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 ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ  

Ενώπιον: Α. ΠΑΝΤΑΖΗ – ΛΑΜΠΡΟΥ, Ε.Δ. 

 

ΚΑΤΆΛΟΓΟΣ ΑΓΩΓΏΝ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΤΗΝ 29/3/2021 

 

Αρ. Αγωγής: Ορίζεται: 
 

4134/14 Συνεχιζόμενη ακρόαση αγωγής, ορισμένη στις 11 π.μ. 

9717/15 Παραμένει για χειρισμό ενώπιον του Δικαστηρίου στις 29.3.21, 

9 π.μ. 

 

8363/13 Εκκρεμεί αίτηση έρευνας ημερ. 11.9.20. Δεν φαίνεται στο 

φάκελο να έχει επιδοθεί. Δίδω οδηγίες για επίδοση και ορίζεται 

στις 29.6.21, 9 π.μ. για το σκοπό αυτό. (Υπόψη Χρ. Ματθαίου). 

 

7644/14 Εγκρίνεται το αίτημα αναβολής το οποίο υποβλήθηκε 

ηλεκτρονικά από τους Εναγόμενους, χωρίς ένσταση από 

πλευράς Εναγόντων. Ορίζεται γι’ακρόαση στις 20.10.21, 11 

π.μ. Καμιά διαταγή για έξοδα. 

 

4740/15  Επαναορίζεται για ακρόαση βάσει προγράμματος Δικαστηρίου 

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

 

5633/16 Να ενημερωθεί το Δικαστήριο ηλεκτρονικά μέχρι 29.3.21 αν 

υπήρξε εξώδικη ρύθμιση. Διαφορετικά, επαναορίζεται για 

ακρόαση βάσει προγράμματος Δικαστηρίου στις 29.10.21, 11 

π.μ. 
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203/17 Επαναορίζεται για ακρόαση βάσει προγράμματος Δικαστηρίου 

την 1.11.21, 11 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

388/17 Επαναορίζεται για ακρόαση βάσει προγράμματος Δικαστηρίου 

την 3.11.21, 11 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

421/17 Εκκρεμεί στο φάκελο του Δικαστηρίου η μονομερής αίτηση 

ημερ. 26.2.21 για υποκατάστατη επίδοση «της αίτησης έρευνας 

ημερ. 29.10.20 στον Καθ’ου 2». Ωστόσο, παρατηρώ ότι τέτοια 

αίτηση έρευνας δεν εντοπίζεται στο φάκελο του Δικαστηρίου. 

Να προσέλθουν οι συνήγοροι των Αιτητών για να ελέγξουν το 

θέμα με το Πρωτοκολλητείο και να ενημερώσουν αναλόγως το 

παρόν Δικαστήριο στις 29.3.21..  

 

1732/17 Επαναορίζεται για ακρόαση βάσει προγράμματος Δικαστηρίου 

την 2.11.21, 11 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

1245/19 Επαναορίζεται για ακρόαση βάσει προγράμματος Δικαστηρίου 

την 1.11.21, 11 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

1644/19 Δεν φαίνεται να καταχωρήθηκε Ονομ. Κατάλογος Μαρτύρων και 

Σϋνοψη Μαρτυρίας από Εναγόμενους. Παρατείνεται ο χρόνος 

για το σκοπό αυτό μέχρι 14.5.21. Ορίζεται για ακρόαση στις 

2.11.21, 11 π.μ. Έξοδα στην πορεία, όχι εναντίον Ενάγουσας. 

 

2770/19 Εξακολουθεί για 2η συνεχή φορά να μην φαίνεται στο φάκελο να 

επιδόθηκε από τον Ενάγοντα προς Εναγόμενη η κλήση για 

οδηγίες. Εάν υπάρχει επίδοση, να προσκομισθεί μέχρι 29.3.21, 

9 π.μ. και να προσέλθουν οι συνήγοροι. Διαφορετικά, 

επαναορίζεται για επίδοση της κλήσης στις 23.4.21, 9 π.μ. 

   

3910/19 Επιδόθηκε η αίτηση ημερ. 16.12.2020. Δίδεται χρόνος για Ε/Υ 

μέχρι 10.5.21. Ορίζεται για απόδειξη στις 10.6.21, 9 π.μ. 
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397/20 Εκδίδεται Διάταγμα για εκατέρωθεν καταχώρηση Ε/Δ 

αποκάλυψης εγγράφων εντός 45 ημερών από 29.3.21 και 

ακολούθως παρέχεται ένας μήνας, από τη λήξη της προθεσμίας 

για αποκάλυψη, για σκοπούς επιθεώρησης ή/και ανταλλαγής 

των αποκαλυφθέντων εγγράφων. Επαναορίζεται για οδηγίες 

στις 29.6.21, 9 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

532/20 Η αίτηση ημερ. 12.2.21 ορίζεται για απόδειξη της αγωγής στις 

28.6.21, εκτός αν καταχωρηθεί Ε/Υ μέχρι 12.6.21. Έξοδα στην 

πορεία, όχι εναντίον Αιτητών. 

 

3017/20 Εκδίδεται Διάταγμα για εκατέρωθεν καταχώρηση Ε/Δ 

αποκάλυψης εγγράφων εντός 45 ημερών από 29.3.21 και 

ακολούθως παρέχεται ένας μήνας, από τη λήξη της προθεσμίας 

για αποκάλυψη, για σκοπούς επιθεώρησης ή/και ανταλλαγής 

των αποκαλυφθέντων εγγράφων. Επαναορίζεται για οδηγίες 

στις 29.6.21, 9 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ 29/3/2021 

 

Αρ. Αίτησης: Ορίζεται: 

 
 

1710/12 

 

Για δεύτερη συνεχή φορά δεν φαίνεται να τηρήθηκαν οι οδηγίες 

του Δικαστηρίου αναφορικά με τον χρόνο καταχώρησης τυχόν 

ένστασης. Παραμένει η αίτηση για χειρισμό (ακρόαση) ενώπιον 

του Δικαστηρίου στις 29.3.21, 10꞉30 π.μ. Να προσέλθουν οι 

συνήγοροι. 

 

1239/13 

 

Παρατείνεται ο χρόνος καταχώρησης της ένστασης της Καθ’ης 

η αίτηση αρ.2 στην αίτηση ημερ. 21.7.20 κατά 40 ημέρες μέχρι 

10.5.21. Ορίζεται για ακρόαση (ή τυχόν διευθέτηση) στις 
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30.6.21, 11 π.μ. Έξοδα στην πορεία, όχι εναντίον Αιτήτριας. 

  

783/16 

 

Ο Διαχειριστής να ενημερώσει ηλεκτρονικά το Δικαστήριο μέχρι 

29.3.21, 9 π.μ. αν επιθυμεί να προβεί σε οποιαδήποτε δήλωση 

ενώπιον του Δικαστηρίου, διαφορετικά δεν απαιτείται η φυσική 

του παρουσία στο Δικαστήριο στις 29.3.21. Η υπόθεση θα 

οριστεί εκ νέου στις 29.9.21, 9 π.μ. για περαιτέρω ενδιάμεσους 

ή/και τελικούς λογαριασμούς. 

   

479/19 

 

Εκκρεμεί η αίτηση ημερ. 19.2.21. Δεν υπάρχουν επιδόσεις στο 

φάκελο. Ορίζεται για επίδοση στις 30.6.21, 9 π.μ. 

  

230/20 

 

Εξακολουθεί να μην υπάρχει επίδοση στο φάκελο του 

Δικαστηρίου. Ορίζεται για επίδοση στις 28.6.21, 9 π.μ. 

 

475/20 

 

Παραμένει για χειρισμό ενώπιον του Δικαστηρίου στις 29.3.21, 

9꞉15 π.μ. 

 

23/21 

 

Εκκρεμεί η αίτηση ημερ. 9.2.21. Δεν υπάρχει επίδοση στο 

φάκελο. Ορίζεται για επίδοση στις 30.6.21, 9 π.μ. 

 

117/21 

 

Εκκρεμεί η αίτηση ημερ.5.3.21. Να επιδοθεί στον Εκκαθαριστή 

της Καθ’ης η αίτηση εταιρείας. Ορίζεται για το σκοπό αυτό στις 

29.6.21, 9 π.μ. 

  

 

 

Ο παρών Πίνακας συντάχθηκε στις 26/3/21, ώρα 11:20 π.μ. 

 

 

 

(υπ.)  …………………………………………… 

                         Α. Πανταζή – Λάμπρου, Ε. Δ.  


