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ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ  

Ενώπιον: Α. ΠΑΝΤΑΖΗ – ΛΑΜΠΡΟΥ, Ε.Δ. 

 

ΚΑΤΆΛΟΓΟΣ ΑΓΩΓΏΝ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ 12/5/2021 

 

Αρ. Αγωγής: Ορίζεται: 
 

4558/11 Παραμένει για χειρισμό ενώπιον του Δικαστηρίου στις 12.5.21, 

9 π.μ. 

 

3459/13  Παραμένει για χειρισμό ενώπιον του Δικαστηρίου στις 9꞉40 π.μ. 

Η συνήγορος των Εναγόντων – Καθ’ων  στην αίτηση ημερ. 

9.2.20 να διαβιβάσει προς το Δικαστήριο αποδεικτικό 

αποστολής ενημερωτικής επιστολής που απέστειλε στους 

πελάτες της αναφορικά με την πρόθεσή της να αποσυρθεί κατά 

την αυριανή δικάσιμο. 

 

5345/13 Πρόκειται για συνεχιζόμενη ακρόαση αγωγής. Έχει υποβληθεί 

αίτημα αναβολής από τη συνήγορο Υπεράσπισης, για λόγους 

υγείας και δεν υπήρξε ένσταση από το συνήγορο των 

Εναγόντων, ούτε ζητούνται έξοδα. Συνεπώς, το Δικαστήριο 

εγκρίνει το αίτημα αναβολής, χωρίς έξοδα. Ωστόσο, δεν είναι 

εφικτό για το Δικαστήριο η συνέχιση να ορισθεί στις 17.5.21, 

λόγω άλλων κωλυμάτων, γι’αυτό ορίζω την υπόθεση στις 

25.5.21, 11 π.μ. Αν παραστεί ανάγκη περαιτέρω συνέχισης, 

κρατείστε διαθέσιμη και την 27.5.21. 

 

8338/13 Δεν παραλήφθηκε οποιαδήποτε ειδοποίηση περί συμβιβασμού. 

Επαναορίζεται για ακρόαση βάσει προγράμματος Δικαστηρίου 

στις 2.11.21, 11 π.μ., με προτεραιότητα έναρξης. Έξοδα στην 

πορεία. 
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3762/14 Επαναορίζεται για ακρόαση βάσει προγράμματος Δικαστηρίου 

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

 

64/15 Εγκρίνεται το αίτημα αναβολής της ακρόασης που υποβλήθηκε 

από πλευράς Εναγόντων. Ορίζεται στις 14.12.21, 11 π.μ. 

Έξοδα στην πορεία, όχι εναντίον Εναγομένης. 

 

 

925/15 Αναβάλλεται η ακρόαση, κατόπιν εκ συμφώνου αιτήματος των 

συνηγόρων, για τις 13.12.21, 11 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

2237/15 Επαναορίζεται για ακρόαση βάσει προγράμματος Δικαστηρίου 

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

 

1661/16 Επαναορίζεται για ακρόαση βάσει προγράμματος Δικαστηρίου 

στις 19.11.21, 11 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

4446/16 Επαναορίζεται για ακρόαση βάσει προγράμματος Δικαστηρίου 

στις 9.12.21, 11 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

6011/16 Ορίζεται για ακρόαση στις 17.12.21, 11 π.μ. Έξοδα στην 

πορεία. 

 

1995/17 Η αίτηση ημερ. 22.3.21 ορίζεται για ακρόαση με γραπτές 

αγορεύσεις στις 20.10.21, 9 π.μ. Η ένσταση των εξ 

ανταπαιτήσεως Εναγομένων 2 και 3 να καταχωρηθεί μέχρι 

30.6.21. Έξοδα στην πορεία. 

Η κλήση για οδηγίες  ημερ. 1.3.21 ορίζεται για οδηγίες στις 

20.10.21, 9 π.μ. Παράρτημα Τύπου 25 να καταχωρηθεί  από 

την Εναγόμενη / εξ ανταπαιτήσεως Ενάγουσα μέχρι 20.10.21. 
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Έξοδα στην πορεία. 

  

2393/17 Δεδομένου ότι η αίτηση ημερ. 12.4.21 είναι πρώτη φορά 

ορισμένη στις 12.5.21 και άρα πρώτη φορά ζητείται χρόνος για 

ένσταση σε αυτήν, κρίνω ότι το χρονικό διάστημα 3 εβδομάδων 

που ζητείται για ένσταση δεν είναι υπερβολικό και το εγκρίνω. 

Να καταχωρηθεί μέχρι 2.6.21. Κατά την εν λόγω ημερομηνία 

2.6.21, 9 π.μ. ορίζεται για οδηγίες και/ή προγραμματισμό 

ακρόασης η εν λόγω αίτηση. την ίδια μέρα παραμένει για 

οδηγίες και η αίτηση ημερ. 25.9.20. Έξοδα στην πορεία και των 

δύο αιτήσεων. 

 

4637/17 Επαναορίζεται γι’ακρόαση βάσει προγράμματος Δικαστηρίου 

στις 29.10.21, 11 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

4656/17 Στο φάκελο φαίνεται ότι καταχωρήθηκε κλήση για οδηγίες από 

την Εναγόμενη προς τον Τριτοδιάδικο στις 26.11.20, η οποία 

επιδόθηκε στον Τριτοδιάδικο στις 4.12.20. Ήταν αρχικά 

ορισμένη στις 9.3.21, αλλά αναβλήθηκε αυτόματα για 12.5.21 

λόγω πανδημίας. Αν  και δεν έχει καταχωρηθεί Παράρτημα 

Τύπου 25 από τον Τριτοδιάδικο, εντούτοις εντοπίζω να έχει ήδη 

καταχωρήσει από 17.11.20 Ονομαστικό Κατάλογο Μαρτύρων 

και Σϋνοψη Μαρτυρίας. Δεν είχε προηγηθεί άδεια του 

Δικαστηρίου για το σκοπό αυτό, γι’αυτό και υπόκειται σε 

διαγραφή ο συγκεκριμένος Κατάλογος ως πρόωρα 

καταχωρηθείς. Δίδω χρόνο 10 ημερών από 102.5.21 για 

καταχώριση Παραρτήματος Τύπου 25 από Τριτοδιάδικο και 

ορίζω την υπόθεση για οδηγίες στις 8.6.21, 9 π.μ..Έξοδα στην 

πορεία, όχι εναντίον Εναγόντων και Εναγομένων. 

  

1789/18 Εκδίδεται Διάταγμα για εκατέρωθεν καταχώρηση Ε/Δ 

αποκάλυψης εγγράφων εντός 45 ημερών από 12.5.21 και 
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ακολούθως δίδεται χρόνος 1 μηνός για εκατέρωθεν επιθεώρηση 

των εγγράφων. Ορίζεται εκ νέου για οδηγίες στις 19.10.21, 9 

π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

3088/18 Τόσο η αγωγή κατά της Εναγομένης αρ. 2 όσο και η 

ανταπαίτηση αυτής απορρίπτονται ως αποσυρθείσες. Κάθε 

πλευρά τα έξοδά της. 

 

3342/19 Εκκρεμεί για ακρόαση η αίτηση ημερ. 4.8.2020. Να υποβληθούν 

στις 12.5.21, 9 π.μ. οι γραπτές αγορεύσεις ηλεκτρονικά σε word 

προς το Δικαστήριο και το πρωτότυπο να αφεθεί στο 

Πρωτοκολλητείο.  

Η αίτηση ημερ. 21.7.20 επαναορίζεται για οδηγίες στις 9.7.21, 9 

π.μ. 

 

731/20 Η αίτηση ημερ. 24.11.20 για απόφαση λόγω μη καταχώρησης 

Ε/Υ από Εναγόμενο αρ. 1 ορίζεται στις 6.6.21, 9 π.μ. για 

απόδειξη, εκτός αν καταχωρηθεί Ε/Υ μέχρι 30.6.21. Έξοδα στην 

πορεία, όχι εναντίον Ενάγοντα. 

 

1954/20 Παραμένει για χειρισμό ενώπιον του Δικαστηρίου στις 12.5.21, 

9 π.μ. Να προσέλθει η συνήγορος. 

 

3575/20 Η αίτηση για συνοπτική απόφαση ορίζεται στις 28.5.21, 9 π.μ. 

για οδηγίες. Ένσταση μέχρι τότε. Τα έξοδα στην πορεία της 

αίτησης. 

 

          

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ 12/5/2021 

 

Αρ. Αίτησης: Ορίζεται: 
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1034/06 Εκκρεμεί για ακρόαση η αίτηση ημερ. 28.7.2020. Να 

υποβληθούν στις 12.5.21, 9 π.μ. οι γραπτές αγορεύσεις 

ηλεκτρονικά σε word προς το Δικαστήριο και το πρωτότυπο να 

αφεθεί στο Πρωτοκολλητείο. 

  

586/10 Επαναορίζεται βάσει προγράμματος Δικαστηρίου στις 28.9.21, 

10 π.μ. για ακρόαση της αίτησης έρευνας. 

Χωρίς έξοδα η αναβολή αυτή. 

 

408/13 Ο Διαχ. Να είναι παρών στις 12.5.21, 9꞉20 π.μ. 

 

1526/13 Ορίζεται στις 19.10.21, 9 π.μ. για οδηγίες. Τυχόν ένσταση του 

Καθ’ου εντός 45 ημερών από 12.5.21. Έξοδα στην πορεία. 

 

362/14 Να προσέλθει ο Διαχειριστής στις 12.5.21, 9꞉15 π.μ. 

284/18 Η δικάσιμος 12/5/21 είχε ακυρωθεί από το Δικαστήριο από 

15.2.21 και είχε οριστεί στις 12.4.21. Κατόπιν ηλεκτρονικού 

αιτήματος για αναβολή της ακρόασης ημερ. 12.4.21 και για 

άδεια καταχώρισης Σ.Ε/Δ από την Αιτήτρια, η αίτηση έχει 

επαναοριστεί για οδηγίες και/ή προγραμματισμό ακρόασης στις 

25.6.21, 9 π.μ.   

 

229/21 Παραμένει για χειρισμό ενώπιον του Δικαστηρίου στις 10 π.μ. 

  

 

Ο παρών Πίνακας συντάχθηκε στις 11/5/21, ώρα 13:48   

 

 

(υπ.)  …………………………………………… 

                         Α. Πανταζή – Λάμπρου, Ε. Δ.  


