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 ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ  

Ενώπιον: Α. ΠΑΝΤΑΖΗ – ΛΑΜΠΡΟΥ, Ε.Δ. 

 

ΚΑΤΆΛΟΓΟΣ ΑΓΩΓΏΝ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΤΗΝ 5/4/2021 

 

Αρ. Αγωγής: Ορίζεται: 
 

861/12 Συνεχιζόμενη ακρόαση. Ορισμένη για να υποβληθούν 

ηλεκτρονικά γραπτές αγορεύσεις σε σχέση με την αίτηση για 

αντικρουστική μαρτυρία. 

 

3231/12 Πρώτη με προτεραιότητα για έναρξη ακρόασης στις 11 π.μ. 

1166/13 Να προσέλθουν οι συνήγοροι στις 5.4.21, 10 π.μ. για οδηγίες 

ή/και προγραμματισμό. 

 

1234/13 Ορίζεται για έναρξη στις 16.9.21, 11 π.μ. βάσει προγράμματος 

Δικαστηρίου. Έξοδα στην πορεία. 

 

1254/13 Εκκρεμεί η ένσταση στην αίτηση ημερ. 20.10.20. Παρατείνεται ο 

χρόνος για καταχώρισή της μέχρι 15.5.21. ορίζεται για  οδηγίες 

στις 10.6.21, 9 π.μ. 

 

7285/13 Προτείνεται από το Δικαστήριο η δικάσιμος 9.6.21, 11 π.μ., 

λόγω του ότι δεν παρέχεται χρόνος για έναρξη της παρούσας. 

Παρακαλώ επιβεβαιώστε. 

 

10/14 Εγκρίνεται το αίτημα αναβολής της ακρόασης. Ορίζεται ξανά 

στις 27.10.21, 11 π.μ. Χωρίς έξοδα. 
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5129/14 Η αίτηση έρευνας ορίζεται γι’ακρόαση στις 15.9.21, 10 π.μ. 

 5589/14 Ορίζεται για ακρόαση στις 26.10.21, 11 π.μ. Έξοδα στην 

πορεία. 

6699/14 Ορίζεται για ακρόαση στις 25.10.21, 11 π.μ. Έξοδα στην 

πορεία. 

7831/14 Ορίζεται για ακρόαση στις 22.10.21, 11 π.μ. Έξοδα στην 

πορεία. 

 

801/15 Ορίζεται για ακρόαση στις 4.11.21, 11 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

1550/15 Ορίζεται για ακρόαση στις 3.11.21, 11 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

1139/16 Ορίζεται για ακρόαση στις 9.11.21, 11 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

2826/16 Ορίζεται για ακρόαση στις 8.11.21, 11 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

5240/16 Εκδίδονται Διατάγματα για εκατέρωθεν καταχώρηση Ε/Δ 

αποκάλυψης εγγράφων (Εναγόντων και Εναγομένων) εντός 45 

ημερών από 5.4.21 και ακολούθως να γίνει εκατέρωθεν 

επιθεώρηση των αποκαλυφθέντων εγγράφων εντός 1 μηνός 

από τη λήξη της προθεσμίας για αποκάλυψη. Ορίζεται για 

οδηγίες στις 13.9.21, 9 π.μ. έξοδα στην πορεία. Οποιοδήποτε 

άλλο αίτημα για οδηγίες, αν υπάρχει, θα εξεταστεί τότε. 

 

5871/16 Να προσέλθει η συνήγορος του Αιτητή στις 5.4.21, 9꞉20 π.μ. 

379/17 Παρατείνεται για τελευταία φορά ο χρόνος για ένσταση των 

Καθ’ων η αίτηση στην αίτηση έρευνας ημερ. 14.1.20 μέχρι 

31.5.21. Ορίζεται για ακρόαση στις 17.9.21, 11 π.μ. Έξοδα στην 
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πορεία, όχι εναντίον Αιτητών. Οι συνήγοροι των καθ’ων να τους 

παρουσιάσουν στο Δικαστήριο στις 17.9.21. 

 

1325/17 Ορίζεται για ακρόαση στις 8.11.21, 11 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

1364/17 Ορίζεται για ακρόαση στις 9.11.21, 11 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

1641/17 Ορίζεται για ακρόαση στις 8.11.21, 11 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

2289/17 Τυχόν ένσταση στην αίτηση που εκκρεμεί να καταχωρηθεί εντός 

40 ημερών από 5.4.21. Ορίζεται για οδηγίες η αίτηση στις 

2.7.21, 9 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

4769/17 Δεδομένης της μη συμμόρφωσης της Εναγόμενης με  την 

οδηγία του Δικαστηρίου για καταχώρηση Παραρτήματος τύπου 

25, παρά την παράταση χρόνου που δόθηκε, δίδεται χρόνος για 

εκατέρωθεν καταχώρηση Ε/Δ αποκάλυψης ως το αίτημα των 

Εναγόντων εντός 45 ημερών από 5.4.21 και ορίζεται για οδηγίες 

στις 28.6.21, 9 π.μ. έξοδα στην πορεία, όχι εναντίον των 

Εναγόντων. 

 

69/18 Δίδεται χρόνος για εκατέρωθεν καταχώρηση Ονομ. καταλόγων 

Μαρτύρων και Σύνοψη Μαρτυρίας μέχρι 2.7.21 και ορίζεται για 

ακρόαση στις 26.10.21, 11 π.μ. 

 

1548/18 Η αγωγή απορρίπτεται ως αποσυρθείσα. Κάθε πλευρά τα 

έξοδα της. Δεν απαιτείται φυσική παρουσία στο Δικαστήριο στις 

5.4.21. 

 

1826/18 Φαίνεται να εκκρεμεί η Ε/Δ αποκάλυψης εγγράφων Εναγόντων. 

Παρατείνεται η προθεσμία μέχρι 15.5.21 για το σκοπό αυτό. Η 

προθεσμία για επιθεώρηση ή/και ανταλλαγή των εγγράφων που 
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θα αποκαλυφθούν παρατείνεται μέχρι 15.6.21.  Να 

καταχωρηθούν εκατέρωθεν Ονομ. Κατάλογοι Μαρτύρων και 

Σύνοψη Μαρτυρίας μέχρι 13.9.21, 9 π.μ. που ορίζεται για 

οδηγίες η αγωγή. 

 

3574/18 Ορίζεται για απόδειξη εναντίον της Εναγόμενης αρ. 1 στις 

13.4.21, 9 π.μ. 

 

3624/18 Εκδίδονται Διατάγματα για εκατέρωθεν καταχώρηση Ε/Δ 

αποκάλυψης εγγράφων (Εναγόντων και Εναγομένων) εντός 45 

ημερών από 5.4.21 και ακολούθως να γίνει εκατέρωθεν 

επιθεώρηση των αποκαλυφθέντων εγγράφων εντός 1 μηνός 

από τη λήξη της προθεσμίας για αποκάλυψη. Ορίζεται για 

οδηγίες στις 13.9.21, 9 π.μ. έξοδα στην πορεία.  

 

715/19 Ορίζεται γι’ ακρόαση η αγωγή στις 3.11.21, 11 π.μ. Έξοδα στην 

πορεία. 

 

1250/19 Παρατείνεται ο χρόνος για καταχώρηση Ονομ. Καταλόγου 

μαρτύρων Εναγόμενου μέχρι 15.5.21. Ορίζεται για ακρόαση, 

βάσει προγράμματος Δικαστηρίου, στις 4.11.21, 11 π.μ. Έξοδα 

στην πορεία, όχι εναντίον Ενάγοντος. 

 

1622/19 Εκκρεμεί η Ε/Δ αποκάλυψης Εγγράφων του Εναγόμενου. 

Παρατείνεται η προθεσμία μέχρι 10.5.21, για να ορκιστεί ακόμη 

και για τυχόν μη κατοχή οποιωνδήποτε εγγράφων. Ακολούθως, 

δίδεται 1 μήνας (μέχρι 10.6.21) για εκατέρωθεν επιθεώρηση 

των όποιων αποκαλυφθέντων εγγράφων. Δίδονται επιπλέον 

οδηγίες για εκατέρωθεν καταχώρηση Ονομ. Καταλόγου 

Μαρτύρων και Σύνοψης Μαρτυρίας μέχρι 10.9.21 και ορίζεται 

για οδηγίες στις 13.9.21, 9 π.μ. Έξοδα στην πορεία, όχι 

εναντίον Εναγόντων. 
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2169/19 Εκδίδονται Διατάγματα για εκατέρωθεν καταχώρηση Ε/Δ 

αποκάλυψης εγγράφων εντός 45 ημερών από 5.4.21 και 

ακολούθως να γίνει εκατέρωθεν επιθεώρηση των 

αποκαλυφθέντων εγγράφων εντός 1 μηνός από τη λήξη της 

προθεσμίας για αποκάλυψη. Ορίζεται για οδηγίες στις 13.9.21, 

9 π.μ. έξοδα στην πορεία. 

 

2966/19 Ορίζεται για ακρόαση, βάσει προγράμματος Δικαστηρίου, στις 

4.11.21, 11 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

3342/19 Εκκρεμούν δύο αιτήσεις, ημερ. 21.7.20 και 4.8.20. Η αίτηση 

ημερ. 4.8.20 ήταν ορισμένη στις 13.1.21 για γραπτές 

αγορεύσεις και αναβλήθηκε αυτόματα από το Πρωτοκολλητείο 

για 5.4.21. Να ειδοποιήσουν οι συνήγοροι / διάδικοι το 

Δικαστήριο ηλεκτρονικά αν είναι έτοιμοι για να τις υποβάλουν 

στις 5.4.21 ή αν ζητούν παράταση χρόνου. Ομοίως, να 

ενημερωθεί το Δικαστήριο για τυχόν αίτημα παράτασης χρόνου 

για την ένσταση στην αίτηση ημερ. 21.7.20. Λόγω του μεγάλου 

αριθμού υποθέσεων που ορίστηκαν στις 5.4.21 αυτόματα, 

παρακαλώ όπως αποφύγετε την προσέλευση στο Δικαστήριο, 

απαντώντας έγκαιρα στις 5.4.21, μέχρι 9꞉30 π.μ. αμφότερες οι 

πλευρές για τα πιο πάνω. 

 

356/20 Να προσέλθουν οι συνήγοροι στο Δικαστήριο στις 5.4.21, 9 π.μ. 

1518/20 Η αίτηση ημερ. 30.10.20 θ’ απορριφθεί, εφόσον έχει 

καταχωρηθεί Ε/Υ από Εναγόμενους 2 και 4 στις 8.3.21, με 

έξοδα €325 συν ΦΠΑ υπέρ Αιτητών και εναντίον των εν λόγω 

Εναγομένων 2 και 4 – Καθ’ων, πληρωτέα στο τέλος της δίκης. 

Δεν απαιτείται φυσική παρουσία στο Δικαστήριο στις 5.4.21.  
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1545/20 Η αίτηση ημερ. 30.10.20 θ’ απορριφθεί όσον αφορ΄ατον 

Εναγόμενο 2 μόνο, εφόσον έχει καταχωρηθεί Ε/Υ από αυτόν 

στις 17.12.20, με έξοδα €405 συν ΦΠΑ υπέρ Αιτητών και 

εναντίον του Εναγομένου 2, πληρωτέα στο τέλος της δίκης, ενώ 

η ίδια αίτηση σε ό,τι αφορά τους Εναγομένων 1, 3 και 4 / 

Καθ’ων, ορίζεται στις 13.5.21, 9 π.μ. για απόδειξη, εκτός αν 

καταχωρηθεί Ε/Υ μέχρι 10.5.21. Δεν απαιτείται φυσική 

παρουσία στο Δικαστήριο στις 5.4.21. 

 

2264/20 Η αίτηση ημερ. 30.10.20 θ’ απορριφθεί, εφόσον έχει 

καταχωρηθεί Ε/Υ από Εναγόμενους στις 9.2.21, με έξοδα €325 

συν ΦΠΑ συν €16,50σ. υπέρ Αιτητών και εναντίον των 

Εναγομένων  / Καθ’ων, πληρωτέα στο τέλος της δίκης. Δεν 

απαιτείται φυσική παρουσία στο Δικαστήριο στις 5.4.21. 

 

2265/20 Η αίτηση ημερ. 30.10.20 θ’ απορριφθεί, εφόσον έχει 

καταχωρηθεί Ε/Υ από Εναγόμενους στις 9.2.21, με έξοδα €325 

συν ΦΠΑ συν €16,50σ. υπέρ Αιτητών και εναντίον των 

Εναγομένων  / Καθ’ων, πληρωτέα στο τέλος της δίκης. Δεν 

απαιτείται φυσική παρουσία στο Δικαστήριο στις 5.4.21. 

 

2571/20 Η αίτηση ημερ. 30.10.20 θ’ απορριφθεί, εφόσον έχει 

καταχωρηθεί Ε/Υ από Εναγόμενους 1 έως 3 στις 31.3.21, με 

έξοδα €405 συν ΦΠΑ υπέρ Αιτητών και εναντίον των εν λόγω 

Εναγομένων 1 – 3 / Καθ’ων, πληρωτέα στο τέλος της δίκης. Δεν 

απαιτείται φυσική παρουσία στο Δικαστήριο στις 5.4.21. 

 

2726/20 Παραμένει για απόδειξη της αγωγής εναντίον του Εναγομένου 2 

στις 5.4.21, 9 π.μ.  

 

3538/20 Δίδεται χρόνος για καταχώριση Ε/Υ μέχρι 15.5.21 και ορίζεται 

για απόδειξη στις 15.6.21, 9 π.μ. 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ 5/4/2021 

 

Αρ. Αίτησης: Ορίζεται: 

 
 

184/04 

 

Να προσέλθει η Διαχειρίστρια στις 5.4.21, 9꞉30 π.μ. 

130/05 

 

Να προσέλθουν οι διάδικοι / συνήγοροι στις 5.4.21, 10 π.μ. 

1273/09 Να προσέλθουν οι διάδικοι / συνήγοροι στις 5.4.21, 9꞉40 π.μ. 

 

54/10 

 

Εκκρεμεί η αίτηση ημερ. 1.3.21 για ανανέωση του ΜΕΜΟ 

ΕΒ1708/11 Είναι στο φάκελο η Ειδοποίηση Κτηματολογίου. Θα 

επιληφθεί το Δικαστήριο στις 5.4.21, 9 π.μ. και θα εγκρίνει την 

αίτηση ως το αιτητικό αυτής. Δεν απαιτείται φυσική παρουσία 

συνηγόρων Αιτητών στο Δικαστήριο. 

 

1862/13 

 

Καταχωρίστηκε ένσταση στην αίτηση ημερ. 4.6.20 στις 31.3.21. 

Ορίζεται για ακρόαση την 1.7.21, 11 π.μ. 

 

421/14 

 

Παραμένει για χειρισμό στις 5.4.21, 9 π.μ. 

 

20/15 

 

Εκκρεμεί για τελικούς λογαριασμούς και για οδηγίες. Να 

προσέλθει ο Διαχειριστής ή/και ο συνήγορός του. 

 

Διαχ. 370/15 

 

Η υπόθεση επαναορίζεται για οδηγίες και υποβολή τελικών 

λογαριασμών από Διαχειριστή στις 25.6.21, 9 π.μ. Δεν 

απαιτείται η φυσική παρουσία του Διαχειριστή στις 5.4.21, 

νοουμένου ότι αναλαμβάνουν οι συνήγοροι να τον 

παρουσιάσουν στις 25.6.21. 

 

391/20 Εξακολουθεί να εκκρεμεί η καταχώρηση Σ.Ε/Δ ως οι οδηγίες 
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 του Δικαστηρίου ημερ. 15.12.20. Παρατείνεται ο χρόνος για το 

σκοπό αυτό μέχρι 21.4.21, 9 π.μ. και ορίζεται για οδηγίες τότε. 

 

133/21 

 

Το Δικαστήριο θα επιληφθεί της αίτησης στις 5.4.21, 8꞉45 π.μ. 

Να προσέλθει ο συνήγορος του Αιτητή. 

  

154/21 

 

Για χειρισμό ενώπιον του Δικαστηρίου στις 5.4.21, 9 π.μ. 

 

 

Ο παρών Πίνακας συντάχθηκε στις 2/4/21, ώρα 14:18 π.μ. 

 

 

(υπ.)  …………………………………………… 

                         Α. Πανταζή – Λάμπρου, Ε. Δ.  


