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 ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ  

Ενώπιον: Α. ΠΑΝΤΑΖΗ – ΛΑΜΠΡΟΥ, Ε.Δ. 

 

 

ΚΑΤΆΛΟΓΟΣ ΑΓΩΓΏΝ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΤΗΝ 05/3/2021 

 

 

Αρ. Αγωγής: Ορίζεται: 
 

2136/09 

 

Να προσέλθει ο/ή συνήγορος των Αιτητών στις 5.3.21, 9 π.μ. 

στο Δικαστήριο. 

 

889/12 Συνεχιζόμενη ακρόαση, ορισμένη στις 11 π.μ. 

 

3231/12 

 

Η δικάσιμος 5.3.21 είχε ακυρωθεί με ηλεκτρονικό μήνυμα του 

Δικαστηρίου ημερ. 3.2.21, καθότι ορίστηκε η δικάσιμος 10.3.21, 

11 π.μ. για έναρξη της ακρόασης. Ισχύει η 10η Μαρτίου 2021. 

 

2953/14 

 

Είναι 2η σε σειρά για εναρξη. Παρακαλώ να είναι σε ετοιμότητα 

οι συνήγοροι μέχρι τις 10 π.μ.. και να απευθυνθούν στο 

Δικαστήριο για ενημέρωση.  Σε περίπτωση που θα γίνει 

κανονικά η συνεχιζ. 889/12, τότε για την παρούσα προτείνεται η 

δικάσιμος 23.9.21, 11 π.μ. και τα έξοδα θα είναι στην πορεία. 

 

5268/14 Είναι 3η σε σειρά για εναρξη. Παρακαλώ να είναι σε ετοιμότητα 

οι συνήγοροι μέχρι τις 10 π.μ.. και να απευθυνθούν στο 

Δικαστήριο για ενημέρωση. Σε περίπτωση που θα γίνει 

κανονικά η συνεχιζ. 889/12, τότε για την παρούσα προτείνεται η 

δικάσιμος 24.9.21, 11 π.μ. και τα έξοδα θα είναι στην πορεία. 

 

6266/14 και 

6267/14 

Δεν υπάρχει προτεραιότητα για έναρξη. Προτείνεται από το 

Δικαστήριο νέα ημερ. ακρόασης στις 22.9.21, 11 π.μ. Να 
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 επιβεβαιώσουν οι συνήγοροι ηλεκτρονικά μέχρι 5.3.21, 10 π.μ. 

εάν είναι οκ για το πρόγραμμά τους η ημερομηνία. Αυτή. Σε 

αντίθετη περίπτωση να προσέλθουν στο Δικαστήριο στις 10 

π.μ. για την αναβολή. Τα έξοδα θα είναι στην πορεία. 

  

7612/14 

 

Κατόπιν ηλεκτρονικού μηνύματος των συνηγόρων εκατέρωθεν 

ημερ. 3.3.21, η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες στις 9.6.21, 9 π.μ. 

Έξοδα στην πορεία. 

 

4200/15 

 

Εγκρίνεται το αίτημα αναβολής που υποβλήθηκε εκ συμφώνου 

ηλεκτρονικά. Επαναορίζεται γι’ακρόαση στις 29.6.21, 11 π.μ. 

Έξοδα στην πορεία. 

 

5018/15 

 

Παραμένει για ακρόαση στις 5.3.21, 11 π.μ. και σε περίπτωση 

που δεν εμφανισθούν οι Εναγόμενοι είτε προσωπικά είτε μέσω 

συνηγόρου, τότε οι Ενάγοντες θα έχουν δικαίωμα να 

προχωρήσουν αμέσως σε απόδειξη, ως οι οδηγίες του 

Δικαστηρίου κατά την τελευταία δικάσιμο ημερ.2.10.2020. 

 

2587/16 

 

Αναβάλλεται λόγω προγράμματος του Δικαστηρίου για ακρόαση 

στις 6.10.21, 11 π.μ. 

 

2591/16 

 

Αναβάλλεται λόγω προγράμματος του Δικαστηρίου για ακρόαση 

στις 5.10.21, 11 π.μ. 

 

5240/16 

 

Επαναορίζεται στις 5.4.21 για να καταχωρηθεί Παράρτημα 

Τύπου 25 από Εναγόμενους μέχρι τότε. Έξοδα στην πορεία, όχι 

εναντίον Εναγόντων. 

 

1857/17 

 

Εντοπίζεται στο φάκελο του Δικαστηρίου επιστολή που 

καταχωρηθηκε στο Πρωτοκολλητείο από 28.8.2020, με την 

οποία αποσύρθηκε η αγωγή ανεπιφύλακτα, ως επίσης 

αποσύρθηκε η ανταπαιτηση ανεπιφύλακτα και συμφώνησαν οι 
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συνήγοροι εκατέρωθεν όπως κάθε πλευρά υποστεί τα έξοδά 

της. Ως εκ τούτου απορρίπτονται σήμερα τόσο η αγωγή όσο και 

η ανταπαίτηση ως αποσυρθείσες. Κάθε πλευρά τα έξοδά της 

τόσο για την αγωγή όσο και για την ανταπαίτηση. Ακυρώνεται η 

δικάσιμος 5.3.21. 

 

3685/17 

 

 Αναβάλλεται λόγω προγράμματος του Δικαστηρίου, για 

ακρόαση στις 8.10.21, 11 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

1655/18 

 

Εκδίδονται εκατέρωθεν Διατάγματα για καταχώριση Ε/Δ 

αποκάλυψης εγγράφων εντός 45 ημερών από 5.3.21 και 

ακολούθως παρέχεται 1 μήνας για εκατέρωθεν επιθεώρηση των 

εγγράφων. Ορίζεται για οδηγίες στις 9.6.21, 9 π.μ. 

 

1735/18 

 

Εκδίδονται εκατέρωθεν Διατάγματα για καταχώριση Ε/Δ 

αποκάλυψης εγγράφων εντός 45 ημερών από 5.3.21 και 

ακολούθως παρέχεται 1 μήνας για εκατέρωθεν επιθεώρηση των 

εγγράφων. Ορίζεται για οδηγίες στις 9.6.21, 9 π.μ. 

 

1969/18 

 

Κατόπιιν ηλεκτρονικών μηνυμάτων των συνηγόρων των 

διαδίκων εκατέρωθεν, αναβάλλεται για ακρόαση στις 5.10.21, 

11 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

  

2479/19 

 

Επαναορίζεται για απόδειξη, ως το αίτημα των συνηγόρων 

εκατέρωθεν, στις 16.4.21, 9 π.μ., εκτός αν καταχωρηθεί Ε/Υ 

μέχρι 12.4.21. Έξοδα στην πορεία, όχι εναντίον Αιτητών. 

 

866/20 

 

Παραμένει για χειρισμό ενώπιον του Δικαστηρίου στις 5.3.21, 9 

π.μ. 

 

3080/20 

 

Ορίζεται για απόδειξη στις 9.6.21, 9 π.μ., εκτός αν καταχωρηθεί 

Ε/Υ μέχρι 10.5.21. Έξοδα στην πορεία, όχι εναντίον Αιτητών. 
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3629/20 

 

Παραμένει για χειρισμό (απόδειξη) ενώπιον του Δικαστηρίου 

στις 5.3.21, 8꞉45 π.μ. 

 

 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΤΗΝ 05/3/2021 

 

Αρ. Αίτησης: Ορίζεται: 
 

406/09 

 

Εγκρίνεται το αίτημα αναβολής. Επαναορίζεται για ακρόαση 

στις 10.6.21, 11 π.μ. Το Ε/Σ εναντίον του Καθ’ου θα παραμείνει 

ανεκτέλεστο μέχρι τότε. Έξοδα στην πορεία. 

 

 

Ο παρών Πίνακας συντάχθηκε στις 04/3/21, ώρα 14꞉18. π.μ. 

 

(υπ.)  …………………………………………… 

                         Α. Πανταζή – Λάμπρου, Ε. Δ.  


