
 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 344/11 

Ορισμένη: 26.2.21 

 

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.  

Αναμένεται η φυσική παρουσία των δικηγόρων στο Δικαστήριο ως οι 

προηγούμενες οδηγίες του Δικαστηρίου ημερ. 27.1.21.  

 

 

 (Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 2141/11 

Ορισμένη: 26.2.21 

 

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 υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση στις 26.2.21, όπως έχω ήδη 

συνενοηθεί με τους δικηγόρους που τη χειρίζονται αναμένεται η φυσική 

παρουσία τους στο Δικαστήριο.  

 

 

 (Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 4918/14 

Ορισμένη: 26.2.21 

 

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 υπόθεση είναι ορισμένη για οδηγίες. Έχω λάβει e-mail από όλους τους 

δικηγόρους και ουσιαστικά έχουν τεθεί δύο αιτήματα. Το πρώτο αφορά 

αίτημα των Εναγόντων για να τους δοθεί περαιτέρω χρόνος για την 

καταχώρηση καταλόγου μαρτύρων και σύνοψης μαρτυρίας, αίτημα με το 

οποίο συνηγορούν όλοι οι υπόλοιποι δικηγόροι, και επίσης αίτημα εκ 

μέρους της Εναγομένης 4 για να τεθεί η υπόθεση εκτός πινακίου ενόψει της 

καταχώρησης της αίτησης για εκκαθάριση της Cyprus Popular Bank Public 

Co Ltd μέχρι την έκδοση του διατάγματος εκκαθάρισης, αίτημα για το οποίο 

οι υπόλοιποι συνήγοροι ζητούν χρόνο να τοποθετηθούν. Ενόψει των 

ανωτέρω παρατείνεται ο χρόνος καταχώρησης ονομαστικού καταλόγου 

μαρτύρων και σύνοψης μαρτυρίας μέχρι τις 31.3.21. Η αγωγή ορίζεται για 

οδηγίες στις 7.4.21 και ώρα 9:00 π.μ. και αναμένεται η τοποθέτηση των 

συνηγόρων στο αίτημα της Εναγομένης 4. Έξοδα στην πορεία της αγωγής.  

 

 (Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 1560/16 

Ορισμένη: 26.2.21 

 

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.  

Οι συνήγοροι των Εναγομένων 4 ζητούν όπως η υπόθεση τεθεί εκτός 

πινακίου ενόψει της καταχώρησης αίτησης από την Κεντρική Τράπεζα 

Κύπρου για εκκαθάριση των Εναγομένων 4 και γι’ αυτό αιτούνται όπως η 

υπόθεση τεθεί εκτός πινακίου. Κάποιοι από τους συνήγορους των διαδίκων 

έχουν απαντήσει θετικά στο αίτημα, ενώ κάποιοι άλλοι ζητούν περαιτέρω 

χρόνο για να τοποθετηθούν στο αίτημα. Ενόψει των ανωτέρω, η αγωγή 

αναβάλλεται για οδηγίες στις 7.4.21 και ώρα 9:00 π.μ. και αναμένεται η 

τοποθέτηση των συνηγόρων στο αίτημα των Εναγομένων 4. Καμιά διαταγή 

για έξοδα.  

 

 

 (Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 688/17 

Ορισμένη: 26.2.21 

 

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 υπόθεση είναι ορισμένη για οδηγίες. Οι Εναγόμενοι ζητούν περαιτέρω 

χρόνο για αποκάλυψη εγγράφων και οι Ενάγοντες ενημερώνουν το 

Δικαστήριο ότι γίνονται συζητήσεις για διευθέτηση της αγωγής. 

Παρατείνεται ο χρόνος αποκάλυψης εγγράφων μέχρι τις 7.4.21. Η αγωγή 

ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες στις 12.4.21 και ώρα 9:00 π.μ. Έξοδα στην 

πορεία της αγωγής. Παρακαλούνται οι συνήγοροι όπως ενημερώσουν το 

Δικαστήριο και για την πορεία συζητήσεων διευθέτησης της αγωγής.  

 

 

 

 (Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 1517/19 

Ορισμένη: 26.2.21 

 

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.  

Έχουν ολοκληρωθεί τα δικόγραφα της αγωγής, οι συνήγοροι των 

Εναγόντων έχουν καταχωρήσει κλήση για οδηγίες μαζί με το σχετικό 

παράρτημα και οι συνήγοροι των Εναγομένων έχουν επίσης καταχωρήσει 

το δικό τους παράρτημα. Ενόψει των ανωτέρω, εκδίδονται εκ συμφώνου και 

εκατέρωθεν διατάγματα ένορκης αποκάλυψης εγγράφων. Η ένορκη 

αποκάλυψη εγγράφων να καταχωρηθεί εντός 60 ημερών από 26.2.21. Η 

αγωγή ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες με βάση τη Δ.30 στις 12.5.21 και 

ώρα 9:00 π.μ. Έξοδα στην πορεία της αγωγής.  

 

 

 (Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 2952/19 

Ορισμένη: 26.2.21 

 

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.  

Όπως έχει αναφερθεί και στο προηγούμενο πρακτικό του Δικαστηρίου τα 

δικόγραφα έχουν ολοκληρωθεί και οι συνήγοροι των Εναγόντων έχουν 

καταχωρήσει κλήση για οδηγίες μαζί με το σχετικό παράρτημα σύμφωνα με 

τη Δ.30. Στις 25.2.21 καταχωρήθηκε το παράρτημα των Εναγομένων. 

Εκδίδονται εκ συμφώνου και εκατέρωθεν διατάγματα αποκάλυψης 

εγγράφων. Ένορκες δηλώσεις αποκάλυψης να καταχωρηθούν μέχρι 

15.4.21. Η αγωγή αναβάλλεται για περαιτέρω οδηγίες με βάση τη Δ.30 στις 

19.4.21 και ώρα 9:00 π.μ. Έξοδα στην πορεία της αγωγής.  

 

 

 (Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 3510/19 

Ορισμένη: 26.2.21 

 

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 16.4.21 και ώρα 9:00 π.μ. κατόπιν 

κοινού αιτήματος των συνηγόρων. Εκκρεμεί αίτηση ημερ. 22.2.21 για 

έκδοση προσωρινών διαταγμάτων αναφορικά με τη διαδικασία 

πλειστηριασμού με ημερομηνία πλειστηριασμού τις 17.12.20 που έχει 

παρέλθει. Οι συνήγοροι των Εναγομένων 2 και 5 Αιτητών ζητούν την άδεια 

του Δικαστηρίου όπως αποσύρουν την εν λόγω αίτηση και κάθε πλευρά να 

επωμιστεί τα δικά της έξοδα, θέση με την οποία συμφωνούν οι συνήγοροι 

των Εναγόντων. Η αίτηση ημερ. 1.2.20 αποσύρεται και απορρίπτεται άνευ 

βλάβης των δικαιωμάτων των Εναγομένων Αιτητών. Κάθε πλευρά θα 

επωμιστεί τα δικά της έξοδα. Η ημερ. 16.4.21 όσον αφορά την αγωγή 

παραμένει.  

 

 

 (Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 1934/20 

Ορισμένη: 26.2.21 

 

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.  

Τα δικόγραφα της αγωγής έχουν ολοκληρωθεί και εκκρεμεί αίτηση για 

οδηγίες με βάση τη Δ.25 συνοδευόμενη από σχετικό παράρτημα, όπως και 

σχετικό παράρτημα έχει καταχωρηθεί από τους συνήγορους των 

Εναγομένων. Με βάση τα όσα αναφέρονται στα παραρτήματα και στα e-

mail των συνηγόρων εκδίδονται εκ συμφώνου διατάγματα ένορκης 

αποκάλυψης και επιθεώρησης εγγράφων. Ένορκες δηλώσεις αποκάλυψης 

να καταχωρηθούν μέχρι 16.4.20. Η αγωγή ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες 

με βάση τη Δ.30 στις 20.4.21 και ώρα 9:00 π.μ. Έξοδα στην πορεία της 

αγωγής.  

 

 (Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 2080/20 

Ορισμένη: 26.2.21 

 

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. 22.10.20 εκ πλευράς Εναγομένων για απόρριψη της 

αγωγής λόγω παράλειψης συνέχισης της διαδικασίας. Η συνήγορος των 

Εναγόντων Καθ’ ων η Αίτηση ζητά χρόνο ενός μηνός για καταχώρηση της 

έκθεσης απαίτησης της. Η πλευρά των Εναγομένων Αιτητών συμφωνεί με 

το αίτημα αναφέροντας ότι μετά την καταχώρηση της έκθεσης απαίτησης 

έχουν πρόθεση να καταχωρήσουν περαιτέρω αιτήσεις. Η αίτηση 

αναβάλλεται για οδηγίες στις 20.4.21 και ώρα 9:00 π.μ. Η έκθεση 

απαίτησης εκ πλευράς Εναγόντων να καταχωρηθεί μέχρι 15.4.21. Έξοδα 

στην πορεία της αίτησης. Έχουν σημειωθεί οι θέσεις των Εναγομένων 

Αιτητών αναφορικά με την πρόθεση τους για καταχώρηση περαιτέρω 

αιτήσεων.  

 

 

 (Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 


