
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ  

Ενώπιον: Α. ΠΑΝΤΑΖΗ – ΛΑΜΠΡΟΥ, Ε.Δ. 

 

ΚΑΤΆΛΟΓΟΣ ΑΓΩΓΏΝ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΤΗΝ 16/12/20 

 

Αρ. Αγωγής: Ορίζεται: 
 

3060/07 

 

Παρακαλώ  να προσέλθει ο συνήγορος των Αιτητών στο 

Δικαστήριο στις 16.12.20, 8꞉45 π.μ., λόγω λάθους στο αιτητικό 

της αίτησης ως προς την ημερομηνία της απόφασης που 

ζητείται ν’ ανανεωθεί, προκειμένου να γίνει η σχετική διόρθωση 

και να συνάδει με τα στοιχεία του φακέλου. 

 

2911/12 

 

Παραμένει για ακρόαση ενώπιον του Δικαστηρίου στις 16.12.20, 

10 π.μ., ως οι τελευταίες οδηγίες μου. 

 

1380/14 

 

Παρατείνεται ο χρόνος για καταχώριση ένστασης στην αίτηση 

ημερ. 22.7.20 μέχρι 18.1.21 και ορίζεται για οδηγίες τόσο η 

αίτηση όσο και η αγωγή στις 26.1.21, 9 π.μ. 

 

3679/14 
 

 Εκκρεμεί για έναρξη ακρόασης. Να ενημερώσουν οι συνήγοροι 

το Δικαστήριο αν είναι έτοιμοι για έναρξη ή αν θα υπάρχει 

αίτημα αναβολής το αργότερο μέχρι 16.12.20, 9 π.μ. 

. 

6567/14 
 

Εκκρεμεί για έναρξη ακρόασης. Να ενημερώσουν οι συνήγοροι 

το Δικαστήριο αν είναι έτοιμοι για έναρξη ή αν θα υπάρχει 

αίτημα αναβολής το αργότερο μέχρι 16.12.20, 9 π.μ. 

 

963/17 

 

Παραμένει για χειρισμό ενώπιον του Δικαστηρίου στις 16.12.20, 

9꞉30 π.μ. 

 

1147/17 

 

 Εγκρίνεται το αίτημα αναβολής και επαναορίζεται η αίτηση 

ημερ. 2.7.20 για οδηγίες στις 23.2.21, 9 π.μ. 

 



1249/17 

 

Εκκρεμεί η αίτηση ημερ. 21.11.2019. Κατά τη δικάσιμο ημερ. 

20.10.20, διαπιστώθηκε από το παρόν Δικαστήριο ότι Ε/Σ 

εναντίον του Καθ’ου  1, για το οποίο άλλη αδελφή Δικαστής είχε 

δώσει οδηγίες στις 10.6.20 να εκδοθεί, δεν φαινόταν στο 

φάκελο να είχε εκδοθεί. Ο κ. Ηλιάδης, εμφανιζόμενος στις 

20.10.20 εκ μέρους των Αιτητών, ανέλαβε να ενημερώσει τον 

Καθ’ου ότι η αίτηση επαναορίζεται στις 16.12.20, 9 π.μ. για 

οδηγίες και δεν ζήτησε την έκδοση ή/και εκτέλεση του Ε/Σ 

εναντίον του Καθ’ου αρ. 1. Να διευκρινίσει ηλεκτρονικά αν 

υπήρξε ενημέρωση του Καθ’ου 1 για την αυριανή δικάσιμο ή αν 

ζητεί την ενεργοποίηση του Ε/Σ ως οι οδηγίες ημερ. 10.6.20.  

 

1647/17 

 

Εκκρεμεί η αίτηση ημερ. 17.9.2019. Παραμένει για έλεγχο του 

Ε/Σ ενώπιον του Δικαστηρίου στις 16.12.20, 9 π.μ. 

 

2868/17 

 

Επαναορίζεται για ακρόαση βάσει προγράμματος του 

Δικαστηρίου στις 31.5.21, 11 π.μ. 

 

2259/18 

 

Παραμένει για χειρισμό η αίτηση ημερ. 19.5.20 ενώπιον του 

Δικαστηρίου στις 16.12.20, 9꞉30 π.μ. 

 

3335/18 

 

Παραμένει για χειρισμό (απόδειξη) ενώπιον του Δικαστηρίου 

στις 16.12.20, 9꞉10 π.μ. 

 

237/19 

 

Δίδεται χρόνος 45 ημερών από 16.12.20 για καταχώρηση της 

Ε/Δ αποκάλυψης εκατέρωθεν και δίδεται περαιτέρω 1 μήνας 

μετέπειτα για επιθεώρηση ή/και ανταλλαγή των εγγράφων. 

Επαναορίζεται για οδηγίες η αγωγή στις 12.3.21, 9 π.μ. 

 

385/19 

 

Εκκρεμεί για οδηγίες η αγωγή και για καταχώριση Ε/Δ 

αποκάλυψης εγγράφων που δεν φαίνεται όμως να έχει 

καταχωρηθεί από οποιονδήποτε εκ των διαδίκων. Παρατείνεται 

ο χρόνος κατά 1 μήνα από 16.12.20 για καταχώρηση της Ε/Δ 



αποκάλυψης εκατέρωθεν και δίδεται περαιτέρω 1 μήνας 

μετέπειτα για επιθεώρηση ή/και ανταλλαγή των εγγράφων. 

Επαναορίζεται για οδηγίες η αγωγή στις 12.3.21, 9 π.μ. 

   

390/19 

 

Εκκρεμεί για οδηγίες η αγωγή και για καταχώριση Ε/Δ 

αποκάλυψης εγγράφων που δεν φαίνεται όμως να έχει 

καταχωρηθεί από οποιονδήποτε εκ των διαδίκων. Παρατείνεται 

ο χρόνος κατά 1 μήνα από 16.12.20 για καταχώρηση της Ε/Δ 

αποκάλυψης εκατέρωθεν και δίδεται περαιτέρω 1 μήνας 

μετέπειτα για επιθεώρηση ή/και ανταλλαγή των εγγράφων. 

Επαναορίζεται για οδηγίες η αγωγή στις 12.3.21, 9 π.μ. 

 

1015/19 

 

Εκκρεμεί η αίτηση ημερ. 26.9.19. Η συνήγορος του Εναγόμενου 

να είναι παρούσα στο Δικαστήριο μαζί με τον πελάτη της ή/και 

να προσκομίσει απόδειξη ότι τον ενημέρωσε για τη δικάσιμο 

ημερ. 16.12.20 και για την υποχρέωσή του να εμφανισθεί, για 

να μπορεί να δοθεί από το Δικαστήριο άδεια απόσυρσής της 

από δικηγόρου. 

 

1441/19 

 

Παραμένει για απόδειξη ενώπιον του Δικαστηρίου στις 

16.12.20, 9 π.μ., εφόσον δεν έχει καταχωρηθεί Ε/Υ μέχρι 

14.12.20. 

 

2652/19 

 

Καταχωρήθηκε Συμπληρωματική Γρ. Αγόρευση από Ενάγουσα 

– Αιτήτρια στις 14.12.20 ως οι οδηγίες του Δικαστηρίου ημερ. 

4.12.20. Συνεπώς, στις 16.12.20, 9 π.μ. το Δικαστήριο 

προτίθεται να επιφυλάξει απόφαση, νοουμένου ότι οι 

Εναγόμενοι / Καθ’ων δεν θα έχουν οτιδήποτε περαιτέρω να 

αναφέρουν. Να ενημερωθεί το Δικαστήριο ηλεκτρονικά μέχρι 

16.12.20, 9 π.μ.  

 

3564/19 

 

Ορίζεται 19.1.21, 9 π.μ. για απόδειξη της αγωγής, εκτός αν 

καταχωρηθεί Ε/Υ μέχρι 15.1.21. Έξοδα στην πορεία, όχι 



εναντίον Αιτητών. 

 

87/20 

 

Η αίτηση ημερ. 2.7.20 απορρίπτεται ως αποσυρθείσα, με έξοδα 

υπέρ Εναγόντων και εναντίον Εναγομένων 1 και 2, €405 συν 

ΦΠΑ συν €16,50σ έξοδα επίδοσης. 

 

2125/20 

 

Κατόπιν επιστολής των συνηγόρων των διαδίκων που 

καταχωρήθηκε στο Πρωτοκολλητείο στις 4.12.20, η αγωγή 

εναντίον των Εναγομένων 1, 2 και 3 απορρίπτεται ως 

αποσυρθείσα και διευθετηθείσα. Καμιά διαταγή για έξοδα. 

 

2126/20 

 

Ορίζεται 12.3.21, 9 π.μ. για απόδειξη της αγωγής, εκτός αν 

καταχωρηθεί Ε/Υ μέχρι 26.2.21. Έξοδα στην πορεία, όχι 

εναντίον Αιτητών. 

 

2223/20 

 

Επαναορίζεται για απόδειξη στις 22.12.20, 9 π.μ. 

2307/20 

 

Νοουμένου ότι μέχρι 16.12.20, 9 π.μ., θα συνεχίσει να μην 

υπάρχει καταχωρημένο Σημείωμα Εμφάνισης για τον 

Εναγόμενο, το Δικαστήριο θα προχωρήσει κατ’εκείνην τη μέρα 

και ώρα σε απόδειξη της αγωγής βάσει της Ε/Δ επίδοσης του 

κλητηρίου ημερ. 9.9.20 και της Ε/Δ ημερ. 6.11.20 για απόδειξη 

των γεγονότων, η οποία βρίσκεται ήδη στο φάκελο του 

Δικαστηρίου. Δεν απαιτείται φυσική παρουσία των Εναγόντων / 

Αιτητών στο Δικαστήριο στις 16.12.20, 9 π.μ. 

 

 

 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΤΗΝ 16/12/20 

 

Αρ. Αίτησης: Ορίζεται: 

643/08 Δεν φαίνεται στο φάκελο να έχει επιδοθεί η αίτηση ημερ. 6.8.20. 



 Επαναορίζεται για επίδοση στις 19.1.21, 9 π.μ. 

 

710/10 

 

Παραμένει για χειρισμό ενώπιον του Δικαστηρίου στις 16.12.20, 

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

 

121/14 

 

Παραμένει για χειρισμό ενώπιον του Δικαστηρίου στις 16.12.20, 

9 π.μ.  

Παρακαλούνται, όμως, οι Αιτητές εάν υπάρχει οποιαδήποτε 

ενημέρωση που μπορεί να γίνει προς το Δικαστήριο 

ηλεκτρονικά αναφορικά με την εξέλιξη τυχόν εξώδικων 

διαβουλεύσεων, να δοθεί έγκαιρα στο Δικαστήριο με e-mail και 

αντίστοιχη ενημέρωση των Καθ’ων, προς αποφυγή της 

προσέλευσης όλων των διαδίκων στο Δικαστήριο. 

 

1136/17 

 

Παρατείνεται ο χρόνος για επίδοση της αίτησης ημερ. 18.9.20 

μέχρι 19.1.21, 9 π.μ.  

 

123/20 

 

Παραμένει για χειρισμό ενώπιον του Δικαστηρίου στις 16.12.20, 

9꞉20 π.μ.  

 

800/20 

 

Παραμένει για χειρισμό ενώπιον του Δικαστηρίου στις 16.12.20, 

9꞉15 π.μ.  

 

 

Ο παρών Πίνακας συντάχθηκε στις 15.12.20, ώρα 13꞉05 μ.μ. 

 

(υπ.)  …………………………………………… 

                Α. Πανταζή – Λάμπρου, Ε. Δ.  


