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ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ  

Ενώπιον: Α. ΠΑΝΤΑΖΗ – ΛΑΜΠΡΟΥ, Ε.Δ. 

 

ΚΑΤΆΛΟΓΟΣ ΑΓΩΓΏΝ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΤΗΝ 23/2/2021 

 

Αρ. Αγωγής: Ορίζεται: 
 

1063/13 Να προσέλθουν οι συνήγοροι μέχρι τις 10꞉30 π.μ. για να 

δηλωθεί απόφαση ενώπιον του Δικαστηρίου. Εάν επιθυμούν να 

έχουν έτοιμο γραπτό κείμενο, τούτο θα είναι βοηθητικό για 

εξοικονόμηση χρόνου.  

 

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

 

3000/13 Εκκρεμεί για ουσιαστική μνεία στις 23.2.21, 10 π.μ. Να 

προσέλθουν οι συνήγοροι. 

 

8306/13 Είναι 3η σε σειρά για έναρξη. Να είναι σε ετοιμότητα οι 

συνήγοροι μέχρι τις 10 π.μ. 

 

972/14 Επαναορίζεται βάσει προγράμματος Δικαστηρίου στις 2.6.21, 

11 π.μ για έναρξη ακρόασης. Χωρίς έξοδα. 

 

2669/14 Εγκρίνεται το αίτημα αναβολής που υποβλήθηκε ηλεκτρονικά 

στις 17.2.21. Επαναορίζεται βάσει προγράμματος Δικαστηρίου 

στις 18.6.21, 11 π.μ για έναρξη ακρόασης. Έξοδα στην πορεία. 

Εάν υπάρξει εξώδικη διευθέτηση, τότε να ενημερωθεί το 

Δικαστήριο ηλεκτρονικά. 

 

4616/14 Παραμένει για ακρόαση με γρ. αγορεύσεις στις 23.2.21, 9 π.μ. 

Να υποβληθούν στο Δικαστήριο ηλεκτρονικά και το πρωτότυπο 

υπογραμμένο να αφεθεί στο Πρωτοκολλητείο την ίδια μέρα. 



2 

 

 

4808/14 Επαναορίζεται βάσει προγράμματος Δικαστηρίου στις 8.6.21, 

11 π.μ για έναρξη ακρόασης. Χωρίς έξοδα. 

 

5668/14 Επαναορίζεται βάσει προγράμματος Δικαστηρίου στις 7.6.21, 

11 π.μ για έναρξη ακρόασης. Χωρίς έξοδα. 

 

7672/14 Επαναορίζεται βάσει προγράμματος Δικαστηρίου στις 3.6.21, 

11 π.μ για έναρξη ακρόασης. Χωρίς έξοδα. 

 

833/15 Επαναορίζεται βάσει προγράμματος Δικαστηρίου στις 9.6.21, 

11 π.μ για έναρξη ακρόασης. Χωρίς έξοδα. 

 

950/15 Επαναορίζεται βάσει προγράμματος Δικαστηρίου στις 14.6.21, 

11 π.μ για έναρξη ακρόασης. Χωρίς έξοδα. 

 

84/16 Επαναορίζεται βάσει προγράμματος Δικαστηρίου στις 18.6.21, 

11 π.μ για έναρξη ακρόασης. Χωρίς έξοδα. 

 

5545/16 Ενημερώθηκε το Δικαστήριο για πρόθεση απόσυρσης της 

αγωγής. Αναμένεται η επιβεβαίωση των αντιδίκων για τα έξοδα, 

το αργότερο εντός της δικασίμου 23.2.21. 

 

949/17 Επαναορίζεται βάσει προγράμματος Δικαστηρίου στις 21.9.21, 

11 π.μ για έναρξη ακρόασης. Χωρίς έξοδα. 

 

1147/17 Εκκρεμεί η αίτηση ημερ. 2.7.20. Παραμένει για χειρισμό 

ενώπιον του Δικαστηρίου στις 23.2.21, 9 π.μ. Να προσέλθουν 

οι συνήγοροι / Καθ’ων. 

 

1198/17 Επαναορίζεται βάσει προγράμματος Δικαστηρίου στις 20.9.21, 

11 π.μ για έναρξη ακρόασης. Χωρίς έξοδα. 
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3521/17 Ορίζεται βάσει προγράμματος Δικαστηρίου στις 24.9.21, 11 π.μ 

για έναρξη ακρόασης. Χωρίς έξοδα. 

 

4701/17 Επαναορίζεται βάσει προγράμματος Δικαστηρίου στις 17.9.21, 

11 π.μ για έναρξη ακρόασης. Χωρίς έξοδα. 

 

227/18 Επαναορίζεται βάσει προγράμματος Δικαστηρίου στις 27.9.21, 

11 π.μ για έναρξη ακρόασης. Χωρίς έξοδα. 

 

1251/19 Παραμένει για χειρισμό ενώπιον του Δικαστηρίου στις 23.2.21, 

9 π.μ. Να προσέλθουν οι συνήγοροι όλων των μερών. 

 

1487/19 Δίδονται οδηγίες για εκατέρωθεν καταχώριση Ε/Δ αποκάλυψης 

εγγράφων εντός 45 ημερών από 23.2.21 και ακολούθως 

παρέχεται 1 μήνας για επιθεώρηση των εγγράφων. Οι οδηγίες 

ισχύουν τόσο για την αγωγή όσο και για την ανταπαίτηση. Η 

υπόθεση ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες στις 28.5.21, 9 π.μ. 

 

3927/19 Δεν φαίνεται στο φάκελο του Δικαστηρίου το Παράρτημα Τύπος 

25 της Εναγόμενης. Ορίζεται 19.3.21, 9 π.μ. για οδηγίες και να 

καταχωρηθεί το Παράρτημα μέχρι τότε. 

 

3220/19 Η αγωγή όσον αφορά τον Εναγόμενο 1 απορρίπτεται ως 

αποσυρθείσα και εξωδίκως διευθετηθείσα. Κάθε πλευρά τα 

έξοδά της. Αναφορικά με την Εναγόμενη 2 εκδόθηκε απόφαση 

στις 13.1.2020. 

 

3886/19 Δίδονται οδηγίες για εκατέρωθεν καταχώριση Ε/Δ αποκάλυψης 

εγγράφων εντός 45 ημερών από 23.2.21 και ακολούθως 

παρέχεται 1 μήνας για επιθεώρηση των εγγράφων. Οι οδηγίες 

ισχύουν τόσο για την αγωγή όσο και για την ανταπαίτηση. Η 

υπόθεση ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες στις 28.5.21, 9 π.μ. Η 

Ε/Δ αποκάλυψης εγγράφων που φαίνεται στο φάκελο του 
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Δικαστηρίου να καταχωρήθηκε στις 18.2.21 προτού εκδοθεί το 

σχετικό Διάταγμα, θα ληφθεί υπόψη, εάν δεν υπάρχει ένσταση 

από τους αντιδίκου ως καταχωρηθείσα εμπρόθεσμα εντός του 

πλαισίου του Διατάγματος που εκδίδεται στις 23.2.21. 

Διαφορετικά θα διαγραφεί και θα πρέπει να επανακαταχωρηθεί. 

Να τοποθετηθούν οι αντίδικοι. 

Έξοδα στην πορεία. 

 

2811/20 Εκκρεμεί για επίδοση το προσωρινό Διάταγμα ημερ. 7.10.20. Η 

υπόθεση ήταν ορισμένη στις 16.2.21 και δεν τέθηκε ο φάκελος 

ενώπιον του Δικαστηρίου. Να ειδοποιηθούν από το 

Πρωτοκολλητείο οι συνήγοροι των Αιτητών (υπόψη κας Χλόης 

Κωνσταντίνου για Καμπούρης & Γιαλελής ΔΕΠΕ) ότι ορίζεται 

στις 23.2.21, 9 π.μ. 

 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΤΗΝ 23/2/2021 

 

Αρ. Αίτησης: Ορίζεται: 
 

1205/99 Να προσέλθουν οι συνήγοροι των Αιτητών στο Δικαστηριο στις 

23.2.21, 9꞉50 π.μ.. Εντοπίζονται προβλήματα στην αίτηση 

ανανέωσης του ΜΕΜΟ, διότι φαίνεται να καταχωρήθηκε στις 

15.12.20, ενώ ζητείται η ανανέωση από 3/12/20. Επίσης, δεν 

υπάρχει στο φάκελο η Δήλωση του Κτηματολογίου. 

Το Δικαστήριο θα επιληφθεί την ίδια ώρα και της αίτησης 

ανανέωσης της απόφασης ημερ. 6.12.99. 

 

621/04 Εκκρεμούσε η επίδοση της αίτησης ημερ. 7.9.20. Δεν υπάρχει 

επιδοτήριο στο φάκελο για όλους τους Καθ’ων. Μόν για τον 

Καθ’ου 2 υπάρχει. Παρατείνεται τελευταία φορά μέχρι 23.3.21 

για επίδοση.  

  

473/06 Να προσέλθουν οι συνήγοροι των Αιτητών στο Δικαστηριο στις 



5 

 

23.2.21, 9꞉50 π.μ.. Εντοπίζονται προβλήματα στην αίτηση 

ανανέωσης του ΜΕΜΟ, διότι φαίνεται να καταχωρήθηκε στις 

15.12.20, ενώ ζητείται η ανανέωση από 1/12/20.  

Το Δικαστήριο θα επιληφθεί την ίδια ώρα και της αίτησης 

ανανέωσης της απόφασης ημερ. 15.12.99. 

 

55/08 Να ενημερωθεί το Δικαστήριο ηλεκτρονικά αν υπήρξε εξώδικη 

διευθέτηση. Διαφορετικά να προσέλθουν οι Αιτητές και οι 

Καθ’ων στο Δικαστήριο στις 23.2.21, 10 π.μ. 

 

331/08 Παραμένει για χειρισμό ενώπιον του Δικαστηρίου στις 23.2.21, 

8꞉45 π.μ. Να προσέλθουν οι συνήγοροι Αιτητών / Καθ’ων. 

 

Διαχ. 436/13 Παραμένει για χειρισμό ενώπιον του Δικαστηρίου στις 23.2.21, 

9꞉30 π.μ. 

 

325/13 Παραμένει για χειρισμό ενώπιον του Δικαστηρίου στις 23.2.21, 

9꞉20 π.μ. Να προσέλθουν οι συνήγοροι Αιτητών / Καθ’ης 4. 

313/20 Παραμένει για χειρισμό ενώπιον του Δικαστηρίου στις 23.2.21, 

9 π.μ. Να προσέλθουν οι συνήγοροι Αιτητών και οι Καθ’ων. 

 

759/20 Εκκρεμεί αίτηση εκκαθάρισης ημερ. 6.11.20. Ορίζεται στις 

23.4.21, 9 π.μ. για οδηγίες. Τυχόν ένσταση στην αίτηση να 

καταχωρηθεί μέχρι 20.4.21. έξοδα στην πορεία. 

  

ΔΑΟ  3/21 Η αίτηση ημερ. 17.2.21 θα εγκριθεί από το Δικαστήριο στις 

23.2.21, ως το αιτητικό Α, χωρίς έξοδα. Δεν κρίνεται αναγκαία η 

παρουσία συνηγόρου Αιτητή στο Δικαστήριο. 

 

Ο παρών Πίνακας συντάχθηκε στις 22/2/21, ώρα 10꞉15 π.μ. 

 

(υπ.)  …………………………………………… 

                         Α. Πανταζή – Λάμπρου, Ε. Δ.  


