
1 

 

 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ  

Ενώπιον: Α. ΠΑΝΤΑΖΗ – ΛΑΜΠΡΟΥ, Ε.Δ. 

 

ΚΑΤΆΛΟΓΟΣ ΑΓΩΓΏΝ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ 18/5/2021 

 

Αρ. Αγωγής: Ορίζεται: 
 

3231/12 Συνεχιζόμενη ακρόαση ορισμένη στις 10 π.μ.  

Να τηρηθεί η ώρα έναρξης παρακαλώ, λόγω του ότι το 

αργότερο στις 1 μ.μ. το Δικαστήριο θα χρειασθεί να διακόψει. 

 

6198/13  Λόγω της συνεχιζόμενης ακρόασης 3231/12 και λόγω του ότι 

το Δικαστήριο θα χρειαστεί να διακόψει στις 1 μ.μ. για να 

μεταβεί σε κηδεία, δεν παρέχεται χρόνος έναρξης της 

παρούσας. 

Ορίζεται στις 27.10.21, 11 π.μ., για ακρόαση. 

Έξοδα στην πορεία. 

 

493/14 Αναβάλλεται, λόγω έλλειψης χρόνου του Δικαστηρίου, για 

ακρόαση στις 15.11.21, 11 π.μ. 

 

722/14 Η υπόθεση είναι ανατεθειμένη στον κ. Λ. Πασχαλίδη, Ε.Δ. Εκ 

παραδρομής τέθηκε ενώπιον Α. Πανταζή, Ε.Δ. Ως εκ τούτου, ο 

φάκελος έχει επιστραφεί στον ίδιο για χειρισμό. 

 

1027/14 Επαναορίζεται, βάσει προγράμματος Δικαστηρίου, για ακρόαση 

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

Καθορίζοντας τη νέα δικάσιμο, λαμβάνω υπόψη ότι η Έκθεση 

Απαίτησης ως επίσης και η Απάντηση αναφέρονται σε 

παράπονο για συνθήκες κράτησης που είχαν συγκεκριμένη 
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διάρκεια χρόνου, η οποία έχει παρέλθει (βλ. παρα. 9 της Ε/Α) 

και όχι για συνθήκες που εξακολουθούν να συνεχίζονται.  

 

1901/14 Η υπόθεση είναι ανατεθειμένη στον κ. Λ. Πασχαλίδη, Ε.Δ. Εκ 

παραδρομής τέθηκε ενώπιον Α. Πανταζή, Ε.Δ. Ως εκ τούτου, ο 

φάκελος έχει επιστραφεί στον ίδιο για χειρισμό. 

 

4663/14 Επαναορίζεται, βάσει προγράμματος Δικαστηρίου, για ακρόαση 

στις 11.11.21, 11 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

4756/14 Η υπόθεση είναι ανατεθειμένη στον κ. Λ. Πασχαλίδη, Ε.Δ. Εκ 

παραδρομής τέθηκε ενώπιον Α. Πανταζή, Ε.Δ. Ως εκ τούτου, ο 

φάκελος έχει επιστραφεί στον ίδιο για χειρισμό. 

 

6934/14 Η υπόθεση είναι ανατεθειμένη στον κ. Λ. Πασχαλίδη, Ε.Δ. Εκ 

παραδρομής τέθηκε ενώπιον Α. Πανταζή, Ε.Δ. Ως εκ τούτου, ο 

φάκελος έχει επιστραφεί στον ίδιο για χειρισμό. 

 

969/15 Επαναορίζεται, βάσει προγράμματος Δικαστηρίου, για ακρόαση 

στις 24.11.21, 11 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

7013/15 Εγκρίνεται το αίτημα αναβολής που υποβλήθηκε από το 

συνήγορο των Εναγόντων. Ορίζεται γι’ακρόαση στις 17.12.21, 

11 π.μ. Έξοδα στην πορεία, όχι εναντίον Εναγομένης. 

 

2462/16 Επαναορίζεται, βάσει προγράμματος Δικαστηρίου, για ακρόαση 

στις 17.12.21, 11 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

498/19 Η υπόθεση είναι ανατεθειμένη στον κ. Λ. Πασχαλίδη, Ε.Δ. Εκ 

παραδρομής τέθηκε ενώπιον Α. Πανταζή, Ε.Δ. Ως εκ τούτου, ο 

φάκελος έχει επιστραφεί στον ίδιο για χειρισμό. 
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2734/19 Εκδίδονται εκατέρωθεν Διατάγματα για αποκάλυψη εγγράφων 

εντός 45 ημερών από 18.5.21 και για επιθεώρηση των εν λόγω 

εγγράφων εντός 45 ημερών από τη λήξη της προθεσμίας για 

αποκάλυψη. Επαναορίζεται για οδηγίες η αγωγή στις 21.10.21, 

9 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

962/21 Αφορά σε αίτηση για έκδοση προσωρινού διατάγματος. Βάσει 

διοικητικού προγράμματος, δεν έχει αρμοδιότητα το παρόν 

Δικαστήριο για την εκδίκαση της αίτησης μετά τις 10.5.21. Ως εκ 

τούτου, επιστρέφεται ο φάκελος στο Πρωτοκολλητείο, για να 

τεθεί ενώπιον άλλου αρμόδιου Δικαστή. Οι συνήγοροι 

ν’απευθυνθούν στο Πρωτοκολλητείο παρακαλώ. 

 

          

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ 18/5/2021 

 

Αρ. Αίτησης: Ορίζεται: 
 

583/96 Παραμένει για χειρισμό ενώπιον του Δικαστηρίου στις 18.5.21, 

9꞉30 π.μ. να προσέλθουν οι συνήγοροι / Καθ’ων. 

 

168/02 Να ενημερωθεί ηλεκτρονικά το Δικαστήριο εάν υπήρξε εξέλιξη 

εν σχέση με τη δικάσιμο ημερ. 11.2.21. Εάν δεν υπήρξε, τότε η 

υπόθεση επαναορίζεται για χειρισμό ενώπιον του Δικαστηρίου 

στις 21.10.21, 9 π.μ. και τόσο ο Διαχειριστής όσο και ο 

συνήγορος του να είναι παρόντες κατ’εκείνην την ημερομηνία. 

 

122/17 Παραμένει για χειρισμό ενώπιον του Δικαστηρίου στις 18.5.21, 

9 π.μ. Να προσέλθουν οι Διαχειριστές και η συνήγορός τους. 

 

104/20 Επαναορίζεται για ακρόαση, βάσει προγράμματος Δικαστηρίου, 

στις 29.11.21, 11 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 
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Αίτηση – 

Έφεση182/20 

Δίδεται χρόνος στην Καθ’ης 2 να καταχωρήσει ένσταση στην 

αίτηση ημερ. 18.6.20 εντός 40 ημερών από 18.5.21. Ορίζεται 

για οδηγίες η αίτηση στις 14.9.21, 9 π.μ. 

  

Limited Grant 

229/21 

Παραμένει για χειρισμό ενώπιον του Δικαστηρίου στις 18.5.21, 

11 π.μ. 

 

  

 

Ο παρών Πίνακας συντάχθηκε στις 17/5/21, ώρα 14:13.   

 

 

(υπ.)  …………………………………………… 

                         Α. Πανταζή – Λάμπρου, Ε. Δ.  


