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ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ  

Ενώπιον: Α. ΠΑΝΤΑΖΗ – ΛΑΜΠΡΟΥ, Ε.Δ. 

 

ΚΑΤΆΛΟΓΟΣ ΑΓΩΓΏΝ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΤΗΝ 12/4/2021 

 

Αρ. Αγωγής: Ορίζεται: 
 

7296/12 Να εμφανιστούν οι συνήγοροι στο Δικαστήριο στις 12.4.21, 11 

π.μ. για να επιληφθεί στην παρουσία τους το Δικαστήριο του 

αιτήματος εξαίρεσης που υποβλήθηκε από τους συνηγόρους 

των Εναγομένων ηλεκτρονικά στις 9.4.21.  

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει στο φάκελο οποιαδήποτε 

τοποθέτηση των Εναγόντων επί του εν λόγω αιτήματος. 

 

4158/13 Ορίζεται γι’ακρόαση στις 23.9.21, 11 π.μ. με προτεραιότητα 

έναρξης. Χωρίς έξοδα η δικάσιμος ημερ. 12.4.21. 

 

7125/13 Ορίζεται γι’ακρόαση στις 17.9.21, 11 π.μ. με προτεραιότητα 

έναρξης. Χωρίς έξοδα η δικάσιμος ημερ. 12.4.21. 

 

6213/14 Εγκρίνεται το αίτημα αναβολής. Η ακρόαση ορίζεται στις 

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

Εναγομένων. 

 

5141/14 Επαναορίζεται για οδηγίες, για σκοπούς διευθέτησης, στις 

23.9.21. Εάν συμβιβασθεί ενωρίτερα, να ενημερωθεί το 

Δικαστήριο με ειδοποίηση στο Πρωτοκολλητείο. Έξοδα στην 

πορεία. 
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5970/14 Ορίζεται γι’ακρόαση στις 19.11.21, 11 π.μ. με προτεραιότητα 

έναρξης. Χωρίς έξοδα η δικάσιμος ημερ. 12.4.21. 

 

6567/14 Ορίζεται γι’ακρόαση στις 18.11.21, 11 π.μ. με προτεραιότητα 

έναρξης. Χωρίς έξοδα η δικάσιμος ημερ. 12.4.21. 

 

7101/14 Ορίζεται γι’ακρόαση στις 16.11.21, 11 π.μ. με προτεραιότητα 

έναρξης. Χωρίς έξοδα η δικάσιμος ημερ. 12.4.21. 

 

2615/15 Επαναορίζεται, βάσει προγράμματος Δικαστηρίου, για ακρόαση  

στις 10.11.21, 11 π.μ, Έξοδα στην πορεία. 

 

5915/15 Η αίτηση ημερ. 6.11.20 ορίζεται για οδηγίες στις 23.9.21, 9 π.μ. 

Η Διευθύντρια Ε. Αναστάση να είναι παρούσα τότε στο 

Δικαστήριο και να καταχωρήσει τυχόν ένσταση μέχρο τότε.  

Όσον αφορά την κα Ι. Αναστάση, η αίτηση ορίζεται για επίδοση 

μαρτυρικής κλήσης σε αυτήν στις 23.9.21, 9 π.μ. ΄ 

Χωρίς έξοδα η δικάσιμος 12.4.21. 

  

6057/15 Εγκρίνεται το αίτημα αναβολής που υποβλήθηκε εκ συμφώνου. 

Ορίζεται γι’ακρόαση στις 9.11.21, 11 π.μ.. Χωρίς έξοδα η 

δικάσιμος 12.4.21. 

 

513/16 

 

 Ορίζεται γι’ακρόαση στις 22.11.21, 11 π.μ. Έξοδα στην πορεία.  

5402/16 Επαναορίζεται, βάσει προγράμματος Δικαστηρίου, για ακρόαση  

στις 23.11.21, 11 π.μ, Έξοδα στην πορεία. 

 

66/17 Η αίτηση ημερ. 2.7.20 θ’απορριφθεί στις 12.4.21, 9 π.μ., ως 

ανεπίδοτη, άνευ βλάβης χωρίς έξοδα, εφόσον εξακολουθεί να 

μην υπάρχει επιδοτήριο αυτής στο φάκελο του Δικαστηρίου. 
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650/17 Επαναορίζεται, βάσει προγράμματος Δικαστηρίου, για ακρόαση  

στις 25.11.21, 11 π.μ, Έξοδα στην πορεία. 

 

1394/17 Επαναορίζεται, βάσει προγράμματος Δικαστηρίου, για ακρόαση  

στις 23.11.21, 11 π.μ, Έξοδα στην πορεία. 

 

1623/17 Επαναορίζεται, βάσει προγράμματος Δικαστηρίου, για ακρόαση  

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

 

1806/17 Ουδεμία ενημέρωση υπάρχει στο φάκελο για τυχόν διευθέτηση 

της αγωγής. Η υπόθεση ορίζεται για ακρόαση στις 26.11.21, 11 

π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

2393/17 Εκκρεμεί η αίτηση ημερ. 25.9.20 για αναστολή εκτέλεσης της 

τελικής απόφασης στην αγωγή. Καταχωρήθηκε ένσταση στις 

28.12.2020. Στις 20.1.21 ήταν ορισμένη για ακρόαση η αίτηση 

με γρ. αγορεύσεις, αλλά λόγω lockdown ορίστηκε από το 

Πρωτοκολλητείο αυτόματα στις 12.4.21. Εάν αμφότεροι οι 

διάδικοι είναι έτοιμοι για ακρόαση, τότε να υποβληθούν 

ηλεκτρονικά στο Δικαστήριο οι γραπτές αγορεύσεις στις 

12.4.21, μέχρι 10 π.μ. και το πρωτότυπο να αφεθεί στο 

Πρωτοκολλητείο. Σε περίπτωση που επιθυμούν αναβολή της 

ακρόασης, το αίτημα να γίνει ηλεκτρονικά το αργότερο μέχρι 9 

π.μ. στις 12.4.21. 

 

1255/18 Παραμένει για χειρισμό ενώπιον του Δικαστηρίου στις 12.4.21, 

9 π.μ. Να προσέλθουν οι συνήγοροι / διάδικοι. 

 

1353/18 Επαναορίζεται για ακρόαση, βάσει προγράμματος Δικαστηρίου, 

στις 24.11.21, 11 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 
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1621/18 Επαναορίζεται για ακρόαση, βάσει προγράμματος Δικαστηρίου, 

στις 23.11.21, 11 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

2497/18 Επαναορίζεται για ακρόαση, βάσει προγράμματος Δικαστηρίου, 

στις 22.11.21, 11 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

3020/18 Επαναορίζεται για ακρόαση, βάσει προγράμματος Δικαστηρίου, 

στις 16.11.21, 11 π.μ. Χωρίς έξοδα η δικάσιμος 12.4.21. 

 

3119/18 Παραμένει για χειρισμό ενώπιον του Δικαστηρίου στις 12.4.21, 

9 π.μ.  

 

975/19 Εκδίδονται Διατάγματα για εκατέρωθεν καταχώρηση Ε/Δ 

αποκάλυψης εγγράφων μεταξύ Εναγόντων – Εναγομένων και 

μεταξύ Εναγομένων – Τριτοδιαδίκου εντός 2 μηνών από 

12.4.21 και για επιθεώρηση εγγράφων εντός 1 μηνός από τη 

λήξη της προθεσμίας για αποκάλυψη. Ορίζεται για οδηγίες η 

αγωγή στις 23.9.21, 9 π.μ. 

 

1533/19 Εκδίδονται Διατάγματα για εκατέρωθεν καταχώρηση Ε/Δ 

αποκάλυψης εγγράφων εντός 45 ημερών από 12.4.21 και για 

επιθεώρηση εγγράφων εντός 1 μηνός από τη λήξη της 

προθεσμίας για αποκάλυψη. Ορίζεται για οδηγίες η αγωγή στις 

22.9.21, 9 π.μ. 

 

1534/19 Εκδίδονται Διατάγματα για εκατέρωθεν καταχώρηση Ε/Δ 

αποκάλυψης εγγράφων εντός 45 ημερών από 12.4.21 και για 

επιθεώρηση εγγράφων εντός 1 μηνός από τη λήξη της 

προθεσμίας για αποκάλυψη. Ορίζεται για οδηγίες η αγωγή στις 

22.9.21, 9 π.μ. 
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1663/19 Άδεια δίδεται για καταχώρηση της Ε/Υ μέχρι 9.4.21. Εάν και 

εφόσον γίνει η καταχώρισή της εντός της ημέρας, τότε στις 

12.4.21 θ’ απορριφθεί η αίτηση με έξοδα υπέρ της Ενάγουσας 

€245 συν ΦΠΑ συν €16,50σ. 

 

1933/19 Εκδίδονται Διατάγματα για εκατέρωθεν καταχώρηση Ε/Δ 

αποκάλυψης εγγράφων εντός 60 ημερών από 12.4.21 και για 

επιθεώρηση εγγράφων εντός 1 μηνός από τη λήξη της 

προθεσμίας για αποκάλυψη. Ορίζεται για οδηγίες η αγωγή στις 

22.9.21, 9 π.μ. 

 

3382/19 Εκδίδεται Διάταγμα ως τα αιτητικά Α και Β της αίτησης χωρίς 

έξοδα. Δεν απαιτείται φυσική παρουσία στο Δικαστήριο στις 

12.4.21.  

 

3488/19 Παραμένει για χειρισμό (απόδειξη) στις 12.4.21, 9 π.μ. Δεν 

φαίνεται να καταχωρήθηκε Ε/Υ μέχρι 8.3.21, ως οι 

προηγούμενες οδηγίες του Δικ. 

 

3533/19 Δίδονται οδηγίες για εκατέρωθεν καταχώρηση Ονομ. 

Καταλόγων Μαρτύρων και Σύνοψη Μαρτυρίας εντός 45 ημερών 

από 12.4.21. Ορίζεται για ακρόαση η αγωγή στις 15.11.21, 11 

π.μ. 

 

3594/19 Δίδονται οδηγίες για εκατέρωθεν καταχώρηση Ονομ. 

Καταλόγων Μαρτύρων και Σύνοψη Μαρτυρίας εντός 45 ημερών 

από 12.4.21. Ορίζεται για ακρόαση η αγωγή στις 16.11.21, 11 

π.μ. 

 

4063/19 Εκδίδονται Διατάγματα για εκατέρωθεν καταχώρηση Ε/Δ 

αποκάλυψης εγγράφων εντός 45 ημερών από 12.4.21 και για 

επιθεώρηση εγγράφων εντός 1 μηνός από τη λήξη της 

προθεσμίας για αποκάλυψη. Ορίζεται για οδηγίες η αγωγή στις 
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22.9.21, 9 π.μ. 

 

326/20 Εκκρεμεί η κλήση για οδηγίες ημερ. 6.11.20. Έχει επιδοθεί στο 

συνήγορο των Εναγομένων αλλά δεν έχει καταχωρηθεί 

Παράρτημα Τύπου 25. Παρέχεται χρόνος 2 βδομάδων για το 

σκοπό αυτό και ορίζεται 12.5.21, 9 π.μ. για οδηγίες η αγωγή. 

Έξοδα στην πορεία, όχι εναντίον Εναγόντων. 

 

508/20 Εκκρεμεί η κλήση για οδηγίες ημερ. 8.2.21. Έχει επιδοθεί στους 

Εναγομένους 1 και 2 αλλά δεν έχει καταχωρηθεί Παράρτημα 

Τύπου 25. Παρέχεται χρόνος 1 μηνός για το σκοπό αυτό και 

ορίζεται 14.5.21, 9 π.μ. για οδηγίες η αγωγή. Έξοδα στην 

πορεία, όχι εναντίον Εναγόντων. 

 

1418/20 Εκδίδονται Διατάγματα για εκατέρωθεν καταχώρηση Ε/Δ 

αποκάλυψης εγγράφων εντός 45 ημερών από σήμερα και για 

επιθεώρηση εγγράφων εντός 1 μηνός από τη λήξη της 

προθεσμίας για αποκάλυψη. Ορίζεται για οδηγίες η αγωγή στις 

22.9.21, 9 π.μ. 

 

2271/20 Παραμένει για χειρισμό (απόδειξη) στις 12.4.21, 9 π.μ. Δεν 

φαίνεται να καταχωρήθηκε Ε/Υ μέχρι 9.3.21, ως οι 

προηγούμενες οδηγίες του Δικ. 

 

2357/20 Εξακολουθεί να μην υπάρχει στο φάκελο καταχωρημένη Ε/Υ 

από Εναγόμενο 1. Παρατείνεται για τελ. φορά ο χρόνος μέχρι 

12.5.21 και ορίζεται για απόδειξη στις 14.5.21. Έξοδα στην 

πορεία, όχι εναντίον Ενάγουσας. 

3496/20 Παραμένει για χειρισμό (απόδειξη) στις 12.4.21, 9 π.μ 

3620/20 Παραμένει για χειρισμό (απόδειξη) στις 12.4.21, 9 π.μ. Δεν 

απαιτείται φυσική παρουσία συνηγόρων Αιτητών. 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ 12/4/2021 

 

Αρ. Αίτησης: Ορίζεται: 

 
 

268/04 

 

Εγκρίνεται το αίτημα αναβολής της ακρόασης με γρ. αγορεύσεις 

που υποβλήθηκε ηλεκτρονικά στις 8.4.21. Επαναορίζεται για το 

σκοπό αυτό στις 14.5.21, 9 π.μ. και οι αγορεύσεις να 

υποβληθούν ηλεκτρονικά, το δε πρωτότυπο να αφεθεί στο 

Πρωτοκολλητείο. 

 

416/14 Παραμένει για χειρισμό ενώπιον του Δικαστηρίου στις 12.4.21, 

9꞉20 π.μ. 

 

Αιτ. Παρακοής 

248/18 

Ο φάκελος δεν τέθηκε ενώπιον του Δικαστηρίου. Μόλις 

εντοπισθεί θα ειδοποιηθούν οι συνήγοροι. Παρακαλώ όπως 

είναι και οι ίδιοι σε επικοινωνία με το Πρωτοκολλητείο. 

 

Αιτ.-Έφεση 

241/19 

 

Παραμένει για χειρισμό ενώπιον του Δικαστηρίου στις 12.4.21, 

9꞉30 π.μ. Να προσέλθουν οι συνήγοροι. 

 

 

Ο παρών Πίνακας συντάχθηκε στις 9/4/21, ώρα 13:02   

 

 

(υπ.)  …………………………………………… 

                         Α. Πανταζή – Λάμπρου, Ε. Δ.  


