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ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ  

Ενώπιον: Α. ΠΑΝΤΑΖΗ – ΛΑΜΠΡΟΥ, Ε.Δ. 

 

ΚΑΤΆΛΟΓΟΣ ΑΓΩΓΏΝ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΤΗΝ 23/4/2021 

 

Αρ. Αγωγής: Ορίζεται: 
 

11945/2000 Εκκρεμούν δύο αιτήσεις ανανέωσης ΜΕΜΟ και αίτηση για άδεια 

εκτέλεσης. Οι Αιτητές να διευκρινίσουν ηλεκτρονικά προς το 

Δικαστήριο αν η απόφαση ανανέωσης την οποία επικαλούνται 

ότι εκδόθηκε στις 6.7.16 για 5 χρόνια αφορά στο ΜΕΜΟ και όχι 

στην απόφαση επί της αγωγής.  

Αν αφορά την αγωγή, να προσκομίσουν αντίγραφο για 

διευκόλυνση του Δικαστηρίου, διαφορετικά αν αφορά μόνο τα 

ΜΕΜΟ, τότε θα διαταχθεί επίδοση της αίτησης για άδεια 

εκτέλεσης προς τους Καθ’ων. 

  

5592/12 Εκκρεμεί η αίτηση ημερ. 15.9.20 η οποία εξακολουθεί να 

φαίνεται ανεπίδοτη στο φάκελο του Δικαστηρίου. Εάν δεν 

προσκομισθεί επιδοτήριο στις 23.4.21, 9 π.μ., τότε η αίτηση θα 

απορριφθεί ως ανεπίδοτη, άνευ βλάβης, χωρίς έξοδα. 

 

1052/13 Επαναορίζεται για ακρόαση βάσει προγράμματος Δικαστηρίου  

στις 20.10.21, 11 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

3163/13 Να προσέλθουν οι συνήγοροι / διάδικοι στις 23.4.21, 9꞉40 π.μ. 

723/14 Εγκρίνεται το αίτημα αναβολής και ορίζεται στις 22.10.21, 11 

π.μ. για ακρόαση. Έξοδα στην πορεία. 
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3084/14 Επαναορίζεται για ακρόαση βάσει προγράμματος Δικαστηρίου  
στις 7.12.21, 11 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

7336/14  Εγκρίνεται το αίτημα αναβολής που υπέβαλε στις 22.4.21 με 

φαξ η Εναγόμενη λόγω ευάλωτης ηλικίας κατά την πανδημία και 

επαναορίζεται στις 21.10.21, 11 π.μ. για ακρόαση. Τυχόν 

αίτηση συνένωσης της παρούσας με άλλες αγωγές να 

καταχωρηθεί το αργότερο εντός 40 ημερών από 23.4.21. Έξοδα 

στην πορεία, όχι εναντίον Εναγόντων. 

 

7467/14  Επαναορίζεται για ακρόαση βάσει προγράμματος Δικαστηρίου  

στις 6.12.21, 11 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

281/15 Επαναορίζεται για ακρόαση βάσει προγράμματος Δικαστηρίου  

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

 

1489/15 Αναβάλλεται για ακρόαση στις 8.12.21, 11 π.μ. Έξοδα στην 

πορεία. 

 

4831/16 Αναβάλλεται για ακρόαση στις 13.12.21, 11 π.μ. Έξοδα στην 

πορεία. 

 

2258/16 Αναβάλλεται για ακρόαση στις 24.11.21, 11 π.μ. Έξοδα στην 

πορεία. 

 

6097/16 Παρατείνεται ο χρόνος για καταχώριση Ε/Δ αποκάλυψης 

εγγράφων μέχρι 31.5.21. Ακολούθως δίδεται χρόνος για 

επιθεώρηση των αποκαλυφθέντων εγγράφων μέχρι 5.7.21 και 

δίδονται περαιτέρω οδηγίες για εκατέρωθεν καταχώριση Ονομ. 

Καταλόγου μαρτύρων και Σύνοψης Μαρτυρίας μέχρι 30.9.21. 

Ορίζεται για οδηγίες η αγωγή στις 11.10.21, 9 π.μ. Έξοδα στην 

πορεία. 
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346/17 Ορίζεται για ακρόαση η αγωγή στις 17.12.21, 11 π.μ. Έξοδα 

στην πορεία. 

 

1191/17 Ορίζεται για ακρόαση η αγωγή στις 17.12.21, 11 π.μ. Έξοδα 

στην πορεία. 

 

1770/17 Ορίζεται για ακρόαση η αγωγή στις 16.12.21, 11 π.μ. Έξοδα 

στην πορεία. 

 

733/18 Ορίζεται για ακρόαση η αγωγή στις 14.12.21, 11 π.μ. Έξοδα 

στην πορεία. 

 

1398/18  Δίδονται οδηγίες για εκατέρωθεν καταχώρηση Ονομαστικών 

Καταλόγων Μαρτύρων και Σύνοψης Μαρτυρίας εντός 45 

ημερών από 23.4.21. Ορίζεται για ακρόαση η αγωγή στις 

14.12.21, 11 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

3084/18 Δίδονται οδηγίες για καταχώρηση Ε/Δ αποκάλυψης εγγράφων 

εκατέρωθεν εντός 45 ημερών από 23.4.21 και ακολούθως 

παρέχεται 1 μήνας για επιθεώρηση των εγγράφων αυτών. 

Ορίζεται για οδηγίες στις 11.10.21, 9 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

3119/18 Η αίτηση έρευνας ημερ. 11.2.20 ορίζεται στις 11.10.21, 9 π.μ. 

για οδηγίες. Ο Καθ’ου 3 δεν απαιτείται να προσέλθει στο 

Δικαστήριο στις 23.4.21. Έξοδα στην πορεία. 

 

763/19 Παρατείνεται ο χρόνος για καταχώριση Ε/Δ αποκάλυψης 

εγγράφων εκατέρωθεν μέχρι 31.5.21. Ακολούθως δίδεται 

χρόνος για επιθεώρηση των αποκαλυφθέντων εγγράφων μέχρι 

5.7.21 και δίδονται περαιτέρω οδηγίες για εκατέρωθεν 

καταχώριση Ονομ. Καταλόγου μαρτύρων και Σύνοψης 

Μαρτυρίας μέχρι 30.9.21. Ορίζεται για οδηγίες η αγωγή στις 

11.10.21, 9 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 
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863/19 Παρατείνεται ο χρόνος για καταχώριση Ε/Δ αποκάλυψης 

εγγράφων από Ενάγοντα μέχρι 31.5.21. Ακολούθως δίδεται 

χρόνος για επιθεώρηση των αποκαλυφθέντων εγγράφων μέχρι 

5.7.21 και δίδονται περαιτέρω οδηγίες για εκατέρωθεν 

καταχώριση Ονομ. Καταλόγου μαρτύρων και Σύνοψης 

Μαρτυρίας μέχρι 30.9.21. Ορίζεται για οδηγίες η αγωγή στις 

11.10.21, 9 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

2770/19 Να καταχωρηθεί Παράρτημα Τύπου 25 από Εναγόμενη σε 

σχέση με την κλήση για οδηγίες. Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες 

στις 7.7.21, 9 π.μ. (Δεν φαίνεται στο φάκελο να εκκρεμεί κάποια 

άλλη αίτηση). Έξοδα στην πορεία, όχι εναντίον Ενάγοντα. 

  

3246/19 Ορίζεται για ακρόαση στις 10.12.21, 11 π.μ. Έξοδα στην 

πορεία. 

  

3805/19 Παραμένει για χειρισμό (απόδειξη) ενώπιον του Δικαστηρίου 

στις 23.4.21, 9 π.μ.  

 

497/20 Λόγω της πανδημίας, η αίτηση επαναορίζεται στις 11.10.21, 9 

π.μ. για οδηγίες και δίδεται χρόνος στην Καθ’ης η αίτηση για 

καταχώριση ένστασης μέχρι 10.9.21. Τα έξοδα στην πορεία. 

Δεν απαιτείται εμφάνιση στο Δικαστήριο στις 23.4.21. 

 

875/20 Δίδονται οδηγίες για καταχώρηση Ε/Δ αποκάλυψης εγγράφων 

εκατέρωθεν εντός 45 ημερών από 23.4.21 και ακολούθως 

παρέχεται 1 μήνας για επιθεώρηση των εγγράφων αυτών. 

Ορίζεται για οδηγίες στις 11.10.21, 9 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 
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1309/20 

 

Παραμένει για χειρισμό (απόδειξη) ενώπιον του Δικαστηρίου 

στις 23.4.21, 9꞉10 π.μ.  

 

1525/20 Δίδονται οδηγίες για καταχώρηση Ε/Δ αποκάλυψης εγγράφων 

εκατέρωθεν εντός 45 ημερών από 23.4.21 και ακολούθως 

παρέχεται 1 μήνας για επιθεώρηση των εγγράφων αυτών. 

Ορίζεται για οδηγίες στις 11.10.21, 9 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

2224/20 Η αίτηση ημρ. 30.9.20 επαναορίζεται στις 30.9.21, 9 π.μ. για 

απόδειξη της αγωγής, εκτός αν καταχωρηθεί Ε/Υ μέχρι 24.6.21. 

Τα έξοδα στην πορεία, όχι εναντίον Ενάγουσας. 

 

3833/20 Λόγω της πανδημίας, η αίτηση επαναορίζεται στις 11.10.21, 9 

π.μ. για απόδειξη της αγωγής, εκτός αν καταχωρηθεί Ε/Υ εντός 

45 ημερών από 23.4.21. Τα έξοδα στην πορεία, όχι εναντίον 

Ενάγουσας.  

            

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ 23/4/2021 

 

Αρ. Αίτησης: Ορίζεται: 
 

Διαχ. 133/03 Εκκρεμεί μονομερής αίτηση ημερ.15.4.21. Να προσέλεθει στο 

Δικαστήριο η συνήγορος του Αιτητή με τον προτιθέμενο για 

προσθήκη εκτελεστή – διαχειριστή στις 23.4.21, 10 π.μ. 

 

Αιτ. Εκκαθ. 

51/10 

 

Είναι ορισμένη για ακρόαση με γρ. αγορεύσεις στις 23.4.21, 10 

π.μ. (ώρα Κύπρου).  

1283/13 

 

Λόγω της πανδημίας, η αίτηση επαναορίζεται στις 11.10.21, 9 

π.μ. για οδηγίες και δίδεται χρόνος στους Καθ’ων η αίτηση 1 και 

2 για καταχώριση ένστασης μέχρι 10.9.21. Τα έξοδα στην 

πορεία. Δεν απαιτείται εμφάνιση στο Δικαστήριο στις 23.4.21. 
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2342/13 

 

Να προσέλθουν οι συνήγοροι / διάδικοι στις 23.4.21, 9꞉30 π.μ. 

Διαχ. 28/15 

 

Να προσέλθει ο Διαχειριστής στις 23.4.21, 9꞉20 π.μ. 

Αιτ. Εκκαθ. 

759/20 

 

Η κυρίως αίτηση εκκαθάρισης απορρίπτεται ως αποσυρθείσα 

και διευθετηθείσα, χωρίς έξοδα. 

  

 

Ο παρών Πίνακας συντάχθηκε στις 22/4/21, ώρα 14:07   

 

 

(υπ.)  …………………………………………… 

                         Α. Πανταζή – Λάμπρου, Ε. Δ.  


