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ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ  

Ενώπιον: Α. ΠΑΝΤΑΖΗ – ΛΑΜΠΡΟΥ, Ε.Δ. 

 

ΚΑΤΆΛΟΓΟΣ ΑΓΩΓΏΝ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ 24/6/2021 

 

Αρ. Αγωγής: Ορίζεται: 
 

2956/13 Συνεχιζόμενη ακρόαση ορισμένη στις 11 π.μ. 

3584/13 Εκκρεμούσε αίτηση ημερ. 6.7.20 τελ. φορά για επίδοση στις 

24.6.21. Εξακολουθεί να μην υπάρχει επιδοτήριο στο φάκελο. 

Να προσέλθει η συνήγορος των Εναγόντων / Αιτητών στις 9 

π.μ.  

 

5779/13 Είναι 2η σε σειρά για έναρξη. Λόγω όμως της συνεχιζόμενης 

ακρόασης 2956/13, για την οποία δεν υποβλήθηκε μέχρι 

στιγμής οποιοδήποτε αίτημα αναβολής, δεν αναμένεται να 

υπάρχει χρόνος έναρξης της παρούσας. Θα αναβληθεί 

γι’ακρόαση στις 8.10.21, 11 π.μ. Χωρίς έξοδα, εφόσον η 

αναβολή είναι λόγω προγράμματος Δικαστηρίου. Εάν όμως οι 

συνήγοροι επιθυμούν να προβούν σε οποιαδήποτε δήλωση 

ενώπιον του Δικαστηρίου, τότε να προσέλθουν στις 24.6.21, 

10꞉30 π.μ. 

 

3806/14 Να προσέλθουν οι συνήγοροι στο Δικαστήριο στις 9 π.μ. για 

προγραμματισμό νέας ημερομηνίας ακρόασης, λόγω 

προγράμματος Δικαστηρίου. 

 

4864/15 Εκκρεμεί αίτηση ημερ. 21.1.20. Να προσέλθουν οι συνήγοροι 

στο Δικαστήριο στις 9 π.μ. για προγραμματισμό νέας 

ημερομηνίας ακρόασης, λόγω προγράμματος Δικαστηρίου. 
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5444/15 Να προσέλθουν οι συνήγοροι στο Δικαστήριο στις 9꞉15 π.μ. για 

προγραμματισμό νέας ημερομηνίας ακρόασης, λόγω 

προγράμματος Δικαστηρίου. 

 

5765/15 Να προσέλθουν οι συνήγοροι στο Δικαστήριο στις 9꞉15 π.μ. για 

προγραμματισμό νέας ημερομηνίας ακρόασης, λόγω 

προγράμματος Δικαστηρίου. 

 

2175/18 Εκκρεμεί αίτηση ημερ. 2175/18 για οδηγίες και ένσταση Καθ’ου 

4. Να προσέλθουν οι συνήγοροι / διάδικοι στις 9꞉30 π.μ. 

 

341/19 Να προσέλθουν οι συνήγοροι στο Δικαστήριο στις 9꞉30 π.μ. για 

οδηγίες. 

 

     

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ 24/6/2021 

 

Αρ. Αίτησης: Ορίζεται: 
 

Αιτ.258/04 Να προσέλθουν οι συνήγοροι / διάδικοι στις 24.6.21, 8꞉30 π.μ. 

σε σχέση με την αίτηση ημερ. 3.9.20. 

 

621/04 Να προσέλθουν οι συνήγοροι / διάδικοι στις 24.6.21, 9꞉10 π.μ. 

σε σχέση με την αίτηση ημερ. 7.9.20. 

 

Διαχ. 697/08 Να προσέλθει ο Διαχειριστής και οι συνήγοροι αυτού στις 

24.6.21, 9꞉45 π.μ. 

 

Αιτ.30/10 Να προσέλθουν οι συνήγοροι στις 24.6.21, 10 π.μ. αντί 9 π.μ. 

Αιτ. 1291/13 Να προσέλθουν οι συνήγοροι / διάδικοι στις 24.6.21, 9 π.μ. σε 

σχέση με την αίτηση ημερ. 3.3.20. 
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Διαχ. 851/18 Να προσέλθουν οι συνήγοροι στις 24.6.21, 9꞉40 π.μ. 

Αιτ. 475/20 Να προσέλθουν οι συνήγοροι στο Δικαστήριο στις 10 π.μ. για 

προγραμματισμό νέας ημερομηνίας ακρόασης, λόγω 

προγράμματος Δικαστηρίου. 

 

Διαχ. 477/20 Να προσέλθουν οι συνήγοροι στις 24.6.21, 9꞉20 π.μ. 

Αιτ. 392/21 Σε συνέχεια των ηλεκτρονικών μηνυμάτων ημερ.18.6.21 από κα 

Σοφία Παναγή για Αιτητές και κα Γιάννα Ιωάννου, για Έφορο 

Εταιρειών, τα οποία έχουν τεθεί στο φάκελο του Δικαστηρίου, 

και έχοντας πρώτα αναγνώσει την αίτηση για οδηγίες ημερ. 

3.6.21, καθώς και την Ε/Δ που τη συνοδεύει και ιδίως τις παρα. 

8 έως 10 της εν λόγω Ε/Δ, εγκρίνω τα αιτητικά 2 και 3 της 

αίτησης για οδηγίες και ορίζω την κυρίως αίτηση για ακρόαση 

στις 24.6.21, 10 π.μ. Μη υπάρχουσας οποιασδήποτε ένστασης 

από πλευράς Εφόρου Εταιρειών και νοουμένου ότι δεν θα 

υπάρχει πιστωτής που να ενίσταται, η κυρίως αίτηση θα 

εξεταστεί στις 10 π.μ. για να εκδώσει Διάταγμα ως η παρα. 12 

της Ε/Δ που συνοδεύει την κυρίως αίτηση, χωρίς να κρίνεται 

αναγκαία από το Δικαστήριο η φυσική παρουσία των 

συνηγόρων των Αιτητών.   

 

 

 

Ο παρών Πίνακας συντάχθηκε στις 23/6/21, ώρα 11꞉58 π.μ.  

 

(υπ.)  …………………………………………… 

                         Α. Πανταζή – Λάμπρου, Ε. Δ.  


