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 ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ  

Ενώπιον: Α. ΠΑΝΤΑΖΗ – ΛΑΜΠΡΟΥ, Ε.Δ. 

 

ΚΑΤΆΛΟΓΟΣ ΑΓΩΓΏΝ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΤΗΝ 22/3/2021 

 

Αρ. Αγωγής: Ορίζεται: 
 

58/13 Συνεχιζόμενη ακρόαση αγωγής, ορισμένη στις 11 π.μ. 

 

3584/13 Εκκρεμεί για επίδοση η αίτηση ημερ. 6.7.20. Δεν υπάρχει 

επιδοτήριο στο φάκελο γι’αυτό και η αίτηση υπόκειται σε 

απόρριψη. Να προσέλθει ο συνήγορος του Αιτητή στις 9 π.μ.. 

 

7940/13 Είναι δεύτερη σε σειρά για έναρξη. Εάν δεν μείνει χρόνος 

ελεύθερος για έναρξη, λόγω της ανωτέρω συνεχιζόμενης, τότε η 

προτεινόμενες από το Δικαστηρίου νέες ημερομηνίες για έναρξη 

είναι 25/6/21 ή/και 28/6/21, ώρα 11 π.μ.  

 

6738/14 Σε συνέχεια των ηλεκτρονικών μηνυμάτων ημερ. 18.3.21 της 

κας Ρίας Χαραλάμπους και του κ. Δ. Κούτρα, η αγωγή 

αποσύρεται και απορρίπτεται ως εξωδίκως διευθετηθείσα. Κάθε 

πλευρά τα έξοδά της. 

 

4696/15 Επαναορίζεται για ακρόαση βάσει προγράμματος Δικαστηρίου 

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

 

934/16 Επαναορίζεται για ακρόαση βάσει προγράμματος Δικαστηρίου 

στις 19.10.21, 11 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

5939/16 Επαναορίζεται για ακρόαση βάσει προγράμματος Δικαστηρίου 

στις 15.10.21, 11 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 
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1196/17 Επαναορίζεται για ακρόαση βάσει προγράμματος Δικαστηρίου 

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

 

1433/17 Επαναορίζεται για ακρόαση βάσει προγράμματος Δικαστηρίου 

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

 

4686/17 Επαναορίζεται για ακρόαση βάσει προγράμματος Δικαστηρίου 

στις 29.10.21, 11 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

143/18 Επαναορίζεται για ακρόαση βάσει προγράμματος Δικαστηρίου 

στις 18.10.21, 11 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

2175/18 Η αίτηση ημερ. 2.6.20 παραμένει για χειρισμό ενώπιον του 

Δικαστηρίου στις 22.3.21, 9꞉15 π.μ.. Να προσέλθει ο Καθ’ου 4 

και οι συνήγοροι των Αιτητών.   

 

Όσον αφορά την αγωγή, δίδεται άδεια τον Εναγόμενο 1 να 

καταχωρήσει Ονομ. Κατάλογο Μαρτύρων και Σύνοψη 

Μαρτυρίας μέχρι 30.3.21 και η αγωγή ορίζεται για ακρόαση για 

Εναγόμενους 1, έως 3, 5 έως 9, 11, 14 έως 16 στις 20.10.21, 11 

π.μ. Έξοδα στην πορεία.  

 

2472/18 Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση με γραπτές τελικές 

αγορεύσεις. Εγκρίνεται το αίτημα αναβολής, μη υπάρχουσας 

ένστασης σε αυτό, και δίδεται χρόνος μέχρι 19.4.21 για 

καταχώρηση της αίτησης αντεξέτασης, η οποία δίδω οδηγίες να 

οριστεί στις 19.5.21 για οδηγίες και τυχόν ένσταση του Καθ’ου 

σε αυτήν να καταχωρηθεί μέχρι τότε. Τα έξοδα της δικασίμου 

22.3.21 θα είναι στην πορεία της αγωγής. 
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289/19 Δίδονται οδηγίες για εκατέρωθεν καταχώρηση Ονομ. 

Καταλόγου Μαρτύρων και Σύνοψης Μαρτυρίας εντός 2 μηνών 

από 22.3.21. Η υπόθεση ορίζεται για ακρόαση στις 21.10.2021, 

11 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

2222/19 Παρατείνεται ο χρόνος για καταχώρηση από τους Ενάγοντες 

του Ονομαστ. Καταλ. Μαρτύρων και Σύνοψης Μαρτυρίας μέχρι 

31.3.21. Επαναορίζεται για ακρόαση στις 22.10.21, 11 π.μ. 

Έξοδα στην πορεία, όχι εναντίον Εναγομένης. 

 

3074/19 Οι συνήγοροι δεν φαίνεται να συμμορφώθηκαν με τις οδηγίες 

του Δικαστηρίου της τελευταίας δικασίμου. Να προσέλθουν στο 

Δικαστήριο στις 22.3.21, 9꞉45 π.μ. για οδηγίες. 

  

3792/19 Οι συνήγοροι να εμφανιστούν ενώπιον της αδελφής Δικαστού 

Α. Κάρνου, Ε.Δ. η οποία χειρίζεται την 2600/18 που είναι 

οδηγός βάσει διατάγματος συνένωσης, ως αναφέρθηκε στο 

Δικαστήριο κατά την τελευταία δικάσιμο. 

 

194/20 Σε συνέχεια των ηλεκτρονικών μηνυμάτων των συνηγόρων 

αμφοτέρων των διαδίκων, εκδίδεται διάταγμα για εκατέρωθεν 

καταχώρηση Ε/Δ αποκάλυψης εγγράφων εντός 45 ημερών από 

22.3.21 και ακολούθως παρέχεται 1 μήνας για εκατέρωθεν 

επιθεώρηση των εγγράφων. Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες 

στις 23.6.21, 9 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

  

2244/20 Εκκρεμεί η κλήση για οδηγίες, ημερ. 9.12.20, η οποία όμως δεν 

φαίνεται στο φάκελο να επιδόθηκε. Ορίζεται στις 23.6.21, 9 π.μ. 

για επίδοση. 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ 22/3/2021 

 

Αρ. Αίτησης: Ορίζεται: 
 

258/04 Παραμένει για χειρισμό ενώπιον του Δικαστηρίου στις 22.3.21, 

9꞉20 π.μ. 

 

1291/13 Παραμένει για χειρισμό ενώπιον του Δικαστηρίου στις 22.3.21, 

9꞉30 π.μ. 

 

75/20 Να προσέλθουν οι συνήγοροι / διάδικοι στις 22.3.21, 9 π.μ. 

 

 

 

Ο παρών Πίνακας συντάχθηκε στις 19/3/21, ώρα 11:30 

 

 

(υπ.)  …………………………………………… 

                         Α. Πανταζή – Λάμπρου, Ε. Δ.  


