
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ  

Ενώπιον: Α. ΠΑΝΤΑΖΗ – ΛΑΜΠΡΟΥ, Ε.Δ. 

 

ΚΑΤΆΛΟΓΟΣ ΑΓΩΓΏΝ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΤΗΝ 15/2/2021 

 

Αρ. Αγωγής: Ορίζεται: 

 
 

889/2012 Συνεχιζόμενη ακρόαση αγωγής, 11 π.μ. 

 

2601/13 

 

Είναι δεύτερη σε σειρά. Να είναι σε ετοιμότητα οι συνήγοροι 

μέχρι τις 10 π.μ. Εάν προχωρήσει κανονικά η συνεχιζ. 889/12, 

τότε θα προταθεί η δικάσιμος 21.4.21 ή 12.5.21, 11 π.μ. για την 

παρούσα.  

 

226/14 

 

Η ακρόαση αναβάλλεται βάσει σειράς παλαιότητας των 

υποθέσεων για τις 15.6.21, 11 π.μ. Αν υπάρξει διευθέτηση 

ενωρίτερα, να ενημερωθεί το Δικαστήριο ηλεκτρονικά. 

 

7005/14 

 

Παρακαλώ όπως προσκομισθεί στο Δικαστήριο πρωτότυπο 

υπογεγραμμένο κείμενο της συμφωνίας διευθέτησης στις 

15.2.21, 9꞉30 π.μ. ή να καταχωρηθεί μέχρι τότε στο 

Πρωτοκολλητείο και να ζητηθεί να τεθεί ενώπιον του 

Δικαστηρίου. 

 

1627/15 

 

Η ακρόαση αναβάλλεται βάσει σειράς παλαιότητας των 

υποθέσεων για τις 15.6.21, 11 π.μ. 

 

463/16 

 

Η ακρόαση αναβάλλεται βάσει σειράς παλαιότητας των 

υποθέσεων για τις 17.9.21, 11 π.μ. Η ειδοποίηση αλλαγής 

δικηγόρου Εναγόντων να καταχωρηθεί κανονικά στις 15.2.21. 

Χωρίς έξοδα η αναβολή. 

 

2588/16 Η ακρόαση αναβάλλεται βάσει σειράς παλαιότητας των 



 υποθέσεων για τις 16.9.21, 11 π.μ. 

 

3442/16 

 

Ορίζεται ξανά για ακρόαση στις 14.6.2021, 11 π.μ. βάσει 

προγράμματος του Δικαστηρίου. Χωρίς έξοδα. 

 

439/17 

 

Ορίζεται ξανά για ακρόαση στις 16.6.2021, 11 π.μ. βάσει 

προγράμματος του Δικαστηρίου. Χωρίς έξοδα. 

 

3455/17 

 

Ορίζεται ξανά για ακρόαση στις 15.6.2021, 11 π.μ. βάσει 

προγράμματος του Δικαστηρίου. Χωρίς έξοδα. 

 

3693/17 

 

Εξακολουθεί να εκκρεμεί η καταχώριση Ονομ. Καταλόγου 

μαρτύρων και Σύνοψη Μαρτυρίας Εναγομένων. Δίδεται 1 μήνας 

από 15.2.21. Ορίζεται ξανά για ακρόαση στις 14.6.2021, 11 π.μ. 

Έξοδα στην πορεία, όχι εναντίον Εναγόντων. 

 

1451/18 

 

Δίδεται άδεια του Δικαστηρίου όπως οι καταχωρηθέντες 

Ονομαστικοί Κατάλογοι Μαρτύρων και Σύνοψη μαρτυρίας από 

Ενάγοντες και Εναγόμενους 1, 2, 4 γίνουν δεκτοί για σκοπούς 

της παρούσας αγωγής. Ορίζεται για ακρόαση η αγωγή στις 

21.9.21, 11 π.μ. 

 

2512/18 

 

Η ακρόαση αναβάλλεται βάσει σειράς παλαιότητας των 

υποθέσεων για τις 20.9.21, 11 π.μ. 

 

3291/18 

 

Έχει καταχωρηθεί εκατέρωθεν Ονομαστικός Κατάλογος 

Μαρτύρων. Η ακρόαση αναβάλλεται βάσει σειράς παλαιότητας 

των υποθέσεων για τις 7.6.21, 11 π.μ. 

  

3377/18 

 

Εκκρεμεί για ακρόαση αίτηση ημερ.31.7.20 με γραπτές 

αγορεύσεις Να υποβληθούν ηλεκτρονικά στο Δικαστήριο και το 

πρωτότυπο στο Πρωτοκολλητείο.  

 



1434/19 

 

Επεκτείνεται η προθεσμία για καταχώριση Ε/Δ αποκάλυψης 

εγγράφων Εναγομένων εντός 1 μηνός από 15.2.21 και δίδεται 1 

μήνας μετέπειτα για επιθεώρηση των εγγράφων που θα 

αποκαλυφθούν εκατέρωθεν. Η υπόθεση επαναορίζεται για 

οδηγίες στις 11.5.2021, 9 π.μ.. Έξοδα στην πορεία, όχι εναντίον 

Εναγόντων. 

 

1747/19 

 

Στις 15.2.21 θα εκδοθεί Διάταγμαανανέωσης του κλητηρίου ως 

το αιτητικό Α της αίτησης ημερ.22.12.20, χωρίς έξοδα. Δεν 

απαιτείται φυσική παρουσία του συνηγόρου των Αιτητών. 

 

3351/19 

 

Εξακολουθούν να μην έχουν τηρηθεί οι οδηγίες του Δικαστηρίου 

ημερ. 11.11.20. Επεκτείνονται οι προθεσμίες για εκατέρωθεν 

καταχώριση Ε/Δ αποκάλυψης εγγράφων εντός 45 ημερών από 

15.2.21 και δίδεται 1 μήνας μετέπειτα για επιθεώρηση των 

εγγράφων που θα αποκαλυφθούν. Η υπόθεση επαναορίζεται 

για οδηγίες στις 11.5.2021, 9 π.μ.. 

 

3427/19 

 

Η αίτηση ημερ. 31.7.2020 ορίζεται για απόδειξη της αγωγής στις 

31.3.21, 9 π.μ. Ε/Υ μέχρι 29.3.21. Έξοδα στην πορεία, όχει 

εναντίον Αιτητών. 

 

3489/19 

 

Η αίτηση ημερ. 15.10.2020 απορρίπτεται εφόσον έχει 

καταχωρηθεί Ε/Υ στις 10.2.21. Τα έξοδα €405 επιδικάζονται 

υπέρ Αιτητών και εναντίον Εναγομένων, πληρωτέα στο τέλος 

της δίκης. 

 

3587/19 

 

Η ακρόαση της αίτησης ημερ. 19.2.2020 αναβάλλεται για τις 

28.5.21, 11 π.μ. Έξοδα στην πορεία, όχει εναντίον Αιτητών. 

 

3798/19 

 

Είναι ορισμένη σήμερα η κλήση για οδηγίες που εξέδωσαν οι 

Εναγόμενοι / εξ ανταπαιτήσεως Ενάγοντες στις 4.11.20. 

Καταχωρήθηκε στις 18.11.20 το Παράρτημα της Ενάγουσας Εξ 



ανταπαιτήσεως Εναγόμενης. Εκδίδονται Διατάγματα για 

εκατέρωθεν καταχώριση Ε/Δ αποκάλυψης εγγράφων εντός 45 

ημερών από 15.2.21 και δίδεται 1 μήνας μετέπειτα για 

επιθεώρηση των εγγράφων που θα αποκαλυφθούν. Η υπόθεση 

επαναορίζεται για οδηγίες στις 11.5.2021, 9 π.μ.. 

Επειδή φαίνεται από το δικαστικό φάκελο να είναι ορισμένη από 

το Πρωτοκολλητείο στις 11.5.21 αντίστοιχη κλήση για οδηγίες 

που εξέδωσε η Ενάγουσα στην αγωγή προς τους Εναγόμενους 

στις 21.10.20 και σε σχέση με την οποία ο Εναγόμενος 2 

καταχώρησε ήδη Παράρτημα τύπου 25 στις 23.11.20 και επειδή 

είναι λογικό να δοθούν κατά προτεραιότητα οδηγίες του 

Δικαστηρίου στη διαδικασία της αγωγής, κρίνω ορθό όπως 

εκδώσω στις 15.2.21 Διατάγματα βάσει των οποίων να ισχύουν 

οι ίδιες ως άνω προθεσμίες και σε ό,τι αφορά την αποκάλυψη 

εγγράφων και την επιθεώρηση αυτών και για σκοπούς της 

διαδικασίας της αγωγής. Στις 11.5.21 θα ελέγξω συμμόρφωση 

και για τις δύο διαδικασίες (αγωγή και ανταπαίτηση). 

  

4174/19 

 

Η υπόθεση φαίνεται να είναι ορισμένη 23.6.2021, 11 π.μ. για 

ακρόαση από την κα Ταλαρίδου, Ε.Δ. από 7.12.20. 

 

248/20 

 

Επαναορίζεται στις 17.3.21, 9 π.μ. για οδηγίες. Το Παράτημα 

Τύπου 25 του Εναγόμενου να καταχωρηθεί μέχρι τότε. Έξοδα 

στην πορεία, όχι εναντίον Εναγόντων. 

 

328/20 

 

Στις 15.2.21 θα εκδοθεί Διάταγμα ως το αιτητικό Β για 6 μήνες 

από 7.2.21. Χωρίς έξοδα. Δεν απαιτείται φυσική παρουσία του 

συνηγόρου των Αιτητών στο Δικαστήριο. 

 

486/20 

 

Στις 15.2.21, 9 π.μ. θα εκδοθεί Διάταγμα ως οι παρα. Α, Β, Γ, Δ 

και ΣΤ της αίτησης ημερ.22.12.2020, με τη διαφοροποίηση ότι 

στο Β(γ) η διαταγή θα είναι για επίδοση «και» με τους δύο 

τρόπους, όχι «και/ή». Δεν απαιτείται φυσική παρουσία του 



συνηγόρου των Αιτητών στο Δικαστήριο. 

 

3371/20 

 

Παραμένει για χειρισμό (απόδειξη αγωγής) στις 15.2.21, 9 π.μ., 

εκτός αν καταχωρηθεί Σ/Ε μέχρι τότε. Δεν απαιτείται φυσική 

παρουσία συνηγόρων Αιτητών, εφόσον το επιδοτήριο του 

κλητηρίου και η Ε/Δ απόδειξης της αγωγής βρίσκονται ήδη στο 

φάκελο του Δικαστηρίου. 

 

3400/20 

 

Να ενημερωθεί το Δικαστήριο με Συμπληρωματική Ε/Δ μέχρι 

15.2.21 αν έγιναν περαιτέρω προσπάθειες για κανονική 

επίδοση και ποιο αποτέλεσμα είχαν, ως ήταν οι οδηγίες μου 

ημερ. 14.12.20 προς κ. Κ. Παρτασίδη. 

 

 

 

 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΤΗΝ 15/2/2021 

 

Αρ. Αίτησης: Ορίζεται: 

1862/13 

 

Δεν φαίνεται στο φάκελο να καταχωρήθηκε η ένσταση του 

Καθ’ου. Να εμφανιστούν οι διάδικοι / συνήγοροι στις 15.2.21, 9 

π.μ. 

 

2176/13 

 

Εκκρεμούσε για ακρόαση και τυχόν διευθέτηση. Να ενημερωθεί 

το Δικαστήριο ηλεκτρονικά μέχρι 15.2.21, 10 π.μ. για τυχόν 

εξελίξεις ή και για τυχόν αίτημα αναβολής. 

 

 

Ο παρών Πίνακας συντάχθηκε στις 12/2/21, ώρα 12꞉10 μ.μ. 

 

(υπ.)  …………………………………………… 

                         Α. Πανταζή – Λάμπρου, Ε. Δ.  


