
 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 2123/12 

Ορισμένη: 27.5.21 

 

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. Ο 

συνήγορος των Εναγόντων αναφέρει επίσης ότι κάποιοι από τους 

Ενάγοντες έχουν αποβιώσει και θα πρέπει να καταχωρήσει αίτηση 

τροποποίησης και θεωρεί επίσης ότι θα πρέπει να μειωθεί η κλίμακα της. 

Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση. Έχει υποβληθεί αίτημα αναβολής 

της από τον συνήγορο του Ενάγοντα ενόψει του ότι ο Ενάγοντας και 

μάρτυρας στην υπόθεση είναι μεγάλης ηλικίας με προβλήματα υγείας και 

δεν μπορεί να μετακινηθεί ενόψει των μέτρων και των συνθηκών που 

επικρατούν λόγω κορωνοϊού. Οι συνήγοροι των Εναγομένων συμφωνούν 

στο αίτημα και εισηγούνται τον ορισμό της υπόθεσης με το νέο δικαστικό 

έτος. Το αίτημα εγκρίνεται. Η αγωγή αναβάλλεται για ακρόαση στις 27 

.9.21 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: 5332/14 

Ορισμένη: 27.5.21 

 

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. Όπως πληροφορούν το 

Δικαστήριο οι δικηγόροι οι διευθυντές της Ενάγουσας εταιρείας διαμένουν 

μόνιμα στο εξωτερικό και λόγω της πανδημίας αδυνατούν να ταξιδέψουν. 

Επίσης, μια εκ των Εναγομένων είναι η Λαϊκή Τράπεζα Λτδ εναντίον της 

οποίας έχει καταχωρηθεί από την Κεντρική Τράπεζα ως αρχή εξυγίανσης 

αίτηση για εκκαθάριση της και όλες οι αγωγές που αφορούν τη Λαϊκή 

Τράπεζα έχουν είτε ανασταλεί είτε οριστεί σε μακρινή ημερομηνία για 

οδηγίες. Οι συνήγοροι υποβάλλουν αίτημα όπως η παρούσα οριστεί για 

οδηγίες με το νέο δικαστικό έτος. Ενόψει των ανωτέρω, το αίτημα 

αναβολής εγκρίνεται. Η αγωγή αναβάλλεται για οδηγίες στις 15.9.21 και 

ώρα 9:00 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: 1456/16 

Ορισμένη: 27.5.21 

 

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.  

Στα πλαίσια της αίτησης για οδηγίες με βάση τη Δ.30 είχαν εκδοθεί από το 

Δικαστήριο διατάγματα για ένορκες αποκαλύψεις εγγράφων. Όπως έχω 

αναφέρει και σε προηγούμενο πρακτικό του Δικαστηρίου εντός του 

φακέλου υπάρχει ένορκη αποκάλυψη εγγράφων εκ μέρους των 

Εναγομένων 1, του Εναγομένου 2 και της Εναγομένης 3. Έ/δ αποκάλυψης 

εγγράφων εκ πλευράς Εναγόντων δεν υπάρχει στο φάκελο. Οι συνήγοροι 

των Εναγόντων με e-mail τους αναφέρουν ότι έχουν καταχωρήσει έ/δ 

αποκάλυψης εγγράφων στις 4.11.20. Η εν λόγω έ/δ δεν υπάρχει στο 

φάκελο. Για σκοπούς εξοικονόμησης χρόνου παρακαλούνται οι Ενάγοντες 

όπως καταχωρήσουν αντίγραφο της έ/δ αποκάλυψης εγγράφων που 

έχουν ως η θέση τους ήδη καταχωρήσει εντός μιας εβδομάδος από 

27.5.21 και δίδονται περαιτέρω οδηγίες σε όλους τους διαδίκους να 

καταχωρήσουν κατάλογο μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας εντός 60 

περαιτέρω ημερών. Η υπόθεση ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες με βάση τη 

Δ.30 στις 5.10.21 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: 1487/17 

Ορισμένη: 27.5.21 

 

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 27.5.21. Οι συνήγοροι της 

Ενάγουσας ζητούν άδεια να αποσύρουν την αγωγή ως εξωδίκως 

διευθετηθείσα και η κάθε πλευρά να επωμιστεί τα δικά της έξοδα και όπως 

αντίστοιχα πράξουν και οι συνήγοροι της Εναγομένης αναφορικά με την 

ανταπαίτηση. Οι συνήγοροι της Εναγομένης όμως δεν έχουν ακόμα 

τοποθετηθεί. Ενόψει των ανωτέρω, η αγωγή αναβάλλεται για οδηγίες στις 

3.6.21 και ώρα 9:00 π.μ. για να τοποθετηθούν οι Εναγόμενοι σε σχέση με 

αυτό. Καμία διαταγή για έξοδα.  

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 3296/19 

Ορισμένη: 27.5.21 

 

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 συμπληρωθεί. Έχει καταχωρηθεί εκ 

πλευράς των δικηγόρων των Εναγόντων αίτηση κλήσεων για οδηγίες με 

βάση τη Δ.30 και οι συνήγοροι των Εναγομένων έχουν καταχωρήσει το 

παράρτημα τους σύμφωνα με τον Τύπο 25. Με βάση τα όσα αναφέρονται 

στην αίτηση και το παράρτημα, εκδίδονται εκ συμφώνου και εκατέρωθεν 

διατάγματα αποκάλυψης και επιθεώρησης εγγράφων. Έ/δ αποκάλυψης να 

καταχωρηθούν εντός 60 ημερών από 27.5.21. Η αγωγή ορίζεται για 

περαιτέρω οδηγίες με βάση τη Δ.30 στις 27.9.21 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: 316/20 

Ορισμένη: 27.5.21 

 

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 9.12.20 έχει καταχωρηθεί αίτηση για τροποποίηση της υπεράσπισης 

εκ πλευράς Εναγομένων συνοδευόμενη από έ/δ. Η Ενάγουσα έχει 

καταχωρήσει ένσταση στις 22.12.20. Οι Εναγόμενοι έχουν καταχωρήσει 

στις 5.4.21 αίτηση για καταχώρηση συμπληρωματικής έ/δ στην αίτηση για 

τροποποίηση της υπεράσπισης. Οι συνήγοροι της Ενάγουσας αναφέρουν 

ότι υπάρχει ένσταση στην εν λόγω αίτηση και ζητούν όπως τους δοθεί μια 

μικρή παράταση χρόνου για να καταχωρήσουν την ένσταση τους, θέση με 

την οποία συμφωνούν και οι συνήγοροι των Εναγομένων. Ως εκ των 

ανωτέρω, η ένσταση στην αίτηση ημερ. 5.4.20 για καταχώρηση 

συμπληρωματικής έ/δ να καταχωρηθεί μέχρι τις 7.6.21. Η αίτηση ορίζεται 

για ακρόαση με γραπτές αγορεύσεις στις 18.6.21 και ώρα 10:00 π.μ. Οι 

συνήγοροι καλούνται να αποστείλουν γραπτώς τις αγορεύσεις τους στο 

Δικαστήριο στις 18.6.21 μέχρι τις 10:00 π.μ. αφού προηγουμένως τις 

ανταλλάξουν μεταξύ τους. Την ίδια μέρα παραμένουν για οδηγίες η αίτηση 

τροποποίησης ημερ. 9.12.20 και η αγωγή. 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: 775/21 

Ορισμένη: 27.5.21 

 

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.  

Στα πλαίσια της παρούσας αγωγής και της αίτησης ημερ. 29.3.21 έχει 

εκδοθεί από Δικαστήριο με άλλη σύνθεση προσωρινό μονομερές διάταγμα 

το οποίο είναι ορισμένο για οδηγίες, όπως και η αίτηση στη βάση της 

οποίας εκδόθηκε στις 27.5.21. Οι συνήγοροι των Εναγομένων 1 και 2 είχαν 

ζητήσει να τους δοθεί αρκετός χρόνος για καταχώρηση ένστασης με στόχο 

να διαβουλευτούν μεταξύ τους. Δεν έχουν ακόμα καταχωρηθεί ενστάσεις 

από κανένα από τους δύο Εναγομένους. Οι Ενάγοντες έχουν εν τω μεταξύ 

καταχωρήσει αίτηση για απόφαση εναντίον των Εναγομένων 1 και 2 λόγω 

μη καταχώρησης υπεράσπισης που είναι ορισμένη στις 25.6.21. Ενόψει 

των ανωτέρω, και η αίτηση ημερ. 29.3.21, όπως και το προσωρινό 

διάταγμα ημερ. 31.3.21, παραμένουν για οδηγίες στις 25.6.21. Ενστάσεις 

να καταχωρηθούν μέχρι 23.6.21. Το προσωρινό διάταγμα ημερ. 31.3.21 

παραμένει σε ισχύ. 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. Γεν. Αίτησης: 124/21 

Ορισμένη: 27.5.21 

 

Δικαστήριο: Η αίτηση φαίνεται ότι έχει δεόντως επιδοθεί στον Καθ’ ου η 

Αίτηση οποίος ακόμα δεν έχει ενημερώσει το Δικαστήριο αν θα εμφανιστεί 

και ή πως θα αντιδράσει στη διαδικασία. Ενόψει τούτου, η υπόθεση 

παραμένει για τις 27.5.21 και ώρα 8:30 π.μ. που είναι ορισμένη και 

απαιτείται η φυσική παρουσία των διαδίκων ενώπιον του Δικαστηρίου.  

 

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


