
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ  

Ενώπιον: Α. ΠΑΝΤΑΖΗ – ΛΑΜΠΡΟΥ, Ε.Δ. 

 

1. ΚΑΤΆΛΟΓΟΣ ΑΓΩΓΏΝ ΕΝΩΠΙΟΝ Α. ΠΑΝΤΑΖΗ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ 

ΤΗΝ 22/12/20 

 

Αρ. Αγωγής: Ορίζεται: 
 

2956/13 Εκκρεμεί η τοποθέτηση του συνηγόρου του Εναγομένου 1 / 

Αιτητή για το ερώτημα που έθεσε το Δικαστήριο αναφορικά με 

την αίτησή του ημερ. 13.10.20. Να προσέλθει γύρω στις 9꞉30 

π.μ. 

 

3584/13 

 

Εκκρεμεί αίτηση έρευνας ημερ. 6.7.20. Δεν φαίνεται στο φάκελο 

να επιδόθηκε. Επαναορίζεται για επίδοση στις 22.3.21, 9 π.μ. 

 

7040/13 

 

Προέρχεται από το πρόγραμμα της κας Ταλαρίδου. 

Επαναορίζεται βάσει του προγράμματος του παρόντος 

Δικαστηρίου για ακρόαση στις 8.3.21, 11 π.μ. 

   

1926/14 

 

Εκκρεμεί για έναρξη ακρόασης. Να ενημερωθεί το Δικαστήριο 

ηλεκτρονικά μέχρι 22.12.20, 10 π.μ. εάν θα είναι έτοιμοι για 

έναρξη ή αν υπάρχει αίτημα αναβολής. 

 

1210/19 
 

Παραμένει για απόδειξη της αγωγής στις 22.12.20, 9 π.μ. 

 

1804/19 
 

 Κατόπιν ηλεκτρονικών μηνυμάτων ημερ. 21.12.20, δίδεται 

χρόνος 1 μηνός από 22.12.20 για καταχώριση αίτησης 

τροποποίησης του κλητηρίου εντάλματος από την Ενάγουσα 

και δίδεται άδεια να ορισθεί η αίτηση από τον Πρωτοκολλητείο 

την 1.2.21, 9 π.μ. για οδηγίες. Την ίδια μέρα και η αγωγή για 

περαιτέρω οδηγίες. 

 

2891/19  Να ενημερωθεί το Δικαστήριο αν υπήρξε εξώδικη διευθέτηση. 



 Διαφορετικά, οι συνήγοροι Ενάγοντος να μεριμνήσουν για την 

καταχώρηση Ε/Δ αποκάλυψης εγγράφων μέχρι 22.1.21 και θα 

δοθεί χρόνος για επιθεώρηση των αποκαλυφθέντων εγγράφων 

εκατέρωθεν μέχρι 22.2.21. Για οδηγίες επαναορίζεται στις 

22.3.21, 9 π.μ. 

  

3074/19 

 

Δεν φαίνεται να καταχωρήθηκε Ε/Δ αποκάλυψης εγγράφων 

από Εναγόμενο. Παρατείνεται ο χρόνος μέχρι 22.1.21. 

Παρατείνεται ο χρόνος για εκατέρωθεν επιθεώρηση των 

εγγράφων κατά 1 μήνα μετά την αποκάλυψη. Ορίζεται ξανά για 

οδηγίες στις 22.3.21, 9 π.μ. Έξοδα στην πορεία, όχι εναντίον 

Ενάγουσας. 

 

3089/19 

 

Η αίτηση ημερ. 19.11.2019 ορίζεται για απόδειξη της αγωγής 

στις 25.1.21, 9 π.μ. εκτός αν καταχωρηθεί Ε/Υ μέχρι 22.1.21. 

Έξοδα στην πορεία, όχι εναντίον Αιτητών. 

 

3092/19 

 

Η αίτηση ημερ. 19.11.2019 ορίζεται για απόδειξη της αγωγής 

στις 25.1.21, 9 π.μ. εκτός αν καταχωρηθεί Ε/Υ μέχρι 22.1.21. 

Έξοδα στην πορεία, όχι εναντίον Αιτητών. 

 

3676/19 

 

Εκκρεμεί η κλήση για οδηγίες ημερ. 5.8.20. Στάληκε με φαξ 

στους συνηγόρους της Εναγόμενης από 6.8.20. Δεν έχει όμως 

καταχωρηθεί Παράρτημα Τύπου 25 από συνηγόρους 

Εναγόμενης. Παρατείνεται ο χρόνος για το σκοπό αυτό μέχρι 

25.1.21, 9 π.μ. Έξοδα στην πορεία, όχι εναντίον Ενάγοντα. 

 

3946/19 

 

Η αίτηση ημερ. 20.1.20 απορρίπτεται ως αποσυρθείσα με 

έξοδα €405 συν ΦΠΑ συν €16,50σ έξοδα επίδοσης. 

 

287/20 

 

Η αίτηση ημερ. 14.5.20 απορρίπτεται ως αποσυρθείσα με 

έξοδα €325 συν ΦΠΑ συν €16,50σ έξοδα επίδοσης. 

 



1119/20 

 

Παραμένει για απόδειξη ενώπιον του Δικαστηρίου στις 

22.12.20, 9 π.μ. Δεν απαιτείται φυσική παρουσία των 

συνηγόρων της Ενάγουσας, εφόσον οι Ε/Δ επίδοσης κλητηρίου 

είναι ήδη στο φάκελο του Δικαστηρίου όπως και η Ε/Δ 

ημερ.17.12.20 για απόδειξη των γεγονότων. 

 

1309/20 

 

Παραμένει για χειρισμό ενώπιον του Δικαστηρίου στις 22.12.20, 

9 π.μ.  

 

 

 

 

2. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΩΠΙΟΝ Α. ΠΑΝΤΑΖΗ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ 

ΤΗΝ 22/12/20 

 

Αρ. Αίτησης: Ορίζεται: 

258/04 

 

Παραμένει για χειρισμό ενώπιον του Δικαστηρίου στις 22.12.20, 

9꞉15 π.μ. 

 

771/04 

 

Να προσέλθουν ο/οι συνήγορος/οι ή/και διάδικοι στις 22.12.20, 

8꞉45 π.μ. σε περίπτωση που έχουν λάβει επιδοση αναφορικά 

με την αίτηση ημερ.23.6.20.  

 

69/05 

 

Εκκρεμεί η αίτηση ημερ. 3.9.20 να προσέλθουν οι συνήγοροι / 

διάδικοι στις 9 π.μ.. Εάν υπάρχει ιατρικός λόγος για μη 

προσέλευση στο Δικαστήριο, να ενημερωθεί το Δικαστήριο 

ηλεκτρονικά μέχρι 22.12.20, 9 π.μ. 

 

30/10 

 

Εκκρεμεί η αίτηση ημερ. 23.5.19. να προσέλθουν οι συνήγοροι / 

διάδικοι στις 9꞉20 π.μ.. Εάν υπάρχει ιατρικός λόγος για μη 

προσέλευση στο Δικαστήριο, να ενημερωθεί το Δικαστήριο 

ηλεκτρονικά μέχρι 22.12.20, 9 π.μ. 

 



1089/11 

 

Εξακολουθεί να μην υπάρχει Ε/Δ επίδοσης στο φάκελο. Να 

ενημερώσει ο συνήγορος των Αιτητών το Δικαστήριο 

ηλεκτρονικά αν έχει ήδη επιτευχθεί ή αν ζητά ακόμη μία 

(τελευταία) ημερομηνία επίδοσης. 

 

Διαχ. 441/15 

 

Είναι ορισμένη στις 22.12.20, 9 π.μ. για ακρόαση με γρ. 

αγορεύσεις η αίτηση ημερ. 27.5.20. Να υποβληθούν 

ηλεκτρονικά και το πρωτότυπο να αφεθεί στο Πρωτοκολλητείο. 

 

182/20 

 

Ορίζεται τελ. φορά για επίδοση στην Καθ’ης 2 στις 11.2.21, 9 

π.μ. Την ίδια μέρα παραμένει για οδηγίες/χειρισμό από το 

Δικαστήριο αναφορικά με τον Καθ’ου 1. 

 

Διαχ. 477/20 

 

Παραμένει για χειρισμό ενώπιον του Δικαστηρίου. Να 

προσέλθουν οι διάδικοι / συνήγοροι. 

 

 

Ο παρών Πίνακας συντάχθηκε στις 21.12.20, ώρα 13꞉00. 

 

(υπ.)  …………………………………………… 

                Α. Πανταζή – Λάμπρου, Ε. Δ.  


