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 ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ  

Ενώπιον: Α. ΠΑΝΤΑΖΗ – ΛΑΜΠΡΟΥ, Ε.Δ. 

 

ΚΑΤΆΛΟΓΟΣ ΑΓΩΓΏΝ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΤΗΝ 16/3/2021 

 

Αρ. Αγωγής: Ορίζεται: 
 

5216/11 

 

Το Ε/Σ που εκκρεμούσε για εκτέλεση κατά της Εναγόμενης / 

Καθ’ης η αίτηση επιστράφηκε ανεκτέλεστο στις 28.12.2020 

λόγω του ότι «δεν διαμένει στον Πολύστυπο, αλλά σε άλλες 

άγνωστες διευθύνσεις στη Λευκωσία». Οι Ενάγοντες / Αιτητές 

να εξεύρουν νέα διεύθυνση, εάν ζητούν την έκδοση νέου Ε/Σ και 

να θέσουν τα στοιχεία ενώπιον του Δικαστηρίου στις 16.6.21, 9 

π.μ. Διαφορετικά να ενημερώσουν το Δικαστήριο αν επιθυμούν 

να αποσύρουν την αίτηση ημερ. 3.10.2019. 

 

1779/12 

 

Η αίτηση ημερ.15.10.2019 παραμένει για χειρισμό ενώπιον του 

Δικαστηρίου στις 16.3.21, 9 π.μ. Να προσέλθουν οι συνήγοροι / 

διάδικοι. 

 

2956/13 Συνεχιζόμενη ακρόαση αγωγής, ορισμένη στις 11 π.μ. 

Υποβλήθηκε αίτημα αναβολής. Παρακαλώ δείτε τις οδηγίες που 

θα δοθούν ηλεκτρονικά με e-mail για νέα ημερομηνία ακρόασης. 

 

1853/14 Είναι 1η σε σειρά για έναρξη. Να ειδοποιηθεί το Δικαστήριο αν οι 

συνήγοροι θα είναι έτοιμοι μέχρι τις 16.3.21, 9꞉30 π.μ. 

 

1981/14 

 

Υποβλήθηκε αίτημα αναβολής που υποβλήθηκε ηλεκτρονικά 

από το συνήγορο του Εναγομένου 3 στις 12.3.21. Εγκρίνεται το 

αίτημα και επαναορίζεται για ακρόαση στις 8.10.21, 11 π.μ. Τα 

έξοδα θα είναι στην πορεία, όχι εναντίον Εναγόντων και 

Εναγομένων 2 και 4. 
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3219/14 

 

Είναι 2η σε σειρά για έναρξη. Να ενημερωθεί το Δικαστήριο 

μέχρι 16.3.21, 9꞉30 π.μ. εάν οι συνήγοροι θα είναι έτοιμοι. 

Διαφορετικά, η ημερομηνία ακρόασης που προτείνεται από το 

Δικαστήριο είναι 11.10.21, 11 π.μ. 

 

992/15 

 

Εγκρίνεται το αίτημα αναβολής που υποβλήθηκε ηλεκτρονικά 

από το συνήγορο των Εναγομένων στις 11.3.21, εφόσον δεν 

υπήρξε ένσταση από τη συνήγορο των Εναγόντων. Η ακρόαση 

ορίζεται εκ νέου στις 27.9.21, 11 π.μ. Έξοδα στην πορεία, όχι 

εναντίον Εναγόντων. 

  

2239/16 

 

Επαναορίζεται βάσει προγράμματος Δικαστηρίου για ακρόαση 

στις 19.10.21, 11 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

2418/16 Επαναορίζεται βάσει προγράμματος Δικαστηρίου για ακρόαση 

στις 18.10.21, 11 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

6050/16 

 

Επαναορίζεται βάσει προγράμματος Δικαστηρίου για ακρόαση 

στις 15.10.21, 11 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

2651/17 

 

Σε συνέχεια επιστολής που καταχωρήθηκε στις 9.10.20 από 

τους συνηγόρους όλων των διαδίκων, η αγωγή απορρίπτεται 

ως αποσυρθείσα και εξωδίκως διευθετηθείσα. Κάθε πλευρά τα 

έξοδά της. Ακυρώνεται η δικάσιμος 16.3.21. 

 

22/18 

 

Επαναορίζεται βάσει προγράμματος Δικαστηρίου για ακρόαση 

στις 6.10.21, 11 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

3131/19 

 

Δεν φαίνεται να καταχωρήθηκε Ε/Δ αποκάλυψης Εναγόντων, 

παρά μόνο των Εναγομένων. Επεκτείνεται ο χρόνος για τους 

Ενάγοντες κατά 1 μήνα από 16.3.21, ακολούθως παρεκτείνεται 

ο χρόνος για εκατέρωθεν επιθεώρηση ή/και ανταλλαγή των 
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αποκαλυφθέντων εγγράφων μέχρι 16.5.21. Δίδονται οδηγίες για 

εκατέρωθεν καταχώρηση Ονομ. Καταλόγου Μαρτύρων και 

Σύνοψη Μαρτυρίας μέχρι 30.6.21 και ορίζεται εκ νέου για 

οδηγίες στις 16.9.21, 9 π.μ. 

  

3843/19 

 

Εκδίδονται Διατάγματα για εκατέρωθεν καταχώρηση Ε/Δ 

αποκάλυψης εγγράφων εντός 45 ημερών από 16.3.21 και 

ακολούθως παρέχεται 1 μήνας για επιθεώρηση των εγγράφων 

που θα αποκαλυφθούν. Επανορίζεται για οδηγίες στις 16.6.21, 

9 π.μ. 

 

1928/20 

 

Παραμένει για χειρισμό (απόδειξη αγωγής) ενώπιον του 

Δικαστηρίου στις 16.3.21, 9 π.μ. Αν και υπάρχει Σημείωμα 

Εμφάνισης στο φάκελο για τον Εναγόμενο, καλό θα ήταν να 

προσκομιστεί και η Ε/Δ επίδοσης του κλητηρίου. Κατά τα λοιπά, 

δεν υπάρχει μέχρι σήμερα καταχωρημένη Ε/Υ και ως εκ τούτου 

η απόδειξη θα μπορεί να προχωρήσει. 

 

3299/20 

 

Εκκρεμεί η αίτηση ημερ. 18.11.20 για ακρόαση με γρ. 

αγορεύσεις. Να υποβληθούν στο Δικαστήριο ηλεκτρονικά στις 

16.3.21, 9 π.μ. και το πρωτότυπο να αφεθεί στο 

Πρωτοκολλητείο. 

 

3496/20 

 

Εκκρεμεί για απόδειξη αγωγής η αίτηση ημερ. 19.2.21 εναντίον 

των Καθ’ων 1, 2, 5 και 6. Επισημαίνω ότι στο φάκελο υπάρχει 

μόνο η Ε/Δ επίδοσης κλητηρίου προς τον Εναγόμενο 1. Να 

προσκομίσουν οι συνήγοροι των Εναγόντων και τα υπόλοιπα 

στις 16.3.21, 8꞉45 π.μ. 

 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΤΗΝ 16/3/2021 

 

Αρ. Αίτησης: Ορίζεται: 
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479/81 Επαναορίζεται για οδηγίες ή/και τελικούς λογαριασμούς στις 

16.9.21, 9 π.μ. Δεν απαιτείται η φυσική παρουσία του 

Διαχειριστή στις 16.3.21. 

 

790/96 

 

Υπάρχει επίδοση στο φάκελο του Δικαστηρίου όσον αφορά 

τους καθ’ων 2 και 3, ως εκ τούτου παραμένει για χειρισμό 

ενώπιον του Δικαστηρίου στις 16.3.21, 9꞉15 π.μ. Να 

προσέλθουν στο Δικαστήριο. 

 

727/03 

 

Κατόπιν διαφόρων ηλεκτρονικών μηνυμάτων ημερ.11 και 

12/3/21, η αίτηση έρευνας ημερ. 21.7.20 επαναορίζεται για 

οδηγίες στις 17.6.21, 9 π.μ. Τυχόν ένσταση των Καθ’ων 1, 2, 3 

και 5 να καταχωρηθεί μέχρι τις 17.5.21. Τα έξοδα στην πορεία, 

όχι εναντίον Αιτητών και Καθ’ου 4. Δεν απαιτείται φυσική 

παρουσία των συνηγόρων / Καθ’ων στο Δικαστήριο στις 

16.3.21, αλλά να εμφανισθούν όλοι στις 17.6.21. 

 

232/08 

 

Δεν φαίνεται να επιδόθηκε η αίτηση. Επαναορίζεται για επίδοση 

στις 17.6.21, 9 π.μ. 

 

1103/12 

 

Σε συνέχεια των ηλεκτρονικών μηνυμάτων ημερ. 12.3.21, η 

αίτηση ημερ. 3.12.19 ορίζεται για ακρόαση στις 28.6.21, 11 π.μ. 

Δίδεται άδεια για καταχώρηση της ένστασης των Καθ’ων μέχρι 

16.4.21. Το Ε/Σ εναντίον των Καθ’ων 1 – 6 παραμένει 

ανεκτέλεστο μέχρι 28.6.21. τα έξοδα στην πορεία, όχι εναντίον 

Αιτητών. 

 

1716/12 

 

Παραμένει για χειρισμό ενώπιον του Δικαστηρίου στις 16.3.21, 

9 π.μ. ως οι προηγούμενες οδηγίες του Δικαστηρίου. 

216/15 Παραμένει για χειρισμό ενώπιον του Δικαστηρίου στις 16.3.21, 

9꞉30 π.μ. 

 

35/18 Υποβλήθηκε τηλεφωνικώς προς τη στενογράφο του 
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 Δικαστηρίου από τους Αιτητές αίτημα για να οριστεί σε νέα 

ημερομηνία λόγω ύποπτου κρούσματος covid. Επαναορίζεται 

στις 17.6.21, 9 π.μ. τελ. φορά για προγραμματισμό ακρόασης. 

 

136/19 

 

Παραμένει για χειρισμό ενώπιον του Δικαστηρίου στις 16.3.21, 

9꞉20 π.μ. Να προσέλθουν οι συνήγοροι Αιτητριών. 

 

248/19 

 

Σε συνέχεια των ηλεκτρονικών μηνυμάτων ημερ. 12.3.21, 

ορίζεται για οδηγίες ενώπιον του Δικαστηρίου στις 17.6.21, 9 

π.μ. Εάν όμως υπάρξει διευθέτηση ενωρίτερα, να ενημερωθεί 

το Δικαστήριο ηλεκτρονικά. Χωρίς έξοδα. 

 

220/20 

 

Επαναορίζεται για επίδοση στις 17.6.21, 9 π.μ. 

88/21 

 

Η αίτηση έχει επιδοθεί. Τυχόν ένσταση της Καθ’ης εταιρείας 

στην αίτηση ημερ. 23.2.21 να καταχωρηθεί μέχρι 16.4.21. Εάν 

δεν καταχωρηθεί ένσταση μέχρι τις 16.4.21, τότε οι Αιτητές να 

προχωρήσουν σε δημοσίευση της αίτησης στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Δημοκρατίας και σε μία καθημερινής 

παγκύπριας κυκλοφορίας εφημερίδα το αργότερο μέχρι 17.5.21 

για να ειδοποιούν τυχόν τρίτους ότι η αίτηση θα είναι ορισμένη 

για οδηγίες στις 17.6.21, 9 π.μ. σε περίπτωση που επιθυμούν 

να εμφανιστούν και να ενστούν (για να μπορεί να 

τροχιοδρομηθεί διαδικασία απόδειξης της αίτησης). Δεν 

απαιτείται εμφάνιση στο Δικαστήριο στις 16.3.21. Τα έξοδα στην 

πορεία. 

 

 

Ο παρών Πίνακας συντάχθηκε στις 12/3/21, ώρα 14꞉08. 

(υπ.)  …………………………………………… 

                         Α. Πανταζή – Λάμπρου, Ε. Δ.  


