
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Α. ΚΑΡΝΟΥ Ε. Δ. 

για υποθέσει Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας ορισμένες 

στις  14/10/2021 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 10114/99   

1. Δίδεται άδεια για 

εκτέλεση της απόφασης 

για τρία χρόνια από 

σήμερα. 

2. Παρατείνεται ο χρόνος 

εγγραφής του ΜΕΜΟ ως η 

αίτηση. 

Αίτηση 560/04 -------------- 

Η αίτηση απορρίπτεται άνευ 

βλάβης. Κάθε πλευρά να 

επωμιστεί τα έξοδα της. 

Αίτηση 1230/09 ------------- 

Η αίτηση ημερομηνίας 25/8/20 

απορρίπτεται λόγω μη 

επίδοσης, άνευ βλάβης. 

Αίτηση 1300/13 14/1/22 – 08:30 

Η αίτηση ορίζεται εκ νέου για 

οδηγίες. Ένσταση να 

καταχωριστεί μέχρι τότε. Καμία 

διαταγή για έξοδα. 



Αγωγή 96/14 21/1/22 – 08:30 

Το αίτημα εγκρίνεται. Η Αγωγή 

ορίζεται για προγραμματισμό 

της ακρόασης από τη Δικαστή 

Μ. Λοΐζου Ε.Δ. Καμία διαταγή 

για έξοδα. 

Αγωγή 2581/14 16/6/22 – 11:00 
Το αίτημα εγκρίνεται. Η Αγωγή 

ορίζεται για ακρόαση. 

Αγωγή 1988/15 7/10/22 – 11:00 
Το αίτημα εγκρίνεται. Η Αγωγή 

ορίζεται για ακρόαση. 

Αγωγή 5304/15 24/1/22 – 08:30 

Η Αγωγή ορίζεται για 

προγραμματισμό της ακρόασης 

από τη Δικαστή Μ. Λοΐζου Ε.Δ. 

Αγωγή 4768/16 14/10/22 – 11:00 

Το αίτημα εγκρίνεται. Η Αγωγή 

ορίζεται για ακρόαση. Έξοδα 

στην πορεία. 

Αγωγή 5968/16 4/11/22 – 11:00 Η Αγωγή ορίζεται για ακρόαση. 

Αγωγή 183/17 2/12/22 – 11:00 Η Αγωγή ορίζεται για ακρόαση 

Αγωγή 1433/17 9/12/22 – 11:00 
Το αίτημα εγκρίνεται. Η Αγωγή 

ορίζεται εκ νέου για ακρόαση. 

Αγωγή 2016/17 7/2/22 – 08:30 

Η Αγωγή ορίζεται για 

προγραμματισμό της ακρόασης 

από τη Δικαστή Μ. Λοίζου Ε.Δ. 

Αγωγή 1135/19 21/1/22 – 08:30 

Δίδονται οδηγίες για 

καταχώριση και κοινοποίηση 

στην άλλη πλευρά ΟΚΜ & ΣΜ εκ 

μέρους της ενάγουσας εντός 60 

ημερών από σήμερα και εκ 

μέρους των εναγομένων εντός 

60 ημερών μετέπειτα. Η Αγωγή 

ορίζεται για οδηγίες. 

Αγωγή 2724/19 14/1/22 – 08:30 

Στο φάκελο του Δικαστηρίου 

δεν υπάρχει οποιαδήποτε 

αίτηση για παραμερισμό 

απόφασης ούτε ένσταση σε 

τέτοια αίτηση. Οι συνήγοροι να 

αποταθουν στο 

πρωτοκολλητείο. Το Ε/Σ που 

εκκρεμεί να παραμείνει 



ανεκτέλεστο η αίτηση έρευνας 

που εκκρεμεί ορίζεται για 

οδηγίες. 

Αγωγή 2744/19 17/1/22 – 08:30 

Στο φάκελο της υπόθεσης δεν 

υπάρχουν ΕΔΑΕ. Υπάρχει μόνο 

ΟΚΜ & ΣΜ εκ μέρους των 

εναγόντων. Επαναλαμβάνονται 

οι προηγούμενες οδηγίες. 

Αγωγή 1706/20 17/1/22 – 08:30 Με τις ίδιες οδηγίες. 

Αγωγή 2386/20 20/1/22 – 08:30 

Δίδονται οδηγίες για 

καταχώριση και κοινοποίηση 

στην άλλη πλευρά έγγραφης 

μαρτυρίας από πλευράς 

ενάγοντα εντός 60 ημερών και 

από πλευράς εναγομένων εντός 

60 ημερών μετέπειτα. Η Αγωγή 

ορίζεται για οδηγίες. 

Αγωγή 2739/20 --------------- 

Εκδίδεται απόφαση ως η 

παράγραφος 4 της ΕΔ 

ημ.23/9/21. 

Αγωγή 2954/20 20/1/22 – 08:30 

Η αίτηση ορίζεται για απόδειξη 

στις 20/1/22 εκτός εάν 

καταχωριστεί Ε/Υ οκτώ μέρες 

προηγουμένως. 

Αγωγή 3900/20 21/1/22 – 08:30 

Η αίτηση ορίζεται για απόδειξη 

στις 21/1/22 εκτός εάν 

καταχωριστεί Ε/Υ οκτώ μέρες 

προηγουμένως. 

Αγωγή 39/21 28/1/22 – 08:30 

Εκδίδονται διατάγματα 

εκατέρωθεν για ένορκη 

αποκάλυψη και επιθεώρηση 

εγγράφων. ΕΔΑΕ από 

αμφότερους τους διαδίκους να 

καταχωριστούν εντός 60 

ημερών από σήμερα. Εντός 15 

ημερών μετέπειτα να γίνει 

επιθεώρηση των 

αποκαλυφθέντων εγγράφων. 



Αίτηση 664/21 -------------- 

Εκδίδεται διάταγμα με το οποίο 

επικυρώνεται η τροποποίηση 

του Ιδρυτικού Εγγράφου της 

εταιρείας ως η αίτηση. 

Ο χρόνος για παράδοση των 

σχετικών εγγράφων στον 

Έφορο Εταιρειών σύμφωνα με 

το άρθρο 7(6) του Κεφ.113, 

καθορίζεται σε ένα μήνα από τη 

σύνταξη του Διατάγματος η 

οποία να ζητηθεί εντός 4 

ημερών από σήμερα. 

Αγωγή 744/21 28/1/22- 08:30 

Η αίτηση ορίζεται για απόδειξη 

στις 28/1/22 εκτός εάν 

καταχωριστεί Ε/Υ οκτώ μέρες 

προηγουμένως. 

Αγωγή 841/21 28/1/22 – 08:30 

Η αίτηση ορίζεται για απόδειξη 

στις 28/1/22 εκτός εάν 

καταχωριστεί Ε/Υ οκτώ μέρες 

προηγουμένως. 

Αγωγή 997/21 -------------- 

Εκδίδεται απόφαση ως η 

παράγραφος 7Α και Β της Ε/Α 

πλέον δικηγορικά έξοδα 

Ευρώ250 πλέον ΦΠΑ πλέον 

Ευρώ16,50 έξοδα επίδοσης. 

Αγωγή 1077/21 --------------- 

Εκδίδεται απόφαση ως η 

παράγραφος 8Α της ΕΔ 

ημ.22/7/21. 

  

  

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 

 


