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ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ  

Ενώπιον: Α. ΠΑΝΤΑΖΗ – ΛΑΜΠΡΟΥ, Ε.Δ. 

 

ΚΑΤΆΛΟΓΟΣ ΑΓΩΓΏΝ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΤΗΝ 26/4/2021 

 

Αρ. Αγωγής: Ορίζεται: 
 

11732/91 Η αίτηση ημερ. 10.3.21 για ανανέωση ΜΕΜΟ ορίζεται στις 

10.5.21, 9 π.μ. για οδηγίες, με σκοπό να καταχωρηθεί μέχρι 

τότε και αίτηση για άδεια εκτέλεσης της απόφασης στην αγωγή, 

εφόσον τελευταία ανανεώθηκε το 2011. 

  

3231/12 Συνεχιζόμενη ακρόαση ορισμένη στις 10 π.μ. 

7813/12 Κατόπιν από κοινού αιτήματος των συνηγόρων των διαδίκων, η 

υπόθεση ορίζεται για τελικές γραπτές αγορεύσεις στις 21.5.21, 

11 π.μ. 

 

1487/19 Παραμένει για χειρισμό (απόδειξη) στις 26.4.21, 9 π.μ. 

2860/19 Να προσέλθουν οι συνήγοροι / διάδικοι στις 26.4.21, 9꞉30 π.μ. 

3564/19 Παραμένει για χειρισμό (απόδειξη) στις 26.4.21, 9꞉15 π.μ. 

4054/19 Εκκρεμεί η αίτηση ημερ. 25.11.20 για κρόαση με γραπτές 

αγορεύσεις. Το κείμενο της ένστασης που καταχώρησε η 

Ενάγουσα Καθ’ης στις 18.2.21 έχει εντοπισθεί και είναι στο 

φάκελο του Δικαστηρίου. Να υποβληθούν οι γραπτές 

αγορεύσεις ηλεκτρονικά στο Δικαστήριο σε word και το 
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πρωτότυπο να αφεθεί στο Πρωτοκολλητείο αυθημερόν στις 

26.4.21, 9 π.μ. 

Εκκρεμεί επίσης η αίτηση ημερ. 21.9.20 για απόφαση λόγω μη 

καταχώρισης Ε/Υ η οποία είναι ορισμένη για οδηγίες στις 

26.4.21, 9 π.μ. και για Ε/Υ μέχρι τότε. 

Θα εκδικαστεί κατά λογική προτεραιότητα η αίτηση ημερ. 

25.11.20 που αφορά σε διαγραφή τμημάτων της Έκθεσης 

Απαίτησης και η αίτηση ημερ. 21.9.20 θα οριστεί για οδηγίες εκ 

νέου την ημερομηνία που θα απαγγελθεί η απόφαση στην 

αίτηση διαγραφής. Η ημερομηνία ορισμού της αίτησης αυτής θα 

σας ανακοινωθεί άπαξ και υποβληθούν οι αγορεύσεις και 

επιφυλαχθεί η εν λόγω ενδιάμεση απόφαση. 

Δεν απαιτείται φυσική παρουσία των συνηγόρων στο 

Δικαστήριο στις 26.4.21. 

 

1443/20 Παραμένει για χειρισμό (απόδειξη) στις 26.4.21, 9꞉25 π.μ. 

1988/20 Εκδίδονται εκατέρωθεν Διατάγματα για καταχώρηση Ε/Δ 

αποκάλυψης εγγράφων εντός 45 ημερών από 26.4.21 και 

ακολούθως παρέχεται 1 μήνας για επιθεώρηση των εγγράφων. 

Ορίζεται για οδηγίες η αγωγή στις 12.10.21, 9 π.μ. 

  

2900/20 Παραμένει για χειρισμό (απόδειξη) στις 26.4.21, 9꞉30 π.μ. 

Η Ε/Δ απόδειξης των γεγονότων δεν φαίνεται μέχρι στιγμής 

στον φάκελο του Δικαστηρίου. Να εξετάσουν οι Αιτητές με το 

Πρωτοκολλητείο το θέμα αυτό. 

 

3012/20 Παραμένει για χειρισμό (απόδειξη) στις 26.4.21, 9 π.μ. 

Επισημαίνεται ότι μέχρι στιγμής δεν εντοπίζονται στο φάκελο 

του Δικαστηρίου τα επιδοτήρια των κλητηρίων, παρά μόνο η 

Ε/Δ που καταχωρίστηκε για απόδειξη των γεγονότων της 

αγωγής. Οι Αιτητές να μεριμνήσουν να τα προσκομίσουν. 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ 26/4/2021 

 

Αρ. Αίτησης: Ορίζεται: 
 

  

 

Ο παρών Πίνακας συντάχθηκε στις 23/4/21, ώρα 12:00 μ.μ.   

 

 

(υπ.)  …………………………………………… 

                         Α. Πανταζή – Λάμπρου, Ε. Δ.  


