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ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ  

Ενώπιον: Α. ΠΑΝΤΑΖΗ – ΛΑΜΠΡΟΥ, Ε.Δ. 

 

ΚΑΤΆΛΟΓΟΣ ΑΓΩΓΏΝ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΤΗΝ 19/2/2021 

 

Αρ. Αγωγής: Ορίζεται: 
 

4245/14 Είναι 1η σε σειρά για έναρξη. 

7043/14 Είναι 2η σε σειρά για έναρξη. 

5575/15 Επαναορίζεται για ακρόαση βάσει προγράμματος Δικαστηρίου 

στις 21.6.21, 11 π.μ., χωρίς έξοδα. 

 

6700/15 Επαναορίζεται για ακρόαση βάσει προγράμματος Δικαστηρίου 

στις 22.6.21, 11 π.μ., χωρίς έξοδα. 

 

581/16 Επαναορίζεται για ακρόαση βάσει προγράμματος Δικαστηρίου 

στις 24.6.21, 11 π.μ., χωρίς έξοδα. 

 

1756/16 Επαναορίζεται για ακρόαση βάσει προγράμματος Δικαστηρίου 

στις 23.6.21, 11 π.μ., χωρίς έξοδα. 

 

2589/16  Επαναορίζεται για ακρόαση βάσει προγράμματος Δικαστηρίου 

στις 21.6.21, 11 π.μ., χωρίς έξοδα. 

 

4133/16 Επαναορίζεται για ακρόαση βάσει προγράμματος Δικαστηρίου 

στις 22.6.21, 11 π.μ., χωρίς έξοδα. 

 

5944/16 Επαναορίζεται για ακρόαση βάσει προγράμματος Δικαστηρίου 

στις 23.6.21, 11 π.μ., χωρίς έξοδα. 
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708/17 Βάσει προηγούμενου ηλεκτρονικού μηνύματος ημερ. 19.11.20, 

η αίτηση έρευνας απορρίπτεται ως αποσυρθείσα, άνευ βλάβης, 

χωρίς έξοδα. 

 

935/17 Η υπόθεση ήταν ορισμένη για ακρόαση στις 19.2.21, 11 π.μ.. 

Παραμένει ενώπιον του Δικαστηρίου την ίδια μέρα και ώρα με 

σκοπό να φανεί αν έχει διοριστεί νέος δικηγόρος των 

Εναγόντων, εφόσον ο προηγούμενος έχει αποσυρθεί. Επίσης, 

για να διεξαχθεί η διαδικασία απόσυρσης των συνηγόρων της 

Εναγομένης αρ. 1 ως το ηλεκτρονικό μήνυμα, στην παρουσία 

της Εναγομένης 1.  

 

1441/17 Παραμένει για χειρισμό στις 19.2.21, 9꞉30 π.μ. Να προσέλθουν 

οι διάδικοι / συνήγοροι. 

 

2591/17 Εγκρίνεται το αίτημα αναβολής που υποβλήθηκε ηλεκτρονικά. 

Επαναορίζεται στις 21.6.21, 11 π.μ. 

 

3770/17 Εγκρίνεται το αίτημα αναβολής που υποβλήθηκε ηλεκτρονικά. 

Παρατείνεται ο χρόνος Ε/Δ αποκάλυψης εγγράφων 

Εναγομένων μέχρι 31/3/21. Ακολούθως δίδεται χρόνος 45 

ημερών για εκατέρωθεν καταχώρηση Ονομαστικών καταλόγων 

Μαρτύρων και Σύνοψης μαρτυρίας. Επαναορίζεται στις 22.6.21, 

11 π.μ. 

 

 

995/18 Εκκρεμεί στις 19.2.21, 10 π.μ. για ακρόαση της αίτησης ημερ. 

13.3.19. δεν φαίνεται όμως να έχει καταχωρηθεί η Σ.Ε/Δ του 

Καθ’ου μέχρι 21.12.20 ως οι προηγούμενες οδηγίες του 

Δικαστηρίου. Να προσέλθουν οι συνήγοροι / διάδικοι στο 

Δικαστήριο.  
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1006/18 Η εικόνα του φακέλου της υπόθεσης είναι η ίδια ως ήταν στις 

7.12.20. Επανορίζεται στις 26.5.21, 9 π.μ. για επίδοση στον 

Καθ’ου 3 και για οδηγίες όσον αφορά τον Καθ’ου 2. Η ένσταση 

του Καθ’ου 2 να καταχωρηθεί μέχρι 31.3.21. Έξοδα στην 

πορεία, όχι εναντίον Αιτητών. Ο Καθ’ου 2 να εμφανισθεί στο 

Δικαστήριο στις 26.5.21. 

 

2890/18 Επαναορίζεται βάσει σειράς αρχαιότητας των υποθέσεων στις 

23.9.21, 11 π.μ. 

 

1505/19 Η εικόνα του φακέλου της υπόθεσης είναι η ίδια ως ήταν στις 

20.11.20. Επανορίζεται στις 26.5.21, 9 π.μ. για ακρόαση με 

γραπτές αγορεύσεις η αίτηση ημερ. 18.8.20. τυχόν ένσταση να 

καταχωρηθεί μέχρι 31.3.21. Έξοδα στην πορεία, όχι εναντίον 

Αιτητών.  

     

1521/19 Η αίτηση ημερ. 11.3.20 απορρίπτεται εφόσον έχει καταχωρηθεί 

Ε/Υ, με έξοδα εναντίον του Εναγόμενου 7 €405 συν ΦΠΑ συν 

€16,50σ. έξοδα επίδοσης, πληρωτέα στο τέλος της δίκης. 

 

2127/19 Εκδίδονται Διατάγματα για εκατέρωθεν καταχώριση Ε/Δ 

αποκάλυψης εγγράφων εντός 45 ημερών από 19.2.21 και 

ακολούθως δίδεται 1 μήνας για εκατέρωθεν επιθεώρηση των 

εγγράφων που θα αποκαλυφθούν. Οι ίδιες οδηγίες του 

Δικαστηρίου θα ισχύουν και για τη διαδικασία της ανταπαίτησης. 

Ορίζεται στις 26.5.21, 9 π.μ για οδηγίες η αγωγή και η 

ανταπαίτηση. Έξοδα στην πορεία.  

 

3546/19 Εκδίδονται Διατάγματα για εκατέρωθεν καταχώριση Ε/Δ 

αποκάλυψης εγγράφων εντός 45 ημερών από 19.2.21 και 

ακολούθως δίδεται 1 μήνας για εκατέρωθεν επιθεώρηση των 

εγγράφων που θα αποκαλυφθούν. Ορίζεται στις 26.5.21, 9 π.μ 

για οδηγίες η αγωγή. Έξοδα στην πορεία. 
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2637/20 Εκδίδονται Διατάγματα για εκατέρωθεν καταχώριση Ε/Δ 

αποκάλυψης εγγράφων εντός 45 ημερών από 19.2.21 και 

ακολούθως δίδεται 1 μήνας για εκατέρωθεν επιθεώρηση των 

εγγράφων που θα αποκαλυφθούν. Ορίζεται στις 26.5.21, 9 π.μ 

για οδηγίες η αγωγή. Έξοδα στην πορεία. 

 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΤΗΝ 19/2/2021 

 

Αρ. Αίτησης: Ορίζεται: 

586/95 Τελευταία φορά για επίδοση στις 19.3.21, 9 π.μ. 

 

175/15 Παραμένει για χειρισμό ενώπιον του Δικαστηρίου στις 18.2.21, 

9 π.μ. Ο Καθ’ου να είναι παρών. Παρατείνεται ο χρόνος για 

ένσταση μέχρι αύριο. 

 

Ο παρών Πίνακας συντάχθηκε στις 18/2/21, ώρα 12꞉20 μ.μ. 

 

(υπ.)  …………………………………………… 

                         Α. Πανταζή – Λάμπρου, Ε. Δ.  


