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ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ  

Ενώπιον: Α. ΠΑΝΤΑΖΗ – ΛΑΜΠΡΟΥ, Ε.Δ. 

 

ΚΑΤΆΛΟΓΟΣ ΑΓΩΓΏΝ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ 7/6/2021 

 

Αρ. Αγωγής: Ορίζεται: 
 

2289/17 Είναι ορισμένη για ακρόαση η ενδιάμεση αίτηση ημερ. 10.6.19. 

Παρατηρώ όμως στο φάκελο ότι δεν καταχωρήθηκε ένσταση 

μέχρι 15.4.21 ως ήταν οι οδηγίες του Δικαστηρίου. Πέραν 

τούτου, λόγω του ότι το Δικαστήριο θα είναι απασχολημένο στο 

Κακουργιοδικείο στις 7.6.21, η ακρόαση αναβάλλεται για τις 

2.7.21, 9 π.μ. Παρατείνεται ο χρόνος για ένσταση κατά 2 

βδομάδες από σήμερα (μέχρι 18.6.21).  

Η αίτηση ημερ. 12.2.19 και η αγωγή ορίζονται επίσης για 

οδηγίες στις 2.7.21, 9 π.μ. 

 

3150/17 Επαναορίζεται γι’ ακρόαση, βάσει προγράμματος Δικαστηρίου, 

στις 21.12.21, 11 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

3291/18 Επαναορίζεται γι’ ακρόαση, βάσει προγράμματος Δικαστηρίου, 

στις 30.11.21, 11 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

3828/19 Ορίζεται για οδηγίες στις 7.7.21, 9 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

32/20 Είναι ορισμένη για ακρόαση η ενδιάμεση αίτηση ημερ. 17.12.20. 

Η ένσταση καταχωρήθηκε στις 6.5.21, εμπρόθεσμα. Λόγω του 

ότι το Δικαστήριο θα είναι απασχολημένο στο Κακουργιοδικείο 

στις 7.6.21, η ακρόαση αναβάλλεται για τις 8.6.21, 9 π.μ. Οι 

γραπτές αγορεύσεις να υποβληθούν στο Δικαστήριο 

ηλεκτρονικά στις 8.6.21, 9 π.μ.  και το πρωτότυπο να αφεθεί 

στο Πρωτοκολλητείο. 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ 7/6/2021 

 

Αρ. Αίτησης: Ορίζεται: 
 

130/05  Επαναορίζεται για οδηγίες στις 7.7.21, 9 π.μ. Να ειδοποιηθούν 

οι Καθ’ων 1 και 2 για τη νέα ημερομηνία. Χωρίς έξοδα η 

δικάσιμος 7.6.21. 

 

597/05 Λόγω του ότι στις 7.6.21 θα είμαι απασχολημένη στο 

Κακουργιοδικείο, η αίτηση ημερ. 30.6.20 αναφορικά με τον 

Καθ’ου 1 επαναορίζεται στις 7.7.21, 9 π.μ. για οδηγίες και τυχόν 

ένστασή του να καταχωρηθεί μέχρι τότε. Να ειδοποιηθεί 

συναφώς από τους Αιτητές. 

 

1783/13 Δεν φαίνεται στο φάκελο του Δικαστηρίου να καταχωρήθηκε 

ένσταση στην αίτηση ημερ. 26.5.20. Εάν δεν υπήρξε εξώδικη 

διευθέτηση (για την οποία το Δικαστήριο να ειδοποιηθεί 

ηλεκτρονικά), η αίτηση θα οριστεί για ακρόαση στις 8.11.21, 10 

π.μ. και η προθεσμία για ένσταση θα παραταθεί μέχρι 10.9.21. 

Η Καθ’ης να είναι παρούσα στο Δικαστήριο στα 8.11.21. Δεν 

απαιτείται φυσική παρουσία στις 7.6.21. Έξοδα στην πορεία, 

όχι εναντίον Αιτήτριας. 

 

1895/13 Επαναορίζεται στις 7.7.21, 9 π.μ. για οδηγίες, λόγω του ότι το 

Δικαστήριο θα είναι απασχολημένο στο Κακουργιοδικείο στις 

7.6.21. Τυχόν ένσταση μέχρι 7.7.21. έξοδα στην πορεία, όχι 

εναντίον Αιτήτριας. 

  

2609/13 Δεν φαίνεται στο φάκελο του Δικαστηρίου να καταχωρήθηκε 

ένσταση στην αίτηση ημερ. 18.12.20. Εάν δεν υπήρξε εξώδικη 
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διευθέτηση (για την οποία το Δικαστήριο να ειδοποιηθεί 

ηλεκτρονικά), η αίτηση θα οριστεί για ακρόαση στις 9.11.21, 10 

π.μ. και η προθεσμία για ένσταση θα παραταθεί μέχρι 10.9.21. 

Οι Καθ’ων να είναι παρόντες στο Δικαστήριο στα 9.11.21. Δεν 

απαιτείται φυσική παρουσία στις 7.6.21. Έξοδα στην πορεία, 

όχι εναντίον Αιτήτριας. 

 

212/20 Δεν φαίνεται στο φάκελο του Δικαστηρίου αν έγινε η 

υποκατάστατη επίδοση στον Καθ’ου αρ. 4 ως το Διάταγμα του 

Δικαστηρίου ημερ. 7.4.21. Εάν έχει επιτευχθεί, να ενημερωθεί 

το Δικαστήριο ηλεκτρονικά μέχρι 7.6.21. Σε αντίθετη 

περίπτωση, θα παραταθεί ο χρόνος για υποκατάστατη επίδοση 

σε αυτόν  μέχρι 7.7.21, 9 π.μ. και την ίδια μέρα επαναορίζεται 

για οδηγίες αναφορικά με τον Καθ’ου αρ. 2. 

 

731/20 Εκκρεμεί η αίτηση ημερ. 3.11.20. Δεν φαίνεται στο φάκελο να 

καταχωρήθηκαν οι οδηγίες του Δικαστηρίου ημερ. 14.4.21 για 

την καταχώρηση ένστασης από την Καθ’ης αρ. 2  Ούτε υπάρχει 

επίδοση για τον Καθ’ου 1. Επαναορίζεται ως εκ τούτου, με 

παράταση του χρόνου (για επίδοση στον Καθ’ου 1 και για 

ένσταση της Καθ’ης 2) στις 15.9.21, 9 π.μ.  

Δεν απαιτείται φυσική παρουσία στο Δικαστήριο στις 7.6.21. 

    

732/20 Η υπόθεση τέθηκε ενώπιον μου κατόπιν εξαίρεσης του αδελφού 

Δικαστή Ν. Γεωργιάδη, Ε.Δ. Ωστόσο, λόγω του ότι στις 7.6.21 

θα είμαι απασχολημένη στο Κακουργιοδικείο, ορίζω εκ νέου την 

υπόθεση για οδηγίες στις 7.7.21, 9 π.μ. 

Δεν απαιτείται φυσική παρουσία στο Δικαστήριο στις 7.6.21. 

Χωρίς έξοδα η εν λόγω δικάσιμος. 

 

175/21 Λόγω του ότι το Δικαστήριο θα είναι απασχολημένο στο 

Κακουργιοδικείο στις 7.6.21, η αίτηση αναβάλλεται για οδηγίες 

στις 15.6.21, 9 π.μ. και δίδεται χρόνος για ένσταση στην αίτηση 
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μέχρι τότε. Έξοδα στην πορεία. 

Δεν απαιτείται φυσική παρουσία στο Δικαστήριο στις 7.6.21. 

 

340/21 Η αίτηση ημερ. 17.5.21 θα εγκριθεί, χωρίς να κρίνεται αναγκαία 

η φυσική παρουσία  των συνηγόρων της Αιτήτριας, εφόσον δεν 

υπήρξε μέχρι σήμερα ηλεκτρονική Ειδοποίηση προς το 

Δικαστήριο περί πρόθεσης ένστασης του Εφόρου Εταιρειών 

στον Επίσημο Παραλήπτη. Καμιά διαταγή για έξοδα. 

 

 

 

Ο παρών Πίνακας συντάχθηκε στις 4/6/21, ώρα 11:20 π.μ..  

 

(υπ.)  …………………………………………… 

                         Α. Πανταζή – Λάμπρου, Ε. Δ.  


