
1 

 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ  

Ενώπιον: Α. ΠΑΝΤΑΖΗ – ΛΑΜΠΡΟΥ, Ε.Δ. 

 

ΚΑΤΆΛΟΓΟΣ ΑΓΩΓΏΝ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΤΗΝ 9/4/2021 

 

Αρ. Αγωγής: Ορίζεται: 
 

7081/09 Να ενημερωθεί το Δικαστήριο μέχρι 9.4.21, 9 π.μ. αν επιδόθηκε 

η αίτηση ημερ. 7.7.20. Αν όχι, κατά πόσον θα αποσυρθεί άνευ 

βλάβης ως ανεπίδοτη. 

 

2878/10 Παραμένει για χειρισμό ενώπιον του Δικαστηρίου στις 9.4.21, 

9꞉45 π.μ. 

 

4312/12 Η αίτηση ημερ. 8.7.20 αποσύρεται και απορρίπτεται, άνευ 

βλάβης, ως ανεπίδοση, χωρίς έξοδα. 

 

2956/13 Συνεχιζόμενη ακρόαση αγωγής. Ως η ηλεκτρονική 

αλληλογραφία ημερ. 8.4.21, η ακρόαση αναβάλλεται για τις 

28.4.21, 10 π.μ., χωρίς έξοδα. 

 

2819/13 Να ενημερωθεί το Δικαστήριο μέχρι 9.4.21, 9 π.μ. αν επιδόθηκε 

η αίτηση ημερ. 5.11.20. Αν όχι, κατά πόσον θα αποσυρθεί άνευ 

βλάβης ως ανεπίδοτη. 

 

5570/13 Εκκρεμούσε για οδηγίες ή/και προγραμματισμό ακρόασης λόγω 

επικείμενης αντικατάστασης δικηγόρων. Τούτο έγινε. Οπόταν 

ορίζεται για ακρόαση, βάσει προγράμματος Δικαστηρίου, στις 

27.9.21, 11 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 
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6671/13 Επαναορίζεται για ακρόαση βάσει προγράμματος Δικαστηρίου 

στις 28.9.21, 11 π.μ. έξοδα στην πορεία. 

 

6684/13 Επαναορίζεται για ακρόαση βάσει προγράμματος Δικαστηρίου 

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

 

1438/14 Επαναορίζεται για ακρόαση βάσει προγράμματος Δικαστηρίου 

στις 15.11.21, 11 π.μ. έξοδα στην πορεία. 

 

3300/14 Επαναορίζεται για ακρόαση βάσει προγράμματος Δικαστηρίου 

στις 12.11.21, 11 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

4239/14 Ορίζεται για ακρόαση στις 13.9.21, 9 π.μ. Να υποβάλουν τις 

αγορεύσεις τους ηλεκτρονικά προς το Δικαστήριο και το 

πρωτότυπο να αφεθεί στο Πρωτοκολλητείο. 

 

4849/14 Όσον αφορά τον Εναγόμενο αρ. 1 η υπόθεση θα προχωρήσει 

σε απόδειξη, εφόσον δεν υπάρχει εμφάνιση γι’αυτόνμέχρι 

στιγμής. Είναι ήδη καταχωρημένη στο Δικαστήριο Ε/Δ για 

απόδειξη των γεγονότων από πλευράς των Εναγόντων – 

Αιτητών. 

Όσον όμως αφορά τον Εναγόμενο 2, παρακαλώ όπως οι 

Ενάγοντες – Αιτητές απαντήσουν στο αίτημα του Εναγομένου 2 

για άδεια καταχώρησης Ε/Υ και απόσυρσης της αίτησης με 

έξοδα υπέρ Εναγόντων. Εάν η απάντηση είναι θετική να σταλεί 

ηλεκτρονικά στο Δικαστήριο μέχρι 9.4.21, 9 π.μ., εάν όμως 

υπάρχει διαφωνία τότε να προσέλθουν στο Δικαστήριο και οι 

δύο πλευρές στις 9 π.μ. 

  

5889/14 Επαναορίζεται για ακρόαση βάσει προγράμματος Δικαστηρίου 

στις 11.11.21, 11 π.μ. έξοδα στην πορεία. 
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3146/15 Να προσέλθουν για οδηγίες οι συνήγοροι / διάδικοι στις 9.4.21, 

9꞉15 π.μ. 

 

4490/15 Ορίζεται για οδηγίες στις 21.9.21, 9 π.μ. 

6019/15 Έχει συμπληρωθεί η τροποποιημένη δικογραφία. Είναι 

υπόθεση ταχείας εκδίκασης λόγω του ότι η κλίμακα είναι κάτω 

των €3000, γι’αυτό και η μαρτυρία θα πρέπει να καταχωρηθεί 

εκατέρωθεν εγγράφως με ένορκη δήλωση. Για την πλευρά των 

Εναγόντων υπάρχει ήδη στο φάκελο από 27.4.17, αλλά 

χρειάζεται μια Σ.Ε/Δ για να επιβεβαιώσουν ότι ακόμη και μετά 

την τροποποίηση θα στηριχθούν σε αυτήν ή αν επιθυμούν να 

εισάξουν πρόσθετη έγγραφη ένορκη μαρτυρία. Να 

ενημερώσουν το Δικαστήριο μέχρι 9.4.21, 9 π.μ., για να μπορεί 

να δώσει οδηγίες αναλόγως και για τον Εναγόμενο. 

 

7000/15 Επαναορίζεται, βάσει προγράμματος Δικαστηρίου, για ακρόαση 

στις 8.11.21, 11 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

1253/16 Επαναορίζεται, βάσει προγράμματος Δικαστηρίου, για ακρόαση 

στις 18.11.21, 11 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

5444/16  Επαναορίζεται, βάσει προγράμματος Δικαστηρίου, για 

ακρόαση στις 19.11.21, 11 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

194/17 Να εμφανισθούν στο Δικαστήριο οι συνήγοροι / διάδικοι στις 

9.4.21, 9꞉15 π.μ. 

801/17 Όσον αφορά τη διαδικασία μεταξύ Εναγόντων και Εναγομένων, 

εκδίδεται Διάταγμα για εκατέρωθεν καταχώρηση Ε/Δ 

αποκάλυψης εγγράφων εντός 45 ημερών από 9.4.21 και 

ακολούθως δίδεται χρόνος 1 μηνός για ανταλλαγή των 

εγγράφων που θα αποκαλυφθούν. Ορίζεται ξανά για οδηγίες 
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στις 21.9.21, 9 π.μ. για να θέσουν οι Εναγόμενοι 1 και 2 τυχόν 

άλλο αίτημα επιθυμούν ως η παρα. 10 του Παραρτήματός τους 

(τύπος 25). 

Όσον αφορά την αίτηση του Εναγομένου 3, ημερ. 12.5.20, οι 

Εναγόμενοι 1 και 2 να ενημερώσουν το Δικαστήριο μέχρι 

9.4.21, 9 π.μ., ηλεκτρονικά αν θα έχουν ένσταση ή αν 

αποδέχονται την έκδοση Διατάγματος ως η αίτηση. 

Σε περίπτωση ένστασης, η αίτηση θα οριστεί για οδηγίες στις 

21.9.21 και ο χρόνος για ένσταση θα είναι μέχρι 30.6.21. 

 

3140/17 Δίδεται άδεια να θεωρηθεί εμπρόθεσμη η Ε/Δ αποκάλυψης 

εγγράφων των Εναγόντων ημερ. 19.3.21. Δίδεται χρόνος για 

καταχώρηση εκατέρωθεν Ονομ. Καταλόγων Μαρτύρων και 

Σύνοψης Μαρτυρίας μέχρι 10.9.21. Ορίζεται για ακρόαση 

στις25.11.21, 11 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

4548/17 Επαναορίζεται, βάσει προγράμματος Δικαστηρίου, για ακρόαση 

στις 24.11.21, 11 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

796/18 Παραμένει για χειρισμό ενώπιον του Δικαστηρίου στις 9.4.21, 

9꞉20 π.μ. Να προσέλθουν οι διάδικοι. 

 

838/18 Επαναορίζεται γι’ακρόαση βάσει προγράμματος Δικαστηρίου 

στις 15.10.21, 11 π.μ. 

 

1320/18 Ορίζεται για ακρόαση η αγωγή στις 19.11.21, 11 π.μ. Έξοδα 

στην πορεία. 

 

1821/18 Να προσέλθουν οι συνήγοροι / διάδικοι στο Δικαστήριο στις 

9.4.21, 9 π.μ. 
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2416/18 Ορίζεται για ακρόαση η αγωγή στις 18.11.21, 11 π.μ. Έξοδα 

στην πορεία. 

 

801/19 Κατόπιν επιστολής της συνηγόρου των Αιτητών ημερ. 20.10.20, 

η αίτηση έρευνας ημερ. 8.7.20, απορρίπτεται ως αποσυρθείσα 

και εξωδίκως διευθετηθείσα, χωρίς έξοδα. 

 

1403/19 Να προσέλθουν οι συνήγοροι / διάδικοι στις 9.4.21, 9꞉15 π.μ. 

1420/19 Οι Ενάγοντες δεν φαίνεται να συμμορφώθηκαν με τις οδηγίες 

του Δικαστηρίου ημερ. 20.10.20.  

Παρατείνεται ο χρόνος κατά 1 μήνα από 9.4.21 τόσο για 

σκοπούς αποκάλυψης εγγράφων όσο και για σκοπούς 

καταχώρισης Ονομ. Καταλόγου Μαρτύρων και Σύνοψης 

μαρτυρίας. 

Ορίζεται για ακρόαση στις 12.11.21, 11 π.μ. 

Έξοδα στην πορεία, όχι εναντίον Εναγομένων. 

 

1858/19 Να προσέλθουν οι συνήγοροι στις 9꞉40 π.μ. 

2059/19 Δεν εντοπίζεται στο φάκελο του Δικαστηρίου επίδοση κλήσης 

για οδηγίες, ούτε Παράρτημα τύπου 25 από Εναγόμενο. 

Επαναορίζεται στις 6.7.21 για επίδοση της κλήσης ή (αν ήδη 

έγινε) για οδηγίες. 

 

3564/19 Ορίζεται για απόδειξη στις 26.4.21, 9 π.μ., εκτός αν 

καταχωρηθεί Ε/Υ μέχρι 23.4.21. έξοδα στην πορεία, όχι 

εναντίον Εναγόντων. 

 

3998/19 Να προσέλθει η συνήγορος της Αιτήτριας στο Δικαστήριο στις 

9.4.21, 8꞉45 π.μ. Το Δικαστήριο θα επιληφθεί για να δώσει τις 

οδηγίες που κρίνει πρέπουσες, καθ’ότι δεν έχει τεκμηριωθεί η 
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παρα. 20 της Ε/Δ που συνοδεύει την αίτηση. 

 

217/20 Εκδίδεται εκ συμφώνου Διάταγμα ως το αιτητικό (Α) της 

αίτησης, χωρίς έξοδα. Δεν απαιτείται φυσική παρουσία στο 

Δικαστήριο στις 9.4.21. 

 

315/20 Η αίτηση έρευνας, ημερ. 9.9.20 ορίζεται για ακρόαση στις 

8.10.21, 11 π.μ. Έξοδα στην πορεία. Δεν απαιτείται φυσική 

παρουσία ενώπιον του Δικαστηρίου στις 9.4.21. 

 

1666/20 Η αίτηση ημερ. 5.11.20 απορρίπτεται, εφόσον καταχωρήθηκε 

Ε/Υ στις 30.3.21, με έξοδα €405 συν ΦΠΑ υπερ Εναγόντων και 

εναντίον Εναγομένων 1 έως 3 αλληλέγγυα και/ή κεχωρισμένα, 

πληρωτέα στο τέλος της δίκης. 

 

2529/20 Δίδεται χρόνος για Ε/Υ εντός 40 ημερών από 9.4.21. Ορίζεται 

για απόδειξη της αγωγής στις 21.9.21, 9 π.μ. Έξοδα στην 

πορεία, όχι εναντίον Εναγόντων. 

 

2726/20 Εκκρεμεί για απόδειξη για τον Εναγόμενο 2 στις 9.4.21, 9 π.μ. 

Να προσέλθει η πλευρά της Ενάγουσας εάν θα καταχωρήσει 

νέα Ε/Δ απόδειξης. 

 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ 9/4/2021 

 

Αρ. Αίτησης: Ορίζεται: 

 
 

130/05 

 

 Η αίτηση εγκρίνεται από το Δικαστήριο, χωρίς έξοδα. Δεν 

απαιτείται φυσική παρουσία του Αιτητή στο Δικαστήριο στις 

9.4.21. 
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324/06 

 

Επαναορίζεται η υπόθεση για οδηγίες στις 6.7.21, 9 π.μ. Σ.Ε/Δ 

εντός 2 βδομάδων από 9.4.21. Έξοδα στην πορεία. 

865/06 Ορίζεται για ακρόαση η αίτηση έρευνας στις 28.9.21, 11 π.μ. 

Έξοδα στην πορεία. 

 

849/07 

 

Ορίζεται για επίδοση στους Καθ’ων η αίτηση στις 21.9.21, 9 

π.μ. 

 

643/08 

 

 Ορίζεται για επίδοση στους Καθ’ων η αίτηση στις 5.7.21, 9 π.μ. 

 

545/10 

 

Ορίζεται για επίδοση στην Καθ’ης η αίτηση στις 21.9.21, 9 π.μ. 

 

Διαχ.315/15 

 

Ορίζεται για ενδιάμεσους ή/και τελικούς λογαριασμούς στις 

21.9.21, 9 π.μ. ως η ηλεκτρονική αλληλογραφία που υπάρχει 

στο φάκελο τουΔικαστηρίου. 

 

1136/17 

 

Να προσέλθουν οι συνήγροι στις 9.4.21, 8꞉50 π.μ. 

298/20 

 

Να προσέλθει ο Διαχειριστής στις 9.4.21, 10 π.μ. 

Ειδ. 

Πτώχευσης 

8/21 

 

Ορίζεται γι’ακρόαση στις 21.9.21, 11 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

43/21 

 

Να προσέλθει η συνήγορος στις 9.4.21, 9 π.μ. 

 

 

Ο παρών Πίνακας συντάχθηκε στις 8/4/21, ώρα 15:11   

 

 

(υπ.)  …………………………………………… 

                         Α. Πανταζή – Λάμπρου, Ε. Δ.  


