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 ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ  

Ενώπιον: Α. ΠΑΝΤΑΖΗ – ΛΑΜΠΡΟΥ, Ε.Δ. 

 

ΚΑΤΆΛΟΓΟΣ ΑΓΩΓΏΝ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΤΗΝ 19/3/2021 

 

Αρ. Αγωγής: Ορίζεται: 
 

6192/10 Να προσέλθουν οι συνήγοροι των Αιτητών (υπόψη Χρυσαφίνης 

& Πολυβίου ΔΕΠΕ) 

. 

1113/14 

 

Ορίζεται 30.6.21 για ακρόαση, ως το αίτημα των συνηγόρων 

που υποβλήθηκε ηλεκτρονικά, με ενδεχόμενο να δηλωθεί ή 

αποσυρθεί. Έξοδα στην πορεία. 

 

945/15 

 

Να ενημερωθεί το Δικαστήριο ηλεκτρονικά αν επήλθε 

διευθέτηση. Διαφορετικά, θα οριστεί βάσει προγράμματος 

Δικαστηρίου στις 7.10.21, 11 π.μ. και τα έξοδα θα είναι στην 

πορεία. 

 

1535/16 

 

Δεν καταχωρήθηκαν οι Ονομ. Καταλόγοι Μαρτύρων και Σύνοψη 

Μαρτυρίας ως οι τελευταίες οδηγίες του Δικαστηρίου. 

Παρατείνεται ο χρόνος κατά 45 ημέρες από 19.3.21 και 

επαναορίζεται για ακρόαση στις 27.10.21, 11 π.μ. Έξοδα στην 

πορεία. 

 

2216/16 

 

 Επαναορίζεται βάσει προγράμματος Δικαστηρίου στις 

29.10.21, 11 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

5116/16 Εγκρίνεται το αίτημα αναβολής που υποβλήθηκε χωρίς 

ένσταση. Επαναορίζεται για ακρόαση στις 27.10.21, 11 π.μ., 

έξοδα στην πορεία. 
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1441/17 Παραμένει για χειρισμό η αίτηση στις 19.3.21, 9 π.μ. Να 

προσέλθουν οι συνήγοροι / Καθ’ων. 

 

3328/17 

 

Επαναορίζεται για ακρόαση βάσει προγράμματος Δικαστηρίου 

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

 

4649/17 

 

Επαναορίζεται για ακρόαση βάσει προγράμματος Δικαστηρίου 

στις 22.10.21, 11 π.μ., έξοδα στην πορεία. 

 

3528/18 

 

Επαναορίζεται για ακρόαση βάσει προγράμματος Δικαστηρίου 

στις 14.10.21, 11 π.μ., έξοδα στην πορεία. 

 

2873/19 Παρατείνεται ο χρόνος καταχώρησης Ε/Δ αποκάλυψης 

εγγράφων από Εναγόμενους 1, 2, 3 και 4 μέχρι 8.4.21. Για 

επιθεώρηση ή/και αναταλλαγή των αποκαλυφθέντων εγγράφων 

μέχρι 17.5.21 και για καταχώρηση Ονομ. Καταλόγου Μαρτύρων 

και Σύνοψης Μαρτυρίας μέχρι 30.6.21. Ορίζεται για ακρόαση 

στις 15.10.21, 11 π.μ. Έξοδα στην πορεία, όχι εναντίον 

Εναγόντων. 

 

3927/19 Εκδίδεται Διαάταγμα για εκατέρωθεν καταχώρηση Ε/Δ 

αποκάλυψης εγγράφων εντός 45 ημερών από 19.3.21. 

Ακολούθως παρέχεται 1 μήνας για ανταλλαγή εγγράφων και η 

υπόθεση ορίζεται για οδηγίες στις 30.6.21, 9 π.μ. 

 

1050/20 

 

Σε συνέχεια ηλεκτρονικών μηνυμάτων ημερ. 17.3.21, η αγωγή 

εναντίον των Εναγομένων 1 έως 4 αποσύρεται ως εξωδίκως 

διευθετηθείσα και απορρίπτεται. Κάθε πλευρά τα έξοδά της. 

 

1070/20 

 

Η αίτηση ημερ. 9.7.20 απορρίπτεται, εφόσον καταχωρήθηκε 

Ε/Υ στις 5.3.21, με έξοδα €405 συν ΦΠΑ υπέρ Εναγόντων και 

εναντίον Εναγομένου, πληρωτέα στο τέλος της δίκης. 
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3575/20 

 

Να προσέλθει ο συνήγορος του Αιτητή στις 19.3.21, 9 π.μ. 

 

 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΤΗΝ 19/3/2021 

 

Αρ. Αίτησης: Ορίζεται: 
 

586/95 Ορίζεται τελ. φορά στις 31.3.21, 9 π.μ. για επίδοση. Αν δεν 

επιδοθεί μέχρι τότε, η αίτηση ημερ. 16.7.20 θ’απορριφθεί λόγω 

μη επίδοσης, άνευ βλάβης δικαιωμάτων των Αιτητών, χωρίς 

έξοδα. 

 

175/15 

 

Να προσέλθουν οι συνήγοροι των Αιτητών / ο Καθ’ου στις 

19.3.21, 9꞉30 π.μ. 

 

Παραπομπή 

11/17 

 

Η πλευρά της Αποζημιούσας Αρχής δεν έχει συμμορφωθεί ούτε 

με τη διαταγή για αποκάλυψη εγγράφων (1ο στάδιο) και την 

ανταλλαγή αυτών  (2ο στάδιο) ούτε με την καταχώρηση Ονομ. 

Καταλόγου Μαρτύρων (3ο στάδιο). Παρατείνεται ο χρόνος κατά 

1 μήνα για κάθε ένα από τα τρία στάδια. Επαναορίζεται για 

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

εναντίον Απαιτητριών. 

Ο φάκελος να τεθεί ενώπιον του Δικαστηρίου που 

επιλαμβάνεται της Παραπομπής 10/17 στις 24.3.21, για να 

αποφανθεί επί του αιτήματος συνένωσης της παρούσας με την 

Παραπομπή 10/17, στην οποία περίπτωση θα ισχύουν οι 

οδηγίες που θα δώσει το Δικαστήριο εκείνο αντί οι παρούσες. 

  

27/19 

 

Παραμένει για χειρισμό στις 19.3.21, 11 π.μ. Να προσέλθει ο κ. 

Γιαννακού για να αντεξετασθεί. 

 

Διαχ. 136/19 Να προσέλθει ο συνήγορος του Αιτητή στις 19.3.21, 9꞉15 π.μ. 
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Ο παρών Πίνακας συντάχθηκε στις 18/3/21, ώρα 13:28 

 

 

(υπ.)  …………………………………………… 

                         Α. Πανταζή – Λάμπρου, Ε. Δ.  


