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ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ  

Ενώπιον: Α. ΠΑΝΤΑΖΗ – ΛΑΜΠΡΟΥ, Ε.Δ. 

 

ΚΑΤΆΛΟΓΟΣ ΑΓΩΓΏΝ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ 9/6/2021 

 

Αρ. Αγωγής: Ορίζεται: 
 

2801/08 Εκκρεμεί αίτηση έρευνας ημερ. 20.2.2019 για ακρόαση στις 11 

π.μ. Να προσέλθουν οι συνήγοροι / Αιτητές στις 11 π.μ. 

 

2225/12 Συνεχιζόμενη ακρόαση αγωγής, ορισμένη στις 11 π.μ. 

1166/13 Είναι σε 2η σε σειρά για έναρξη. Δεν αναμένεται να υπάρξει 

χρόνος έναρξης, λόγω της συνεχιζόμενης. Το Δικαστήριο θα 

ορίσει την υπόθεση ξανά για ακρόαση την 8.11.21, 11 π.μ. και 

τα έξοδα να είναι στην πορεία. 

 

7285/13 Είναι σε 3η σε σειρά για έναρξη. Δεν αναμένεται να υπάρξει 

χρόνος έναρξης, λόγω της συνεχιζόμενης. Το Δικαστήριο θα 

ορίσει την υπόθεση ξανά για ακρόαση την 1.11.21, 11 π.μ. και 

τα έξοδα να είναι στην πορεία.  

 

5985/14 Ορίζεται για οδηγίες στις 8.11.21, 9 π.μ.  

[Από το φάκελο προκύπτει ότι εξετάστηκε ήδη από το 

Δικαστήριο (με άλλη σύνθεση) αίτηση για προδικαστικές 

ενστάσεις, ημερ. 31.8.15, η οποία αίτηση απορρίφθηκε στις 

12.10.17. Εάν θα υπάρξει νέα αίτηση δυνάμει της Δ.27, να 

καταχωρηθεί έγκαιρα, ώστε να ορισθεί το αργότερο στις 

8.11.21.] 
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7612/14 Επαναορίζεται γι’ακρόαση βάσει προγράμματος Δικαστηρίου 

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

 

613/16 Επαναορίζεται γι’ακρόαση βάσει προγράμματος Δικαστηρίου 

στις 10.1.22, 11 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

2348/17 Επαναορίζεται γι’ακρόαση βάσει προγράμματος Δικαστηρίου 

στις 10.1.22, 11 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

513/20 Να προσέλθουν οι συνήγοροι / Αιτητές στις 9.6.21, 9 π.μ. 

    

 

       

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ 9/6/2021 

 

Αρ. Αίτησης: Ορίζεται: 
 

353/21  Παρακαλώ ν’ αποταθείτε στο Πρωτοκολλητείο. Θ’ανατεθεί σε 

άλλο Δικαστή, λόγω του ότι η αιτούμενη μείωση αφορά σε 

λογαριασμό υπεραξίας που υπερβαίνει την κλίμακα 

αρμοδιότητας Επαρχιακού Δικαστή. 

 

354/21 Παρακαλώ ν’ αποταθείτε στο Πρωτοκολλητείο. Θ’ανατεθεί σε 

άλλο Δικαστή, λόγω του ότι η αιτούμενη μείωση αφορά σε 

λογαριασμό υπεραξίας που υπερβαίνει την κλίμακα 

αρμοδιότητας Επαρχιακού Δικαστή. 

 

 

Ο παρών Πίνακας συντάχθηκε στις 8/6/21, ώρα 13:53.  

 

(υπ.)  …………………………………………… 

                         Α. Πανταζή – Λάμπρου, Ε. Δ.  


