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ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ  

Ενώπιον: Α. ΠΑΝΤΑΖΗ – ΛΑΜΠΡΟΥ, Ε.Δ. 

 

ΚΑΤΆΛΟΓΟΣ ΑΓΩΓΏΝ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ 28/5/2021 

 

Αρ. Αγωγής: Ορίζεται: 
 

4022/14 Επαναορίζεται για ακρόαση της αγωγής, βάσει προγράμματος 

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

 

3620/15 Εγκρίνεται το αίτημα αναβολής της ακρόασης, που υποβλήθηκε 

εκ συμφώνου από τους συνηγόρους των διαδίκων. 

Επαναορίζεται για ακρόαση της αγωγής στις 5.11.21, 11 π.μ. 

Έξοδα στην πορεία. 

 

4246/16 Να ενημερωθεί το Δικαστήριο ηλεκτρονικά μέχρι 28.5.21, 10 

π.μ. από τους συνηγόρους των Αιτητών πώς τοποθετούνται 

αναφορικά με τον Εναγόμενο 3 που έχει αποβιώσει και οι 

συνήγοροι της Εναγομένης 2 να ενημερώσουν το Δικαστήριο αν 

υπήρξε εξώδικη διευθέτηση αναφορικά με αυτήν. Θα δοθούν 

αναλόγως των απαντήσεων αυτών, οι σχετικές οδηγίες του 

Δικαστηρίου μετέπειτα. 

 

421/17 Η μονομερής αίτηση ημερ. 26.2.21 αποσύρεται και 

απορρίπτεται, άνευ βλάβης, χωρίς έξοδα. 

 

1682/17 Ορίζεται στις 10.11.21, 11 π.μ. για ακρόαση, βάσει 

προγράμματος Δικαστηρίου. Τα έξοδα στην πορεία. 

 

2233/17 Ορίζεται στις 9.11.21, 11 π.μ. για ακρόαση, βάσει 

προγράμματος Δικαστηρίου. Τα έξοδα στην πορεία. 
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1201/18 Ορίζεται στις 23.11.21, 11 π.μ. για ακρόαση, βάσει 

προγράμματος Δικαστηρίου. Τα έξοδα στην πορεία. Εάν όμως 

επήλθε συμβιβασμός, να ενημερωθεί το Δικαστήριο 

ηλεκτρονικά. 

 

1251/19 Ως οι τελευταίες οδηγίες του Δικαστηρίου, εφόσον δεν 

καταχωρήθηκε ένσταση στην αίτηση ημερ. 28.8.20, έπεται ότι 

θα εκδοθεί στις 28.5.21 εκ συμφώνου Διάταγμα ως η αίτηση 

εκείνη (αιτητικά Α έως Γ) και η Ε/Α  της Εναγόμενης εναντίον 

του Τριοδιαδίκου που καταχωρήθηκε στις 20.5.21 δίδω άδεια να 

θεωρηθεί ότι καταχωρήθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα. Η 

προθεσμία του Τριτοδιάδικου για καταχώρηση Έκθεσης 

Υπεράσπισης θα είναι 30 ημέρες ως το αιτητικό Α της αίτησης, 

αλλά θα τρέχει από 28.5.21. Τυχόν Απάντηση στην 

Υπεράσπιση του Τριτοδιαδίκου θα είναι 30 ημέρες από την 

επίδοση της Ε/Υ Τριτοδιαδίκου προς την Εναγόμενη. Μόλις 

συμπληρωθούν τα δικόγραφα να εκδοθεί η προβλεπόμενη 

στους Θεσμούς κλήση για οδηγίες. 

 

Η κλήση για οδηγίες, ημερ. 13.7.20, μεταξύ Εναγόντων και 

Εναγομένης επαναορίζεται για χειρισμό στις 27.10.21, 9 π.μ., 

για να συμπληρωθεί πρώτα και η δικογραφία μεταξύ 

Εναγομένης και Τριτοδιαδίκου, έτσι ώστε να δοθούν συνολικά οι 

οδηγίες για όλους τους διάδικους.   

 

1487/19 Ενεργώντας στη βάση της κλήσης για οδηγίες που εξέδωσε η 

Ενάγουσα στις 9.7.20 και της κλήσης για οδηγίες των 

Εναγομένων 2 και 3 / εξ ανταπαιτήσεως Εναγόντων ημερ. 

1.9.20 προχωρώ και εκδίδω (υπό το φως των Παραρτημάτων 

τύπου 25 που εκδόθηκα εκατέρωθεν) Διάταγμα για εκατέρωθεν 

καταχώρηση Ε/Δ αποκάλυψης εγγράφων τόσο για την αγωγή 

όσο και για την ανταπαίτηση εντός 45 ημερών από 28.5.21 και 

ακολούθως δίδω χρόνο μέχρι 27.10.21 για επιθεώρηση των 
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εγγράφων. Επαναορίζεται για οδηγίες η αγωγή στις 29.10.21, 9 

π.μ. 

   

1913/19 Επαναορίζεται γι’ακρόαση, βάσει προγράμματος Δικαστηρίου, 

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

 

3587/19 Εκκρεμεί η αίτηση έρευνας ημερ. 19.2.2020 στις 28.5.21, 11 

π.μ. Δεδομένων των ηλεκτρονικών μηνυμάτων από Άρτεμης 

Πάλλη και Έλενα Νικολαϊδου, ημερ. 26.5.21, δεν απαιτείται η 

φυσική παρουσία στο Δικαστήριο των διαδίκων. Θα εκδοθεί  

από το Δικαστήριο εκ συμφώνου Διάταγμα, ημερ. 28.5.21, 

εναντίον της Καθ’ης η αίτηση εταιρείας ως ο εξώδικος 

συμβιβασμός, ήτοι η Καθ’ης θα διατάττεται να καταβάλλει €500 

μηνιαίως στον τραπεζικό καθορισμό που καθόρισε η συνήγορος 

των Εναγόντων / Αιτητών, αρχής γενομένης την 1.6.21 και κάθε 

1η ημέρα εκάστου επόμενου μηνός μέχρι πλήρους εξόφλησης 

του ποσού των €9060,21σ., πλέον τόκο 2% επί του ποσού 

αυτού από 8.11.2019 μέχρι εξοφλήσεως του, πλέον τα 

δικηγορικά έξοδα της αίτησης που συμφωνήθηκαν σε €500. 

Νοείται ότι το ποσό των €1639 έξοδα που αφορά στα έξοδα 

που επιδικάστηκαν στην απόφαση στην αγωγή καθώς και στην 

παρούσα αίτηση, θα είναι καταβλητέα μέχρι τέλος Ιουνίου 2021. 

Παράλειψη καταβολής μίας οποιασδήποτε μηνιαίας δόσης ως 

ανωτέρω, θα καθιστά αμέσως απαιτητό ολόκληρο το ποσό του 

εξ αποφάσεως χρέους και των εξόδων.  

Εάν οι συνήγοροι διαφωνούν καθ’οιονδήποτε τρόπο με το πιο 

πάνω λεκτικό Διατάγματος, να εμφανισθούν στο Δικαστήριο 

στις 28.5.21, 11 π.μ.  

 

3886/19 Τυχόν εμφάνιση των συνηγόρων στο Δικαστήριο, ως το αίτημά 

τους, δίδω άδεια να γίνει στις 11 π.μ. (όχι ενωρίτερα). 
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772/20 Το Δικαστήριο θα επιληφθεί της αίτησης ημερ. 22.3.21 για 

απόδειξη της αγωγής εναντίον του Εναγομένου 6 μόνο, στις 

28.5.21, 11 π.μ. 

 

3575/20 

 

Αναβάλλεται ο χειρισμός και των δύο αιτήσεων, ημερ. 17.3.21, 

που εκκρεμούν στο φάκελο για τις 17.6.21, 9 π.μ., βάσει 

προγράμματος του Δικαστηρίου, ως οι οδηγίες που 

γνωστοποιήθηκαν λεπτομερώς προς τους συνηγόρους με e-

mail στις 27.5.21 από τη στενογράφο του Δικαστηρίου. 

 

3726/20 Η αίτηση ημερ. 6.4.21 ορίζεται για οδηγίες στις 27.10.21, 9 π.μ. 

Τυχόν ένσταση των Καθ’ων η αίτηση να καταχωρηθεί μέχρι 

27.9.21. Τα έξοδα στην πορεία. Ο συνήγορος των Καθ’ων 1 και 

2 να τους παρουσιάσει στο Δικαστήριο στις 27.10.21, 9 π.μ. Δεν 

απαιτείται φυσική παρουσία στις 28.5.21. 

 

      

     

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ 28/5/2021 

 

Αρ. Αίτησης: Ορίζεται: 
 

473/06 Εκκρεμούσε για επίδοση η αίτηση για άδεια εκτέλεσης ημερ. 

15.12.20 προς Καθ’ων 1, 2 και 5. Δεν φαίνεται στο φάκελο να 

έγινε επίδοση μέχρι σήμερα. Παρατείνεται ο χρόνος για επίδοση 

για τελευταία φορά μέχρι 29.10.21, 9 π.μ. ως το αίτημα των 

συνηγόρων που υποβλήθηκε ηλεκτρονικά. 

 

331/08 Το Δικαστήριο σημειώνει ότι κατά την τελευταία δικάσιμο ημερ. 

23.2.21 εμφανίστηκε για τον Καθ’ου 2 η δικηγόρος κα 

Σταυρούλα Σταύρου και ανάλαβε να τον παρουσιάσει στις 

28.5.21, 9 π.μ. Λόγω όμως κάποιου κωλύματος του 

Δικαστηρίου κατ’εκείνην την ώρα, επαναορίζεται η υπόθεση στις 
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17.6.21, 9 π.μ. και δίδονται οδηγίες όπως το Ε/Σ που εκδόθηκε 

εναντίον του παραμείνει ανεκτέλεστο μέχρι τότε. 

 

1990/12 Η αίτηση ημερ. 22.9.20 επαναορίζεται για επίδοση των 

μαρτυρικών κλήσεων τελ. φορά στις 22.9.21, 9 π.μ. 

 

325/13 Η αίτηση ημερ. 22.9.20 εναντίον της Καθ’ης 4 επαναορίζεται για 

οδηγίες στις 22.9.21, 9 π.μ. Η Καθ’ης 4 να είναι παρούσα στο 

Δικαστήριο τότε, εκτός αν οι συνήγοροι της ικανοποιήσουν τους 

Αιτητές ενωρίτερα ότι συντρέχει λόγος απόσυρσης της αίτησης 

και την ειδοποιήσουν σχετικά. Τα έξοδα στην πορεία της 

αίτησης. 

 

690/13 Αναβάλλεται για τις 17.6.21, 9 π.μ.. Ο Διαχειριστής να είναι 

παρών εκείνη την ημερομηνία. (Ενημερώθηκε περί τούτου 

τηλεφωνικώς από τη στενογράφο του Δικαστηρίου.) 

 

313/20 Δεν εντοπίζω στο φάκελο να καταχωρήθηκε Ένσταση από 

Καθ’ου 1 μέχρι 20.5.21 ως ήταν η προθεσμία που έταξε το 

Δικαστήριο. Οι Αιτητές έχουν ενημερώσει το Δικαστήριο 

ηλεκτρονικά στις 27.5.21, ότι ούτε οι ίδιοι έχουν λάβει 

οποιαδήποτε ένσταση του Καθ’ου 1 εντός της ρηθείσας 

προθεσμίας, γι’αυτό και ζητούν να προχωρήσει το Δικαστήριο 

στην έκδοση Διατάγματος ως η αίτηση εναντίον του. Συνεπώς, 

το Δικαστήριο θα επιληφθεί της αίτησης αύριο στις 11 π.μ. 

(λόγω άλλου κωλύματος στις 9 π.μ.) και θα εκδώσει Διάταγμα 

ως το αιτητικό Α της αίτησης εναντίον του Καθ’ου 1, με έξοδα 

όπως θα υπολογιστούν από τον Πρωτοκολλητή και εγκριθούν 

από το Δικαστήριο. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ꞉ Οποιαδήποτε ηλεκτρονικά μηνύματα αποστέλλονται στη στενογράφο 

κα Χρ. Ψαροπούλου, παρακαλώ όπως κοινοποιούνται στο 

APantazi@dc.judicial.gov.cy   

 

Ο παρών Πίνακας συντάχθηκε στις 27/5/21, ώρα 13:01 μ.μ.  

 

(υπ.)  …………………………………………… 

                         Α. Πανταζή – Λάμπρου, Ε. Δ.  

mailto:APantazi@dc.judicial.gov.cy

