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ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ  

Ενώπιον: Α. ΠΑΝΤΑΖΗ – ΛΑΜΠΡΟΥ, Ε.Δ. 

 

ΚΑΤΆΛΟΓΟΣ ΑΓΩΓΏΝ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ 27/5/2021 

 

Αρ. Αγωγής: Ορίζεται: 
 

325/13 Δεν παρέχεται χρόνος έναρξης. Να προσέλθουν οι συνήγοροι 

στις 10 π.μ. για νέο προγραμματισμό ή/και συμβιβασμό, 

παρακαλώ. 

 

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

3691/14 Επαναορίζεται γι’ ακρόαση, βάσει προγράμματος Δικαστηρίου, 

στις 22.12.21, 11 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

96/15 Επαναορίζεται γι’ ακρόαση, βάσει προγράμματος Δικαστηρίου, 

στις 22.12.21, 11 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

4638/16 Επαναορίζεται γι’ ακρόαση, βάσει προγράμματος Δικαστηρίου, 

στις 22.12.21, 11 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

282/17 Το Τμήμα Αφερεγγυότητας έχει ειδοποιήσει ηλεκτρονικά το 

Δικαστήριο στις 26.5.21 ότι δεν θα υπερασπιστεί την Εναγόμενη 

εταιρεία. Ωστόσο, προτού οριστεί γι’απόδειξη η αγωγή, θα 

πρέπει να ληφθούν από τον Ενάγοντα τα δέοντα μέτρα για 

άδεια συνέχισης της αγωγής και για τροποποίηση του τίτλου της 

αγωγής. Ορίζεται για οδηγίες προς το σκοπό αυτό στις  27.9.21, 

9 π.μ. 
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3891/17 Επαναορίζεται γι’ ακρόαση, βάσει προγράμματος Δικαστηρίου, 

στις 21.12.21, 11 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

4261/17 Παραμένει για χειρισμό ενώπιον του Δικαστηρίου στις 27.5.21, 

ώρα 11 π.μ. Να προσέλθουν οι συνήγοροι / διάδικοι. 

 

636/18 Επαναορίζεται γι’ ακρόαση, βάσει προγράμματος Δικαστηρίου, 

στις 20.12.21, 11 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

2732/18 Επαναορίζεται γι’ ακρόαση, βάσει προγράμματος Δικαστηρίου, 

στις 21.12.21, 11 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

3401/18 Συμπληρώθηκε η αποκάλυψη εγγράφων στη διαδικασία 

Τριτοδιαδίκου. Δίδω οδηγίες για την καταχώρηση Ονομαστικών 

Καταλόγων Μαρτύρων και Σϋνοψη Μαρτυρίας από όλους τους 

διαδίκους μέχρι 10.9.21. Ορίζεται για ακρόαση η αγωγή στις 

21.12.21, 11 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

341/19 Να προσέλθουν οι συνήγοροι στις 24.6.21, 9꞉30 π.μ. για 

οδηγίες. Παρατείνεται ο χρόνος για Ε/Δ αποκάλυψης εγγράφων 

από Εναγόμενους 2 μέχρι τότε. Έξοδα στην πορεία, όχι 

εναντίον των αντιδίκων τους. 

 

3680/19 Η αίτηση ημερ. 27.8.20 θ’απορριφθεί στις 27.5.21, 9 π.μ. 

εφόσον καταχωρήθηκε Απάντηση στην Υπεράσπιση και 

Υπεράσπιση στην Ανταπαίτηση στις 21.5.21. Τα έξοδα της 

αίτησης €245 συν ΦΠΑ συν έξοδα επίδοσης επιδικάζονται 

εναντίον της Ενάγουσας / Καθ’ης η αίτηση και θα είναι 

πληρωτέα στο τέλος της δίκης.  

Όσον αφορά την αίτηση ημερ. 5.5.21 ο συνήγορος των 

Εναγομένων / Καθ’ων η αίτηση να ενημερώσει το Δικαστήριο 

ηλεκτρονικά μέχρι 27.5.21, 9 π.μ. αν έει πρόθεση 

καταχώρησης ένστασης ή αν αποδέχεται την έκδοση 
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Διατάγματος τροποποίησης και πώς τοποθετείται για τα έξοδα. 

  

2847/20 

 

Στις 27.5.21, 9 π.μ. θα εκδοθεί Διάταγμα ως η μονομερής 

αίτηση ημερ. 16.4.21 δυνάμει της Δ.10,θ.1(2) και της Δ.57,θ.2. 

Να εφαρμοσθεί η Δ.10, θ. 2 σε ό,τι αφορά το χρόνο επίδοσης 

της Ειδοποίησης Τριτοδιαδίκου. Τα έξοδα της αίτησης 

επιφυλάσσονται. 

Δεν απαιτείται φυσική παρουσία της συνηγόρου των 

Εναγομένων / Αιτητών στο Δικαστήριο στις 27.5.21. 

  

3400/20 Παραμένει για χειρισμό (απόδειξη) ενώπιον του Δικαστηρίου 

στις 27.5.21, 9 π.μ. 

 

          

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ 27/5/2021 

 

Αρ. Αίτησης: Ορίζεται: 
 

510/08 Να προσέλθει ο Αιτητής στο Δικαστήριο στις 27.5.21, 9 π.μ. 

στις δύο αιτήσεις ημερ. 25.9.20, εκτός αν αποσύρει τις εν λόγω 

αιτήσεις ως ανεπίδοτες. 

 

91/06 Είχα διατάξει επίδοση της αίτησης ημερ. 22.9.20 μέχρι 27.5.21. 

Δεν υπάρχει επιδοτήριο στο φάκελο. Επαναορίζεται για επίδοση 

στις 27.10.21, 9 π.μ. (τελ. φορά.) 

 

ΔΑΟ 11/21 Να καταχωρηθεί Σ.Ε/Δ από τον Αιτητή εντός 1 μηνός από 

27.6.21, για να δίδεται περισσότερη πληροφόρηση για τους 

λόγους ακύρωσης του Διατάγματος Απαλλαγής Οφειλών ημερ. 

6.2.2018 (ποιοι ήταν οι λόγοι ένστασης στους οποίους 

βασίστηκε το Δικαστήριο και αν εκδόθηκε αιτιολογημένη 

δικαστική απόφαση για ακύρωση του ΔΑΟ ημερ. 8.2.2018). 

Επαναορίζεται για οδηγίες στις 6.7.21, 9 π.μ. 
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266/21 Θα εκδοθεί Διάταγμα ως η αίτηση, χωρίς έξοδα, στις 27.5.21, 

9꞉20 π.μ. Εάν ο συνήγορος της Αιτήτριας το επιθυμεί, μπορεί να 

προσέλθει στο Δικαστήριο. 

 

 

 

Ο παρών Πίνακας συντάχθηκε στις 26/5/21, ώρα 13:10 μ.μ.  

 

(υπ.)  …………………………………………… 

                         Α. Πανταζή – Λάμπρου, Ε. Δ.  


