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ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ  

Ενώπιον: Α. ΠΑΝΤΑΖΗ – ΛΑΜΠΡΟΥ, Ε.Δ. 

 

ΚΑΤΆΛΟΓΟΣ ΑΓΩΓΏΝ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΤΗΝ 14/4/2021 

 

Αρ. Αγωγής: Ορίζεται: 
 

4729/10 Η αίτηση έρευνας ορίζεται γι’ ακρόαση στις 10.9.21, 11 π.μ. 

Χωρίς έξοδα, λόγω του λόγου της αναβολής. 

 

2225/12 Συνεχιζόμενη ακρόαση αγωγής, ορισμένη στις 11 π.μ. 

6915/13 Λόγω της συνεχιζόμενης, δεν θα υπάρχει χρόνος έναρξης της 

παρούσας.  Εάν υπάρχει πρόθεση συμβιβασμού και 

δηλώσεων, να προσέλθουν οι συνήγοροι στις 10 π.μ. Εάν όχι, 

τότε θ’ αναβληθεί για τις 30.9.21, 11 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

7219/13 Ορίζεται 30.6.21, 11 π.μ. γι’ ακρόαση, χωρίς έξοδα. 

1667/14 Εγκρίνεται το αίτημα αναβολής και ορίζεται για ακρόαση στις 

22.11.21, 11 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

4829/14 Ορίζεται 31.5.21, 9 π.μ. για οδηγίες. Έξοδα στην πορεία. 

7782/14 Ορίζεται στις 24.11.21, 11 π.μ. με προτεραιότητα έναρξης. 

Έξοδα στην πορεία. 

 

152/15 Ορίζεται γι’ακρόαση στις 10.11.2021, 11 π.μ. Έξοδα στην 

πορεία. 
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516/15 Ορίζεται 27.9.21, 9 π.μ. για διευθέτηση ή/και προγραμματισμό 

ακρόασης. Έξοδα στην πορεία. 

 

824/15 Ορίζεται για ακρόαση στις 23.11.21, 11 π.μ. έξοδα στην πορεία. 

3555/15 Επαναορίζεται γι’ακρόαση βάσει προγράμματος Δικαστηρίου 

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

 

4362/15 Αποσύρεται ως εξωδίκως διευθετηθείσα και απορρίπτεται. Κάθε 

πλευρά τα έξοδά της. 

 

4384/15  Αποσύρεται ως εξωδίκως διευθετηθείσα και απορρίπτεται. 

Κάθε πλευρά τα έξοδά της. 

 

4474/15 Αποσύρεται ως εξωδίκως διευθετηθείσα και απορρίπτεται. Κάθε 

πλευρά τα έξοδά της. 

 

4475/15 Αποσύρεται ως εξωδίκως διευθετηθείσα και απορρίπτεται. Κάθε 

πλευρά τα έξοδά της. 

 

4497/15 Αποσύρεται ως εξωδίκως διευθετηθείσα και απορρίπτεται. Κάθε 

πλευρά τα έξοδά της. 

 

4498/15 Αποσύρεται ως εξωδίκως διευθετηθείσα και απορρίπτεται. Κάθε 

πλευρά τα έξοδά της. 

 

4567/15 Αποσύρεται ως εξωδίκως διευθετηθείσα και απορρίπτεται. Κάθε 

πλευρά τα έξοδά της. 

 

4600/15 Αποσύρεται ως εξωδίκως διευθετηθείσα και απορρίπτεται. Κάθε 

πλευρά τα έξοδά της. 
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4638/15 Αποσύρεται ως εξωδίκως διευθετηθείσα και απορρίπτεται. Κάθε 

πλευρά τα έξοδά της. 

 

4639/15 Ορίζεται 27.9.21, 9 π.μ. για οδηγίες. Έξοδα στην πορεία. 

4640/15 Αποσύρεται ως εξωδίκως διευθετηθείσα και απορρίπτεται. Κάθε 

πλευρά τα έξοδά της. 

 

4652/15 Αποσύρεται ως εξωδίκως διευθετηθείσα και απορρίπτεται. Κάθε 

πλευρά τα έξοδά της. 

 

4657/15 Αποσύρεται ως εξωδίκως διευθετηθείσα και απορρίπτεται. Κάθε 

πλευρά τα έξοδά της. 

 

4698/15 Ορίζεται 27.9.21, 9 π.μ. για οδηγίες. Έξοδα στην πορεία. 

4699/15 Αποσύρεται ως εξωδίκως διευθετηθείσα και απορρίπτεται. Κάθε 

πλευρά τα έξοδά της. 

 

4700/15 Αποσύρεται ως εξωδίκως διευθετηθείσα και απορρίπτεται. Κάθε 

πλευρά τα έξοδά της. 

 

4701/15 Αποσύρεται ως εξωδίκως διευθετηθείσα και απορρίπτεται. Κάθε 

πλευρά τα έξοδά της. 

 

4782/15 Ορίζεται 27.9.21, 9 π.μ. για οδηγίες. Έξοδα στην πορεία. 

4792/15 Ορίζεται 27.9.21, 9 π.μ. για οδηγίες. Έξοδα στην πορεία. 

6364/15 Επαναορίζεται γι’ακρόαση βάσει προγράμματος Δικαστηρίου 

στις 17.11.21, 11 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 
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809/16 Επαναορίζεται γι’ακρόαση βάσει προγράμματος Δικαστηρίου 

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

 

2056/16 Επαναορίζεται γι’ακρόαση βάσει προγράμματος Δικαστηρίου 

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

 

2304/16 Εγκρίνεται το αίτημα αναβολής. Ορίζεται για ακρόαση στις 

23.11.21, 11 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

3235/16 Ορίζεται 14.5.21, 9 π.μ. για οδηγίες. Οι συνήγοροι του 

Εναγομένου να προβούν στα δέοντα για ενημέρωση του πελάτη 

τους μέχρι τότε. 

 

510/17 Παραμένει για χειρισμό ενώπιον του Δικαστηρίου στις 14.4.21, 

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

 

825/17 Να επιβεβαιώσουν μέχρι 14.4.21, 9 π.μ. οι συνήγοροι του 

Εναγομένου εάν συμφωνούν με απόσυρση της αγωγής και 

ανταπαίτησης ανεπιφύλακτα και πώς τοποθετούνται για τα 

έξοδα. 

 

2388/17 Παρέχεται χρόνος μέχρι 10.5.21 για καταχώρηση 

Τροποποιημένης Απάντησης. Ορίζεται για οδηγίες εκείνη την 

μέρα. Μέχρι τότε, να ενημερωθεί το Δικαστήριο για το τί ζητούν 

οι συνήγοροι σε στάδιο οδηγιών ή αν ζητούν ημερ. ακρόασης. 

 

2789/17 Εγκρίνεται το αίτημα αναβολής της ακρόασης και ορίζεται στις 

30.11.21, 11 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 
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2623/18 Επαναορίζεται γι’ακρόαση βάσει προγράμματος Δικαστηρίου 

στις 25.11.21, 11 π.μ. Ονομ. Κατάλογος Μαρτύρων 

Εναγομένων εντός 40 ημερών από 14.4.21. Έξοδα στην 

πορεία. 

 

2962/18 Ορίζεται γι’ακρόαση στις 26.11.21, 11 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

3065/18 Ορίζεται για οδηγίες στις 19.5.21, 9 π.μ. Τυχόν ένσταση μέχρι 

10.5.21. έξοδα στην πορεία, όχι εναντίον Εναγομένων. 

 

3328/18 Ορίζεται για ακρόαση με γραπτές τελικές αγορεύεσεις στις 

10.9.21, 10 π.μ. έξοδα στην πορεία. 

 

3276/19 Ορίζεται 7.6.21, 9 π.μ. για απόδειξη, εκτός αν καταχωρηθεί Ε/Υ 

μέχρι 31.5.21. Έξοδα στην πορεία, όχι εναντίον Αιτητών. 

 

4166/19 Παραμένει για χειρισμό στο Δικαστήριο στις 14.4.21, 9 π.μ. 

Μέχρι στιγμής δεν φαίνεται καταχωρημένη η Ε/Υ. 

 

287/20 Εκδίδονται Διατάγματα για εκατέρωθεν καταχώρηση Ε/Δ 

αποκάλυψης εγγράφων εντός 45 ημερών από 14.4.21 και 

δίδεται 1 μήνας μετέπειτα για επιθεώρηση και ανταλλαγή των 

εγγράφων. Ορίζεται για οδηγίες στις 28.9.21, 9 π.μ. 

Έξοδα στην πορεία. 

 

3032/20 Η Ε/Υ εξακολουθεί να μην φαίνεται στο φάκελο του 

Δικαστηρίου. Εάν καταχωρηθεί μέχρι αύριο, τότε η αίτηση θα 

αποσυρθεί και απορριφθεί με έξοδα €405 συν ΦΠΑ συν 

€16,50σ. υπέρ Ενάγουσας, πληρωτέα στο τέλος της δίκης. 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ 14/4/2021 

 

Αρ. Αίτησης: Ορίζεται: 

 
 

685/02 

 

Παραμένει για χειρισμό ενώπιον του Δικαστηρίου στις 14.4.21, 

9꞉15 π.μ.. Να προσέλθουν οι συνήγοροι / διάδικοι. 

 

597/05 

 

Παραμένει για χειρισμό ενώπιον του Δικαστηρίου στις 14.4.21, 

9꞉15 π.μ.. Να προσέλθουν οι συνήγοροι / διάδικοι. 

 

507/08 Ορίζεται για οδηγίες στις 28.9.21, 9 π.μ. Ένσταση μέχρι τότε. 

Έξοδα στην πορεία, όχι εναντίον Αιτητών. 

 

1376/09 

 

Παραμένει για χειρισμό ενώπιον του Δικαστηρίου στις 14.4.21, 

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

 

34/10 

 

Παραμένει για χειρισμό ενώπιον του Δικαστηρίου στις 14.4.21, 

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

 

157/11 

 

Να προσέλθει ο Διαχειριστής στις 14.4.21, 9꞉45 π.μ. 

1074/11 

 

Ορίζεται για ακρόαση η αίτηση στις 29.9.21, 10 π.μ. Οι 

συνήγοροι / διάδικοι να είναι παρόντες τότε. Δεν απαιτείται 

φυσική παρουσία στο Δικαστήριο στις 14.4.21. Έξοδα στην 

πορεία. 

 

279/12 

 

Δεν τέθηκε ο φάκελος ενώπιον του Δικαστηρίου. Αποταθείτε 

στο Πρωτοκολλητείο. 

 

2155/12 

 

Η αίτηση τροποποίησης ορίζεται για οδηγίες στις 20.5.21, 9 π.μ. 

Τυχόν ένσταση  των Καθ’ων μέχρι τότε. Έξοδα στην πορεία. 

 

Ειδικό Μητρώο Ορίζεται για ακρόαση στις 18.11.21, 11 π.μ, Έξοδα στην 
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3/14 

 

πορεία. 

 

821/19 

 

Να προσέλθει ο Διαχειριστής στις 14.4.21, 10 π.μ. 

276/20 

 

Η αίτηση ορίζεται στις 28.9.21, 9 π.μ. για ακρόαση με γρ. αγορεύσεις. Η 

ένσταση να καταχωρηθεί το αργότερο μέχρι 30.6.21. Έξοδα στην πορεία, 

όχι εναντίον Αιτητών. 

 

434/20 

 

Παραμένει για χειρισμό ενώπιον του Δικαστηρίου στις 14.4.21, 

9꞉20 π.μ. 

 

731/20 

 

Παραμένει για χειρισμό ενώπιον του Δικαστηρίου στις 14.4.21, 

9 π.μ. 

 

  

 

Ο παρών Πίνακας συντάχθηκε στις 13/4/21, ώρα 14:50   

 

 

(υπ.)  …………………………………………… 

                         Α. Πανταζή – Λάμπρου, Ε. Δ.  


