
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ  

ΕΝΩΠΙΟΝ: ΣΤ. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ, Π.Ε.Δ. 

17 Μαρτίου, 2022 

 

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

Π.Ε.Δ., την 17.03.2022, ορίζονται ως ακολούθως: 

ΑΡ. ΑΓΩΓΗΣ 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΡΙΣΜΟΥ 

Αγωγή αρ. 7079/12 Η αγωγή ορίζεται για συνέχιση της ακρόασης 

στις 14.04.22 και ώρα 10:30 π.μ. 
Τα έξοδα επιδικάζονται προς όφελος των 

Εναγόντων. 
 

Αγωγή αρ. 4663/15 
 

 

Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση για τους 
Εναγόμενους 1 και 3 στις 05.07.22 και ώρα 

10:30 π.μ. 
 

Έξοδα στην πορεία σε καμία όμως περίπτωση 
εναντίον των Εναγομένων 1 και 3. 

 

Αγωγή αρ. 3180/18 Αίτηση ημερ. 26.02.21 
Ορίζεται για ακρόαση (με γραπτές αγορεύσεις) 

στις 23.05.22 και ώρα 09:30 π.μ.. 
Τα έξοδα επιδικάζονται προς όφελος των 

Αιτητών-Εναγομένων 2. 
 

Αίτηση ημερ. 11.02.21 
Ορίζεται για οδηγίες στις 23.05.22 και ώρα 

09:30 π.μ.  

Ένσταση να καταχωριστεί μέχρι τότε. 
(Θα προηγηθεί η εκδίκαση της αίτησης ημερ. 

26.02.21). 
 

Αίτηση ημερ. 25.09.20 
Ορίζεται για οδηγίες στις 23.05.22 και ώρα 

09:30 π.μ..  
Ένσταση να καταχωριστεί μέχρι τότε. 

(Θα προηγηθεί η εκδίκαση της αίτησης ημερ. 
26.02.21). 

 

Αγωγή αρ. 2017/21 
 

 

Αίτηση ημερ. 02.09.21 
Ορίζεται για οδηγίες στις 19.04.22 και ώρα 

09:00 π.μ.  
Ένσταση εκ μέρους των Καθ΄ ων η αίτηση 1-8 

να καταχωριστεί μέχρι τότε. 
 



 
 

 

Τα έξοδα επιδικάζονται προς όφελος του 

Αιτητή. 
 

Αίτηση ημερ. 06.10.21 
Ορίζεται για οδηγίες στις 19.04.22 και ώρα 

09:00 π.μ.. 
Έκθεση Απαίτησης να καταχωριστεί μέχρι τότε.  

 

ΑΡ. ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΡΙΣΜΟΥ 

Γενική Αίτηση αρ.203/20 Αίτηση ημερ. 06.07.20 

Ορίζεται για οδηγίες για τους Καθ΄ ων η 
αίτηση 1, 2, 4 και 5 στις 20.05.22 και ώρα 

09:00 π.μ.. 
 

Ορίζεται για επίδοση στον Καθ΄ ου η αίτηση 3 
στις 20.05.22 και ώρα 09:00 π.μ.. 

 
Ένσταση εκ μέρους του Καθ΄ ου η αίτηση 1 

να καταχωριστεί μέχρι τότε. 

 
Κυρίως Αίτηση ημερ. 06.07.20 

Ορίζεται για οδηγίες στις 20.05.22 και ώρα 
09:00 π.μ..  

 
Αίτηση ημερ. 15.02.22 

Ορίζεται για οδηγίες στις 20.05.22 και ώρα 
09:00 π.μ.  

Ένσταση εκ μέρους των Καθ΄ ων η αίτηση 2, 
4 και 5 μέχρι τότε.  

 
Ορίζεται για επίδοση στον Καθ΄ ου η αίτηση 3 

στις 20.05.22 και ώρα 09:00 π.μ. 
 

Αίτηση ημερ. 15.02.22 

Ορίζεται για οδηγίες στις 20.05.22 και ώρα 
09:00 π.μ.  

Ένσταση εκ μέρους των Καθ΄ ων η αίτηση 2, 
4 και 5 μέχρι τότε. 

 
Ορίζεται για επίδοση στον Καθ΄ ου η αίτηση 3 

στις 20.05.22 και ώρα 09:00 π.μ..   
 


