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ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ  

Ενώπιον: Α. ΠΑΝΤΑΖΗ – ΛΑΜΠΡΟΥ, Ε.Δ. 

 

ΚΑΤΆΛΟΓΟΣ ΑΓΩΓΏΝ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ 31/5/2021 

 

Αρ. Αγωγής: Ορίζεται: 
 

6221/2002 Εκκρεμεί η αίτηση έρευνας ημερ. 7.4.21. Δεν υπάρχει 

επιδοτήριο στο φάκελο. Ορίζεται για επίδοση στις 29.10.21, 9 

π.μ..  

 

4829/2014 Η παρούσα εκκρεμούσε για οδηγίες με σκοπό τον συμβιβασμό. 

Το Δικαστήριο δεν έχει λάβει οποιαδήποτε ειδοποίηση περί 

κατάληξης σε συμβιβασμό. Ως εκ τούτου η αγωγή ορίζεται για 

ακρόαση στις 19.11.21, 11 π.μ. 

  

1436/2015 Εγκρίνεται το αίτημα αναβολής της ακρόασης που υποβλήθηκε 

εκ συμφώνου. Επαναορίζεται γι’ακρόαση η αγωγή στις 

20.12.21, 11 π.μ. Εάν υπάρχει συμβιβασμός ενωρίτερα, να 

ενημερωθεί το Δικαστήριο ηλεκτρονικά. Χωρίς έξοδα η  

δικάσιμος ημερ. 28.5.21. 

 

3363/2016 Επναορίζεται γι’ακρόαση, βάσει προγράμματος Δικαστηρίου 

στις 15.12.21, 11 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

325/2017 Εγκρίνεται το αίτημα αναβολής ακρόασης της αίτησης ημερ. 

30.10.19 που υποβλήθηκε από την Ενάγουσα, μη υπάρχουσας 

οποιασδήποτε ειδοποίησης για ένσταση στο αίτημα αναβολής 

και επαναορίζεται γι’ακρόαση η αίτηση με γραπτές αγορεύσεις 

στις 29.10.21, 9 π.μ. Χωρίς έξοδα η δικάσιμος 28.5.21. 
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2868/2017 Επαναορίζεται γι’ακρόαση, βάσει προγράμματος Δικαστηρίου 

στις 12.11.21, 11 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

1495/2018 Επαναορίζεται γι’ακρόαση, βάσει προγράμματος Δικαστηρίου 

στις 12.11.21, 11 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

3624/2018 Εκκρεμεί η αίτηση ημερ. 7.4.21, η οποία δεν φαίνεται στο 

φάκελο να επιδόθηκε στους συνηγόρους Τριτοδιαδίκου. 

Ορίζεται για επίδοση στις 13.9.21, 9 π.μ. (που είναι ορισμένη 

για οδηγίες και η αγωγή μεταξύ Εναγόντων / Εναγομένων). 

 

      

     

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ 31/5/2021 

 

Αρ. Αίτησης: Ορίζεται: 
 

321/2007 Επαναορίζεται η αίτηση ημερ. 28.9.20  για επίδοση προς τον 

Καθ’ου 4 στις 29.10.21, 9 π.μ. και την ίδια μέρα για οδηγίες 

αναφορικά με τους Καθ’ων 2 και 3, ως το αίτημα των Αιτητών 

που υποβλήθηκε ηλεκτρονικά στις 28.5.21. Χωρίς έξοδα η 

δικάσιμος ημερ. 28.5.21. 

 

Γεν. Αιτ. 

1280/2013 

Εκκρεμεί η αίτηση έρευνας ημερ. 24.2.20 εναντίον των Καθ’ων 

1 έως 6. Έχει καταχωρηθεί η Ένσταση των Καθ’ων 2, 3, 5, 6. 

Δεν εντόπισα Ένσταση από πλευράς Καθ’ων 1 και 4, γι’αυτό 

και παρατείνω το χρόνο για καταχώρηση της ένστασής τους 

τελευταία φορά μέχρι 10.9.21. Η αίτηση ορίζεται για ακρόαση σε 

σχέση με όλους τους Καθ’ων η αίτηση αρ. 1 έως 6 στις 5.11.21, 

11 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

1568/13 Δεδομένων των ηλεκτρονικών μηνυμάτων από Άριστος 

Δαμιανού & Συνεργάτες ΔΕΠΕ,  CPMLAW / Χριστοδουλίδης, 
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Παπαλοϊζου & Μάτσας, καθώς επίσης από Γιώργος Γ. Γιάγκου, 

εγκρίνω το αίτημα ορισμού της αίτησης για οδηγίες σε νέα 

ημερομηνία, ήτοι στις 29.10.21, 9 π.μ. Έξοδα στην πορεία, όχι 

εναντίον της Αιτήτριας στην αίτηση. Οι συνήγοροι του Καθ’ου να 

τον παρουσιάσουν στο Δικαστήριο στις 29.10.21, 9 π.μ. 

  

355/2014 Εκκρεμεί η αίτηση ημερ. 28.9.2020. Παρατείνεται ο χρόνος 

καταχώρησης Ένστασης από τους Καθ’ων 1 και 2 μέχρι 10.9.21 

και ορίζεται για ακρόαση η αίτηση στις 5.11.21, 11 π.μ. Έξοδα 

στην πορεία, όχι εναντίον της Αιτήτριας. 

  

180/2017 Εκκρεμεί η αίτηση ημερ. 20.2.2020. Σύμφωνα με ηλεκτρονικό 

μήνυμα των Αιτητών, έχουν λάβει την ένσταση της Καθ’ης και 

ζητούν να οριστεί για ακρόαση η αίτηση. Επισημαίνω ότι δεν 

φαίνεται μέχρι στιγμής στο φάκελο του Δικαστηρίου η ένσταση. 

Η Καθ’ης να το ελέγξει με το Πρωτοκολλητείο, ώστε αν δεν 

εντοπίζεται να επαναορκιστεί. Ορίζεται όμως για ακρόαση η 

αίτηση στις 12.11.21, 11 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ꞉ Οποιαδήποτε ηλεκτρονικά μηνύματα αποστέλλονται στη στενογράφο 

κα Χρ. Ψαροπούλου, παρακαλώ όπως κοινοποιούνται στο 

APantazi@dc.judicial.gov.cy   

 

Ο παρών Πίνακας συντάχθηκε στις 28/5/21, ώρα 12:50 μ.μ.  

 

(υπ.)  …………………………………………… 

                         Α. Πανταζή – Λάμπρου, Ε. Δ.  
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