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 ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ  

Ενώπιον: Α. ΠΑΝΤΑΖΗ – ΛΑΜΠΡΟΥ, Ε.Δ. 

 

ΚΑΤΆΛΟΓΟΣ ΑΓΩΓΏΝ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΤΗΝ 17/3/2021 

 

Αρ. Αγωγής: Ορίζεται: 
 

1925/07 

 

Εκκρεμεί η αίτηση ημερ. 10.3.21. Να προσέλθει ο Αιτητής στο 

Δικαστήριο στις 9꞉45 π.μ. 

 

6192/10 

 

Να προσέλθουν οι συνήγοροι των Αιτητών στην αίτηση ημερ. 

28.1.21 στο Δικαστήριο στις 8꞉45 π.μ. για να προσκομίσουν την 

επίδοση προς το Κτηματολόγιο και τυχόν Ειδοποίηση 

Κτηματολογίου για ένσταση ή μη. 

 

6663/11 

 

Η αίτηση ημερ. 26.8.2020 απορρίπτεται, εφόσον Ε/Υ έχει 

καταχωρηθεί από τον Εναγόμενο 2 στις 12.3.21. Τα έξοδα της 

αίτησης €325 συν ΦΠΑ συν €16,50σ. επιδικάζονται υπέρ των 

Εναγόντων και εναντίον του Εναγομένου 2, πληρωτέα όμως 

στο τέλος της δίκης. 

 

2601/13 Είναι 1η σε σειρά για έναρξη στις 11 π.μ. 

 

3248/13 

 

Να εμφανιστούν οι συνήγοροι στις 17.3.21, 9 π.μ. για οδηγίες. 

1926/14 

 

Είναι 2η σε σειρά για έναρξη. Σε περίπτωση έλλειψης χρόνου 

του Δικαστηρίου ή αιτήματος αναβολής από πλευράς 

συνηγόρων, η υπόθεση θα μπορεί να οριστεί ξανά για ακρόαση 

στις 13.10.21, 11 π.μ.  

 

6668/14 

 

Η υπόθεση επαναορίζεται για ακρόαση βάσει προγράμματος 

Δικαστηρίου στις 14.10.2021, 11 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 
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3666/15 Η υπόθεση επαναορίζεται για ακρόαση βάσει προγράμματος 

Δικαστηρίου στις 4.10.2021, 11 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

580/16 Η υπόθεση επαναορίζεται για ακρόαση βάσει προγράμματος 

Δικαστηρίου στις 20.10.2021, 11 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

2281/16 

 

Η υπόθεση επαναορίζεται για ακρόαση βάσει προγράμματος 

Δικαστηρίου στις 20.10.2021, 11 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

2560/16 

 

Επαναορίζεται για ακρόαση για τους Εναγόμενους 1 και 2 και 

για απόδειξη για τον Εναγόμενο 3 στις 21.10.21, 11 π.μ., έξοδα 

στην πορεία. 

 

1563/17 

 

Η πλευρά του Εναγόμενου δεν φαίνεται να έχει καταχωρήσει 

Ονομαστικό Κατάλογο Μαρτύρων και Σύνοψη Μαρτυρίας. 

Παρατείνεται ο χρόνος μέχρι 17.5.21. Ορίζεται για ακρόαση η 

αγωγή στις 18.10.21, 11 π.μ. έξοδα στην πορεία, όχι εναντίον 

Εναγόντων. 

 

1828/17 

 

 Παρουσιάστηκε στο Δικαστήριο στις 16.3.21 ο Εναγόμενος 1 – 

Αιτητής στην αίτηση ημερ. 30.11.20 και παρουσίασε Ιατρική 

βεβαίωση ημερ.10.3.21, η οποία σημειώθηκε ως Έγγραφο Α, 

για να τεθεί στο φάκελο του Δικαστηρίου αναφορικά με την 

παρούσα αίτηση. Ζητεί όπως το Δικαστήριο επιληφθεί της 

αίτησης μετά τη λήξη της αναρρωτικής άδειας και αν είναι 

δυνατόν μετά τις 20.5.21. Συγχρόνως εκκρεμεί και η αγωγή για 

ακρόαση.  

Οπόταν το Δικαστήριο επανανορίζει, βάσει του εν λόγω 

αιτήματος του Εναγόμενου 1 – Αιτητή στις 30.6.21, 9 π.μ. και 

την ίδια ημέρα ορίζει την ακρόαση της αγωγής στις 11 π.μ. 

Έξοδα στην πορεία, όχι εναντίον Ενάγουσας και Εναγόμενης 2. 

2556/17  
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187/19 

 

Επαναορίζεται για ακρόαση βάσει προγράμματος Δικαστηρίου 

στις 12.10.21, 11 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

248/20 

 

Εξακολουθεί να μην φαίνεται στο φάκελο του Δικαστηρίου το 

Παράρτημα Τύπος 25 από πλευράς Εναγόμενου, παρά το ότι η 

κλήση επιδόθηκε σ’αυτόν από 12.11.2020 και παρά την 

παράταση χρόνου που έδωσε το Δικαστήριο στις 15.2.21. 

Εκδίδονται Διατάγματα για εκατέρωθεν αποκάλυψη εγγράφων 

εντός 45 ημερών από 17.3.21 και για επιθεώρηση ή /και 

ανταλλαγή των εγγράφων μέχρι 18.6.21. Ορίζεται 18.6.21, 9 

π.μ. για οδηγίες. Έξοδα στην πορεία. 

 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΤΗΝ 17/3/2021 

 

Αρ. Αίτησης: Ορίζεται: 
 

335/97 Να προσέλθει ο συνήγορος των Αιτητών στο Δικαστήριο στις 

8꞉45 π.μ. 

 

771/04 

 

Δίδω οδηγίες για επίδοση της αίτησης ημερ. 23.2.21 στην 

Καθ’ης η αίτηση και ορίζεται για το σκοπό αυτό στις 18.6.21, 9 

π.μ. 

 

1334/09 

 

Να προσέλθουν στο Δικαστήριο στις 9꞉30 π.μ. οι συνήγοροι / 

διάδικοι. 

 

701/10 

 

Εκκρεμεί η αίτηση ημερ. 1.8.19. Να προσέλθουν στο 

Δικαστήριο στις 9 π.μ. οι συνήγοροι / διάδικοι. 

 

47/21 

 

Να προσέλθει ο συνήγορος της Αιτήτριας στο Δικαστήριο στις 

9꞉15 π.μ. 
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48/21 

 

Να προσέλθει ο συνήγορος της Αιτήτριας στο Δικαστήριο στις 

9꞉15 π.μ. 

 

 

 

 

Ο παρών Πίνακας συντάχθηκε στις 16/3/21, ώρα 12꞉40 μ.μ.  

(υπ.)  …………………………………………… 

                         Α. Πανταζή – Λάμπρου, Ε. Δ.  


