
 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΕΝΩΠΙΟΝ: Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

 

Αρ. Αγωγής: 5892/12 

Ορισμένη: 18.2.21 

 

Δικαστήριο: Λόγω των οδηγιών του Ανωτάτου Δικαστηρίου και του 

Διοικητικού Προέδρου του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας και των 

συνθηκών που επικρατούν λόγω της έντονης έξαρσης της επιδημίας Covid-

19, η πιο κάτω υπόθεση γίνεται χωρίς την παρουσία δικηγόρων.  

Η αγωγή είναι ορισμένη για ακρόαση στις 18.2.21 και ώρα 10:30 π.μ. Έχει 

καταχωρηθεί αίτηση εκ πλευράς Εναγομένων για τροποποίηση της 

υπεράσπισης και ανταπαίτησης τους. Οι Ενάγοντες έχουν ήδη καταχωρήσει 

την ένσταση τους στις 15.2.21. Ως εκ των ανωτέρω, η ημερ. 18.2.21 σε ό,τι 

αφορά την ακρόαση της αγωγής ακυρώνεται, εφόσον πρέπει να προηγηθεί 

η εκδίκαση της αίτησης τροποποίησης, η οποία ορίζεται για ακρόαση στις 

12.3.21 και ώρα 10:00 π.μ. με γραπτές αγορεύσεις. Οι συνήγοροι 

παρακαλούνται όπως αποστείλουν στο Δικαστήριο τις γραπτές τους 

αγορεύσεις με e-mail αφού προηγουμένως τις ανταλλάξουν μεταξύ τους. 

Την ίδια μέρα παραμένει για οδηγίες η αγωγή. Όσον αφορά τα έξοδα, τα 

έξοδα της αίτησης θα είναι στην πορεία της αίτησης, τα έξοδα της αγωγής 

στην πορεία της αγωγής, αλλά σε καμία περίπτωση εναντίον των 

Εναγόντων.  

 

 (Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΕΝΩΠΙΟΝ: Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

 

Αρ. Αγωγής: 8400/12 

Ορισμένη: 18.2.21 

 

Δικαστήριο: Λόγω των οδηγιών του Ανωτάτου Δικαστηρίου και του 

Διοικητικού Προέδρου του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας και των 

συνθηκών που επικρατούν λόγω της έντονης έξαρσης της επιδημίας Covid-

19, η πιο κάτω υπόθεση γίνεται χωρίς την παρουσία δικηγόρων.  

Στις 18.2.21 είναι ορισμένες για ακρόαση οι δύο ενδιάμεσες αιτήσεις εκ 

μέρους των Εναγομένων 4, 9 και 10 ημερ. 5.5.14. Έχει υποβληθεί γραπτώς 

αίτημα αναβολής της αίτησης εκ πλευράς του συνηγόρου των Εναγόντων 

Καθ’ ων η Αίτηση στο οποίο δεν φέρουν ένσταση οι συνήγοροι των 

Εναγομένων 4, 9 και 10 Αιτητών. Ως εκ των ανωτέρω, οι αιτήσεις 

αναβάλλονται εκ νέου για ακρόαση στις 30.3.21 και ώρα 10:00 π.μ. Έξοδα 

στην πορεία των αιτήσεων. Οι συνήγοροι όλων των πλευρών καλούνται 

όπως αποστείλουν τις αγορεύσεις τους με e-mail στο Δικαστήριο αφού 

προηγουμένως τις ανταλλάξουν μεταξύ τους. Την ίδια μέρα παραμένουν για 

ακρόαση όλες οι υπόλοιπες αιτήσεις που εκκρεμούν και επαναλαμβάνονται 

οι οδηγίες του Δικαστηρίου για καταχώρηση ενστάσεων σε όσες εκκρεμούν 

για να μπορέσει το Δικαστήριο να τις προγραμματίσει και εκείνες για 

ακρόαση.  

 

 (Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΕΝΩΠΙΟΝ: Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

 

Αρ. Αγωγής: 1072/15 

Ορισμένη: 18.2.21 

 

Δικαστήριο: Λόγω των οδηγιών του Ανωτάτου Δικαστηρίου και του 

Διοικητικού Προέδρου του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας και των 

συνθηκών που επικρατούν λόγω της έντονης έξαρσης της επιδημίας Covid-

19, η πιο κάτω υπόθεση γίνεται χωρίς την παρουσία δικηγόρων.  

Στις 17.12.20 που ήταν ορισμένη ξανά για οδηγίες η αγωγή το Δικαστήριο 

την ανέβαλε στις 18.2.21 ενόψει της πληροφόρησης ότι απορρίφθηκε η 

αίτηση των Εναγόντων για ένταξη στο σχέδιο ΕΣΤΙΑ και ζητήθηκε χρόνος 

για να συζητηθεί μεταξύ των συνηγόρων η πορεία της υπόθεσης. Το 

Δικαστήριο δεν έχει τύχει ενημέρωσης από κανένα εκ των συνηγόρων 

αναφορικά με τις εξελίξεις της. Ως εκ των ανωτέρω, η υπόθεση θα οριστεί 

για τελευταία φορά για οδηγίες στις 31.3.21 και παρακαλούνται οι 

συνήγοροι όπως ενημερώσουν έγκαιρα το Δικαστήριο για τα τυχόν 

αιτήματα τους. Καμιά διαταγή για έξοδα σήμερα.  

 

 

 (Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΕΝΩΠΙΟΝ: Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

 

Αρ. Αγωγής: 1327/15 

Ορισμένη: 18.2.21 

 

Δικαστήριο: Λόγω των οδηγιών του Ανωτάτου Δικαστηρίου και του 

Διοικητικού Προέδρου του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας και των 

συνθηκών που επικρατούν λόγω της έντονης έξαρσης της επιδημίας Covid-

19, η πιο κάτω υπόθεση γίνεται χωρίς την παρουσία δικηγόρων.  

Εκκρεμεί αίτηση ημερ. 7.12.20 για προσθήκη Ενάγουσας και τροποποίησης 

της αγωγής. Οι συνήγοροι των Εναγομένων ενημερώνουν το Δικαστήριο ότι 

ζητούν χρόνο για καταχώρηση ένστασης. Ενόψει των ανωτέρω, η ένσταση 

στην αίτηση ημερ. 7.12.20 να καταχωρηθεί μέχρι 30.3.21. Η αίτηση ορίζεται 

για οδηγίες στις 5.4.21 για να τοποθετηθούν οι συνήγοροι κατά πόσο θα 

είναι έτοιμοι για ακρόαση ή θα χρειαστεί να υποβληθεί οποιοδήποτε 

ενδιάμεσο διάβημα. Έξοδα στην πορεία της αίτησης.  

 

 

 (Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΕΝΩΠΙΟΝ: Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

 

Αρ. Αγωγής: 1857/19 

Ορισμένη: 18.2.21 

 

Δικαστήριο: Λόγω των οδηγιών του Ανωτάτου Δικαστηρίου και του 

Διοικητικού Προέδρου του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας και των 

συνθηκών που επικρατούν λόγω της έντονης έξαρσης της επιδημίας Covid-

19, η πιο κάτω υπόθεση γίνεται χωρίς την παρουσία δικηγόρων.  

Η αγωγή είναι ορισμένη για οδηγίες στις 18.2.21 με βάση τη Δ.30. Σύμφωνα 

με τις προηγούμενες οδηγίες του Δικαστηρίου έπρεπε να καταχωρηθούν 

ονομαστικοί κατάλογοι μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας. Οι συνήγοροι των 

Εναγόντων έχουν συμμορφωθεί με τις οδηγίες του Δικαστήριο, το ίδιο δεν 

συμβαίνει και με τους συνήγορους των Εναγομένων. Παρατείνεται ο χρόνος 

καταχώρησης ονομαστικού καταλόγου μαρτύρων και σύνοψης της 

μαρτυρίας εκ πλευράς των Εναγομένων μέχρι τις 31.3.21. Η αγωγή ορίζεται 

για περαιτέρω για οδηγίες στις 7.4.21 και ώρα 9:00 π.μ. Έξοδα στην πορεία 

της αγωγής, σε καμία περίπτωση όμως εναντίον των Εναγόντων.  

 

 

 (Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΕΝΩΠΙΟΝ: Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

 

Αρ. Ειδ. Πτώχευσης: 44/20  

Ορισμένη: 18.2.21 

 

Δικαστήριο: Λόγω των οδηγιών του Ανωτάτου Δικαστηρίου και του 

Διοικητικού Προέδρου του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας και των 

συνθηκών που επικρατούν λόγω της έντονης έξαρσης της επιδημίας Covid-

19, η πιο κάτω υπόθεση γίνεται χωρίς την παρουσία δικηγόρων.  

Στις 11.1.21 που ήταν ορισμένη ξανά για οδηγίες η αίτηση το Δικαστήριο 

έδωσε χρόνο στο συνήγορο των Πιστωτών Καθ’ ων η Αίτηση όπως 

καταχωρήσει την ένσταση του στην αίτηση παραμερισμού που 

καταχωρήθηκε από τον Οφειλέτη Αιτητή μέχρι 15.2.21 και η αίτηση 

ορίστηκε για οδηγίες στις 18.2.21. Στο φάκελο της υπόθεσης δεν υπάρχει 

καταχωρημένη ένσταση και επίσης όπως πληροφορήθηκα από το 

Πρωτοκολλητείο δεν εκκρεμεί στο Πρωτοκολλητείο η εν λόγω ένσταση. Άρα 

θεωρώ ότι δεν έχει καταχωρηθεί. Για τελευταία φορά παρατείνεται ο χρόνος 

καταχώρησης ένστασης στην αίτηση μέχρι τις 19.3.21. Η αίτηση ορίζεται για 

οδηγίες, για να διαπιστωθεί κατά πόσο είναι έτοιμη για ακρόαση, στις 

23.3.21. Έξοδα στην πορεία της αίτησης, σε καμία όμως περίπτωση 

εναντίον του Οφειλέτη Αιτητή.  

 

 (Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΕΝΩΠΙΟΝ: Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

 

Αρ. Γεν. Αίτησης: 317/20 

Ορισμένη: 18.2.21 

 

Δικαστήριο: Λόγω των οδηγιών του Ανωτάτου Δικαστηρίου και του 

Διοικητικού Προέδρου του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας και των 

συνθηκών που επικρατούν λόγω της έντονης έξαρσης της επιδημίας Covid-

19, η πιο κάτω υπόθεση γίνεται χωρίς την παρουσία δικηγόρων.  

Έχει καταχωρηθεί ένσταση στις 17.12.20. Δεν έχω λάβει οποιοδήποτε 

αίτημα από τους συνηγόρους που χειρίζονται την υπόθεση κατά πόσο η 

αίτηση είναι έτοιμη για ακρόαση ή εάν θα ζητηθεί οποιοδήποτε άλλο 

διαδικαστικό διάβημα, όπως για π.χ. αντεξέταση οποιουδήποτε των 

ενόρκως δηλώντων ή/και καταχώρηση περαιτέρω ένορκης δήλωσης. 

Ορίζεται για οδηγίες στις 2.3.21 και παρακαλούνται οι συνήγοροι όπως 

τοποθετηθούν ως προς την πορεία της αίτησης μέχρι τότε ενημερώνοντας 

σχετικά το Δικαστήριο. Καμιά διαταγή για έξοδα σήμερα.  

 

 

 (Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 


