
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Α. ΚΑΡΝΟΥ Ε. Δ.  

για υποθέσει Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας ορισμένες στις  11/11/2021 

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 3710/2011 30/11/21 – 08:30 Δεν έχουν καταχωριστεί στο φάκελου 
ούτε ΕΔ επίδοσης στο Κτηματολόγιο ούτε 
οι σχετικές συγκαταθέσεις του 
Κτηματολογίου αναφορικά με την αίτηση 
για παράταση του χρόνου εγγραφής των 
ΜΕΜΟ. 
Και οι δυο αιτήσεις επαναορίζονται. 

Παραπομπή 61/2012 ---------- Η αίτηση ημ.8/10/21 απορρίπτεται με 
έξοδα υπέρ του αιτητή και εναντίοντης 
καθ’ ης η αίτηση. 

Αίτηση 1106/12 28/1/22 – 08:30 Η αίτηση ορίζεται για οδηγίες με σκοπό 
τη διευθέτηση. 

Αγωγή 856/14 ---------- Η Αγωγή απορρίπτεται με έξοδα υπέρ 
τηου εναγόμενου όπως αυτά θα 
υπολογιστούν από τον πρωτοκολλητή και 
θα εγκριθούν από το Δικαστήριο. 

Αγωγή 10/14 28/3/22 – 11:00 Το αίτημα εγκρίθηκε. Η Αγωγή ορίστηκε 
εκ νέου για ακρόαση. 
Έξοδα στην πορεία αλλά σε καμία 
περίπτωση εις βάρος της εναγόμενης. 

Αγωγή 5511/15 30/11/22 – 11:00 Το αίτημα εγκρίνεται. Η Αγωγή ορίζεται 
εκ νέου για ακρόαση. 

Αγωγή 6017/15 1/12/22 – 11:00 Το αίτημα εγκρίνεται. Η Αγωγή ορίζεται 
εκ νέου για ακρόαση. 

Αγωγή 3564/2015 8/3/22 – 08:30 Το αίτημα εγκρίνεται. Η Αγωγή ορίζεται 
για οδηγίες με σκοπό τη διευθέτηση. 
Καμία διαταγή για έξοδα. 

Αγωγή 4758/17 17/2/22 – 08:30 Το αίτημα εγκρίνεται. Η Αγωγή ορίζεται 
για επαναπρογραμματισμό ακρόασης. 
Καμία διαταγή για έξοδα. 

Αγωγή 651/2017 7/4/22 – 11:00 Το αίτημα εγκρίνεται. Η Αγωγή ορίζεται 
εκ νέου για ακρόαση. 

Αγωγή 2703/2018 1/12/22 – 11:00 Το αίτημα εγκρίνεται. Η Αγωγή ορίζεται 
εκ νέου για ακρόαση. 



Καμία διαταγή για έξοδα. 
Αγωγή 2/2018 3/11/22 – 11:00 Η Αγωγή ήταν ορισμένη για ακρόαση. 

Φαίνεται εκ παραδρομής οι συνήγοροι 
ενημερώθηκαν από το πρωτοκολλητείο 
ότι ήταν ορισμένη για οδηγίες. Εν πάση 
περιπτώσει η Αγωγή ορίζεται εκ νέου για 
ακρόαση. Καμία διαταγή για έξοδα. 

Αγωγή 1222/2018 24/10/22 – 11:00 Το αίτημα εγκρίνεται. Η Αγωγή ορίζεται 
εκ νέου για ακρόαση. 

Αγωγή 752/2020 12/1/22 – 08:30 Δεν έχει καταχωριστεί στο φάκελο του 
Δικαστηρίου οποιαδήποτε αίτηση για 
παραμερισμό του Κ.Ε. ημ.27/9/21 στην 
οποία αναφέρεστε. Παρακαλώ 
επικοινωνήστε με το πρωτοκολλητείο. 
Η ΚΓΟ ορίζεται εκ νέου. 

Αγωγή 3837/2020 11/2/22 Η αίτηση ορίζεται για τελευταία φορά 
για απόδειξη εκτός εάν καταχωριστεί Ε/Υ 
τουλάχιστον οκτώ μέρες προηγουμένως. 
Εάν στο μεσοδιάστημα η υπόθεση 
διευθετηθεί θα δοθεί άδεια να τεθεί 
ενώπιον του Δικαστηρίου ενωρίτερα. 

Αγωγή 3440/20 ---------- Η αίτηση απορρίπτεται με έξοδα υπέρ 
της ενάγουσας - αιτήτριας και εναντίον 
των εναγομένων 1 και 2 – καθ’ ων η 
αίτηση. 

Αγωγή 2947/2020 ---------- Η αίτηση εγκρίνεται. Εκδίδεται διάταγμα 
ως η παράγραφος Α της αίτησης. Το 
διάταγμα να ζητηθεί εντός 5 ημερών από 
την 11/11/21. 
Καμία διαταγή για έξοδα. 

Αγωγή 1848/2021 ---------- Δεν έχει καταχωριστεί στο φάκελο Ε/Δ 
απόδειξης. Παρακαλώ αποταθείτε στο 
πρωτοκολλητείο. Ο φάκελος θα 
παραμείνει μέχρι την ερχόμενη Τρίτη στο 
γραφείο της Δικαστή για να 
προσκομίσετε ΕΔ απόδειξης. 

Αγωγή 762/21 ---------- Η αίτηση ημ.5/5/21 απορρίπτεται με 
έξοδα υπέρ της ενάγουσας και εναντίον 
των εναγομένων. 

Αγωγή 342/2021 ---------- Η αίτηση απορρίπτεται με έξοδα υπέρ 
των εναγόντων και εναντίον της 
εναγόμενης. 

Αγωγή 512/2021 10/2/22 – 08:30 Η αίτηση ορίζεται εκ νέου για απόδειξη 
εκτός εάν καταχωριστεί Ε/Υ τουλάχιστον 
οκτώ μέρες προηγουμένως. 

Αίτηση Eκκαθάρισης 

291/21 

---------- Η αίτηση εγκρίνεται. Εκδίδονται 
διατάγματα ως οι παράγραφοι (Α) έως (Γ) 
της αίτησης. 

 

 

 

 



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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


