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 ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ  

Ενώπιον: Α. ΠΑΝΤΑΖΗ – ΛΑΜΠΡΟΥ, Ε.Δ. 

 

ΚΑΤΆΛΟΓΟΣ ΑΓΩΓΏΝ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΤΗΝ 03/3/2021 

 

Αρ. Αγωγής: Ορίζεται: 
 

7813/12 Συνεχιζόμενη ακρόαση αγωγής, ορισμένη στις 11 π.μ.  

4625/13 

 

Είναι 2η σε σειρά για έναρξη. Να είναι σε ετοιμότητα οι 

συνήγοροι μέχρι 10 π.μ. Εάν επιθυμούν να δηλώσουν 

οτιδήποτε στο Δικαστήριο να προσέλθουν στις 10 π.μ. 

Διαφορετικά, σε περίπτωση που η συνεχιζ. ακρόαση θα 

διεξαχθεί κανονικά, τότε η παρούσα θα αναβληθεί από το 

Δικαστήριο για τις 10.6.21, 11 π.μ., χωρίς έξοδα. 

 

532/14 Εγκρίνεται το αίτημα αναβολής που υποβλήθηκε εκ συμφώνου 

εξ αναβολής. Ορίζεται για ακρόαση στις 17.6.21, 11 π.μ., χωρίς 

έξοδα. 

 

1075/14 

 

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

συνήγοροι μέχρι 10 π.μ. Εάν επιθυμούν να δηλώσουν 

οτιδήποτε στο Δικαστήριο να προσέλθουν στις 10 π.μ. 

Διαφορετικά, σε περίπτωση που η συνεχιζ. ακρόαση θα 

διεξαχθεί κανονικά, τότε η παρούσα θα αναβληθεί από το 

Δικαστήριο για τις 22.6.21, 11 π.μ., χωρίς έξοδα. 

 

6284/14 

 

Επαναορίζεται για ακρόαση βάσει προγράμματος Δικαστηρίου 

στις 23.6.21, 11 π.μ.. Χωρίς έξοδα. 

 

1182/15 Επαναορίζεται για ακρόαση βάσει προγράμματος Δικαστηρίου 
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 στις 20.9.21, 11 π.μ.. Χωρίς έξοδα. 

 

4079/15 

 

Εγκρίνεται το αίτημα αναβολής που υποβλήθηκε ηλεκτρονικά εκ 

συμφώνου. Ορίζεται για ουσιαστική μνεία στις 19.4.21, 9 π.μ. 

 

6966/15 Επαναορίζεται για ακρόαση βάσει προγράμματος Δικαστηρίου 

στις 15.9.21, 11 π.μ.. Χωρίς έξοδα. 

 

467/16 

 

Ορίζεται στις 17.11.21, 11 π.μ. για ακρόαση, κατόπιν έγκρισης 

του εκ συμφώνου αιτήματος αναβολής που υποβλήθηκε 

ηλεκτρονικά την 1.3.21. 

 

575/16 

 

 Η αγωγή αποσύρεται ως εξωδίκως διευθετηθείσα και 

απορρίπτεται. Κάθε πλευρά τα έξοδά της. 

 

183/17 

 

Ορίζεται 4.6.21, 9 π.μ. για οδηγίες ως το αίτημα που 

υποβλήθηκε ηλεκτρονικά. Χωρίς έξοδα. 

. 

2792/17 Παρακαλώ αποταθείτε στο Πρωτοκολλητείο για εντοπισμό του 

φακέλου, για να μπορώ να επιληφθώ του ηλεκτρονικού σας 

αιτήματος ημερ. 1.3.21. 

 

3713/17 

 

Εξακολουθεί να μην φαίνεται στο φάκελο του Δικαστηρίου ο 

Ονομ. Καταλ. Μαρτύρων & Σύνοψη Μαρτυρίας των Εναγόντων. 

Εάν δεν καταχωρήθηκε, παρατείνετι ο χρόνος κατά 1 μήνα από 

3.3.21 για τελευταία φορά. Ορίζεται για ακρόαση η υπόθεση 

στις 5.10.21, 11 π.μ. Έξοδα στην πορεία, όχι εναντίον 

Εναγόντων. 

 

32/19 

 

Ορίζεται για ακρόαση στις 24.9.21, 11 π.μ. Οι εναγόμενοι 1 και 

2 να καταχωρήσουν Ονομ. Κατάλογο Μαρτύρων και Σύνοψη 

Μαρτυρίας μέχρι 16.4.21. Έξοδα στην πορεία, όχι εναντίον 

Εναγόντων. 
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2224/19 

 

Παρατείνεται ο χρόνος για καταχώριση ένστασης μέχρι 7.4.21. 

Oρίζεται για ακρόαση στις 18.6.21, 11 π.μ. και η ένσταση να 

καταχωρηθεί μέχρι 16.4.21. Δεν απαιτείται φυσική παρουσία 

στο Δικαστήριο στις 3.3.21. Έξοδα στην πορεία, όχι εναντίον 

Αιτητών. 

  

2496/19 

 

 Παρατείνεται ο χρόνος για εκατέρωθεν Ε/Δ αποκάλυψης κατά 

40 ημέρες από 3.3.21 και δίδεται 1 μήνας μετέπειτα για 

ανταλλαγή των εγγράφων. Έξοδα στην πορεία. Επαναορίζεται 

4.6.21, 9 π.μ. για οδηγίες. 

 

71/20 

 

Να προσέλθουν οι συνήγοροι / διάδικοι στις 8꞉45 π.μ. 

 

3277/20 

 

Η αίτηση ημερ. 10.2.21 για απόδειξη εναντίον του Εναγομένου 

1 παραμένει για χειρισμό ενώπιον του Δικαστηρίου στις 3.3.21, 

8꞉45 π.μ. Η Ε/Δ απόδειξης δεν φαίνεται στο φάκελο του 

Δικαστηρίου μέχρι τώρα. Ελέγξετε με το Πρωτοκολλητείο. 

 

3278/20 

 

Η αίτηση ημερ. 10.2.21 για απόδειξη παραμένει για χειρισμό 

ενώπιον του Δικαστηρίου στις 3.3.21, 8꞉45 π.μ. 

 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΤΗΝ 03/3/2021 

 

Αρ. Αίτησης: Ορίζεται: 
 

324/06 

 

Η αίτηση ημερ. 9.7.20 κατά του Καθ’ου 2 ορίζεται για ακρόαση  

με γραπτές αγορεύσεις στις 9.4.21, 9 π.μ. 

 

701/10 Εκκρεμούν 2 αιτήσεις ημερ 9.2.21 για ανανέωση ΜΕΜΟ (αρ. 

ΕΒ1437/2011 και ΕΒ1344/2011). Το Δικαστήριο θα επιληφθεί 

αυτών στις 3.3.21, 9 π.μ. Υπάρχουν ήδη στο φάκελο οι 

Ειδοποιήσεις του Τμήματος Κτηματολογίου. Η αίτηση 
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ανανέωσης του ΕΒ1437/2011 θ’απορριφθεί χωρίς έξοδα, καθότι 

το Κτηματολόγιο δηλώνει ότι το εν λόγω Μέμο έχει ακυρωθεί. Η 

αίτηση ανανέωσης του ΕΒ1344/2011 θα εγκριθεί για 10 χρόνια 

από 13.4.21. Οι Αιτητές να μεριμνήσουν για την ανανέωση της 

απόφασης ημερ.17.11.2010 πριν την εκπνοή 12 χρόνων από 

την έκδοσή της.  

 

710/10 Εγκρίνεται το αίτημα για ορισμό νέας ημερ. για οδηγίες για τους 

λόγους που αφορούν στην υγεία των Καθ’ων η αίτηση. Ορίζεται 

στις 4.6.21, 9꞉15 π.μ. Το Ε/Σ κατά του Καθ’ου 1 να παραμείνει 

υπό αναστολή μέχρι τότε. Ε/Σ δεν θα εκδοθεί εναντίον Καθ’ου 

2, αλλά να ειδοποιηθεί από τους Αιτητές για τη νέα ημερομηνία, 

εφόσον βρίσκονται σε επικοινωνία. 

 

318/14 

 

Δεν προκύπτει από τα προηγούμενα πρακτικά αίτημα για Σ.Ε/Δ. 

Εφόσον όμως υποβάλλεται τώρα ηλεκτρονικά από τη συνήγορο 

της Καθ’ης 2, χωρίς να εγείρει ένσταση η πλευρά των Αιτητών 

(σχετικό το ηλεκτρονικό μήνυμα ημερ.1.3.21, το Δικαστήριο 

δίδει άδεια για την καταχώριση της Σ.Ε/Δ μέχρι 3.3.21. Να 

προσέλθουν οι συνήγοροι στις 3.3.21, 9 π.μ., κανονικά ως είναι 

ορισμένη η υπόθεση για να ελεγχθεί και σε ό,τι αφορά τον 

Καθ’ου 1 ο οποίος δεν εκπροσωπείται από δικηγόρο και να 

δοθούν συνολικά νέες οδηγίες. 

 

 

Ο παρών Πίνακας συντάχθηκε στις 2/3/21, ώρα 11꞉05 π.μ. 

 

(υπ.)  …………………………………………… 

                         Α. Πανταζή – Λάμπρου, Ε. Δ.  


