
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ  

Ενώπιον: Α. ΠΑΝΤΑΖΗ – ΛΑΜΠΡΟΥ, Ε.Δ. 

 

ΚΑΤΆΛΟΓΟΣ ΑΓΩΓΏΝ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΤΗΝ 07/12/20 

 

Αρ. Αγωγής: Ορίζεται: 
 

6953/12 Παραμένει για χειρισμό ενώπιον του Δικαστηρίου στις 7.12.20, 

11 π.μ. 

 

7296/12 Παραμένει για χειρισμό ενώπιον του Δικαστηρίου στις 7.12.20, 

11 π.μ. 

 

1254/13 

 

Εκκρεμεί η αίτηση ημερ. 20.10.20, η οποία έχει επιδοθεί στις 

13.11.20. Τυχόν ένσταση των Καθ’ων να καταχωρηθεί μέχρι 

13.1.21 και ορίζεται την ίδια μέρα (13.1.21, 9 π.μ.) για οδηγίες η 

αγωγή και η αίτηση. Έξοδα στην πορεία.  

 

4796/14 Η αίτηση ημερ. 11.6.20 ορίζεται για ακρόαση με γρ. αγορεύσεις 

στις 10.2.21, 9 π.μ. Την ίδια μέρα ορίζεται για οδηγίες η αγωγή. 

Έξοδα στην πορεία, όχι εναντίον Αιτητών. 

 

6418/14 Επαναορίζεται για ακρόαση βάσει προγράμματος του 

Δικαστηρίου στις 26.5.21, 11 π.μ. 

 

7642/14 

 

Επαναορίζεται για ακρόαση βάσει προγράμματος του 

Δικαστηρίου στις 24.5.21, 11 π.μ. 

 

1925/15 

 

 Επαναορίζεται για ακρόαση βάσει προγράμματος του 

Δικαστηρίου στις 25.5.21, 11 π.μ. 

 

3667/16 

 

Επαναορίζεται για ακρόαση βάσει προγράμματος του 

Δικαστηρίου στις 26.5.21, 11 π.μ. 

 



4580/16 

 

Η αίτηση ημερ. 22.10.19 ορίζεται για οδηγίες στις 18.2.21, 9 

π.μ. Η ένσταση να καταχωρηθεί μέχρι 10.2.21.Οι Καθ’ων 1 και 

2 να εμφανισθούν στο Δικαστήριο στις 18.2.21. Έξοδα στην 

πορεία, όχι εναντίον Αιτητών. 

 

884/17 Παραμένει για χειρισμό ενώπιον του Δικαστηρίου στις 7.12.20, 

9꞉25 π.μ. 

 

124/18 Ορίζεται για ακρόαση στις 26.5.21, 11 π.μ. 

 

1006/18 

 

Η αίτηση φαίνεται να επιδόθηκε μόνο στον καθ’ου 2. Εκκρεμεί 

για επίδοση στον Καθ’ου 3. Δίδεται άδεια στον Καθ’ου 2 να 

καταχωρήσει ένσταση μέχρι 10.2.21 και ορίζεται για οδηγίες η 

αίτηση στις 19.2.21, 9 π.μ. την ίδια μέρα για επίδοση στον 

καθ’ου 3. Δεν απαιτείται φυσική παρουσία των συνηγόρων / 

διαδίκων στο Δικαστήριο στις 7.12.20. 

 

3105/17 Εκκρεμεί αίτηση ημερ. 5.12.19. Παραμένει για χειρισμό ενώπιον 

του Δικαστηρίου στις 7.12.20, 9꞉15 π.μ. 

 

862/18 

 

Παραμένει για χειρισμό ενώπιον του Δικαστηρίου στις 7.12.20, 

9꞉20 π.μ. Να προσέλθουν στο Δικαστήριο οι Αιτητές (να 

προσκομίσουν το πρωτότυπο επιδοτήριο για τους καθ’ων), ως 

επίσης και οι Καθ’ων. 

 

1529/18 Δεν απαιτείται καμία περαιτέρω ενέργεια από πλευράς του 

Δικαστηρίου εφόσον τα τροποποιημένα δικόγραφα έχουν 

συμπληρωθεί. Να γίνει κανονικά κλήση για οδηγίες. 

 

1722/18 Εκκρεμεί η αίτηση ημερ. 26.8.19. Δεν καταχωρήθηκε ένσταση 

μέχρι 23.11.20 ως ήταν οι οδηγίες του Δικαστηρίου. Να 

προσέλθουν οι συνήγοροι στο Δικστήριο στις 7.12.20, 10 π.μ. 

για να επιληφθώ της αίτησης στην παρουσία τους. 



 

899/19 

 

 Παραμένει για χειρισμό ενώπιον του Δικαστηρίου στις 7.12.20, 

9꞉10 π.μ. 

 

1285/19 

 

Εκκρεμεί αίτηση ημερ. 23.9.20. Ορίζεται για επίδοση στις 

26.1.21, 9 π.μ. 

 

1791/19 

 

Εκδίδονται εκ συμφώνου Διατάγματα για εκατέρωθεν 

αποκάλυψη εγγράφων εντός 45 ημερών από 7.12.20 και για 

ανταλλαγή των εγγράφων που θα αποκαλυφθούν εντός 1 

μηνός από τη λήξη της προθεσμίας για αποκάλυψη. Ορίζεται 

για οδηγίες η αγωγή στις 10.3.21, 9 π.μ. 

  

1727/19 

 

Παρατείνεται ο χρόνος για καταχώριση του Παραρτήματος των 

Εναγομένων μέχρι 7.12.20 ως το αίτημά τους. Δεδομένης της 

δεδηλωμένης συμφωνίας τους για έκδοση Διαταγμάτων για 

εκατέρωθεν αποκάλυψη εγγράφων και για επιθεώρηση, στις 

7.12.20 θα εξεταστεί αν έχουν καταχωρήσει το Παράρτημα 

προκειμένου να δοθούν οδηγίες για Ε/Δ αποκάλυψης, 

εκατέρωθεν, εντός 45 ημερών από 7.12.20 και για επιθεώρηση 

των εγγράφων που θα αποκαλυφθούν εντός 1 μηνός από τη 

λήξη της προθεσμίας για αποκάλυψη. Η αγωγή θα ορισθεί για 

οδηγίες στις 10.3.21, 9 π.μ. 

 

2678/19 

 

Επαναορίζεται για απόδειξη στις 15.1.21, 9 π.μ. 

2824/19 

 

Εκκρεμεί η αίτηση ημερ. 12.12.19 για ακρόαση με γρ. 

αγορεύσεις. Να υποβληθούν στο Δικαστήριο ηλεκτρονικά και το 

πρωτότυπο στο Πρωτοκολλητείο. 

 

1309/20 

 

Παραμένει για χειρισμό ενώπιον του Δικαστηρίου στις 7.12.20, 

9 π.μ. 

 



 

 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΤΗΝ 07/12/20 

 

Αρ. Αίτησης: Ορίζεται: 

 
 

806/07 

 

Κρίνω κατάλληλο να διατάξω επίδοση της αίτησης. Ορίζεται για 

επίδοση στους καθ’ων στις 8.3.21, 9 π.μ. 

 

899/08 

 

Παραμένει για χειρισμό ενώπιον του Δικαστηρίου στις 7.12.20, 

9 π.μ. Να προσέλθουν οι συνήγοροι / διάδικοι.  

 

2513/13 

 

Η αίτηση ημερ. 24.9.20 ορίζεται για οδηγίες στις 18.2.21, 9 π.μ. 

Η ένσταση να καταχωρηθεί μέχρι 10.2.21.Οι Καθ’ων 1 και 2 να 

εμφανισθούν στο Δικαστήριο στις 18.2.21. Έξοδα στην πορεία, 

όχι εναντίον Αιτητών. 

 

278/14 

 

Εκκρεμεί αίτηση ημερ. 13.11.20. Δεν φαίνεται στο φάκελο να 

έχει επιδοθεί. Ορίζεται για επίδοση στις 8.3.21, 9 π.μ. 

 

241/19 

 

Παραμένει για χειρισμό ενώπιον του Δικαστηρίου στις 7.12.20, 

9 π.μ. Να προσέλθουν οι συνήγοροι / διάδικοι.  

 

 

Ο παρών Πίνακας συντάχθηκε στις 4.12.20, ώρα 13꞉40 μ.μ. 

 

(υπ.)  …………………………………………… 

                Α. Πανταζή – Λάμπρου, Ε. Δ.  


