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 ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ  

Ενώπιον: Α. ΠΑΝΤΑΖΗ – ΛΑΜΠΡΟΥ, Ε.Δ. 

 

ΚΑΤΆΛΟΓΟΣ ΑΓΩΓΏΝ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΤΗΝ 04/3/2021 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Λόγω συμμετοχής σε εκπαιδευτικό σεμινάριο για το πρόγραμμα ijustice  

όλες οι ενώπιον μου υποθέσεις που είναι ορισμένες σε χρόνο πρώτων 

εμφανίσεων από 08꞉30 - 11꞉15 π.μ., θα τύχουν χειρισμού χωρίς φυσική 

παρουσία συνηγόρων με οδηγίες ως κατωτέρω꞉ 

 

Αρ. Αγωγής: Ορίζεται: 
 

5779/13 

 

1η σε σειρά. Να προσέλθουν οι συνήγοροι την ίδια μέρα, αλλά 

στις 12 μ.μ. 

 

8273/13 

 

Είναι 2η σε σειρά για έναρξη. Να ενημερωθεί το Δικαστήριο 

μέχρι τις 4.3.21, 11 π.μ., ηλεκτρονικά για τυχόν εξώδικη 

διευθέτηση ή/και για το αν είναι έτοιμοι οι συνήγοροι για 

ακρόαση. 

 

8338/13 

 

Είναι 3η σε σειρά για έναρξη. Να ενημερωθεί το Δικαστήριο 

μέχρι τις 4.3.21, 11 π.μ., ηλεκτρονικά για τυχόν εξώδικη 

διευθέτηση ή/και για το αν ζητούν οι συνήγοροι νέα ημερομηνία 

για ακρόαση για να τύχει νέου προγραμματισμού.. 

 

1980/14 

 

Επαναορίζεται βάσει προγράμματος Δικαστηρίου για ακρόαση 

στις 13.9.21, 11 π.μ. Χωρίς έξοδα. 

 

6801/14 

 

Επαναορίζεται βάσει προγράμματος Δικαστηρίου για ακρόαση 

στις 15.9.21, 11 π.μ. Χωρίς έξοδα. 
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1739/15 

 

 Επαναορίζεται βάσει προγράμματος Δικαστηρίου για ακρόαση 

στις 21.9 .21, 11 π.μ. Χωρίς έξοδα. 

 

4453/15 Οι συνήγοροι να απευθυνθούν στην αρμόδια Δικαστή, κα Α. 

κάρνου, Ε.Δ. ως το πρόγραμμα του Πρωτοκολλητείου. 

 

3443/16 

 

Επαναορίζεται βάσει προγράμματος Δικαστηρίου για ακρόαση 

στις 4.10.21, 11 π.μ. Χωρίς έξοδα. 

 

176/17 

 

Επαναορίζεται βάσει προγράμματος Δικαστηρίου γι’ακρόαση 

στις 7.10.21, 11 π.μ. 

1109/17 

 

Εγκρίνεται το αίτημα αναβολής, το οποίο υποβλήθηκε 

ηλεκτρονικά εκ συμφώνου. Επαναορίζεται γι’ακρόαση στις 

6.10.21, 11 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

3124/17 

 

Λόγω του έκτακτου κωλύματος του Δικαστηρίου ένεκα της 

συμμετοχής σε εκπαιδευτικό σεμινάριο για το πρόγραμμα 

ijustice, δεν παρέχεται χρόνος για κατ’ ίδίαν εμφάνιση των 

συνηγόρων στο Δικαστήριο.  Δίδεται όμως άδεια να 

υποβάλουν ηλεκτρονικά στο Δικαστήριο τις αγορεύσεις τους για 

την αίτηση αντεξέτασης κανονικά στις 4.3.21, 9 π.μ.. 

  

3646/17 

 

Σε συνέχεια του ηλεκτρονικού μηνύματος της κας Ε. Γιασουμή 

ημερ. 2.3.21, δίδω άδεια να προσέλθουν τα διάδικα μέρη στις 

5.3.21, 9 π.μ., εάν και εφόσον θα ζητήσουν την έκδοση 

διατάγματος μηνιαίων δόσεων. Διαφορετικά, αν η εξώδικη 

διευθέτηση μπορεί να καταγραφεί σε κείμενο, το οποίο να 

σταλεί στο Δικαστήριο ηλεκτρονικά μέχρι τις 4.3.21, τότε θα 

μπορούσα να επιληφθώ εξ αποστάσεως ηλεκτρονικά την 

έκδοση οποιασδήποτε εκ συμφώνου απόφασης και/ή διαταγής. 

 

1802/19 

 

Επιστράφηκε το Ε/Σ κατά του Καθ’ου 3 ανεκτέλεστο στις 

27.1.21. Οι Αιτητές να εξεύρουν νέα διεύθυνση για τον Καθ’ου 
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3. Επαναορίζεται για οδηγίες στις 8.6.21, 9 π.μ. καμιά διαταγή 

για έξοδα. 

  

30/20 

 

Εκδίδονται διατάγματα ως τα αιτητικά 1 και 2 της αίτησης, όπου 

όμως το Β θα είναι για 6 μήνες από 8.1.21. Καμιά διαταγή για 

έξοδα. 

 

2301/20 

 

Εκδίδονται Διατάγματα για εκατέρωθεν καταχώριση Ε/Δ 

αποκάλυψης εγγράφων εντός 45 ημερών από 4.3.21 και 

ακολούθως δίδεται 1 μήνας για επιθεώρηση των 

αποκαλυφθέντων εγγράφων. Ορίζεται για οδηγίες εκ νέου στις 

8.6.21, 9 π.μ. 

 

 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΤΗΝ 04/3/2021 

 

Αρ. Αίτησης: Ορίζεται: 
 

136/04 

 

Λαμβάνοντας υπόψη το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού 

μηνύματος ημερ. 1.3.21 της κας Γ. Περικλέους, η υπόθεση 

αναβάλλεται για οδηγίες και για ενδιάμεσους και/ή τελικούς 

λογαριασμούς στις 8.6.21, 9 π.μ. Ο Διαχειριστής να είναι παρών 

κατ’ εκείνην την ημερομηνία. 

 

325/08 

 

Να προσέλθουν οι  συνήγοροι των Αιτητών στο Δικαστήριο στις 

8.3.21, 9 π.μ. για να επιληφθώ της αίτησης στην παρουσία 

τουτς. 

 

Διαχ. 142/13 

 

Επαναορίζεται στις 8.6.21, 9 π.μ. Να προσέλθει εκείνη τη μέρα 

ο Διαχειριστής. Εάν υπήρξε οποιαδήποτε εξέλιξη από την 

τελευταία δικάσιμο, να ενημερωθεί το Δικαστήριο ηλεκτρονικά 

μέχρι 4.3.21. Χωρίς έξοδα. 
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108/19 

 

Ισχύουν οι οδηγίες που έδωσα αναφορικά με την αγωγή 

3646/17 ανωτέρω. 

 

 

Ο παρών Πίνακας συντάχθηκε στις 03/3/21, ώρα 11꞉11 π.μ. 

 

(υπ.)  …………………………………………… 

                         Α. Πανταζή – Λάμπρου, Ε. Δ.  


