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ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ  

Ενώπιον: Α. ΠΑΝΤΑΖΗ – ΛΑΜΠΡΟΥ, Ε.Δ. 

 

ΚΑΤΆΛΟΓΟΣ ΑΓΩΓΏΝ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ 11/5/2021 

 

Αρ. Αγωγής: Ορίζεται: 
 

4473/12 Αναβάλλεται βάσει προγράμματος Δικαστηρίου για τις 16.9.21, 

11 π.μ., έξοδα στην πορεία. 

 

4906/12 Παρατείνεται κατά 1 μήνα από 11.5.21 ο χρόνος για 

καταχώριση ένστασης στην αίτηση έρευνας. Ορίζεται για 

ακρόαση η αίτηση στις 29.10.21, 11 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

Δεν απαιτείται φυσική παρουσία  του Καθ’ου στο Δικαστήριο 

στις 11.5.21, αλλά να είναι παρών στις 29.10.21. 

 

6625/12  Αναβάλλεται εκ συμφώνου για προγραμματισμό ακρόασης (ή 

δήλωση συμβιβασμού) στις 3.6.21, 9 π.μ. έξοδα στην πορεία. 

   

8512/12 Η αίτηση έρευνας ημερ. 23.11.20 ορίζεται για επίδοση στις 

15.10.21, 9 π.μ. 

 

8036/13 Αναβάλλεται βάσει προγράμματος Δικαστηρίου για τις 21.10.21, 

11 π.μ., έξοδα στην πορεία. 

 

5079/14 Επαναορίζεται γι’ακρόαση βάσει προγράμματος Δικαστηρίου 

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

 

7696/14 Επαναορίζεται γι’ακρόαση βάσει προγράμματος Δικαστηρίου 

στις 23.11.21, 11 π.μ., έξοδα στην πορεία. 
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1802/15 Επαναορίζεται γι’ακρόαση βάσει προγράμματος Δικαστηρίου 

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

 

6962/15 Επαναορίζεται γι’ακρόαση βάσει προγράμματος Δικαστηρίου 

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

 

4323/16 Επαναορίζεται γι’ακρόαση βάσει προγράμματος Δικαστηρίου 

στις 12.12.21, 11 π.μ., έξοδα στην πορεία. 

 

18/16 Επαναορίζεται γι’ακρόαση βάσει προγράμματος Δικαστηρίου 

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

 

1538/16 Επαναορίζεται γι’ακρόαση βάσει προγράμματος Δικαστηρίου 

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

 

190/17 Επαναορίζεται γι’ακρόαση βάσει προγράμματος Δικαστηρίου 

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

 

923/17 Επαναορίζεται γι’ακρόαση βάσει προγράμματος Δικαστηρίου 

στις 17.12.21, 11 π.μ., έξοδα στην πορεία. 

 

1547/17 Έχει καταχωρηθεί ένσταση από τον Καθ’ου στις 11.12.20 ως 

οιοδηγίες του Δικαστηρίου ημερ. 4.11.20. Ορίζεται για ακρόαση 

η αίτηση έρευνας ημερ. 27.5.20 στις 27.10.21, 11 π.μ.  

Ο Καθ’ου να είναι παρών στο Δικαστήριο στις 27.10.21. Δεν 

απαιτείται φυσική παρουσία στις 11.5.21.  

Έξοδα στην πορεία. 

 

1568/18 Παρατείνεται ο χρόνος μέχρι 30.6.21 για εκατέρωθεν 

καταχώρηση Ονομ. Καταλόγου Μαρτύρων και Σύνοψη 

Μαρτυρίας. Ορίζεται για ακρόαση στις 2.12.21, 11 π.μ. Έξοδα 

στην πορεία. 
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2252/18 Επαναορίζεται γι’ακρόαση βάσει προγράμματος Δικαστηρίου 

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

 

1010/19 Είναι υπόθεση ταχείας εκδίκασης. Δίδεται χρόνος 45 ημερών 

από 11.5.21 για ένορκη έγγραφη μαρτυρία της Ενάγουσας και 

χρόνος 45 ημερών από τη λήξη της εν λόγω προθεσμίας για 

καταχώρηση της έγγραφης ένορκης μαρτυρίας των 

Εναγομένων. Ακολούθως δίδεται χρόνος 1 μηνός για τυχόν 

καταχώρηση αίτησης αντεξέτασης των ομνυόντων. Ορίζεται για 

ακρόαση με γραπτές αγορεύσεις η αγωγή στις 15.11.21, 9 π.μ. 

 

1434/19 Νοουμένου ότι αμφότερες οι πλευρές συμφωνούν όπως η Ε/Δ 

αποκάλυψης εγγράφων που καταχώρησαν ισχύει τόσο για τη 

δικαδικασία αγωγής, όσο και για τη διαδικασία της 

ανταπαίτησης, στο παρόν στάδιο εκδίδεται οδηγία για 

εκατέρωθεν καταχώρηση Ονομαστικού Καταλόγου Μαρτύρων 

και Σύνοψης Μαρτυρίας εντός 2 μηνών από 11.5.21 και ορίζεται 

γι’ ακρόαση η υπόθεση στις 16.12.21, 11 π.μ. 

 

1599/19 Επαναορίζεται γι’ακρόαση βάσει προγράμματος Δικαστηρίου 

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

 

2734/19 Καταχωρήθηκε Ε/Υ στις 16.2.21. Ως εκ τούτου η αίτηση ημερ. 

23.7.20 απορρίπτεται ως αποσυρθείσα, με έξοδα υπέρ της 

Ενάγουσας και εναντίον των Εναγομένων 1 και 2 €325 συν 

ΦΠΑ συν€16,50σ. έξοδα επίδοσης. 

 

2880/19 Μη έχοντας παραλάβει οποιοδήποτε ηλεκτρονικό μήνυμα για 

ένσταση στο αίτημα αναβολής της ακρόασης που υποβλήθηκε 

στις 10.5.21 από τη συνήγορο των Εναγόντων, η ακρόαση της 

αίτησης ημερ. 22.7.20 ορίζεται τελευταία φορά στις 10.9.21, 9 

π.μ. Τα έξοδα ημερ. 11.5.21, στην πορεία, όχι εναντίον της 

Εναγόμενης /Αιτήτριας.   
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3351/19 Παρατείνεται ο χρόνος καταχώρησης Ε/Δ αποκάλυψης 

εγγράφων από Ε/μενο κατά 1 μήνα από σήμερα. Δίδεται 

ακολούθως 1 μήνας για εκατέρωθεν επιθεώρηση εγγράφων.  

Έπειτα δίδεται χρόνος μέχρι 15.10.21 για καταχώρηση της 

έγγραφης μαρτυρίας των Εναγόντων και μέχρι 15.12.21 για 

έγγραφη μαρτυρία Εναγόμενου. Ορίζεται στις 15.12.21, 9 πμ. 

για περαιτέρω οδηγίες σχετικά με τυχόν αίτηση αντεξέτασης και 

προγραμματισμού ακρόασης. 

 

3694/19 Εξακολουθεί να μην υπάρχει Ε/Υ καταχωρημένη στο φάκελο 

του Δικαστηρίου. Ως εκ τούτου παραμένει για απόδειξη στις 

11.5.21, 9 π.μ. 

 

3798/19 Σε συνέχεια των οδηγιών που είχα εκδώσει στις 15.2.21 τόσο 

για τη διαδικασία της αγωγής όσο και για τη διαδικασία της 

ανταπαίτησης, διαπιστώνω ότι καταχωρήθηκε στις 7.5.21 Ε/Δ 

αποκάλυψης εγγράφων από τους Εναγόμενους. Παρατείνω το 

χρόνο για το ίδιο διάβημα από πλευράς Εναγόντων μέχρι 

15.6.21. Παρατείνεται ο χρόνος για επιθεώρηση των 

αποκαλυφθέντων εγγράφων κατά 1 μήνα από 15.6.21.  

 

Λόγω του ότι η ανταπαίτηση υπερβαίνει τις €3000, να 

τοποθετηθούν οι διάδικοι στην αγωγή εάν συμφωνούν όπως 

δοθούν οδηγίες για κανονική ακρόαση (όχι ταχεία εκδίκαση). 

Ορίζεται για να δοθούν οδηγίες για την περαιτέρω πορεία της 

υπόθεσης από το Δικαστήριο στις 10.9.21, 9 π.μ. 

Έξοδα στην πορεία. 

 

569/20 Η αίτηση ημερ. 4.8.20 ορίζεται στις 7.7.21, 9 π.μ. για απόδειξη 

της αγωγης. Ε/Υ το αργότερο μέχρι 30.6.21. Έξοδα στην 
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πορεία, όχι εναντίον Εναγόντων. 

 

2071/20 Παραμενει για απόδειξη της αγωγής στις 11.5.21, 9 π.μ. Να 

προσκομισθεί Ε/Δ απόδειξης των γεγονότων. 

 

2550/20 Ορίζεται για απόδειξη η αγωγή στις 7.7.21, εκτός αν 

καταχωρηθεί Ε/Υ μέχρι 30.6.21. Έξοδα στην πορεία. 

 

            

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ 11/5/2021 

 

Αρ. Αίτησης: Ορίζεται: 
 

66/05 Παραμένει για χειρισμό ενώπιον του Δικαστηρίου στις 11.5.21, 

9꞉15 π.μ. Να προσέλθουν οι συνήγοροι / διάδικοι. 

 

590/14  Να προσέλθει ο Διαχειριστής στις 11.5.21, 9꞉30 π.μ. 

357/15 Εξακολουθεί να μην υπάρχει επιδοτήριο για την αίτηση ημερ. 

18.6.20. Ορίζεται τελ. φορά για επίδοση στις 18.6.21, 9 π.μ. 

Εάν δεν προσκομισθεί μέχρι τότε, η αίτηση θα απορριφθεί. 

 

290/17 Έχουν τεθεί στο φάκελο του Δικασηρίου τα ηλεκτρονικά 

μηνύματα ημερ. 7.5.21 από Δρ. Μ. Χειμωνή, και κα. Θ. 

ραφτοπούλου, ως επίσης το μήνυμα ημερ. 10.5.21 από κα Ντ. 

Βαρωσιώτου. Παρατείνεται ο χρόνος για ένσταση στην αίτηση 

ημερ. 26.10.20 ως επίσης στο διάταγμα Garnishee Nisi κατά 1 

μήνα από 11.5.21. Παρατείνεται η ισχύς του Διατάγματος μέχρι 

13.9.21, 9 π.μ., ημερομηνία κατά την οποία ορίζεται για 

περαιτέρω οδηγίες η υπόθεση. Έξοδα στην πορεία, όχι εναντίον 

Αιτητών. Εάν οι Καθ’ων προτίθενται να καταχωρήσουν αίτηση 

αναστολής της παρούσας διαδικασίας, τέτοια αίτηση να οριστεί 
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στις 13.9.21.  

303/19 Είναι ορισμένη για ακρόαση με γρ. αγορεύσεις η αίτηση ημερ. 

29.7.19. Εάν οι συνήγοροι είναι έτοιμοι, να τις υποβάλουν 

ηλεκτρονικά στο Δικαστήριο στις 11.5.21 μέχρι 10 π.μ. και το 

πρωτότυπο να αφεθεί στο Πρωτοκολλητείο.  

Η κυρίως (δια κλήσεως) αίτηση ημερ. 29.7.2019 θα παραμείνει 

για οδηγίες στις 8.7.21, 9 π.μ.και τα έξοδα θα είναι στην πορεία. 

 

  

 

Ο παρών Πίνακας συντάχθηκε στις 10/5/21, ώρα 14:28   

 

 

(υπ.)  …………………………………………… 

                         Α. Πανταζή – Λάμπρου, Ε. Δ.  


