
Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας  
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Υποθέσεις ημερ. 20/09/2022 

 

ΑΡ. ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΡΙΣΜΟΥ 

Αίτηση -΄Εφεση αρ. 268/21 Οι δικηγόροι να εμφανιστούν στο Δικαστήριο.  

Διαχείριση αρ.  745/18  Οι δικηγόροι να εμφανιστούν στο Δικαστήριο. 

Διαχείριση αρ.  91/13 Οι δικηγόροι να εμφανιστούν στο Δικαστήριο. 

Διαχείριση αρ.  431/13 Οι δικηγόροι να εμφανιστούν στο Δικαστήριο. 

Αγωγή αρ. 2087/21 Οι δικηγόροι να εμφανιστούν στο Δικαστήριο. 

Αγωγή αρ. 355/20 Οι δικηγόροι να εμφανιστούν στο Δικαστήριο. 

Αγωγή αρ. 674/20 

 

Οι δικηγόροι να εμφανιστούν στο Δικαστήριο. 

 Αγωγή αρ. 559/21  Οι δικηγόροι να εμφανιστούν στο Δικαστήριο. 

Αγωγή αρ. 995/14  Οι δικηγόροι να εμφανιστούν στο Δικαστήριο. 

Αγωγή αρ. 2186/19  Οι δικηγόροι να εμφανιστούν στο Δικαστήριο. 

Αγωγή αρ. 3608/20 Οι δικηγόροι να εμφανιστούν στο Δικαστήριο. 

Αγωγή αρ. 896/22 (I-justice) Οι δικηγόροι να εμφανιστούν στο Δικαστήριο. 

Αγωγή αρ. 1228/22 (I-justice) Οι δικηγόροι να εμφανιστούν στο Δικαστήριο. 

Αγωγή αρ. 2243/16 Ορίζεται για Οδηγίες στις 20.10.2022 και ώρα 

9.00 π.μ.  Τροποποιημένη Ε.Υ. να καταχωρηθεί 

μέχρι τότε.  

Αγωγή αρ.15/21 Δίδεται άδεια.  Η αγωγή απορρίπτεται ως 

διευθετηθείσα.  Κάθε πλευρά τα έξοδά της.  

Αγωγή αρ. 2372/19 Εκδίδονται εκατέρωθεν Διατάγματα για 

αποκάλυψη εγγράφων.  Ο Ενάγοντας να 

καταχωρήσει ΄Ενορκη Δήλωση Αποκάλυψης 

εντός 30 ημερών.  Στην συνέχεια ο Εναγόμενος 

με τη λήψη της ́ Ενορκης Δήλωσης Αποκάλυψης 



να καταχωρήσει ΄Ενορκη Δήλωση Αποκάλυψης 

εντός 30 ημερών και για τη διαδικασία 

επιθεώρησης να ακολουθηθεί η διαδικασία που 

προνοεί η Δ.28.  Ορίζεται για Οδηγίες στις 

13.12.2022 και ώρα 9.00 π.μ.  

Αγωγή αρ. 105/21 Δίδεται παράταση 20 ημερών για αποκάλυψη 

εγγράφων, κατάλογο μαρτύρων και σύνοψη 

μαρτυρίας μέχρι τις 13.10.2022 και ώρα 9.00 

π.μ. όπου ορίζεται για Οδηγίες.   

Αγωγή αρ. 2406/19 Να καταχωρηθεί κατάλογος μαρτύρων και 

σύνοψη μαρτυρίας μέχρι τις 13.10.2022 και ώρα 

9.00 π.μ. όπου ορίζεται για Οδηγίες.   

Αγωγή αρ. 3692/20 Να καταχωρηθεί κατάλογος μαρτύρων και 

σύνοψη μαρτυρίας μέχρι τις 13.12.2022 και ώρα 

9.00 π.μ. όπου ορίζεται για Οδηγίες.   

Αγωγή αρ. 62/21 Να καταχωρηθεί κατάλογος μαρτύρων και 

σύνοψη μαρτυρίας μέχρι τις 13.12.2022 και ώρα 

9.00 π.μ. όπου ορίζεται για Οδηγίες.   

Αγωγή αρ. 2003/21 

Αίτηση ημερ. 22.2.2022 

Ορίζεται για Απόδειξη στις 13.12.2022, για 

τελευταία φορά.  Υπεράσπιση να καταχωρηθεί 4 

ημέρες προηγουμένως.  

Αγωγή αρ. 3486/20 Εκδίδονται εκατέρωθεν Διατάγματα για 

αποκάλυψη εγγράφων.  Ο Ενάγοντας να 

καταχωρήσει ΄Ενορκη Δήλωση Αποκάλυψης 

εντός 30 ημερών.  Στην συνέχεια ο Εναγόμενος 

με τη λήψη της ́ Ενορκης Δήλωσης Αποκάλυψης 

να καταχωρήσει ΄Ενορκη Δήλωση Αποκάλυψης 

εντός 30 ημερών και για τη διαδικασία 

επιθεώρησης να ακολουθηθεί η διαδικασία που 

προνοεί η Δ.28.  Ορίζεται για Οδηγίες στις 

13.10.2022 και ώρα 9.00 π.μ.  

Αγωγή αρ. 1771/20 Εκδίδονται εκατέρωθεν Διατάγματα για 

αποκάλυψη εγγράφων.  Ο Ενάγοντας να 



καταχωρήσει ΄Ενορκη Δήλωση Αποκάλυψης 

εντός 30 ημερών.  Στην συνέχεια ο Εναγόμενος 

με τη λήψη της ́ Ενορκης Δήλωσης Αποκάλυψης 

να καταχωρήσει ΄Ενορκη Δήλωση Αποκάλυψης 

εντός 30 ημερών και για τη διαδικασία 

επιθεώρησης να ακολουθηθεί η διαδικασία που 

προνοεί η Δ.28.  Ορίζεται για Οδηγίες στις 

20.12.2022 και ώρα 9.00 π.μ.  

Αγωγή αρ. 3551/20 Δίδεται άδεια.  Η Αγωγή απορρίπτεται.  Κάθε 

πλευρά τα έξοδά της.   

Αγωγή αρ. 2249/20 Εκδίδονται εκατέρωθεν Διατάγματα για 

αποκάλυψη εγγράφων.  Ο Ενάγοντας να 

καταχωρήσει ΄Ενορκη Δήλωση Αποκάλυψης 

εντός 30 ημερών.  Στην συνέχεια ο Εναγόμενος 

με τη λήψη της ́ Ενορκης Δήλωσης Αποκάλυψης 

να καταχωρήσει ΄Ενορκη Δήλωση Αποκάλυψης 

εντός 30 ημερών και για τη διαδικασία 

επιθεώρησης να ακολουθηθεί η διαδικασία που 

προνοεί η Δ.28.  Ορίζεται για Οδηγίες στις 

13.12.2022 και ώρα 9.00 π.μ.  

Αγωγή αρ. 2378/19 

Αίτηση ημερ. 5.11.2021 

΄Αδεια δίδεται.  Η αίτηση απορρίπτεται.  Τα 

έξοδα επιδικάζονται εναντίον της Εναγομένης 3. 

Παραμένει για Απόδειξη για 1 και 2 στις 

20.10.2022, ώρα 9.00 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 


