
Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας  

Ενώπιον: Χρ. Γ. Φιλίππου, Π.Ε.Δ.  

 

Υποθέσεις ημερ. 19/12/22 

 

1.  Αγωγή αρ. 286/18  

Δίδεται άδεια.  

Η αγωγή απορρίπτεται ανεπιφύλακτα ως διευθετηθείσα. 

Επιδικάζονται υπέρ της εναγόμενης 1 και εναντίον του ενάγοντα 

€5.000,00 ως δικηγορικά έξοδα συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

πλέον €230,00 πραγματικά έξοδα.  

2.  Αγωγή αρ. 1041/18  

Το αίτημα εγκρίνεται. Ορίζεται για ακρόαση στις 5/4/2023 η 

ώρα 10 π.μ. 

Επισημαίνεται ότι στη βάση του νέου Δ.Κ. 35/2022 κατά την 

επόμενη δικάσιμο αν δεν διευθετηθεί η υπόθεση θα πρέπει οι 

συνήγοροι να τοποθετηθούν σε σχέση με τις πρόνοιες του, έτσι 

ώστε η τροχιοδρόμηση της υπόθεσης να είναι σύμφωνη με τις 

πρόνοιες του. Καμιά διαταγή για τα έξοδα. 

3.  Αγωγή αρ. 1303/19 

Παρατείνεται για 45 ημέρες από σήμερα ο χρόνος πλήρους 

συμμόρφωσης των εναγομένων 4 και 5 όπως και 2 και 6 με 

προηγούμενες οδηγίες του Δικαστηρίου και για συμμόρφωση 

του εναγόμενου 3.  

Παραμένει για οδηγίες στις 6/3/2023 η ώρα 9 π.μ. 

Τα έξοδα στην πορεία, όχι εναντίον της εναγόμενης 7. 

4.  Αγωγή αρ. 1399/19   

Το αίτημα εγκρίνεται.  

Ορίζεται εκ νέου για ακρόαση στις 9/10/2023 η ώρα 10 π.μ. 

Τα έξοδα στην πορεία, όχι εναντίον των εναγομένων.  

5.  Αγωγή αρ. 464/20   

Αίτηση ημερ. 8/2/22, αίτηση ημερ. 16/2/22 και αίτηση ημερ. 

31/10/22 

Παρατείνεται ο χρόνος καταχώρισης ένστασης στην αίτηση 

ημερ. 31/10/22. 



Ορίζεται για οδηγίες την 1/2/2023 η ώρα 9 π.μ. 

Η ένσταση να καταχωριστεί 5 εργάσιμες ημέρες προηγουμένως. 

Ο εναγόμενος 1/καθ’ ου η αίτηση τον οποίο αφορά η αίτηση 

παρακοής ημερ. 8/2/22 να παρουσιαστεί προσωπικά εκείνη 

την ημερομηνία.  

Οι υπόλοιπες αιτήσεις παραμένουν για οδηγίες την ίδια 

ημερομηνία. 

Τα έξοδα στην πορεία των αιτήσεων και της αγωγής. 

6.  Αγωγή αρ. 2838/20  

Παρατείνεται για 45 ημέρες από σήμερα ο χρόνος 

συμμόρφωσης για την καταχώριση ένορκης δήλωσης 

αποκάλυψης όπως και του καταλόγου μαρτύρων και σύνοψης 

μαρτυρίας. 

Ορίζεται για οδηγίες στις 6/3/2023 ώρα 9 π.μ. 

Τα έξοδα στην πορεία της αγωγής, όχι εναντίον των εναγόντων. 

7.  Αγωγή αρ. 2892/20  

Η αγωγή εναντίον του εναγόμενου 3 απορρίπτεται 

ανεπιφύλακτα. Η κάθε πλευρά επιβαρύνεται με τα έξοδά της. 

Κάθε προηγούμενη διαταγή ως προς τα έξοδα ακυρώνεται.  

8.  Αίτηση αρ. 88/21  

Ορίζεται για ακρόαση με γραπτές αγορεύσεις στις 9/2/2023 η 

ώρα 10 π.μ. 

Τα έξοδα στην πορεία της αίτησης, όχι εναντίον του αιτητή. 

9.  ΠΣΑ αρ. 9/21    

Αίτηση ημερ. 4/11/22 

Εκδίδεται εκ συμφώνου διάταγμα ως το αιτητικό Α της αίτησης.  

Καμιά διαταγή για τα έξοδα. 
 

Αίτηση ημερ. 5/5/21 

Ορίζεται για ακρόαση στις 6/3/2023 η ώρα 10 π.μ. με γραπτές 

αγορεύσεις. 

Τα έξοδα στην πορεία της αίτησης.  

 


