
Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας  

Ενώπιον: Χρ. Γ. Φιλίππου, Π.Ε.Δ.  

 

Υποθέσεις ημερ. 23/01/2023 

 

1.  Αγωγή αρ. 7688/14  

Εγκρίνεται το αίτημα για τους λόγους που υποβλήθηκε. 

Πρόκειται όμως για υπόθεση που εμπίπτει πλέον στις ρυθμίσεις 

του Δ.Κ.35/2022 ως αυτός τροποποιήθηκε με τον 

Δ.Κ.36/2022. Ως εκ τούτου δίδονται οδηγίες όπως υπάρξει 

συμμόρφωση με τις πρόνοιές του και να γίνουν οι ανάλογες 

δηλώσεις την επόμενη δικάσιμο πριν την έναρξη της 

ακροαματικής διαδικασίας. 

Ορίζεται για ακρόαση στις 8/2/23 η ώρα 10.30 π.μ.  

Καμιά διαταγή για τα έξοδα. 

2.  Αγωγή αρ. 2834/15   

Εγκρίνεται το αίτημα για τους λόγους που προβλήθηκαν. 

Ορίζεται για συνέχιση της ακρόασης στις 31/1/23 η ώρα 10 

π.μ. Τα έξοδα στην πορεία, όχι εναντίον των εναγόντων. 

3.  Αγωγή αρ. 3853/15   

Ενόψει των λόγων που έχουν αναφερθεί στα ηλεκτρονικά 

μηνύματα θα ορίσω την υπόθεση για ακρόαση. 

Πρόκειται όμως για υπόθεση που εμπίπτει πλέον στις ρυθμίσεις 

του Δ.Κ.35/2022 ως αυτός τροποποιήθηκε με τον 

Δ.Κ.36/2022. Ως εκ τούτου δίδονται οδηγίες όπως υπάρξει 

συμμόρφωση με τις πρόνοιές του και να γίνουν οι ανάλογες 

δηλώσεις την επόμενη δικάσιμο πριν την έναρξη της 

ακροαματικής διαδικασίας. 

Ορίζεται για ακρόαση στις 11/4/2023 η ώρα 10 π.μ. 

Τα έξοδα στην πορεία.   

4.  Αγωγή αρ. 5542/15  

Πρόκειται για υπόθεση που εμπίπτει πλέον στις ρυθμίσεις του 

Δ.Κ.35/2022 ως έχει τροποποιηθεί με τον Δ.Κ.36/2022. 



Δίδονται οδηγίες όπως υπάρξει συμμόρφωση με τις πρόνοιές του 

και να γίνουν οι ανάλογες δηλώσεις την επόμενη δικάσιμο πριν 

την έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας σε περίπτωση μη 

διευθέτησής της. Εγκρίνεται το αίτημα αναβολής. Η υλοποίηση 

της διευθέτησης θα πρέπει να επισπευσθεί. 

Ορίζεται εκ νέου για ακρόαση στις 4/4/23 η ώρα 10 π.μ. 

Τα έξοδα στην πορεία.  

5.  Αγωγή αρ. 17/17   

Πρόκειται για υπόθεση που εμπίπτει πλέον στις ρυθμίσεις του 

Δ.Κ.35/2022 ως έχει τροποποιηθεί με τον Δ.Κ.36/2022. 

Δίδονται οδηγίες όπως υπάρξει συμμόρφωση με τις πρόνοιές του 

και να γίνουν οι ανάλογες δηλώσεις την επόμενη δικάσιμο πριν 

την έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας σε περίπτωση μη 

διευθέτησής της. Εγκρίνεται το αίτημα αναβολής. Η όποια 

διαβούλευση με σκοπό τη διευθέτηση θα πρέπει να 

επισπευσθεί. 

Ορίζεται εκ νέου για ακρόαση στις 22/5/23 η ώρα 10 π.μ. 

Τα έξοδα στην πορεία. 

6.  Αγωγή αρ. 627/18   

Η αγωγή εναντίον των εναγομένων απορρίπτεται ως ακολούθως: 

Εναντίον της εναγόμενης 1 με επιφύλαξη των δικαιωμάτων των 

εναγόντων και με έξοδα όπως θα υπολογιστούν από τον 

Πρωτοκολλητή και θα εγκριθούν από το Δικαστήριο υπέρ της 

εναγόμενης 1 και εναντίον των εναγόντων ομού και/ή 

κεχωρισμένως. 

Εναντίον του εναγόμενου 2 ανεπιφύλακτα με συμφωνηθέντα 

έξοδα €1.500 υπέρ του εναγόμενου 2 και εναντίον των 

εναγόντων ομού και/ή κεχωρισμένως.  

7.  Αγωγή αρ. 3874/19  

Η αγωγή ορίζεται για απόδειξη για τους εναγόμενους 2 και 3 

στις 16/2/23 η ώρα 9 π.μ. 

Καμιά διαταγή για τα έξοδα.  

8.  Αγωγή αρ. 892/20   

Εγκρίνεται το αίτημα για τους λόγους που υποβλήθηκε. 



Ορίζεται για ακρόαση στις 27/3/23 η ώρα 10.30 π.μ.  

Τα έξοδα στην πορεία, όχι εναντίον των εναγόντων. 

9.  Αγωγή αρ. 893/20 

Εγκρίνεται το αίτημα για τους λόγους που υποβλήθηκε. 

Ορίζεται για ακρόαση στις 27/3/23 η ώρα 10.30 π.μ.  

Τα έξοδα στην πορεία, όχι εναντίον των εναγόντων 

10.  Αγωγή αρ. 3276/21   

Κλήση για οδηγίες ημερ. 30/9/22 

 Δίδονται οδηγίες όπως εντός 60 ημερών από σήμερα 

καταχωριστούν ένορκες δηλώσεις αποκάλυψης εγγράφων από 

όλους τους διαδίκους. Σε περίπτωση που επιθυμούν οι διάδικοι 

την ανταλλαγή των αποκαλυφθέντων εγγράφων, αυτό να γίνει με 

συνεννόηση τους εντός 15 ημερών από την ημερομηνία της 

καταχώρισης των ενόρκων δηλώσεων αποκάλυψης. Ακολούθως 

εντός 90 ημερών από σήμερα να καταχωριστούν κατάλογος 

μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας από όλους τους διαδίκους. 

Ορίζεται για οδηγίες στις 8/5/23 η ώρα 9 π.μ. 

Τα έξοδα στην πορεία. 

11.  Αγωγή αρ. 3789/21   

Αίτηση ημερ. 29/12/22 

Η αίτηση εγκρίνεται και εκδίδεται διάταγμα ως η αίτηση.  

Το κλητήριο ένταλμα ανανεώνεται για περίοδο 6 μηνών από της 

λήξης του, ήτοι την 30/12/2022. 

Καμιά διαταγή για τα έξοδα. 

 


