
1 

 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ  

Ενώπιον: Α. ΠΑΝΤΑΖΗ – ΛΑΜΠΡΟΥ, Ε.Δ. 

 

ΚΑΤΆΛΟΓΟΣ ΑΓΩΓΏΝ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΤΗΝ 20/4/2021 

 

Αρ. Αγωγής: Ορίζεται: 
 

8291/12 Εκκρεμεί αίτηση έρευνας ημερ. 16.11.20. Ορίζεται για επίδοση 

στους καθ’ών στις 6.10.21, 11 π.μ. 

 

3019/13 Συνεχιζόμενη ακρόαση αγωγής, ορισμένη στις 11 π.μ. 

4985/13 Ορίζεται στις 6.10.21 και 7.10.21 για ακρόαση, στις 11 π.μ. 

έξοδα στην πορεία. 

 

7548/13 Ορίζεται για ακρόαση στις 12.10.21, 11 π.μ. βάσει 

προγράμματος Δικαστηρίου. Έξοδα στην πορεία. 

  

165/14 Ορίζεται για ακρόαση την 1.11.21, 11 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

505/14 Ορίζεται για ακρόαση στις 4.11.21, 11 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

1104/14 Ορίζεται για ακρόαση στις 26.10.21, 11 π.μ. Έξοδα στην 

πορεία. 

 

5185/14 Εγκρίνεται το αίτημα αναβολής που υπέβαλαν οι Ενάγοντες με 

σκοπό τη συνολική διευθέτηση 5 αγωγών. Ορίζεται η παρούσα 

για ακρόαση στις 25.10.21, 11 π.μ. Χωρίς έξοδα. 
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526/15 Ορίζεται για ακρόαση στις 30.11.21, 11 π.μ. Έξοδα στην 

πορεία. 

 

4315/15 Ορίζεται για ακρόαση στις 2.12.21, 11 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

4864/15 Εκκρεμεί η αίτηση ημερ. 21.1.20. Ορίζεται για ακρόαση με 

γραπτές αγορεύσεις στις 21.5.21, 9 π.μ. Να ανταλλαγούν μία 

μέρα πριν τη δικάσιμο μεταξύ των συνηγόρων. Στο Δικαστήριο 

να υποβληθούν ηλεκτρονικά και το πρωτότυπο να αφεθεί στο 

Πρωτοκολλητείο. 

 

5888/15 Ορίζεται για ακρόαση η αγωγή στις 22.11.21, 11 π.μ. Έξοδα 

στην πορεία. 

 

1301/16 Ορίζεται για ακρόαση η αγωγή στις 8.12.21, 11 π.μ. Έξοδα 

στην πορεία. 

 

4997/16 Ορίζεται για ακρόαση η αγωγή στις 10.12.21, 11 π.μ. Έξοδα 

στην πορεία. 

 

179/17 Ορίζεται για ακρόαση η αγωγή στις 10.12.21, 11 π.μ. Έξοδα 

στην πορεία. 

 

705/17 Επαναορίζεται γι’ακρόαση, βάσει προγράμματος Δικαστηρίου, 

στις 8.12.2021 στις 11 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

1613/17 Επαναορίζεται γι’ακρόαση, βάσει προγράμματος Δικαστηρίου, 

στις 9.12.2021 στις 11 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

2578/17 Οι Ονομ. Κατάλογοι Μαρτύρων και Σύνοψη Μαρτυρίας 

εκατέρωθεν να καταχωρηθούν μέχρι 10.9.21. Ορίζεται 

γι’ακρόαση η αγωγή στις 8.12.21, 11 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 
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4092/17 Ορίζεται για ακρόαση η αγωγή στις 9.12.21, 11 π.μ. Έξοδα 

στην πορεία. 

 

4158/17 Ορίζεται για ακρόαση η αγωγή στις 9.12.21, 11 π.μ. Έξοδα 

στην πορεία. 

 

1145/18 Ορίζεται για ακρόαση η αγωγή στις 8.12.21, 11 π.μ. Έξοδα 

στην πορεία. 

 

1262/18 Ορίζεται για ακρόαση η αγωγή στις 7.12.21, 11 π.μ. Έξοδα 

στην πορεία. 

 

3105/18 Ορίζεται για ακρόαση η αγωγή στις 6.12.21, 11 π.μ. Έξοδα 

στην πορεία. 

 

2513/19 Εκκρεμεί η αίτηση έρευνας ημερ. 30.9.20. Να προσέλθουν οι 

συνήγοροι / διάδικοι στ Δικαστήριο στις 20.4.21, 9꞉30 π.μ. 

Έξοδα στην πορεία. 

 

2691/19 Δίδονται οδηγίες για την καταχώριση Ονομαστικών καταλόγων 

Μαρτύρων και Σύνοψης Μαρτυρίας εκατέρωθεν εντός 45 

ημερών από 20.4.21. Ορίζεται γι’ ακρόαση η αγωγή στις 

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

 

2824/19 Εκκρεμεί η αίτηση ημερ. 10.1.20. Έχει όμως κατόπιν εξώδικης 

διευθέτησης των συνηγόρων καταχωρηθεί στις 23.12.20 Ε/Δ 

Ενάγοντος με περαιτέρω και καλύτερες λεπτομέρειες. Να 

ενημερωθεί το Δικαστήριο ηλεκτρονικά από τους συνηγόρους 

των διαδίκων εκατέρωθεν, αν κατόπιν αυτής της Ε/Δ 

αποσύρεται η αίτηση ημερ. 10.1.20 με έξοδα ή χωρίς και ποιες 
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περαιτέρω οδηγίες ζητούν από το Δικαστήριο. 

 

2266/20 Η αίτηση ημερ. 28.9.20 ορίζεται για απόδειξη της αγωγής στις 

8.7.21, εκτός αν καταχωρηθεί Ε/Υ μέχρι 5.7.21, έξοδα στην 

πορεία, όχι εναντίον Αιτητών. 

 

2540/20 

 

Η κλήση για οδηγίες ημερ. 16.2.21 έχει επιδοθεί στους 

συνηγόρους των Εναγομένων στις 3.3.21. Δεν έχει όμως 

καταχωρηθεί στο φάκελο του Δικαστηρίου Παράρτημα Τύπου 

25 από τους Εναγόμενους. Δίδεται χρόνος μιας βδομάδας για 

την καταχώρησή του και επαναορίζεται στις 27.4.21, 9 π.μ. για 

οδηγίες η αγωγή. Έξοδα στην πορεία, όχι εναντίον Εναγόντων. 

 

2941/20 Παραμένει για χειρισμό (απόδειξη αγωγής) στις 20.9.21, 9 π.μ. 

3524/20 Η αίτηση ημερ.4.3.21 ορίζεται για απόδειξη της αγωγής στις 

8.7.21, εκτός αν καταχωρηθεί Ε/Υ μέχρι 8.6.21, έξοδα στην 

πορεία. 

 

3550/20 Η αίτηση ημερ.4.3.21 ορίζεται για απόδειξη της αγωγής στις 

8.7.21, εκτός αν καταχωρηθεί Ε/Υ μέχρι 5.7.21, έξοδα στην 

πορεία. 

  

            

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ 20/4/2021 

 

Αρ. Αίτησης: Ορίζεται: 
 

697/08 

 

Ο Διαχειριστής να είναι παρών στο Δικαστήριο στις 20.4.21, 9 

π.μ. 

 

64/13 Να προσέλθει ο Διαχειριστής στις 20.9.21, 9꞉15 π.μ. 
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1275/13 

 

Καταχωρήθηκαν οι ενστάσεις από Καθ’ων 1 και 2. Ορίζεται για 

ακρόαση η αίτηση έρευνας ημερ.13.2.20 στις 13.10.21, 11 π.μ. 

Έξοδα στην πορεία. 

 

592/14 

 

Ορίζεται στις 6.10.21, 9 π.μ. για τελικούς λογαριασμούς και ο 

Διαχειριστής να είναι παρών.  

Δεν απαιτείται φυσική παρουσία στο Δικαστήριο στις 20.4.21. 

 

418/20 

 

Η επίδοση προς Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη 

έγινε στις 30.6.2020. Κατά τη δικάσιμο ημερ. 29.10.20 δόθηκε 

χρόνος για ένσταση των Καθών μέχρι 28.1.21. Αναβλήθηκε 

αυτόματα από το Πρωτοκολλητείο στις 28.1.21 για 20.4.21. Δεν 

υπάρχει καταχωρημένη ένσταση στο φάκελο από μέρους της 

Καθ’ης εταιρείας ή/και του Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου 

Παραλήπτη μέχρι σήμερα. Η αίτηση εκκαθάρισης να 

δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και σε 

μία καθημερινής παγκύπριας κυκλοφορίας εφημερίδα μέχρι 

20.6.21 και να ενημερώνεται κάθε ενδιαφερόμενος ότι η αίτηση 

εκκαθάρισης ορίζεται για απόδειξη στις 10.9.21, 9 π.μ..   

  

 

Ο παρών Πίνακας συντάχθηκε στις 19/4/21, ώρα 13:34   

 

 

(υπ.)  …………………………………………… 

                         Α. Πανταζή – Λάμπρου, Ε. Δ.  


