
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ  

ΕΝΩΠΙΟΝ: ΣΤ. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ, Π.Ε.Δ. 

26 Οκτωβρίου, 2021 

 

Oι υποθέσεις που είναι ορισμένες ενώπιον της κας Στ. Χατζηγιάννη, 

Π.Ε.Δ., την 26.10.2021, ορίζονται ως ακολούθως: 

ΑΡ. ΑΓΩΓΗΣ 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΡΙΣΜΟΥ 

Αγωγή αρ. 1774/15 Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 10.12.21 και 

ώρα 09:00 π.μ.. 
 

Όσον αφορά το αίτημα για αναστολή της 
διαδικασίας θα παραμείνει κατά την πιο πάνω 

ημερομηνία ούτως ώστε να παρακολουθηθεί η 
διαδικασία της εκκαθάρισης της Εναγόμενης 4 

και το Δικαστήριο θα επιληφθεί σχετικού 
αιτήματος κατά εκείνη την ημερομηνία. 

 
Χωρίς έξοδα. 

 

Αγωγή αρ. 4779/17 
 

 

Αίτηση ημερ. 31.05.21 
Ορίζεται για οδηγίες στις 16.11.21 και ώρα 

09:00 π.μ. 
 

Στο μεσοδιάστημα να γίνουν τα αναγκαία 
διαβήματα ώστε να διενεργηθεί η αλλαγή 

δικηγόρου μέχρι τότε. 
 

Έξοδα στην πορεία. 
 

Αγωγή αρ. 1455/18 Αίτηση ημερ. 03.03.20 

Ορίζεται για οδηγίες στις 16.11.21 και ώρα 
09:00 π.μ.  

Ένσταση να καταχωριστεί μέχρι τότε 
Έξοδα στην πορεία. 

 
Αίτηση ημερ. 22.11.19 

Ορίζεται για οδηγίες στις 16.11.21 και ώρα 
09:00 π.μ. 

Έξοδα στην πορεία. 
 

Αγωγή αρ. 2826/18 Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση στις 24.05.22 

και ώρα 10:30 π.μ.  
Ο Εναγόμενος 2 να καταχωρήσει ονομαστικό 

κατάλογο μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας 
εντός 10 ημερών από σήμερα. 

Έξοδα στην πορεία. 



 
 

Αγωγή αρ. 2351/18 Η παρούσα υπόθεση έχει ανατεθεί στον κ. Α. 

Παναγιώτου, Π.Ε.Δ. 
 

Αγωγή αρ. 1984/19 Αίτηση ημερ. 31.10.19 
Η αίτηση αποσύρεται και απορρίπτεται με έξοδα 

υπέρ της Ενάγουσας. 

 

Αγωγή αρ. 3066/19 Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση στις 25.05.22 

και ώρα 10:30 π.μ..  
Έξοδα στην πορεία. 

 

Αγωγή αρ. 271/19 
 

 
 

Αιτήσεις ημερ. 06.02.19, 29.03.19 και 
02.04.21  

Όλες οι αιτήσεις ορίζονται για οδηγίες στις 
29.10.21 και ώρα 09:00 π.μ.  

Τα προσωρινά διατάγματα σε ισχύ μέχρι τότε 
Έξοδα στην πορεία. 

 

ΑΡ. ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΡΙΣΜΟΥ 

Γενική Αίτηση αρ. 820/11 

 
 

Αίτηση ημερ. 13.07.21 

Η αίτηση αποσύρεται και απορρίπτεται άνευ 
βλάβης και χωρίς έξοδα. 

 

Γενική Αίτηση αρ. 467/20 Αίτηση ημερ. 18.12.20 

Ορίζεται για ακρόαση (με γραπτές αγορεύσεις) 
στις 14.12.21 και ώρα 09:30 π.μ.  

Τα προσωρινά διατάγματα σε ισχύ μέχρι τότε. 
Χωρίς έξοδα. 

  

Γενική Αίτηση αρ. 123/21 Αίτηση ημερ. 21.04.21 
Ορίζεται για οδηγίες στις 29.10.21 και ώρα 

09:00 π.μ.. 
 


