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ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ  

Ενώπιον: Α. ΠΑΝΤΑΖΗ – ΛΑΜΠΡΟΥ, Ε.Δ. 

 

ΚΑΤΆΛΟΓΟΣ ΑΓΩΓΏΝ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΤΗΝ 8/4/2021 

 

Αρ. Αγωγής: Ορίζεται: 
 

4400/12 Η ηλεκτρονική αλληλογραφία που ανταλλάγηκε είναι σχετική. 

Ακυρώνεται η δικάσιμος ημερ. 8.4.21 και 13.4.21. Προτείνεται 

από το Δικαστήριο η δικάσιμος 17.5.21 ή 25.5.21 για έναρξη. 

Παρακαλώ για επιβεβαίωση από συνηγόρους. Χωρίς έξοδα η 

δικάσιμος 8.4.21. 

 

58/13 Συνεχιζόμενη ακρόση αγωγής 58/13 ορισμένη στις 11 π.μ. 

4138/14 Αναβάλλεται βάσει προγράμματος Δικαστηρίου για ακρόαση 

στις 5.11.21, 11 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

4380/14 Επαναορίζεται γι’ακρόαση βάσει προγράμματος Δικαστηρίου 

στις 10.11.21, 11 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

5124/14 Επαναορίζεται γι’ακρόαση βάσει προγράμματος Δικαστηρίου 

στις 9.11.21, 11 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

7191/14 Αναβάλλεται βάσει προγράμματος Δικαστηρίου για ακρόαση 

στις 8.11.21, 11 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

2977/15 Δεν τέθηκε ο φάκελος ενώπιον του Δικαστηρίου. Να τον 

αναζητήσουν στο Πρωτοκολλητείο οι συνήγοροι. 
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3509/15 Επαναορίζεται γι’ακρόαση βάσει προγράμματος Δικαστηρίου 

στις 15.10.21, 11 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

3564/15 Επαναορίζεται γι’ακρόαση βάσει προγράμματος Δικαστηρίου 

στις 11.11.21, 11 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

4454/15 Επαναορίζεται γι’ακρόαση βάσει προγράμματος Δικαστηρίου 

στις 5.11.21, 11 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

2417/16 Ορίζεται για ακρόαση στις 17.11.21, 11 π.μ. Οι Εναγόμενοι να 

καταχωρήσουν Ονομ. Κατάλογο Μαρτύρων και Σύνοψη 

Μαρτυρίας μέχρι 17.9.21. Έξοδα στην πορεία, όχι εναντίον 

Εναγόντων. 

 

3894/16 Επαναορίζεται γι’ακρόαση βάσει προγράμματος Δικαστηρίου 

στις 12.11.21, 11 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

5289/16 Αναβάλλεται βάσει προγράμματος Δικαστηρίου για ακρόαση 

στις 16.11.21, 11 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

6057/16 Επαναορίζεται γι’ακρόαση βάσει προγράμματος Δικαστηρίου 

στις 15.11.21, 11 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

2090/17 Ορίζεται για ακρόαση την 1.7.21, 10 π.μ. ένσταση μέχρι 

31.5.21. Έξοδα στην πορεία, όχι εναντίον Αιτητών. Δεν 

απαιτείται εμφάνιση στο Δικαστήριο στις  8.4.21, 9 π.μ.  

 

3366/17 Παρατείνεται ο χρόνος για καταχώρηση Ε/Δ αποκάλυψης 

εγγράφων από Εναγόμενο κατά 1 μήνα από 8.4.21. 

Παρατείνεται ο χρόνος για επιθεώρηση των εγγράφων κατά 1 

μήνα από τη λήξη της προθεσμίας για αποκάλυψη. Δίδονται 

οδηγίες για καταχώρηση Ονομ. Καταλόγων Μαρτύρων εντός 45 

ημερών από τη λήξη της προθεσμίας για επιθεώρηση των 
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εγγράφων. Ορίζεται για ακρόαση η αγωγή στις 19.11.21, 11 

π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

3624/17 Παραμένει για χειρισμό ενώπιον του Δικαστηρίου στις 8.4.21, 

9꞉10 π.μ. 

 

4115/17 Παρατείνεται ο χρόνος για καταχώρηση Ε/Δ αποκάλυψης 

εγγράφων από αμφότερους τους διαδίκους κατά 1 μήνα από 

8.4.21. Παρατείνεται ο χρόνος για επιθεώρηση των εγγράφων 

κατά 1 μήνα από τη λήξη της προθεσμίας για αποκάλυψη. 

Δίδονται οδηγίες για καταχώρηση Ονομ. Καταλόγων Μαρτύρων 

εντός 45 ημερών από τη λήξη της προθεσμίας για επιθεώρηση 

των εγγράφων. Ορίζεται για ακρόαση η αγωγή στις 22.11.21, 11 

π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

4116/17 Παρατείνεται ο χρόνος για καταχώρηση Ε/Δ αποκάλυψης 

εγγράφων από αμφότερους τους διαδίκους κατά 1 μήνα από 

8.4.21. Παρατείνεται ο χρόνος για επιθεώρηση των εγγράφων 

κατά 1 μήνα από τη λήξη της προθεσμίας για αποκάλυψη. 

Δίδονται οδηγίες για καταχώρηση Ονομ. Καταλόγων Μαρτύρων 

εντός 45 ημερών από τη λήξη της προθεσμίας για επιθεώρηση 

των εγγράφων. Ορίζεται για ακρόαση η αγωγή στις 22.11.21, 11 

π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

4117/17 Παρατείνεται ο χρόνος για καταχώρηση Ε/Δ αποκάλυψης 

εγγράφων από αμφότερους τους διαδίκους κατά 1 μήνα από 

8.4.21. Παρατείνεται ο χρόνος για επιθεώρηση των εγγράφων 

κατά 1 μήνα από τη λήξη της προθεσμίας για αποκάλυψη. 

Δίδονται οδηγίες για καταχώρηση Ονομ. Καταλόγων Μαρτύρων 

εντός 45 ημερών από τη λήξη της προθεσμίας για επιθεώρηση 

των εγγράφων. Ορίζεται για ακρόαση η αγωγή στις 22.11.21, 11 

π.μ. Έξοδα στην πορεία. 
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4549/17 Παραμένει ενώπιον του Δικαστηρίου στις 11 π.μ. για να 

αποσυρθεί ο δικηγόρος των Εναγομένων και να οριστεί νέα 

ημερ. ακρόασης στην παρουσία των Εναγομένων ή/και να 

οριστεί για απόδειξη αν δεν εμφανιστούν. 

4699/17 Επαναορίζεται γι’ακρόαση βάσει προγράμματος Δικαστηρίου 

στις 23.11.21, 11 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

4736/17 Επαναορίζεται γι’ακρόαση βάσει προγράμματος Δικαστηρίου 

στις 18.11.21, 11 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

1340/18 Επαναορίζεται γι’ακρόαση βάσει προγράμματος Δικαστηρίου 

στις 12.11.21, 11 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

2682/18 Εκδίδονται εκατέρωθεν Διατάγματα για αποκάλυψη εγγράφων 

εντός 45 ημερών από 8.4.21 και ακολούθως δίδεται χρόνος 40 

ημερών για ανταλλαγή ή επιθεώρηση των εγγράφων. Ορίζεται 

για οδηγίες η αγωγή στις 20.9.21, 9 π.μ. 

 

3471/18 Ορίζεται για ακρόαση στις 15.11.21, 11 π.μ. Οι Ενάγοντες να 

καταχωρήσουν Ε/Δ αποκάλυψης εγγράφων εντός 1 μηνός από 

8.4.21 και ακολούθως Ονομ. Κατάλογο Μαρτύρων και Σύνοψη 

Μαρτυρίας μέχρι 15.6.21. Έξοδα στην πορεία. 

 

525/19 Επαναορίζεται γι’ακρόαση στις 10.11.21, 11 π.μ. έξοδα στην 

πορεία. 

 

1216/19 Ορίζεται για ακρόαση στις 9.11.21, 11 π.μ. έξοδα στην πορεία. 

1637/19 Εκδίδονται εκατέρωθεν Διατάγματα για αποκάλυψη εγγράφων 

εντός 45 ημερών από 8.4.21 και ακολούθως δίδεται χρόνος 40 

ημερών για ανταλλαγή ή επιθεώρηση των εγγράφων. Ορίζεται 

για οδηγίες η αγωγή στις 20.9.21, 9 π.μ. 
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1697/19 Ορίζεται για ακρόαση στις 11.11.21, 11 π.μ. έξοδα στην πορεία. 

2535/20 Παραμένει για χειρισμό (απόδειξη) στις 8.4.21, 9 π.μ. Υπάρχει 

ήδη στο φάκελο Ε/Δ ημερ. 30.3.21 για απόδειξη των 

γεγονότων. εναντίον του Εναγομένου 1, λόγω μη καταχώρησης 

Ε/ Υέως τώρα. Η παρουσία των Αιτητών δεν κρίνεται αναγκαία. 

 

2580/20 Ορίζεται γι’απόδειξη στις 6.7.21, 9 π.μ., εκτός αν καταχχωρηθεί 

Ε/Υ μέχρι 30.6.21. Έξοδα στην πορεία, όχι εναντίον 

Εναγόμενων. 

 

 

 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ 8/4/2021 

 

Αρ. Αίτησης: Ορίζεται: 

 
 

296/06 Να προσέλθει ο συνήγορος των Αιτητών στις 8.4.21, 8꞉45 π.μ. 

 

Διαχ. 3/13 Να προσέλθει ο Διαχειριστής στις 8.4.21, 9꞉25 π.μ. 

 

Διαχ. 66/13 Να προσέλθει ο Διαχειριστής στις 8.4.21, 9꞉15 π.μ. 

 

2198/13  Να εμφανιστούν στο Δικαστήριο οι συνήγοροι / διάδικοι στις 

8.4.21, 9꞉30 π.μ. για προγραμματισμό της ακρόασης.  

 

2197/13 Ορίζεται για ακρόαση η αίτηση την 1.7.21, 11 π.μ.. Οι Καθ’ων 1 

έως 3 να εμφανιστούν εκείνη τη δικάσιμο στο Δικαστήριο. Δεν 

απαιτείται εμφάνιση στις 8.4.21. Έξοδα στην πορεία.  
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23/20 Ορισμένη στις 8.4.21, 9 π.μ. Να προσέλθει ο Αιτητής. 

 

162/21 Δεν απαιτείται φυσική παρουσία στο Δικαστήριο συνηγόρου 

Αιτητή, νοουμένου ότι ο Έφορος Εταιρειών δεν θα εκδηλώσει 

ένσταση στην αίτηση μέχρι 8.4.21, 9 π.μ. 

 

186/21 Δεν απαιτείται φυσική παρουσία στο Δικαστήριο συνηγόρου 

Αιτητή, νοουμένου ότι ο Έφορος Εταιρειών δεν θα εκδηλώσει 

ένσταση στην αίτηση μέχρι 8.4.21, 9 π.μ. 

 

  

 

 

Ο παρών Πίνακας συντάχθηκε στις 6/4/21, ώρα 14:21   

 

 

(υπ.)  …………………………………………… 

                         Α. Πανταζή – Λάμπρου, Ε. Δ.  


