
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Α. ΚΑΡΝΟΥ Ε. Δ.  

για υποθέσει Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας ορισμένες στις  29/11/2021 

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 3236/2020 ---------- Στην υπόθεση δεν υπάρχει Ε/Δ επίδοσης 
του Κ.Ε. Ως εκ τούτου θα παραμείνει στο 
γραφείο της Δικαστή μέχρι την ερχόμενη 
Παρασκευή ούτως ώστε να προσκομιστεί 
Ε/Δ επίδοσης. 

Αγωγή 2774/20 ---------- Η αίτηση απορρίπτεται με έξοδα υπέρ 
της ενάγουσας – αιτήτριας. 

Αγωγή 2435/2019 9/3/22 – 08:30 Δίδονται οδηγίες για καταχώριση ΟΚΜ & 
ΣΜ εκ μέρους των εναγομένων εντός 60 
ημερών από σήμερα. 
Η Αγωγή ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες. 

Αγωγή 3138/2016 23/5/22 – 11:00 Το αίτημα εγκρίνεται. Η Αγωγή ορίζεται 
εκ νέου για ακρόαση. 
Καμία διαταγή για έξοδα. 

Αγωγή 2369/16 26/5/22 – 11:00 Το αίτημα εγκρίνεται. Η Αγωγή ορίζεται 
εκ νέου για ακρόαση. 

Αγωγή 4333/16 28/11/22 – 11:00 Το αίτημα εγκρίνεται. Η Αγωγή ορίζεται 
εκ νέου για ακρόαση. 
Έξοδα στην πορεία αλλά σε καμία 
περίπτωση εις βάρος των εναγομένων. 

Αγωγή 809/2016 23/6/22 – 11:00 Το αίτημα εγκρίνεται. Η Αγωγή ορίζεται 
εκ νέου για ακρόαση. 
Καμία διαταγή για έξοδα. 

Αγωγή 3007/15 24/6/22 – 11:00 Το αίτημα αναβολής εγκρίνεται. Η Αγωγή 
ορίζεται εκ νέου για ακρόαση. 
Εάν στο μεταξύ η υπόθεση διευθετηθεί, 
θα σας δοθεί άδεια να τεθεί ενώπιον 
Δικαστηρίου ενωρίτερα. 
Καμία διαταγή για έξοδα. 

Αγωγή 1696/2015 24/5/22 – 11:00 Το αίτημα εγκρίνεται. Η Αγωγή ορίζεται 
εκ νέου για ακρόαση. 



Αγωγή 3842/2014 21/12/21 – 08:30 Το αίτημα εγκρίνεται. Η Αγωγή ορίζεται 
για οδηγίες με σκοπό τη διευθέτηση. 
Καμία διαταγή για έξοδα. 

Αγωγή 7437/2013 26/1/22 και 27/1/22 – 11:00 

και τις δύο μέρες 

Το αίτημα εγκρίνεται. Η Αγωγή ορίζεται 
εκ νέου για ακρόαση. 
Να ετοιμαστούν γραπτές δηλώσεις από 
όλους τους μάρτυρες, οι οποίες μαζί με 
αντίγραφα των εγγράφων τα οποία θα 
ζητηθεί να κατατεθούν ως τεκμήρια, να 
αποσταλούν στην άλλη πλευρά 
τουλάχιστον δυο μέρες προηγουμένως. 
Καμία διαταγή για έξοδα. 

Αγωγή 6185/2013 12 και 13 Ιανουαρίου 2022 

ώρα 11:00 και τις δυο μέρες 

Το αίτημα εγκρίνεται. Η Αγωγή ορίζεται 
για ακρόαση. 
Να ετοιμαστούν γραπτές δηλώσεις από 
όλους τους μάρτυρες, οι οποίες, μαζί με 
αντίγραφα των εγγράφων τα οποία θα 
ζητηθεί να κατατεθούν ως τεκμήρια, να 
σταλούν στην άλλη πλευρά τουλάχιστον 
δυο μέρες προηγουμένως. 
Καμία διαταγή για έξοδα. 

Αγωγή 2399/1995 ---------- Παρατείνεται ο χρόνος εγγραφής του 
ΜΕΜΟ ως η αίτηση. 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 


