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ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ  

Ενώπιον: Α. ΠΑΝΤΑΖΗ – ΛΑΜΠΡΟΥ, Ε.Δ. 

 

ΚΑΤΆΛΟΓΟΣ ΑΓΩΓΏΝ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΤΗΝ 21/4/2021 

 

Αρ. Αγωγής: Ορίζεται: 
 

10030/10 

(de novo) 

Ορισμένη για έναρξη ακρόασης στις 11 π.μ. Να προσέλθουν οι 

συνήγοροι. 

 

8204/11 Η αίτηση έρευνας ημερ. 15.11.2019 ορίζεται για ακρόαση στις 

14.10.21, 11 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

3052/12 Εκκρεμεί αίτηση για υποκατάστατο επίδοση ημερ. 24.2.21. 

Εγκρίνεται το αιτητικό αρ. 1 αυτής αλλά η επίδοση να γίνει τόσο 

με θυροκόλληση όσο και με επίδοση στη σύζυγο του 

Εναγομένου. 

Περαιτέρω ορίζεται ότι ο Εναγόμενος θα πρέπει, αν έχει 

πρόθεση ένστασης στην αίτηση έρευνας ημερ. 29.11.2019, να 

εμφανισθεί στο Δικαστήριο στις 7.10.21, 9 π.μ., που η εν λόγω 

αίτηση ορίζεται για οδηγίες.  

Τα έξοδα της αίτησης ημερ. 24.2.21, επιφυλάσσονται. 

 

3927/13  Η αγωγή απορρίπτεται ως αποσυρθείσα και εξωδίκως 
διευθετηθείσα, χωρίς έξοδα. 
 

5229/13 Η αγωγή απορρίπτεται ως αποσυρθείσα και εξωδίκως 
διευθετηθείσα περιλαμβανομένων των εξόδων, ως εκ τούτου 
καμιά διαταγή για έξοδα. 
 

6728/13  
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163/14 Εντοπίζω στο φάκελο Ένσταση ημερ. 27.11.20 σε αίτηση ημερ. 

10.11.20, πλην όμως δεν εντοπίζεται στο φάκελο τέτοια αίτηση. 

Να ελέγξουν οι συνήγοροι της Εναγομένης το θέμα αυτό με το 

Πρωτοκολλητείο και να ενημερώσουν το Δικαστήριο 

ηλεκτρονικά συναφώς. Εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να 

διεξαχθεί ακρόαση προτού εντοπισθεί η αίτηση. 

  

946/14 Η αγωγή απορρίπτεται ως αποσυρθείσα. Κάθε πλευρά τα 

έξοδά της. Τυχόν προηγούμενη αντίθετη διαταγή για τα έξοδα 

ακυρώνεται. 

 

2280/14 Ορίζεται για ακρόαση η αγωγή στις 19.10.21, 11 π.μ. Εάν 

συμβιβασθεί ενωρίτερα, να καταχωρηθεί σχετική ειδοποίηση 

στο Πρωτοκολλητείο. Έξοδα στην πορεία. 

 

6093/14 Ορίζεται για ακρόαση στις 5.11.21, 11 π.μ., έξοδα στην πορεία. 

7316/14 Η ακρόαση αναβάλλεται για τις 12.11.21, 11 π.μ. Έξοδα στην 

πορεία. 

 

581/15 Ορίζεται για ακρόαση στις 6.12.21, 11 π.μ., έξοδα στην πορεία. 

3403/15 Ορίζεται για ακρόαση την 1.12.21, 11 π.μ., έξοδα στην πορεία. 

4788/15 Εγκρίνεται το αίτημα αναβολής. Ορίζεται για ακρόαση την 

3.12.21, 11 π.μ., έξοδα στην πορεία. 

 

681/16 Ορίζεται για ακρόαση στις 13.12.21, 11 π.μ., έξοδα στην 

πορεία. 

2469/16 Η ακρόαση αναβάλλεται για τις 3.12.21, 11 π.μ. Έξοδα στην 

πορεία. 
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4956/16 Ορίζεται για ακρόαση στις 6.12.21, 11 π.μ., έξοδα στην πορεία. 

310/17 Ορίζεται για οδηγίες στις 11.6.21, 9 π.μ. Να σταλεί έγκαιρα 

επιστολή στους εναγόμενους από τους συνηγόρους τους, για να 

τους ενημερώνει για τη πρόθεση απόσυρσής τους κατά την εν 

λόγω δικάσιμο. 

Έξοδα στην πορεία. 

 

1448/17 Ορίζεται για ακρόαση στις 14.12.21, 11 π.μ., έξοδα στην 

πορεία. 

 

1602/17 Ορίζεται για ακρόαση στις 14.12.21, 11 π.μ., έξοδα στην 

πορεία. 

 

2381/17 Ορίζεται για ακρόαση στις 13.12.21, 11 π.μ., έξοδα στην 

πορεία. 

 

3105/17 Παραμένει για χειρισμό ενώπιον του Δικαστηρίου στις 21.4.21, 

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

 

3200/17 Ορίζεται για ακρόαση, βάσει προγράμματος Δικαστηρίου, στις 

10.12.21, 11 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

3949/17 Ορίζεται για ακρόαση, βάσει προγράμματος Δικαστηρίου, στις 

13.12.21, 11 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

126/18 Ορίζεται για ακρόαση, βάσει προγράμματος Δικαστηρίου, στις 

9.12.21, 11 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 
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3949/18 

 

Η αίτηση ημερ. 17.11.20 απορρίπτεται εφόσον έχει 

καταχωρηθεί Ε/Υ στις 14.4.21, με έξοδα εναντίον της 

Εναγομένης 2 €325 συν ΦΠΑ, πληρωτέα στο τέλος τη δίκης. 

 

1015/19 Εκκρεμεί η αίτηση παραμερισμού ημερ. 26.9.19 για ακρόαση με 

γραπτές αγορεύσεις. Αναβλήθηκε αυτόματα από το 

Πρωτοκολλητείο στις 29.1.21 για 21.4.21. Κατά τη δικάσιμο 

ημερ. 16.12.20 αποσύρθηκε ο συνήγορος του Εναγόμενου – 

Αιτητή. Δεν γνωρίζει το Δικαστήριο αν διορίστηκε νέος 

συνήγορος. Ως εκ τούτου, κατά τη δικάσιμο ημερ. 21.4.21 να 

προσέλθουν οι διάδικοι / συνήγοροι για να επιληφθεί της 

αίτησης στο Δικαστήριο για προγραμματισμό ακρόασης στην 

παρουσία τους. 

 

2555/19 Εκκρεμεί η καταχώρηση του Ονομ. Καταλόγου Μαρτύρων και 

Σύνοψης Μαρτυρίας των Εναγομένων. Δίδεται παράταση 

χρόνου 45 ημερών από 21.4.21. Ορίζεται για ακρόαση η αγωγή 

στις 3.12.21, 11 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

2853/19  Εκκρεμεί αίτηση έρευνας ημερ. 17.11.2020. Δεν προκύπτει 

από το φάκελο να έχει επιδοθεί. Ορίζεται για επίδοση στις 

7.10.21, 9 π.μ. 

 

4178/19 Εξακολουθεί να μην υπάρχει καταχωρημένη Ε/Υ στο φάκελο 

του Δικαστηρίου ούτε αίτημα για παράταση χρόνου. Παραμένει 

για χειρισμό (απόδειξη της αγωγής) στις 21.4.21, 9 π.μ. Να είναι 

έτοιμος ο Αιτητής. 

 

397/20 Εκδίδονται εκατέρωθεν Διατάγματα για καταχώρηση Ε/Δ 

αποκάλυψης εγγράφων εντός 45 ημερών από 21.4.21. 

Ακολούθως παρέχεται χρόνος 20 ημερών για επιθεώρηση και 

ανταλλαγή των αποκαλυφθέντων εγγράφων. Ορίζεται για 

περαιτέρω οδηγίες η αγωγή στις 7.10.21, 9 π.μ. Έξοδα στην 
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πορεία. 

Εάν οι συνήγοροι συμφωνούν, οι ίδιες οδηγίες να ισχύσουν και 

σε ό,τι αφορά τη διαδικασία της ανταπαίτησης και η δικάσιμος 

ημερ.29.6.21 να ακυρωθεί. 

 

936/20 Η αίτηση ημερ. 14.7.20 ορίζεται στις 11.6.21, 9 π.μ. για 

απόδειξη της αγωγής, εκτός αν καταχωρηθεί Ε/Υ μέχρι 9.6.21. 

Έξοδα στην πορεία, όχι εναντίον Εναγόντων. 

 

2129/20 Εκδίδονται εκατέρωθεν Διατάγματα για καταχώρηση Ε/Δ 

αποκάλυψης εγγράφων εντός 45 ημερών από 21.4.21 και 

ακολούθως δίδεται χρόνος 40 ημερών για εκατέρωθεν 

επιθεώρηση και ανταλλαγή των αποκαλυφθέντων εγγράφων. 

Έξοδα στην πορεία. 

 

2865/20 Η αίτηση ημερ. 17.11.20 ορίζεται στις 8.7.21, 9 π.μ. για 

απόδειξη της αγωγής, εκτός αν καταχωρηθεί Ε/Υ μέχρι 30.6.21. 

Έξοδα στην πορεία, όχι εναντίον Αιτητών. 

 

2866/20 Η αίτηση ημερ. 17.11.20 ορίζεται στις 8.7.21, 9 π.μ. για 

απόδειξη της αγωγής, εκτός αν καταχωρηθεί Ε/Υ μέχρι 30.6.21. 

Έξοδα στην πορεία, όχι εναντίον Αιτητών. 

 

2935/20 Εκδίδεται Διάταγμα ως τα αιτητικά Α και Β της αίτησης, όπου 

όμως στο Β αντί προθεσμίας 10 ημερών για την καταχώριση 

Σημειώματος Εμφάνισης θα είναι προθεσμία 21 ημερών. Τα 

έξοδα της αίτησης ημερ. 19.3.21 επιφυλάσσονται. 

Δεν απαιτείται φυσική παρουσία των Αιτητών στο Δικαστήριο. 

 

3079/20 Η αίτηση ημερ. 7.12.20 απορρίπτεται ως αποσυρθείσα, με 

έξοδα υπέρ Ενάγουσας και εναντίον των Εναγομένων 1 και 2 

€340 συν ΦΠΑ συν €16,50σ. έξοδα επίδοσης. 
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3575/20 Δίδεται χρόνος μέχρι 10.5.21 για καταχώρηση της ένστασης του 

Καθ’ου η αίτηση και ορίζεται για ακρόαση το προσωρινό 

διάταγμα ημερ. 19.3.21 στις 28.5.21, 9 π.μ. με γραπτές 

αγορευσεις. Το προσωρινό διάταγμα παραμένει σε ισχύ μέχρι 

28.5.21 ή/και μέχρι νεωτέρας διαταγής του Δικαστηρίου. Τα 

έξοδα στην πορεία, όχι εναντίον της Ενάγουσας / Αιτήτριας. Δεν 

απαιτείται φυσική παρουσία στο Δικαστήριο στις 21.4.21. 

 

3772/20 Παραμένει για χειρισμό (απόδειξη) ενώπιον του Δικαστηρίου 

στις 21.4.21, 8꞉45 π.μ. Να προσκομισθεί το επιδοτήριο. 

 

3771/20 Παραμένει για χειρισμό (απόδειξη) ενώπιον του Δικαστηρίου 

στις 21.4.21, 8꞉45 π.μ. Να προσκομισθεί το επιδοτήριο. 

 

3814/20 Η αγωγή απορρίπτεται ως αποσυρθείσα και εξωδίκως 

διευθετηθείσα και εξοφληθείσα. Καμιά διαταγή για έξοδα. 

 

3835/20 Η αγωγή απορρίπτεται ως αποσυρθείσα και εξωδίκως 

διευθετηθείσα και εξοφληθείσα. Καμιά διαταγή για έξοδα. 

 

            

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ 21/4/2021 

 

Αρ. Αίτησης: Ορίζεται: 
 

Διαχ. 391/20 

 

Παραμένει για χειρισμό ενώπιον του Δικαστηρίου στις 21.4.21, 

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

 

  

 

Ο παρών Πίνακας συντάχθηκε στις 20/4/21, ώρα 13:30   
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(υπ.)  …………………………………………… 

                         Α. Πανταζή – Λάμπρου, Ε. Δ.  


