωρήσουν ονομαστικό 

κατάλογο μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας μέχρι τότε. 

27.  Αγωγή αρ. 2442/20  

Ορίζεται για οδηγίες στις 14/11/22 η ώρα 9 π.μ.   

Όλες οι πλευρές να καταχωρήσουν ονομαστικό κατάλογο 

μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας μέχρι τότε. 

28.  Αγωγή αρ. 2629/20 

Ορίζεται για ακρόαση στις 17/3/23 η ώρα 11 π.μ. 

29.  Αγωγή αρ. 2647/20  

Η άδεια δίδεται. Η αγωγή αποσύρεται και απορρίπτεται ως 



εξωδίκως διευθετηθείσα. Καμία διαταγή για έξοδα, η κάθε 

πλευρά τα δικά της έξοδα.  

30.  Αγωγή αρ. 2689/20  

 Οι ενάγοντες να παρουσιαστούν στο Δικαστήριο για να 

αποδείξουν την υπόθεσή τους. 

31.  Αγωγή αρ. 2778/20  

Οι ενάγοντες να παρουσιαστούν στο Δικαστήριο για να 

αποδείξουν την υπόθεσή τους. 

32.  Αγωγή αρ. 3416/20  

Αίτηση ημερ. 2/11/22 

Δεν έχει εκτελεστεί το ένταλμα σύλληψης. Ορίζεται για έλεγχο 

στις 26/9/22 η ώρα 9 π.μ.  

33.  Αγωγή αρ. 106/21  

Είναι ήδη ορισμένη 23/5/22. 

34.  Αγωγή αρ. 319/21  

Ορίζεται για οδηγίες στις 14/11/22 η ώρα 9 π.μ.   

Όλες οι πλευρές να καταχωρήσουν ονομαστικό κατάλογο 

μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας μέχρι τότε. 

35.  Αγωγή αρ. 1198/21 

Οι δικηγόροι να παρουσιαστούν στο Δικαστήριο. 

36.  Αγωγή αρ. 2214/21  

Αίτηση ημερ. 2/11/21 

Η άδεια δίδεται.  

Η αίτηση απορρίπτεται. Τα έξοδα της αίτησης επιδικάζονται 

εναντίον των εναγομένων. 

37.  Αγωγή αρ. 2735/21  

Οι δικηγόροι να παρουσιαστούν στο Δικαστήριο. 

38.  Γενική Αίτηση αρ. 1633/12  

Αίτηση ημερ. 15/10/19  

Δίδεται τελευταία παράταση για διευθέτηση. 

Ορίζεται για ακρόαση στις 7/10/22 η ώρα 8.30 π.μ. 

39.  Γενική Αίτηση αρ. 342/20    

Οι δικηγόροι να παρουσιαστούν στο Δικαστήριο. 

40.  Διαχείριση αρ. 143/15    

Ορίζεται για οδηγίες στις 7/10/22 η ώρα 9 π.μ. 

Τελικοί λογαριασμοί μέχρι τότε. 



41.  Διαχείριση αρ. 223/22 (i-justice)    

Οι δικηγόροι 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. 

 


