
 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 2940/14 

Ορισμένη: 16.3.21 

 

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 αναφορικά με την Εναγομένη 3. Για 

τους Εναγόμενους 1 και 2 έχει εκδοθεί εκ συμφώνου απόφαση στις 4.3.21. 

Όπως οι συνήγοροι πληροφορούν το Δικαστήριο σκοπός τους είναι η 

διευθέτηση της αγωγής σε ό,τι αφορά και την Εναγομένη 3 χρειάζονται 

όμως κάποιος χρόνος για να υλοποιηθεί ο προτεινόμενος συμβιβασμός και 

ζητούν όπως οριστεί για οδηγίες περί τα μέσα Ιουνίου. Ενόψει των 

ανωτέρω, το αίτημα εγκρίνεται. Η υπόθεση αναβάλλεται για οδηγίες στις 

18.6.21 και ώρα 9:30 π.μ. 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: 3542/15 

Ορισμένη: 16.3.21 

 

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. Έχει υποβληθεί αίτημα αναβολής 

από τους συνήγορους των Εναγομένων ενόψει του ότι οι δικηγόροι του 

γραφείου τους θα βρίσκονται ενώπιον των Επαρχιακών Δικαστηρίων 

Λεμεσού και Λάρνακας για συνεχιζόμενες ακροάσεις. Το αίτημα έχει 

κοινοποιηθεί στους συνηγόρους των Εναγόντων οι οποίοι δεν φέρουν 

ένσταση. Το αίτημα αναβολής εγκρίνεται. Η υπόθεση επαναορίζεται για 

ακρόαση στις 17.6.21 και ώρα 10:30 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: 3130/17 

Ορισμένη: 16.3.21 

 

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.  

Αναμένω να μου γνωστοποιηθεί η θέση των συνηγόρων αναφορικά με το 

ζήτημα που προέκυψε στις 8.3.21. Όπως έχω ενημερώσει και τους 

συνηγόρους που τη χειρίζονται δεν χρειάζεται 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: 3865/17 

Ορισμένη: 16.3.21 

 

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. Λόγω πολύ παλαιότερων 

υποθέσεων που προηγούνται στο ημερολόγιο του Δικαστηρίου, η παρούσα 

επαναορίζεται για ακρόαση στις 30.6.21 και ώρα 10:30 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: 1997/19 

Ορισμένη: 16.3.21 

 

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.  

Κατά την προηγούμενη δικάσιμο είχαν δοθεί οδηγίες από το Δικαστήριο για 

καταχώρηση ένορκης δήλωσης αποκάλυψης εγγράφων εκ πλευράς 

Εναγόντων και Εναγομένων 1, 3 και 4. Οι Εναγόμενοι 1, 3 και 4 έχουν 

καταχωρήσει τη σχετική ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων στις 

11.2.21. Έχει επίσης προηγηθεί η καταχώρηση της ένορκης δήλωσης για 

αποκάλυψη εγγράφων εκ πλευράς Εναγομένων 2 στις 11.5.20. Οι 

Ενάγοντες δεν έχουν ακόμα καταχωρήσει τη δική τους ένορκη δήλωση για 

αποκάλυψη εγγράφων. Παρατείνεται ο χρόνος για καταχώρηση ένορκης 

δήλωσης αποκάλυψης εγγράφων μέχρι τις 16.4.21. Η αγωγή ορίζεται για 

περαιτέρω οδηγίες στις 20.4.21 και ώρα 9:00 π.μ. με βάση τη Δ.30. 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: 3884/19 

Ορισμένη: 16.3.21 

 

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.  

Είναι ορισμένη για οδηγίες η Κλήση για Οδηγίες που έχει καταχωρηθεί στις 

3.12.20 αναφορικά με τον Εναγόμενο 1 Εξ Ανταπαιτήσεως Ενάγοντα, ο 

συνήγορος του οποίου με e-mail του ζητά όπως του παραχωρηθεί χρόνος 

έξι εβδομάδων για καταχώρηση της ένορκης δήλωσης αποκάλυψης 

εγγράφων εκ πλευράς του. Οι Ενάγοντες έχουν καταχωρήσει τη δική τους 

ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων στις 10.2.21. Λαμβάνοντας υπόψη 

ότι η αγωγή είναι ήδη ορισμένη από το Πρωτοκολλητείο για 

προγραμματισμό στις 12.5.21, παρατείνεται ο χρόνος καταχώρησης 

ένορκης δήλωσης αποκάλυψης εγγράφων για τον Εναγόμενο 1 Εξ 

Ανταπαιτήσεως Ενάγοντα μέχρι τις 7.5.21. Η αγωγή παραμένει για 

περαιτέρω οδηγίες στις 12.5.21. Έξοδα στην πορεία.  

 

 

 (Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 316/20 

Ορισμένη: 16.3.21 

 

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.  

Εκκρεμούν για οδηγίες στις 16.3.21 τόσο η αγωγή όσο και αίτηση ημερ. 

9.12.20 για τροποποίηση της υπεράσπισης στην οποία έχει καταχωρηθεί 

ήδη η ένσταση των Εναγόντων. Είχε ζητηθεί από τους συνηγόρους όπως η 

υπόθεση και η αίτηση παραμείνουν για οδηγίες για να εξετάσουν τα θέματα 

που εκκρεμούν και να αποφασίσουν για την περαιτέρω πορεία της 

υπόθεσης. Δεν έχω τύχει καμίας ενημέρωσης από τους συνηγόρους. 

Ενόψει των ανωτέρω, τόσο η αγωγή όσο και η αίτηση ορίζονται εκ νέου για 

οδηγίες στις 24.3.21 και παρακαλώ τους συνηγόρους όπως ενημερώσουν 

έγκαιρα το Δικαστήριο για την πρόθεση τους. 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: 464/20 

Ορισμένη: 16.3.21 

 

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 προηγούμενες οδηγίες του Δικαστηρίου ημερ. 8.3.21 ήταν όπως η 

αίτηση ημερ. 10.12.20 παραμείνει για οδηγίες για να τεθούν ενώπιον του 

Δικαστηρίου τυχόν αιτήματα για τη διαδικασία που ακολουθηθεί. Εφόσον 

δεν έχω λάβει καμία θέση από καμία πλευρά αναφορικά με την περαιτέρω 

πορεία της υπόθεσης, η αίτηση ημερ. 10.12.20 ορίζεται για ακρόαση με 

γραπτές αγορεύσεις στις 6.4.21 και ώρα 10:00 π.μ. Σημειώνω ότι η αίτηση 

αφορά τους Καθ’ ων η Αίτηση 1-6 εφόσον την προηγούμενη φορά 

απεσύρθη σε ό,τι αφορά τον Καθ’ ου η Αίτηση 7. Οι συνήγοροι θα 

αποστείλουν γραπτώς στο Δικαστήριο τις αγορεύσεις τους μέχρι την πιο 

πάνω ημερομηνία και ώρα αφού προηγουμένως τις ανταλλάξουν μεταξύ 

τους. Τα ενδιάμεσα διατάγματα παραμένουν σε ισχύ.  

Οι αιτήσεις ημερ. 2.12.20 παραμένουν επίσης για οδηγίες την ίδια μέρα. 

Τυχόν ενστάσεις να καταχωρηθούν μέχρι 2.4.21. Έξοδα στην πορεία των 

αιτήσεων.  

 

 (Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 892/20 

Ορισμένη: 16.3.21 

 

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 Κλήση για Οδηγίες με βάση τη Δ.30 στις 3.12.20. Οι 

Εναγόμενοι δεν έχουν ακόμα καταχωρήσει το Παράρτημα τους αν και τους 

έχει επιδοθεί η σχετική αίτηση στις 9.12.20. Δίδεται χρόνος στους 

Εναγομένους όπως καταχωρήσουν το Παράρτημα τους σύμφωνα με τη 

Δ.30 μέχρι τις 19.3.21. Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες με βάση τη Δ.30 στις 

22.3.21. Έξοδα στην πορεία.  

 

 

 (Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 893/20 

Ορισμένη: 16.3.21 

 

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 Κλήση για Οδηγίες συνοδευόμενη με το σχετικό 

Παράρτημα εκ πλευράς Εναγόντων στις 3.12.20. Οι Εναγόμενοι έχουν 

καταχωρήσει το δικό τους Παράρτημα στις 16.12.20. Εκδίδονται εκ 

συμφώνου και εκατέρωθεν διατάγματα ένορκης αποκάλυψης και 

επιθεώρησης εγγράφων. Ένορκες δηλώσεις αποκάλυψης να 

καταχωρηθούν μέχρι τις 23.4.21. Η αγωγή ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες 

με βάση τη Δ.30 στις 13.5.21 και ώρα 9:00 π.μ. Έξοδα στην πορεία.  

 

 

 (Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αίτ. Πτώχευσης: 18/20 

Ορισμένη: 16.3.21 

 

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 αίτηση είναι ορισμένη για ακρόαση. Σύμφωνα με τα e-mail που έχουν 

αποσταλεί από τους συνηγόρους που τη χειρίζονται, η όλη διαφορά έχει 

διευθετηθεί και ζητείται η άδεια του Δικαστηρίου για απόσυρση της αίτησης 

με τον πιο πάνω αριθμό με οδηγίες όπως κάθε πλευρά επιβαρυνθεί τα δικά 

της έξοδα.  

Ενόψει των ανωτέρω, η Αίτηση 18/20 για παραμερισμό της Ειδοποίησης 

Πτώχευσης αποσύρεται και απορρίπτεται ως διευθετηθείσα χωρίς 

επιφύλαξη δικαιωμάτων. Κάθε πλευρά θα επωμιστεί τα δικά της έξοδα. 

Τυχόν προηγούμενες οδηγίες του Δικαστηρίου αναφορικά με τα έξοδα 

ακυρώνονται.  

 

 

 (Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 


