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ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ  

Ενώπιον: Α. ΠΑΝΤΑΖΗ – ΛΑΜΠΡΟΥ, Ε.Δ. 

 

ΚΑΤΆΛΟΓΟΣ ΑΓΩΓΏΝ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΤΗΝ 16/4/2021 

 

Αρ. Αγωγής: Ορίζεται: 
 

2037/12 Η αίτηση ημερ.12.11.20 ορίζεται για οδηγίες  στις 4.10.21. 

Ένσταση μέχρι 10.9.21. Έξοδα στην πορεία. 

 

8170/13 Ορίζεται στις 14.5.21, 10 π.μ. για να δηλωθεί ο εξώδικος 

συμβιβασμός. Τούτο μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά ή με γραπτή 

ειδοποίηση προς το Πρωτοκολλητείο, χωρίς φυσική παρουσία 

στο Δικαστήριο. 

 

783/14  Επαναορίζεται γι’ακρόαση βάσει προγράμματος Δικαστηρίου 

στις 18.10.21, 11 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

1380/14 Κατόπιν ηλεκτρονικών μηνυμάτων ημερ. 15.4.21, εκδίδεται εκ 
συμφώνου,  διάταγμα ως το «Α» της αίτησης ημερ. 22.7.2020, 
αλλά με το ποσό της περαιτέρω ασφάλειας εξόδων να 
περιορίζεται στα €5,000 (αντί €9,000 που αναφέρεται στην 
αίτηση). 
Επίσης, εκδίδεται εκ συμφώνου διάταγμα ότι, αν δεν δοθεί η πιο 
πάνω ασφάλεια εξόδων εντός ενός μηνός από 16.4.21, τότε η 
αγωγή θα υπόκειται σε απόρριψη και θα απορριφθεί με έξοδα 
εις βάρος της Ενάγουσας και υπέρ των Εναγομένων, ως αυτά 
θα υπολογιστούν από τον Πρωτοκολλητή και εγκριθούν από το 
Δικαστήριο. 
Νοουμένου ότι θα δοθεί ασφάλεια εξόδων ως το «Α» 
καθορίστηκε ανωτέρω, τότε η αγωγή ορίζεται γι’ακρόαση στις 
14.10.21, 11 π.μ. 
 Τα έξοδα της αίτησης ημερ. 22.7.20 επιδικάζονται υπέρ της 
Εναγόμενης-Αιτήτριας και εναντίον της Ενάγουσας-Καθ’ ης η 
Αίτηση, όπως αυτά θα υπολογιστούν από το Πρωτοκολλητείο 
και θα είναι καταβλητέα στο τέλος της δίκης. 
Δεν απαιτείται εμφάνιση των συνηγόρων ενώπιον του 
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Δικαστηρίου στις 16.4.21. 
 

2147/14 Εκδίδονται Διατάγματα για εκατέρωθεν καταχώρηση Ε/Δ 

αποκάλυψης εγγράφων εντός 45 ημερών από 16.4.21 και για 

επιθεώρηση των εγγράφων εντός 1 μηνός μετέπειτα. Ορίζεται 

για οδηγίες στις 4.10.21, 9 π.μ. 

 

3767/44 Επαναορίζεται γι’ακρόαση βάσει προγράμματος Δικαστηρίου 

στις 9.11.21, 11 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

4432/14 Επαναορίζεται γι’ακρόαση βάσει προγράμματος Δικαστηρίου 

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

 

1226/15 Επαναορίζεται γι’ακρόαση βάσει προγράμματος Δικαστηρίου 

στις 29.11.21, 11 π.μ. Χωρίς έξοδα. 

 

1697/15 Επαναορίζεται γι’ακρόαση βάσει προγράμματος Δικαστηρίου 

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

 

2894/15 Επαναορίζεται γι’ακρόαση βάσει προγράμματος Δικαστηρίου 

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

 

43/16 Η αίτηση ημερ. 14.5.20 απορρίπτεται ως αποσυρθείσα, με 

έξοδα €405 συν ΦΠΑ συν €16,50σ. έξοδα επίδοσης υπέρ 

Εναγόντων και εναντίον Εναγομένων. Δεν απαιτείται εμφάνιση 

ενώπιον του Δικαστηρίου στις 16.4.21. Εφόσον συμπληρωθούν 

τα δικόγραφα ως οι θεσμοί, τότε να καταχωρηθεί κλήση για 

οδηγίες για να οριστεί από το Πρωτοκολλητείο κανονικά. 

 

1097/16 Επαναορίζεται γι’ακρόαση βάσει προγράμματος Δικαστηρίου 

την 2.12.21, 11 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 
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2228/16 Επαναορίζεται γι’ακρόαση βάσει προγράμματος Δικαστηρίου 

την 1.12.21, 11 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

4559/16 Επαναορίζεται γι’ακρόαση βάσει προγράμματος Δικαστηρίου 

την 1.12.21, 11 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

204/17 Επαναορίζεται γι’ακρόαση βάσει προγράμματος Δικαστηρίου 

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

 

907/17 Επαναορίζεται γι’ακρόαση βάσει προγράμματος Δικαστηρίου 

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

 

2193/17 Επαναορίζεται γι’ακρόαση βάσει προγράμματος Δικαστηρίου 

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

 

56/18 Επαναορίζεται γι’ακρόαση βάσει προγράμματος Δικαστηρίου 

την 1.12.21, 11 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

120/18 Εκκρεμεί για οδηγίες και/ή προγραμματισμό ακρόασης από 

26.1.21 η αίτηση ημερ. 24.6.20, κατόπιν αυτόματης αναβολής 

που δόθηκε από το Πρωτοκολλητείο στις 26.1.21, λόγω 

πανδημίας. Το αίτημα που υποβάλλεται από τον συνήγορο του 

Εναγόμενου – Αιτητή εγκρίνεται, δεδομένου ότι μεσολαβούν οι 

διακοπές του Πάσχα, για 4 βδομάδες από 16.4.21 και ορίζεται 

εκ νέου για ακρόαση η αίτηση με γρ. αγορεύσεις στις 17.5.21, 9 

π.μ. Έξοδα στην πορεία, όχι εναντίον της Ενάγουσας – Καθ’ης. 

  

218/18 Δίδονται οδηγίες για καταχώρηση της έγγραφης ένορκης 

μαρτυρίας του Ενάγοντα μέχρι 30.5.21, του Εναγόμενου μέχρι 

9.7.21 και τυχόν αίτηση αντεξέτασης να καταχωρηθεί μέχρι 

15.9.21. Για ακρόαση η αγωγή με γραπτές αγορεύσεις ορίζεται 

στις 15.10.21, 9 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 
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1638/18 Ορίζεται για απόδειξη της αγωγής στις 18.5.21, 9 π.,. 

2977/18  Ορίζεται γι’ακρόαση στις 2.12.21, 11 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

241/19 Επαναορίζεται για ακρόαση στις 22.11.21, 11 π.μ. Ονομ. 

Κατάλογος Μαρτύρων και Σύνοψη Μαρτυρίας  των Εναγομένων 

να καταχωρηθεί εντός 40 ημερών από 16.4.21. Έξοδα στην 

πορεία, όχι εναντίον Εναγόντων. 

 

1285/19 Η αγωγή ορίζεται γι’απόδειξη στις 7.7.21, 9 π.μ. εκτός αν 

καταχωρηθεί Ε/Υ μέχρι 30.6.21. Έξοδα στην πορεία της 

αίτησης ημερ.23.9.20. 

 

2479/19 Η αγωγή απορρίπτεται ως αποσυρθείσα και διευθετηθείσα. 

Κάθε πλευρά τα έξοδα της. 

 

3931/19 Η αίτηση ημερ. 13.3.20 απορρίπτεται εφόσον έχει καταχωρηθεί 

Ε/Υ στις 12.4.21, με έξοδα €325 συν ΦΠΑ συν €16,50σ. έξοδα 

επίδοσης υπέρ ενάγοντα και εναντίον Εναγομένων αρ. 1-4. 

Πληρωτέα στο τέλος της δίκης. 

 

430/20 

 

 Η αίτηση ημερ. 13.7.20 απορρίπτεται εφόσον έχει καταχωρηθεί 

Ε/Υ στις 23.11.20, με έξοδα υπέρ ενάγοντα και εναντίον 

Εναγομένων €325 συν ΦΠΑ συν €16,50σ. έξοδα επίδοσης. 

Πληρωτέα στο τέλος της δίκης. 

 

1522/20 Ορίζεται 1.7.21, 9 π.μ. για απόδειξη, εκτός αν καταχωρηθεί Ε/Υ 

το αργότερο μία βδομάδα προηγουμένως. Έξοδα στην πορεία 

της αίτησης, ημερ.12.11.20. 

 

2178/20 Κατόπιν γραπτής ειδοποίησης από τους συνηγόρους των 

διαδίκων εκατέρωθεν, ημερ. 22.1.21, η αγωγή αποσύρεται και 
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απορρίπτεται ως διευθετηθείσα, χωρίς έξοδα. Η αίτηση για 

συνοπτική απόφαση που εκκρεμούσε στο φάκελο, όπως και η 

κλήση για οδηγίες, καθίστανται άνευ αντικειμένου. 

 

2644/20 Η αίτηση ημερ. 12.11.20 απορρίπτεται εφόσον η Ε/Υ 

καταχωρήθηκε στις5.4.21. με έξοδα €405 συν ΦΠΑ συν 

€16,50σ. υπέρ Ενάγουσας και εναντίον Εναγομένων 1, 2 και 3, 

πληρωτέων στο τέλος της δίκης. 

 

3287/20 Ορίζεται γι’ απόδειξη στις 24.5.21, 9 π.μ. 

 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ 16/4/2021 

 

Αρ. Αίτησης: Ορίζεται: 
 

974/06 

 

Ορίζεται για ακρόαση της αίτησης ημερ. 14.5.20 στις 6.10.21, 9 

π.μ. αναφορικά με τους Καθ’ων 1, 4 και 6. Τυχόν ένσταση να 

καταχωρηθεί μέχρι 30.6.21.  Έξοδα στην πορεία. 

Την ίδια μέρα (6.10.21) για επίδοση όσον αφορά τον Καθ’ου 6.  

Δεν απαιτείται φυσική παρουσία στο Δικαστήριο στις 16.4.21. 

 

695/11 

 

Παραμένει για χειρισμό ενώπιον του Δικαστηρίου στις 16.4.21, 

9꞉20 π.μ. 

 

521/14 

 

Εκδίδεται Διάταγμα ως η αίτηση ημερ. 23.3.21, χωρίς έξοδα. 

Δεν απαιτείται εμφάνιση στο Δικαστήριο από τον Αιτηή στις 

16.4.21. 

 

99/16 

 

Ορίζεται για τελικούς λογαριασμούς στις 4.10.21, 9 π.μ. 

319/17 Να παρουσιαστεί ο Διαχειριστής στις 16.4.21, 9 π.μ. 



6 

 

 

926/20 

 

Εάν δεν δοθεί ειδοποίηση προς το Δικαστήριο για πρόθεση 

καταχώρησης ένστασης από το Τμήμα του Εφόρου Εταιρειών 

και Επίσημου Παραλήπτη (υπόψη κ. Τρ. Τρύφωνος) μέχρι 

16.4.21, 9 π.μ., στην αίτηση ημερ. 29.12.2020, τότε θα εκδοθεί 

Διάταγμα ως η παρα. 1 της αίτησης, χωρίς έξοδα. Δεν 

απαιτείται εμφάνιση στο Δικαστήριο από τους συνηγόρους των 

Αιτητών στις 16.4.21. 

 

  

 

Ο παρών Πίνακας συντάχθηκε στις 15/4/21, ώρα 14:14   

 

 

(υπ.)  …………………………………………… 

                         Α. Πανταζή – Λάμπρου, Ε. Δ.  


