
ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΕΝΩΠΙΟΝ:   Π. Μιχαηλίδη,  Α.Ε.Δ. 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

 

Υποθέσεις που ήταν ορισμένες  την   22/6/21 (Τρίτη) 

Διεκπεραιωθείσες υποθέσεις χωρίς την παρουσία Δικηγόρων 

 

32/21 

Η αίτηση ημερ. 24.2.21 ορίζεται για ακρόαση με γραπτές αγορεύσεις στις 5.10.21 και 

ώρα 11:00.  Τα έξοδα στη πορεία της αίτησης.  Το προσωρινό διάταγμα ημερ. 2.3.21 

θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι 5.10.21.  Η δια κλήσεως αίτηση ημερ. 24.2.21 ορίζεται 

για οδηγίες στις 5.10.21.  Καμία διαταγή για έξοδα για την δια κλήσεως αίτηση.  Το 

Πρωτοκολλητείο να φροντίσει να τοποθετήσει την ΣΕΔ  εντός του φακέλου.  

 

 

2127/17 

Η υπόθεση ορίζεται εκ νέου για ακρόαση για τον Εναγόμενο 2 στις 24.3.22 και ώρα 

11:00.  Καμία διαταγή για έξοδα.  

 

 

2425/19 

Εκδίδεται εκ συμφώνου διάταγμα  με το οποίο ο χρόνος εντός του οποίου η πλευρά 

των Εναγομένων θα δώσει λεπτομέρειες σύμφωνα με το διάταγμα ημερ. 5.2.21 

παρατείνεται μέχρι τις 12.10.21.  Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 12.10.21 και ώρα 

9:00.  Τα έξοδα στη πορεία της αγωγής.  

 

 

697/20 – Αίτηση ημερ. 12.5.21 

Η αίτηση ορίζεται για απόδειξη στις 12.10.21 και ώρα 8:30 εκτός αν καταχωρηθεί 

υπεράσπιση μέχρι 27.9.21. Τα σημερινά έξοδα στην πορεία της αίτησης.  

 

 



5445/12 και 1315/12 

Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες με σκοπό την εξώδικη διευθέτηση στις 2.7.21 και 

ώρα 9:00.  Καμία διαταγή για έξοδα.  

 

 

2808/20 – Αίτηση ημερ. 25.2.21 και προς. Διάταγμα ημερ. 1.3.21 

Η αίτηση ορίζεται για οδηγίες στις 6.7.21 και ώρα 9:00. ΄Ενσταση να καταχωρηθεί 

μέχρι τότε και αντίγραφο της να παραδοθεί στην άλλη πλευρά αυθημερόν.  Τα 

σημερινά έξοδα στην πορεία της αίτησης.  Το προσωρινό διάταγμα ημερ. 1.3.21 θα 

παραμείνει σε ισχύ μέχρι 6.7.21.  

 

 

1592/18 

Δίδονται οδηγίες όπως μέχρι 13.10.21 κάθε διάδικο μέρος αποκαλύψει δι΄ ενόρκου 

δηλώσεως που θα καταχωρήσει (Δ.28, ΘΘ 1,2 – Φόρμα 22) προς κάθε άλλο διάδικο 

μέρος τα έγγραφα τα οποία είναι ή ήταν στην κατοχή ή έλεγχο του που σχετίζονται 

με οποιοδήποτε επίδικο ζήτημα και εφοδιάσει εντός του πιο πάνω χρόνου κάθε άλλο 

διάδικο μέρος με αντίγραφο της  ένορκης δήλωσης αποκάλυψης και των εγγράφων 

που θα αποκαλύψει.  Τα έγγραφα που θα αποκαλυφθούν να επισυναφθούν στην 

ένορκη δήλωση αποκάλυψης που θα καταχωρηθεί στο Δικαστήριο.     

 

Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 13.10.21 και ώρα 9:00.  Τα σημερινά έξοδα στην 

πορεία της αγωγής.  

 

Εφίσταται η προσοχή των συνηγόρων ότι αιτήματα άλλα από αποκάλυψη, 

επιθεώρηση, ανταλλαγή εγγράφων και έξοδα στο Παράρτημα – Τύπος 25 – θα 

θεωρηθούν ως εγκαταλειφθέντα αν οι συνήγοροι κατά την πιο πάνω ορισθείσα 

ημερομηνία δεν τα προωθήσουν δεόντως και με επάρκεια. 

 

5697/14 

Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες στις 30.6.21 και ώρα 9:00.  Καμία διαταγή για έξοδα.  

Η παρουσία των δικηγόρων των διαδίκων κρίνεται απαραίτητη. 

 

 



1499/19 

Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 12.10.21 και ώρα 9:00.  Ονομαστικός κατάλογος 

μαρτύρων και σύνοψης μαρτυρίας να καταχωρηθεί εκ μέρους και των δύο πλευρών 

και να ανταλλαγεί μεταξύ τους μέχρι τότε.  Τα έξοδα στην πορεία.  

 

1633/19 

Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 12.10.21 και ώρα 9:00.  Ονομαστικός κατάλογος 

μαρτύρων και σύνοψης μαρτυρίας να καταχωρηθεί εκ μέρους και των δύο πλευρών 

και να ανταλλαγεί μεταξύ τους μέχρι τότε.  Τα έξοδα στη πορεία της αγωγής.  

 

Δίδονται οδηγίες όπως μέχρι 12.10.21 η πλευρά των Εναγόντων εφοδιάσει κάθε 

άλλο διάδικο μέρος με αντίγραφα των εγγράφων που έχει αποκαλύψει με νέα ένορκο 

δήλωση που θα καταχωρηθεί και θα παραδοθεί εντός του πιο πάνω χρόνου.   

 

 

5302/15 – Αίτηση ημερ. 2.9.20 

Η αίτηση ορίζεται για επίδοση την 5.7.21 και ώρα 9:00.  Καμία διαταγή για έξοδα. Η 

παρουσία του δικηγόρου των Εναγόντων/Αιτητών κρίνεται απαραίτητη.  

 

 

905/13 – Αίτηση ημερ. 31.8.20 

Η αίτηση παραμένει για οδηγίες στις 4.10.21 και ώρα 9:00.  Ένσταση να 

καταχωρηθεί μέχρι τότε.  Καμία διαταγή για έξοδα.  Ο Καθ΄ ου η Αίτηση 2 να 

υπογράψει €5.000 εγγύηση για να είναι παρών.  

 

 

801/20 – Αίτηση ημερ. 21.7.20 

Η αίτηση  ορίζεται για απόδειξη στις 28.9.21 και ώρα 8:30 εκτός αν καταχωρηθεί 

υπεράσπιση μέχρι 13.9.21.  Τα σημερινά έξοδα στην πορεία της αίτησης.  

 

 

 

 

 



 

658/18 

Η κλήση για οδηγίες ορίζεται για οδηγίες την 1.7.21 και ώρα 9:00.  Καμία διαταγή για 

έξοδα.  Δεν υπάρχει καταχωρημένο παράρτημα εκ μέρους του Εναγομένου.  

 

3846/16 

Η αίτηση  ορίζεται εκ νέου για επίδοση στις 29.6.21 και ώρα 9:30. Καμία διαταγή για 

έξοδα.  Η παρουσία του δικηγόρου των Εναγόντων/Αιτητών κρίνεται απαραίτητη.  

 

2695/16 

Η υπόθεση ορίζεται για ακρόαση στις 21.3.22 και ώρα 11:00.  Καμία διαταγή για 

έξοδα.  

 

2679/15 

Η υπόθεση ορίζεται εκ νέου για ακρόαση στις 11.2.22 και ώρα 11:00.  Καμία διαταγή 

για έξοδα. 

 

 

      Υποθέσεις που είναι ορισμένες  την  23/6/21 (Τετάρτη) 

Διεκπεραιωθείσες υποθέσεις χωρίς την παρουσία Δικηγόρων 

 

1873/19 

Ακρόαση στις 4.4.22 και ώρα 11:00.  Τα σημερινά έξοδα στην πορεία της αγωγής.  

 

2798/19 – Αίτηση ημερ. 10.6.21 

Η αίτηση ορίζεται για οδηγίες στις 24.6.21 και ώρα 9:00.  Η παρουσία του δικηγόρου 

του Αιτητή κρίνεται απαραίτητη.  

 

2268/19 – Αίτηση ημερ. 3.9.20 

Η αίτηση ορίζεται για απόδειξη στις 13.10.21 και ώρα 8:30 εκτός αν καταχωρηθεί 

υπεράσπιση μέχρι 27.9.21.  Τα σημερινά έξοδα στην πορεία της αίτησης.  

  

 



1783/18 

Δίδονται οδηγίες όπως μέχρι 13.10.21 η πλευρά των Εναγομένων 1,2 αποκαλύψει 

δι΄ ενόρκου δηλώσεως που θα καταχωρήσει (Δ.28, ΘΘ 1,2 – Φόρμα 22) προς κάθε 

άλλο διάδικο μέρος τα έγγραφα τα οποία είναι ή ήταν στην κατοχή ή έλεγχο του που 

σχετίζονται με οποιοδήποτε επίδικο ζήτημα και εφοδιάσει εντός του πιο πάνω 

χρόνου κάθε άλλο διάδικο μέρος με αντίγραφο της  ένορκης δήλωσης αποκάλυψης 

και των εγγράφων που θα αποκαλύψει.  Τα έγγραφα που θα αποκαλυφθούν να 

επισυναφθούν στην ένορκη δήλωση αποκάλυψης που θα καταχωρηθεί στο 

Δικαστήριο.     

 

Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 13.10.21 και ώρα 9:00.  Τα σημερινά έξοδα στην 

πορεία της αγωγής αλλά σε καμία περίπτωση εναντίον του Ενάγοντα.  

 

Εφίσταται η προσοχή των συνηγόρων ότι αιτήματα άλλα από αποκάλυψη, 

επιθεώρηση, ανταλλαγή εγγράφων και έξοδα στο Παράρτημα – Τύπος 25 – θα 

θεωρηθούν ως εγκαταλειφθέντα αν οι συνήγοροι κατά την πιο πάνω ορισθείσα 

ημερομηνία δεν τα προωθήσουν δεόντως και με επάρκεια. 

 

 

650/20 

Η υπόθεση ορίζεται εκ νέου για οδηγίες στις 29.6.21 και ώρα 9:00.  Καμία διαταγή 

για έξοδα.  Η παρουσία των δικηγόρων των διαδίκων κρίνεται απαραίτητη.  

 

 

276/20 – Αίτηση ημερ. 27.10.20 

Η απόφαση επιφυλάσσεται. 

 

3/20 – Αίτηση ημερ. 24.9.20 

Η αίτηση ορίζεται για οδηγίες την 13.10.21 και ώρα 8:30. Υπεράσπιση και εκτίμηση 

να καταχωρηθεί μέχρι τότε. Τα σημερινά έξοδα στη πορεία της αίτησης.  

 

 

 

 



1476/15 

Η υπόθεση παραμένει για ακρόαση στις 25.5.22 και ώρα 11:00.  Καμιά διαταγή για 

έξοδα.  

 

 

1441/14 

Η υπόθεση ορίζεται εκ νέου για ακρόαση στις 31.1.22 και ώρα 11:00.  Καμιά διαταγή 

για έξοδα.  

 

3151/15 

Η υπόθεση ορίζεται εκ νέου για οδηγίες στις 28.6.21 και ώρα 9:00.  Καμιά διαταγή 

για έξοδα. Η παρουσία των δικηγόρων των διαδίκων κρίνεται απαραίτητη.  

6/20 

Εκδίδεται εκ συμφώνου διάταγμα με το οποίο ο χρόνος για να δώσει η πλευρά των 

Εναγομένων τις λεπτομέρειες που διατάχθηκε να δώσει στις 22.4.21 παρατείνεται 

μέχρι 13.9.21.  

 

Δίδονται οδηγίες όπως μέχρι 12.10.21 κάθε διάδικο μέρος αποκαλύψει δι΄ ενόρκου 

δηλώσεως που θα καταχωρήσει (Δ.28, ΘΘ 1,2 – Φόρμα 22) προς κάθε άλλο διάδικο 

μέρος τα έγγραφα τα οποία είναι ή ήταν στην κατοχή ή έλεγχο του που σχετίζονται 

με οποιοδήποτε επίδικο ζήτημα και εφοδιάσει εντός του πιο πάνω χρόνου κάθε άλλο 

διάδικο μέρος με αντίγραφο της  ένορκης δήλωσης αποκάλυψης και των εγγράφων 

που θα αποκαλύψει.  Τα έγγραφα που θα αποκαλυφθούν να επισυναφθούν στην 

ένορκη δήλωση αποκάλυψης που θα καταχωρηθεί στο Δικαστήριο.     

 

Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 12.10.21 και ώρα 9:00.  Καμιά διαταγή για έξοδα.  

 

 

268/14 

Η διαχείριση ορίζεται για έλεγχο στις 14.10.21 και ώρα 9:00.  Τελικοί λογαριασμοί να 

κατατεθούν πέντε ημέρες προηγουμένως.  

 

 

 



756/14 

Η αίτηση ορίζεται για οδηγίες στις 14.10.21 και ώρα 9:00.  Ένσταση να καταχωρηθεί 

μέχρι τότε και αντίγραφο της να παραδοθεί στην άλλη πλευρά αυθημερόν.  Τα 

σημερινά έξοδα στην πορεία της αίτησης.  Οι Καθ΄ ων η Αίτηση να παρουσιασθούν 

στις 14.10.21.  

 

1078/19 

Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 13.10.21 και ώρα 9:00.  Ονομαστικός κατάλογος 

μαρτύρων και σύνοψης μαρτυρίας να καταχωρηθεί εκ μέρους και των δύο πλευρών 

και να ανταλλαγεί μεταξύ τους μέχρι τότε.  Τα έξοδα στην πορεία της αγωγής. 

 

 

1375/19 – Αίτηση ημερ. 10.6.21 

Εκδίδεται διάταγμα ανανέωσης του κλητηρίου εντάλματος για περίοδο 6 μηνών από 

της εκπνοής του ήτοι από 7.7.21.  Καμία διαταγή για έξοδα.  

 


