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ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ  

Ενώπιον: Α. ΠΑΝΤΑΖΗ – ΛΑΜΠΡΟΥ, Ε.Δ. 

 

ΚΑΤΆΛΟΓΟΣ ΑΓΩΓΏΝ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΤΗΝ 22/4/2021 

 

Αρ. Αγωγής: Ορίζεται: 
 

3074/13 Παραμένει για προγραμματισμό ακρόασης ενώπιον του 

Δικαστηρίου στις 22.4.21, 9꞉30 π.μ., εκτός αν αμφότερες οι 

πλευρές συμφωνούν με την προτεινόμενη από το Δικαστήριο 

νέα ημερομηνία ακρόασης, ήτοι τις 18.10.21, 11 π.μ. 

 

3169/13 Ορίζεται για ακρόαση στις 14.10.21, 11 π.μ. Έξοδα στην 

πορεία. 

 

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

 

5470/13 Επαναορίζεται για ακρόαση βάσει προγράμματος Δικαστηρίου 

στις 13.10.21, 11 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

224/14 Επαναορίζεται για ακρόαση βάσει προγράμματος Δικαστηρίου 

στις 17.11.21, 11 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

3965/14 Εκκρεμεί αίτηση έρευνας ημερ.1.2.21. Ορίζεται για επίδοση στις 
8.10.21, 9 π.μ. Εάν όμως έχει ήδη επιδοθεί, τότε οι συνήγοροι / 
διάδικοι να προσέλθουν στις 22.4.21, 9꞉15 π.μ. 
 
 

3996/14 Επαναορίζεται για ακρόαση βάσει προγράμματος Δικαστηρίου 

στις 2.12.21, 11 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 
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4796/14  Η αίτηση ημερ. 11.6.20 ορίζεται για ακρόαση με γραπτές 

αγορεύσεις στις 13.9.21, 9 π.μ. Η αγωγή ορίζεται 13.9.21, 9 

π.μ. για οδηγίες. Τα έξοδα θα είναι στην πορεία της αίτησης και 

της αγωγής, όχι εναντίον Εναγόντων. 

  

7698/14 Εξακολουθεί να εκκρεμεί η καταχώριση ένστασης στην αίτηση 

ημερ. 24.6.20. Παρατείνεται για τελευταία φορά ο χρόνος μέχρι 

24.5.21 και ορίζεται για οδηγίες η αίτηση στις 16.6.21, 9 π.μ. Ο 

Καθ’ου δεν απαιτείται να είναι παρών στις 22.4.21, αλλά να 

είναι παρών στις 16.6.21. 

 

280/15 Εγκρίνεται το αίτημα αναβολής και ορίζεται για ακρόαση βάσει 

προγράμματος Δικαστηρίου στις 7.12.21, 11 π.μ. Έξοδα στην 

πορεία, όχι εναντίον Εναγομένης. 

 

3146/15 Να προσέλθουν οι συνήγοροι στις 22.4.21, 9 π.μ. 

598/16 Εγκρίνεται το αίτημα αναβολής. Ορίζεται για ακρόαση στις 

10.12.21, 11 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

2668/16 Επαναορίζεται για ακρόαση βάσει προγράμματος Δικαστηρίου 

στις 8.12.21, 11 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

3889/16 Ορίζεται για ακρόαση βάσει προγράμματος Δικαστηρίου στις 

9.12.21, 11 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

486/17 Επαναορίζεται για ακρόαση βάσει προγράμματος Δικαστηρίου 

στις 16.12.21, 11 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

681/17 Η αγωγή απορρίπτεται ωςαποσυρθείσα και διευθετηθείσα. 

Κάθε πλευρά τα έξοδά της. 
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1009/17 Επαναορίζεται για ακρόαση βάσει προγράμματος Δικαστηρίου 

στις 15.12.21, 11 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

2691/17 Παρά τις οδηγίες του Δικαστηρίου ημερ. 23.9.20, δεν φαίνεται 

στο φάκελο να έχει εκδοθεί Ε/Σ εναντίον των Καθ’ων 1 και 2 

μέχρι σήμερα. Ούτε φαίνεται στο φάκελο του Δικαστηρίου να 

έγινε επίδοση της αίτησης έρευνας προς τον Καθ’ου αρ. 3 ενώ 

εκκρεμούσε για επίδοση από 6.2.20. Ως εκ τούτου στις 22.4.21, 

9 π.μ. το Δικαστήριο προτίθεται να απορρίψει την αίτηση για 

τον Καθ’ου αρ. 3 ως ανεπίδοτη, άνευ βλάβης, χωρίς έξοδα, ενώ 

για τους καθ’ων 1 και 2 η αίτηση θα οριστεί στις 8.10.21, 9 π.μ. 

για οδηγίες και για έλεγχο του Ε/Σ το οποίο θα δοθεί εκ νέου 

οδηγία να εκδοθεί. 

  

2336/17 Οι Εναγόμενοι 1 και 3 να καταχωρήσουν Ονομ. Κατάλογο 

Μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας εντός 45 ημερών από 

22.4.21. Για ακρόαση ορίζεται η αγωγή στις 16.12.21, 11 π.μ. 

Έξοδα στην πορεία, όχι εναντίον Εναγόντων. 

 

47/18 Επαναορίζεται για ακρόαση βάσει προγράμματος Δικαστηρίου 

στις 13.12.21, 11 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

190/18 Επαναορίζεται για ακρόαση βάσει προγράμματος Δικαστηρίου 

στις 10.12.21, 11 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

1038/18 Εκκρεμεί η αίτηση έρευνας ημερ. 22.10.19. Είναι ορισμένη για 

οδηγίες. Ωστόσο, δεν υπάρχει ένδειξη στο φάκελο αν οι 

Εναγόμενοι εκπροσωπούνται από δικηγόρο και αν 

πληροφορήθηκαν για την ημερομηνία ορισμού της, ήτοι για τις 

22.4.21, εφόσον η επίδοση ήταν για εμφάνιση στις 21.7.20. Για 

τον λόγο αυτό δεν θα μπορεί να εκδοθεί ούτε Ε/Σ στις 22.4.21. 

Ως εκ τούτου κρίνω σκόπιμο να δώσω οδηγίες για εκ νέου 

επίδοση της αίτησης και της μαρτυρικής κλήσης και ορίζω την 
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υπόθεση για το σκοπό αυτό στις 8.10.21, 9 π.μ.  

 

246/19 Έχω αναγνώσει τα ηλεκτρονικά μηνύματα που ανταλλάγησαν 

μεταξύ των συνηγόρων στις 20.4.21. Κρίνω ορθό να σημειώσω 

τα εξής꞉ 

Η αίτηση παρακοής ημερ. 25.10.19 έχει καταστεί άνευ 

αντικειμένου, εφόσον ακυρώθηκε ήδη δυνάμει ενδιάμεσης 

απόφασης του Δικαστηρίου ημερ. 4.1.21 η επίδοση του 

Διατάγματος ημερ. 14.10.19 προς τον Εναγόμενο. Για τούτ το 

λόγο, με την προαναφερθείσα ενδιάμεση απόφασή μου όριζα 

για οδηγίες μόνο τις υπόλοιπες αιτήσεις που εκκρεμούσαν στο 

φάκελο.  

Από την ημέρα που επετεύχθη νέα επίδοση του Διατάγματος 

ημερ. 14.10.19 στον Εναγόμενο, γεννάται η υποχρέωση 

συμμόρφωσής του με αυτό και χωρεί η καταχώριση νέας 

αίτησης παρακοής εάν δεν συμμορφώθηκε.  

Συνεπώς, δεν τίθεται ζήτημα να του δοθεί δεύτερη ευκαιρία 

καταχώρισης ένστασης στην αρχική αίτηση παρακοής, η οποία 

κατέστη άνευ αντικειμένου, ούτε χωρεί πλέον εξέτασης η αίτηση 

αναστολής εκτέλεσης η οποία επίσης στηριζόταν στο διάταγμα 

του οποίου η επίδοση παραμερίστηκε δυνάμει της ενδιάμεσης 

απόφασής μου.  

Υπό το φως των πιο πάνω, καλώ του συνηγόρους (όχι τον 

Εναγόμενο προσωπικά), όπως προσέλθουν στο Δικαστήριο 

στις 22.4.21, 10 π.μ. για να καθορίσουν τη θέση τους μόνο ως 

προς τα έξοδα της αίτησης παρακοής και της αίτησης 

αναστολής οι οποίες έχουν κατταστεί άνευ αντικειμένου. 

 

341/19 Ισχύουν οι οδηγίες ως ο Πίνακας που ανάρτησε το Δικαστήριο 

για τη δικάσιμο ημερ.  22.2.21, ήτοι ότι η υπόθεση είναι 

ορισμένη στις 27.5.21, 9 π.μ. για να γίνουν τα δέοντα μέχριτότε. 
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643/19 Εκκρεμεί αίτηση ημερ. 20.11.19, ανεπίδοτη. Θα απορριφθεί 

από το Δικαστήριο ως αποσυρθείσα, άνευ βλάβης, εκτός αν 

εμφανισθούν οι συνήγοροι του Ενάγοντος Αιτητή στις 22.4.21, 9 

π.μ., για να προσκομίσουν επιδοτήριο. 

 

1299/19 Η αίτηση για υποκατάστατο επίδοση, ημερ. 8.12.2020 

εγκρίνεται ως το αιτητικό Α, αυτής, αλλά αντί «και/ή» δίδεται 

οδηγία όπως γίνει επίδοση και με τους δύο τρόπους που 

αναφέρονται στο αιτητικό «Α». Κατά την υποκατάσταση 

επίδοση, να δίδεται ειδοποίηση στην Εναγόμενη /Καθ’ης ότι η 

αίτηση έρευνας είναι ορισμένη στις 8.10.21, 9 π.μ. Τα έξοδα της 

αίτησης επιφυλάσσονται. 

Η κυρίως αίτηση έρευνας, ημερ. 28.7.20, ορίζεται για επίδοση 

ως ανωτέρω στις 8.10.21, 9 π.μ. 

Δεν απαιτείται φυσική παρουσία των Αιτητών στο Δικαστήριο 

στις 22.4.21.) 

 

1367/19 

 

Δεν τηρήθηκαν οι  οδηγίες που έδωσε το Δικαστήριο στις 

7.10.20. Παρατείνεται ο χρόνος καταχώρησης Ε/Δ αποκάλυψης 

εγγράφων από Εναγόμενους αρ. 2, 3, 4,5, 6,10,11,12,13,14 και 

15 μέχρι 31.5.21. Παρατείνεται συνεπακόλουθα ο χρόνος για 

επατέρωθεν επιθεώρηση των εγγράφων μέχρι 30.6.21. Δίδονται 

οδηγίες για εκατέρωθεν καταχώρηση Ονομ. Καταλόγου 

Μαρτύρων και Σύνοψη Μαρτυρίας μέχρι 30.9.21 και ορίζεται για 

ακρόαση η αγωγή στις  9.12.21, στις 11 π.μ. 

 

1463/19 Δίδεται χρόνος 45 ημερών από 22.4.21 για εκατέρωθεν 

καταχώριση Ονομ. Καταλόγων Μαρτύρων και Σύνοψης 

Μαρτυρίας. Ορίζεται για ακρόαση στις 8.12.21, 11 π.μ. Έξοδα 

στην πορεία. 
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1521/19 Εάν δεν καταχωρηθεί μέχρι 22.4.21 Παράρτημα Τύππου 25 

από τον Εναγομενο αρ. 7, τότε το Δικαστήριο θα εκδώσει 

οδηγίες ως η κλήση  της Ενάγουσας ημερ. 22.3.21, 

διατάσσοντας την εκατέρωθεν καταχώριση Ε/Δ αποκάλυψης 

εγγράφων εντός 45 ημερών από 22.4.21 και για επιθεώρηση 

των εν λόγω εγγράφων εκατέρωθεν εντός 1 μηνός από τη λήξη 

της προθεσμίας για αποκάλυψη. Για οδηγίες η αγωγή ορίζεται 

εκ νέου στις 8.10.21, 9 π.μ. 

 

1804/19 Δεδομένου του e-mail ημερ. 20.4.21 του κ. Γιάννη Ισαΐα 

συνηγόρου της Εναγομένης ότι δεν φέρει ένσταση στην αίτηση 

ημερ. 23.12.20, η εν λόγω αίτηση εγκρίνεται και εκδίδονται 

Διατάγματα ως τα αιτητικά αρ. 1, 2 και 3. Χωρίς έξοδα η αίτηση, 

αλλά τα σπαταληθέντα έξοδα υπέρ της Εναγομένης και εναντίον 

των Εναγουσών 1 και 2, όπως θα υπολογιστούν από τον 

Πρωτοκολλητή και εγκριθούν από το Δικαστήριο, πληρωτέα στο 

τέλος της δίκης. Όσον αφορά το Τροποποιημένο Κλητήριο 

Ένταλμα, αυτό να καταχωρηθεί εντός 14 ημερών από τη 

σύνταξη του Διατάγματος και ακολούθως Τροποποιημένη 

Έκθεση Υπεράσπισης να καταχωρηθεί εντός 14 ημερών από 

την επίδοση σε αυτήν του Τροποποιημένου Κλητηρίου. 

Απάντηση αν χρειάζεται εντός 14 ημερών από την επίδοση της 

Τροποποιημένης Ε/Υ. Ορίζεται για οδηγίες η αγωγή, για να 

ελεχθεί η συμμόρφωση με το Διάταγμα στις 8.10.21, 9 π.μ. 

Δεν απαιτείται φυσική παρουσία στ Δικαστήριο στα 22.4.21. 

 

2237/19 Νοουμένου ότι αύριο θα φανεί στο φάκελο του Δικαστηρίου η 

Ε/Α που η Ενάγουσα λέγει ότι καταχώρισε σήμερα, η αίτηση 

ημερ. 2.10.20 θα τύχει χειρισμού από το Δικαστήριο στις 

22.4.21,  9 π.μ. και θ’απορριφθεί ως αποσυρθείσα, με έξοδα 

€415 συν ΦΠΑσυν €16,50σ. έξοδα επίδοσης υπέρ Εναγομένων 

και εναντίον Ενάγουσας, πληρωτέα στο τέλος της δίκης. Να 

ακολουθήσουν τα δικόγραφα ως οι θεσμοι. 
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3552/19 Δίδεται χρόνος 1 μηνός από 22.4.21 για καταχώρηση Ε/Δ 

αποκάλυψης εγγράφων από Εναγόμενους 1 και 2. Δίδεται 

ακολούθως 1 μήνας για εκατέρωθεν επιθεώρηση των 

αποκαλυφθέντων εγγράφων.  Έπειτα δίδεται χρόνος μέχρι 

30.9.21 για εκατέρωθεν καταχώριση Ονομ. Καταλόγων 

Μαρτύρων και Σύνοψης Μαρτυρίας. Για ακρόαση ορίζεται η 

υπόθεση στις 7.12.21, 11 π.μ. Έξοδα στην πορεία, όχι εναντίον 

Ενάγουσας. 

 

3711/19 Ορίζεται 15.6.21, 9 π.μ., για απόδειξη, εκτός αν καταχωρηθει 

Ε/Υ μέχρι 31.5.21. Έξοδα στην πορεία της αίτησης. 

. 

3862/19 Εκκρεμεί η αίτηση έρευνας ημερ. 11.3.20. Το Ε/Σ που εκδόθηκε 

εναντίον του Ι. Χ. επιστράφηκε ανεκτέλεστο λόγω του ότι αυτός 

διαμένει στην Ελλάδα σε άγνωστη διεύθυνση. Οι Αιτητές να 

τοποθετηθούν ηλεκτρονικά προς το Δικαστήριο μέχρι 22.4.21, 

10 π.μ. για το πώς προτίθενται να προχωρήσουν. 

 

4064/19  Η αίτηση ημερ. 24.6.20 απορρίπτεται ως αποσυρθείσα με 

εξοδα €415 συν ΦΠΑ  υπέρ του Ενάγοντος και εναντίον της 

Εναγόμενης, πληρωτέα στο τέλος της δίκης. 

 

772/20 Παραμένει για χειρισμό (απόδειξη αγωγής) ενώπιον του 

Δικαστηρίου στις 22.4.21, 9꞉40 π.μ. 

 

1277/20 Το Δικαστήριο θα επιληφθεί της αίτησης ημερ. 8. 12.20 για 

απόδειξη της αγωγής στις 8꞉45 π.μ. Δεν απαιτείται φυσική 

παρουσία των συνηγόρων των Αιτητών στο Δικαστήριο, εφόσον 

υπάρχει ήδη στο φάκελο το επιδοτήριο και η Ε/Δ για απόδειξη 

των γεγονότων.  
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1521/20 Παρατείνεται ο χρόνος για Ε/Υ κατά 4 βδομάδες από 22.4.21. 

Ορίζεται για απόδειξη της αγωγής στις 11.6.21, 9 π.μ. Έξοδα 

στην πορεία της αίτησης. 

 

2128/20 Η αίτηση ημερ. 22.3.21 παραμένει για χειρισμό ενώπιον του 

Δικαστηρίου στις 22.4.21, στις 8꞉40 π.μ. 

 

3074/20 Η αίτηση ημερ. 22.3.21 παραμένει για χειρισμό ενώπιον του 

Δικαστηρίου στις 22.4.21, στις 8꞉45 π.μ. Επισημαίνω ότι στο 

φάκελο του Δικαστηρίου δεν υπάρχει η Ε/Δ επίδοσης του 

κλητηρίου στον Εναγόμενο αρ. 3 για τον οποίο εκκρεμεί η 

αίτηση. Να προσκομίσει η συνήγορος των Αιτητών το 

επιδοτήριο. 

 

3370/20 Ορίζεται για απόδειξη αγωγής στις 18.5.21, 9꞉30 π.μ. 

3595/20 Παραμένει για χειρισμό (απόδειξη αγωγής) ενώπιον του 

Δικαστηρίου στις 22.4.21, 9꞉30 π.μ. 

 

3911/20 Παραμένει για χειρισμό (απόδειξη αγωγής) ενώπιον του 

Δικαστηρίου στις 22.4.21, 9꞉30 π.μ. 

 

            

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ 22/4/2021 

 

Αρ. Αίτησης: Ορίζεται: 
 

318/04 

 

Να προσέλθει η Διαχειρίστρια στις 22.4.21, 9꞉45 π.μ. 

Διαχ. 252/13 

 

Δεν απαιτείται εμφάνιση ενώπιον του Δικαστηρίου. Όμως, ο 

Διαχειριστής να απευθυνθεί στην Πρωτοκολλητή Διαχειρίσεων 

παρακαλώ.. 
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446Α/20 

 

Ορίζεται για επίδοση στις 8.10.21, 9 π.μ. 

  

 

Ο παρών Πίνακας συντάχθηκε στις 21/4/21, ώρα 14:40   

 

 

(υπ.)  …………………………………………… 

                         Α. Πανταζή – Λάμπρου, Ε. Δ.  


