ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Α. ΚΑΡΝΟΥ Ε. Δ.
για υποθέσει Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας ορισμένες στις 22/11/2021
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

Σκοπός για τον οποίο ορίζεται

ώρα

και οδηγίες για την περαιτέρω
πορεία της υπόθεσης

Γεν. Αίτηση 577/05

----------

Εταιρική Αίτηση
27/2010

----------

Αγωγή 5893/14

25/5/22 – 11:00

Αγωγή 1860/14

----------

Αγωγή 6067/2014

----------

Αγωγή 4899/14

----------

Αγωγές 166/2015 και

7/6/22 – 11:00

Δίδεται άδεια για εκτέλεση της
απόφασης για 3 χρόνια από σήμερα.
Ο φάκελος της υπόθεσης τέθηκε σήμερα
ενώπιον του Δικαστηρίου.
Εκδίδεται διάταγμα ως η παράγραφος Α
της αίτησης.
Καμία διαταγή για έξοδα.
Το αίτημα εγκρίνεται. Η Αγωγή ορίζεται
εκ νέου για ακρόαση.
Η αίτηση απορρίπτεται ως άνευ
αντικειμένου.
Η Αγωγή έχει διακοπεί εναντίον όλων
των εναγομένων.
Δεδομένου ότι ως αναφέρετε στο πιο
κάτω ηλεκτρονικό σας μήνυμα η αίτησή
σας ήταν ορισμένη 8/11/21. Ο φάκελος
της υπόθεσης έχει επιστραφεί στο
πρωτοκολλητείο και δεν γνωρίζουμε
πότε ορίστηκε ξανά η Αγωγή. Εφόσον δεν
λάβατε απάντηση στο ηλεκτρονικό σας
μήνυμα ημ.4/11/21, ως ισχυρίζεστε,
οφείλατε να επικοινωνήσετε με το
Δικαστήριο εγκαίρως, εντός 2 - 3 ημερών
από την 8/11/21 και όχι με καθυστέρηση
πέραν των 10 ημερών.
Θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το
πρωτοκολλητείο.
Η Αγωγή απορρίπτεται ως εξωδίκως
διευθετηθείσα.
Καμία διαταγή για έξοδα.
Το αίτημα εγκρίνεται. Οι Αγωγές

ορίζονται εκ νέου για ακρόαση.

192/2015
Αγωγή 3621/2015

8/6/22 – 11:00

Αγωγή 467/2016

23/9/22 – 11:00

Αγωγή 6092/2016

31/5/22 – 08:30

Αγωγή 3224/16

21/11/22 – 11:00

Αγωγή 3947/2016

25/11/22 – 11:00

Αγωγές 4115/2017,
4116/2017, 4117/2017

Αγωγή 4115/17 στις
24/11/22 – 11:00
Αγωγή 4116/17 στις
23/11/22 – 11:00
Αγωγή 4117/17 στις
22/11/22 – 11:00

Αγωγή 206/2017
Γενική Αίτηση
341/2017

---------9/3/22 – 08:30

Το αίτημα εγκρίνεται. Η Αγωγή ορίζεται
εκ νέου για ακρόαση.
Καμία διαταγή για έξοδα.
Το αίτημα αναβολής εγκρίνεται. Η Αγωγή
ορίζεται εκ νέου για ακρόαση.
Έξοδα στην πορεία αλλά σε καμία
περίπτωση εναντίον της ενάγουσας.
Το αίτημα αναβολής της ακρόασης που
γίνεται (εμμέσως) από την ευπαίδευτη
συνήγορο της ενάγουσας, εγκρίνεται.
Παρατείνεται ο χρόνος για καταχώριση
έγγραφης μαρτυρίας εκ μέρους της
ενάγουσας μέχρι την 26/11/21. Εντός 60
ημερών μετέπειτα να καταχωριστή η
έγγραφη μαρτυρία του εναγόμενου.
Η Αγωγή ορίζεται εκ νέου για ακρόαση
με γραπτές αγορεύσεις.
Καμία διαταγή για έξοδα εφόσον δεν
έχουν ζητηθεί από πλευράς του
εναγόμενου.
Το αίτημα εγκρίνεται. Η Αγωγή ορίζεται
εκ νέου για ακρόαση.
Καμία διαταγή για έξοδα εφόσον δεν
εμφανίστηκαν στο Δικαστήριο ούτε έχει
ληφθεί οποιοδήποτε ηλεκτρονικό
μήνυμα από τους συνηγόρους της
ενάγουσας.
Η Δικαστής απουσίαζε στις 19/11/21
μόνο. Αυτό αναφέρθηκε και στη σχετική
ανακοίνωση.
Εν πάση περιπτώσει το αίτημα αναβολής
εγκρίνεται. Η Αγωγή ορίζεται εκ νέου για
ακρόαση.
Καμία διαταγή για έξοδα.
Το αίτημα εγκρίνεται.
Οι Αγωγές ορίζονται εκ νέου για ακρόαση
ως εξής:
Παρατηρείται ότι σε καμία από τις πιο
πάνω Αγωγές δεν έχουν καταχωριστεί
ΟΚΜ & ΣΜ εκ μέρους των εναγομένων.
Ως εκ τούτου παρατείνεται ο χρόνος για
καταχώριση ΟΚΜ & ΣΜ εκ μέρους των
εναγομένων για 60 ημέρες από σήμερα.
Καμία διαταγή για έξοδα.
Η αίτηση απορρίπτεται άνευ βλάβης.
Η αίτηση ορίζεται για ακρόαση με
γραπτές αγορεύσεις.
Καμία διαταγή για έξοδα.

Αγωγή 2739/18

23/5/22 – 08:30

Αγωγή 3115/2019

7/11/22 – 11:00

Αγωγή 1375/2019

25/2/22 – 08:30

Αγωγή 1783/2020

9/2/22

Αγωγή 839/2020

17/5/22 – 08:30

Αγωγή 3355/2020

25/2/22 – 08:30

Αγωγή 2937/2020

----------

Αγωγή 1063/2020

1/2/22 και ώρα 08:30

Παρατείνεται ο χρόνος για καταχώριση
ΕΔΑΕ εκ μέρους του εναγόμενου για 30
ημέρες από σήμερα. Δίδονται περαιτέρω
οδηγίες για καταχώριση και κοινοποίηση
στους υπόλοιπους διαδίκους ΟΚΜ & ΣΜ
εκ μέρους της ενάγουσας εντός 60
ημερών από σήμερα, εκ μέρους του
εναγόμενου εντός 60 ημερών μετέπειτα
και εκ μέρους του τριτοδιαδίκου εντός 60
ημερών μετά την κοινοποίηση σε αυτών
του ΟΚΜ & ΣΜ του εναγόμενου.
Η Αγωγή ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες.
Έξοδα στην πορεία (εφόσον δόθηκαν
οδηγίες για ΟΚΜ & ΣΜ)
Το αίτημα εγκρίνεται. Παρατείνεται ο
χρόνος για καταχώριση ΟΚΜ & ΣΜ εκ
μέρους του εναγόμενου για 30 ημέρες
από σήμερα. Η Αγωγή ορίζεται εκ νέου
για ακρόαση.
Καμία διαταγή για έξοδα.
Η αίτηση ορίζεται εκ νέου για επίδοση.
Η αίτηση ορίζεται τελευταία φορά για
απόδειξη εκτός εάν καταχωριστεί Ε/Υ
τουλάχιστον οκτώ μέρες προηγουμένως.
Το αίτημα αναβολής της ακρόασης
εγκρίνεται.
Παρατείνεται ο χρόνος για καταχώριση
έγγραφης μαρτυρίας εκ μέρους των
διαδίκων ως εξής: Η μαρτυρία του
ενάγοντος να καταχωριστεί και να
κοινοποιηθεί στην άλλη πλευρά εντός 60
ημερών από σήμερα και η μαρτυρία του
εναγόμενου εντός 60 ημερών μετέπειτα.
Η Αγωγή ορίζεται εκ νέου για ακρόαση
με γραπτές αγορεύσεις.
Καμία διαταγή για έξοδα.
Οι συνήγοροι του ενάγοντος – καθ’ ου η
αίτηση δεν έχουν τοποθετηθεί ως προς
το αίτημα που υποβλήθηκε για
καταχώριση ΣΕΔ εκ μέρους της
εναγόμενης – αιτήτριας. Άλλωστε το
αίτημα έχει τεθεί κατά τρόπο γενικό και
αόριστο και ως τέτοιο δεν είναι δυνατόν
να εξεταστεί από το Δικαστήριο.
Ως εκ τούτου η αίτηση ημ.9/6/21
ορίζεται εκ νέου για οδηγίες.
Καμία διαταγή για έξοδα.
Εκδίδεται απόφαση ως η παράγραφος 5
(α) έως (γ) της ΕΔ ημ.4/10/21.
Η υπόθεση να τεθεί ενώπιον της Δικαστή
Ταλαρίδου Α.Ε.Δ ώστε να ληφθεί υπόψιν

Αγωγή 3167/20

28/2/22 – 08:30

για σκοπούς της αίτησης συνένωσης που
εκκρεμεί στα πλαίσια της Αγωγής
995/20.
Η αίτηση ορίζεται τελευταία φορά για
απόδειξη εκτός εάν καταχωριστεί Ε/Υ
τουλάχιστον οκτώ 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

