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ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ  

Ενώπιον: Α. ΠΑΝΤΑΖΗ – ΛΑΜΠΡΟΥ, Ε.Δ. 

 

ΚΑΤΆΛΟΓΟΣ ΑΓΩΓΏΝ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ 16/6/2021 

 

Αρ. Αγωγής: Ορίζεται: 
 

5216/11 Να προσέλθουν οι συνήγοροι στο Δικαστήριο, εκτός αν θα 

αποσύρουν την αίτηση ημερ. 3.10.2019, στην οποία περίπτωση 

μπορούν να ενημερώσουν το Δικαστήριο ηλεκτρονικά μέχρι τις 

9 π.μ. 

 

7063/12 Να προσέλθουν οι συνήγοροι στο Δικαστήριο στις 9꞉20 π.μ., 

εκτός αν θα αποσύρουν την αίτηση ημερ. 7.7.2020, στην οποία 

περίπτωση μπορούν να ενημερώσουν το Δικαστήριο 

ηλεκτρονικά μέχρι τις 9 π.μ. 

 

6815/13 Λόγω της συνεχιζόμενης ακρόασης 5345/13, δεν παρέχεται 

χρόνος ν’ακουσθεί στις 11 π.μ. η 6815/13. Να προσέλθουν οι 

συνήγοροι / διάδικοι στις 10꞉45 π.μ. για αναβολή. 

 

7893/13 Να προσέλθουν οι συνήγοροι για τελικές αγορεύσεις στις 

16.6.21, 9 π.μ. 

 

7043/14 Να προσέλθουν οι συνήγοροι στο Δικαστήριο στις 16.6.21, 9꞉40 

π.μ. για να επιληφθεί το Δικαστήριο του αιτήματος αναβολής. 

 

7698/14 Να προσέλθουν στις 16.6.21, 9 π.μ. οι συνήγοροι / διάδικοι 

αναφορικά με την αίτηση ημερ. 24.6.20. 

 

4896/15 Να προσέλθουν οι συνήγοροι στο Δικαστήριο στις 16.6.21, 9꞉45 

π.μ. για να επιληφθεί το Δικαστήριο του αιτήματος αναβολής. 
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4020/15 Να προσέλθουν οι συνήγοροι στο Δικαστήριο στις 16.6.21, 10 

π.μ. για να επιληφθεί το Δικαστήριο του αιτήματος αναβολής. 

 

1647/17 Να προσέλθουν οι συνήγοροι στο Δικαστήριο στις 9 π.μ., εκτός 

αν θα αποσύρουν την αίτηση ημερ. 17.9.2019, στην οποία 

περίπτωση μπορούν να ενημερώσουν το Δικαστήριο 

ηλεκτρονικά μέχρι τις 9 π.μ. 

 

3843/19 Επεκτείνεται το χρονοδιάγραμμα για εκατέρωθεν αποκάλυψη 

εγγράφων εντός 45 ημερών από 16.6.21 και για τυχόν 

ανταλλαγή των εγγράφων μέχρι 16.9.21. Δίδεται ακολούθως 

χρόνος 2 μηνών (μέχρι 16.11.21) για εκατέρωθεν καταχώρηση 

Ονομ. Καταλόγου Μαρτύρων και Σύνοψη Μαρτυρίας και 

ορίζεται γι’ακρόαση στις 13.1.22, 11 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

349/20 Επεκτείνεται το χρονοδιάγραμμα για εκατέρωθεν αποκάλυψη 

εγγράφων εντός 45 ημερών από 16.6.21 και για τυχόν 

ανταλλαγή των εγγράφων μέχρι 16.9.21. Δίδεται ακολούθως 

χρόνος 2 μηνών (μέχρι 16.11.21) για εκατέρωθεν καταχώρηση 

Ονομ. Καταλόγου Μαρτύρων και Σύνοψη Μαρτυρίας και 

ορίζεται γι’ακρόαση στις 13.1.22, 11 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

    

 

       

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ 16/6/2021 

 

Αρ. Αίτησης: Ορίζεται: 
 

123/20 Να προσέλθουν οι συνήγοροι της Αιτήτριας στο Δικαστήριο στις 

9 π.μ., εκτός αν θα αποσύρουν την αίτηση ημερ. 13.5.2020 
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όσον αφορά τον Καθ’ου 2, στην οποία περίπτωση μπορούν να 

ενημερώσουν το Δικαστήριο ηλεκτρονικά μέχρι τις 9 π.μ. 

 

180/21 Να προσέλθουν οι συνήγοροι στο Δικαστήριο στις 9 π.μ. για τις 

αγορεύσεις τους. 

 

 

Ο παρών Πίνακας συντάχθηκε στις 15/6/21, ώρα 13:29.  

 

(υπ.)  …………………………………………… 

                         Α. Πανταζή – Λάμπρου, Ε. Δ.  


