
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Α. ΚΑΡΝΟΥ Ε. Δ.  

για υποθέσει Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας ορισμένες στις  24/11/2021 

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 1194/21 26/11/21 Από το φάκελο της υπόθεσης λείπει η ΕΔ 
επίδοσης στην εναγόμενη 1. Ως εκ 
τούτου η υπόθεση επαναορίζεται για 
απόδειξη την Παρασκευή ούτως ώστε να 
προσκομιστεί η εν λόγω ΕΔ. 

Αγωγή 1194/21 ---------- Η αίτηση εγκρίνεται. Εκδίδονται 
διατάγματα ως οι παράγραφοι Α έως Γ 
της αίτησης. Ο χρόνος αναφορικά με την 
παράγραφο Β καθορίζεται σε 30 ημέρες 
από την επίδοση. 
Τα έξοδα επιδικάζονται στην πορεία της 
Αγωγής. 

Αγωγή 1355/21 17/12/21 ΣΕΔ να καταχωριστεί εντός 15 ημερών 
από σήμερα. 
Πληροφορείστε ότι την ίδια μέρα ήτοι 
17/12/21, είναι ορισμένη αίτηση για 
απόφαση λόγω μη καταχώρισης 
σημειώματος εμφάνισης. 

Εταιρική Αίτηση 
841/21 

---------- Η αίτηση εγκρίνεται. Εκδίδεται διάταγμα 
ως η παράγραφος Α της αίτησης. 

Αγωγή 1972/2020 ---------- Δεν υπάρχει στο φάκελο ειδοποίηση 
απόσυρσης της Αγωγής. Εν πάση 
περιπτώσει η Αγωγή απορρίπτεται 
ανεπιφύλακτα χωρίς καμία διαταγή για 
έξοδα. 

Αγωγή 3782/2020 ---------- Η αίτηση εγκρίνεται. Εκδίδεται διάταγμα 
ως η παράγραφος 1 της αίτησης. 

Αγωγή 3864/2020 3/3/22 – 08:30 Η αίτηση ορίζεται εκ νέου για επίδοση. 

Αγωγή 3909/2019 3/3/22 Η αίτηση ορίζεται για απόδειξη εκτός εάν 
καταχωριστεί Ε/Υ τουλάχιστον οκτώ 
μέρες προηγουμένως. 



Αγωγή 1241/2019 6/2/23 – 11:00 Η Αγωγή ορίζεται για ακρόαση. 
Να ετοιμαστούν γραπτές δηλώσεις από 
όλους τους μάρτυρες. Ο χρόνος εξέτασης 
και αντεξέτασης θα είναι ως καθορίζεται 
στη Δ.30 
Έξοδα στην πορεία. 

Αγωγή 530/2018 25/1/23 – 11:00 Το αίτημα εγκρίνεται. Η Αγωγή ορίζεται 
εκ νέου για ακρόαση. 
Έξοδα στην πορεία. 

Αγωγή 191/18 3/3/22- 08:30 Η Αγωγή ορίζεται εκ νέου για οδηγίες. 

Γενική Αίτηση 

300/2016 

4/3/22 – 08:30 Η αίτηση ορίζεται εκ νέου για οδηγίες. 
Τα Ε/Σ που εκκρεμούν να παραμείνουν 
ανεκτέλεστα. 

Αγωγή 1007/2016 20/12/22 – 11:00 Το αίτημα αναβολής εγκρίνεται. Η Αγωγή 
ορίζεται εκ νέου για ακρόαση. 
Καμία διαταγή για έξοδα. 

Αγωγή 2387/2016 16/12/22 – 11:00 Το αίτημα εγκρίνεται. Η Αγωγή ορίζεται 
εκ νέου για ακρόαση. 

Αγωγή 407/16 4/3/22 – 08:30 Το αίτημα αναβολής εγκρίνεται. Η Αγωγή 
ορίζεται για οδηγίες. 
Καμία διαταγή για έξοδα. 

Αγωγή 3259/2015 2/12/22 – 11:00 Το αίτημα εγκρίνεται. Η Αγωγή ορίζεται 
εκ νέου για ακρόαση. 
Καμία διαταγή για έξοδα. 

Αγωγή 2668/2014 8/4/22 – 11:00 Το αίτημα εγκρίνεται. Η Αγωγή ορίζεται 
εκ νέου για ακρόαση. 
Τα σημερινά έξοδα επιδικάζονται υπέρ 
των εναγομένων. 

Αγωγή 3319/2014 12/4/22 – 11:00 Το αίτημα εγκρίνεται. Η Αγωγή ορίζεται 
εκ νέου για ακρόαση. 
Καμία διαταγή για έξοδα. 

Αγωγή 7846/2014 11/4/22 – 11:00 Το αίτημα εγκρίνεται. Η Αγωγή ορίζεται 
εκ νέου για ακρόαση. 

Αγωγή 6031/12 20/12/21 Θα πρέπει να καταχωριστεί ΣΕΔ με την 
οποία να δοθεί μαρτυρία που να 
καταδεικνύει ότι η καθ’ ης η αίτηση 2 
διαμένει στη δοθείσα διεύθυνση. ΣΕΔ να 
καταχωριστεί μέχρι τότε. 

Αγωγή 8724/2010 14/3/22 – 10:00 Το αίτημα εγκρίνεται. Η αίτηση ορίζεται 
εκ νέου για οικονομική εξέταση. 

Γενική Αίτηση 

578/2009 

---------- Δίδεται άδεια για εκτέλεση της 
απόφασης για 3 χρόνια από σήμερα. 

 

 

 

 

 

 

 



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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


