
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΕΝΩΠΙΟΝ: Γ. Κυριακίδου, Π.Ε.Δ. 

 12 Σεπτεμβρίου 2022 

 

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

12/09/2022, ορίζονται ως ακολούθως: 

 

ΑΡ. ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΡΙΣΜΟΥ 

Αγωγή αρ. 2251/21 

(Κλήση για οδηγίες) 

09.11.22 και ώρα 09:00π.μ. για οδηγίες η αγωγή 

Έξοδα στην πορεία 

Εκδίδεται διάταγμα εκατέρωθεν αποκάλυψης 

εντός 45 ημερών από σήμερα 

Αγωγή αρ. 3483/20 

(Αίτηση ημ. 09.04.21) 

25.10.22 και ώρα 09:00π.μ. για οδηγίες η αίτηση 

Υπεράσπιση να καταχωρηθεί μέχρι τότε 

Έξοδα στην πορεία 

Αγωγή αρ. 847/21 

(Αίτηση ημ. 16.09.21) 

04.10.22 και ώρα 09:00π.μ. για επίδοση η αίτηση 

(τελευταία φορά) 

Αγωγή αρ. 462/21 

(Κλήσεις για οδηγίες ημ. 20.04.22 

και 29.04.22) 

08.11.22 και ώρα 09:00π.μ. για οδηγίες η αγωγή 

Έξοδα στην πορεία 

Εκδίδεται διάταγμα εκατέρωθεν αποκάλυψης 

εντός 45 ημερών από σήμερα. 

Η ημερομηνία 14.09.22 ακυρώνεται 

Αγωγή αρ. 3030/18 15.02.23 και ώρα 10:30π.μ. για ακρόαση η 

αγωγή 

Καμία διαταγή για έξοδα 

Αγωγή αρ. 2909/13 

(Αίτηση τροποποίησης ημ. 

06.06.22 από Ενάγοντες) 

Η αίτηση τροποποίησης εγκρίνεται 

Τροποποιημένη Έκθεση Απαίτησης να 

καταχωρηθεί εντός 6 ημερών από την έκδοση του 

διατάγματος 

Κατά τα άλλα να ακολουθηθούν οι θεσμοί 

Τα έξοδα της αίτησης και αυτά που θα 

απωλεσθούν επιδικάζονται υπέρ των 

Εναγομένων/Καθ΄ ων η Αίτηση και να 

πληρωθούν στο τέλος της διαδικασίας 
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Η αγωγή ορίζεται για συνέχισης της ακρόασης 

στις 20.10.22 και ώρα 10:30π.μ. 

Η ημερομηνία 26.09.22 ακυρώνεται 

Συν. Αγωγές αρ. 223/18 και 

2934/19 

(Αίτηση ημ. 27.05.22)  

25.10.22 και ώρα 09:00π.μ. για οδηγίες η αίτηση 

Υπεράσπιση να καταχωρηθεί μέχρι τότε 

Έξοδα στην πορεία 

 

 

ΑΡ. ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΡΙΣΜΟΥ 

Αίτηση αρ. 1/21 (Για συνέχιση 

αγωγής 4545/13) 

(Αίτηση ημ. 26.07.22 για συνέχιση 

της ακρόασης της αγωγής 

4545/13) 

21.09.22 και ώρα 09:00π.μ. για επίδοση η αίτηση 

στον εκκαθαριστή της Καθ΄ ης η Αίτηση 

ΠΣΑ 5/18 

(Αίτηση ημ. 10.08.22) 

04.10.22 και ώρα 09:00 για οδηγίες 

Ένσταση να καταχωρηθεί μέχρι τότε 

Επίσης να επιδοθεί σε όλα τα αναφερόμενα 

πρόσωπα που αφορά η αίτηση 

Έξοδα στην πορεία 

 


