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ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ  

Ενώπιον: Α. ΠΑΝΤΑΖΗ – ΛΑΜΠΡΟΥ, Ε.Δ. 

 

ΚΑΤΆΛΟΓΟΣ ΑΓΩΓΏΝ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ 2/6/2021 

 

Αρ. Αγωγής: Ορίζεται: 
 

2956/13 Συνεχιζόμενη ακρόαση αγωγής, ορισμένη στις 10 π.μ. 

3943/13 Επαναορίζεται για ακρόαση βάσει προγράμματος Δικαστηρίου 

στις 30.9.21, 11 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

972/14 Εγκρίνεται, χωρίς έξοδα, το αίτημα αναβολής που υποβλήθηκε 

αό το συνήγορο του Ενάγοντος χωρίς ένσταση του συνηγόρου 

των Εναγομένων. Ορίζεται για ακρόαση στις 15.9.21, 11 π.μ. 

Εάν συμβιβασθεί ενωρίτερα, να ενημερωθεί το Δικαστήριο 

ηλεκτρονικά. 

 

3520/14 Επαναορίζεται για ακρόαση βάσει προγράμματος Δικαστηρίου 

στις 2.11.21, 11 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

1305/16 Επαναορίζεται για ακρόαση βάσει προγράμματος Δικαστηρίου 

στις 27.10.21, 11 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

5428/16 Επαναορίζεται για ακρόαση βάσει προγράμματος Δικαστηρίου 

στις 3.11.21, 11 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

1204/17 Επαναορίζεται για ακρόαση βάσει προγράμματος Δικαστηρίου 

στις 29.11.21, 11 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 
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2393/17 Έχει καταχωρηθεί εμπρόθεσμα η ένσταση της Ενάγουσας / 

Καθ’ης η αίτηση στην αίτηση της Εναγόμενης / Αιτήτριας ημερ. 

12.4.21. Ορίζεται, βάσει προγράμματος Δικαστηρίου, για 

ακρόαση η αίτηση αυτή, με γραπτές αγορεύσεις την 1.7.21, 9 

π.μ., οι οποίες να υποβληθούν ηλεκτρονικά στο Δικαστήριο και 

το πρωτότυπο να αφεθεί στο Πρωτοκολλητείο. Την ίδια 

ημερομηνία (1.7.21) επαναορίζεται για οδηγίες η αίτηση ημερ. 

25.9.20 (με αιτητικό την αναστολή εκτέλεσης). Τα έξοδα στην 

πορεία των Αιτήσεων. 

  

4757/17 Επαναορίζεται γι’ακρόαση βάσει προγράμματος Δικαστηρίου 

στις 22.12.21, 11 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

3397/18 Δίδεται παράταση χρόνου 1 μηνός από 2.6.21 για καταχώρηση 

της Ε/Δ αποκάλυψης των εγγράφων των Εναγομένων. Κατόπιν 

τούτου, από 2.7.21 θα τρέχει προθεσμία μέχρι 10.9.21 για 

τυχόν επιθεώρηση ή/και ανταλλαγή των εγγράφων. Στη 

συνέχεια δίδεται χρόνος μέχρι 10.11.21 για εκατέρωθεν 

καταχώρηση Ονομαστικού Καταλόγου Μαρτύρων και Σύνοψης 

Μαρτυρίας και ορίζεται για ακρόαση η αγωγή στις 11.11.21, 11 

π.μ. Έξοδα στην πορεία, όχι εναντίον Ενάγουσας. 

 

443/19 Παραμένει για απόδειξη στις 2.6.9 π.μ., εφόσον δεν φαίνεται 

στο φάκελο να καταχωρήθηκε η Ε/Υ μέχρι 31.5.21 ως ήταν οι 

οδηγίες του Δικαστηρίου. Να προσέλθουν οι Αιτητές. 

 

922/19 Επαναορίζεται για ακρόαση βάσει προγράμματος Δικαστηρίου 

στις 7.12.21, 11 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

1709/19 Έχει καταχωρηθεί στις 31.5.21 η ένσταση της Καθ’ης η αίτηση 

στην αίτηση ημερ. 4.9.20. Να προσέλθουν οι συνήγοροι των 

Αιτητών στις 2.6.21, 9 π.μ., για προγραμματισμό της ακρόασης 

στην παρουσία της Καθ’ης, εφόσον δεν εκπροσωπείται από 
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δικηγόρο. 

 

1961/19 Παρατείνεται η προθεσμία για καταχώρηση Ε/Δ αποκάλυψης 

εγγράφων Εναγόμενου μέχρι 1.7.21 και για επιθεώρηση ή/και 

ανταλλαγή των εγγράφων μέχρι 10.9.21. Στη συνέχεια δίδεται 

χρόνος μέχρι 10.11.21 για εκατέρωθεν καταχώρηση 

Ονομαστικού Καταλόγου Μαρτύρων και Σύνοψης Μαρτυρίας 

και ορίζεται για ακρόαση η αγωγή στις 9.12.21, 11 π.μ. Έξοδα 

στην πορεία, όχι εναντίον Ενάγοντος. 

 

87/20 Η υπόθεση είναι ορισμένη ήδη στις 28.6.21, 9 π.μ. για οδηγίες. 

 

283/20 Δίδεται χρόνος μέχρι 10.9.21 για εκατέρωθεν καταχώρηση 

Ονομαστικού Καταλόγου Μαρτύρων και Σύνοψης Μαρτυρίας 

και ορίζεται για οδηγίες η αγωγή στις 17.11.21, 11 π.μ. Έξοδα 

στην πορεία. 

 

      

     

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ 2/6/2021 

 

Αρ. Αίτησης: Ορίζεται: 
 

324/21 

(υπόθεση κας 

Μ. Λοϊζου, Ε.Δ. 

Θα επιληφθώ εκτάκτως της αίτησης λόγω απουσίας της 

φυσικής δικαστού της υπόθεσης. Ορίζεται για επίδοση στις 

2.7.21, 9 π.μ. 

 

 

 

Ο παρών Πίνακας συντάχθηκε στις 1/6/21, ώρα 13:17.  

 

(υπ.)  …………………………………………… 

                         Α. Πανταζή – Λάμπρου, Ε. Δ.  


