
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

11.10.2021, ορίζονται ως ακολούθως: 

 

ΑΡ. ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΡΙΣΜΟΥ 

Αγωγή αρ. 2334/16 21.01.22 και ώρα 09:00π.μ.για οδηγίες 

Καμία διαταγή για έξοδα 

Αγωγή αρ. 3345/19 

 

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

Ένορκη αποκάλυψη εγγράφων από τους 

Εναγομένους να καταχωρηθεί μέχρι τότε 

Έξοδα στην πορεία 

Αγωγή αρ. 3703/19 

(Αίτηση ημ. 05.05.20 εναντίον 

Εναγομένων 2 και 3 λόγω μη 

καταχώρησης υπεράσπισης) 

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

αν καταχωρηθεί υπεράσπιση 10 μέρες 

προηγουμένως 

Η αγωγή για οδηγίες την ίδια ημερομηνία για 

τον Εναγόμενο 1 

Κατάλογος μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας 

από την Ενάγουσα και Εναγόμενο 1 μέχρι τότε 

Αγωγή αρ. 1866/18 04.03.22 και ώρα 10:00π.μ. για ακρόαση 

Έξοδα στην πορεία 

Αγωγή αρ. 1000/19 Η αγωγή απορρίπτεται ως εξωδίκως 

διευθετηθείσα 

Κάθε πλευρά τα έξοδα της 

Αγωγή αρ. 181/21 

(Αίτηση ημ. 27.05.21 λόγω 

παράλειψης καταχώρησης 

υπεράσπισης) 

Η αίτηση αποσύρεται με έξοδα υπέρ της 

Ενάγουσας ως θα υπολογιστούν από τον 

Πρωτοκολλητή και εγκριθούν από το 

Δικαστήριο 

Να πληρωθούν δε στο τέλος της αγωγής 

Αγωγή αρ. 1426/16 24.01.22 και ώρα 09:00π.μ.για οδηγίες 

Καμία διαταγή για έξοδα 
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Αγωγή αρ. 1141/20 Η αγωγή απορρίπτεται ως διευθετηθείσα 

Καμία διαταγή για έξοδα 

Αγωγή αρ. 1029/20 17.01.22 και ώρα 09:00π.μ.για οδηγίες 

Σύνοψη μαρτυρίας και κατάλογος μαρτύρων 

και από τις δυο πλευρές να καταχωρηθούν 

μέχρι τότε 

Αγωγή αρ. 540/20 Όσον αφορά τους Εναγόμενους 1, 3 και 4 

ορίζεται για απόδειξη στις 22/11/21 και ώρα 

09:00π.μ. εκτός αν καταχωρηθεί υπεράσπιση 5 

μέρες προηγουμένως 

Την ίδια ημερομηνία παραμένει για τον 

Εναγόμενο 2 προκειμένου να καταχωρήσει 

σύνοψη μαρτυρία και κατάλογο μαρτύρων 

Έξοδα στην πορεία  

Αγωγή αρ. 712/20 

(Αίτηση ημ. 09.04.20) 

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

Το προσωρινό διάταγμα παραμένει σε ισχύ 

Αγωγή αρ. 873/18 

(Αίτηση ημ. 29.09.20 για 

παραμερισμό επίδοσης από 

Εναγομένους 1, 2 και 3, 

Αίτηση ημ. 12.10.20 για ασφάλεια 

εξόδων από Εναγομένους 4 και 8 

Αίτηση ημ. 28.07.21 από 

Ενάγουσα λόγω μη καταχώρησης 

υπεράσπισης) 

Η αίτηση ημ. 29.09.20 ορίζεται για ακρόαση 

στις 14.12.21 και ώρα 09:00π.μ. με γραπτές 

αγορεύσεις 

 

Η αίτηση ημ. 12.10.20 ορίζεται για οδηγίες στις 

14.12.21 και ώρα 09:00π.μ. 

Η αίτηση ημ. 28.07.21 ορίζεται για οδηγίες στις 

14.12.21 και ώρα 09:00π.μ. 

Υπεράσπιση να καταχωρηθεί μέχρι τότε 

Αγωγή αρ. 3395/20 

(Αίτηση για απόφαση λόγω μη 

καταχώρησης σημειώματος 

εμφάνισης εναντίον των 

Εναγομένων 2) 

Εκδίδεται απόφαση εναντίον των Εναγομένων 

2 προσωπικά και αλληλέγγυα ως οι παρ. Α, Β, 

Γ, Δ, Ε και ΣΤ 

Τα έξοδα ως θα υπολογιστούν και εγκριθούν 

από το Δικαστήριο 
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ΑΡ. ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΡΙΣΜΟΥ 

Aίτηση αρ. 717/21 Εκδίδεται διάταγμα ως η παρ. (Α) της αίτησης 

Ο χρόνος παράδοσης των σχετικών εγγράφων 

στον Έφορο Εταιρειών, παρατείνεται σε 30 

ημέρες από τη σύνταξη του διατάγματος 

Καμία διαταγή για έξοδα 

 


