
 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ                                                                                            18/5/21 

ΕΝΩΠΙΟΝ: Ν. Α. Π. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ, Ε.Δ. 

 

ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΤΩ ΑΓΩΓΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ 19/5/21 ΔΙΔΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ 

ΟΔΗΓΙΕΣ: 

 

ΑΡ. ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΕΡ. ΟΡΙΣΜΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ 

32/12  Να εμφανιστούν 

7385/12  Να εμφανιστούν 

366/13  Να εμφανιστούν 

2861/13 19/10/2021 στις 11:00 για Ακρόαση Αναβολή. Το Δικαστήριο επίσης θα επιληφθεί της 

23042/2015 (συνεχιζόμενη Ακρόαση - Ποινική) 

7047/14 9/7/2021 στις 08:30 για οδηγίες Αναβολή μετά από αίτημα. Το Δικαστήριο επίσης θα 

επιληφθεί της 23042/2015 (συνεχιζόμενη Ακρόαση - 

Ποινική) 

4765/15 9/7/2021 στις 08:30 για οδηγίες  

4839/15 27/9/2021 στις 11:00 για Ακρόαση  

1640/17  Να εμφανιστούν 

3497/17 24/3/2022 στις 11:00 για Ακρόαση  

3594/17  Θα ειδοποιηθούν με email 

3672/17 28/3/2022 στις 11:00 για Ακρόαση  

989/18 31/3/2022 στις 11:00 για Ακρόαση  

2913/18 4/4/2022 στις 11:00 για Ακρόαση  

120/19 7/4/2022 στις 11:00 για Ακρόαση  

740/19  Αποσύρθηκε 

1261/19  Να εμφανιστούν 

1455/19 13/10/2021 στις 11:00 για Ακρόαση Ο χρόνος καταχώρησης της ένορκης δήλωσης 

αποκάλυψης του Ενάγοντα παρατείνεται μέχρι την 

19/5/2021. 

Ο Ενάγων θα καταχωρίσει και θα παραδώσει στον 

Εναγόμενο τη μαρτυρία του εντός 45 ημερών από 

19/5/21. 

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. 

 



1456/19 14/10/2021 στις 11:00 για Ακρόαση Ο χρόνος καταχώρησης της ένορκης δήλωσης 

αποκάλυψης του Ενάγοντα παρατείνεται μέχρι την 

19/5/2021. 

Ο Ενάγων θα καταχωρίσει και θα παραδώσει στον 

Εναγόμενο τη μαρτυρία του εντός 45 ημερών από 

19/5/21. 

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. 

1587/19 28/9/2021 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 45 ημερών 

από 19/5/2021. 

Οι Εναγόμενοι θα καταχωρίσουν και θα 

παραδώσουν στον Ενάγοντα ονομαστικό κατάλογο 

των μαρτύρων τους με σύνοψη της μαρτυρίας τους 

εντός 45 ημερών από την παράδοση του καταλόγου 

του Ενάγοντα. 

Έξοδα στην πορεία. 

 

63/20 28/9/2021 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 19/5/2021. 

Όπως οι διάδικοι επιθεωρήσουν τα έγγραφα τα 

οποία έχουν αποκαλυφθεί εντός 20 ημερών από την 

αποκάλυψη. 

Έξοδα στην πορεία. 

468/20 28/9/2021 στις 08:30 για οδηγίες. Αίτηση για Απόφαση ημερ. 10/7/2020: 

Ενόψει της καταχώρισης Υπεράσπισης η αίτηση 

απορρίπτεται με έξοδα, όπως αυτά θα 

υπολογιστούν και θα εγκριθούν στο τέλος, υπέρ του 

Ενάγοντα και εναντίον του Εναγομένου 1. 

Κλήση για Οδηγίες ημερ. 8/3/2021: 

Όπως όλοι οι διάδικοι προβούν σε ένορκη 

αποκάλυψη εγγράφων σύμφωνα με τον Τύπο 22, 

Δ.28,Θ.2, εντός 45 ημερών από 19/5/2021. 



Όπως οι διάδικοι επιθεωρήσουν τα έγγραφα τα 

οποία έχουν αποκαλυφθεί εντός 20 ημερών από την 

αποκάλυψη. 

Έξοδα στην πορεία. 

2031/20 28/9/2021 στις 08:30 για Απόδειξη Εκτός αν καταχωριστεί Υπεράσπιση τουλάχιστον 5 

μέρες προηγουμένως. 

2361/20  Αποσύρθηκε 

2936/20  Αίτηση για Απόφαση ημερ. 1/12/2020: 

Ενόψει της καταχώρισης Υπεράσπισης η αίτηση 

απορρίπτεται με έξοδα, όπως αυτά θα 

υπολογιστούν και θα εγκριθούν στο τέλος, υπέρ του 

Ενάγοντα και εναντίον των Εναγομένων. 

3034/20  Να εμφανιστούν 

189/21  Αίτηση για Απόφαση ημερ. 24/3/2021: 

Ενόψει της καταχώρισης Υπεράσπισης η αίτηση 

απορρίπτεται με έξοδα, όπως αυτά θα 

υπολογιστούν και θα εγκριθούν στο τέλος, υπέρ του 

Ενάγοντα και εναντίον του Εναγομένου. 

197/21 28/9/2021 στις 08:30 για Απόδειξη Εκτός αν καταχωριστεί Υπεράσπιση τουλάχιστον 5 

μέρες προηγουμένως. 

406/21 15/6/2021 στις 08:30 για Απόδειξη  

605/21  Να εμφανιστούν 

 

 

Υπ. ……………………………………… 

                                                                                                                 Ν. Α. Π. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Ε.Δ.   

 

 

 

 


