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 ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ  

Ενώπιον: Α. ΠΑΝΤΑΖΗ – ΛΑΜΠΡΟΥ, Ε.Δ. 

 

ΚΑΤΆΛΟΓΟΣ ΑΓΩΓΏΝ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΤΗΝ 18/3/2021 

 

Αρ. Αγωγής: Ορίζεται: 
 

4054/05 

 

Εκκρεμεί η αίτηση ανανέωσης του ΜΕΜΟ ΕΒ1800/11. Ωστόσο 

έχει ήδη παραληφθεί στο φάκελο του Δικαστηρίου Ειδοποίηση 

Κτηματολογίου Λ/σιας στην οποία αναφέρεται ότι το εν λόγω 

ΜΕΜΟ ακυρώθηκε στις 19.7.16. Υπόκειται σε απόρριψη η 

αίτηση. Να προσέλθουν οι συνήγοροι των Αιτητών στο 

Δικαστήριο στις 18.3.21, 8꞉45 π.μ. 

 

10030/2010 

De novo 

Σε συνέχεια του ηλεκτρονικού μηνύματος της κας Γ. Ζαχαρίου 

ημερ. 16.3.21, στο οποίο επισυνάπτεται επιστολή του κ. 

Σπάταλου με αίτημα αναβολής της δικασίμου ημερ. 18.3.21, για 

προετοιμασία των ενόρκων δηλώσεων των μαρτύρων ως οι 

οδηγίες του Δικαστηρίου ημερ. 19.2.21 και, εφόσον η κα 

Ζαχαρίου συμφωνεί με το αίτημα του κ. Σπάταλου, αυτό 

εγκρίνεται και η υπόθεση ορίζεται στις 21.4.21, 11 π.μ. για 

ακρόαση. 

 

5182/11 

 

Εκκρεμεί η αίτηση έρευνας ημερ. 19.5.20. Σημειώνω ότι 

εντοπίστηκε και είναι στο φάκελο του Δικαστηρίου το 

πρωτότυπο της εν λόγω αίτησης. Στις 18.12.20 δόθηκαν 

οδηγίες για επίδοση μέχρι 18.3.21. Δεν εντοπίζεται επιδοτήριο 

στο φάκελο μέχρι σήμερα. Εάν υπάρξει επίδοση μέχρι 18.3.21, 

να εμφανιστούν οι συνήγοροι / διάδικοι στο Δικαστήριο στις 9 

π.μ. Σε περίπτωση μη επίδοσης μέχρι τότε, τότε η αίτηση θα 

επανανοριστεί για επίδοση στις 22.3.21. 
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918/12 

 

Δεν εντοπίζεται ο φάκελος κατά το χρόνο σύνταξης του 

παρόντος Πίνακα. 

  

7813/12 Συνεχιζόμενη ακρόαση αγωγής, ορισμένη στις 11 π.μ. 

 

5333/14 Είναι 2η σε σειρά για έναρξη. Σε περίπτωση που δεν απομείνει 

χρόνος Δικαστηρίου για να την ακούσει λόγω της συνεχιζόμενης 

ακρόασης, θα επανανοριστεί στις 13.10.21, 11 π.μ. και τα έξοδα 

θα είναι στην πορεία. Εάν υπάρχει οποιαδήποτε δήλωση 

εξώδικου συμβιβασμού, μπορεί να σταλεί στο Δικαστήριο 

ηλεκτρονικά οποτεδήποτε μέχρι τότε.  

 

6693/14 

 

Επαναορίζεται βάσει προγράμματος Δικαστηρίου για ακρόαση 

στις 7.10.21, 11 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

1695/15 

 

Να προσέλθουν οι συνήγοροι στο Δικαστήριο στις 18.3.21, 

10π.μ. σε περίπτωση που επιθυμούν να δηλώσουν συμφωνία, 

διαφορετικά η υπόθεση θα οριστεί για ακρόαση στις 6.10.2021, 

11 π.μ. και τα έξοδα θα είναι στην πορεία. 

 

2986/15 

 

 Επαναορίζεται βάσει προγράμματος Δικαστηρίου για ακρόαση 

στις 29.9.21, 11 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

3037/15 Είναι ορισμένη 18/6/21, όχι 18/3/21, για ακρόαση. 

 

1138/16 Επαναορίζεται βάσει προγράμματος Δικαστηρίου για ακρόαση 

στις 26.10.21, 11 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

1386/16 

 

Εκκρεμεί για οδηγίες με σκοπό να δηλωθεί τυχόν εξώδικη 

ρύθμιση. Δεν είχε παραληφθεί οποιαδήποτε ενημέρωση 

ηλεκτρονικά μέχρι 16.3.21. Να προσέλθουν οι συνήγοροι στο 

Δικαστήριο στις 18.3.21, 10 π.μ. σε περίπτωση που επιθυμούν 

να δηλώσουν συμφωνία, διαφορετικά η υπόθεση θα οριστεί για 
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ακρόαση στις 25.10.2021, 11 π.μ. και τα έξοδα θα είναι στην 

πορεία. 

 

3340/16 

 

Κατόπιν αιτήματος αναβολής της ακρόαςη που υποβλήθηκε 

από πλευράς Ενάγοντος ηλεκτρονικά, και μη υπάρχουσας 

οποιασδήποτε ένστασης από τους Εναγόμενους, η υπόθεση 

ορίζεται εκ νέου για ακρόαση στις 22.10.2021, 11 π.μ. Έξοδα 

στην πορεία. 

 

169/17 

 

Παρατείνεται κατά 1 μήνα από 18.3.21 ο χρόνος για 

καταχώρηση ένστασης στην αίτηση ημερ. 14.11.19. Ορίζεται για 

οδηγίες στις 7.6.21, 9 π.μ. Έξοδα στην πορεία, όχι εναντίον 

Αιτητών. 

 

565/17 

 

Επαναορίζεται βάσει προγράμματος Δικαστηρίου για ακρόαση 

στις 21.10.21, 11 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

1361/17 

 

Παρατείνεται ο χρόνος για καταχώρηση Ε/Δ αποκάλυψης 

εγγράφων των Εναγομένων 1 και 2 εντός 45 ημερών από 

18.3.21 και δίδεται χρόνος 1 μηνός μετέπειτα για επιθεώρηση 

των αποκαλυφθέντων εγγράφων. Ορίζεται για οδηγίες στις 

22.6.21, 9 π.μ. έξοδα στην πορεία, όχι εναντίον Ενάγουσας. 

 

1395/17 

 

Επαναορίζεται βάσει προγράμματος Δικαστηρίου για ακρόαση 

στις 20.10.21, 11 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

1410/17 

 

Είναι ορισμένη 18/5/21, όχι 18/3/21. 

1249/17 

 

Παραμένει για χειρισμό ενώπιον του Δικαστηρίου στις 9꞉20 π.μ. 

Να προσέλθουν συνήγοροι / διάδικοι. 

 

3782/17 

 

Εγκρίνεται το αίτημα αναβολής της ακρόασης το οποίο 

υποβλήθηκε εκ συμφώνου από τους συνηγόρους των διαδίκων 
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ηλεκτρονικά. Επαναορίζεται για ακρόαση στις 19.10.21, 11 π.μ. 

Έξοδα στην πορεία. 

 

180/19 

 

Δίδεται 1 μήνας από 18.3.21 για επιθεώρηση των 

αποκαλυφθέντων εγγράφων εκατέρωθεν. Ακολούθως, 

παρέχεται χρόνος 45 ημερών για εκατέρωθεν καταχώρηση 

Ονομ. Καταλόγου Μαρτύρων και Σύνοψης Μαρτυρίας. Ορίζεται 

για ακρόαση στις 19.10.21, 11 π.μ. 

  

1592/19 

 

Παρατείνεται ο χρόνος για εκατέρωθεν καταχώρηση Ε/Δ 

αποκάλυψης εγγράφων εντός 45 ημερών από 18.3.21 και 

δίδεται χρόνος 1 μηνός μετέπειτα για επιθεώρηση των 

αποκαλυφθέντων εγγράφων. Ορίζεται για οδηγίες στις 22.6.21, 

9 π.μ. 

 

2682/19 

 

Όσον αφορά την αίτηση ημερ. 11.8.20 (αναφορικά με την 

Εναγόμενη 2), εξακολουθεί να εκκρεμεί η καταχώρηση 

ένστασης στην αίτηση. Παρατείνεται για τελευταία φορά ο 

χρόνος για ένσταση κατά 1 μήνα από 18.3.21 και ορίζεται για 

ακρόαση με γρ. αγορεύσεις στις 22.6.21, 9 π.μ. Έξοδα στην 

πορεία, όχι εναντίον Εναγόμενης 2 / Αιτήτριας. 

Όσον αφορά την κλήση για οδηγίες σχετικά με την Εναγόμενη 

αρ. 3, επεκτείνεται ο χρόνος για καταχώριση Ε/Δ αποκάλυψης 

εγγράφων εντός 45 ημερών από 18.3.21, δίδεται επίσης 1 

μήνας μετά την προθεσμία αποκάλυψης για επιθεώρηση ή/και 

ανταλλαγή των αποκαλυφθέντων εγγράφων και ορίζεται για 

οδηγίες η αγωγή στις 22.6.21, 9 π.μ.. Έξοδα στην  πορεία. 

 

2535/20 

 

Η υπόθεση παραμένει για απόδειξη στις 18.3.21, 9 π.μ., 

εφόσον δεν καταχωρήθηκε Ε/Υ μέχρι 1.3.21 ως οι οδηγίες του 

Δικαστηρίου. 

 

3361/20 Η υπόθεση ορίζεται για απόδειξη στις 26.3.21, 9 π.μ. 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΤΗΝ 18/3/2021 

 

Αρ. Αίτησης: Ορίζεται: 
 

881/19 Παραμένει για χειρισμό ενώπιον του Δικαστηρίου στις 18.3.21, 

9 π.μ.. Να προσέλθει ο Καθ’ου. 

 

436/13 

 

Η αίτηση ημερ. 12.3.21 θα τύχει χειρισμού από το Δικαστήριο 

στις 18.3.21, 8꞉45 π.μ.  

 

295/15 

 

Παραμένει για χειρισμό ενώπιον του Δικαστηρίου στις 18.3.21, 

9 ꞉15 π.μ.. Να προσέλθει ο Διαχειριστής. 

 

Διαχ. 656/16 

 

Η υπόθεση ήταν ορισμένη στις 10.3.21 και ο φάκελος δεν είχε 

τεθεί ενώπιον του Δικαστηρίου. Τίθεται στο πρόγραμμα του 

Δικαστηρίου στις 18.3.21, 9 π.μ.. Υπόψη κας Σπυρούλας 

Χριστοδούλου, συνηγόρου Διαχειριστή. 

 

17/19 

 

Παραμένει για απόδειξη η υπόθεση στις 18.3.21, 9 π.μ.  

104/21 

 

Η αίτηση ορίζεται για επίδοση στην Καθ’ης η αίτηση “LLC 

Tender” στις 22.6.21, 9 π.μ. 

 

 

Ο παρών Πίνακας συντάχθηκε στις 17/3/21, ώρα 8꞉53 π.μ. 

 

Σημείωση꞉ Λόγω απουσίας της στενογράφου του Δικαστηρίου στις 17.3.21, τυχόν 

ηλεκτρονικά μηνύματα που αποστέλλονται σήμερα σε αυτήν σχετικά με τη δικάσιμο 

18.3.21, αύριο θα μπορούν να εξεταστούν (ήτοι στις 18.3.21). 

  

(υπ.)  …………………………………………… 

                         Α. Πανταζή – Λάμπρου, Ε. Δ.  


