
 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ                                                                                            31/5/21 

ΕΝΩΠΙΟΝ: Ν. Α. Π. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ, Ε.Δ. 

 

ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΤΩ ΑΓΩΓΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ 01/06/21 ΔΙΔΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ 

ΟΔΗΓΙΕΣ: 

 

ΑΡ. ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΕΡ. ΟΡΙΣΜΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ 

7522/12  Να εμφανιστούν - Συνεχιζόμενη 

4108/13  Να εμφανιστούν  

803/17 7/7/2021 στις 08:30 για οδηγίες Αναβάλλεται λόγω απουσίας φυσικού Δικαστή 

4027/17  Να εμφανιστούν 

161/18 11/10/2021 στις 08:30 για οδηγίες * 

569/18 18/11/2021 στις 11:00 για Ακρόαση Αναβολή – Το Δικαστήριο θα επιληφθεί την 7522/12 

που είναι συνεχιζόμενη. 

1197/18  Έχει ήδη αποσυρθεί 

2362/18  Να εμφανιστούν 

3109/18 11/10/2021 στις 08:30 για οδηγίες Ο χρόνος καταχώρισης της ένορκης δήλωσης 

αποκάλυψης για τον Εναγόμενο 6 παρατείνεται για 

15 ημέρες από σήμερα. Ο Ενάγων θα καταχωρίσει 

και θα παραδώσει στους Εναγόμενους ονομαστικό 

κατάλογο των μαρτύρων του με σύνοψη της 

μαρτυρίας τους εντός 60 ημερών από 1/6/2021. Οι 

Εναγόμενοι θα καταχωρίσουν και θα παραδώσουν 

στον Ενάγοντα ονομαστικό κατάλογο των μαρτύρων 

τους με σύνοψη της μαρτυρίας τους εντός 60 

ημερών από την παράδοση του καταλόγου του 

Ενάγοντα. Έξοδα στην πορεία. 

445/19  Να εμφανιστούν 

1370/19 11/10/2021 στις 08:30 για οδηγίες Ο Ενάγων θα καταχωρίσει και θα παραδώσει στους 

Εναγόμενους ονομαστικό κατάλογο των μαρτύρων 

του με σύνοψη της μαρτυρίας τους εντός 60 ημερών 

από 1/6/2021.Οι Εναγόμενοι θα καταχωρίσουν και 

θα παραδώσουν στον Ενάγοντα ονομαστικό 

κατάλογο των μαρτύρων τους με σύνοψη της 

μαρτυρίας τους εντός 60 ημερών από την 

παράδοση του καταλόγου του Ενάγοντα. Έξοδα 

στην πορεία. 



2150/19 11/10/2021 στις 08:30 για οδηγίες Έγκριση αιτήματος αναβολής για να γίνουν 

προσπάθειες διευθέτησης. 

2159/19 11/10/2021 στις 08:30 για οδηγίες Όπως όλοι οι διάδικοι προβούν σε ένορκη 

αποκάλυψη εγγράφων σύμφωνα με τον Τύπο 22, 

Δ.28,Θ.2, εντός 45 ημερών από 1/6/21. 

Όπως οι διάδικοι επιθεωρήσουν τα έγγραφα τα 

οποία έχουν αποκαλυφθεί εντός 20 ημερών από την 

αποκάλυψη. Έξοδα στην πορεία. 

3746/19 11/10/2021 στις 08:30 για οδηγίες Ο Ενάγων θα καταχωρίσει και θα παραδώσει στον 

Εναγόμενο τη μαρτυρία του εντός 45 ημερών από 

1/6/2021. Ο Εναγόμενος θα καταχωρίσει και θα 

παραδώσει στον Ενάγοντα τη μαρτυρία του εντός 45 

ημερών από την παράδοση της μαρτυρίας του 

Ενάγοντα. Έξοδα στην πορεία. 

3923/19  Θα ειδοποιηθούν με email. 

29/20 11/10/2021 στις 08:30  Για απόδειξη εκτός εάν καταχωριστεί υπεράσπιση 

τουλάχιστον 5 μέρες προηγουμένως. 

226/20  Ενόψει της καταχώρισης Υπεράσπισης η αίτηση 

ημερ. 23/10/20 απορρίπτεται με έξοδα, όπως αυτά 

θα υπολογιστούν και θα εγκριθούν στο τέλος, υπέρ 

του Ενάγοντα και εναντίον των Εναγομένων 

482/20  Να εμφανιστούν 

806/20  Να σταλούν οι αγορεύσεις με email 

1974/20  Να εμφανιστούν 

1994/20 11/10/2021 στις 08:30 Για απόδειξη εκτός εάν καταχωριστεί υπεράσπιση 

τουλάχιστον 5 μέρες προηγουμένως. 

2936/20 11/10/2021 στις 08:30 για οδηγίες Όπως όλοι οι διάδικοι προβούν σε ένορκη 

αποκάλυψη εγγράφων σύμφωνα με τον Τύπο 22, 

Δ.28,Θ.2, εντός 45 ημερών από 1/6/21. 

Όπως οι διάδικοι επιθεωρήσουν τα έγγραφα τα 

οποία έχουν αποκαλυφθεί εντός 20 ημερών από την 

αποκάλυψη. Έξοδα στην πορεία. 

2977/20 11/10/2021 στις 08:30 Για απόδειξη εκτός εάν καταχωριστεί υπεράσπιση 

τουλάχιστον 5 μέρες προηγουμένως. 

3213/20  Θα ειδοποιηθούν με email. 

3214/20  Θα ειδοποιηθούν με email. 

3217/20  Θα ειδοποιηθούν με email. 

 

 



 

* ΕΚΤΟΣ ΟΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΛΛΗ ΑΝΑΦΟΡΑ, ΕΚΕΙ ΟΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΔΟΘΕΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ 

ΑΝΑΝΕΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΡΙΣΜΟΥ 

 

Υπ. ……………………………………… 

                                                                                                                 Ν. Α. Π. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Ε.Δ.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


