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 ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ  

Ενώπιον: Α. ΠΑΝΤΑΖΗ – ΛΑΜΠΡΟΥ, Ε.Δ. 

 

ΚΑΤΆΛΟΓΟΣ ΑΓΩΓΏΝ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΤΗΝ 12/3/2021 

 

Αρ. Αγωγής: Ορίζεται: 
 

2225/12 Συνεχιζόμενη ακρόαση αγωγής ορισμένη στις 11 π.μ. 

7063/12 

 

Η αίτηση έρευνας ημερ. 7.7.20 ορίζεται τελ. φορά για επίδοση 

στις 16.6.21, 9 π.μ. 

 

158/14 

 

Παραμένει η υπόθεση για οδηγίες στις 12.3.21, 9 π.μ. για να 

δηλωθεί τυχόν διευθέτηση, αλλιώς θα επανανοριστεί για 

ακρόαση στις 7.10.21, 11 π.μ. 

 

2584/14 Δεν παρέχεται χρόνος για έναρξη. Επαναορίζεται βάσει 

προγράμματος Δικαστηρίου για ακρόαση στις 5.10.21, 11 π.μ. 

Έξοδα στην πορεία. 

 

3105/14 

 

Δεν παρέχεται χρόνος για έναρξη. Επαναορίζεται βάσει 

προγράμματος Δικαστηρίου για ακρόαση στις 5.10.21, 11 π.μ. 

Έξοδα στην πορεία. 

 

5037/15 

 

Δεν παρέχεται χρόνος για έναρξη. Επαναορίζεται βάσει 

προγράμματος Δικαστηρίου για ακρόαση στις 28.9.21, 11 π.μ. 

Έξοδα στην πορεία. 

 

4768/16 Δεν παρέχεται χρόνος για έναρξη. Επαναορίζεται βάσει 

προγράμματος Δικαστηρίου για ακρόαση στις 14.10.21, 11 π.μ. 

Έξοδα στην πορεία. 
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1278/17 

 

Η αγωγή όσον αφορά την Εναγόμενη 5 απορρίπτεται ως 

αποσυρθείσα, άνευ βλάβης, χωρίς έξοδα.  

Όσον αφορά τους Εναγόμενους 1, 3 και 4 επανανορίζεται για 

ακρόαση βάσει προγράμματος Δικαστηρίου στις 18.10.21, 11 

π.μ. έξοδα στην πορεία. 

 

1647/17 

 

Επιστράφηκε το Ε/Σ ανεκτέλεστο στις 18.12.20, με αιτιολογία 

ότι δεν ανευρίσκεται στη δοθείσα δ/νση ο Καθ’ου και ζητείται να 

δώσουν οι Αιτητές ΔΤ και αρ. τηλεφώνου. Εάν οι Αιτητές 

κατέχουν αυτά τα στοιχεία να τα εφοδιάσουν προς το 

Δικαστήριο για να μπορεί να εκδοθεί νέο Ε/Σ.. Επαναορίζεται 

για οδηγίες στις 16..6.21, 9 π.μ.  

 

122/18 

 

Δεν παρέχεται χρόνος για έναρξη. Επαναορίζεται βάσει 

προγράμματος Δικαστηρίου για ακρόαση στις 7.10.21, 11 π.μ. 

Έξοδα στην πορεία. 

 

237/19 Εκκρεμεί η Ε/Δ αποκάλυψης εγγράφων Ενάγοντα. Παρατείνεται 

ο χρόνος κατά 1 μήνα από 12.3.21,. Παρατείνεται ο χρόνος για 

επιθεώρηση ή/και ανταλλαγή εγγράφων κατά 1 μήνα μετέπειτα, 

ήτοι μέχρι 12.5.21. Κατόπιν τούτου, δίδεται χρόνος για 

Ονομαστικούς Καταλόγους Μαρτύρων και Σύνοψη Μαρτυρίας 

μέχρι 30.6.21. Ορίζεται για ακρόαση στις 8.10.21, 11 π.μ. 

 

385/19 

 

Να ενημερωθεί το Δικαστήριο μέχρι 12.3.21, 9 π.μ.,  

ηλεκτρονικά, αν υπήρξε εξώδικη διευθέτηση ή/και τί οδηγίες 

ζητούνται. 

 

390/19 

 

Να προσέλθουν οι συνήγοροι στο Δικαστήριο στις 12.3.21, 9 

π.μ. καθότι δεν υπάρχει συμμόρφωση στις οδηγίες που 

δόθηκαν κατά τις τελευταίες 2 δικασίμους. 
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1438/19 Παρατείνεται ο χρόνος για Ονομ. Καταλ. Μαρτύρων 

Εναγόμενου κατά 1 μήνα από 12.3.21. Ορίζεται για ακρόαση 

στις 7.10.21, 11 π.μ. Έξοδα στην πορεία, όχι εναντίον 

Ενάγοντα. 

 

3248/19 Δεν παρέχεται χρόνος για έναρξη. Επαναορίζεται βάσει 

προγράμματος Δικαστηρίου για ακρόαση στις 11.10.21, 11 π.μ. 

Έξοδα στην πορεία. 

 

531/20 

 

Η αίτηση ημερ. 18.2.21 απορρίπτεται ως αποσυρθείσα χωρίς 

έξοδα, εφόσον είχε καταχωρηθεί Σ/Ε από 26.11.20. 

 

2126/20 

 

Παραμένει για χειρισμό (απόδειξη) στις 12.3.21, 8꞉45 π.μ. 

 

 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΤΗΝ 12/3/2021 

 

Αρ. Αίτησης: Ορίζεται: 
 

404/11 Εγκρίνεται το αίτημα αναβολής της ακρόασης, για σκοπούς 

διευθέτησης. Επαναορίζεται για ακρόαση στις 30.6.21, 11 π.μ. 

Έξοδα στην πορεία. 

 

123/20 

 

Εκκρεμεί για επίδοση στον Καθ’ου 2. Δεν φαίνεται στο φάκελο 

να επιδόθηκε. Επαναορίζεται για το σκοπό αυτό στις 16.6.21, 9 

π.μ. 

 

76/21 

 

Παραμένει για χειρισμό στο Δικαστήριο στις 12.3.21, 9꞉15 π.μ. 

 

Ο παρών Πίνακας συντάχθηκε στις 11/3/21, ώρα 11꞉10 π.μ. 

(υπ.)  …………………………………………… 

                         Α. Πανταζή – Λάμπρου, Ε. Δ.  


