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ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ  

Ενώπιον: Α. ΠΑΝΤΑΖΗ – ΛΑΜΠΡΟΥ, Ε.Δ. 

 

ΚΑΤΆΛΟΓΟΣ ΑΓΩΓΏΝ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ 21/5/2021 

 

Αρ. Αγωγής: Ορίζεται: 
 

8769/2003 Εκκρεμεί η αίτηση έρευνας ημερ. 11.5.21. Δεν φαίνεται στο 

φάκελο να επιδόθηκε. Ορίζεται προς το σκοπό αυτό στις 

22.10.21, 9 π.μ. 

 

6143/14 Επαναορίζεται γι’ακρόαση βάσει προγράμματος Δικαστηρίου 

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

 

4562/15 Επαναορίζεται γι’ακρόαση βάσει προγράμματος Δικαστηρίου 

στις 22.11.21, 11 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

4864/15 Η ακρόαση της αίτησης ημερ. 21.1.20 αναβάλλεται από το 

Δικαστήριο για ακρόαση στις 24.6.21 και η αγωγή ορίζεται για 

οδηγίες κατά την ίδια δικάσιμο. Χωρίς έξοδα η δικάσιμος 

21.5.21. 

 

4117/16 Επαναορίζεται γι’ακρόαση βάσει προγράμματος Δικαστηρίου 

στις 16.11.21, 11 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

2122/17 Επαναορίζεται γι’ακρόαση βάσει προγράμματος Δικαστηρίου 

στις 8.11.21, 11 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

4385/17 Επαναορίζεται γι’ακρόαση βάσει προγράμματος Δικαστηρίου 

στις 4.11.21, 11 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ 21/5/2021 

 

Αρ. Αίτησης: Ορίζεται: 
 

Διαχ.279/12 Οι συνήγοροι να αποστείλουν ηλεκτρονικά προς το Δικαστήριο 

οποιαδήποτε ενημέρωση για τυχόν αιτήματα που έχουν για 

οδηγίες σε σχέση με την παρούσα διαχείριση μέχρι 21.5.21, 9 

π.μ. και το Δικαστήριο θα απαντήσει σε αυτά ηλεκτρονικά 

καθορίζοντας, αν κριθεί αναγκαίο, νέα ημερομηνία για φυσική 

παρουσία στο Δικαστήριο.  

   

1703/12 Εξακολουθεί να μην υπάρχει στον φάκελο καταχωρημένη 

ένσταση στην αίτηση έρευνας ημερ. 6.2.20. Αναβάλλεται για 

οδηγίες η αίτηση στις 21.9.21, 9 π.μ. Έξοδα στην πορεία, όχι 

εναντίον Αιτητών. 

 

1704/12 Εξακολουθεί να μην υπάρχει στον φάκελο καταχωρημένη 

ένσταση στην αίτηση έρευνας ημερ. 6.2.20. Αναβάλλεται για 

οδηγίες η αίτηση στις 21.9.21, 9 π.μ. Έξοδα στην πορεία, όχι 

εναντίον Αιτητών. 

 

574/14 Εξακολουθεί να μην φαίνεται στο φάκελο να υπήρξε επίδοση 

προς τους Καθ’ων 2 και 3. Ορίζεταιγια επίδοση στις 10.9.21, 9 

π.μ. Εάν όμως επιθυμούν να αποσύρουν την αίτηση σε ό,τι 

αφορά τους 2 και 3, να ενημερώσουν οι συνήγοροι ηλεκτρονικά 

το Δικαστήριο.  

Όσον αφορά την Καθ’ης 1 ορίζεται στις 10.9.21, 9 π.μ. για 

οδηγίες. Να είναι παρούσα στο Δικαστήριο κατ’εκείνην την 

ημερομηνία.  

 

294/20 Αναβάλλεται η ακρόαση της αίτησης για τις 10.9.21, 9 π.μ. με 

γραπτές αγορεύσεις. Χωρίς έξοδα η δικάσιμος 21.5.21. 
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Ο παρών Πίνακας συντάχθηκε στις 20/5/21, ώρα 9:24 π.μ.  

 

(υπ.)  …………………………………………… 

                         Α. Πανταζή – Λάμπρου, Ε. Δ.  


