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ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ  

Ενώπιον: Α. ΠΑΝΤΑΖΗ – ΛΑΜΠΡΟΥ, Ε.Δ. 

 

ΚΑΤΆΛΟΓΟΣ ΑΓΩΓΏΝ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΤΗΝ 19/4/2021 

 

Αρ. Αγωγής: Ορίζεται: 
 

5345/13 Συνεχιζόμενη ακρόαση, ορισμένη στις 11 π.μ. 

 

6553/13 Επαναορίζεται γι’ακρόαση βάσει προγράμματος Δικαστηρίου 

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

 

7439/13 Ορίζεται για ακρόαση στις 5.10.21, 11 π.μ., έξοδα στην πορεία. 

924/14 Η υπόθεση ορίζεται στις 26.11.21, 11 π.μ. για ακρόαση, για να 
πάρει τη σειρά της. Εάν υπάρξει στο μεσοδιάστημα αλλαγή 
δικηγόρων, να καταχωρηθεί σχετική Ειδοποίηση στο φάκελο 
του Δικαστηρίου. Έξοδα στην πορεία. 
 
 

1208/14 Παραμένει για προγραμματισμό ακρόασης στις 19.4.21, 9꞉30 

π.μ. ενώπιον του Δικαστηρίου, για να ελεγχθεί αν ο Εναγόμενος 

έλαβε γνώση της δικασίμου αυτής. 

 

1805/14 Ορίζεται για ακρόαση στις 29.11.21, 11 π.μ., έξοδα στην 

πορεία. 

 

6216/14 Ορίζεται για ακρόαση στις 30.11.21, 11 π.μ., έξοδα στην 

πορεία. 

 

3768/14 Ορίζεται για ακρόαση στις 27.10.21, 11 π.μ., έξοδα στην 

πορεία. 
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5059/14 Ορίζεται για ακρόαση στις 18.11.21, 11 π.μ., έξοδα στην 

πορεία. 

 

1066/15 Είναι ενώπιον του Ξ. Ξενοφώνος Ε.Δ. 

3772/15 Ορίζεται για ακρόαση στις 16.11.21, 11 π.μ., έξοδα στην 

πορεία. 

 

4079/15 Ορίζεται για ακρόαση στις 12.11.21, 11 π.μ., έξοδα στην 

πορεία. 

 

4201/15 Ορίζεται για ακρόαση στις 29.10.21, 11 π.μ., έξοδα στην 

πορεία. 

 

5274/15 Ορίζεται για ακρόαση στις 19.11.21, 11 π.μ. Έξοδα στην 

πορεία. 

 

1563/16 Ορίζεται για ακρόαση στις 3.12.21, 11 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

3547/16 Ορίζεται για ακρόαση στις 7.12.21, 11 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

3855/16 Ορίζεται για ακρόαση στις 6.12.21, 11 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

4015/16 Ορίζεται για ακρόαση στις 7.12.21, 11 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

112/17  Τόσο η αγωγή όσο και η ανταπαίτηση αποσύρονται και 

απορρίπτονται. Κάθε πλευρά τα έξοδά της. Τυχόν 

προηγούμενες διαταγές για έξοδα ακυρώνονται. 

 

173/17 Ορίζεται για ακρόαση στις 7.12.21, 11 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 
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1797/17 Ορίζεται για ακρόαση στις 6.12.21, 11 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

2126/17 Ορίζεται για ακρόαση στις 6.12.21, 11 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

2434/17 Ορίζεται για ακρόαση στις 3.12.21, 11 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

2493/17 Ορίζεται για ακρόαση στις 2.12.21, 11 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

2817/17 Η υπόθεση ήταν ορισμένη φορά για απόδειξη. Εξακολουθεί να 

μην υπάρχει Ε/Υ καταχωρημένη. Δεν υπήρξε αίτημα 

παράτασης χρόνου μέχρι στιγμής. Να είναι έτοιμοι οι Αιτητές για 

απόδειξη στις 19.4.21, 9 π.μ. 

 

3569/17 Ορίζεται για ακρόαση στις 7.12.21, 11 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

1397A/18 

 

Εκδίδονται Διατάγματα για εκατέρωθεν καταχώρηση Ε/Δ 

αποκάλυψης εγγράφων εντός 45 ημερών από 19.4.21 και 

δίδεται 1 μήνας μετέπειτα για εκατέρωθεν επιθεώρηση των 

εγγράφων αυτών. Ορίζεται για οδηγίες η αγωγή στις 5.10.21, 9 

π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

1851/18 Υπήρξε αυτόματη αναβολή από 27.1.21 για 19.4.21 λόγω 

πανδημίας. Εκκρεμεί η καταχώρηση ένστασης του Καθ’ου. 

Παρατείνεται ο χρόνος μέχρι 31.5.21 για καταχώρηση της 

ένστασης. Ορίζεται για οδηγίες στις 10.9.21, 9 π.μ. Ο Καθ’ου να 

ειδοποιηθεί από το Πρωτοκολλητείο για τη νέα ημερομηνία 

ορισμού, για να είναι παρών. 

 

2117/18 Ένσταση στην αίτηση έρευνας ημερ. 12.5.20 μέχρι 30.6.21. 

Ορίζεται για ακρόαση η αίτηση στις 6.10.21, 11 π.μ. Ο Καθ’ου 

να είναι παρών τότε. Έξοδα στην πορεία, όχι εναντίον Αιτητή. 
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2333/18 Ορίζεται για ακρόαση στις 3.12.21, 11 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

443/19 Η υπόθεση ήταν ορισμένη φορά για απόδειξη. Εξακολουθεί να 

μην υπάρχει Ε/Υ καταχωρημένη. Δεν υπήρξε αίτημα 

παράτασης χρόνου μέχρι στιγμής. Να είναι έτοιμοι οι Αιτητές για 

απόδειξη στις 19.4.21, 9 π.μ. 

 

1220/19 Η αίτηση ημερ. 5.2.20 ορίζεται γι’ακρόαση στις 12.10.21, 11 

π.μ. Έξοδα στην πορεία, ο Καθ’ου να είναι παρών. Να 

ενημερωθεί από το Πρωτοκολλητείο για τη νέα ημερομηνία 

ορισμού. 

 

1443/19 Ορίζεται για ακρόαση την 1.12.21, 11 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

1944/19 Παραμένει για χειρισμό ενώπιον του Δικαστηρίου στις 19.4.21, 

9꞉25 π.μ. Να προσέλθουν ο συνήγοροι / διάδικοι. 

 

2191/19 Παραμένει για χειρισμό (απόδειξη) ενώπιον του Δικαστηρίου 

στις 19.4.21, 8꞉45 π.μ. Να προσέλθει ο συνήγορος του 

Ενάγοντος – Αιτητή. 

 

2692/19 Δίδονται οδηγίες για εκατέρωθεν καταχώρηση Ονομ. 

Καταλόγου Μαρτύρων και Σύνοψης Μαρτυρίας μέχρι 30.6.21. 

Ορίζεται γι’ακρόαση η αγωγή στις 2.12.21, 11 π.μ., έξοδα στην 

πορεία. 

 

2860/19 Ένσταση στην αίτηση έρευνας ημερ. 12.5.20 μέχρι 30.6.21. 

Ορίζεται για ακρόαση η αίτηση στις 7.10.21, 11 π.μ. Ο Καθ’ου 

να είναι παρών τότε. Έξοδα στην πορεία, όχι εναντίον Αιτητή. 
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3053/19 Να εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου οι συνήγοροι των 

διαδίκων στις 19.4.21, 10 π.μ. για να επιληφθεί το Δικαστήριο 

του ζητήματος που εγείρεται με ηλεκτρονικό μήνυμα του 

συνηγόρου Υπεράσπισης στην παρουσία τους. 

 

186/20 Ορίζεται 7.7.21, 9 π.μ. για απόδειξη, εκτός αν καταχωρηθεί Ε/Υ 

από Εναγόμενη αρ. 4 μέχρι 30.6.21. Έξοδα στην πορεία. 

 

973/20 Υπήρξε αυτόματη αναβολή από 27.1.21 για 19.4.21 λόγω 

πανδημίας. Εκκρεμεί η καταχώρηση ένστασης του Καθ’ου. 

Παρατείνεται ο χρόνος μέχρι 31.5.21 για καταχώρηση της 

ένστασης. Ορίζεται για οδηγίες στις 10.9.21, 9 π.μ. Ο Καθ’ου να 

ειδοποιηθεί από το Πρωτοκολλητείο για τη νέα ημερομηνία 

ορισμού, για να είναι παρών. 

 

1519/20 Ορίζεται 7.7.21, 9 π.μ. για απόδειξη, εκτός αν καταχωρηθεί Ε/Υ 

μέχρι 30.6.21. Έξοδα στην πορεία. 

 

2297/20 Ορίζεται 7.7.21, 9 π.μ. για απόδειξη, εκτός αν καταχωρηθεί Ε/Υ 

μέχρι 30.6.21. Έξοδα στην πορεία. 

 

3073/20 Ορίζεται για απόδειξη στις 19.5.21, 9 π.μ., 

3831/20 Ορίζεται για απόδειξη στις 7.7.21, 9 π.μ., εκτός αν καταχωρηθεί 

Ε/Υ μέχρι 5.7.21. Έξοδα στην πορεία της αίτησης. 

 

962/21 Παραμένει για χειρισμό ενώπιον του Δικαστηρίου στις 19.4.21, 

8꞉45 π.μ. Να προσέλθει ο συνήγορος του Ενάγοντος – Αιτητή. 

 

 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ 19/4/2021 
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Αρ. Αίτησης: Ορίζεται: 
 

239/05 

 

Δόθηκαν πολλές ημερομηνίες για επίδοση της αίτησης 18.6.20. 

Εξακολουθεί να μην υπάρχει επιδοτήριο στο φάκελο. Εάν δεν 

προσκομιστεί στις 19.4.21, 9꞉15 π.μ.,τότε η αίτηση θα 

απορριφθεί ως ανεπίδοτη, άνευ βλάβης, χωρίς έξοδα. 

 

334/07 

 

Εκκρεμεί η αίτηση ημερ. 7.7.20 για Καθ’ων 2 και 3 μόνο. 

Ορίζεται τελ. φορά για επίδοση στις 7.7.21, 9 π.μ. 

 

659/07 

 

Παραμένει για χειρισμό ενώπιον του Δικαστηρίου στις 19.4.21, 

9 π.μ. 

 

18/08 

 

Ορίζεται για επίδοση η αίτηση στους Καθ’ων η αίτηση στις 

10.9.21, 9 π.μ. 

 

1803/13 

 

Παραμένει για χειρισμό ενώπιον του Δικαστηρίου στις 19.4.21, 

9 π.μ. 

 

Διαχ. 325/14 

 

Υπήρξε αυτόματη αναβολή από 27.1.21 για 19.4.21 λόγω 

πανδημίας. Επαναορίζεται στις 5.10.21, 9 π.μ. για τελικούς 

λογαριασμούς. Να ειδοποιηθεί ο Διαχειριστής από τον 

Πρωτοκολλητή, για να είναι παρών. 

 

Παραπομπή 

4/16 

 

Ορίζεται γι’ακρόαση στις 22.10.2021, 11 π.μ. Έξοδα στην 

πορεία. 

 

113/17 

 

Υπήρξε αυτόματη αναβολή από 27.1.21 για 19.4.21 λόγω 

πανδημίας. Εκκρεμεί η καταχώρηση ένστασης του Καθ’ου. 

Παρατείνεται ο χρόνος μέχρι 31.5.21 για καταχώρηση της 

ένστασης. Ορίζεται για οδηγίες στις 10.9.21, 9 π.μ. Ο Καθ’ου να 

ειδοποιηθεί από το Πρωτοκολλητείο για τη νέα ημερομηνία 

ορισμού, για να είναι παρών. 
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17/19 

 

Η υπόθεση ήταν ορισμένη φορά για απόδειξη. Εξακολουθεί να 

μην υπάρχει Ε/Υ καταχωρημένη. Δεν υπήρξε αίτημα 

παράτασης χρόνου μέχρι στιγμής. Να είναι έτοιμοι οι Αιτητές για 

απόδειξη στις 19.4.21, 9 π.μ. 

 

  

 

Ο παρών Πίνακας συντάχθηκε στις 16/4/21, ώρα 14:00   

 

 

(υπ.)  …………………………………………… 

                         Α. Πανταζή – Λάμπρου, Ε. Δ.  


