
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ  

ΕΝΩΠΙΟΝ: ΣΤ. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ, Π.Ε.Δ. 

18 Μαρτίου, 2022 

 

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

Π.Ε.Δ., την 18.03.2022, ορίζονται ως ακολούθως: 

ΑΡ. ΑΓΩΓΗΣ 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΡΙΣΜΟΥ 

Αγωγή αρ. 4420/10 Αίτηση ημερ. 06.08.20 

Ορίζεται για ακρόαση (με γραπτές αγορεύσεις) 
στις 30.05.22 και ώρα 09:30 π.μ.. 

Έξοδα στην πορεία. 
 

Αγωγή αρ. 350/14 
 

 

Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 30.05.22 και 
ώρα 09:00 π.μ. (εν αναμονή της έκδοσης 

απόφασης στην αίτηση εκκαθάρισης της Λαϊκής 
Τράπεζας) 

 
Το Δικαστήριο εξαιρέθηκε από την παρούσα 

υπόθεση. 

 
Κατά την πιο πάνω δικάσιμο η υπόθεση θα τεθεί 

ενώπιον άλλου Δικαστηρίου. 
 

Αγωγή αρ. 7537/14 Αίτηση ημερ. 25.04.16 
Ορίζεται για οδηγίες στις 28.03.22 και ώρα 

09:00 π.μ.. 
Έξοδα στην πορεία. 

 

Μέχρι τότε οι δικηγόροι των Εναγόντων θα 
πρέπει να αποσυρθούν από δικηγόροι τους. 

 

Αγωγή αρ. 1587/16 

 
 

Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση στις 

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

 

Αγωγή αρ. 2494/17 Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 16.05.22 και 
ώρα 09:00 π.μ. 

 
Ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων εκ 

μέρους του Ενάγοντα να καταχωριστεί μέχρι 
τότε.  

 

Αγωγή αρ. 4486/17 

 

 

Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 16.05.22 και 

ώρα 09:00 π.μ.. 



 
 

 

Ονομαστικός κατάλογος μαρτύρων και σύνοψη 

μαρτυρίας εκ μέρους των Εναγόντων και της 
Εναγόμενης 4 να καταχωριστεί μέχρι τότε.  

 
Το Δικαστήριο εξαιρέθηκε από την παρούσα 

υπόθεση. 
 

Κατά την πιο πάνω δικάσιμο η υπόθεση θα τεθεί 
ενώπιον άλλου Δικαστηρίου. 

 

Αγωγή αρ. 3270/19 
 

 

Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 23.05.22 και 
ώρα 09:00 π.μ.  

Ονομαστικός κατάλογος μαρτύρων και σύνοψη 
μαρτυρίας εκ μέρους των Εναγομένων να 

καταχωριστεί μέχρι τότε. 
 

Αγωγή αρ. 3839/21 Αίτηση ημερ. 10.02.22 

Ορίζεται για απόδειξη στις 22.03.22 και ώρα 
09:00 π.μ.  

 
Η δικηγόρος των Εναγομένων να προσκομίσει 

στο Δικαστήριο την επιστολή που όπως 
αναφέρει στο ηλεκτρονικό της μήνυμα έχει 

αποστείλει στους Εναγόμενους προκειμένου να 
της δοθεί άδεια να αποσυρθεί από δικηγόρος 

τους.  
 

Κατά την πιο πάνω ημερομηνία η φυσική 
παρουσία των δικηγόρων στο Δικαστήριο είναι 

απαραίτητη. 


