
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΕΝΩΠΙΟΝ: Γ. Κυριακίδου, Π.Ε.Δ. 

 19 Δεκεμβρίου 2022 

 

Οι υποθέσεις που είναι ορισμένες ενώπιον της κας Γ. Κυριακίδου, Π.Ε.Δ., στις 

19/12/2022, ορίζονται ως ακολούθως: 

 

ΑΡ. ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΡΙΣΜΟΥ 

Αγωγή αρ. 695/20 

(Αίτηση ημ. 17.03.20 εναντίον 

Εναγόμ. 3-5, Αίτηση ημ. 01.06.20 

εναντίον Εναγόμ. 6-7) 

 

Η Αίτηση ημ. 01.06.20 επαναορίζεται για οδηγίες 

στις 06.03.23 και ώρα 09:00π.μ. 

Ένσταση να καταχωρηθεί 10 μέρες 

προηγουμένως 

Έξοδα στην πορεία 

Την ίδια μέρα παραμένει για οδηγίες και η αίτηση 

ημ. 17.03.20 για Εναγόμ. 3-5  

Τα προσωρινά διατάγματα που εκδόθηκαν στην 

παρούσα αγωγή παραμένουν σε ισχύ τόσο για 

Εναγόμ. 3-5 όσο και για Εναγόμ. 6-7 

Αγωγή αρ. 1882/18 

(Αίτηση ημ. 22.03.22) 

Η Αίτηση ημ. 22.03.22 εγκρίνεται 

Η αγωγή επαναορίζεται για οδηγίες στις 09.03.23 

και ώρα 09:00π.μ. 

Να συμπληρωθεί η διαδικασία ανταλλαγής 

δικογράφων μεταξύ συνεναγομένων 

Έξοδα στην πορεία 

Αγωγή αρ. 5200/15 

(Αίτηση ημ. 19.05.22) 

21.02.23 και ώρα 10:00π.μ. για ακρόαση 

(γραπτές αγορεύσεις) η αίτηση 

Ένσταση να καταχωρηθεί εντός ενός μηνός από 

σήμερα 

Την ίδια μέρα ορίζεται και η αγωγή για οδηγίες 

Καμία διαταγή για έξοδα 

Αγωγή αρ. 4189/19 21.06.23 και ώρα 10:30π.μ. για ακρόαση η 

αγωγή 

Έξοδα στην πορεία 

Αγωγή αρ. 1470/16 31.03.23 και ώρα 09:00π.μ. για οδηγίες η αγωγή 

Καμία διαταγή για έξοδα 
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ΑΡ. ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΡΙΣΜΟΥ 

Αίτηση εκκαθάρισης αρ. 1/21  

(Αίτηση ημ. 01.12.22 για συνέχιση 

της ακρόασης της αγωγής 

5140/14) 

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

Ένσταση να καταχωρηθεί μέχρι τότε 

Καμία διαταγή για έξοδα 

Αίτηση αρ. 273/20 Η κυρίως αίτηση καθώς και οι ενδιάμεσες 

αιτήσεις που εκκρεμούν απορρίπτονται άνευ 

βλάβης με δικαίωμα καταχώρησης νέων 

αιτήσεων 

Τα έξοδα υπέρ των Καθ΄ ων η αίτηση και εναντίον 

των Αιτητών όπως αυτά θα υπολογιστούν από 

τον Πρωτοκολλητή και εγκριθούν από το 

Δικαστήριο 

Τα Τεκμήρια που επισυνάπτονται στη Γενική 

Αίτηση και στις ενόρκους δηλώσεις που την 

συνοδεύουν να επιστραφούν στους Αιτητές αφού 

προηγουμένως αντικατασταθούν με αντίγραφα 

 


