
Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας  

Ενώπιον: Χρ. Γ. Φιλίππου, Π.Ε.Δ.  

 

Υποθέσεις ημερ. 08/11/22 

 

1. Αγωγή αρ. 1497/14 

Πρόκειται για παλαιά υπόθεση η οποία θα πρέπει να 

εκδικασθεί σύντομα αν δεν διευθετηθεί. Αναγνωρίζεται από το 

Δικαστήριο η προσπάθεια για τη διευθέτηση της υπόθεσης η 

οποία επίκειται εντός των ημερών. 

Εγκρίνεται το αίτημα για αναβολή της ακρόασης και ορίζεται 

για οδηγίες στις 23/11/22 η ώρα 9 π.μ. 

Καμιά διαταγή για τα έξοδα. 

2. Αγωγή αρ. 3951/14   

Δίδονται οδηγίες όπως η Τροποποιημένη Απάντηση 

καταχωριστεί εντός 6 εργάσιμων ημερών από σήμερα.  

Με τη συμπλήρωση των δικογράφων δεν απομένει κάτι άλλο και 

έτσι λόγω της παλαιότητας της υπόθεσης θα προγραμματιστεί 

για ακρόαση. 

Ορίζεται για ακρόαση στις 24/11/22 η ώρα 10 π.μ. 

3. Αγωγή αρ. 3853/15  

Αίτηση ημερ. 14/10/22 

Εκ συμφώνου εκδίδεται διάταγμα τροποποίησης ως τα αιτητικά 

1 και 2 της αίτησης. Τροποποιημένο Κλητήριο Ένταλμα να 

καταχωριστεί εντός 15 ημερών από τη σύνταξη του παρόντος 

διατάγματος και ακολούθως εντός άλλων 15 ημερών από την 

επίδοση του, να καταχωριστεί η τροποποιημένη Υπεράσπιση 

των Εναγομένων και ακολούθως εντός 10 ημερών από την 

επίδοση της τροποποιημένης Υπεράσπισης να καταχωριστεί η 

τροποποιημένη Απάντηση. Τα έξοδα της αίτησης, όπως και αυτά 

που προκαλούνται συνεπεία της έκδοσης του διατάγματος, 

επιδικάζονται υπέρ των Εναγομένων/Καθ’ ων η αίτηση και 

εναντίον των Εναγόντων/Αιτητών, όπως αυτά θα υπολογισθούν 

από τον Πρωτοκολλητή και θα εγκριθούν από το Δικαστήριο στο 



τέλος της διαδικασίας της αγωγής, οπότε και θα είναι πληρωτέα 

ή και όπως διαφορετικά ήθελε συμφωνηθεί. 

 

Η αγωγή παραμένει για οδηγίες στις 23/1/23 η ώρα 9 π.μ. για 

να ελεγχθεί η συμπλήρωση των τροποποιημένων δικογράφων. 

4. Αγωγή αρ. 6312/15   

Η απόφαση στην αίτηση ημερ. 5/5/22 επιφυλάσσεται. 

5. Αγωγή αρ. 5424/16   

Αναγνωρίζεται και από τις δύο πλευρές ότι η υπόθεση είναι 

παλαιά και θα πρέπει να της δοθεί προτεραιότητα. Ενόψει όμως 

του λόγου που προβάλλεται θα δοθεί μια τελευταία 

ημερομηνία. Οι όποιες προσπάθειες και διαδικασίες για 

διευθέτηση της υπόθεσης θα πρέπει να επισπευσθούν. 

Εγκρίνεται το αίτημα για αναβολή της ακρόασης. Ορίζεται για 

ακρόαση στις 18/1/23 η ώρα 10 π.μ. 

Καμιά διαταγή για τα έξοδα. 

6. Αίτηση Πτώχευσης αρ. 4/22 

Εγκρίνεται το αίτημα για αναβολή της ακρόασης για τους 

λόγους που προβλήθηκαν. 

Η αίτηση ορίζεται εκ νέου για ακρόαση στις 28/11/22 η ώρα 

10 π.μ. 

Καμιά διαταγή για τα έξοδα. 

 


