
Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας  

Ενώπιον: Χρ. Γ. Φιλίππου, Π.Ε.Δ.  

 

 

Υποθέσεις ημερ. 08/12/22 

 

 

1. Αγωγή αρ. 729/18   

Αίτηση ημερ. 7/10/22 

Η αίτηση ορίζεται για οδηγίες στις 25/1/23 η ώρα 9 π.μ. 

Τυχόν ένσταση να καταχωριστεί 5 εργάσιμες ημέρες 

προηγουμένως.  

Τα έξοδα στην πορεία της αίτησης. 

2. Αγωγή αρ. 3294/18   

Εγκρίνεται το αίτημα για αναβολή της ακρόασης για τους 

λόγους που προβάλλονται. 

Πρόκειται όμως για παλαιά υπόθεση η οποία θα πρέπει να 

προωθηθεί.  

Τίθεται και ζήτημα εφαρμογής του Δ.Κ.35/22 και θα πρέπει να 

δοθούν οι κατάλληλες οδηγίες. 

Ορίζεται για οδηγίες στις 30/1/23 η ώρα 9 π.μ. 

Μέχρι τότε να καταχωριστεί τυχόν αίτηση για τροποποίηση η 

οποία να οριστεί την ίδια ημερομηνία. 

Οι υπόλοιπες οδηγίες στη βάση του Δ.Κ.35/22 θα δοθούν κατά 

την επόμενη δικάσιμο μετά που θα ολοκληρωθούν οι 

τροποποιήσεις των δικογράφων.  

Αναμένονται από τους δικηγόρους οι σχετικές δηλώσεις. 

Τα έξοδα στην πορεία. 

3. Αγωγή αρ. 163/19   

Το αίτημα εγκρίνεται.  

Εξάλλου το Δικαστήριο θα είναι απασχολημένο με συνεχιζόμενη 

ακρόαση. 

Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση στις 20/9/23 η ώρα 10 π.μ. 

Τα έξοδα στην πορεία. 



4. Αγωγή αρ. 1409/19   

Κλήση για Οδηγίες ημερ. 23/6/22 

Σε σχέση με την Κλήση για Οδηγίες παραμένει για να δοθούν 

σχετικές οδηγίες σε μεταγενέστερο στάδιο.   
 

Αίτηση ημερ. 29/11/22 

Η αίτηση ορίζεται για οδηγίες στις 16/2/23 η ώρα 10 π.μ. 

Οι ενάγοντες/Καθ’ ων η αίτηση να καταχωρίσουν την ένσταση 

τους 5 εργάσιμες ημέρες προηγουμένως. 

Τα έξοδα στην πορεία της αίτησης. 

 5. Αγωγή αρ. 3064/19   

Ορίζεται για οδηγίες στις 26/1/23 η ώρα 9 π.μ. με σκοπό να 

διευθετηθεί και το ζήτημα των εξόδων.  

Καμιά διαταγή για τα έξοδα.  

6. Αγωγή αρ. 1046/20   

Αίτηση ημερ. 17/10/22 

Η αίτηση απορρίπτεται εναντίον της Εναγόμενης 2 με έξοδα 

υπέρ της Ενάγουσας/Αιτήτριας. 

Σε σχέση με την Εναγόμενη 1 παραμένει για οδηγίες στις 

13/2/23 η ώρα 9 π.μ. 

Η Υπεράσπιση να καταχωριστεί 5 εργάσιμες ημέρες 

προηγουμένως.  

Τυχόν αίτηση να οριστεί εκείνη την ημερομηνία. 

Τα έξοδα στην πορεία της αίτησης. 

 


