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Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας  

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

 

 

Υποθέσεις ημερ. 16/12/2022 5 

 

ΑΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΡΙΣΜΟΥ 

1) I-justice Διαχειρίσεις 

Ανικάνου Προσώπου 52/22 

και 46/22 

Οι δικηγόροι να εμφανιστούν στο Δικαστήριο 

2) I-justice 1987/22, 1049/22 

και 2489/22 

Οι δικηγόροι να εμφανιστούν στο Δικαστήριο 

3) Διαχειρίσεις 421/16 και 

259/03 

Οι δικηγόροι και διαχειριστές να εμφανιστούν 

στο Δικαστήριο 

4) Αίτηση 268/21 Οι δικηγόροι να εμφανιστούν στο Δικαστήριο 

5) 4735/13 Συνεχιζόμενη στις 11:00 

6) 7871/13 Οι δικηγόροι να εμφανιστούν στο Δικαστήριο 

7) 573/20 Ετοιμασία καταλόγου μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας 

και ορίζεται για οδηγίες στις 24/04/23 

8) 3244/20 Οι Ενάγοντες να εμφανιστούν στο Δικαστήριο 
να αποδείξουν την υπόθεσή τους 

 

9) 2513/21 Αίτηση ημερ. 27/10 Ορίζεται για απόδειξη 24/04. Υπεράσπιση να 
καταχωρηθεί 4 μέρες προηγουμένως 

10)  3973/16 Το αίτημα εγκρίνεται και ορίζεται για ακρόαση 03/04/23 

η ώρα 11:00 

11) 1701/14 Οι Ενάγοντες να εμφανιστούν στο Δικαστήριο να 
αποδείξουν την υπόθεσή τους 
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12) 3509/19 Λόγω της συνεχιζόμενης 4735/13, η παρούσα 

αναβάλλεται και επαναορίζεται για ακρόαση στις 

06/10/23 η ώρα 11:00 

13) 1532/21 Ετοιμασία καταλόγου μαρτύρων και σύνοψη 

μαρτυρίας και ορίζεται για οδηγίες στις 24/04/23 

14) 3670/19 Οι δικηγόροι να εμφανιστούν στο Δικαστήριο, καθότι τα 

αιτήματα απόσυρσης γίνονται με φυσική παρουσία 

15) 2779/20 Οι δικηγόροι να εμφανιστούν στο Δικαστήριο 

16) 3704/20 Ορίζεται για ακρόαση στις 06/10/23 η ώρα 11:00 

17) 940/20 Τελευταία παράταση για ετοιμασία καταλόγου 

μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας και ορίζεται για 

οδηγίες στις 24/04/23 

18)  3816/21 Εκδίδεται διάταγμα ως η Αίτηση ημερ. 14/11 

19) 3487/20 Ετοιμασία καταλόγου μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας 

και ορίζεται για οδηγίες στις 24/04/23 

20) 3882/19 Το αίτημα εγκρίνεται και επαναορίζεται για 

ακρόαση 06/10/23 η ώρα 11:00 

21) 2879/21 Αίτηση ημερ. 24/11 Εκδίδεται διάταγμα ως η Αίτηση 

22) 2880/21 Αίτηση ημερ. 

24/11 

Εκδίδεται διάταγμα ως η Αίτηση 

23) 2876/21 Αίτηση ημερ. 24/11 Εκδίδεται διάταγμα ως η Αίτηση 

24) 915/19 Ορίζεται για ακρόαση στις 06/10/23 η ώρα 11:00 

25)  478/20 Ετοιμασία καταλόγου μαρτύρων και σύνοψη 

μαρτυρίας και ορίζεται για οδηγίες στις 24/04/23 

26) 2791/20 Αίτηση ημερ. 

21/09/21 

Άδεια δίδεται, η Αίτηση απορρίπτεται και τα 

έξοδα Αίτησης επιδικάζονται υπέρ των Αιτητών 

27) 1470/20 Ορίζεται για ακρόαση στις 06/10/2023 η ώρα 

11:00 
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28)  556/20 Ορίζεται για ακρόαση στις 06/10/2023 η ώρα 

11:00 

29)  553/20 Ετοιμασία καταλόγου μαρτύρων και σύνοψη 

μαρτυρίας και ορίζεται για οδηγίες στις 24/04/23 

30)  631/20 Ετοιμασία καταλόγου μαρτύρων και σύνοψη 

μαρτυρίας και ορίζεται για οδηγίες στις 24/04/23 

31)  633/20 Ετοιμασία καταλόγου μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας 

και ορίζεται για οδηγίες στις 24/04/23 

32)  5437/16 Έχει εφαρμογή ο διαδικαστικός κανονισμός 

καθυστερημένων υποθέσεων του 2022, κατά 

συνέπεια η υπόθεση ορίζεται για ακρόαση στις 

17/03/23 η ώρα 11:00 για τους Εναγόμενους 1 

και 2 και τα μέρη δύναται να καταθέσουν όλα τα 

προδικαστικά τους διαβήματα στον φάκελο της 

υπόθεσης μέχρι τις 28/02/23. 

33)  3244/21 Αίτηση ημερ. 

08/02/33 

Άδεια δίδεται, η Αίτηση απορρίπτεται, τα έξοδα 

Αίτησης επιδικάζονται υπέρ των Εναγόντων 

Αιτητών 

  

  

  

  

  

 

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 5 

ενώπιον του Δικαστηρίου. 
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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 5 

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. 
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