
Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας  

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

 

 

Υποθέσεις ημερ. 15/09/2022 

 

 

1.  Διαχείριση Α. 39/22  (I-justice) 

Οι δικηγόροι να παρουσιαστούν στο Δικαστήριο. 

2.  Αγωγή αρ.  1017/22 (I-justice)  

Οι δικηγόροι να παρουσιαστούν στο Δικαστήριο. 

3.  Αγωγή αρ. 740/22  (I-justice) 

Οι δικηγόροι να παρουσιαστούν στο Δικαστήριο. 

4.  Αίτηση αρ. 997/10 

Αίτηση ημερ. 26.5.2022 

Εκδίδεται διάταγμα ως η Αίτηση.  

5.  Αγωγή αρ. 538/21 

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 8.12.2022 και ώρα 9.00 π.μ.   

6.  Αγωγή αρ. 1446/21 

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 8.12.2022 και ώρα 9.00 π.μ.   

7.  Αγωγή αρ. 2862/19 

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 8.12.2022 και ώρα 9.00 π.μ.   

8.  Αγωγή αρ. 604/21  

Αίτηση ημερ. 13.7.2022 

Εκδίδεται διάταγμα ως η αίτηση.  Ο Εναγόμενος  να καταχωρήσει 

εμφάνιση εντός 30 ημερών από υποκατάστατη επίδοση.   

9.  Αγωγή αρ. 615/20  

Οδηγίες στις 20.1.2023 η ώρα 9.00 π.μ.  Δίδεται παράταση 30 

ημερών για να γίνει η αποκάλυψη και να ετοιμαστεί μέχρι τότε 

κατάλογος μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας. 

10.  Αγωγή αρ. 1246/21 

Οδηγίες 8.12.2022 η ώρα 9.00 π.μ.  Δίδεται παράταση 30 

ημερών για να γίνει η αποκάλυψη και να ετοιμαστεί μέχρι τότε 

κατάλογος μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας.  

 

11.  Αγωγή αρ. 1412/21 

Οδηγίες 8.12.2022 η ώρα 9.00 π.μ.  Δίδεται παράταση 30 

ημερών για να γίνει η αποκάλυψη και να ετοιμαστεί μέχρι τότε 

κατάλογος μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας.  

 

12.  Για τις Αγωγές αρ. 2297/21,  2820/18, 3450/19, 3811/18 

να εμφανιστούν οι δικηγόροι ενώπιον του Δικαστηρίου.  

13.  Για τις Διαχειρίσεις αρ. 2/17, 28/17, 14/17, 9/17, 

573/16, 231/16 να εμφανιστούν οι δικηγόροι ενώπιον του 

Δικαστηρίου. 

  

 

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. 

 


