
Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας  

Ενώπιον: Χρ. Γ. Φιλίππου, Π.Ε.Δ.  

 

Υποθέσεις ημερ. 30/11/22 

 

1. Αγωγή αρ. 4127/14 

Αίτηση ημερ. 27/10/22 

Εκδίδονται διατάγματα ως τα αιτητικά Α, Β και Γ της αίτησης.  

Το Τροποποιημένο Κλητήριο Ένταλμα να καταχωριστεί εντός 7 

εργάσιμων ημερών από σήμερα. Ακολούθως η τροποποιημένη 

Υπεράσπιση και Ανταπαίτηση εντός άλλων 7 εργάσιμων ημερών 

από την επίδοση του Τροποποιημένου Κλητηρίου Εντάλματος 

και ακολούθως εντός 5 εργάσιμων ημερών από την επίδοση της 

Τροποποιημένης Υπεράσπισης και Ανταπαίτησης να 

καταχωριστεί η Τροποποιημένη Απάντηση στην Υπεράσπιση και 

Υπεράσπιση στην Ανταπαίτηση. 

Ορίζεται για οδηγίες στις 12/1/2023 η ώρα 9 π.μ. 

2. Αγωγή αρ. 4349/14 

Εγκρίνεται το αίτημα για αναβολή της ακρόασης.  

Η αγωγή ορίζεται εκ νέου για ακρόαση στις 17/1/2023 η ώρα 10 

π.μ. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει οποιαδήποτε άλλη κατάληξη, 

για να υπάρξει και συμμόρφωση με τον Δ.Κ. 35/2022, εκείνη 

την ημερομηνία οι συνήγοροι θα πρέπει να είναι σε θέση να 

προβούν σε ανάλογες δηλώσεις ως προς τις πρόνοιες του και θα 

καθοριστεί η πορεία της ακροαματικής διαδικασίας.  

Καμιά διαταγή για τα έξοδα. 

3. Αγωγή αρ. 1152/18  

Ορίζεται για ακρόαση στις 4/4/2023 η ώρα 10 π.μ. 

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

επόμενη δικάσιμο αν δεν διευθετηθεί η υπόθεση, οι συνήγοροι 

θα πρέπει 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. 



4. Αγωγή αρ. 849/21   

Μονομερής Αίτηση ημερ. 17/10/22  

Εγκρίνεται η αίτηση.  

Εκδίδονται διατάγματα ως τα αιτητικά Α και Β της αίτησης.  

Η ανανέωση θα ισχύει για 6 μήνες από σήμερα. 

Έξοδα στην πορεία της αγωγής.  

5. Αγωγή αρ. 1063/21 

Η αίτηση ημερ. 23/11/22 ορίζεται για ακρόαση με γραπτές 

αγορεύσεις στις 9/2/2023 η ώρα 10 π.μ. Η ένσταση να 

καταχωριστεί μέχρι τις 13/1/2023 και να επιδοθεί αυθημερόν 

στην άλλη πλευρά. Ως προς τις οδηγίες σύμφωνα με τη Δ.30 

παραμένουν για να δοθούν σε μεταγενέστερο στάδιο όταν θα 

τελειώσει το ζήτημα της παροχής των λεπτομερειών. 

Η ημερομηνία 18/1/2023 ακυρώνεται. 

 


