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ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ  

Ενώπιον: Α. ΠΑΝΤΑΖΗ – ΛΑΜΠΡΟΥ, Ε.Δ. 

 

ΚΑΤΆΛΟΓΟΣ ΑΓΩΓΏΝ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ 14/5/2021 

 

Αρ. Αγωγής: Ορίζεται: 
 

3019/13 Συνεχιζόμενη ακρόαση ορισμένη στις 14.5.21, 11 π.μ. 

7441/13 Εκκρεμεί για ακρόαση στις 14.5.21, 11 π.μ. Λόγω της 

συνεχιζόμενης ακρόασης 3019/13, δεν θα υπάρξει χρόνος 

έναρξης της παρούσας ακρόασης στις 14.5.21. Περαιτέρω, 

λόγω του μεγάλου αριθμού συνεχιζόμενων ακροάσεων και της 

έναρξης συμμετοχής της Α. Πανταζή, Ε.Δ. σε σύνθεση 

Κακουργιοδικείου από 10.5.21, δεν παρέχεται χρόνος έναρξης 

της παρούσας πριν τη λήξη του τρέχοντος δικαστικού έτους. 

Επαναορίζεται, βάσει προγράμματος Δικαστηρίου, στις 21.9.21, 

11 π.μ. Εάν όμως, υπάρξει μέχρι τότε εξώδικη διευθέτηση, οι 

συνήγοροι μπορούν ν’ απευθυνθούν στο Δικαστήριο για άδεια 

να της επιληφθεί ενωρίτερα. Έξοδα στην πορεία. 

  

8170/13 Παραμένει για χειρισμό ενώπιον του Δικαστηρίου στις 14.5.21, 

10 π.μ. για να δηλωθεί εξώδικος συμβιβασμός. Εάν τα μέρη 

έχουν συμφωνημένο κείμενο, μπορούν να το υποβάλουν 

ηλεκτρονικά εκ των προτέρων, για να εκτιμήσει το Δικαστήριο 

την αναγκαιότητα της φυσικής παρουσίας τους. 

 

4525/15 Έχει γίνει πρακτικό Δικαστηρίου από 6.4.21 για απόσυρση και 

απόρριψη τόσο της αγωγής όσο και της ανταπαίτησης. Εκ 
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παραδρομής δεν είχε ακυρωθεί η ημερομηνία της δικασίμου 

14.5.21, η οποία και ακυρώνεται. 

 

1488/16 Παραμένει για ουσιαστική μνεία ενώπιον του Δικαστηρίου στις 

14.5.21, 9꞉30 π.μ. 

 

2123/16 Ο συνήγορος Υπεράσπισης (Α. Ν. Αγγελίδης) να τοποθετηθεί 

ηλεκτρονικά μέχρι 14.5.21, 9 π.μ. σε περίπτωση που έχει 

πρόθεση ένστασης στην αίτηση ημερ. 19.3.21 και για τα έξοδα. 

Εάν δεν παραληφθεί e-mail περί τούτου μέχρι τις 9 π.μ., τότε θα 

θεωρηθεί ότι  συμφωνεί (ως αναφέρεται στην παρα. 5 της Ε/Δ 

που συνοδεύει την αίτηση) και το Δικαστήριο θα εκδώσει 

Διάταγμα ως το Αιτητικό (Α) της αίτησης. 

 

3235/16 Παραμένει για χειρισμό ενώπιον του Δικαστηρίου (οδηγίες) στις 

14.5.21, 9 π.μ.  

 

4002/16 Επαναορίζεται γι’ακρόαση, βάσει προγράμματος Δικαστηρίου, 

στις 2.11.21, 11 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

5552/16 Η αγωγή είναι ορισμένη για προγραμματισμό ακρόασης στις 

17.5.21. Συγχρόνως, όμως, εκκρεμεί η αίτηση ημερ. 19.3.21 για 

έκδοση Συνοπτικής απόφασης. Επειδή δεν φαίνεται στο φάκελο 

αν έχει επιδοθεί, την ορίζω για επίδοση στις 23.6.21, 9 π.μ. 

Ακυρώνεται η δικάσιμος ημερ. 17.5.21. 

 

459/17 Επαναορίζεται γι’ακρόαση, βάσει προγράμματος Δικαστηρίου, 

στις 20.12.21, 11 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

995/18 Να προσέλθουν οι συνήγοροι / Αιτητές στις 14.5.21, 9꞉20 π.μ. 
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2578/18 Η αίτηση ημερ. 26.11.20 θ’απορριφθεί χωρις έξοδα, εφόσον 

έχει ήδη καταχωρηθεί Ε/Υ από 26.11.20, δηλαδή την ίδια μέρα 

που καταχωρήθηκε η αίτηση. 

 

1694/19 Εκκρεμεί η αίτηση ημερ. 24.7.20 για απόδειξη λόγω μη 

καταχώρισης έκθεσης υπεράσπισης. Κατόπιν e-mail της 

συνηγόρου των Εναγόντων / Αιτητών ημερ. 13.5.21, 

παρατείνεται ο χρόνος για Ε/Υ από τους Εναγομένους μέχρι 

18.6.21 και ορίζεται γι’απόδειξη η αγωγή στις 22.6.21, 9 π.μ. 

 . 

2095/19 Επαναορίζεται γι’ακρόαση, βάσει προγράμματος Δικαστηρίου, 

στις 20.12.21, 11 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

2755/20 Δεδομένου του e-mail ημερ. 13.5.21 από Θ. Μ. Ιωαννίδη & Σια 

Δ.Ε.Π.Ε. για Ενάγουσα, η αγωγή αποσύρεται και απορρίπτεται 

ως εξωδίκως διευθετηθείσα. Καμιά διαταγή για έξοδα. Η 

δικάσιμος 14.5.21 ακυρώνεται. 

 

          

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ 14/5/2021 

 

Αρ. Αίτησης: Ορίζεται: 
 

268/04 Εκκρεμεί για ακρόαση με γραπτές αγορεύσεις η αίτηση ημερ. 

18.6.20. Να ενημερωθεί το Δικαστήριο από τους συνηγόρους 

αν είναι έτοιμοι. Σχετικό το e-mail του Δικαστηρίου ημερ. 

13.5.21 σε απάντηση προηγούμενου e-mail των συνηγόρων 

ημερ. 10.5.21. 

 

Διαχ. 195/15 Λαμβάνοντας υπόψη το περιεχόμενο των Ενδιάμεσων Λ/σμων 

ημερ.23.3.21 και του e-mail ημερ. 12.5.21, δίδεται άδεια να μην 

εμφανισθεί ο Διαχειριστής στο Δικαστήριο στις 14.5.21 και η 
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υπόθεση επαναορίζεται για περαιτέρω ενδιάμεσους και/ή 

τελικούς λογαριασμούς στις 22.10.21, 9 π.μ. Ο Διαχειριστής να 

είναι παρών κατ’ εκείνην την δικάσιμο. 

 

252/21 Παραμένει για χειρισμό ενώπιον του Δικαστηρίου στις 14.5.21, 

9꞉45 π.μ. Να προσέλθει στο Δικαστήριο η συνήγορος των 

Αιτητών. 

 

  

 

Ο παρών Πίνακας συντάχθηκε στις 13/5/21, ώρα 10:20 π.μ.   

 

 

(υπ.)  …………………………………………… 

                         Α. Πανταζή – Λάμπρου, Ε. Δ.  


