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 ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ  

Ενώπιον: Α. ΠΑΝΤΑΖΗ – ΛΑΜΠΡΟΥ, Ε.Δ. 

 

ΚΑΤΆΛΟΓΟΣ ΑΓΩΓΏΝ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΤΗΝ 01/3/2021 

 

Αρ. Αγωγής: Ορίζεται: 
 

58/13 

 

Είναι 1η σε σειρά για έναρξη. Να είναι έτοιμοι οι συνήγοροι στις 

11 π.μ.. 

 

2937/13 

 

Είναι 2η σε σειρά για έναρξη. Να είναι σε ετοιμότητα οι 

συνήγοροι μέχρι 10꞉30 π.μ.. 

 

3019/13 

 

 Είναι 3η σε σειρά για έναρξη. Να είναι σε ετοιμότητα οι 

συνήγοροι μέχρι 10꞉30 π.μ.. 

 

1697/14 

 

Επαναορίζεται βάσει προγράμματος Δικαστηρίου στις 28.6.21, 

11 π.μ. Χωρίς έξοδα. 

 

7194/14 

 

Σε συνέχεια ηλεκτρονικού μηνύματος των συνηγόρων των 

Εναγομένων ημερ. 25.2.21, με το οποίο αιτούνται αναβολή της 

ακρόασης, η υπόθεση ορίζεται για ακρόαση στις 16.6.21, 11 

π.μ. Τα έξοδα στην πορεία, όχι εναντίον Εναγόντων. 

 

7390/14 

 

Επαναορίζεται βάσει προγράμματος Δικαστηρίου στις 29.6.21, 

11 π.μ. Χωρίς έξοδα. 

 

4020/15 

 

Κατόπιν εκ συμφώνου αιτήματος αναβολής που υποβλήθηκε 

ηλεκτρονικά στις 25.2.21, η υπόθεση ορίζεται στις 16.6.21 για 

ακρόαση στις 11 π.μ.. Αν διευθετηθεί ενωρίτερα, να ενημερωθεί 

το Δικαστήριο ηλεκτρονικά. 
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614/16 

 

Επαναορίζεται βάσει προγράμματος Δικαστηρίου στις 27.9.21, 

11 π.μ. Χωρίς έξοδα. 

 

678/16 

 

Ορίζεται 3.6.21 για ουσιαστική μνεία στις 10 π.μ. Εάν υπάρξει 

διευθέτηση ενωρίτερα, να ενημερωθεί το Δικαστήριο 

ηλεκτρονικά. 

 

953/16 

 

Επαναορίζεται βάσει προγράμματος Δικαστηρίου στις 28.9.21, 

11 π.μ. Χωρίς έξοδα. 

 

2154/17 

 

Εγκρίνεται το αίτημα αναβολής που υποβλήθηκε ηλεκτρονικά 

από τους Εναγόμενους στις 25.2.21. Ορίζεται για ακρόαση στις 

30.9.21, 11 π.μ. Έξοδα στην πορεία, όχι εναντίον Εναγόντων. 

 

2289/17 

 

Να προσέλθουν οι συνήγοροι / διάδικοι στις 9꞉45 π.μ. για να 

επιληφθεί το Δικαστήριο στην παρουσία τους των εκκρεμουσών 

αιτήσεων. 

  

3684/17 

 

Επαναορίζεται βάσει προγράμματος Δικαστηρίου στις 30.9.21, 

11 π.μ. Χωρίς έξοδα. 

 

1026/18 

 

Να προσέλθουν οι συνήγοροι / Καθ’ων στις 1.3.21, 9 π.μ. για 

προγραμματισμό της ακρόασης της αγωγής για Εναγόμενους 4 

και 6, καθώς και για έλεγχο της συμμόρφωσης των Καθ’ων 2 

και 3 με την οδηγία του Δικαστηρίου για καταχώριση ένστασης. 

 

1722/18 

 

Εκκρεμεί η αίτηση ημερ. 26.8.19 για οδηγίες. Δεν φαίνεται στο 

φάκλεο να καταχωρήθηκε η ένσταση των Καθ’ων μέχρι 1.2.21 

ως ήταν οι οδηγίες του Δικαστηρίου. Παρατείνεται ο χρόνος για 

τελ. φορά μέχρι 31.3.21 και ορίζεται για ακρόαση με γρ. 

αγορεύσεις στις 10.5.21, 9 π.μ. Την ίδια μέρα ορίζεται η αγωγή 

για οδηγίες.  
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1921/18 

 

Σε συνέχεια ηλεκτρονικού μηνύματος του κ. Βασίλη Αντωνίου 

για Ενάγοντες, ημερ. 25.2.21, η αίτηση ημερ. 29.1.20 

απορρίπτεται ως αποσυρθείσα και διευθετηθείσα, χωρίς έξοδα. 

Ακυρώνεται το Ε/Σ που εκκρεμούσε για εκτέλεση. Δεν απαιτείται 

φυσική παρουσία στο Δικαστήριο την 1.3.21. 

 

2703/18 

 

Ορίζεται 3/6/21, 9 π.μ. για Ακρόαση και αλλαγή δικηγόρων 

Εναγομένων μέχρι τότε. Έξοδα στην πορεία, όχι εναντίον 

Εναγόντων. 

 

376/19 

 

Επαναορίζεται γι’ακρόαση βάσει προγράμματος Δικαστηρίου 

στις 27.9.21, 11 π.μ. (Στο φάκελο του Δκαστηρίου δεν φαίνεται 

να καταχωρήθηκε Ονομ. Κατάλογος Μαρτύρων και Σύνοψη 

Μαρτυρίας από Εναγόμενη αρ. 2. Δίδεται χρόνος μέχρι 31.3.21. 

 

3910/19 Δεν φαίνεται να επιδόθηκε η αίτηση ημερ. 16.12.20. Ορίζεται για 

επίδοση στις 29.3.21, 9 π.μ. 

 

320/20 

 

Εκδίδεται Διάταγμα για εκατέρωθεν καταχώριση Ε/Δ 

αποκάλυψης εγγράφων εντός 45 ημερών από 1.3.21. 

Ακολούθως παρέχεται 1 μήνας για επιθεώρηση των εγγράφων. 

Ορίζεται για οδηγίες στις 3.6.21, 9 π.μ. 

 

349/20 

 

Εκδίδεται Διάταγμα για εκατέρωθεν καταχώριση Ε/Δ 

αποκάλυψης εγγράφων εντός 45 ημερών από 1.3.21. 

Ακολούθως παρέχεται 1 μήνας για επιθεώρηση των εγγράφων 

και περαιτέρω 1 μήνας για τυχόν ανταλλαγή των εγγράφων. 

Ορίζεται για οδηγίες στις 16.6.21, 9 π.μ. 

 

364/20 Να προσέλθει ο συνήγορος των Αιτητών στο Δικαστήριο στις 

1.3.21, 8꞉45 π.μ.. Δεν φαίνεται στην αίτηση η ημερομηνία 

καταχώρισής της.  
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1675/20 

 

Το Δικαστήριο θα επιληφθεί της αίτησης ημερ. 8.2.21 για 

απόδειξη της αγωγής στις 1.3.21, 8꞉45 π.μ. Δεν απαιτείται 

εμφάνιση των συνηγόρων των Αιτητών εφόσον υπάρχει ήδη 

στο φάκελο η Ε/Δ επίδοσης του κλητηρίου και η Ε/Δ απόδειξης 

των γεγονότων. 

 

1790/20 

 

Η αίτηση ημερ. 16.12.20 ορίζεται 3.6.21, 9 π.μ. για απόδειξη 

της αγωγής, εκτός αν καταχωρηθεί Ε/Υ μέχρι 10.5.21. Έξοδα 

στην πορεία, όχι εναντίον Αιτητών. 

 

 

 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΤΗΝ 01/3/2021 

 

Αρ. Αίτησης: Ορίζεται: 
 

304/08 

 

Παραμένει για χειρισμό ενώπιον του Δικαστηρίου την 1.3.21, 

9꞉35 π.μ. Να προσέλθουν οι συνήγοροι / διάδικοι. 

 

1671/12  Η αίτηση ημερ. 14.5.21, ορίζεται 3.6.21, 9 π.μ. για οδηγίες. Σε 

περίπτωση που δεν επέλθει διευθέτηση, να καταχωρηθεί η 

ένσταση του Καθ’ου μέχρι τότε. Έξοδα στην πορεία. 

 

661/13 Επαναορίζεται για οδηγίες στις 3.6.21, 9 π.μ., κατόπιν 

ηλεκτρονικού μηνύματος ημερ. 24.2.21 από συνήγορο 

Διαχειριστή. Ο Διαχειριστής να είναι παρών στο Δικαστήριο στις 

3.6.21. 

 

1783/13 

 

Παραμένει για χειρισμό ενώπιον του Δικαστηρίου την 1.3.21, 

9꞉25 π.μ. Να προσέλθουν οι συνήγοροι / διάδικοι. 

 

248/20 

 

Ορίζεται τελ. φορά για επίδοση της αίτησης ημερ.4.8.20 στις 

20.5.21, 9 π.μ. 
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274/20 

 

Ορίζεται 3.6.21, 9 π.μ. για οδηγίες. Σε περίπτωση που δεν 

υπάρξει διευθέτηση μέχρι 1.5.21, τότε οι Αιτητές να 

μεριμνήσουν για δημοσίευση της αίτησης εκκαθάρισης μέχρι 

3.6.21, στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και σε μια 

παγκύπριας κυκλοφορίας εφημερίδα. Έξοδα στην πορεία. 

 

475/20 

 

Σε συνέχεια των ηλεκτρονικών μηνυμάτων ημερ. 24.2.21 από 

κα Μαρία Αντωνίου Χάματσου και 25.2.21 από κ. Ανδρέα 

Παπαχαραλάμπους, η αίτηση ημερ. 22.12.20 ορίζεται για 

οδηγίες στις 29.3.21, 9 π.μ.. Οι Αιτητές να μεριμνήσουν ώστε το 

επιδοτήριο να φαίνεται στο φάκελο του Δικαστηρίου και οι 

Καθ’ων να μεριμνήσουν για το Σ/Ε να υπάρχει μέχρι τότε στο 

φάκελο μαζί με τυχόν ένσταση στην αίτηση. 

 

47/21 

 

Παραμένει για χειρισμό ενώπιον του Δικαστηρίου την 1.3.21, 

9꞉15 π.μ. 

 

48/21 

 

Παραμένει για χειρισμό ενώπιον του Δικαστηρίου την 1.3.21, 

9꞉15 π.μ. 

 

 

Ο παρών Πίνακας συντάχθηκε στις 26/2/21, ώρα 12꞉12 μ.μ. 

 

(υπ.)  …………………………………………… 

                         Α. Πανταζή – Λάμπρου, Ε. Δ.  


