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ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ  

Ενώπιον: Α. ΠΑΝΤΑΖΗ – ΛΑΜΠΡΟΥ, Ε.Δ. 

 

ΚΑΤΆΛΟΓΟΣ ΑΓΩΓΏΝ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ 29/6/2021 

 

Αρ. Αγωγής: Ορίζεται: 
 

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

1853/14 Λόγω της συνεχιζόμενης ακρόασης της αγωγής αρ. 3019/13, 

δεν αναμένεται να υπάρξει χρόνος έναρξης της παρούσας 

αγωγής. Ως εκ τούτου, η παρούσα ορίζεται για ακρόαση βάσει 

προγράμματος Δικαστηρίου στις 21.12.21, 11 π.μ. Έξοδα στην 

πορεία. 

Εάν όμως οι συνήγοροι είναι έτοιμοι να δηλώσουν εξώδικο 

συμβιβασμό, τότε να προσέλθουν στις 29.6.21, 10 π.μ. 

 

4849/14 Εκδίδονται Διατάγματα για εκατέρωθεν καταχώρηση Ε/Δ 

αποκάλυψης εγγράφων εντός 45 ημερών από 29.6.21 και για 

επιθεώρηση των εγγράφων που θα αποκαλυφθούν μέσα σε 1 

μήνα από τη λήξη της προθεσμίας για αποκάλυψη. 

Επαναορίζεται για οδηγίες στις 26.11.21, 9 π.μ. Έξοδα στην 

πορεία. Δεν απαιτείται φυσική παρουσία στο Δικαστήριο στις 

29.6.21. 

 

2678/15 Λόγω της συνεχιζόμενης ακρόασης της αγωγής αρ. 3019/13, 

δεν αναμένεται να υπάρξει χρόνος έναρξης της παρούσας 

αγωγής. Ως εκ τούτου, η παρούσα ορίζεται για ακρόαση βάσει 

προγράμματος Δικαστηρίου στις 17.12.21, 11 π.μ. Έξοδα στην 

πορεία. 

Εάν όμως οι συνήγοροι επιθυμούν να δηλώσουν οτιδήποτε 

διαφορετικό, τότε να προσέλθουν στις 29.6.21, 10꞉30 π.μ. 
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4966/16 Λόγω της συνεχιζόμενης ακρόασης της αγωγής αρ. 3019/13, 

δεν αναμένεται να υπάρξει χρόνος έναρξης της παρούσας 

αγωγής. Ως εκ τούτου, η παρούσα ορίζεται για ακρόαση βάσει 

προγράμματος Δικαστηρίου στις 22.12.21, 11 π.μ. Έξοδα στην 

πορεία. 

Εάν όμως οι συνήγοροι επιθυμούν να δηλώσουν οτιδήποτε 

διαφορετικό, τότε να προσέλθουν στις 29.6.21, 10꞉30 π.μ. 

 

4166/19 Εκδίδονται Διατάγματα για εκατέρωθεν καταχώρηση Ε/Δ 

αποκάλυψης εγγράφων εντός 45 ημερών από 29.6.21 και για 

ανταλλαγή των εγγράφων που θα αποκαλυφθούν μέσα σε 1 

μήνα από τη λήξη της προθεσμίας για αποκάλυψη. 

Επαναορίζεται για οδηγίες στις 26.11.21, 9 π.μ. Έξοδα στην 

πορεία. Δεν απαιτείται φυσική παρουσία στο Δικαστήριο στις 

29.6.21. 

 

312/20 Εξακολουθεί να μην υπάρχει καταχωρημένη Ε/Υ και είναι 

ορισμένη στις 29.6.21, 9 π.μ. για απόδειξη της αγωγής. Να 

προσέλθουν οι συνήγοροι της Ενάγουσας / Αιτήτριας έτοιμοι με 

Ε/Δ για απόδειξη. 

 

     

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ 29/6/2021 

 

Αρ. Αίτησης: Ορίζεται: 
 

Παραπομπή 

67/08 

Να προσέλθουν οι συνήγοροι / διάδικοι στις 29.6.21, 9 π.μ. για 

να δηλωθεί απόφαση. Εάν υπάρχει έτοιμο γραπτό κείμενο, 

υπογραμμένο από τις δύο διάδικες πλευρές, θα διευκολύνει το 

Δικαστήριο. 
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Αιτ. 8363/13 Εκκρεμεί αίτηση έρευνας ημερ.11.9.20. Εξακολουθεί να φαίνεται 

ανεπίδοτη στο φάκελο. Εάν δεν προσκομισθεί επιδοτήριο στις 

29.6.21, 9 π.μ., τότε θ’απορριφθεί ως ανεπίδοτη, άνευ βλάβης, 

χωρίς έξοδα (υπόψη Χρ. Ματθαίου). 

 

39/20 Εκκρεμεί αίτηση ημερ. 10.5.21 για απόφαση λόγω μη 

καταχώρησης Ε/Υ. Ορίζεται για απόδειξη στις 26.11.21, 9 π.μ., 

εκτός αν καταχωρηθεί Ε/Υ μέχρι 26.10.21. Έξοδα στην πορεία. 

 

117/21 Να προσέλθουν οι συνήγοροι / διάδικοι στις 29.6.21, 9 π.μ. 

 

Ο παρών Πίνακας συντάχθηκε στις 25/6/21, ώρα 13꞉06.  

 

(υπ.)  …………………………………………… 

                         Α. Πανταζή – Λάμπρου, Ε. Δ.  


