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ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ  

Ενώπιον: Α. ΠΑΝΤΑΖΗ – ΛΑΜΠΡΟΥ, Ε.Δ. 

 

ΚΑΤΆΛΟΓΟΣ ΑΓΩΓΏΝ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΤΗΝ 13/4/2021 

 

Αρ. Αγωγής: Ορίζεται: 
 

9673/10 Η αίτηση ημερ. 3.1.20 ορίζεται για ακρόαση στις 24.9.21, 10꞉30 

π.μ. Στο μεταξύ, εκδίδεται Διάταγμα για καταχώριση Ε/Δ από 

τον Εναγόμενο εντός 2 μηνών από 13.4.21 ως το αιτητικό Α της 

αίτησης. Έξοδα στην πορεία, όχι εναντίον Αιτητών. 

  

1678/11 Να προσέλθουν οι συνήγοροι στις 13.4.21, 9꞉20 π.μ. 

7917/11 Να προσέλθουν οι συνήγοροι /διάδικοι στις 13.4.21, 9꞉45 π.μ. 

889/12 Συνεχιζόμενη ακρόαση αγωγής, ορισμένη στις  11 π.μ. 

3039/13 Κατόπιν ηλεκτρονικών μηνυμάτων ημερ. 12.4.21 των 

συνηγόρων της Ενάγουσας, του Εναγόμενου 1 και  των 

Εναγομένων 2 και 3, η αγωγή θ’απορριφθεί ως αποσυρθείσα, 

διευθετηθείσα και εξοφληθείσα. Οι Υποθήκες 2/4127 και 2/4128 

ακυρώνονται και απαλλάσσονται οι εγγυητές. Κάθε πλευρά τα 

έξοδά της. 

 

6815/13 Ορίζεται γι’ακρόαση της αίτησης έρευνας στις  16.6.21,  11 π.μ. 

Έξοδα στην πορεία. Δεν απαιτείται φυσική παρουσία στο 

Δικαστήριο στις 13.4.21. 

 



2 

 

53/14 Επαναορίζεται γι’ακρόαση βάσει προγράμματος Δικαστηρίου 

στις 4.10.21, 11π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

3250/14 Επαναορίζεται γι’ακρόαση βάσει προγράμματος Δικαστηρίου 

στις 12.10.21, 11π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

3733/14 Επαναορίζεται γι’ακρόαση βάσει προγράμματος Δικαστηρίου 

στις 11.10.21, 11π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

5060/14 Επαναορίζεται γι’ακρόαση βάσει προγράμματος Δικαστηρίου 

στις 8.10.21, 11π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

5588/14 Επαναορίζεται γι’ακρόαση βάσει προγράμματος Δικαστηρίου 

στις 7.10.21, 11π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

6716/14 Επαναορίζεται γι’ακρόαση βάσει προγράμματος Δικαστηρίου 

στις 6.10.21, 11π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

3269/15  Επαναορίζεται γι’ακρόαση βάσει προγράμματος Δικαστηρίου 

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

 

3681/15 Εάν οι Ενάγοντες, δηλαδή οι ίδιοι οι Διάδικοι ενημερώσουν το 

Δικαστήριο ηλεκτρονικά μέχρι 13.4.21 9 π.μ. ότι δεν ενίστανται 

στο να δοθεί άδεια απόσυρσης των συνηγόρων τους, τότε δεν 

θα είναι αναγκαία η παρουσία ούτε αυτών ούτε των αντιδίκων 

τους στο Δικαστήριο στις 13.4.21 και η υπόθεση θα οριστεί για 

ακρόαση στις 2.11.21, 11 π.μ. Σε περίπτωση όμως που 

υπάρχει διαφωνία, τότε όλες οι πλευρές να εμφανιστούν στο 

Δικαστήριο στις 13.4.21, 10 π.μ. 

 

6701/15 Επαναορίζεται γι’ακρόαση βάσει προγράμματος Δικαστηρίου 

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

 



3 

 

615/16 Κατόπιν ηλεκτρονικών μηνυμάτων ημερ. 9.4.21 των συνηγόρων  

των Εναγόντων και της Εναγομένης, η αγωγή θ’ απορριφθεί ως 

αποσυρθείσα ανεπιφύλακτα και διευθετηθείσα. Κάθε πλευρά τα 

έξοδά της. 

 

2253/16 Εκδίδονται Διατάγματα για εκατέρωθεν καταχώρηση Ε/Δ 

αποκάλυψης εγγράφων εντός 45 ημερών από 13.4.21 και 

ακολούθως δίδεται χρόνος 1 μηνός για ανταλλαγή των 

αποκαλυφθέντων εγγράφων. Ορίζεται εκ νέου για οδηγίες στις 

24.9.21, 9 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

2383/16 Επαναορίζεται γι’ακρόαση βάσει προγράμματος Δικαστηρίου 

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

 

2384/16 Επαναορίζεται γι’ακρόαση βάσει προγράμματος Δικαστηρίου 

στις 30.11.21, 11π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

2385/16 Επαναορίζεται γι’ακρόαση βάσει προγράμματος Δικαστηρίου 

στις 30.11.21, 11π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

2386/16 Επαναορίζεται γι’ακρόαση βάσει προγράμματος Δικαστηρίου 

στις 26.11.21, 11π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

2387/16 Επαναορίζεται γι’ακρόαση βάσει προγράμματος Δικαστηρίου 

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

 

4570/16 Η αίτηση ημερ. 9.11.20 ορίζεται για οδηγίες στις 20.5.21, 9 π.μ. 

Τυχόν ένσταση μέχρι τότε. Έξοδα στην πορεία. 

 

228/17 Η αίτηση έρευνας ημερ. 21.11.19 ορίζεται για έλεγχο του Ε/Σ 

εναντίον των Καθ’ων  1, 2 και 3 στις 23.6.21, 9 π.μ. και 

παρακαλώ το Ε/Σ να εκδοθεί και να εκτελεστεί μέχρι τότε. 

  



4 

 

673/17 Αμφότερες οι αιτήσεις αντεξέτασης, ημερ. 3.9.20 και 9.11.20 

ορίζονται για ακρόαση με γρ. αγορεύσεις στις 14.6.21, 10 π.μ. 

Διαδικαστικά το Δικαστήριο οφείλει να ακούσει τις αγορεύσεις 

και να εκδώσει αυθημερόν απόφαση. Θα εξαρτηθεί όμως τούτο 

από το υπόλοιπο πρόγραμμα του Δικαστηρίου εκείνην την 

μέρα. Γι’αυτό οι γρ. αγορεύσεις να ετοιμαστούν για 

υποβοήθηση. 

 

2156/17 Επαναορίζεται γι’ακρόαση βάσει προγράμματος Δικαστηρίου 

στις 29.11.21, 11π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

2792/17 Ορίζεται 13.5.21, 9 πμ. για οδηγίες η αίτηση. 

4720/17 Επαναορίζεται γι’ακρόαση βάσει προγράμματος Δικαστηρίου 

στις 29.11.21, 11π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

2873/18 Μέχρι στιγμής δεν φαίνεται στο φάκελο του Δικαστηρίου η 

έγγραφη ένορκη μαρτυρία του Εναγομένου 1. Εάν όμως έχει 

καταχωρηθεί στο Πρωτοκολλητείο και οι αντίδικοι έλαβαν 

αντίγραφο αυτής, τότε  δίδεται χρόνος 40 ημερών από 13.4.21 

για καταχώρηση τυχόν αίτησης αντεξέτασης των ενόρκως 

δηλούντων. Σε περίπτωση που δεν καταχωρηθεί τέτοια αίτηση, 

τότε η υπόθεση θα οριστεί για ακρόαση με γραπτές τελικές 

αγορεύσεις στις 15.9.21, 9 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

3574/18 Παραμένει για χειρισμό (απόδειξη αγωγής εναντίον Εναγομένης 

αρ. 1) στις 13.4.21, 9 π.μ. 

 

760/19 Δεν φαίνεται να έχει καταχωρηθεί Παράρτημα Τύπου 25 από 

Εναγόμενους. Ως εκ τούτου επαναορίζεται για οδηγίες η αγωγή 

στις 13.5.21, 9 π.μ. με άδεια καταχώρησης του εν λόγω 

Παραρτήματος μέχρι τότε. 
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1447/19 Να προσέλθουν οι συνήγοροι στο Δικαστήριο στις 9 π.μ. 

1596/19 Εκδίδονται Διατάγματα (αναφορικά με τη διαδικασία της αγωγής 

και συγχρόνως και της ανταπαίτησης) για εκατέρωθεν 

καταχώρηση Ε/Δ αποκάλυψης εγγράφων εντός 45 ημερών από 

13.4.21 και ακολούθως δίδεται χρόνος 1 μηνός για επιθεώρηση 

των εγγράφων και ανταλλαγή αυτών. Ορίζεται εκ νέου για 

οδηγίες στις 24.9.21, 9 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

2435/19 Δεν φαίνεται να έχει καταχωρηθεί Παράρτημα Τύπου 25 από 

Εναγόμενους. Ως εκ τούτου επαναορίζεται για οδηγίες η αγωγή 

στις 13.5.21, 9 π.μ. με άδεια καταχώρησης του εν λόγω 

Παραρτήματος μέχρι τότε. 

 

2765/19 Εκδίδονται Διατάγματα για εκατέρωθεν καταχώρηση Ε/Δ 

αποκάλυψης εγγράφων εντός 45 ημερών από 13.4.21 και 

ακολούθως δίδεται χρόνος 1 μηνός για επιθεώρηση των 

εγγράφων και ανταλλαγή. Ορίζεται εκ νέου για οδηγίες στις 

24.9.21, 9 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

2879/19 Εκδίδονται Διατάγματα (αναφορικά με τη διαδικασία της αγωγής 

και συγχρόνως, για εξοικονόμηση χρόνου, και της 

ανταπαίτησης) για εκατέρωθεν καταχώρηση Ε/Δ αποκάλυψης 

εγγράφων εντός 45 ημερών από 13.4.21 και ακολούθως δίδεται 

χρόνος 40 ημερών για επιθεώρηση των εγγράφων. Ορίζεται εκ 

νέου για οδηγίες στις 24.9.21, 9 π.μ. Έξοδα στην πορεία. Η 

δικάσιμος 10.5.21 ακυρώνεται. Εάν υπάρχει οποιοδήποτε άλλο 

αίτημα για οδηγίες, θα εξεταστεί στις 24.9.21. 
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3050/19 Ορίζεται για οδηγίες στις 24.9.21, 9 π.μ. Ένσταση μέχρι τότε.Η 

Καθ’ης δεν απαιτείται να είναι παρούσα στις 13.4.21. Έξοδα 

στην πορεία. 

 

3213/19 Ορίζεται για ακρόαση στις 17.11.21, έξοδα στην πορεία. 

 

3946/19 Εκδίδονται Διατάγματα (αναφορικά με τη διαδικασία της αγωγής 

και συγχρόνως, για εξοικονόμηση χρόνου, και της 

ανταπαίτησης) για εκατέρωθεν καταχώρηση Ε/Δ αποκάλυψης 

εγγράφων εντός 45 ημερών από 13.4.21 και ακολούθως δίδεται 

χρόνος 40 ημερών για επιθεώρηση των εγγράφων. Ορίζεται εκ 

νέου για οδηγίες στις 24.9.21, 9 π.μ. Έξοδα στην πορεία. Η 

δικάσιμος 13.5.21 ακυρώνεται. Εάν υπάρχει οποιοδήποτε άλλο 

αίτημα για οδηγίες, θα εξεταστεί στις 24.9.21. 

 

4054/19 Να προσέλθουν οι συνήγοροι στις 13.4.21, 9꞉30 π.μ. 

4165/19 Εκδίδονται Διατάγματα για εκατέρωθεν καταχώρηση Ε/Δ 

αποκάλυψης εγγράφων εντός 45 ημερών από 13.4.21 και 

ακολούθως δίδεται χρόνος 1 μηνός για επιθεώρηση των 

εγγράφων και ανταλλαγή. Ορίζεται εκ νέου για οδηγίες στις 

24.9.21, 9 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

138/20 Δίδονται οδηγίες για εκατέρωθεν καταχώρηση Ονομ. 

Καταλόγου Μαρτύρων και Σύνοψης Μαρτυρίας εντός 2 μηνών 

από 13.4.21. Ορίζεται για ακρόαση η αγωγή την 1.12.21, 11 

π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

1443/20 Παραμένει για χειρισμό (απόδειξη) στις 13.4.21, 8꞉45 π.μ. 
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1913/20 Δεν υπάρχει Ε/Υ καταχωρημένη στο φάκελο του Δικαστηρίου. 

Παρατείνεται ο χρόνος μέχρι τις 15.5.21 και ορίζεται στα 

28.5.21, 9 π.μ. για απόδειξη της αγωγής. Έξοδα στην πορεία. 

 

2761/20 Δεν υπάρχει Ε/Υ καταχωρημένη στο φάκελο του Δικαστηρίου. 

Παρατείνεται ο χρόνος μέχρι τις 15.5.21 και ορίζεται στα 

28.5.21, 9 π.μ. για απόδειξη της αγωγής. Έξοδα στην πορεία. 

 

2900/20 Παραμένει για χειρισμό (απόδειξη) στις 13.4.21, 9 π.μ. 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ 13/4/2021 

 

Αρ. Αίτησης: Ορίζεται: 

 
 

18/01 

 

Ορίζεται για οδηγίες η αίτηση ημερ. 12.5.20 στις 24.9.21. 

Ένσταση να καταχωρηθεί το αργότερο μέχρι 24.6.21. Έξοδα 

στην πορεία, όχι εναντίον Αιτήτριας. Οι Καθ’ων να εμφανιστούν 

στο Δικαστήριο στις 24.9.21, 9 π.μ.. 

 

297/02 Να προσέλθουν οι συνήγοροι / διάδικοι στο Δικαστήριο στις 

13.4.21, 9꞉40 π.μ. 

 

1063/06 

 

Παραμένει για χειρισμό ενώπιον του Δικαστηρίου στις 13.4.21, 

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

  

398/10 

 

Εκδίδεται Διάταγμα ως το αιτητικό Α της αίτησης για 12 χρόνια 

από 13.4.21, χωρίς έξοδα. 

Δεν απαιτείται φυσική παρουσία των Αιτητών στο Δικαστήριο. 

 

517/12 

 

Εάν υπήρξε εξώδικη διευθέτηση από τον πρωτοφειλέτη, οι 

Αιτητές να ενημερώσουν το Δικαστήριο ηλεκτρονικά μέχρι 
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13.4.21, 9 π.μ. Εάν δεν υπήρξε διευθέτηση, τότε η αίτηση ημερ. 

28.5.20 επαναορίζεται στις 28.9.21, 9 π.μ. για οδηγίες και η 

ένσταση των Καθ’ων να καταχωρηθεί μέχρι 10.9.21. Έξοδα 

στην πορεία, όχι εναντίον Αιτητών. Δεν απαιτείται φυσική 

παρουσία στ Δικαστήριο στις 13.4.21. 

 

180/17 

 

Εξακολουθεί να μην υπάρχει καταχωρημένη ένσταση στο 

φάκελο του Δικαστηρίου. Παρατείνεται η προθεσμία για τελ. 

φορά μέχρι 24.5.21. Ορίζεται για οδηγίες και για εμφάνιση του 

Καθ’ου στο Δικαστήριο στις 31.5.21, 9 π.μ. 

 

410/17 

 

Να προσέλθουν οι συνήγοροι στις 13.4.21, 9꞉30 π.μ. για 

προγραμματισμό ακρόασης καθ’ότι πρώτη φορά τίθεται η 

παρούσα ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου. 

 

 

 

Ο παρών Πίνακας συντάχθηκε στις 12/4/21, ώρα 14:39   

 

 

(υπ.)  …………………………………………… 

                         Α. Πανταζή – Λάμπρου, Ε. Δ.  


