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 ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ  

Ενώπιον: Α. ΠΑΝΤΑΖΗ – ΛΑΜΠΡΟΥ, Ε.Δ. 

 

ΚΑΤΆΛΟΓΟΣ ΑΓΩΓΏΝ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΤΗΝ 26/3/2021 

 

Αρ. Αγωγής: Ορίζεται: 
 

4233/14 Δεδομένου των ηλεκτρονικών μηνυμάτων των συνηγόρων, η 

υπόθεση θα οριστεί για έναρξη ακρόασης στις 18.10.21. Έξοδα 

στην πορεία, όχι εναντίον Ενάγουσας. 

 

4957/15 Κατόπιν αιτήματος αναβολής από πλευράς Εναγόντων για 

σκοπούς συνολικής διευθέτησης της παρούσας μαζί με άλλες 

αγωγές και μη έχοντας λάβει οποιαδήποτε ειδοποίηση 

ένστασης από τους συνηγόρους των Εναγομένων, η ακρόαση 

αναβάλλεται για τις 12.10.21, 11 π.μ. Χωρίς έξοδα. 

 

1416/16 Επαναορίζεται για ακρόαση βάσει προγράμματος Δικαστηρίου 

στις 26.10.21, 11 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

5188/16 Δεν τηρήθηκαν οι προηγούμενες οδηγίες του Δικαστηρίου για 

καταχώρηση εκατέρωθεν Ονομ. Καταλόγων Μαρτύρων και 

Σύνοψης Μαρτυρίας. Παρατείνεται ο χρόνος μέχρι 23.4.21. 

Επαναορίζεται για ακρόαση στις 21.10.21, 11 π.μ. Έξοδα στην 

πορεία. 

  

175/17 Επαναορίζεται για ακρόαση βάσει προγράμματος Δικαστηρίου 

στις 25.10.21, 11 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

477/17 Επαναορίζεται για ακρόαση βάσει προγράμματος Δικαστηρίου 

στις 20.10.21, 11 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 
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601/17 Επαναορίζεται για ακρόαση βάσει προγράμματος Δικαστηρίου 

στις 27.10.21, 11 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

1803/17 Επαναορίζεται για ακρόαση βάσει προγράμματος Δικαστηρίου 

στις 19.10.21, 11 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

2771/18 Επαναορίζεται για ακρόαση βάσει προγράμματος Δικαστηρίου 

στις 11.10.21, 11 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

87/20 Φαίνεται στο φάκελο ότι εκκρεμεί η κλήση για οδηγίες που 

εξέδωσαν οι Ενάγοντες στις 14.12.20. Υπάρχει άλλη κλήση που 

εξέδωσαν οι Εναγόμενοι / εξ ανταπαιτήσεω Ενάγοντες 

αναφορικά με τη διαδικασία της αναταπαίτησης και η οποία 

ορίστηκε στις 2.6.21. Εάν συμφωνούν οι διάδικοι, οι οδηγίες 

που θα εκδοθούν σήμερα για την αγωγή, ν’αφορούν και την 

ανταπαίτηση, εφόσον οι διάδικοι είναι οι ίδιοι και, σε τέτοια 

περίπτωση, η δικάσιμος 2.6.21 θ’ακυρωθεί.  

 

Δίδονται οδηγίες για εκατέρωθεν καταχώρηση Ε/Δ αποκάλυψης 

εγγράφων εντός 45 ημερών από 26.6.21 και παρέχεται 1 μήνας 

μετέπειτα για επιθεώρηση των αποκαλυφθέντων εγγράφων. 

Ορίζεται για οδηγίες η υπόθεση στις 28.6.21, 9 π.μ. Έξοδα στην 

πορεία. 

 

3361/20 Επαναορίζεται για απόδειξη ως το αίτημα των Εναγόντων στις 

2.4.21, 9 π.μ. 

 

3496/20 Παραμένει για απόδειξη στις 26.3.21, 9 π.μ. 

 

3620/20 Παραμένει για απόδειξη στις 26.3.21, 9 π.μ. ενώπιον του 

Δικαστηρίου. 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ 26/3/2021 

 

Αρ. Αίτησης: Ορίζεται: 

 
 

31/05 Παραμένει για χειρισμό ενώπιον του Δικαστηρίου στις 26.3.21, 

9꞉30 π.μ. 

 

526/20 

 

Παραμένει για χειρισμό ενώπιον του Δικαστηρίου στις 26.3.21, 

9꞉20 π.μ. 

 

43/21 

 

Παραμένει για χειρισμό ενώπιον του Δικαστηρίου στις 26.3.21, 

9꞉45 π.μ. Να προσέλθει η συνήγορος που χειρίζεται την 

υπόθεση. 

 

 

 

Ο παρών Πίνακας συντάχθηκε στις 24/3/21, ώρα 10:57 π.μ. 

 

 

 

(υπ.)  …………………………………………… 

                         Α. Πανταζή – Λάμπρου, Ε. Δ.  


