
 Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας  

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

 

 

Υποθέσεις ημερ. 14/10/2022 

 

ΑΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΡΙΣΜΟΥ 

1) 1921/12 Οι δικηγόροι να εμφανιστούν στο Δικαστήριο 

2) 3480/20 Οι δικηγόροι να εμφανιστούν στο Δικαστήριο 

3) 105/21 Οι δικηγόροι να εμφανιστούν στο Δικαστήριο                                                            

4) 1902/21 Οι δικηγόροι να εμφανιστούν στο Δικαστήριο 

5) I-justice 138/22 και 

198/22  

Οι δικηγόροι να εμφανιστούν στο Δικαστήριο, ήταν 

ορισμένες στις 13/10, όμως λόγω απουσίας του 

Δικαστηρίου στο σεμινάριο των Θεσμών της Πολιτικής 

Δικονομίας, οι εν λόγω υποθέσεις ορίζονται στις 14/10 

6) Εταιρική Αίτηση 528/22  Οι δικηγόροι να εμφανιστούν στο Δικαστήριο 

7) I-justice Διαχείριση 

578/22  

Οι δικηγόροι να εμφανιστούν στο Δικαστήριο 

8) I justice 618/22  Οι δικηγόροι να εμφανιστούν στο Δικαστήριο 

9) 1611/22 Η απαγγελία της απόφασης, θα αναρτηθεί στο i-

justice πριν τις 09:00 το πρωί 

10) Εταιρική Αίτηση 802/14 Το αίτημα εγκρίνεται για τελευταία φορά και ορίζεται 

στις 10/01/23 η ώρα 11:00 για ακρόαση  

11) 3268/18 Συνεχιζόμενη ακρόαση στις 11:00  

12) 3394/19 Οι δικηγόροι να εμφανιστούν στο Δικαστήριο 

13) 5515/15 Οι δικηγόροι να εμφανιστούν στο Δικαστήριο 

14) 68/18 Το αίτημα εγκρίνεται και ορίζεται για ακρόαση στις 

15/06/23 η ώρα 11:00 

15) 1988/21 Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες 02/02/2023. 

Εκδίδονται εκατέρωθεν διατάγματα για 



αποκάλυψη εγγράφων. Ο Ενάγοντας να 

καταχωρήσει ένορκη δήλωση αποκάλυψη εντός 

30 ημερών. Στη συνέχεια ο Εναγόμενος με τη 

λήψη της ένορκης δήλωσης αποκάλυψης να 

καταχωρήσει ένορκη δήλωση αποκάλυψης 30 

ημερών και για τη διαδικασία επιθεώρησης να 

ακολουθηθεί η διαδικασία που προνοεί η Δ. 28 

16) 2473/19 Οι δικηγόροι να εμφανιστούν στο Δικαστήριο 

17)  1488/21 Οι δικηγόροι και διάδικοι να εμφανιστούν στο 

Δικαστήριο 

18) 1346/17 Είναι ήδη ορισμένη 19/10 

19) 304/21 Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες 02/02/2023. 

Εκδίδονται εκατέρωθεν διατάγματα για 

αποκάλυψη εγγράφων στην αγωγή και στην 

ανταπαίτηση. Ο Ενάγοντας να καταχωρήσει 

ένορκη δήλωση αποκάλυψη εντός 30 ημερών. 

Στη συνέχεια ο Εναγόμενος με τη λήψη της 

ένορκης δήλωσης αποκάλυψης να 

καταχωρήσει ένορκη δήλωση αποκάλυψης 30 

ημερών και για τη διαδικασία επιθεώρησης να 

ακολουθηθεί η διαδικασία που προνοεί η Δ. 28. 

Η ημερομηνία 25/10 ακυρώνεται. 

20) 790/21 Οι δικηγόροι να εμφανιστούν στο Δικαστήριο 

21) 3644/21 Οι δικηγόροι να εμφανιστούν στο Δικαστήριο 

22) 863/21 Οι Ενάγοντες να παρουσιαστούν να αποδείξουν 

την υπόθεση τους 

23) 1317/16 Οι δικηγόροι να εμφανιστούν στο Δικαστήριο 

24)  1822/18 Το αίτημα εγκρίνεται και ορίζεται εκ νέου για 

ακρόαση 15/06/2023 η ώρα 11:00 



25) 3675/18 Οι Ενάγοντες να παρουσιαστούν να αποδείξουν 

την υπόθεση τους σε σχέση με τους 

Εναγόμενους 1, 3, 4 ,5 και 6. 

26) 6932/15 Οι δικηγόροι να παρουσιαστούν στο Δικαστήριο 

27)  4435/15 Αναβάλλεται λόγω συνεχιζόμενης 3268/18 και 

επαναορίζεται για ακρόαση στις 15/06/23 η ώρα 

11:00 

28)  374/21 Οι Ενάγοντες να εμφανιστούν στο Δικαστήριο 

για να αποδείξουν την υπόθεσή τους για τους 

Εναγόμενους 1 και 3 

29)  2087/21 Οι δικηγόροι να εμφανιστούν στο Δικαστήριο 

30) 1317/16 Άδεια δίδεται, η αγωγή απορρίπτεται, καμία 

διαταγή για έξοδα, κάθε πλευρά τα δικά της 

έξοδα 

31) 3185/18 Οι δικηγόροι να εμφανιστούν 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. 



Στην περίπτωση που η υπόθεσή σας δεν είναι καταγραμμένη στον 

κατάλογο και αφορά υπόθεση που δεν είναι i-justice, παρακαλώ να 

αποταθείτε στο πρωτοκολλητείο για να βρεθεί ο φάκελος σας και 

να τεθεί ενώπιον του Δικαστηρίου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


