
 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 5892/12 

Ορισμένη: 15.6.21 

 

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 παρούσα υπόθεση είναι ορισμένη σε ό,τι αφορά το μονομερές διάταγμα 

που εκδόθηκε στις 9.6.21 σήμερα 15.6.21 και επίσης η αγωγή για οδηγίες 

στις 17.6.21. Σύμφωνα με τα e-mail που έχω λάβει από τους συνηγόρους 

που εμφανίζονται σε αυτή σε ό,τι αφορά την ενδιάμεση αίτηση ημερ. 8.6.21 

και το διάταγμα ημερ. 9.6.21, η αίτηση αποσύρεται και το διάταγμα 

ακυρώνεται με την εξής δήλωση εκ πλευράς της Ενάγουσας: «Η Ενάγουσα 

δηλώνει ότι δεν θα προχωρήσει στη διαδικασία πλειστηριασμού των 

ακινήτων που αναφέρονται στο διάταγμα νοουμένου ότι μέχρι τις 30.6.21 

και το αργότερο μέχρι τις 15.7.21 υπογραφεί και εκτελεστεί το σχετικό 

μέρος της συμφωνίας διευθέτησης στο οποίο έχουν καταλήξει οι 

συνήγοροι. Εννοείται ότι η Ενάγουσα δεν δεσμεύεται καθ’ οιονδήποτε 

τρόπο σε περίπτωση που οι διαπραγματεύσεις δεν καταλήξουν ή δεν 

υπογραφεί και δεν ολοκληρωθεί το σχετικό μέρος της συμφωνίας 

διευθέτησης μέχρι τις 30.6.21 και το αργότερο μέχρι τις 15.7.21. Κάθε 

πλευρά θα επωμιστεί τα δικά της έξοδα σε σχέση με την αίτηση ημερ. 

8.6.21 και τυχόν προηγούμενες διαταγές για έξοδα στα πλαίσια της 

αίτησης ακυρώνονται.» 



Ενόψει του ότι οι συνήγοροι βρίσκονται πολύ κοντά σε διευθέτηση η ημερ. 

17.6.21 ακυρώνεται. Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες την 2.7.21 και ώρα 9:00 

π.μ. Καμιά διαταγή για έξοδα σε ό,τι αφορά την αγωγή.  

 

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 4997/14 

Ορισμένη: 15.6.21 

 

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 καταχωρηθεί σημειώματα εμφάνισης από νέους δικηγόρους 

αναφορικά με τους Εναγόμενους 2-8. Σε ό,τι αφορά την Εναγομένη 1 στην 

οποία διορίστηκε εκκαθαριστής οι συνήγοροι των Εναγομένων αναμένουν 

ακόμα τη γραπτή έγκριση του που τους διορίζει ως δικηγόρους της 

Εναγομένης 1 γι’ αυτό ζητούν περαιτέρω χρόνο. Οι συνήγοροι των 

Εναγόντων συμφωνούν. Ως εκ των ανωτέρω, η αγωγή ορίζεται για οδηγίες 

στις 6.7.21 και ώρα 9:00 π.μ. Σημείωμα εμφάνισης εκ μέρους της 

Εναγομένης 1 να καταχωρηθεί μέχρι τότε. 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: 5542/15 

Ορισμένη: 15.6.21 

 

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 

εκ μέρους των Εναγομένων 1, 3, 4 και 5 λόγω του ότι συνεχίζονται οι 

προσπάθειες εξεύρεσης εξώδικης διευθέτησης με τους Ενάγοντες. Ο 

Εναγόμενος 2 συμφωνεί, όπως και οι δικηγόροι των Εναγόντων οι οποίοι 

αναφέρουν ότι εκκρεμούν μεταξύ των ίδιων μερών και άλλες υποθέσεις. Το 

αίτημα αναβολής εγκρίνεται. Η υπόθεση επαναορίζεται για ακρόαση στις 

την 1.11.21 και ώρα 10:30 π.μ. Καμιά διαταγή για έξοδα ενόψει του ότι το 

αίτημα υποβάλλεται από κοινού.  

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 916/16 

Ορισμένη: 15.6.21 

 

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. Οι συνήγοροι ζητούν να παραμείνει σε 

μια μακρινή ημερομηνία ενόψει του ότι εκκρεμούν οι αιτήσεις εκκαθάρισης 

123/19 και 373/17 της FBME Bank Limited μέχρι να διαφανεί το 

αποτέλεσμα στις εν λόγω αιτήσεις. Ενόψει των ανωτέρω, η αγωγή 

αναβάλλεται για οδηγίες στις 2.11.21 και ώρα 9:00 π.μ. Καμιά διαταγή για 

έξοδα εφόσον το αίτημα υποβάλλεται από κοινού.  

 

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 2168/18 

Ορισμένη: 15.6.21 

 

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. 10.12.20 στην οποία ακόμη δεν έχει καταχωρηθεί 

ένσταση παρά τις οδηγίες του Δικαστηρίου που ήταν για καταχώρηση 

ένστασης μέχρι 11.6.21. Οι συνήγοροι των Εναγομένων ζητούν μια μικρή 

παράταση για καταχώρηση της μέχρι σήμερα 15.6.21. Οι συνήγοροι των 

Εναγόντων Καθ’ ων η Αίτηση φέρουν ένσταση στο αίτημα θεωρώντας ότι 

έχουν δοθεί αρκετές αναβολές. Λαμβάνοντας υπόψη μου ότι ο χρόνος 

παράτασης που ζητείται είναι μικρός, δηλαδή μέχρι σήμερα 15.6.21, 

δίδεται άδεια στους Εναγομένους 1 και 2 να καταχωρήσουν την ένσταση 

τους μέχρι σήμερα 15.6.21 και ώρα 12:30 μ.μ. και να την επιδώσουν 

αμέσως στους Ενάγοντες. Η αίτηση ορίζεται για οδηγίες στις 22.6.21 για να 

διαπιστωθεί κατά πόσο είναι έτοιμη για ακρόαση ή θα τεθούν οποιαδήποτε 

διαδικαστικά θέματα. Τα σημερινά έξοδα επιδικάζονται υπέρ των 

Εναγόντων Καθ’ ων η Αίτηση και εναντίον των Εναγομένων 1 και 2 

Αιτητών.  

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 2594/18 

Ορισμένη: 15.6.21 

 

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. Εκκρεμεί αίτηση από την 

Εναγομένη ημερ. 3.11.20 για έκδοση διατάγματος περαιτέρω και 

καλύτερων λεπτομερειών. Παρόλο που το Δικαστήριο είχε δώσει οδηγίες 

για ένσταση, δεν φαίνεται να έχει καταχωρηθεί ακόμα. Οι συνήγοροι των 

Εναγόντων ζητούν όπως παραταθεί ο χρόνος καταχώρησης ένστασης 

μέχρι σήμερα 15.6.21. Ενόψει των ανωτέρω, δίδονται οδηγίες στο 

δικηγόρο της Ενάγουσας όπως καταχωρήσει ένσταση μέχρι τις 17.6.21. Η 

αίτηση ορίζεται για ακρόαση με γραπτές αγορεύσεις στις 25.6.21 και ώρα 

10:00 π.μ. Οι συνήγοροι να αποστείλουν τις αγορεύσεις τους στο 

Δικαστήριο με e-mail αφού προηγουμένως τις ανταλλάξουν μεταξύ τους. Η 

αγωγή ορίζονται για οδηγίες την ίδια μέρα. Έξοδα στην πορεία της 

αίτησης. Καμιά διαταγή για έξοδα αναφορικά με την αγωγή.  

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 726/20 

Ορισμένη: 15.6.21 

 

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 εκδοθεί εκ συμφώνου και 

εκατέρωθεν διατάγματα αποκάλυψης εγγράφων με τα οποία έχουν 

συμμορφωθεί τόσο οι δικηγόροι της Ενάγουσας όσο και οι δικηγόροι των 

Εναγομένων. Στα πλαίσια της Δ.30 δίδονται οδηγίες στους συνηγόρους 

όπως καταχωρήσουν ονομαστικούς καταλόγους μαρτύρων και σύνοψη 

μαρτυρίας εντός 60 ημερών από σήμερα. Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες με 

βάση τη Δ.30 στις 8.10.21 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. Ειδ. Πτώχευσης: 33/20 

Ορισμένη: 15.6.21 

 

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 σήμερα ορισμένη για ακρόαση. Αναμένω να λάβω τις αγορεύσεις ως 

οι οδηγίες του Δικαστηρίου.  

 

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


