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ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ  

Ενώπιον: Α. ΠΑΝΤΑΖΗ – ΛΑΜΠΡΟΥ, Ε.Δ. 

 

ΚΑΤΆΛΟΓΟΣ ΑΓΩΓΏΝ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ 28/6/2021 

Θα είμαι απασχολημένη στο Κακουργιοδικείο Λ/σιας στις 28.6.21, σε χρόνο 

πρώτων εμφανίσεων, γι’αυτό οι οδηγίες του Δικαστηρίου για τη συγκεκριμένη 

δικάσιμο δίδονται ηλεκτρονικά. 

 

Αρ. Αγωγής: Ορίζεται: 
 

889/12 Συνεχιζόμενη ακρόαση, ορισμένη στις 11 π.μ. 

7813/12 Συνεχιζόμενη ακρόαση ορισμένη για τελικές αγορεύσεις, οι 

οποίες να διαβιβασθούν στο Δικαστήριο σε ηλεκτρονική μορφή 

στις 11 π.μ. και το πρωτότυπο να αφεθεί στο Πρωτοκολλητείο. 

 

7940/13 Είναι ορισμένη για ακρόαση στις 28.6.21. Ωστόσο λόγω της 

συνεχιζόμενης ακρόασης της αγωγής 889/12, δεν αναμένεται να 

υπάρχει χρόνος για έναρξη της παρούσας. Παρακαλώ όπως 

προσέλθουν οι συνήγοροι στο Δικαστήριο στις 28.6.21, 10꞉45 

π.μ. για προγραμματισμό νέας ημερομηνίας ακρόασης. 

 

5575/15 Είναι ορισμένη για ακρόαση στις 28.6.21. Ωστόσο λόγω της 

συνεχιζόμενης ακρόασης της αγωγής 889/12, δεν αναμένεται να 

υπάρχει χρόνος για έναρξη της παρούσας. Ως εκ τούτου, 

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

 

2591/17 Είναι ορισμένη για ακρόαση στις 28.6.21. Ωστόσο λόγω της 

συνεχιζόμενης ακρόασης της αγωγής 889/12, δεν αναμένεται να 

υπάρχει χρόνος για έναρξη της παρούσας. Ως εκ τούτου, 

ορίζεται στις 12.1.22, 11 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 
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4769/17 Δεν φαίνεται στο φάκελο του Δικαστηρίου να υπήρξε 

συμμόρφωση με τις οδηγίες του Δικαστηρίου που δόθηκαν για 

τη δικάσιμο ημερ. 5.4.21. Παρατείνεται συνεπώς ο χρόνος για 

εκατέρωθεν καταχώρηση Ε/Δ αποκάλυψης κατά 45 ημέρες από 

28.6.21 και δίδεται ακολούθως χρόνος 1 μηνός για εκατέρωθεν 

επιθεώρηση ή/και ανταλλαγή των εγγράφων που θα 

αποκαλυφθούν. Ορίζεται για οδηγίες στις 29.11.21, 9 π.μ. 

Έξοδα στην πορεία. 

 

     

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ 28/6/2021 

 

Αρ. Αίτησης: Ορίζεται: 
 

1103/12 Εκκρεμεί για ακρόαση η αίτηση ημερ. 3.12.19. Είχε ταχθεί 

προθεσμία για ένσταση των Καθ’ων μέχρι 16.4.21, η οποία δεν 

φαίνεται στο φάκελο να έχει καταχωρηθεί. Σε συνέχεια 

ηλεκτρονικού μηνύματος ημερ.24.6.21 από τους συνηγόρους 

αμφότερων των διαδίκων μερών, εγκρίνω αίτημα αναβολής της 

ακρόασης και η αίτηση επαναορίζεται για ακρόαση στις 

12.11.21, 11 π.μ. Ο χρόνος για ένσταση παρατείνεται μέχρι 

12.10.21. Το Ε/Σ εναντίον των Καθ’ων 1 έως 6 θα παραμείνει 

ανεκτέλεστο μέχρι 12.11.21. Χωρίς έξοδα η δικάσιμος ημερ. 

28.6.21. 

 

175/15 Εκκρεμεί αίτηση ημερ.24.9.20. Το Ε/Σ κατά του Καθ’ου 

εκτελέστηκε στις 22.4.21 και υπέγραψε εγγύηση για να είναι 

παρών στις 28.6.21, 9 π.μ. και για ένσταση μέχρι 25.5.21. Δεν 

φαίνεται στο φάκελο να καταχωρήθηκε μέχρι σήμερα η ένσταση 

του. Θα επιληφθώ της υπόθεσης στις 10꞉30 π.μ., για έλεγχο 

εμφάνισης του Καθ’ου και για οδηγίες λόγω του ότι ενωρίτερα 

θα βρίσκομαι στο Κακουργιοδικείο Λ/σιας. Ο Καθ’ου να 

ειδοποιηθεί για την αλλαγή ώρας εμφάνισης (10꞉30 π.μ αντί 9 
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π.μ.) από το Πρωτοκολλητείο. 

 

230/20 Εκκρεμεί αίτηση ημερ. 21.7.20 για εγγραφή διαιτητικής 

απόφασης. Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει επιδοτήριο στο φάκελο. 

Εάν δεν προσκομισθεί στις 28.6.21, μέχρι 10꞉30 π.μ., τότε η 

αίτηση θα απορριφθεί ως ανεπίδοτη, άνευ βλάβης, χωρίς 

έξοδα. 

 

 

 

Ο παρών Πίνακας συντάχθηκε στις 25/6/21, ώρα 12꞉09.  

 

(υπ.)  …………………………………………… 

                         Α. Πανταζή – Λάμπρου, Ε. Δ.  


