
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ  

Ενώπιον: Α. ΠΑΝΤΑΖΗ – ΛΑΜΠΡΟΥ, Ε.Δ. 

 

ΚΑΤΆΛΟΓΟΣ ΑΓΩΓΏΝ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΤΗΝ 11/12/20 

 

Αρ. Αγωγής: Ορίζεται: 

 
 

9067/05 Παρακαλώ να προσέλθει η συνήγορος των Αιτητών στο 

Δικαστήριο στις 11.12.20, 8꞉45 π.μ. για να επιληφθεί το 

Δικαστήριο στην παρουσία της, ώστε να δοθεί άδεια διόρθωσης 

του λάθους στο αιτητικό της αίτησης που έχει επισημάνει με e-

mail. 

 

9212/10 
 

Δεν υπάρχει επίδοση της αίτησης ημερ. 6.10.20 στο φάκελο. 

Επαναορίζεται για επίδοση στις 14.1.21, 9 π.μ. 

 

4473/12 

 

Εκκρεμεί η αίτηση ημερ. 14.11.18 για ακρόαση στις 10꞉30 π.μ. 

Έχει σειρά προτεραιότητας για έναρξη. Να προσέλθουν οι 

συνήγοροι / διάδικοι. Εάν υπάρχει αίτημα αναβολής, να 

ενημερωθεί το Δικαστήριο ηλεκτρονικά μέχρι 11.12.20, 9 π.μ. 

 

1052/13 
 

Το αίτημα αναβολής του συνηγόρου του Εναγόμενου εγκρίνεται 

για το λόγο που επικαλείται στο e-mail ημερ. 8.12.20. Η 

υπόθεση επαναορίζεται για ακρόαση στις 2.2.21, 11 π.μ. Τα 

έξοδα στην πορεία, όχι εναντίον Ενάγοντος.  

  

3748/13 
 

Η υπόθεση αναβάλλεται, κατόπιν ηλεκτρονικού αιτήματος ημερ. 

9.12.20, για τις 19.2.21, 11 π.μ., χωρίς έξοδα. 

 

5570/13 

 

Επαναορίζεται, κατόπιν αιτήματος των συνηγόρων της 

Ενάγουσας στις 19.1.21, 9 π.μ., για οδηγίες. Τα έξοδα στην 

πορεία, όχι εναντίον των Εναγομένων. 

 



2584/14 

 

Αναβάλλεται η ακρόαση για τις 12.3.21, 11 π.μ. κατόπιν κοινού 

αιτήματος των συνηγόρων των διαδίκων. Έξοδα στην πορεία. 

  

3643/14 

 

Παραμένει για χειρισμό (οδηγίες) στις 11.12.20, 9꞉15 π.μ. εάν 

υλοποιήθηκε ο εξώδικος συμβιβασμός, να ενημερωθεί το 

Δικαστήριο ηλεκτρονικά. 

 

1436/15 

 

Αναβάλλεται η ακρόαση, κατόπιν εκ συμφώνου αιτήματος, 

χωρίς έξοδα, για τις 31.5.21, 11 π.μ. 

 

Ειδικό Μητρώο 

4/17 

(πριν 2785/14) 

 

Δίδονται οδηγίες για εκατέρωθεν καταχώρηση Ονομαστικών 

Καταλόγων Μαρτύρων και Σύνοψης Μαρτυρίας. μέχρι 11.2.21 

και η υπόθεση ορίζεται για ακρόαση την 1.6.21, 11 π.μ. 

 

311/17 
 

Παραμένει για χειρισμό (οδηγίες) στις 11.12.20, 9 π.μ. 

 

335/17 

 

 Παραμένει για χειρισμό (οδηγίες) στις 11.12.20, 9꞉15 π.μ. 

 

501/17 Εκκρεμεί η αίτηση ημερ. 6.10.20. Παραμένει για χειρισμό 

ενώπιον του Δικαστηρίου στις 11.12.20, 9꞉20 π.μ. 

 

704/17 

 

Η αίτηση έρευνας ημερ. 6.10.20 ορίζεται για οδηγίες στις 

10.3.21, 9 π.μ. Τυχόν ένσταση στην αίτηση να καταχωρηθεί 

μέχρι 10.2.21. δεν απαιτείται φυσική παρουσία στο Δικαστήριο 

στις 11.12.20. 

 

569/18 

 

Εξακολουθούν να μην έχουν καταχωρηθεί Ονομαστικοί 

Καταλόγοι Μαρτύρων και Σύνοψη μαρτυρίας. Παρατείνεται ο 

χρόνος μέχρι 11.2.21 και η υπόθεση ορίζεται για ακρόαση την 

1.6.21, 11 π.μ. 

 

1201/18 

 

Αναβάλλεται η ακρόαση, κατόπιν σχετικού ηλεκτρονικού 

αιτήματος ημερ. 10.12.20, για τις 28.5.21, 11 π.μ. 



 

2150/19 Έχουν συμπληρωθεί οι Ε/Δ αποκάλυψης εγγράφων. Δίδονται 

οδηγίες για καταχώριση εκατέρωθεν Ονομαστικού Καταλόγου 

μαρτύρων και Σύνοψης Μαρτυρίας μέχρι 10.2.21. Ορίζεται για 

ακρόαση την 1.6.21, 11 π.μ. 

 

2736/19 

 

Η αίτηση ημερ. 6.10.20 απορρίπτεται, εφόσον είχε καταχωρηθεί 

Ε/Υ στις 6.5.20, χωρίς έξοδα. Δεν απαιτείται φυσική παρουσία 

των συνηγόρων στο Δικαστήριο στις 11.12.20, κατά την οποία 

θα ήταν πρώτη φορά ορισμένη η αίτηση για οδηγίες. 

 

248/20 

 

Η αίτηση ημερ. 30.6.20 απορρίπτεται, εφόσον έχει καταχωρηθεί 

Ε/Υ στις 14.10.20, με έξοδα υπέρ Εναγόντων €325 συν ΦΠΑ 

συν €16,50σ. έξοδα επίδοσης. 

 

287/20 

 

Παραμένει για χειρισμό (απόδειξη) στις 11.12.20, 9 π.μ. 

 

1119/20 

 

Επαναορίζεται για απόδειξη στις 22.12.20, 9 π.μ. Η Ε/Δ 

απόδειξης των γεγονότων να καταχωρηθεί μέχρι τότε. 

 

2919/20 Παραμένει για χειρισμό (απόδειξη) στις 11.12.20, 8꞉45 π.μ. 

 

 

 

 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΤΗΝ 11/12/20 

 

Αρ. Αίτησης: Ορίζεται: 

995/08 

 

Εάν δεν παραληφθεί επιδοτήριο της αίτησης μέχρι 11.12.20, 9 

π.μ., το Δικαστήριο θα απορρίψει την αίτηση, ημερ. 11.6.20, ως 

ανεπίδοτη, άνευ βλάβης χωρίς έξοδα. 

 



952/10 

 

Η μονομερής αίτηση ημερ. 17.11.20 εγκρίνεται ως το αιτητικό Α 

αυτής, αλλά για περίοδο 10 ετών από 11.12.20. 

Συνεπακόλουθα, η αίτηση ημερ. 10.9.20 για ανανέωση του 

ΜΕΜΟ ΕΒ1196/11 εγκρίνεται, αλλά για 10 χρόνια από 

11.12.20. καμιά διαταγή για έξοδα. Δεν απαιτείται φυσική 

παρουσία στο Δικαστήριο στις 11.12.20. 

  

15/20 

 

Παραμένει για χειρισμό ενώπιον του Δικαστηρίου στις 11.12.20, 

9꞉30 π.μ. 

 

806/20 Έχει παραληφθεί e-mail από τον κ. Μάρκο Δράκο, δικηγόρο 

αιτήτριας, πλην όμως ο φάκελος της υπόθεσης δεν έχει τεθεί 

ενώπιον του Δικαστηρίου, γι’αυτό παρακαλείται ο συνήγορος να 

το ελέγξει με το Πρωτοκολλητείο. 

 

839/20 

 

Παραμένει για χειρισμό ενώπιον του Δικαστηρίου στις 11.12.20, 

9 π.μ. 

 

 

Ο παρών Πίνακας συντάχθηκε στις 10.12.20, ώρα 13꞉10 μ.μ. 

 

(υπ.)  …………………………………………… 

                Α. Πανταζή – Λάμπρου, Ε. Δ.  


