
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ  
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13 Μαΐου, 2022 

 

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

Π.Ε.Δ., την 13.05.2022, ορίζονται ως ακολούθως: 

 

ΑΡ. ΑΓΩΓΗΣ 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΡΙΣΜΟΥ 

Αγωγή αρ. 5991/16 Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση στις 17.10.22 και 

ώρα 10:30 π.μ.. 
Έξοδα στην πορεία.  

 

Αγωγή αρ. 3083/17 Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση στις 18.10.22 και 
ώρα 10:30 π.μ.. 

Έξοδα στην πορεία. 
 

Αγωγή αρ. 556/18 3 Κλήσεις για οδηγίες ημερ. 22.09.21 
Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 08.07.22 και 

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

μέρους των Εναγόντων και των Εναγομένων 2, 

3 και 4 να καταχωριστεί μέχρι τότε. 
Μέχρι τότε θα πρέπει να ληφθούν όλα τα 

αναγκαία διαβήματα για τροποποίηση του 
κλητηρίου λόγω του ότι ο Εναγόμενος 3 έχει 

αποβιώσει. 
  

Αγωγή αρ. 2223/18 Κλήση για οδηγίες ημερ. 08.02.22 
Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 05.07.22 και 

ώρα 09:00 π.μ.  

Ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων και από 
τις δύο πλευρές να καταχωριστεί μέχρι τότε. 

 

Αγωγή αρ. 3157/19 Αίτηση ημερ. 08.04.22 

Ορίζεται για οδηγίες στις 31.05.22 και ώρα 
09:00 π.μ.. 

Η παρουσία των δικηγόρων των Αιτητών είναι 
απαραίτητη προκειμένου να διευκρινιστεί κατά 

πόσο εφαρμόζεται ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός 
1393/2017 στην Αγγλία η οποία είναι εκτός 

Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 

Αγωγή αρ. 3206/20 Αίτηση ημερ. 19.04.21 

Ορίζεται για οδηγίες στις 24.06.22 και ώρα 
09:00 π.μ.. 



 
 
 

Έξοδα στην πορεία. 

 
Αίτηση ημερ. 04.02.22 

Ορίζεται για οδηγίες στις 24.06.22 και ώρα 
09:00 π.μ. 

Ένσταση να καταχωριστεί μέχρι τότε. 
Έξοδα στην πορεία.  

 

Αγωγή αρ. 1837/20 Κλήση για οδηγίες ημερ. 12.10.21 
Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 05.07.22 και 

ώρα 09:00 π.μ. 
Κλήση για οδηγίες εκ μέρους των Εναγομένων 

να καταχωριστεί μέχρι τότε. 
 

Αγωγή αρ. 1322/21 Αιτήσεις ημερ. 09.07.21, 14.09.21 και 

25.02.22 
Ορίζονται για ακρόαση (με γραπτές αγορεύσεις) 

στις 28.06.22 και ώρα 09:30 π.μ.. 
Έξοδα στην πορεία.  

 
Αιτήσεις ημερ. 29.06.21, 23.07.21, 

14.09.21  
Ορίζονται για οδηγίες στις 28.06.22 και ώρα 

09:00 π.μ.. 
 

Αίτηση ημερ. 16.02.22 
Ορίζεται για οδηγίες για τους Εναγόμενους και 

τους Καθ΄ ων η αίτηση 6-10 και για επίδοση 
στον Καθ΄ ου η αίτηση 11 στις 28.06.22 και ώρα 

09:30 π.μ.. 

 
(Θα προηγηθεί η εκδίκαση των αιτήσεων ημερ. 

09.07.21, 14.09.21 και 25.02.22) 
 

Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 28.06.22 και 
ώρα 09:30 π.μ.. 


