
 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΕΝΩΠΙΟΝ: Α. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ, Π.Ε.Δ. 

 04 Οκτωβρίου, 2021 

 

Οι υποθέσεις που είναι ορισμένες ενώπιον του κ. Α. Παναγιώτου, Π.Ε.Δ., την 

04.10.2021, ορίζονται ως ακολούθως: 

 

ΑΡ. ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΡΙΣΜΟΥ 

Αγωγή αρ. 2797/18 

(Αίτηση ημ. 26.08.20, 10.02.21, 

09.02.21 και 03.09.21) 

Όλες οι αιτήσεις ορίζονται για οδηγίες στις 

09.12.21 και ώρα 09:00π.μ. 

Να καταχωρηθούν συμπληρωματικές ένορκες 

δηλώσεις στις αιτήσεις 26.08.20 και 10.02.21 

Τα έξοδα στην πορεία εν πάση περιπτώσει όχι 

εναντίον των Εναγομένων 2 έως 9 

Αγωγή αρ. 607/21 

(Αίτηση ημ. 10.03.21) 

 

05.11.21 και ώρα 09:00π.μ. για οδηγίες 

Τυχόν αίτημα για συμπληρωματική ένορκη 

δήλωση να καταχωρηθεί μέχρι τότε 

Αγωγή αρ. 1170/19 

(Ενδιάμεση αίτηση ημ. 08.05.19) 

19.11.21 και ώρα 09:00π.μ. για οδηγίες 

Αγωγή αρ. 3088/19 

(Αίτηση ημ. 20.11.19 για απόφαση 

λόγω μη καταχώρησης 

υπεράσπισης) 

09.12.21 και ώρα 09:00π.μ. για απόδειξη εκτός 

αν καταχωρηθεί υπεράσπιση 4 μέρες 

προηγουμένως 

Έξοδα στην πορεία 

Αγωγή αρ. 849/19 04.11.21 και ώρα 09:00π.μ. για οδηγίες 

Οι Ενάγοντες να καταχωρήσουν μέχρι τότε 

ένορκη αποκάλυψη εγγράφων 

Έξοδα στην πορεία εν πάση περιπτώσει όχι 

εναντίον των Εναγομένων 

Αγωγή αρ. 1742/16 18.02.22 και ώρα 10:00π.μ. για ακρόαση 

Καμία διαταγή για έξοδα 

Αγωγή αρ. 1108/19 Η αγωγή απορρίπτεται 

Κάθε πλευρά τα έξοδα της 

Προηγούμενες διαταγές εξόδων να ακυρωθούν 



2 
 

Αγωγή αρ. 1496/19 17.02.22 και ώρα 10:00π.μ. για ακρόαση 

Έξοδα στην πορεία 

Κατάλογος εξόδων και σύνοψη μαρτυρίας, αν 

δεν έχουν καταχωρηθεί, να καταχωρηθούν 

εντός 30 ημερών από σήμερα 

Αγωγή αρ. 2550/19 Η αγωγή αποσύρεται και απορρίπτεται 

ανεπιφύλακτα ως εξωδίκως διευθετηθείσα 

Κάθε πλευρά να επωμιστεί τα έξοδα της 

Όλες οι προηγούμενες διαταγές εξόδων 

ακυρώνονται 

Αγωγή 1723/18 22.11.21 και ώρα 09:00π.μ. για οδηγίες 

Από πλευράς υπεράσπισης να καταχωρηθεί 

κατάλογος μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας 

Έξοδα στην πορεία 

Αγωγή 1376/18 

(Αίτηση ημ. 14.10.20) 

Απόφαση επιφυλάσσεται 

Αγωγή 3750/20 

(Αίτηση ημ. 31.03.21 λόγω μη 

καταχώρησης υπεράσπισης) 

Η αίτηση απορρίπτεται με έξοδα υπέρ της 

Ενάγουσας ως θα υπολογιστούν από τον 

Πρωτοκολλητή και εγκριθούν από το 

Δικαστήριο 

Να πληρωθούν δε στο τέλος της αγωγής 

Αγωγή 753/21 13.12.21 και ώρα 09:00π.μ. για οδηγίες 

Εκδίδεται διάταγμα αποκάλυψης εγγράφων 

εκατέρωθεν 

Αγωγή 5470/15 13.12.21 και ώρα 09:00π.μ. για οδηγίες 

Καμία διαταγή για έξοδα 

Αγωγή 16/21 

(Αίτηση ημ. 31.03.21 για απόφαση 

λόγω μη καταχώρησης 

υπεράσπισης) 

22.11.21 και ώρα 09:00π.μ. για απόδειξη εκτός 

εάν καταχωρηθεί υπεράσπιση 7 μέρες 

προηγουμένως 

Έξοδα στην πορεία 
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ΑΡ. ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΡΙΣΜΟΥ 

Γενική Αίτηση αρ. 452/20 Η κυρίως αίτηση απορρίπτεται άνευ βλάβης ως 

αποσυρθείσα 

Κάθε πλευρά να επωμιστεί τα έξοδα της 

Γενική Αίτηση αρ. 746/13 

(Αίτηση ημ. 23.07.20 για 

περιοδικές πληρωμές εναντίον 

των Καθ΄ ων η αίτηση 1 και 2) 

Για την Καθ΄ ης η Αίτηση 1 η αίτηση 

απορρίπτεται άνευ βλάβης 

Για τον Καθ΄ ου η Αίτηση 2 ορίζεται για επίδοση 

στις 08.11.21 και ώρα 09:00π.μ. 

Αίτηση αρ. 639/21 Εκδίδεται διάταγμα με το οποίο επικυρώνεται η 

μείωση λογαριασμού υπεραξίας των μετοχών 

της εταιρείας Pridex Global Ltd ως το πρακτικό 

στην παρ. 12 της αίτησης 

Ο χρόνος παράδοσης των σχετικών εγγράφων 

στον Έφορο Εταιρειών, παρατείνεται σε 30 

μέρες από τη σύνταξη του διατάγματος 

 

 


