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ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ  

Ενώπιον: Α. ΠΑΝΤΑΖΗ – ΛΑΜΠΡΟΥ, Ε.Δ. 

 

ΚΑΤΆΛΟΓΟΣ ΑΓΩΓΏΝ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ 17/6/2021 

 

Θα είμαι απασχολημένη στο Κακουργιοδικείο Λ/σιας μέχρι τις 9꞉30 π.μ. 

Οποιεσδήποτε εμφανίσεις ενώπιον μου στο Επαρχ. Δικ. Λ/σιας  

θα ξεκινήσουν στις 9꞉30 π.μ. 

 

Αρ. Αγωγής: Ορίζεται: 
 

1071/12 Εκκρεμεί αίτηση ημερ. 29.4.21 για απόφαση λόγω μη 

καταχώρησης Ε/Υ. Παρατείνεται ο χρόνος για Ε/Υ κατά 1 μήνα 

από 17.6.21. Εάν δεν καταχωρηθεί μέχρι τότε, η αγωγή θα είναι 

για απόδειξη στις 17.9.21, 9 π.μ. Έξοδα στην πορεία. Δεν 

απαιτείται φυσική παρουσία στο Δικαστήριο στις 17.6.21. 

 

1779/12 Εκκρεμεί η αίτηση έρευνας ημερ. 15.10.19. Να προσέλθουν οι 

συνήγοροι / Καθ’ων για οδηγίες στις 9꞉35 π.μ. 

 

5345/13 Συνεχιζόμενη ακρόαση, ορισμένη στις 11 π.μ. 

3146/15 Αγωγή ορισμένη για απόδειξη στις 10 π.μ. Να προσέλθουν 

έτοιμοι με Ε/Δ οι Ενάγοντες. 

 

1646/15 Δεν παρέχεται χρόνος έναρξης της παρούσας ακρόασης. 

Επαναορίζεται, βάσει προγράμματος Δικαστηρίου, την 

19.11.21, 11 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

5291/15 Δεν παρέχεται χρόνος έναρξης της παρούσας ακρόασης. 

Επαναορίζεται, βάσει προγράμματος Δικαστηρίου, την 1.12.21, 

11 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 
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4712/16 Εκκρεμεί για 1η εμφάνιση η αίτηση έρευνας ημερ.  28.4.21. Να 

προσέλθουν οι συνήγοροι / διάδικοι στις 9꞉40 π.μ. 

 

3721/17 Εκκρεμεί για 1η εμφάνιση η αίτηση έρευνας ημερ.  23.4.21. Να 

προσέλθουν οι συνήγοροι / διάδικοι στις 9꞉50 π.μ. 

 

3065/18 Η αίτηση ημερ. 9.7.2020 είναι ορισμένη για ακρόαση με 

γραπτές αγορεύσεις στις 17.6.21, 9 π.μ. Να προσέλθουν οι 

συνήγοροι στις 9꞉30 π.μ.. 

 

1015/19 Έχω διεξέλθει της μονομερούς αίτησης ημερ. 17.5.21 και κρίνω 

ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της Δ.43Α για την έκδοση 

Εντάλματος Ανάκτησης Κατοχής του υποστατικού που 

περιγράφεται στην αίτηση. Εκδίδεται Διάταγμα ως η αίτηση και 

τα έξοδα της αίτησης €275, συν ΦΠΑ (αν υπάρχει), 

επιδικάζονται εναντίον του Εναγόμενου. Δεν απαιτείται φυσική 

παρουσία στο Δικαστήριο στις 17.6.21. 

  

3575/20 Είναι ορισμένη η ακρόαση της αίτησης για Ι.Ο. ημερ. 17.3.21 και 

για οδηγίες η αίτηση για Συνοπτική απόφαση ημερ. 17.3.21. Να 

προσέλθουν οι συνήγοροι για την ακρόαση στις 17.6.21, 9꞉30 

π.μ. και για οδηγίες στην άλλη αίτηση.  

 

     

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ 17/6/2021 

 

Αρ. Αίτησης: Ορίζεται: 
 

727/2003 Να προσέλθουν οι συνήγοροι / διάδικοι στις 9꞉30 π.μ. αντί στις 

9 π.μ. 

 

232/2008 Να προσέλθουν οι συνήγοροι / διάδικοι στις 9꞉45 π.μ. αντί στις 

9 π.μ. 
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331/08 Να προσέλθουν οι συνήγοροι / διάδικοι στις 9꞉30 π.μ. αντί στις 

9 π.μ. 

 

838/10 Να προσέλθουν οι συνήγοροι / διάδικοι στις 9꞉30 π.μ. αντί στις 

9 π.μ. 

 

1716/12 Να προσέλθουν οι συνήγοροι / διάδικοι στις 9꞉30 π.μ. αντί στις 

9 π.μ. 

 

Διαχ. 690/13 Να προσέλθουν οι συνήγοροι / διάδικοι στις 9꞉30 π.μ. αντί στις 

9 π.μ. 

 

35/18 Να προσέλθουν οι συνήγοροι / διάδικοι στο Δικαστήριο στις 10 

π.μ. αντί στις 9 π.μ. 

 

241/19 Να προσέλθουν οι συνήγοροι / διάδικοι στο Δικαστήριο στις 

9꞉50 π.μ. αντί στις 9 π.μ. 

. 

248/19 Να προσέλθουν οι συνήγοροι / διάδικοι στις 9꞉50 π.μ. αντί στις 

9 π.μ. 

 

220/20 Η αίτηση ημερ. 14.7.20 θ’ απορριφθεί ως ανεπίδοτη άνευ 

βλάβης δικαιωμάτων των Αιτητών, εκτός αν προσκομισθεί στο 

Δικαστήριο επιδοτήριο στις 17.6.21, μέχρι 9꞉30 π.μ.  

 

88/21 Να προσέλθουν οι συνήγοροι / διάδικοι στις 9꞉50 π.μ. αντί στις 

9 π.μ. 

 

189/21 Να προσέλθουν οι συνήγοροι στις 10 π.μ. αντί στις 9 π.μ.. 
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175/21 Ακρόαση ορισμένη στις 10 π.μ. Να προσέλθουν οι συνήγοροι. 

 

 

Ο παρών Πίνακας συντάχθηκε στις 16/6/21..  

(υπ.)  …………………………………………… 

                         Α. Πανταζή – Λάμπρου, Ε. Δ.  


