
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Α. ΚΑΡΝΟΥ Ε. Δ. 

για υποθέσει Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας ορισμένες 

στις  18/10/2021 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 

Αίτηση 771/04 -------------- 
Η αίτηση ημερομηνίας 23/2/21 

απορρίπτεται. 

Αγωγή 9544/07 ----------------- 
Η αίτηση ημ.11/5/21 

απορρίπτεται ανεπιφύλακτα. 

Αίτηση 766/09 ---------------- 
Η αίτηση ημ.28/5/21 

απορρίπτεται ανεπιφύλακτα. 

Αγωγή 1933/11 21/1/22 – 08:30 

Και οι δυο αιτήσεις ορίζονται 

για οδηγίες. Ένσταση να 

καταχωριστεί μέχρι τότε. Το 

διάταγμα να παραμείνει σε ισχύ 

μέχρι την επόμενη φορά. 

Αγωγή 3152/14 17/5/22 – 11:00 

Το αίτημα αναβολής εγκρίνεται. 

Η Αγωγή ορίζεται εκ νέου για 

ακρόαση. Καμία διαταγή για 

έξοδα. 

Αγωγή 4233/14 20/5/22 – 11:00 
Το αίτημα αναβολής εγκρίνεται. 

Η Αγωγή ορίζεται εκ νέου για 



ακρόαση. Καμία διαταγή για 

έξοδα. 

Αγωγή 723/16 10/2/22 – 08:30 
Το αίτημα εγκρίνεται. Η Αγωγή 

ορίζεται για οδηγίες. 

Αγωγή 2315/16 11/11/22 – 11:00 

Το αίτημα αναβολής εγκρίνεται. 

Η Αγωγή ορίζεται εκ νέου για 

ακρόαση. Καμία διαταγή για 

έξοδα. 

Αγωγή 3971/16 23/11/22 – 11:00 

Το αίτημα αναβολής εγκρίνεται. 

Η Αγωγή ορίζεται εκ νέου για 

ακρόαση. Καμία διαταγή για 

έξοδα. 

Αγωγή 945/17 7/10/22 – 11:00 Η Αγωγή ορίζεται για ακρόαση. 

Αγωγή 1410/17 5/10/22 – 11:00 Η Αγωγή ορίζεται για ακρόαση. 

Αγωγή 3783/17 11/1/23 – 11:00 

Το αίτημα εγκρίνεται. Η Αγωγή 

ορίζεται εκ νέου για ακρόαση. 

Καμία διαταγή για έξοδα. 

Αγωγή 974/18 4/2/22 – 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 του εναγόμενου εντός 

60 ημερών μετέπειτα. Η Αγωγή 

ορίζεται για οδηγίες. 

Αγωγή 1853/18 11/1/23 – 11:00 

Το αίτημα εγκρίνεται. Η Αγωγή 

ορίζεται εκ νέου για ακρόαση. 

Καμία διαταγή για έξοδα. 

Αγωγή 3184/18 4/2/22 – 08:30 

Δίδονται οδηγίες για 

καταχώριση και κοινοποίηση 

στην άλλη πλευρά ΟΚΜ & ΣΜ εκ 

μέρους του ενάγοντος εντός 60 

ημερών από σήμερα και εκ 

μέρους της εναγόμενης εντός 

60 ημερών μετέπειτα. Η Αγωγή 

ορίζεται για οδηγίες. 



Αγωγή 3934/18 ---------------- 

Εκδίδεται διάταγμα ως η 

παράγραφος Α της αίτησης 

ημ.22/7/21. 

Αγωγή 611/19 28/2/22 – 08:30 

Το αίτημα αναβολής εγκρίνεται. 

Παρατείνεται ο χρόνος για 

καταχώριση έγγραφης 

μαρτυρίας εκ μέρους της 

εναγόμενης για 15 ημέρες από 

σήμερα. Η Αγωγή ορίζεται εκ 

νέου για ακρόαση με γραπτές 

αγορεύσεις. 

Αγωγή 1184/19 4/2/22 – 08:30 

Δίδονται οδηγίες για 

καταχώριση και κοινοποίηση 

στην άλλη πλευρά ΟΚΜ & ΣΜ εκ 

μέρους του ενάγοντος εντός 60 

ημερών από σήμερα και εκ 

μέρους της εναγόμενης εντός 

60 ημερών μετέπειτα. Η Αγωγή 

ορίζεται για οδηγίες. 

Αγωγή 1356/19 -------------------- 

Εκδίδεται εκ συμφώνου 

απόφαση υπέρ της ενάγουσας 

εναντίον του εναγόμενου για 

ποσό Ευρώ 4.195,43 πλέον 

δικηγορικά έξοδα Ευρώ 1.000 

πλέον ΦΠΑ. Η ισχύς της 

απόφασης αναστέλλεται για 

περίοδο οκτώ μηνών από 

σήμερα. 

Αγωγή 2426/19 24/11/21 – 08:30 Η αίτηση ορίζεται για απόδειξη. 

Αγωγή 3276/19 ---------------- 

Η αίτηση απορρίπτεται με 

έξοδα υπέρ της ενάγουσας και 

εναντίον των εναγομένων. 

Αγωγή 461/20 ------------------ 

Η αίτηση ημερομηνίας 1/7/21 

απορρίπτεται με έξοδα υπέρ 

της ενάγουσας και εναντίον της 

εναγόμενης 2. 

Αγωγή 1026/20 4/2/22 – 08:30 
Δίδονται οδηγίες για 

καταχώριση και κοινοποίηση 



στην άλλη πλευρά ΟΚΜ & ΣΜ εκ 

μέρους του ενάγοντος εντός 60 

ημερών από σήμερα και εκ 

μέρους της εναγόμενης εντός 

60 ημερών μετέπειτα. Η Αγωγή 

ορίζεται για οδηγίες. 

Αγωγή 2081/20 13/1/22 – 08:30 

Η αίτηση ορίζεται για τελευταία 

φορά για απόδειξη στις 13/1/22 

εκτός εάν καταχωριστούν Ε/Υ 

τουλάχιστον οκτώ μέρες 

προηγουμένως. 

Αγωγή 2161/20 ----------------- 

1. Εκδίδεται διάταγμα για 

ανανέωση του Κ.Ε για 6 

μήνες από σήμερα. 

2. Εκδίδεται διάταγμα για 

υποκατάστατη επίδοση 

του Κ.Ε ως η παράγραφος 

Α της αίτησης. Εάν ο 

εναγόμενος επιθυμεί να 

καταχωρίσει εμφάνιση 

στην Αγωγή δύναται να το 

πράξει εντός 30 ημερών 

από την επίδοση. Εάν 

παραλείψει να 

εμφανιστεί, κάθε νέα 

αίτηση θα θεωρείται 

δεόντως επιδοθείσα εάν 

αναρτηθεί στο πινάκιο 

ανακοινώσεων του 

Επαρχιακού Δικαστηρίου 

Λευκωσίας για επτά 

ημέρες. 

  

Αγωγή 2301/20 12/1/23 – 11:00 
Ορίζεται για ακρόαση σύμφωνα 

με τη Διαταγή 30. 

Αγωγή 2595/20 24/1/22 – 08:30 

Ορίζεται για απόδειξη εκτός εάν 

καταχωριστεί Ε/Υ τουλάχιστον 

οκτώ μέρες προηγουμένως. 



Αγωγή 3279/20 4/2/22 – 08:30 

Δίδονται οδηγίες για 

καταχώριση και κοινοποίηση 

στην άλλη πλευρά ΟΚΜ & ΣΜ εκ 

μέρους του ενάγοντος εντός 60 

ημερών από σήμερα και εκ 

μέρους της εναγόμενης εντός 

60 ημερών μετέπειτα. Η Αγωγή 

ορίζεται για οδηγίες. 

Αγωγή 3524/20 4/2/22 – 08:30 

Εκδίδονται διατάγματα 

εκατέρωθεν για ένορκη 

αποκάλυψη και επιθεώρηση 

εγγράφων. ΕΔΑΕ από 

αμφότερους τους διαδίκους να 

καταχωριστούν εντός 45 

ημερών από σήμερα. Εντός 15 

ημερών από την κάθε 

αποκάλυψη να γίνει 

επιθεώρηση των 

αποκαλυφθέντων εγγράφων. Η 

Αγωγή ορίζεται για οδηγίες. 

Αγωγή 3662/20 ------------------- 
Η αίτηση απορρίπτεται χωρίς 

διαταγή για έξοδα. 

Αγωγή 3686/20 16/11/21 – 08:30 
Η αίτηση ορίζεται εκ νέου για 

απόδειξη. 

Αίτηση Ετ.588/21 ------------ 

Εκδίδεται διάταγμα 

επαναφοράς του ονόματος της 

Αιτήτριας στο σχετικό μητρώο 

του Εφόρου Εταιρειών υπό τον 

όρο ότι μαζί με το παρόν 

διάταγμα θα παραδοθούν στον 

Έφορο Εταιρειών όλα τα 

έγγραφα ή/και στοιχεία ή/και 

εκθέσεις ή/και θα καταβληθούν 

όλα τα τέλη, η παράλειψη 

καταχώρισης ή/και καταβολής 

των οποίων οδήγησε στη 

διαγραφή της Αιτήτριας 

εταιρείας από το Μητρώο και 



ότι η Αιτήτρια θα συμμορφωθεί 

με κάθε υποχρέωση που 

απορρέει από την 

αποκατάσταση. 

Το διάταγμα να παραδοθεί στον 

Έφορο Εταιρειών μαζί με τα 

όσα πιο πάνω εντός δεκαπέντε 

(15) ημερών από τη σύνταξή 

του. 

Αίτηση Ετ.679/21 ----------------- 

Εκδίδεται διάταγμα ως η 

παράγραφος 12(i) έως (iv) της 

αίτησης. 

Αγωγή 1178/21 25/1/22 – 08:30 

Η αίτηση ορίζεται για απόδειξη 

εκτός εάν καταχωριστεί Ε/Υ 

τουλάχιστον οκτώ μέρες 

προηγουμένως. 

Αγωγή 1374/21 26/1/22 – 08:30 

Εκδίδονται διατάγματα 

εκατέρωθεν για ένορκη 

αποκάλυψη και επιθεώρηση 

εγγράφων. ΕΔΑΕ από 

αμφότερους τους διαδίκους να 

καταχωριστούν εντός 45 

ημερών από σήμερα. Εντός 15 

ημερών μετέπειτα να γίνει 

επιθεώρηση των 

αποκαλυφθέντων εγγράφων. Η 

Αγωγή ορίζεται για περαιτέρω 

οδηγίες. 

Αγωγή 1435/21 25/1/22 – 08:30 

Η αίτηση ορίζεται για απόδειξη 

εκτός εάν καταχωριστεί 

σημείωμα εμφάνισης πέντε 

μέρες προηγουμένως. 

  

 

  



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 

 


