
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Α. ΚΑΡΝΟΥ Ε. Δ.  

για υποθέσει Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας ορισμένες στις  23/9/2021 οι 

οποίες, κατόπιν συγκατάθεσης όλων των διαδίκων, έτυχαν χειρισμού στην 

απουσία τους 

 

Σημείωση: σε όσες υποθέσεις δεν αποστέλλονται στο Δικαστήριο ηλεκτρονικά 

μηνύματα από όλους τους διαδίκους και/ ή συνηγόρους τουλάχιστον δυο μέρες πριν 

την ημερομηνία ορισμού της κάθε υπόθεσης, οι διάδικοι και/ ή συνήγοροι θα πρέπει 

να παρουσιάζονται στο Δικαστήριο. 

 

Αρ. Υπόθεσης Νέα ημερομηνία και 

ώρα 

Σκοπός για τον οποίο ορίζεται 

και οδηγίες για την περαιτέρω  

πορεία της υπόθεσης 

Αγωγή 4504/15 17/5/22 – 11:00 Το αίτημα εγκρίνεται. Η υπόθεση 

επαναορίζεται για ακρόαση. Καμία 

διαταγή για έξοδα. 

Αγωγή 882/16 5/10/22 – 11:00 Το αίτημα εγκρίνεται. Η υπόθεση 

επαναορίζεται για ακρόαση. Καμία 

διαταγή για έξοδα. 

Αγωγή 1843/16 20/1/22 – 08:45 Για οδηγίες με σκοπό την 

ενδεχόμενη διευθέτηση. Καμία 

διαταγή για έξοδα. 

Αγωγή 3631/18 ---------------- Η Αγωγή απορρίπτεται ως 

διευθετηθείσα. Καμία διαταγή για 

έξοδα. 

Παραπομπή 5/19 31/1/22 – 08:45 Δίδονται οδηγίες για καταχώριση 

ΟΚΜ & ΣΜ και από τις δυο πλευρές 

εντός 60 ημερών από σήμερα. Η 

παραπομπή ορίζεται για οδηγίες. 

Αγωγή 760/19 19/1/22 – 08:45 Παρατείνεται ο χρόνος για 

καταχώριση ΕΔΑΕ εκ μέρους του 

εναγόμενου εντός 30 ημερών από 

σήμερα. Εντός 30 ημερών 

μετέπειτα να καταχωριστεί ΟΚΜ & 



ΣΜ εκ μέρους του εναγόμενου. Η 

Αγωγή ορίζεται για οδηγίες. 

Αγωγή 1241/19 24/11/21 – 08:45 Παρατείνεται ο χρόνος για 

καταχώριση ΟΚΜ & ΣΜ εκ μέρους 

των εναγομένων μέχρι τότε. Καμία 

διαταγή για έξοδα. 

Αγωγή 3387/19 24/1/22 – 08:45 Εκδίδονται εκατέρωθεν διατάγματα 

για καταχώριση ΕΔΑΕ από 

αμφότερους τους διαδίκους, εντός 

60 ημερών από σήμερα. Εντός 15 

ημερών από την κάθε αποκάλυψη 

να γίνει επιθεώρηση των 

αποκαλυφθέντων εγγράφων. Η 

Αγωγή ορίζεται για οδηγίες. 

Αγωγή 3993/19 

(αίτηση ημ. 24/2/21) 

27/1/22  - 08:30 Ακρόαση με γραπτές αγορεύσεις. 

Έξοδα στην πορεία. 

Αγωγή 589/20 18/11/21  - 08:45 Οδηγίες με σκοπό την ενδεχόμενη 

διευθέτηση. 

Αγωγή 895/20 25/1/22 – 08:45 Εκδόθηκαν διατάγματα για ένορκη 

αποκάλυψη και επιθεώρηση 

εγγράφων στις 11/3/21 και καμία 

από τις δυο πλευρές δεν έχει 

συμμορφωθεί. Παρατείνεται για 

τελευταία φορά ο χρόνος 

συμμόρφωσης με τα εν λόγω 

διατάγματα για 40 ημέρες από 

σήμερα. Η Αγωγή ορίζεται για 

οδηγίες. Καμία διαταγή για έξοδα. 

Αγωγή 1086/20 ---------------- Η αίτηση ημερομηνία 12/11/20 

απορρίπτεται με έξοδα υπέρ της 

ενάγουσας και εναντίον των 

εναγομένων 1 και 3. 

Αγωγή 1310/20 15/12/22 – 11:00 Ακρόαση. Έξοδα στην πορεία. 

Αγωγή 3596Α/20 26/1/22 – 08:45 Απόδειξη εκτός εάν καταχωριστεί 

Ε/Υ εντός δυο μηνών από σήμερα. 



Σημειώνεται ότι δεν θα δοθεί 

περαιτέρω χρόνος την επόμενη 

φορά για τον ίδιο σκοπό. 

Αίτηση 254/21 ------------ Εγκρίνεται η αίτηση. 

Αγωγή 294/21 27/1/22 – 08:45 Απόδειξη εκτός εάν καταχωριστεί 

Ε/Υ εντός δυο μηνών από σήμερα. 

Σημειώνεται ότι δεν θα δοθεί 

περαιτέρω χρόνος την επόμενη 

φορά για τον ίδιο σκοπό. 

 

 

Συντομογραφίες 

Ε/Α = Έκθεση Απαίτησης 

ΕΔΑΕ = Ένορκη Δήλωση Αποκάλυψης Εγγράφων 

Ε/Σ = Ένταλμα Σύλληψης 

Ε/Υ = Έκθεση Υπεράσπισης 

ΚΓΟ = Κλήση για οδηγίες 

ΟΚΜ & ΣΜ = Ονομαστικός κατάλογος μαρτύρων & Σύνοψη μαρτυρίας 

ΣΕΔ = Συμπληρωματική Ένορκη Δήλωση 

 

  


