
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ  

Ενώπιον: Α. ΠΑΝΤΑΖΗ – ΛΑΜΠΡΟΥ, Ε.Δ. 

 

ΚΑΤΆΛΟΓΟΣ ΑΓΩΓΏΝ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΤΗΝ 12/1/2021 

 

Αρ. Αγωγής: Ορίζεται: 

 
 

4729/10 Η ακρόαση της αίτησης ημερ.7.1.20 αναβάλλεται για τις 

14.4.21, 11 π.μ.  

Ο Ενάγων / Καθ’ου να είναι παρών στο Δικαστήριο για 

αντεξέταση επί της ενόρκου δηλώσεώς του ημερ.11.9.20. 

 

9640/10 Η αίτηση έρευνας ημερ. 7.7.20 ορίζεται για ακρόαση στις 

16.4.21, 11 π.μ. Τυχόν ένσταση του Εναγόμενου / Καθ’ου να 

καταχωρηθεί μέχρι 16.3.21. Οι συνήγοροι του Εναγόμενου να 

τον παρουσιάσουν στο Δικαστήριο στις 16.4.21. 

 

6625/12 Η ακρόαση της αγωγής ορίζεται για τις 11.2.21, 11 π.μ. 

Οι συνήγοροι να ενημερώσουν το Δικαστήριο μέχρι τότε 

ηλεκτρονικά, αν υπήρξε εξώδικη ρύθμιση ή/και κατάληξη διά 

μέσω του σχεδίου ΕΣΤΙΑ.  

 

7063/12 Η αίτηση έρευνας ημερ. 7.7.20 ορίζεται τελ. φορά για επίδοση 

στις 12.3.21, 9 π.μ. Εάν έχει επιδοθεί μέχρι 12.1.21, τότε η 

δικάσιμος ημερ. 12.3.21 θα είναι για οδηγίες και για ένσταση 

Καθ’ου μέχρι τότε. 

 

4158/13 Η υπόθεση προέρχεται από το πρόγραμμα της κας Ταλαρίδου. 

Ορίζεται για ακρόαση στις 12.4.21, 11 π.μ. 

  

5079/14 Αναβάλλεται γι’ ακρόαση στις 11.5.21, 11 π.μ. 

 

2689/15 Αναβάλλεται γι’ ακρόαση στις 4.6.21, 11 π.μ. 



 

4620/15 Αναβάλλεται γι’ ακρόαση την 1.6.21, 11 π.μ. 

 

2418/16 Ορίζεται για οδηγίες ή/και προγραμματισμό ακρόασης στις 

16.3.21, 9 π.μ.  

Δίδεται τελευταία παράταση για Ονομ. Κατάλογο Μαρτύρων και 

Σύνοψη Μαρτυρίας της Εναγομένης μέχρι 26.2.21. 

 

632/17 Αναβάλλεται γι’ ακρόαση στις 4.6.21, 11 π.μ. 

 

1640/17 Αναβάλλεται με τις ίδιες οδηγίες ως δόθηκαν στις 26.10.20 για 

τις 12.2.21, 9 π.μ., ήτοι για απόδειξη για Εναγόμενο 3 και 

ανανέωση κλητηρίου για εναγόμενο 1. 

 

879/19 Δίδεται άδεια στο δικηγορικό γραφείο Γεωργιάδης & Πελίδης 

ΔΕΠΕ ν’αποσυρθεί από την εκπροσώπηση των Εναγόντων 

δεδομένου του περιεχομένου του ηλεκτρονικού μηνύματος τους 

ημερ. 11.1.21. Οι νέοι συνήγοροι στους οποίους οι Ενάγοντες 

έχουν αναθέσει την εκπροσώπηση, ήτοι οι Στέλιος Αμερικάνος 

& Σία ΔΕΠΕ να καταχωρήσει το συντομότερο ή/και μέχρι 

12.2.21 την Ειδοποίηση Αλλαγής Δικηγόρου. Παρατείνεται ο 

χρόνος για εκατέρωθεν καταχώρηση Ε/Δ αποκάλυψης 

εγγράφων μέχρι 12.3.21 και για επιθεώρηση των εγγράφων 

αυτών μέχρι 12.4.21. Επαναορίζεται για οδηγίες η αγωγή στις 

15.4.21, 9 π.μ. 

 

2435/19 Η αίτηση ημερ. 7.1.20 απορρίπτεται, εφόσον έχει ήδη 

καταχωρηθεί η Ε/Υ των Εναγομένων 1 και 2 στις 30.12.20, με 

έξοδα €405 πλέον ΦΠΑ και €16,50σ. έξοδα επίδοσης υπέρ των 

Εναγόντων και εναντίον των Εναγομένων 1 και 2, αλληλέγγυα 

και /ή κεχωρισμένα, πληρωτέα στο τέλος της δίκης. 

 

866/20 Η αίτηση ημερ. 30.9.20 αναβάλλεται για απόδειξη της αγωγής 



στις 12.2.21, 9 π.μ. Παρακαλώ όπως μέχρι τότε, ο συνήγορος 

του Ενάγοντα προσκομίσει στο Πρωτοκολλητείο το πρωτότυπο 

της Ε/Δ επίδοσης ημερ. 4/1/21, καθώς επίσης όπως μεριμνήσει 

για τη χαρτοσήμανση, βάσει του περί Χαρτοσήμων Νόμου 

Ν.19/63,  των εγγράφων ως τα Τεκμήρια 1, 2 και 3 της Ε/Δ του 

Ενάγοντος ημερ. 4.12.20,για να μπορούν να ληφθούν υπόψη 

από το παρόν Δικαστήριο βάσει των άρθρων 21 και 35 του εν 

λόγω Νόμου. 

 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΤΗΝ 12632/17/1/21 

 

Αρ. Αίτησης: Ορίζεται: 

790/96 Η αίτηση ημερ. 30.9.20 απορρίπτεται όσον αφορά τον Καθ’ου 4 

ως αποσυρθείσα, χωρίς έξοδα. 

Όσον αφορά τους Καθ’ων 1, 2 και 3, η ίδια αίτηση ορίζεται για 

επίδοση σε αυτούς στις 16.3.21, 9 π.μ. 

 

1716/12 Η αίτηση ημερ. 5.11.20 φαίνεται να επιδόθηκε σε όλους τους 

Καθ’ων 1 έως 4. Δίδεται άδεια να μην εμφανιστούν σήμερα στο 

Δικαστήριο δεδομένου του lockdown και της Ανακοίνωσης του 

Ανωτάτου Δικαστηρίου ημερ. 11.1.21. Ορίζεται 16.3.21, 9 π.μ. 

για οδηγίες η αίτηση, κατά την οποία ημερομηνία να είναι 

παρόντες στο Δικαστήριο. 

 

Αιτ./Έφεση 

303/19 

Η Συμπληρωματική Ε/Δ για Αιτήτρια / Εφεσείουσα να 

καταχωρηθεί μέχρι 11.2.21. Η ένσταση της Καθ’ης/Εφεσίβλητης 

αρ. 3 στην κυρίως αίτηση/έφεση να καταχωρηθεί μέχρι 11.3.21. 

Η αίτηση ημερ. 29.7.10 για οριστικοποίηση ή μη του 

προσωρινού διατάγματος ορίζεται για προγραμματισμό 

ακρόασης στις 11.3.21. Το προσωρινό διάταγμα παραμένει σε 

ισχύ μέχρι 11.3.21. 

 



 

Ο παρών Πίνακας συντάχθηκε στις 12.1.21, ώρα 11꞉15 π.μ. 

 

Σημείωση꞉ Από αύριο θα λειτουργήσει σύστημα εκ περιτροπής παρουσίας των 

Δικαστών στο Δικαστήριο και θα διαμορφωθεί αναλόγως το πρόγραμμα. 

 

(υπ.)  …………………………………………… 

                Α. Πανταζή – Λάμπρου, Ε. Δ.  


