
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ  

ΕΝΩΠΙΟΝ: ΣΤ. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ, Π.Ε.Δ. 

4 Μαρτίου, 2022 

 

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

Π.Ε.Δ., την 04.03.2022, ορίζονται ως ακολούθως: 

 

ΑΡ. ΑΓΩΓΗΣ 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΡΙΣΜΟΥ 

Αγωγή αρ. 3687/16 Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση στις 04.07.22 και 
ώρα 10:30 π.μ.. 

 
Έξοδα στην πορεία.  

 

Αγωγή αρ. 4695/17 Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση την 1.07.22 και 

ώρα 10:30 π.μ.  
 

Έξοδα στην πορεία.  
 

Αγωγή αρ. 832/18 Κλήση για οδηγίες ημερ. 10.11.21 

Ορίζεται για οδηγίες στις 4.05.22 και ώρα 09:00 
π.μ.  

Εκ συμφώνου εκδίδεται διάταγμα για ένορκη 
αποκάλυψη, επιθεώρηση και ανταλλαγή 

εγγράφων.  
 

Όλες οι πλευρές να συμμορφωθούν με το 
διάταγμα του Δικαστηρίου μέχρι τότε. 

 

Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 4.05.22 και 
ώρα 09:00 π.μ. 

 
 

Αγωγή αρ. 3755/18 Κλήση για οδηγίες ημερ. 1.06.21 
Ορίζεται για οδηγίες στις 10.05.22 και ώρα 

09:00 π.μ. (εν αναμονή της απόφασης στην 
αίτηση εκκαθάρισης της Λαϊκής Τράπεζας). 

 
Το Δικαστήριο εξαιρέθηκε από την παρούσα 

αγωγή.  

 
Κατά την επόμενη δικάσιμο η υπόθεση να τεθεί 

ενώπιον άλλου Δικαστηρίου.  
 

Αγωγή αρ. 4214/19 Η υπόθεση είναι ήδη ορισμένη για οδηγίες στις 
14.03.22 και ώρα 09:00 π.μ., με τις ανάλογες 



 
 
 

οδηγίες που έχουν ήδη δοθεί από το Δικαστήριο 

στις 3.02.22. 
 

Αγωγή αρ. 3754/19 Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 21.03.22 και 
ώρα 09:00 π.μ.  

 

Αγωγή αρ. 1816/20 Αίτηση ημερ. 20.01.22 
Η αίτηση ορίζεται για οδηγίες στις 05.04.22 και 

ώρα 09:00 π.μ.  
Η Έκθεση Απαίτησης να καταχωριστεί μέχρι 

τότε.  
 

Αγωγή αρ. 2070/20 Αίτηση ημερ. 11.02.22 

Ορίζεται για επίδοση στις 16.03.22 και ώρα 
09:00 π.μ.. 

 

Αγωγή αρ. 654/21 Αίτηση ημερ. 17.03.21 

Ορίζεται για οδηγίες στις 04.04.22 και ώρα 
09:00 π.μ.  

 

Αίτηση ημερ. 24.09.21 
Άδεια δίδεται. Η αίτηση αποσύρεται και 

απορρίπτεται με έξοδα προς όφελος των 
Εναγομένων 1 και 2 και σε βάρος του Ενάγοντα. 

 
Αίτηση ημερ. 2.03.22 

Ορίζεται για οδηγίες στις 04.04.22 και ώρα 
09:00 π.μ.  

Ένσταση να καταχωριστεί μέχρι τότε. 
 

Αγωγή αρ. 935/21 

 
 

Αίτηση ημερ. 12.04.21 

Ορίζεται για οδηγίες στις 02.06.22 και ώρα 
09:30 π.μ.  

Τα προσωρινά διατάγματα ημερ. 14.04.21 
παραμένει σε ισχύ μέχρι τότε. 

 
Αίτηση ημερ. 25.11.21 

Ορίζεται για ακρόαση (με γραπτές αγορεύσεις) 
στις 02.06.22 και ώρα 09:30 π.μ.  

 
Έξοδα στην πορεία. 

 


