
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Α. ΚΑΡΝΟΥ Ε. Δ.  

για υποθέσει Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας ορισμένες στις  19/11/2021 

οι οποίες, κατόπιν συγκατάθεσης όλων των διαδίκων, έτυχαν χειρισμού στην 

απουσία τους 

 

 

Θα ακολουθήσει συμπληρωματική ανακοίνωση 

 

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 1936/2021 ---------- Εκδίδεται απόφαση ως η παράγραφος Α 
έως Δ της Ε/Α πλέον έξοδα Ευρώ 250 
πλέον ΦΠΑ 

Αγωγή 1333/2021 ---------- Η αίτηση απορρίπτεται με έξοδα υπέρ 
της ενάγουσας και εναντίον του 
εναγόμενου 1 

Αίτηση 3135/20 3/3/22 – 08:30 Εκδίδονται διατάγματα εκατέρωθεν για 
ένορκη αποκάλυψη κι 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 περαιτέρω οδηγίες. 

Αγωγή 3892/2019 21/3/22 – 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 1020/2019 ---------- Η αίτηση ημερομηνίας 2/9/21 
απορρίπτεται χωρίς καμία διαταγή για 
έξοδα. 

Αγωγή 3253/2018 ---------- Εκδίδεται εκ συμφώνου απόφαση 

υπέρ της ενάγουσας και εναντίον της 

Εναγόμενης ως η παράγραφος Α της 



Έκθεσης Απαίτησης, πλέον νόμιμο 

τόκο από 27.11.2018, πλέον έξοδα 

της αγωγής ως αυτά υπολογιστούν 

από τον Πρωτοκολλητή και 

εγκριθούν από το Δικαστήριο. 
Αγωγή 1320/18 1/12/22 – 11:00 Το αίτημα εγκρίνεται. Η Αγωγή ορίζεται 

εκ νέου για ακρόαση. 
Αγωγή 3366/17 31/10/22 – 11:00 Έχουν ήδη δοθεί οδηγίες για καταχώριση 

ΟΚΜ & ΣΜ από αμφότερους τους 
διαδίκους στις 8/4/21. Η υπόθεση είναι 
ορισμένη στις 19/11/21 για ακρόαση και 
επομένως αντιλαμβανόμαστε ότι η 
συνήγορος του εναγόμενου ζητά 
αναβολή. 
Το αίτημα εγκρίνεται. Παρατείνεται ο 
χρόνος για καταχώριση ΟΚΜ & ΣΜ εκ 
μέρους του εναγόμενου για 60 ημέρες 
από σήμερα. Η Αγωγή ορίζεται εκ νέου 
για ακρόαση. 
Έξοδα στην πορεία αλλά σε καμία 
περίπτωση εναντίον της ενάγουσας. 

Αγωγή 4049/2016 19/9/22 – 11:00 Το αίτημα εγκρίνεται. Η Αγωγή ορίζεται 
εκ νέου για ακρόαση. 

Αγωγή 3656/2016 28/1/22 – 08:30 Η ακρόαση της υπόθεσης θα αναβληθεί 
επειδή στις 19/11/21 η Α. Κάρνου Ε.Δ. θα 
απουσιάζει με βάση οδηγίες της 
Διοικητικής Προέδρου, καθότι στις 
18/11/21 το μεσημέρι διαπιστώθηκε ότι 
η Δικαστής Α. Κάρνου είναι επαφή 
επιβεβαιωμένου κρούσματος 
κορωνοιού. 
Ως εκ τούτου η Αγωγή ορίζεται για 
επαναπρογραμματισμό ακρόασης. 

Αγωγή 7506/2014 23/2/22 – 08:30 Η Αγωγή ορίζεται εκ νέου για οδηγίες με 
σκοπό τη διευθέτηση. Εάν διευθετηθεί 
ενωρίτερα θα δοθεί άδεια η υπόθεση να 
τεθεί ενώπιον του Δικαστηρίου σε 
προγενέστερη ημερομηνία. 

 

 

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 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


