
1 

 

 ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ  

Ενώπιον: Α. ΠΑΝΤΑΖΗ – ΛΑΜΠΡΟΥ, Ε.Δ. 

 

 

ΚΑΤΆΛΟΓΟΣ ΑΓΩΓΏΝ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΤΗΝ 09/3/2021 

 

Αρ. Αγωγής: Ορίζεται: 
 

2956/13 Συνεχιζόμενη ακρόαση αγωγής, ορισμένη στις 11 π.μ. 

4869/13 

 

Προέρχεται από το πρόγραμμα της κας Ταλαρίδου. Πρώτη 

φορά τίθεται ενώπιόν μου. Να προσέλθουν οι συνήγοροι στις 

10꞉30 π.μ. για να δούμε την υπόθεση και να καθορίσουμε νέα 

ημερομηνία ακρόασης. 

 

5340/13 Εκκρεμεί αίτηση έρευνας ημερ.30.12.20. Παραμένει για χειρισμό 

στις 9.3.21, 9 π.μ. Να προσέλθουν οι συνήγοροι / διάδικοι. 

 

6992/13 

 

Λαμβάνοντας υπόψη το ηλεκτρονικό αίτημα αναβολής που 

υπέβαλε ο συνήγορος της Εναγόμενης, η οποία βρίσκεται στο 

εξωτερικό, και μη υπάρχουσας ένστασης από πλευράς 

συνηγόρων της Ενάγουσας, η ακρόαση αναβάλλεται χωρίς 

έξοδα για τις18.6.21, 11 π.μ. 

 

75/14 

 

Να ενημερωθεί το Δικαστήριο αν υπήρξε συμβιβασμός και αν οι 

συνήγοροι επιθυμούν να εμφανιστούν για να δηλωθεί. Σε 

αντίθετη περίπτωση, θ’αναβληθεί βάσει προγράμματος 

Δικαστηρίου για ακρόαση στις 17.9.21, 11 π.μ. 

 

1127/14 

 

Αναβάλλεται βάσει προγράμματος Δικαστηρίου για τις 29.9.21, 

11 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 
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6732/14 

 

Αναβάλλεται βάσει προγράμματος Δικαστηρίου για τις 28.9.21, 

11 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

4490/15 

 

Κατόπιν ηλεκτρονικού μηνύματος των συνηγόρων των 

Εναγομένων με το οποίο αιτούνται αναβολή της ακρόασης και 

ορισμό της σε ένα μήνα για να γίνει αλλαγή δικηγόρων λόγω 

διαφωνίας χειρισμού, η υπόθεση ορίεται στις 9.4.21, 9 π.μ. για 

οδηγίες. Έξοδα στην πορεία, όχι εναντίον Εναγόντων. 

 

4535/15 

 

Κατόπιν ηλεκτρονικού μηνύματος των συνηγόρων των διαδίκων 

με το οποίο αιτούνται από κοινού αναβολή της ακρόασης με 

σκοπό τη διευθέτηση, η υπόθεση ορίζεται στις 23.6.21, 11 π.μ. 

για ακρόαση. Χωρίς έξοδα. 

  

422/16 

 

 Αναβάλλεται βάσει προγράμματος Δικαστηρίου για τις 30.9.21, 

11 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

4763/16 

 

Αναβάλλεται βάσει προγράμματος Δικαστηρίου για τις 8 .10.21, 

11 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

884/17 

 

Σε συνέχεια ηλεκτρονικού μηνύματος ημερ. 5.3.21, η αίτηση 

έρευνας ημερ. 24.9.20 απορρίπτεται ως αποσυρθείσα και 

εξοφληθείσα. Καμιά διαταγή για έξοδα. Το Ε/Σ ακυρώνεται. 

 

1946/17 

 

Αναβάλλεται βάσει προγράμματος Δικαστηρίου για τις 12.10.21, 

11 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

4473/17 

 

Αναβάλλεται βάσει προγράμματος Δικαστηρίου για τις 11.10.21, 

11 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

27/18 

 

Εγκρίνεται το αίτημα αναβολής που υποβλήθηκε ηλεκτρονικά 

από τον συνήγορο των Εναγομένων 1 και 2. Η υπόθεση 
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ορίζεται για ακρόαση στις 5.10.21, 11 π.μ. Ε/Δ αποκάλυψης 

εγγράφων να καταχωρηθεί μέχρι 9.4.21, Ονομ. Κατάλογος 

Μαρτύρων & Σύνοψη Μαρτυρίας μέχρι 10.5.21. Έξοδα στην 

πορεία, όχι εναντίον Ενάγοντος. 

  

862/18 

 

Παραμένει για χειρισμό ενώπιον του Δικαστηρίου στις 9.3.21, 

9꞉30 π.μ. Να προσέλθουν οι συνήγοροι / διάδικοι. 

 

1215/18 

 

Εκκρεμεί για ακρόαση η αίτηση ημερ. 24.5.18 για συνοπτική 

απόφαση. Αναβαλλόταν από καιρό εις καιρό, κατόπιν 

αιτημάτων των συνηγόρων,  εν αναμονή της απόφασης στην 

Αναθεωρ. Έφεση 38/2019, η οποία ήταν ορισμένη τελευταία 

στις 26.1.21, ως η ενημέρωση που δόθηκε προς το παρόν 

Δικαστήριο. Επειδή η πλευρά της Ενάγουσας φαίνεται από το 

φάκελο να καταχώρησε Κλήση για οδηγίες η οποία είναι 

ορισμένη στις 23.4.21, παρακαλώ να διευκρινίσει προς το 

Δικαστήριο μέχρι 9.3.21, 9 π.μ., αν τελικά αποσύρει την αίτηση 

ημερ. 24.5.18 για συνοπτική απόφαση. 

 

1515/18 Παραμένει για χειρισμό ενώπιον του Δικαστηρίου στις 9.3.21, 

9꞉20 π.μ. Να προσέλθουν οι συνήγοροι / διάδικοι. 

 

1821/18 

 

Το Παράρτημα τύπος 25 των Εναγομένων 1 και 2 δεν φαίνεται 

στο φάκελο του Δικαστηρίου. Ωστόσο επίδοση της κλήσης 

φαίνεται να έγινε μόνο προς Εναγόμενη 2, όχι προς Εναγόμενο 

1. Θα παραμείνει η υπόθεση στις 9.4.21, 9 π.μ. για καταχώριση 

του Παραρτήματος της 2 μέχρι τότε και για επίδοση της κλήσης 

προς Εναγόμενο 1.  

.  

899/19 

 

Παραμένει για χειρισμό ενώπιον του Δικαστηρίου στις 9.3.21, 

9꞉10 π.μ. Να προσέλθουν οι συνήγοροι / διάδικοι. 

 

1574/19 Παραμένει για χειρισμό ενώπιον του Δικαστηρίου στις 9.3.21, 9 
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 π.μ. Να προσέλθουν οι συνήγοροι / διάδικοι. 

 

2507/19 

 

Οι Εναγόμενοι δεν φαίνεται να συμμορφώθηκαν με την οδηγία 

του Δικαστηρίου για καταχώρηση Ε/Δ αποκάλυψης εγγράφων. 

Παρατείνεται ο χρόνος μέχρι 10.4.21 και ακολούθως δίδεται 1 

μήνας (μέχρι 10.5.21) για εκατέρωθεν επιθεώρηση των 

αποκαλυφθέντων εγγράφων. Περαιτέρω, δίδεται χρόνος μέχρι 

10.6.21 για καταχώρηση Ονομ. Καταλόγου Μαρτύρων και 

Σύνοψης Μαρτυρίας. Ορίζεται για οδηγίες στις 10.6.21, 9 π.μ. 

 

 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΤΗΝ 09/3/2021 

 

Αρ. Αίτησης: Ορίζεται: 
 

858/20 

 

Παραμένει ενώπιον μου για οδηγίες στις 9꞉15 π.μ.  

Δεν κρίνεται αναγκαία η παρουσία της συνηγόρου Αιτητών. Εάν 

δεν υποβληθεί ηλεκτρονικά ένσταση από τον Έφορο Εταιρειών 

μέχρι 9.3.21, τότε η ενδιάμεση μονομερής αίτηση για οδηγίες θα 

εγκριθεί από το Δικαστήριο ως τα αιτητικά 2 και 3 υπό το φως 

της παρα. 4 της Ε/Δ που τη συνοδεύει και θα εκδοθεί 

αυθημερόν Διάταγμα του Δικαστηρίου ως η παρα. 6 α και β της 

κυρίως αίτησης. Χωρίς έξοδα. 

 

 

Ο παρών Πίνακας συντάχθηκε στις 8/3/21, ώρα 12꞉03 μ.μ. 

(υπ.)  …………………………………………… 

                         Α. Πανταζή – Λάμπρου, Ε. Δ.  


