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ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ  

Ενώπιον: Α. ΠΑΝΤΑΖΗ – ΛΑΜΠΡΟΥ, Ε.Δ. 

 

ΚΑΤΆΛΟΓΟΣ ΑΓΩΓΏΝ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΤΗΝ 18/2/2021 

 

Αρ. Αγωγής: Ορίζεται: 

 
 

325/13 

 

Να είναι σε ετοιμότητα οι συνήγοροι / διάδικοι για ακρόαση της 

αίτησης έρευνας μέχρι τις 10 π.μ. Εάν όμως θα είναι έτοιμη η 

συνεχιζόμενη ακρόαση αγωγής 7893/13, τότε το Δικαστήριο θα 

δώσει προτεραιότητα σε εκείνην. 

 

2939/13 

 

Να ενημερωθεί το Δικαστήριο ηλεκτρονικά αν υπάρχει θέμα 

εξώδικου συμβιβασμού. Διαφορετικά θα ορισθεί για ακρόαση 

βάσει προγράμματος Δικαστηρίου στις 25.5.21, 11 π.μ. 

 

6198/13 

 

 Σε συνέχεια του ηλεκτρονικού αιτήματος των Εναγόντων για 

αναβολή της ακρόασης, η υπόθεση ορίζεται την 18.5.21, 11 

π.μ.. Χωρίς έξοδα, εφόσον ενημερώθηκαν οι αντίδικοι. 

 

7893/13 

 

Συνεχιζόμενη ακρόαση αγωγής, ορισμένη η ώρα 11 π.μ. 

3692/14 

 

Επαναορίζεται βάσει προγράμματος Δικαστηρίου για ακρόαση 

στις 26.5.21, 11 π.μ. 

 

6814/14 

 

Σε συνέχεια του ηλεκτρονικού αιτήματος των Εναγόντων για 

αναβολή της ακρόασης, η υπόθεση ορίζεται την 1.6.21, 11 π.μ. 

Εάν υπάρξει εξώδικη κατάληξη ενωρίτερα, να ενημερωθεί το 

Δικαστήριο ηλεκτρονικά. Καμιά διαταγή για έξοδα. 

 

1382/15 

 

Επαναορίζεται βάσει προγράμματος Δικαστηρίου για ακρόαση 

στις 8.6.21, 11 π.μ. 
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6292/15 

 

Να προσέλθουν οι συνήγοροι στο Δικαστήριο στις 18.2.21, 9 

π.μ., διότι δεν φαίνεται να υπήρξε συμμόρφωση με τις 

προηγούμενες οδηγίες του. 

 

2585/16 

 

Επαναορίζεται βάσει προγράμματος Δικαστηρίου για ακρόαση 

στις 7.6.21, 11 π.μ. 

 

2586/16 

 

Επαναορίζεται βάσει προγράμματος Δικαστηρίου για ακρόαση 

στις 7.6.21, 11 π.μ. 

 

2590/16 

 

Επαναορίζεται βάσει προγράμματος Δικαστηρίου για ακρόαση 

στις 4.6.21, 11 π.μ. 

 

4580/16 

 

Η αίτηση ημερ. 22.10.19 ορίζεται στις 25.5.21, 11 π.μ. για 

ακρόαση. Η ένσταση στην αίτηση να καταχωρηθεί μέχρι 

31.3.21. Τα έξοδα στην πορεία, όχι εναντίον Αιτητών. Θα 

εκδοθεί Ε/Σ εναντίον των Καθ’ων 1 και 2 στις 18.2.21, αλλά 

δίδεται άδεια να μην εκτελεστεί μέχρι 25.5.21, δεδομένης της 

δέσμευσης της συνηγόρου τους ότι θα τους παρουσιάσει στο 

Δικαστήριο. 

 

5784/16 Επαναορίζεται βάσει προγράμματος Δικαστηρίου για ακρόαση 

στις 17.6.21, 11 π.μ. 

 

389/17 

 

Επαναορίζεται βάσει προγράμματος Δικαστηρίου για ακρόαση 

στις 18.6.21, 11 π.μ. 

 

2668/17 

 

Επαναορίζεται βάσει προγράμματος Δικαστηρίου για ακρόαση 

στις 17.6.21, 11 π.μ. 

 

2045/18 

 

Η Ειδοποίηση ημερ. 19.11.20, που υπογράφεται από τους 

συνηγόρους των διαδίκων εκατέρωθεν, σήμερα (17.2.21) τίθεται 
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ενώπιον του Δικαστηρίου μαζί με το φάκελο. Βάσει αυτής, το 

Δικαστήριο απορρίπτει τόσο την αγωγή όσο και την 

ανταπαίτηση ως αποσυρθείσες και εξωδίκως διευθετηθείσες. 

Κάθε πλευρά τα έξοδά της. Η δικάσιμος ημερ. 18.2.21 

ακυρώνεται. 

  

2733/19 

 

Παρατείνεται ο χρόνος για εκατέρωθεν καταχώρηση Ε/Δ 

αποκάλυψης εγγράφων εντός 1 μηνός (μέχρι 18.3.21). 

Ακολούθως δίδεται 1 μήνας (μέχρι 19.4.21) για επιθεώρηση των 

εγγράφων που θα αποκαλυφθούν. Έπειτα παρέχεται χρόνος 

μέχρι 25.5.21 για εκατέρωθεν καταχώρηση Ονομαστικού 

Καταλόγου Μαρτύρων και Σύνοψης μαρτυρίας. Ορίζεται για 

προγραμματισμό ακρόασης της αγωγής στις 25.5.21, 9 π.μ. 

 

2835/20 Η αίτηση ημερ. 27.11.20 ορίζεται για χειρισμό (απόδειξη) στις 

18.2.21, 9 π.μ. 

 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΤΗΝ 18/2/2021 

 

Αρ. Αίτησης: Ορίζεται: 

2511/13 

 

Ορίζεται για ακρόαση της αίτησης έρευνας ημερ. 24.9.20 στις 

26.5.21, 11 π.μ. Η ένσταση της Καθ’ης να καταχωρηθεί μέχρι 

26.3.21. Έξοδα στην πορεία, όχι εναντίον Αιτητών. 

 

2513/13 

 

Παραμένει για χειρισμό ενώπιον του Δικαστηρίου στις 18.2.21, 

9 π.μ. 

 

 

Ο παρών Πίνακας συντάχθηκε στις 17/2/21, ώρα 12꞉20 μ.μ. 

 

(υπ.)  …………………………………………… 

                         Α. Πανταζή – Λάμπρου, Ε. Δ.  


