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ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ  

Ενώπιον: Α. ΠΑΝΤΑΖΗ – ΛΑΜΠΡΟΥ, Ε.Δ. 

 

ΚΑΤΆΛΟΓΟΣ ΑΓΩΓΏΝ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΤΗΝ 27/4/2021 

 

Αρ. Αγωγής: Ορίζεται: 
 

4134/14 Συνεχιζόμενη ακρόαση, ορισμένη στις 11 π.μ. 

Οδηγίες αναφορικά με τη διεξαγωγή της, ή μη, θα δοθούν με e-

mail προς τους συνηγόρους μέχρι το τέλος της σημερινής 

δικασίμου. 

 

3105/18 Επαναορίζεται, βάσει προγράμματος Δικαστηρίου, για ακρόαση 

στις 15.12.21, 11 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

2111/19 Ο φάκελος δεν έχει τεθεί ενώπιον του Δικαστηρίου. Να 

απευθυνθούν οι συνήγοροι στο Πρωτοκολλητείο για εντοπισμό 

και για να λάβουν νέα ημερομηνία. 

 

2269/19 Δίδεται χρόνος για Ε/Υ από Εναγόμενο 5 μέχρι 5.7.21. Ορίζεται 

για οδηγίες η αίτηση στις 7.7.21, 9 π.μ. 

 

2815/19 Δίδονται οδηγίες σε σχέση με την κλήση στη διαδικασία της 

αγωγής ημερ. 24.2.21, ως εξής. Ε/Δ αποκάλυψης εγγράφων να 

καταχωρηθεί εκατέρωθεν εντός 60 ημερών από 26.4.21. 

Ακολούθως παρέχεται 1 μήνας για εκατέρωθεν επιθεώρηση 

των εγγράφων. Ορίζεται για οδηγίες η αγωγή στις 12.10.21, 9 

π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

Όταν συμπληρωθούν τα δικόγραφα στη διαδικασία της 

ανταπαίτησης, να καταχωρηθεί η κλήση για οδηγίες και να 
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οριστεί 12.10.21. Μπορούν οι διάδικοι να υιοθετήσουν τότε τις 

ίδες Ε/Δ που θα έχουν καταχωρήσει για την αγωγή, αν δεν 

υπάρχουν πρόσθετα έγγραφα για τη διαδικασία ανταπαίτησης. 

 

20/20 Δίδονται οδηγίες σε σχέση με την κλήση στη διαδικασία της 

αγωγής ημερ. 24.2.21, ως εξής. Ε/Δ αποκάλυψης εγγράφων να 

καταχωρηθεί εκατέρωθεν εντός 60 ημερών από 26.4.21. 

Ακολούθως παρέχεται 1 μήνας για εκατέρωθεν επιθεώρηση 

των εγγράφων. Ορίζεται για οδηγίες η αγωγή στις 13.10.21, 9 

π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

2264/20 Δίδονται οδηγίες σε σχέση με την κλήση στη διαδικασία της 

αγωγής ημερ. 24.2.21, ως εξής. Ε/Δ αποκάλυψης εγγράφων να 

καταχωρηθεί εκατέρωθεν εντός 60 ημερών από 26.4.21. 

Ακολούθως παρέχεται 1 μήνας για ανταλλαγή των εγγράφων. 

Ορίζεται για οδηγίες η αγωγή στις 13.10.21, 9 π.μ. Έξοδα στην 

πορεία. 

 

2265/20 Δίδονται οδηγίες σε σχέση με την κλήση στη διαδικασία της 

αγωγής ημερ. 24.2.21, ως εξής. Ε/Δ αποκάλυψης εγγράφων να 

καταχωρηθεί εκατέρωθεν εντός 60 ημερών από 26.4.21. 

Ακολούθως παρέχεται 1 μήνας για εκατέρωθεν επιθεώρηση 

των εγγράφων. Ορίζεται για οδηγίες η αγωγή στις 13.10.21, 9 

π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

2381/20 Ορίζεται για απόδειξη την 1.6.21, 9 π.μ. 

 

2885/20 Η αίτηση ημερ.  11.3.21 ορίζεται για οδηγίες στις 12.5.21, 9 π.μ. 

για να συμπορεύεται με άλλη πανομοιότυπη αίτηση που 

εκκρεμεί για τη 2η Εναγόμενη. Ε/Υ μέχρι τότε. Θα παραταθεί 

περαιτέρω ο χρόνος, αν χρειάζεται, στις 12.5.21. έξοδα στην 

πορεία. 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ 27/4/2021 

 

Αρ. Αίτησης: Ορίζεται: 
 

996/2002 Εκδίδεται Διάταγμα ανανέωσης του ΜΕΜΟ ΕΒ1618/2011 για 

περίοδο μέχρι 28.1.2030. Καμιά διαταγή για έξοδα. Δεν 

απαιτείται φυσική παρουσία των Αιτητών στο Δικαστήριο. 

 

587/2008 Εγκρίνεται η αίτηση ως το αιτητικό «Α» της αίτησης, χωρίς 

έξοδα. Δεν απαιτείται φυσική παρουσία των Αιτητών στο 

Δικαστήριο. 

  

  

 

Ο παρών Πίνακας συντάχθηκε στις 26/4/21, ώρα 10:30 π.μ.   

 

 

(υπ.)  …………………………………………… 

                         Α. Πανταζή – Λάμπρου, Ε. Δ.  


