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ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ  

Ενώπιον: Α. ΠΑΝΤΑΖΗ – ΛΑΜΠΡΟΥ, Ε.Δ. 

 

ΚΑΤΆΛΟΓΟΣ ΑΓΩΓΏΝ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ 25/6/2021 

 

Αρ. Αγωγής: Ορίζεται: 
 

7813/12 Συνεχιζόμενη ακρόαση ορισμένη για τελικές αγορεύσεις. Να 

προσέλθουν οι συνήγοροι στις 10 π.μ. 

 

3019/13 Συνεχιζόμενη ακρόαση ορισμένη στις 11 π.μ. 

 

5374/14 Να προσέλθουν στις 10꞉30 π.μ. οι συνήγοροι για 

προγραμματισμό νέας ημερομηνίας ακρόασης βάσει 

προγράμματος Δικαστηρίου. 

 

5008/15 Να προσέλθουν στις 10꞉30 π.μ. οι συνήγοροι για 

προγραμματισμό νέας ημερομηνίας ακρόασης βάσει 

προγράμματος Δικαστηρίου. 

 

3339/16 Να προσέλθουν οι συνήγοροι στις 25.6.21, 9 π.μ. για 

προγραμματισμό νέας ημερομηνίας ακρόασης. 

 

1663/19 Εκδίδεται Διάταγμα για εκατέρωθεν αποκάλυψη εγγράφων 

Ενάγουσας και Εναγομένης εντός 45 ημερών από 25.6.21. 

Ακολούθως δίδεται χρόνος 40 ημερών  για ανταλλαγή των 

αποκαλυφθέντων εγγράφων. Ορίζεται για οδηγίες στις 

24.11.21, 9 π.μ. Έξοδα στην πορεία. Δεν απαιτείται φυσική 

παρουσία στο Δικαστήριο στις 25.6.21. 

 

2943/19 Παρατείνεται ο χρόνος για εκατέρωθεν καταχώρηση Ε/Δ 

αποκάλυψης εγγράφων εντός 45 ημερών από 25.6.21. 
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Ακολούθως δίδεται χρόνος 40 ημερών  για ανταλλαγή των 

αποκαλυφθέντων εγγράφων. Ορίζεται για οδηγίες στις 

24.11.21, 9 π.μ. Έξοδα στην πορεία. Δεν απαιτείται φυσική 

παρουσία στο Δικαστήριο στις 25.6.21.  

 

4071/19 Να προσέλθουν οι συνήγοροι στις 25.6.21, 9 π.μ. για 

προγραμματισμό νέας ημερομηνίας ακρόασης της αίτησης 

ημερ. 24.7.20 βάσει προγράμματος Δικαστηρίου. 

 

4178/19 Εκκρεμεί για απόδειξη η αγωγή λόγω μη καταχώρησης Ε/Υ. Να 

προσέλθει ο συνήγορος Ενάγοντος / Αιτητή στις 9 π.μ. 

 

35/20 Παρατείνεται ο χρόνος για καταχώρηση Ε/Δ αποκάλυψης 

εγγράφων των Εναγομένων εντός 1 μηνός από 25.6.21. 

Παρατείνεται ο χρόνος για εκατέρωθεν επιθεώρηση των 

αποκαλυφθέντων εγγράφων μέχρι 30.9.21. Δίδονται οδηγίες για 

εκατέρωθεν καταχώρηση Ονομαστικών Καταλόγων Μαρτύρων 

και Σύνοψης Μαρτυρίας μέχρι 15.11.21 και ορίζεται για 

ακρόαση στις 14.1.22, 11 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

     

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ 25/6/2021 

 

Αρ. Αίτησης: Ορίζεται: 
 

304/08 Να προσέλθει η συνήγορος των Αιτητών στις 8꞉45 π.μ. 

318/14 Να προσέλθουν στις 10꞉30 π.μ. οι συνήγοροι για 

προγραμματισμό νέας ημερομηνίας ακρόασης βάσει 

προγράμματος Δικαστηρίου. 

 

Διαχ. 370/15 Λαμβανομένου υπόψη του e-mail ημερ. 23.6.21 της συνηγόρου 

του Διαχειριστή, η Διαχείριση θα επαναοριστεί για τελικούς 
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λογαριασμούς στις 24.11.21, 9 π.μ. Δεν απαιτείται φυσική 

παρουσία του Διαχειριστή στις 25.6.21. Χωρίς έξοδα. 

 

284/18 Εκκρεμεί για προγραμματισμό ακρόασης στα 25.6.21, 9 π.μ. Να 

προσέλθουν στις 9꞉20 π.μ. οι συνήγοροι. 

 

Διαχ. 391/20 Να προσέλθει ο συνήγορος της Αιτήτριας για οδηγίες στις 

25.6.21, 9꞉30 π.μ. 

 

203/21 Να προσέλθει ο συνήγορος των Αιτητών στις 8꞉30 π.μ. στο 

Δικαστήριο για εξέταση της μονομερούς αίτησης ημερ. 15.6.21 

στην παρουσία του. 

  

414/21 Νοουμένου ότι ο Έφορος Εταιρειών δεν θα ειδοποιήσει περί 

πρόθεσης ένστασης στην αίτηση, αυτή θα μπορεί να εξεταστεί 

από το Δικαστήριο χωρίς τη φυσική παρουσία των συνηγόρων. 

Θα εγκριθεί η ενδιάμεση αίτηση ως τα αιτητικά (α) και (β) και η 

ακρόαση της κυρίως αίτησης θα ορισθεί για τις 9꞉30 π.μ. 

αυθημερόν. 

 

 

 

Ο παρών Πίνακας συντάχθηκε στις 24/6/21, ώρα 14꞉19 π.μ.  

 

(υπ.)  …………………………………………… 

                         Α. Πανταζή – Λάμπρου, Ε. Δ.  


