
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ  

ΕΝΩΠΙΟΝ: ΣΤ. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ, Π.Ε.Δ. 

18 Νοεμβρίου, 2021 

 

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

Π.Ε.Δ., την 18.11.2021, ορίζονται ως ακολούθως: 

 

ΑΡ. ΑΓΩΓΗΣ 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΡΙΣΜΟΥ 

Αγωγή αρ. 884/14 Αίτηση ημερ. 21.10.21 

Ορίζεται για οδηγίες στις 20.12.21 και ώρα 
09:00 π.μ.  

Τυχόν ένσταση να καταχωριστεί μέχρι τότε 
 

Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες την ίδια ημέρα 
 

Αγωγή αρ. 2494/17 Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 20.12.21 και 

ώρα 09:00 π.μ.  
Ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων εκ 

μέρους του Εναγομένου 1 να καταχωριστεί 
μέχρι τότε 

Οι ενάγοντες να προβούν σε όλα τα αναγκαία 
διαβήματα ούτως ώστε να υπάρξει αλλαγή 

δικηγόρου μέχρι τότε 
 

Αγωγή αρ. 4436/17 Αίτηση ημερ. 20.12.19 

Ορίζεται για οδηγίες στις 20.12.21 και ώρα 
09:00 π.μ. 

Οι δικηγόροι των Καθ΄ ων η αίτηση να 
αναλάβουν να παρουσιάσουν τους Καθ΄ ων η 

αίτηση στο Δικαστήριο κατά την ακρόαση της 
αίτησης 

 

Αγωγή αρ. 2957/18 Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση στις 30.05.22 
και ώρα 10:30 π.μ.  

Έξοδα στην πορεία 
 

Αγωγή αρ. 832/18 Αίτηση ημερ. 31.3.21 
Η αίτηση αποσύρεται και απορρίπτεται με έξοδα 

προς όφελος των Αιτητών 
 

Αγωγή αρ. 1127/18 Αίτηση ημερ. 3.06.21 

Ορίζεται για ακρόαση (με γραπτές αγορεύσεις) 
στις 24.01.22 και ώρα 09:00 π.μ.  

Έξοδα στην πορεία 
 



 
 

ΑΡ. ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΡΙΣΜΟΥ 

Γενική Αίτηση αρ. 203/20 Αίτηση ημερ. 6.07.20 
Ορίζεται για οδηγίες για τους Καθ΄ ων η αίτηση 

1, 2, 4 και 5 στις 17.12.21 και ώρα 09:00 π.μ..  
Την ίδια ημέρα ορίζεται για επίδοση στον Καθ΄ 

ου η αίτηση 3. 
 

Κυρίως Αίτηση 
Ορίζεται για οδηγίες για τους Καθ΄ ων η αίτηση 

1, 2, 4 και 5 και για επίδοση στον Καθ΄ ου η 
αίτηση 3 στις 17.12.21 και ώρα 09:00 π.μ. 

 
Ένσταση εκ μέρους των Καθ΄ ων η αίτηση 1, 

2, 4 και 5 στην Κυρίως Αίτηση να καταχωριστεί 

μέχρι τότε 
 

Έξοδα στην πορεία 
 

Γενική Αίτηση αρ. 368/21 Εκδίδεται διάταγμα ως οι παράγραφοι Α και Β 
της Αίτησης 

 

Αίτηση Εταιρείας αρ. 849/21 
 

 

Εκδίδεται διάταγμα ως οι παράγραφοι Α, Β, Γ, 
Δ και Ε της Κυρίως Αίτησης 

 


