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ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ  

Ενώπιον: Α. ΠΑΝΤΑΖΗ – ΛΑΜΠΡΟΥ, Ε.Δ. 

 

ΚΑΤΆΛΟΓΟΣ ΑΓΩΓΏΝ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ 17/5/2021 

 

Αρ. Αγωγής: Ορίζεται: 
 

7228/15 Υπάρχει ήδη στο φάκελο η Ειδοποίηση Κτηματολογίου Λ/σου, η 

οποία σημειώνεται ως Τεκμήριο 1. 

Εκδίδεται Διάταγμα παράτασης ισχύος του ΜΕΜΟ 

ΕΒ1341/2011 μέχρι 5.6.2024 που εκπνέει η ισχύς της άδειας 

εκτέλεσης της απόφασης στην αγωγή. 

Δεν απαιτείται φυσική παρουσία των συνηγόρων των Αιτητών 

στις 17.5.21. 

 

4400/12  Κατόπιν ηλεκτρονικής αλληλογραφίας μεταξύ συνηγόρων και 

Δικαστηρίου η οποία βρίσκεται στο φάκελο της υπόθεσης, η 

αγωγή ορίστηκε για ακρόαση στις 20.9.21, 11 π.μ. και 

ακυρώθηκε η δικάσιμος 17.5.21. 

 

7786/13 Εγκρίνεται το αίτημα αναβολής που υποβλήθηκε από  

Ενάγοντες και στο οποίο δεν υπήρξε ένσταση από συνήγορο 

Εναγομένου. Επαναορίζεται για ακρόαση στις 29.9.21, 11 π.μ. 

Κάθε πλευρά τα έξοδά της. 

 

2997/14 Αναβάλλεται για ακρόαση στις 16.12.21, 11 π.μ. Εάν υπάρξει 

συμβιβασμός ενωρίτερα, να ενημερωθεί το Δικαστήριο. Έξοδα 

στην πορεία. 

 

715/15 Επαναορίζεται για ακρόαση η αγωγή, βάσει προγράμματος 

Δικαστηρίου στις 14.12.21, 11 π.μ.. Έξοδα στην πορεία. 



2 

 

1276/16 Επαναορίζεται για ακρόαση η αγωγή, βάσει προγράμματος 

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

 

896/19 Παρατείνεται ο χρόνος για Ονομ. Κατάλογο Μαρτύρων και 

Σύνοψη Μαρτυρίας Εναγόμενου κατά 1 μήνα από 17.5.21. 

Επαναορίζεται για ακρόαση η αγωγή, βάσει προγράμματος 

Δικαστηρίου στις 17.12.21, 11 π.μ.. Έξοδα στην πορεία. 

 

1352/19 Επαναορίζεται για οδηγίες για Εναγόμενο 1 ή/και 

προγραμματισμό ακρόασης για Εναγόμενο 2 στις 14.9.21, 9 

π.μ. 

Τυχόν Παράρτημα Τύπου 25 στην κλήση για οδηγίες που 

εξέδωσε ο Ενάγων στις 23.2.21 να καταχωρηθεί το αργότερο 

εντός 15 ημερών από 17.5.21. 

Έξοδα στην πορεία. 

 

356/20 Τόσο η αίτηση ημερ. 13.5.21 όσο και η κλήση για οδηγίες ημερ. 

2.9.20 ορίζονται στις 14.9.21, 9 π.μ. για οδηγίες.  

Τυχόν ένσταση στην αίτηση να καταχωρηθεί μέχρι 30.6.21. 

Έξοδα στην πορεία της αίτησης. 

 

          

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ 17/5/2021 

 

Αρ. Αίτησης: Ορίζεται: 
 

Διαχ. 735/15 Το Δικαστήριο θα είναι σε πρόγραμμα Κακουργιοδικείου στις 9 

π.μ. Ως εκ τούτου η παρούσα επαναορίζεται στις 17.9.21, 9 

π.μ. για ενδιάμεσους και/ή τελικούς λ/σμους.  

Δεν απαιτείται φυσική παρουσία στο Δικαστήριο στις 17.5.21 

από τη Διαχειρίστρια. 
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217/17 Εκκρεμεί η αίτηση έρευνας ημερ. 22.9.20 για ακρόαση. Η 

ένσταση του Καθ’ου καταχωρήθηκε στις13.4.21, αλλά αν δεν 

έχουν ένσταση οι ΑΙτητές τότε το Δικαστήριο θα μπορούσε να 

την αποδεχθεί ως εμπρόθεσμη. Κατά τα άλλα, λόγω του ότι στις 

17.5.21 η κα Πανταζή θα είναι απασχολημένη σε πρόγραμμα 

του Κακουργιοδικείου, η ακρόαση της αίτησης θα αναβληθεί 

από το Δικαστήριο για τις 26.10.21, 10 π.μ. και δίδεται άδεια 

όπως ο Καθ’ου μην εμφανισθεί στις 17.5.21 στο Δικαστήριο. 

Τα έξοδα της αίτησης θα είναι στην πορεία. 

 

250/18 Η αίτηση αντεξέτασης ημερ. 27/4/21 ορίζεται στις 17/9/21, 9 

π.μ. για ακρόαση με γραπτές αγορεύσεις, νοουμένου ότι η 

ένσταση θα καταχωρηθεί μέχρι 17/6/21 και τα έξοδα θα είναι 

στην πορεία.  

 

Αιτ.- Έφεση 

241/19 

Δεν υπάρχει επίδοση προς κα Ν. Φιλίππου στο φάκελο. 

Επαναορίζεται για το σκοπό αυτό τελ. φορά στις 17.6.21, 9 π.μ. 

και για οδηγίες για τους υφιστάμενους Καθ’ων την ίδια μέρα. 

 

Αιτ. Νομικής 

Αρωγής 23/20 

Η αίτηση εκκρεμεί για οδηγίες. Δεν φαίνεται στο φάκελο του 

Δικαστηρίου να προωθήθηκαν από το Πρωτοκολλητείο οι 

οδηγίες του Δικαστηρίου προς το Γραφείο Κοινωνικών 

Υπηρεσιών (Γραφείο Ευημερίας) για ετοιμασία της Έκθεσης 

Κοινωνικοοικονομικών συνθηκών του Αιτητή. 

Επαναλαμβάνονται οι οδηγίες αυτές προς το Πρωτοκολλητείο.  

Επίσης, δεν φαίνεται από το φάκελο να καταχώρησε ο Αιτητής 

την Ε/Δ ως οι οδηγίες του Δικαστηρίου ημερ. 8.4.21.  

Υπό το φως των ανωτέρω, επαναορίζεται η αίτηση για οδηγίες 

στις 17.6.21, 9 π.μ. 

Δεν απαιτείται φυσική παρουσία στο Δικαστήριο στις 17.5.21. 

 

60/21 Εκκρεμεί για ακρόαση στις 17.5.21, αλλά στις 10꞉30 π.μ.. 

Νοουμένου ότι θα προσκομισθεί Ε/Δ δημοσίευσης της αίτησης 
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ως οι τελευταίες οδηγίες του Δικαστηρίου και νοουμένου ότι δεν 

θα υπάρξει εμφάνιση ή ένσταση από τρίτους, τότε οι Αιτητές θα 

μπορούν να αιτηθούν απόδειξη αυτής αυθημερόν.  

 

Αιτ. Εκκαθ. 

61/21 

Εκκρεμεί για ακρόαση στις 17.5.21, αλλά στις 10꞉30 π.μ.. 

Νοουμένου ότι θα προσκομισθεί Ε/Δ δημοσίευσης της αίτησης 

ως οι τελευταίες οδηγίες του Δικαστηρίου και νοουμένου ότι δεν 

θα υπάρξει εμφάνιση ή ένσταση από τρίτους, τότε οι Αιτητές θα 

μπορούν να αιτηθούν απόδειξη αυτής αυθημερόν.  

  

93/21 Δίδονται οδηγίες για επίδοση της αίτησης στους Καθ’ων στις 

17.9.21, 9 π.μ. 

 

Αιτ. Εκκαθ. 

189/21 

 

Είναι ορισμένη ήδη στις 17.6.21, 9 π.μ., για απόδειξη. 

  

 

Ο παρών Πίνακας συντάχθηκε στις 14/5/21, ώρα 12:20 μ.μ.   

 

 

(υπ.)  …………………………………………… 

                         Α. Πανταζή – Λάμπρου, Ε. Δ.  


