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ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ  

Ενώπιον: Α. ΠΑΝΤΑΖΗ – ΛΑΜΠΡΟΥ, Ε.Δ. 

 

ΚΑΤΆΛΟΓΟΣ ΑΓΩΓΏΝ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΤΗΝ 24/2/2021 

 

Αρ. Αγωγής: Ορίζεται: 
 

2119/10 Να προσέλθουν οι συνήγοροι των Αιτητών / Καθ’ων στις 

24.2.21, 8꞉50 π.μ. 

7813/12 Συνεχιζ. Ακρόαση αγωγής, ορισμένη στις 11 π.μ. 

2771/13 Προέρχεται από το πρόγραμμα άλλου Δικαστή. Ορίζεται για 

ακρόαση βάσει του προγράμματος του παρόντος Δικαστηρίου 

στις 24.5.21, 11 π.μ. 

 

3943/13 Είναι 2η σε σειρά για έναρξη. Να είναι σε ετοιμότητα μέχρι τις 10 

π.μ. 

7219/13 Εγκρίνεται το αίτημα αναβολής για το λόγο που τέθηκε 

ηλεκτρονικά. Ορίζεται στις 14.4.21, 11 π.μ. για ακρόαση. Χωρίς 

έξοδα. 

 

2154/14 Να ενημερωθεί το Δικαστήριο ηλεκτρονικά αν επήλθε 

συμβιβασμός. Διαφορετικά θα οριστεί για ακρόαση στις 23.6.21, 

11 π.μ. 

 

3806/14 Αναβάλλεται βάσει προγράμματος Δικαστηρίου για ακρόαση 

στις 24.6.21, 11 π.μ. 

 

4836/14 Αναβάλλεται βάσει προγράμματος Δικαστηρίου για ακρόαση 

στις 22.6.21, 11 π.μ. 
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809/15 Αναβάλλεται βάσει προγράμματος Δικαστηρίου για ακρόαση 

στις 18.6.21, 11 π.μ. 

 

3594/15 Αναβάλλεται βάσει προγράμματος Δικαστηρίου για ακρόαση 

στις 23.6.21, 11 π.μ. 

 

42/16 Να ενημερωθεί το Δικαστήριο ηλεκτρονικά αν επήλθε 

συμβιβασμός. Διαφορετικά θα οριστεί για ακρόαση στις 30.6.21, 

11 π.μ. 

 

744/16 Αναβάλλεται βάσει προγράμματος Δικαστηρίου για  ακρόαση 

στις 28.6.21, 11 π.μ. 

 

3339/16 Να ενημερωθεί το Δικαστήριο ηλεκτρονικά αν επήλθε 

συμβιβασμός. Διαφορετικά θα οριστεί για ακρόαση στις 25.6.21, 

11 π.μ. 

 

4966/16 Να ενημερωθεί το Δικαστήριο ηλεκτρονικά αν επήλθε 

συμβιβασμός. Διαφορετικά θα οριστεί για ακρόαση στις 29.6.21, 

11 π.μ. 

 

325/17 Αναβάλλεται βάσει προγράμματος Δικαστηρίου για  ακρόαση 

της αίτησης ημερ. στις 31.5.21, 11 π.μ. με γρ. αγορεύσεις. 

Έξοδα στην ποεία. 

 

1541/17 Αναβάλλεται βάσει προγράμματος Δικαστηρίου για  ακρόαση 

στις 24.6.21, 11 π.μ. 

 

3124/17 Να προσέλθουν οι συνήγοροι στο Δικαστήριο στις 24.2.21, 

9꞉30. π.μ. 
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3646/17 Παραμένει για χειρισμό ( ακρόαση με γρ. αγορεύσεις) στις 

24.2.21, 9 π.μ. Να υποβληθούν ηλεκτρονικά οι αγορεύσεις και 

το πρωτότυπο αυθημερόν στο Πρωτοκολλητείο. 

 

4585/17 Για Εναγόμενο 1 είχε εκδοθεί μονομερώς απόφαση στις 

12.3.18. προωθείτο για ακρόαση εναντίον της Εναγομένης 2. 

Βάσει ηλεκτρονικών μηνυμάτων ημερ. 22.2.21 που βρίσκονται 

στο φάκελο του Δικαστηρίου από κα Ιφιγένεια Γεωργιάδη και κ. 

Σάββα Κυριακίδη, η αγωγή αποσύρεται εναντίον της 

Εναγομένης 2 και απορρίπτεται ως αποσυρθείσα. Κάθε πλευρά 

τα έξοδά της. Για τον Εναγόμενο 1 δεν νοείται απόσυρση της 

αγωγήςμετά την έκδοση απόφαση εναντίον του. Είναι ζήτημα 

εκτέλεσής της ή μη από πλευράς Εναγόντων. Δεν απαιτείται 

εμφάνιση στο Δικαστήριο στις 24.2.21. 

 

1142/18 Αναβάλλεται βάσει προγράμματος Δικαστηρίου για ακρόαση 

στις 28.9.21, 11 π.μ. 

 

3070/19 Παραμένει για χειρισμό ( ακρόαση με γρ. αγορεύσεις) στις 

24.2.21, 9 π.μ. Να υποβληθούν ηλεκτρονικά οι αγορεύσεις και 

το πρωτότυπο αυθημερόν στο Πρωτοκολλητείο. 

 

328/21 Να προσέλθουν οι συνήγοροι των Αιτητών στις 24.2.21, 8꞉45 

π.μ. 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΤΗΝ 24/2/2021 

 

Αρ. Αίτησης: Ορίζεται: 
 

321/07 Ορίζεται για επίδοση για Καθ’ου 4 και για οδηγίες για Καθ’ων 2 

και 3 στις 31.5.21, 9 π.μ. 

 

1280/13 Ορίζεται για οδηγίες για Καθ’ων 1 έως 5 στις 31.5.21, 9 π.μ. 
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Ένσταση μέχρι 10.5.21. ‘Εξοδα στην πορεία, όχι εναντίον 

Αιτητών. Οι Καθ’ων να είναι στο Δικαστήριο στις 31.5.21. 

 

1568/13 Ορίζεται για οδηγίες για Καθ’ου   στις 31.5.21, 9 π.μ. Ένσταση 

μέχρι 10.5.21. ‘Εξοδα στην πορεία, όχι εναντίον Αιτητών. Ο 

Καθ’ου να είναι στο Δικαστήριο στις 31.5.21. 

 

 

355/14 Ορίζεται για οδηγίες για Καθ’ων 1 και 2  στις 31.5.21, 9 π.μ. 

Ένσταση μέχρι 10.5.21. ‘Εξοδα στην πορεία, όχι εναντίον 

Αιτητών. Οι Καθ’ων να είναι στο Δικαστήριο στις 31.5.21. 

 

108/19 Εκκρεμεί για ακρόαση με γρ. αγορεύσεις η αίτηση αναστολής. 

Να τις προσκομίσουν οι συνηγοροι στο Δικαστήριο στις 9꞉30 

π.μ., διότι αύριο δεν θα υπάρχει σύνδεση με το διαδίκτυο για να 

παραληφθούν ηλεκτρονικά. 

 

323/20 Παραμένει για χειρισμό ενώπιον του Δικαστηρίου στις 24.2.21, 

9 π.μ. 

680/20 Εγκρίνεται η αίτηση ημερ. 10.2.21 ως το αιτητικό αυτής. Καμιά 

διαταγή για έξοδα. Δεν απαιτείται εμφάνιση των Αιτητών στο 

Δικαστήριο. 

 

 

Ο παρών Πίνακας συντάχθηκε στις 23/2/21, ώρα  13꞉37 π.μ. 

 

(υπ.)  …………………………………………… 

                         Α. Πανταζή – Λάμπρου, Ε. Δ.  


