
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ  

Ενώπιον: Α. ΠΑΝΤΑΖΗ – ΛΑΜΠΡΟΥ, Ε.Δ. 

 

ΚΑΤΆΛΟΓΟΣ ΑΓΩΓΏΝ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΤΗΝ 16/2/2021 

 

Αρ. Αγωγής: Ορίζεται: 

 
 

2225/ 12 Συνεχιζόμενη ακρόαση αγωγής ορισμένη στις 16.2.21, 11 π.μ. 

 

3248/13 

 

Εκκρεμεί η αίτηση ημερ. 22.5.2020. Να προσέλθουν οι 

συνήγοροι στις 9 π.μ. καθ’ότι υπάρχει καθυστέρηση στην 

καταχώριση ένστασης. 

 

7754/13 

 

Σε συνέχεια ηλεκτρονικού μηνύματος που λήφθηκε στις 12.2.21 

για αίτημα αναβολής από πλευράς εναγόντων για λόγους υγείας 

του συνηγόρου των Εναγόντων και μη υπάρχουσας ένστασης 

από πλευράς συνηγόρου αντιδίκων (βλ. ηλεκτρ. Μήνυμα ημερ. 

15.2.21), η ακρόαση αναβάλλεται για τις 15.4.21,11 π.μ. 

 

1155/14 

 

Επαναορίζεται για ακρόαση βάσει προγράμματος του 

Δικαστηρίου στις 8.6.21, 11 π.μ. χωρίς έξοδα. 

 

1646/15 

 

Επαναορίζεται για ακρόαση βάσει προγράμματος του 

Δικαστηρίου στις 17.6.21, 11 π.μ. χωρίς έξοδα. 

 

4896/15 

 

Επαναορίζεται για ακρόαση βάσει προγράμματος του 

Δικαστηρίου στις 16.6.21, 11 π.μ. χωρίς έξοδα. 

 

1778/16 

 

Επαναορίζεται για ακρόαση βάσει προγράμματος του 

Δικαστηρίου στις 21.9.21, 11 π.μ. χωρίς έξοδα. 

 

5361/16 Επαναορίζεται για ακρόαση βάσει προγράμματος του 



 Δικαστηρίου στις 20.9.21, 11 π.μ. χωρίς έξοδα. 

 

420/17 

 

Επαναορίζεται για ακρόαση βάσει προγράμματος του 

Δικαστηρίου στις 16.9.21, 11 μ.μ. χωρίς έξοδα. 

 

1995/17 

 

Η αίτηση ημερ. 15.9.20 απορρίπτεται εφόσον έχει καταχωρηθεί 

η Υπεράσπιση των εξ αναταπαιτήσεως Εναγομένων 2 και 3 

καταχωρήθηκε στις 10.2.21. τα έξοδα €405 πλέον ΦΠΑ και 

τυχόν έξοδα επίδοσης επιδικάζονται υπέρ των εξ 

ανταπαιτήσεως Εναγόντων / Αιτητών. 

 

2285/17 

 

Επαναορίζεται για ακρόαση βάσει προγράμματος του 

Δικαστηρίου στις 15.9.21, 11 π.μ. χωρίς έξοδα. 

 

1636/18 

 

Επαναορίζεται για ακρόαση βάσει προγράμματος του 

Δικαστηρίου στις 21.9.21, 11 π.μ. χωρίς έξοδα. 

 

3636/19 

 

Από το πρακτικό της αδελφής δικαστού που επιλήφθηκε της 

κλήσης για οδηγίες στις 7.12.20 προκύπτει ότι εκδόθηκαν κατ’ 

εκείνη τη δικάσιμο Διατάγματα για εκατέρωθεν αποκάλυψη 

εγγράφων. Δεν φαίνεται στο φάκελο να υπήρξε συμμόρφωση 

από τους διαδίκους. Παρατείνεται ο χρόνος γι’αποκάλυψη κατά 

45 ημέρες από 16.2.21 και ακολούθως θα δοθεί 1 μήνας για 

εκατέρωθεν επιθεώρηση των εγγράφων που θα 

αποκαλυφθούν. Επαναορίζεται στις 20.5.21, 9 π.μ. για οδηγίες. 

 

3103/20 

 

Ορίζεται για οδηγίες η αίτηση στις 7.4.21, 9 π.μ. Τυχόν 

Συμπληρωματική Ε/Δ των Αιτητών να καταχωρηθεί μέχρι 

31.3.21. Έξοδα στην πορεία. 

 

 

 

 



 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΤΗΝ 16/2/2021 

 

Αρ. Αίτησης: Ορίζεται: 

1703/12 

 

Παραμένει για χειρισμό στις 16.2.21, 9꞉20 π.μ. ενώπιον του 

Δικαστηρίου. Να προσέλθουν οι συνήγοροι. 

 

1704/12 

 

Παραμένει για χειρισμό στις 16.2.21, 9꞉20 π.μ. ενώπιον του 

Δικαστηρίου. Να προσέλθουν οι συνήγοροι. 

 

2155/12 

 

Παραμένει για χειρισμό στις 16.2.21, 9 π.μ. ενώπιον του 

Δικαστηρίου. Να προσέλθουν οι συνήγοροι / διάδικοι. 

 

2439/13 

 

Σε συνέχεια ηλεκτρονικού μηνύματος ημερ. 12.2.21, δίδεται 

άδεια παράτασης χρόνου στη συνήγορο των Καθών η αίτηση 

για καταχώριση της ένστασής τους μέχρι 15.4.21 και ορίζεται 

15.4.21, 9 π.μ. για οδηγίες η αίτηση. Δίδεται άδεια να μην 

εμφανισθούν οι Καθ’ων στις 16.2.21, νοουμένου ότι η 

συνήγορός τους θ’ αναλάβει δέσμευση να τους παρουσιάσει 

στις  15.4.21 στο Δικαστήριο. Έξοδα στην πορεία, όχι εναντίον 

Αιτητών. 

 

147/14 

 

Όσον αφορά την αίτηση παραμερισμού ημερ. 22.12.20, δίδεται 

χρόνος στους Ενάγοντες / Καθ’ων να καταχωρήσουν ένσταση 

στην αίτηση μέχρι 15.4.21 και ορίζεται για ακρόαση με γραπτές 

αγορεύσεις στις 20.5.21, 9 π.μ. 

Στις 20.5.21 ορίζεται για οδηγίες η αίτηση έρευνας ημερ.26.5.20 

και η ένσταση των Καθ’ων να καταχωρηθεί μέχρι 15.4.21. 

Έξοδα στην πορεία των αιτήσεων. 

 

217/17 

 

Παραμένει για χειρισμό στις 16.2.21, 9꞉15 π.μ. ενώπιον του 

Δικαστηρίου. Να προσέλθουν οι συνήγοροι / διάδικοι. Εκκρεμεί 

η καταχώρηση ένστασης  του Καθ’ου και η εμφάνιση του στο 



Δικαστήριο είναι αναγκαία βάσει προγενέστερης ανάληψης 

δέσμευσης από τη συνήγορό του. 

 

294/20 

 

Η αίτηση ορίζεται για ακρόαση με γρ. αγορεύσεις στις 21.5.21, 9 

π.μ. Ένσταση στην αίτηση να καταχωρηθεί μέχρι 5.4.21. Έξοδα 

στην πορεία, όχι εναντίον Αιτητών. 

 

 

Ο παρών Πίνακας συντάχθηκε στις 15/2/21, ώρα 10꞉10 π.μ. 

 

(υπ.)  …………………………………………… 

                         Α. Πανταζή – Λάμπρου, Ε. Δ.  


