
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Α. ΚΑΡΝΟΥ Ε. Δ.  

για υποθέσει Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας ορισμένες στις  15/11/2021 

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 1244/2021 24/2/22 – 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 
μετέπειτα να γίνει επιθεώρηση των 
αποκαλυφθέντων εγγράφων. Η Αγωγή 
ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες. 

Αγωγή 1195/21 ---------- Η αίτηση ορίζεται για απόδειξη 25/2/22 
– 08:30 εκτός εάν καταχωριστεί Ε/Υ 
τουλάχιστον οκτώ μέρες προηγουμένως. 

Αγωγή 1575/21 ---------- Εκδίδεται απόφαση υπέρ της ενάγουσας 
και εναντίον των εναγομένων 1, 2 4 και 5 
ως η παράγραφος 15 της ΕΔ ημ.11/11/21 

Αγωγή 715/20 1/3/22 – 08:30 Παρατείνεται ο χρόνος για επιθεώρηση 
των αποκαλυφθέντων εγγράφων για 15 
ημέρες από σήμερα. Επιπλέον, δίδονται 
οδηγίες για καταχώριση και κοινοποίηση 
στην άλλη πλευρά ΟΚΜ & ΣΜ εκ μέρους 
του ενάγοντος εντός 60 ημερών από 
σήμερα και εκ μέρους του εναγόμενου 
εντός 60 ημερών μετέπειτα. 
Η Αγωγή ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες. 

Αγωγή 1577/2020 1/3/22 – 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 περαιτέρω οδηγίες. 

Αγωγή 2126/20 2/3/22 – 08:30 Εκδίδονται διατάγματα εκατέρωθεν για 
ένορκη αποκάλυψη και επιθεώρηση 
εγγράφων. ΕΔΑΕ εκ μέρους αμφότερων 
των διαδίκων να καταχωριστούν εντός 45 
ημερών από σήμερα. Εντός 15 ημερών 



μετέπειτα να γίνει επιθεώρηση των 
αποκαλυφθέντων εγγράφων. 
Η Αγωγή ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες. 

Αγωγή 3359/2020 ---------- Ο εναγόμενος 1 καταχώρισε σημείωμα 
εμφάνισης στην Αγωγή στις 28/6/21. Ως 
εκ τούτου η αίτηση ημ.21/9/21 
απορρίπτεται χωρίς καμία διαταγή για 
έξοδα. 

Αγωγή 508/2020 2/3/22 – 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 περαιτέρω οδηγίες. 

Αγωγή 3519/2020 ---------- Εκδίδεται διάταγμα ως η παράγραφος 4 
της αίτησης. 
Εάν η εναγόμενη 1 επιθυμεί να 
καταχωρίσει σημείωμα εμφάνισης στη 
διαδικασία, δύναται να το πράξει εντός 
30 ημερών από την επίδοση. Σε 
περίπτωση που η εναγόμενη 1 δεν 
καταχωρίσει σημείωμα εμφάνισης εντός 
της εν λόγω προθεσμίας κάθε αίτηση ή 
δικόγραφο το οποίο θα καταχωριστεί 
πριν την έκδοση απόφασης εναντίον της, 
θα θεωρείται ως δεόντως επιδοθέν εάν 
πιστό αντίγραφο αυτού αναρτηθεί στο 
πινάκιο του Επαρχιακού Δικαστηρίου 
Λευκωσίας για περίοδο 5 ημερών. 
Τα έξοδα επιφυλάσσονται. 

Αγωγή 3427/2019  2/3/22 – 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 περαιτέρω οδηγίες. 

Αγωγή 23/18 22/12/22 – 11:00 Το αίτημα εγκρίνεται. Η Αγωγή ορίζεται 
εκ νέου για ακρόαση. 
Έξοδα στην πορεία αλλά σε καμία 
περίπτωση εναντίον των εναγομένων. 

Αγωγή 1573/17 6/5/22 -11:00 Το αίτημα εγκρίνεται. Η Αγωγή ορίζεται 
για ακρόαση. 

Αγωγή 55/2017 2/12/22 – 11:00 Το αίτημα εγκρίνεται. Η Αγωγή ορίζεται 
εκ νέου για ακρόαση. 

Αγωγή 4483/2015 22/12/21 – 08:30 Το αίτημα εγκρίνεται. Η Αγωγή ορίζεται 
για οδηγίες με σκοπό τη διευθέτηση. 

Αγωγή 6864/2015 3/6/22 – 11:00 Το αίτημα εγκρίνεται. Η Αγωγή ορίζεται 
εκ νέου για ακρόαση. 
Καμία διαταγή για έξοδα. 

Αγωγή 4343/15 10/10/22 – 11:00 Το αίτημα εγκρίνεται. Η Αγωγή ορίζεται 
εκ νέου για ακρόαση. 
Έξοδα στην πορεία αλλά σε καμία 
περίπτωση εις βάρος του ενάγοντος. 



Αγωγή 7041/2014 ---------- Η Αγωγή απορρίπτεται ως 
διευθετηθείσα. Κάθε πλευρά να 
επωμιστεί τα δικά της έξοδα. 

Αγωγή 1973/2014  10/5/22 – 11:00 Το αίτημα εγκρίνεται. Η Αγωγή ορίζεται 
εκ νέου για ακρόαση. 
Καμία διαταγή για έξοδα. 

ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ 

527/04 

14/2/22 – 08:30 Η αίτηση ορίζεται εκ νέου για οδηγίες. 
ΟΙ καθ’ ων η αίτηση να ενημερωθούν 
από τους συνηγόρους της ενάγουσας ότι 
θα πρέπει να είναι παρόντες στο 
Δικαστήριο την επόμενη φορά μαζί με 
όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά της 
οικονομικής τους κατάστασης. 

Αίτηση Εκκαθάριση 

Εταιρείας 632/2021 

3/2/22 Η Αίτηση ορίζεται για οδηγίες. Ένσταση 
να καταχωριστεί εντός δυο μηνών από 
σήμερα. 
Τα έξοδα θα είναι στην πορεία της 
αίτησης. 
Παρακαλώ αγνοείστε το προηγούμενο 
ηλεκτρονικό μήνυμα που σας απεστάλη. 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


