
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΕΝΩΠΙΟΝ: Α. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ, Π.Ε.Δ. 

 28 Μαρτίου, 2022 

 

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

28.03.2022, ορίζονται ως ακολούθως: 

ΑΡ. ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΡΙΣΜΟΥ 

Αγωγή αρ. 7042/15 

(Αίτηση της Εναγομένης 3 ημ. 

09.02.22 για καταχώρηση 

περαιτέρω υπεράσπισης) 

Αίτηση και αγωγή ορίζονται στις 11.05.22 και 

ώρα 09:00π.μ. για οδηγίες  

Ένσταση να καταχωρηθεί μέχρι τότε 

Αγωγή αρ. 1554/19 

 

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

Καμία διαταγή για έξοδα 

Αγωγή αρ. 1029/20 23.09.22 και ώρα 10:30π.μ. για ακρόαση 

Εντός 60 ημερών από σήμερα να καταχωρηθεί 

από τους Εναγομένους κατάλογος μαρτύρων και 

σύνοψη μαρτυρίας 

Έξοδα στην πορεία 

Αγωγή αρ. 770/16 08.06.22 και ώρα 09:00π.μ. για οδηγίες 

Καμία διαταγή για έξοδα 

Αγωγή αρ. 718/20 18.05.22 και ώρα 09:00π.μ. για οδηγίες 

Καμία διαταγή για έξοδα 

Αγωγή αρ. 1589/17 26.09.22 και ώρα 10:30π.μ. για ακρόαση 

Έξοδα στην πορεία όχι εναντίον των Εναγόντων 

Αγωγή αρ. 3485/18 27.09.22 και ώρα 10:30π.μ. για ακρόαση 

Έξοδα στην πορεία 

Αγωγή αρ. 1621/20 Η αγωγή αποσύρεται ανεπιφύλακτα ως εξωδίκως 

διευθετηθείσα 

Η κάθε πλευρά να επωμιστεί τα έξοδα στις 

Κάθε προηγούμενη διαταγή για έξοδα 

ακυρώνεται 

Αγωγή αρ. 345/17 

(Αίτηση ημ. 05.04.18) 

14.04.22 και ώρα 09:00π.μ. για προφορικές 

αγορεύσεις και διευκρινίσεις 
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Αγωγή 3940/18 

(Αίτηση ημ. 04.01.22 για ασφάλεια 

εξόδων υπό Εναγομένων 2 και 3) 

Η αίτηση ορίζεται για ακρόαση με γραπτές 

αγορεύσεις στις 05.05.22 και ώρα 09:00π.μ. 

Οι αγορεύσεις να αποσταλούν στην άλλη πλευρά 

και στο Δικαστήριο ηλεκτρονικά 3 μέρες 

προηγουμένως 

Έξοδα στην πορεία 

Αγωγή 970/13 

(Αίτηση τροποποίησης 

υπεράσπισης ημ. 24.03.22) 

Αίτηση και αγωγή για οδηγίες 11.04.22 και ώρα 

09:00π.μ. 

Ένσταση να καταχωρηθεί μέχρι τότε 

Έξοδα στην πορεία 

Αγωγή 3307/19 

(Αίτηση ημ. 27.11.20 για 

προσωρινό διάταγμα, Αίτηση ημ. 

08.03.21 για απόφαση λόγω μη 

καταχώρησης Υπεράσπισης) 

Οι δυο αιτήσεις για οδηγίες στις 09.05.22 και ώρα 

09:00π.μ. 

Έξοδα στην πορεία 

Το διάταγμα σε ισχύ 

Αγωγή 915/21 

(Αίτηση ημ. 08.04.21 για 

προσωρινά διατάγματα) 

Η αγωγή και η αίτηση για οδηγίες στις 16.05.22 

και ώρα 09:00π.μ. 

Καμία διαταγή για έξοδα 

Αγωγή αρ. 107/17 28.09.22 και ώρα 10:30π.μ. για ακρόαση 

Έξοδα στην πορεία 

 

ΑΡ. ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΡΙΣΜΟΥ 

Αίτηση αρ. 631/21 

(Κυρίως αίτηση ημ. 27.08.21, 

Αίτηση παραμερισμού ημ. 

21.03.21) 

Τόσο η κυρίως αίτηση όσο και η αίτηση 

παραμερισμού ορίζονται για οδηγίες στις 

09.05.22 και ώρα 09:00π.μ. 

Ενστάσεις να καταχωρηθούν μέχρι τότε 

Έξοδα στην πορεία 

Αίτηση αρ. 335/11 

(Αίτηση ημ. 28.01.22, Αίτηση ημ. 

12.06.20) 

Και οι δυο αιτήσεις ορίζονται για οδηγίες στις 

06.05.22 και ώρα 09:00π.μ. 

Ένσταση στην αίτηση ημ. 28.01.22 να 

καταχωρηθεί μέχρι τότε 

Έξοδα στην πορεία 

 


