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ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ  

Ενώπιον: Α. ΠΑΝΤΑΖΗ – ΛΑΜΠΡΟΥ, Ε.Δ. 

 

ΚΑΤΆΛΟΓΟΣ ΑΓΩΓΏΝ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ 1/6/2021 

 

Αρ. Αγωγής: Ορίζεται: 
 

11945/00 Επαναορίζεται για επίδοση η αίτηση ημερ. 9.3.21, η οποία 

αφορά σε άδεια εκτέλεση της απόφασης στην αγωγή, την 

1.7.21, 9 π.μ.  

Την ίδια ημέρα και ώρα παραμένουν για οδηγίες και οι δύο 

αιτήσεις που εκκρεμούν αναφορικά με την ανανέωση των 

ΜΕΜΟ αρ. ΕΒ1480/04 και ΕΒ1481/04. 

 

2225/12 Συνεχιζόμενη ακρόαση αγωγής, ορισμένη στις 11 π.μ. 

7639/12  Εκκρεμεί η αίτηση έρευνας ημερ. 15.12.20, η οποία 

εξακολουθεί να φαίνεται στο φάκελο του Δικαστηρίου  

ανεπίδοτη. Επαναορίζεται για επίδοση στις 4.10.21, 9 π.μ. (τελ. 

φορά). 

 

7040/13 Λόγω της συνεχιζόμενη ακρόασης 2225/12 δεν θα υπάρχει 

χρόνος για έναρξη της παρούσας αγωγής. Επαναορίζεται βάσει 

προγράμματος Δικαστηρίου για έναρξη ακρόασης στις 7.10.21, 

11 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

1061/14 Εγκρίνεται, χωρίς διαταγή για έξοδα, το αίτημα αναβολής της 

ακρόασης που υποβλήθηκε από τους συνηγόρους της 

Εναγομένης αρ. 1 χωρις ένσταση από τους συνηγόρους των 

Εναγόντων και των Εναγομένων 2, 3 και 4. Επαναορίζεται για 

ακρόαση την 1.11.21, 11 π.μ. 
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1208/14 Είναι ορισμένη ήδη για ακρόαση την 1.12.21, 11 π.μ. 

2785/14 

(Ειδικό 

Μητρώο 4/17) 

Δίδονται οδηγίες για καταχώρηση ένορκης έγγραφης μαρτυρίας 

των Εναγόντων μέχρι 9.7.21 και ακολούθως για την αντίστοιχη 

καταχώρηση της έγγραφης ένορκης μαρτυρίας του Εναγόμενου 

μέχρι 10.9.21. Τυχόν αίτηση αντεξέτασης να καταχωρηθεί μέχρι 

11.10.21 και η υπόθεση ορίζεται για ακρόαση με γραπτές 

αγορεύσεις στις 11.11.21, 9 π.μ., οι οποίες να υποβληθούν στο 

Δικαστήριο ηλεκτρονικά και το πρωτότυπο να αφεθεί στο 

Πρωτοκολλητείο. Έξοδα στην πορεία. 

 

6814/14 Εάν υπήρξε εξώδικη κατάληξη, και εφόσον οι συνήγοροι 

επιθυμούν να δηλωθεί, να προσέλθουν στις 10 π.μ. (1.6.21). Σε 

περίπτωση μη προσέλευσης, το Δικαστήριο θα ορίσει την 

υπόθεση για ακρόαση στις 29.10.21, 11 π.μ. με έξοδα στην 

πορεία. 

 

4620/15 Εγκρίνεται το αίτημα αναβολής το οποίο υποβλήθηκε από τους 

Ενάγοντες, χωρίς ένσταση από τους Εναγόμενους. Η ακρόαση 

ορίζεται στις 16.11.21, 11 π.μ. Χωρίς έξοδα. 

 

1266/16 Επαναορίζεται γι’ακρόαση βάσει προγράμματος Δικαστηρίου 

στις 17.11.21, 11 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

1488/16 Εκκρεμεί για οδηγίες με σκοπό την κατάληξη σε συμβιβασμό και 

τη δήλωση αυτού ενώπιον του Δικαστηρίου. Εάν υπήρξε 

εξώδικη κατάληξη, και εφόσον οι συνήγοροι επιθυμούν να 

δηλωθεί, να προσέλθουν στις 10 π.μ. (1.6.21). Σε περίπτωση 

μη προσέλευσης, το Δικαστήριο θα ορίσει την υπόθεση για 

ακρόαση στις 22.12.21, 11 π.μ. με έξοδα στην πορεία. 
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4093/17 Επαναορίζεται γι’ακρόαση βάσει προγράμματος Δικαστηρίου 

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

 

2678/19 Εκκρεμεί για απόδειξη για τον Καθ’ου 6 και για οδηγίες για τους 

Εναγόμενους 1, 2, 3, 4 και 7 στις 9 π.μ. 1/6/21. Να προσέλθουν 

οι συνήγοροι. 

      

     

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ 1/6/2021 

 

Αρ. Αίτησης: Ορίζεται: 
 

51/06 Παραμένει για χειρισμό ενώπιον του Δικαστηρίου την 1.6.21, 

αλλά στις 9꞉20 π.μ. Να προσέλθουν οι συνήγοροι και ο 

Διαχειριστής. 

 

497/06 Παραμένει για χειρισμό ενώπιον του Δικαστηρίου την 1.6.21, 9 

π.μ. Να προσέλθουν οι συνήγοροι / διάδικοι. 

 

323/20  Εκκρεμεί για ακρόαση στις 9 π.μ. η αίτηση ημερ. 5.6.20. Μετά 

τη δικάσιμο ημερ. 24.2.21 κατά την οποία δεν φαίνεται να 

εμφανίστηκαν στο Δικαστήριο οι Καθ’ων, και παρά την 

παράταση χρόνου για ένσταση που δόθηκε από το Δικαστήριο 

μέχρι 24.3.21, στο φάκελο του Δικαστηρίου εξακολουθεί να μην 

φαίνεται να καταχωρήθηκε ένσταση από Καθ’ων η αίτηση. Ως 

εκ τούτου, οι Αιτητές δύνανται να εμφανισθούν στο Δικαστήριο 

την 1.6.21, 9 π.μ. και αντί ακρόασης να ζητήσουν να προβούν 

σε απόδειξη της αίτησης, νοουμένου ότι θα προσκομίσουν Ε/Δ 

απόδειξης της δημοσίευσης της αίτησης σύμφωνα με τις 

οδηγίες που έδωσε το Δικαστήριο στις 24.2.21. 

. 

158/21  Το Δικαστήριο θα επιληφθεί της μονομερούς αίτησης ημερ. 

14.5.21 την 1.6.21, 9 π.μ. και θα την εγκρίνει δυνάμει της Δ.47 
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των Θεσμών Πολιτικής Δικονομίας, χωρίς διαταγή για έξοδα. 

Δεν κρίνεται αναγκαία η φυσική παρουσία των συνηγόρων του 

Αιτητή στο Δικαστήριο. 

 

318/21 Νοουμένου ότι δεν θα ληφθεί οποιαδήποτε Ειδοποίηση του 

Εφόρου Εταιρειών περί πρόθεσης ένστασης μέχρι την 1.6.21, 9 

π.μ., το Δικαστήριο θα προβεί την 1.6.21, 9꞉30 π.μ. στην 

έκδοση Διατάγματος ως τα αιτητικά Α, Β και Γ της αίτησης ημερ. 

12.5.21, χωρίς διαταγή για έξοδα. 

Δεν απαιτείται η φυσική παρουσία των συνηγόρων των Αιτητών 

στο Δικαστήριο. 

  

 

 

Ο παρών Πίνακας συντάχθηκε στις 31/5/21, ώρα 1… : …. μ.μ.  

 

(υπ.)  …………………………………………… 

                         Α. Πανταζή – Λάμπρου, Ε. Δ.  


