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 ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ  

Ενώπιον: Α. ΠΑΝΤΑΖΗ – ΛΑΜΠΡΟΥ, Ε.Δ. 

 

ΚΑΤΆΛΟΓΟΣ ΑΓΩΓΏΝ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΤΗΝ 26/2/2021 

 

Αρ. Αγωγής: Ορίζεται: 
 

9717/05 

 

Εκκρεμεί αίτηση έρευνας ημερ. 5.8.19. Να εμφανισθούν οι 

συνήγοροι και ο Καθ’ου τις 26.2.21, 9꞉15 π.μ.. Αν οι Αιτητές 

έχουν στοιχεία για τηλεφωνική επικοινωνία με τον Καθ’ου, να 

τον ενημερώσουν σχετικά. 

 

2801/08 

 

Εκκρεμεί αίτηση έρευνας ημερ. 20.2.19. Δεν φαίνεται στο 

φάκελο να καταχωρήθηκε Σ. Ε/Δ από Καθ’ου. Να εμφανισθούν 

οι συνήγοροι και ο Καθ’ου τις 26.2.21, 9 π.μ.. Αν ο Καθ’ου 

κωλύεται για λόγους υγείας, να προσκομισθεί ιατρικό 

πιστοποιητικό για να δικαιολογηθεί η μη εκτέλεση του Ε/Σ. 

 

7639/12 

 

 Εκκρεμεί αίτηση έρευνας ημερ. 15.12.20. Δεν υπάρχει επίδοση 

στο φάκελο. Ορίζεται 1.6.21, 9 π.μ για επίδοση. 

 

7045/13 

 

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

διάδικοι στις 11 π.μ. 

 

1786/14 

 

Εκκρεμεί αίτηση ημερ. 17.12.20, η οποία όμως έχασε το 

αντικείμενό της, εφόσον αφορούσε σε αίτημα αναβολής της 

ακρόασης ημερ. 8.1.21. Απορρίπτεται η αίτηση εκείνη χωρίς 

έξοδα. Το Δικαστήριο ορίζει, βάσει προγράμματος, την αγωγή 

για ακρόαση στις 10.6.21, 11 π.μ. 

 

3163/14 Να ενημερωθεί το Δικαστήριο αν υπήρξε διευθέτηση. 
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 Διαφορετικά είναι 2η σε σειρά για έναρξη και να είναι σε 

ετοιμότητα οι συνήγοροι μέχρι τις 10 π.μ. 

 

5985/14 

 

Το αίτημα αναβολής που υποβλήθηκε εκ συμφώνου από τους 

συνηγόρους εγκρίνεται. Επαναορίζεται στις 9.6.21, 11 π.μ. για 

ακρόαση. Εάν διευθετηθεί ενωρίτερα, να ενημερωθεί το 

Δικαστήριο ηλεκτρονικά. 

 

6192/14 

 

Είναι 3η  σε σειρά για έναρξη. Εάν δεν υπάρξει χρόνος 

Δικαστηρίου, τότε θα αναβληθεί για τις 25.6.21, 11 π.μ.. 

 

2579/15 

 

Ορίζεται βάσει  προγράμματος του παρόντος Δικαστηρίου για 

ακρόαση στις 30.6.21, 11 π.μ. Χωρίς έξοδα. 

 

2678/15 

 

Ορίζεται βάσει  προγράμματος του παρόντος Δικαστηρίου για 

ακρόαση στις 29.6.21, 11 π.μ. Χωρίς έξοδα. 

 

882/16 

 

Κατόπιν ηλεκτρονικού αιτήματος αναβολής της ακρόασης, το 

οποίο υποβλήθηκε από πλευράς της συνηγόρου των 

Εναγόντων στις 24.2.21 λόγω πιθανής διευθέτησης αίτησης των 

εναγομένων στο ΕΣΤΙΑ, η ακρόαση αναβάλλεται για τις 23.9.21, 

11 π.μ., χωρίς έξοδα. 

 

2095/16 

 

Ορίζεται βάσει  προγράμματος του παρόντος Δικαστηρίου για 

ακρόαση στις 24.9.21, 11 π.μ. Χωρίς έξοδα. 

 

3495/16 

 

Παραμένει για χειρισμό ενώπιον του Δικαστηρίου στις 26.2.21, 

9꞉20 π.μ. η αίτηση έρευνας ημερ. 4.9.20. να προσέλθουν οι 

συνήγοροι / διάδικοι. 

 

4971/16 

 

Κατόπιν ηλεκτρονικού αιτήματος αναβολής της ακρόασης, το 

οποίο υποβλήθηκε από πλευράς της συνηγόρου των 

Εναγόντων στις 24.2.21 λόγω άδειας μητρότητας, η ακρόαση 
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αναβάλλεται για τις 22.9.21, 11 π.μ., χωρίς έξοδα. 

 

7041/14 

 

Κατόπιν ηλεκτρονικού αιτήματος ημερ. 24.2.21 από Ενάγοντες 

για αναβολή, λόγω εκκρεμότητας αίτησης των Εναγομένων για 

ένταξη στο ΕΣΤΙΑ, το αίτημα εγκρίνεται και η ακρόαση ορίζεται 

στις 27.5.21, 11 π.μ. χωρίς έξοδα. 

 

386/17 

 

Επαναορίζεται για ακρόαση βάσει προγράμματος του 

Δικαστηρίου στις 27.9.21, 11 π.μ. χωρίς έξοδα. 

 

685/17 

 

Επαναορίζεται για ακρόαση βάσει προγράμματος του 

Δικαστηρίου στις 28.9.21, 11 π.μ. χωρίς έξοδα. 

 

1994/17 

 

Επαναορίζεται για ακρόαση βάσει προγράμματος του 

Δικαστηρίου στις 29.9.21, 11 π.μ. χωρίς έξοδα. 

 

2179/17 Επαναορίζεται για ακρόαση βάσει προγράμματος του 

Δικαστηρίου στις 29.9.21, 11 π.μ. χωρίς έξοδα. 

 

3290/17 Κατόπιν επιστολής των συνηγόρων της Ενάγουσας, 

ημερ.4.12.20, η αγωγή ζητείται να αποσυρθεί άνευ βλάβης ως 

διευθετηθείσα. Οι Εναγόμενοι (ΡΙΚ, φ/δι Χρυσαφίνης και 

Πολυβίου ΔΕΠΕ) να τοποθετηθούν ηλεκτρονικά προς το 

Δικαστήριο μέχρι 26.2.21, 11 π.μ. αν συμφωνούν για την 

απόσυρση «άνευ βλάβης» και για το θέμα των εξόδων. 

 

3397/18 Παρατείνεται ο χρόνος για καταχώριση Ε/Δ αποκάλυψης 

εγγράφων των Εναγομένων κατά 45 ημέρες από 26.2.21. 

Δίδεται ακολούθως 1 μήνας για επιθεώρηση των 

αποκαλυφθέντων εγγράφων εκατέρωθεν. Για οδηγίες 

επαναορίζεται στις 2.6.21, 9 π.μ. 

  

1307/19 Η Ε/Υ εξακολουθεί να μην φαίνεται στο φάκελο του 
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 Δικαστηρίου. Οι Εναγόμενοι να το ελέγξουν με το 

Πρωτοκολλητείο. 

 

1709/19 

 

Να προσέλθουν οι συνήγοροι / διάδικοι στις 26.2.21, 9 π.μ. για 

οδηγίες σε σχέση με την αίτηση ημερ. 4.9.20.  

 

1961/19 

 

Εκδίδονται Διατάγματα για εκατέρωθεν αποκάλυψη εγγράφων 

εντός 45 ημερών από 26.2.21 και ακολούθως παρέχεται 1 

μήνας για επιθεώρηση των εγγράφων που θα αποκαλυφθούν 

εκατέρωθεν. Ορίζεται εκ νέου για οδηγίες στις 2.6.21, 9 π.μ. 

 

2975/19 

 

Εκδίδονται Διατάγματα για εκατέρωθεν αποκάλυψη εγγράφων 

εντός 45 ημερών από 26.2.21 και ακολούθως παρέχεται 1 

μήνας για επιθεώρηση των εγγράφων που θα αποκαλυφθούν 

εκατέρωθεν. Ορίζεται εκ νέου για οδηγίες στις 2.6.21, 9 π.μ. 

 

3711/19 

 

Η αίτηση ημερ. 22.10.20 ορίζεται για απόδειξη στις 22.4.21, 9 

π.μ. εκτός αν καταχωρηθεί Ε/Υ μέχρι 20.4.21. Έξοδα στην 

πορεία, όχι εναντίον Αιτητών. 

 

3732/19 

 

Η αίτηση των Εναγομένων ημερ. 22.10.20 θ’απορριφθεί, 

εφόσον οι Ενάγοντες καταχώρησαν Ε/Α στις 29.12.20. Τα 

έξοδα της αίτησης επιδικάζονται υπέρ των Εναγομένων / 

Αιτητών και εναντίον των Εναγόντων / Καθ’ων €405 συν ΦΠΑ 

συν €16,50σ., πληρωτέα στο τέλος της δίκης. 

 

283/20 

 

Εκδίδονται Διατάγματα για εκατέρωθεν αποκάλυψη εγγράφων 

εντός 45 ημερών από 26.2.21 και ακολούθως παρέχεται 1 

μήνας για επιθεώρηση των εγγράφων που θα αποκαλυφθούν 

εκατέρωθεν. Ορίζεται εκ νέου για οδηγίες στις 2.6.21, 9 π.μ. 

 

1056/20 

 

Παραμένει για απόδειξη της αγωγής στις 26.2.21, 9 π.μ., 

εφόσον δεν έχει καταχωρηθεί εμπρόθεσμα η Ε/Υ. 
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1787/20 

 

Η αίτηση ημερ. 30.9.20 απορρίπτεται, εφόσον έχει καταχωρηθεί 

Ε/Υ στις 22.2.21, με έξοδα €325, συν ΦΠΑ συν €16,50σ. έξοδα 

επίδοσης υπέρ Εναγόντων και εναντίον Εναγομένων 1 και 2, 

πληρωτέα στο τέλος της δίκης. 

 

1905/20 

 

Εκκρεμεί για απόδειξη. Το Δικαστήριο θα επιληφθεί της αίτησης 

ημερ.16.12.20 στις 26.2.21, 8꞉45 π.μ.. Δεν είναι αναγκαία η 

παρουσία των συνηγόρων των Αιτητών, εκτός εάν οι ίδιοι το 

επιθυμούν, εφόσον υπάρχει ήδη στο φάκελο η Ε/Δ επίδοσης 

του κλητηρίου και η Ε/Δ για σκοπούς απόδειξης των γεγονότων. 

 

2180/20 

 

Η αίτηση ημερ. 30.9.20 απορρίπτεται, εφόσον έχει καταχωρηθεί 

Ε/Υ στις 18.2.21, με έξοδα €405, συν ΦΠΑ συν €16,50σ. έξοδα 

επίδοσης υπέρ Εναγόντων και εναντίον Εναγομένων 1 και 2, 

πληρωτέα στο τέλος της δίκης. 

 

2209/20 

 

Η αίτηση ημερ. 30.9.20 απορρίπτεται, εφόσον έχει καταχωρηθεί 

Ε/Υ στις 23.2.21, με έξοδα €325, συν ΦΠΑ υπέρ Εναγόντων και 

εναντίον Εναγόμενου, πληρωτέα στο τέλος της δίκης. 

 

2224/20 

 

Ορίζεται 23.4.21, 9 π.μ. για απόδειξη, εκτός αν καταχωρηθεί 

Ε/Υ μέχρι 20.4.21. Έξοδα στην πορεία, όχι εναντίον Αιτητών. 

 

 

 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΤΗΝ 26/2/2021 

 

Αρ. Αίτησης: Ορίζεται: 
 

31/05 

 

Ορίζεται τελ. φορά για επίδοση στις 26.3.21, 8꞉45 π.μ.. 

 

993/08 Βάσει ηλεκτρονικού μηνύματος της συνηγόρου των Αιτητών 
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 ημερ. 24.2.21, η αίτηση ημερ. 22.12.20 για ανανέωση του 

ΜΕΜΟ ΕΒ1482/11 εναντίον του Καθ’ου 5 αποσύρεται και 

απορρίπτεται χωρίς έξοδα. 

Επίσης, η αίτηση έρευνας ημερ. 7.7.20 που εκκρεμεί εναντίον 

τωψν Καθ’ων 2, 3, 4, 5 και 6 αποσύρεται και απορρίπτεται 

χωρίς έξοδα. Το Ε/Σ εναντίον της Καθ’ης 4 ακυρώνεται. Η 

δικάσιμος ημερ. 9.3.21 ακυρώνεται. 

Δεν απαιτείται εμφάνιση των συνηγόρων στο Δικαστήριο στις 

26.2.21 ούτε στις 9.3.21. 

 

586/10 

 

Εκκρεμεί η αίτηση ημερ. 12.11.19. Ορίζεται για ακρόαση στις 

12.5.21, 11 π.μ. να είναι παρόντες οι Καθ’ων στο Δικαστήριο. 

 

499/11 

 

Εάν δεν υπήρξε εξώδικη διευθέτηση, τότε θα δοθεί τελευταία 

παράταση για καταχώριση ένστασης μέχρι 10.5.21 και θα 

οριστεί 11.6.21, 11 π.μ. για ακρόαση η αίτηση έρευνας. Ο 

καθ’ου να είναι παρών στις 11.6.21 στο Δικαστήριο. 

  

1074/12 

 

Εάν δεν υπήρξε εξώδικη διευθέτηση, τότε θα δοθεί τελευταία 

παράταση για καταχώριση ένστασης μέχρι 10.5.21 και θα 

οριστεί 3.6.21, 11 π.μ. για ακρόαση η αίτηση έρευνας. 

  

Διαχ.383/13 

 

Να προσέλθει ο Διαχειριστής για οδηγίες στις 26.2.21, 9꞉30 π.μ. 

250/18 

 

Να υποβληθούν ηλεκτρονικά στο Δικαστήριο οι γραπτές 

αγορεύσεις στην αίτηση για άδεια Σ.Ε/Δ μέχρι 26.2.21, 10 π.μ. 

και το πρωτότυπο να αφεθεί αυθημερόν στο Πρωτοκολλητείο. 

 

27/19 

 

Εκκρεμεί βάσει διατάγματος Δικαστηρίου ημερ. 3.11.20 η 

διεξαγωγή της αντεξέτασης του κ. Ανδρέα Γιαννακού. Ορίζεται 

προς το σκοπό αυτό στις 19.3.21, 11 π.μ. χωρίς έξοδα η 

δικάσιμος 26.2.21. 
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136/20 

 

Δεν φαίνονται στο φάκελο του Δικαστηρίου οι δημοσιεύσεις της 

αίτησης. Αν έγιναν, ως οι οδηγίες του Δικαστηρίου ημερ. 

26.11.20, παρακαλώ να προσκομισθούν στο Δικαστήριο στις 

26.2.21, 9 π.μ. μαζί με την Ε/Δ απόδειξης. 

 

526/20 

 

Τέθηκαν στο φάκελο του Δικαστηρίου οι δημοσιεύσεις της 

αίτησης με Ε/Δ ημερ. 25.2.21. Ως εκ τούτου, εάν δεν εμφανιστεί 

στις 26.2.21, 9 π.μ. οποιοσδήποτε τρίτος που να επιθυμεί να 

ενστεί στην αίτηση που δημοσιεύθηκε, τότε η αίτηση θα ορισθεί 

γι’ απόδειξη η αίτηση στις 26.2.21, 9 π.μ.. 

 

 

Ο παρών Πίνακας συντάχθηκε στις 25/2/21, ώρα 11꞉10 π.μ. 

 

(υπ.)  …………………………………………… 

                         Α. Πανταζή – Λάμπρου, Ε. Δ.  


