
 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ                                                                                            11/5/21 

ΕΝΩΠΙΟΝ: Ν. Α. Π. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ, Ε.Δ. 

 

ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΤΩ ΑΓΩΓΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ 12/5/21 ΔΙΔΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ 

ΟΔΗΓΙΕΣ: 

 

ΑΡ. ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΕΡ. ΟΡΙΣΜΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ 

5123/12  Να εμφανιστούν 

3389/13  Να εμφανιστούν 

6965/14 29/10/2021 στις 11:00 για Ακρόαση Αναβολή. Το Δικαστήριο θα επιληφθεί τις 5123/2012 

και 3389/2013. 

7238/14 2/11/2021 στις 11:00 για Ακρόαση Να εμφανιστούν 

471/15 4/11/2021 στις 11:00 για Ακρόαση  

4909/16 8/7/2021 στις 08:30 για Οδηγίες Ο Εναγόμενος να καταχωρίσει κατάλογο μαρτύρων 

με σύνοψη της μαρτυρίας  τους μέχρι τότε. 

2114/17 10/11/2021 στις 11:00 για Ακρόαση  

843/18  Να εμφανιστούν 

1248/18  Να εμφανιστούν 

3312/18  Να εμφανιστούν 

437/19 6/4/2022 στις 11:00 για Ακρόαση  

1868/19 8/7/2021 στις 08:30 για Απόδειξη Εκτός αν καταχωριστεί Υπεράσπιση τουλάχιστον 5 

μέρες προηγουμένως. 

2454/19 22/9/2021 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 12/5/2021. 

Όπως οι διάδικοι επιθεωρήσουν τα έγγραφα τα 

οποία έχουν αποκαλυφθεί εντός 20 ημερών από την 

αποκάλυψη. Έξοδα στην πορεία. 

3989/19  Να εμφανιστούν 

326/20 

Κλήσεις 

6/11/2020 και 

19/4/2021 

22/9/2021 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 12/5/2021. 

Όπως οι διάδικοι επιθεωρήσουν τα έγγραφα τα 

οποία έχουν αποκαλυφθεί εντός 20 ημερών από την 

αποκάλυψη. Έξοδα στην πορεία. 

1737/20  Εν όψει της καταχώρισης Υπεράσπισης η αίτηση για 

απόφαση ημερ. 24/11/2020 απορρίπτεται με έξοδα, 



όπως αυτά θα υπολογιστούν, υπέρ του Ενάγοντα 

και εναντίον των Εναγομένων και θα είναι 

καταβλητέα στο τέλος. 

2181/20  Εν όψει της καταχώρισης Υπεράσπισης η αίτηση για 

απόφαση ημερ. 16/10/2020 απορρίπτεται με έξοδα, 

όπως αυτά θα υπολογιστούν, υπέρ του Ενάγοντα 

και εναντίον των Εναγομένων και θα είναι 

καταβλητέα στο τέλος. 

2353/20 22/9/2021 στις 08:30 για Οδηγίες Αίτηση για Απόφαση ημερ. 16/10/2020: 

Εν όψει της καταχώρισης Υπεράσπισης η αίτηση για 

απόφαση απορρίπτεται με έξοδα, όπως αυτά θα 

υπολογιστούν, υπέρ του Ενάγοντα και εναντίον των 

Εναγομένων και θα είναι καταβλητέα στο τέλος. 

Κλήση για Οδηγίες ημερ. 3/3/2021: 

Όπως όλοι οι διάδικοι προβούν σε ένορκη 

αποκάλυψη εγγράφων σύμφωνα με τον Τύπο 22, 

Δ.28,Θ.2, εντός 45 ημερών από 12/5/2021. 

Όπως οι διάδικοι επιθεωρήσουν τα έγγραφα τα 

οποία έχουν αποκαλυφθεί εντός 20 ημερών από την 

αποκάλυψη. Έξοδα στην πορεία. 

2885/20 8/7/2021 στις 08:30 για Απόδειξη η 

αίτηση για απόφαση εναντίον του 

Εναγομένου 2 (ημερ. 24/11/2020). 

 

Εκτός αν καταχωριστεί Υπεράσπιση τουλάχιστον 5 

μέρες προηγουμένως. 

 

Αίτηση για Απόφαση ημερ. 11/3/2021: 

Εν όψει της καταχώρισης Υπεράσπισης η αίτηση για 

απόφαση απορρίπτεται με έξοδα, όπως αυτά θα 

υπολογιστούν, υπέρ του Ενάγοντα και εναντίον του 

Εναγομένου 1 και θα είναι καταβλητέα στο τέλος. 

3379/20  Εν όψει της καταχώρισης Υπεράσπισης η αίτηση για 

απόφαση ημερ. 17/3/2021 απορρίπτεται με έξοδα, 

όπως αυτά θα υπολογιστούν, υπέρ του Ενάγοντα 

και εναντίον των Εναγομένων και θα είναι 

καταβλητέα στο τέλος. 

 

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

ΑΝΑΝΕΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΡΙΣΜΟΥ 

 

Υπ. ……………………………………… 

                                                                                                                 Ν. Α. Π. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Ε.Δ.   


