
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Α. ΚΑΡΝΟΥ Ε. Δ.  

για υποθέσει Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας ορισμένες στις  26/11/2021 

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 

Εταιρική Αίτηση 
854/21 

---------- Εκδίδεται διάταγμα ως η παράγραφος Α 
της αίτησης υπό τον όρο ότι μαζί με το 
παρόν διάταγμα θα παραδοθούν στον 
Έφορο Εταιρειών όλα τα έγγραφα ή/και 
στοιχεία ή/και εκθέσεις ή/και θα 
καταβληθούν όλα τα τέλη, η παράλειψη 
καταχώρισης ή/και καταβολής των οποίων 
οδήγησε στη διαγραφή της Αιτήτριας 
εταιρείας από το Μητρώο του Εφόρου 
Εταιρειών και θα συμμορφωθεί με κάθε 
υποχρέωση που απορρέει από την 
αποκατάσταση. 
Το διάταγμα να παραδοθεί στον Έφορο 
Εταιρειών μαζί με τα όσα πιο πάνω εντός 
δέκα (10) ημερών από τη σύνταξή του. 

Αίτηση 254/2021 24/1/22 – 08:30 Στην αίτηση ημ.24/6/21 εκδίδεται 
διάταγμα ως έχει συμφωνηθεί μεταξύ 
των μερών. Τα έξοδα της εν λόγω 

Αίτησης επιδικάζονται υπέρ της 
Αιτήτριας και θα είναι πληρωτέα στο 

τέλος της διαδικασίας. 
Η κυρίως αίτηση ορίζεται για οδηγίες. 

Παρατείνεται ο χρόνος για καταχώριση 

ένστασης μέχρι τότε. 
Αγωγή 2156/21 16/12/21 – 08:30 Η αίτηση ορίζεται για απόδειξη. 
Αγωγή 1551/2021 ---------- Η αίτηση απορρίπτεται χωρίς διαταγή 

για έξοδα. 
Γενική Αίτηση 
465/2020 

9/3/22 – 08:30 Η αίτηση ορίζεται εκ νέου για επίδοση. 

Αίτηση 304/20 24/1/22 – 08:30 Και οι δυο αιτήσεις ορίζονται εκ νέου για 
οδηγίες. 
Ένσταση στην αίτηση ημ.6/9/21 να 
καταχωριστεί μέχρι τότε. 

Αγωγή 1383/2019 7/2/23 – 11:00 Η Αγωγή ορίζεται για ακρόαση. 



Να ετοιμαστούν γραπτές δηλώσεις από 
όλους τους μάρτυρες. Ως προς το χρόνο 
εξέτασης και αντεξέτασης μαρτύρων θα 
είναι ως καθορίζεται στη Δ.30 
Έξοδα στην πορεία. 

 
Αγωγή 797/2016 11/2/22 – 08:30 Το αίτημα εγκρίνεται. Η Αγωγή ορίζεται 

για οδηγίες. 
Καμία διαταγή για έξοδα. 

Αγωγή 2386/2016 17/6/22 – 11:00 Το αίτημα εγκρίνεται. Η αγωγή ορίζεται 
εκ νέου για ακρόαση. 
Καμία διαταγή για έξοδα. 

Αγωγή 1697/2015 23/6/22 – 11:00 Το αίτημα εγκρίνεται. Η Αγωγή ορίζεται 
εκ νέου για ακρόαση. 
Καμία διαταγή για έξοδα. 

Αγωγή 763/14 18/1/22 – 08:30 Το αίτημα αναβολής εγκρίνεται. Η Αγωγή 
ορίζεται για επαναπρογραμματισμό της 
ακρόασης από τη Δικαστή Μ. Λοίζου Ε.Δ.. 
Καμία διαταγή για έξοδα. 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 


