
1 

 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ  

Ενώπιον: Α. ΠΑΝΤΑΖΗ – ΛΑΜΠΡΟΥ, Ε.Δ. 

 

ΚΑΤΆΛΟΓΟΣ ΑΓΩΓΏΝ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΤΗΝ 7/4/2021 

 

Αρ. Αγωγής: Ορίζεται: 
 

1621/05 Να προσέλθουν οι συνήγοροι στις 7.4.21, 8꞉50 π.μ. για 

προγραμματισμό. 

 

4923/11 Η αίτηση ημερ. 5.2.20 παραμένει για χειρισμό ενώπιον του 

Δικαστηρίου στις 7.4.21, 9 π.μ. 

 

4733/13 Παρακαλώ όπως προσέλθουν οι συνήγοροι και διάδικοι στο 

Δικαστήριο στις 7.4.21, μεταξύ 9꞉30 και 10 π.μ. για την έκδοση 

της απόφασης στην παρουσία τους.  

 

5345/13 Συνεχιζόμενη ακρόαση αγωγής, ορισμένη στις 11 π.μ. 

5993/13 Λόγω της συνεχιζόμενης 5345/13, το Δικαστήριο θα 

επαναορίσει την παρούσα για ακρόαση στις 4.6.21 ή 

διαφορετικά στις 22.9.21, 11 π.μ. Οι συνήγοροι να 

τοποθετηθούν ηλεκτρονικά μέχρι 7.4.21, 11 π.μ. για το ποια 

ημερομηνία βολεύει καλύτερα το πρόγραμμά τους. 

 

1407/14 Εκκρεμεί η αίτηση ημερ. 22.2.21. να προσέλθουν οι συνήγοροι / 

διάδικοι στις 7.4.21, 9꞉15 π.μ. 

 

3679/14 Επαναορίζεται για ακρόαση βάσει προγράμματος Δικαστηρίου 

στις 4.11.21, 11 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 
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5745/14 Επαναορίζεται για ακρόαση βάσει προγράμματος Δικαστηρίου 

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

 

6226/14 Επαναορίζεται για ακρόαση βάσει προγράμματος Δικαστηρίου 

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

 

7506/14 Επαναορίζεται για ακρόαση βάσει προγράμματος Δικαστηρίου 

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

 

1999/15 Επαναορίζεται για ακρόαση βάσει προγράμματος Δικαστηρίου 

στις 13.10.21, 11 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

4401/15 Επαναορίζεται για ακρόαση βάσει προγράμματος Δικαστηρίου 

στις 14.10.21, 11 π.μ.. Έξοδα στην πορεία. 

 

4902/15 Επαναορίζεται για ακρόαση βάσει προγράμματος Δικαστηρίου 

στις 14.9.21, 9 π.μ. με γρ. αγορεύσεις. Έξοδα στην πορεία. 

 

6783/15 Εκκρεμούν δύο αιτήσεις, ημερ. 3.11.20 (για τροποποίηση 

ονόματος Εναγόμενης 1) και ημερ.30.3.21 για ανανέωση του 

κλητηρίου όσον αφορά την Εναγόμενη 1. 

Η αίτηση ημερ. 3.11.20 είναι δια κλήσεως, αλλά δεν φαίνεται 

στο φάκελο να επιδόθηκε. Η αίτηση ημερ. 30.3.21 δέον να 

εγκριθεί μετά την τροποποίηση του ονόματος που επιχειρείται 

με την αίτηση ημερ. 30.11.20. Να προσέλθει η συνήγορος των 

Εναγόντων ΑΙτητών στο Δικαστήριο στις 7.4.21, 9 π.μ. 

 

828/16 Επαναορίζεται βάσει προγράμματος Δικαστηρίου στις 11.11.21, 

11 π.μ. για ακρόαση. Έξοδα στην πορεία. 
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3648/16 Παρακαλώ να προσέλθουν οι συνήγοροι στις 7.4.21, 9꞉40 π.μ. 

διότι το περιεχόμενο του φακέλου δεν ανταποκρίνεται στα όσα 

αναφέρουν οι ίδιοι στο e-mail τους.  

1681/17  Επαναορίζεται βάσει προγράμματος Δικαστηρίου στις 

16.11.21, 11 π.μ. για ακρόαση. Έξοδα στην πορεία. 

 

3047/17 Παρατείνεται ο χρόνος για Εναγόμενους κατά 1 μήνα από 

7.4.21 για καταχώρηση Ε/Δ αποκάλυψης εγγράφων, 

ακολούθως παρέχεται 1 μήνας από 10.5.21 για εκατέρωθεν 

επιθεώρηση εγγράφων και δίδεται χρόνος 1 μηνός στον 

Εναγόμενο από 10.6.21 για καταχώρηση Ονομ. καταλόγου 

Μαρτύρων και Σύνοψης Μαρτυρίας. Οι Ενάγοντες έχουν ήδη 

συμμορφωθεί. Ως εκ τούτου, ορίζεται για ακρόαση η αγωγή στις 

17.11.21, 11 π.μ. Έξοδα στην πορεία, όχι εναντίον Εναγόντων. 

  

3087/17 Επαναορίζεται βάσει προγράμματος Δικαστηρίου στις 15.11.21, 

11 π.μ. για ακρόαση. Έξοδα στην πορεία. 

 

4351/17 Επαναορίζεται βάσει προγράμματος Δικαστηρίου στις 12.11.21, 

11 π.μ. για ακρόαση. Έξοδα στην πορεία. 

 

4789/17 Παραμένει για χειρισμο ενώπιον του Δικαστηρίου στις 7.4.21, 9 

π.μ. 

 

91/18 Επαναορίζεται βάσει προγράμματος Δικαστηρίου στις 9.11.21, 

11 π.μ. για ακρόαση. Έξοδα στην πορεία. 

 

1082/18 Επαναορίζεται βάσει προγράμματος Δικαστηρίου στις 11.11.21, 

11 π.μ. για ακρόαση. Έξοδα στην πορεία. 

 

2702/18 Εγκρίνεται το αίτημα αναβολής για τις 10.11.21, 11 π.μ. έξοδα 

στην πορεία, όχι εναντίον Ενάγουσας. 
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668/19 Ορίζεται γι’ακρόαση στις 8.11.21, 11 π.μ.. Έξοδα στην πορεία. 

1052/19 Επαναορίζεται στις 17.9.21, 9 π.μ. για οδηγίες, Ονομ. 

Κατάλογοι Μαρτύρων και Σύνοψη Μαρτυρίας μέχρι τότε. 

 

1679/19 Η αγωγή αποσύρεται και απορρίπτεται ως το ηλεκτρονικό 

μήνυμα των συνηγόρων ημερ. 2.4.21 που βρίσκεται στο φάκελο 

του Δικαστηρίου. Κάθε πλευρά τα έξοδα της. 

 

2678/19 Παραμένει για απόδειξη όσον αφορά τον Εναγόμενο αρ. 6 μόνο 

στις 7.4.21, 9 π.μ. Να προσέλθει η συνήγορος Ενάγουσας.  

 

Όσον αφορά την κλήση για οδηγίες για 1, 2, 3, 4 και 7, εκδίδεται 

Διάταγμα για εκατέρωθεν καταχώρησης  Ε/Δ αποκάλυψης 

εγγράφων εντός 45 ημερών από 7.4.21 και για επιθεώρηση και 

ανταλλαγή των εγγράφων εντός 40 ημερών από τη λήξη της 

προθεσμίας για αποκάλυψη. Ορίζεται 17.9.21, 9 π.μ για οδηγίες 

η αγωγή. 

 

2963/19 Εγκρίνεται η αίτηση ημερ. 8.3.21 ως το αιτητικό αυτής, χωρίς 

έξοδα.  

 

3522/19 Να εμφανιστούν οι συνήγοροι /  διάδικοι στο Δικαστήριο στις 

9꞉20 π.μ.  

 

3679/19 Δίδεται χρόνος 45 ημερών από 7.4.21 για καταχώρηση ένορκης 

έγγραφης μαρτυρίας Ενάγουσας και ακολούθως χρόνος 45 

ημερών από τη λήξη εκείνης της προθεσμίας για καταχώρηση 

της ένορκης έγγραφης μαρτυρίας της Εναγομένης. Τυχόν 

αίτηση αντεξέτασης να καταχωρηθεί εντός 1 μηνός από την 

καταχώρηση της έγγραφης μαρτυρίας της Εναγόμενης. Για 

ακρόαση ορίζεται στις 16.11.21, 9 π.μ. με γρ. αγορεύσεις. 
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3904/19 Εκδίδεται Διάταγμα για εκατέρωθεν καταχώρηση Ονομ. 

Καταλόγου Μαρτύρων και Σύνοψης Μαρτυρίας από Ενάγοντες 

και Εναγόμενο 3 εντός 45 ημερών από 7.4.21. Ορίζεται για 

οδηγίες και/ή προγραμματισμό ακρόασης η αγωγή στις 17.9.21, 

9 π.μ., για να διαφανεί αν θα έχει επιδοθεί η αγωγή και προς 

τους Εναγόμενους 1 και 2 μέχρι τότε. Έξοδα στην πορεία. 

 

4022/19 Ορίζεται 6.7.21, 9 π.μ. για απόδειξη, εκτός αν καταχωρηθεί Ε/Υ 

μέχρι 26.6.21. Έξοδα στην πορεία, όχι εναντίον Εναγόντων. 

 

107/20 Εκδίδεται Διάταγμα για εκατέρωθεν καταχώρηση Ονομ. 

Καταλόγου Μαρτύρων και Σύνοψης Μαρτυρίας εντός 45 

ημερών από 7.4.21. Ορίζεται γι’ακρόαση η αγωγή στις 

16.11.21, 11 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

425/20 Εκδίδονται Διατάγματα για εκατέρωθεν καταχώρηση Ε/Δ 

αποκάλυψης εγγράφων εντός 45 ημερών από 7.4.21 και 

ακολούθως δίδεται χρόνος 45 ημερών για τυχόν επιθεώρηση 

και ανταλλαγή των εγγράφων που θ’αποκαλυφθούν. 

Επαναορίζεται για οδηγίες στις 17.9.21, 9 π.μ. Έξοδα στην 

πορεία. 

 

763/20 Να προσέλθουν οι συνήγοροι των Αιτητών στις 7.4.21, 8꞉45 

π.μ. 

 

915/20 Ορίζεται 6.7.21, 9 π.μ. για απόδειξη, εκτός αν καταχωρηθεί Ε/Υ 

μέχρι 26.6.21. Έξοδα στην πορεία, όχι εναντίον Εναγόντων. 

 

1954/20 Εκκρεμεί η αίτηση ημερ. 29.7.20.  τυχόν Συμπληρ. Ε/Δ για 

Αιτητή να καταχωρηθεί εντός 1 βδομάδας από 7.4.21 και 
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ορίζεται για οδηγίες η αίτηση στις 21.4.21, 9 π.μ.. Χωρίς έξοδα. 

2128/20 Η αγωγή ορίζεται για απόδειξη στις 22.4.21, 9 π.μ. 

2443/20 Ορίζεται 6.7.21, 9 π.μ. για απόδειξη, εκτός αν καταχωρηθεί Ε/Υ 

μέχρι 26.6.21. Έξοδα στην πορεία, όχι εναντίον Εναγόντων. 

 

3103/20 Τυχόν Απαντητική Ε/Δ από πλευράς Εναγομένων – Καθ’ων η 

αίτηση σε ό,τι αφορά τη Σ. Ε/Δ των Εναγόντων, ημερ. 12.3.21 

να καταχωρηθεί μέχρι 17.5.21. Επαναορίζεται για οδηγίες η 

αίτηση στις 20.5.21, 9 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

3405/20 Παρατείνεται ο χρόνος για καταχώρηση Ε/Υ μέχρι 17.5.21 και 

ορίζεται για απόδειξη στις 20.5.21, 9 π.μ. Έξοδα στην πορεία, 

όχι εναντίον Αιτητών. 

 

 

 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ 7/4/2021 

 

Αρ. Αίτησης: Ορίζεται: 

 
 

237/92 

 

Η αίτηση ημερ. 18.12.20 θα εγκριθεί. Δεν απαιτείται φυσική 

παρουσία στο Δικαστήριο. 

  

149/13 

 

Παραμένει για χειρισμό στις 7.4.21, 9 π.μ. ενώπιον του 

Δικαστηρίου. 

214/13 Ορίζεται για τελικούς λογαριασμούς στις 6.7.21, 9 π.μ. Εάν 

υπάρχει τελική ενημέρωση ενωρίτερα, να ειδοποιηθεί το 

Δικαστήριο ηλεκτρονικά. 
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1438/13 

 

Η αίτηση ημερ. 26.11.19 ορίζεται για ακρόαση στις 23.9.21, 11 

π.μ. έξοδα στην πορεία. 

1895/13 

 

Παρατείνεται για τελ. φορά ο χρόνο για ένσταση του Καθ’ου 

μέχρι 7.6.21, 9 π.μ. και ορίζεται για οδηγίες εκείνη την ημεέρα η 

αίτηση. Εάν όμως οι Αιτητές προτίθενται να αποσύρουν στις 

7.4.21 την αίτηση, να ενηεμρώσουν το Δικαστήριο και τον 

Καθ’ου εντός της δικασίμου. 

  

2609/13 

 

Παρατείνεται ο χρόνος για ένσταση των Καθ’ων για τελ. φορά 

μέχρι 7.6.21 και ορίζεται εκείνη τη δικάσιμο για οδηγίες η αίτηση 

ημερ. 18.12.20. Εάν υπάρχει εξώδικη ρύθμιση μέχρι τότε, να 

ενημερωθεί το Δικαστήριο ηλεκτρονικά. Έξοδα στην πορεία, όχι 

εναντίον Αιτητών. 

 

230/14 

 

Επαναορίζεται στις 17.9.21, 9 π.μ. για τελικούς λογαριασμούς. 

212/20 

 

 Η αίτηση ημερ. 22.12.20 θα εγκριθεί ως το αιτητικό Α 

αναφορικά με τον Καθ’ου η αίτηση αρ. 4  και η κυρίως αίτηση 

ημερ. 9.7.20  επανανορίζεται στις 7.6.21, 9 π.μ. για επίδοση 

στον Καθ’ου 4 το αργότερο μέχρι τότε και για οδηγίες την ίδια 

μέρα όσον αφορά την Καθ’ης 2. 

 

335/20 

 

Παραμένει για χειρισμό ενώπιον του Δικαστηρίου στις 9꞉45 π.μ. 

Εάν δεν καταχωρηθεί ένσταση μέχρι τότε, η αίτηση θα εγκριθεί. 

 

396/20 

 

Να προσέλθει ο Αιτητής στις 7.4.21, 10 π.μ. 

180/21 

 

Εκκρεμεί η αίτηση ημερ. 19.3.21. Δίδεται χρόνος για ένσταση 

στην αίτηση μέχρι 10.5.21. Ορίζεται γι’ ακρόαση η αίτηση με γρ. 

αγορεύσεις στις 16.6.21, 9 π.μ. Έξοδα στην πορεία της αίτησης. 
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Ο παρών Πίνακας συντάχθηκε στις 6/4/21, ώρα 14:21   

 

 

(υπ.)  …………………………………………… 

                         Α. Πανταζή – Λάμπρου, Ε. Δ.  


