
 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

 

Αρ. Αγωγής: 9607/04 

Ορισμένη την 9.12.20 

 

Δικαστήριο: Όπως έχετε ενημερωθεί και στις 4.12.20 αύριο 9.12.20 η 

υπόθεση είναι ορισμένη για ουσιαστική μνεία στην παρουσία που τη 

χειρίζονται η ώρα 9:30 π.μ.  

 

 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

 

Αρ. Αγωγής: 2141/11 

Ορισμένη την 9.12.20 

 

Δικαστήριο: Λόγω των οδηγιών του Ανωτάτου Δικαστηρίου και της 

Διοικητικής 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.  

Λόγω πολύ παλαιότερων υποθέσεων που εκκρεμούν στο ημερολόγιο του 

Δικαστηρίου, η παρούσα επαναορίζεται για ακρόαση στις 26.2.21 και ώρα 

10:30 π.μ. Έξοδα στην πορεία.  

 

 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

 

Αρ. Αγωγής: 4296/12 

Ορισμένη την 9.12.20 

 

Δικαστήριο: Λόγω των οδηγιών του Ανωτάτου Δικαστηρίου και της 

Διοικητικής 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 ήταν ορισμένη ενώπιον της κας Λ. Δημητριάδου Ανδρέου, νυν 

Εφέτη, είναι δικαιοδοσίας Ανώτερου Επαρχιακού Δικαστή. Τέθηκε σήμερα 

ενώπιον μου. Το Δικαστήριο έχει ήδη προγραμματίσει το πρόγραμμα του. 

Ως εκ τούτου, η ακρόαση της υπόθεσης αύριο αναβάλλεται και 

επαναορίζεται για ακρόαση στις 22.3.21 και ώρα 10:30 π.μ. Έξοδα στην 

πορεία.  

 

 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

 

Αρ. Αγωγής: 3278/13 

Ορισμένη την 9.12.20 

 

Δικαστήριο: Λόγω των οδηγιών του Ανωτάτου Δικαστηρίου και της 

Διοικητικής 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.  

Σύμφωνα με το e-mail που έχω λάβει εκ πλευράς των δικηγόρων των 

Εναγόντων τα μέρη βρίσκονται σε πολύ προχωρημένο στάδιο 

διαπραγματεύσεων για εξώδικη διευθέτηση της αγωγής και ζητούν όπως 

οριστεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία. Το αίτημα εγκρίνεται. Η αγωγή 

επαναορίζεται για ακρόαση στις 8.4.21 και ώρα 10:30 π.μ. Καμιά διαταγή 

για έξοδα. Νοείται ότι αν τα μέρη καταλήξουν σε συμβιβασμό ενωρίτερα 

μπορούν να ζητήσουν όπως η υπόθεση τεθεί ενώπιον του Δικαστηρίου 

ενωρίτερα για να δηλωθεί.  

 

 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

 

Αρ. Αγωγής: 4074/16 

Ορισμένη την 9.12.20 

 

Για Ενάγοντες: Καμιά εμφάνιση 

Για Εναγόμενους 1-6: Καμιά εμφάνιση 

 

Δικαστήριο: Λόγω των οδηγιών του Ανωτάτου Δικαστηρίου και της 

Διοικητικής 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.  

Ενόψει των όσων έχουν αναφέρει οι συνήγοροι που τη χειρίζονται, η αγωγή 

με τον πιο πάνω αριθμό αποσύρεται ως εξωδίκως διευθετηθείσα χωρίς 

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

διαταγές ως προς τα έξοδα ακυρώνονται.  

Η Ανταπαίτηση επίσης αποσύρεται και απορρίπτεται ως εξωδίκως 

διευθετηθείσα χωρίς επιφύλαξη δικαιωμάτων.  Κάθε πλευρά θα επωμιστεί 

τα δικά της έξοδα. Προηγούμενες διαταγές ως προς τα έξοδα ακυρώνονται.  

 

 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

 

Αρ. Αγωγής: 1605/17 

Ορισμένη την 9.12.20 

 

Δικαστήριο: Λόγω των οδηγιών του Ανωτάτου Δικαστηρίου και της 

Διοικητικής 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.  

Λόγω πολύ παλαιότερων υποθέσεων που εκκρεμούν στο ημερολόγιο του 

Δικαστηρίου, η παρούσα επαναορίζεται για ακρόαση στις 17.5.21 και ώρα 

10:30 π.μ. Έξοδα στην πορεία.  

 

 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

 

Αρ. Αγωγής: 2734/18 

Ορισμένη την 9.12.20 

 

Δικαστήριο: Λόγω των οδηγιών του Ανωτάτου Δικαστηρίου και της 

Διοικητικής 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 για απόφαση εναντίον του Εναγομένου 9 λόγω μη 

καταχώρησης υπεράσπισης. Η αίτηση ορίζεται για οδηγίες στις 5.2.21 και 

ώρα 9:00 π.μ. Η υπεράσπιση του Εναγομένου 9 να καταχωρηθεί μέχρι 

2.2.21. Έξοδα στην πορεία της αίτησης.  

 

 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

 

Αρ. Αγωγής: 2735/18 

Ορισμένη την 9.12.20 

 

Δικαστήριο: Λόγω των οδηγιών του Ανωτάτου Δικαστηρίου και της 

Διοικητικής 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 για απόφαση ημερ. 29.9.20 εναντίον των Εναγομένων 6 

και 7 λόγω μη καταχώρησης υπεράσπισης. Η αίτηση ορίζεται για οδηγίες 

στις 5.2.21 και ώρα 9:00 π.μ. Η υπεράσπιση των Εναγομένου 6 και 7 να 

καταχωρηθεί μέχρι 2.2.21. Έξοδα στην πορεία της αίτησης.  

 

 

 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 



ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

 

Αρ. Αγωγής: 1340/19 

Ορισμένη την 9.12.20 

 

Δικαστήριο: Λόγω των οδηγιών του Ανωτάτου Δικαστηρίου και της 

Διοικητικής 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 μηνιαίων δόσεων ημερ. 6.2.20 εναντίον των Καθ’ ων η 

Αίτηση 1-3 η οποία είναι ορισμένη για επίδοση. Οι δικηγόροι των 

Εναγόντων/Αιτητών ζητούν την άδεια του Δικαστηρίου όπως αποσύρουν 

την εν λόγω αίτηση ανεπιφύλακτα αφού οι Εναγόμενοι έχουν εξοφλήσει 

πλήρως το χρέος τους. Ως εκ τούτου, η αίτηση ημερ. 6.2.20 αποσύρεται και 

απορρίπτεται ως διευθετηθείσα χωρίς επιφύλαξη δικαιωμάτων εκ πλευράς 

Εναγόντων/Αιτητών. Καμιά διαταγή για έξοδα. Τυχόν προηγούμενες 

διαταγές του Δικαστηρίου για έξοδα ακυρώνονται.  

 

 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 



ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

 

Αρ. Αγωγής: 2628/19 

Ορισμένη την 9.12.20 

 

Δικαστήριο: Λόγω των οδηγιών του Ανωτάτου Δικαστηρίου και της Διοικητικής 

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. 14.10.19 λόγω μη καταχώρησης υπεράσπισης η οποία 

είναι ορισμένη για απόδειξη αύριο 9.12.20 και οι οδηγίες του Δικαστηρίου ήταν 

όπως η υπεράσπιση των Εναγομένων καταχωρηθεί μέχρι 3.12.20. Οι δικηγόροι 

της Εναγομένης 1 και οι δικηγόροι των Εναγόντων αναφέρουν ότι έχει επέλθει 

συμβιβασμός της υπόθεσης μεταξύ Εναγόντων και Εναγομένων 1 τον οποίο θα 

δηλώσουν αύριο ενώπιον του Δικαστηρίου. Σημειώνω ότι δεν χρειάζεται η φυσική 

παρουσία των μερών ενώπιον του Δικαστηρίου. Μπορούν να αποστείλουν τον 

προτεινόμενο συμβιβασμό με e-mail.  

Όσον αφορά τους Εναγομένους 2-4 που δεν έχουν ακόμα καταχωρήσει την 

υπεράσπιση τους και τη θέση των δικηγόρων των Εναγόντων ότι τους έχουν 

δοθεί πολλές ημερομηνίες για τούτο, ασκώντας τη διακριτική μου ευχέρεια 

παρατείνω τον χρόνο καταχώρησης υπεράσπισης των Εναγομένων 2-4 μέχρι 

αύριο 9.12.20 το πρωί η ώρα 10:00 π.μ. που θα δηλωθεί και η απόφαση για τον 

Εναγόμενο 1. Σε διαφορετική περίπτωση οι συνήγοροι όλων των πλευρών να 

παρουσιαστούν στο Δικαστήριο στις 9.12.20 και ώρα 10:00 π.μ.  

 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

 

Αρ. Αγωγής: 90/20 

Ορισμένη την 9.12.20 

 

Δικαστήριο: Λόγω των οδηγιών του Ανωτάτου Δικαστηρίου και της 

Διοικητικής 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 κλήση για οδηγίες που έχει καταχωρηθεί εκ μέρους των 

Εναγόντων μετά που έχουν κλείσει τα δικόγραφα. Οι δικηγόροι των 

Εναγομένων δεν έχουν ακόμα καταχωρήσει το δικό τους παράρτημα για να 

μπορεί το Δικαστήριο να δώσει οδηγίες με βάση τη Δ.30. Η αίτηση 

αναβάλλεται για οδηγίες στις 21.1.21 και ώρα 9:00 π.μ. Οι δικηγόροι των 

Εναγομένων να καταχωρήσουν το δικό τους παράρτημα μέχρι την εν λόγω 

ημερομηνία. Έξοδα στην πορεία της αίτησης.  

 

 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

 

Αρ. Γενικής Αίτησης: 294/18 

Ορισμένη την 9.12.20 

 

Δικαστήριο: Λόγω των οδηγιών του Ανωτάτου Δικαστηρίου και της 

Διοικητικής 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 ακρόαση η αίτηση ημερ. 1.8.18 και ώρα 10:00 π.μ. με 

γραπτές αγορεύσεις. Αναμένω ότι θα αποσταλούν από τους δικηγόρους με 

e-mail ή θα παραδοθούν στην ιδιαιτέρα του Δικαστηρίου οι αγορεύσεις.  

 

 

 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

 

Αρ. Αίτησης (Ε.Κ.1215/12): 17/20 

Ορισμένη την 9.12.20 

 

Δικαστήριο: Λόγω των οδηγιών του Ανωτάτου Δικαστηρίου και της 

Διοικητικής 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.  

Σύμφωνα με τα e-mail που έχω λάβει από τους δικηγόρους που χειρίζονται 

την υπόθεση η αίτηση αποσύρεται και απορρίπτεται ανεπιφύλακτα εναντίον 

των Καθ’ ων η Αίτηση 2 και 3 χωρίς έξοδα. Τυχόν προηγούμενες οδηγίες 

για έξοδα αναφορικά με τους Εναγόμενους 2 και 3 ακυρώνονται. Η 

υπόθεση είναι ορισμένη αύριο για επίδοση για τον Εναγόμενο 1 και για 

απόδειξη για τον Εναγόμενο 4. Φαίνεται να έχει γίνει επίδοση στον 

Εναγόμενο 1. Δεν υπάρχει ενημέρωση κατά πόσο αυτοί θα παρουσιαστούν 

γι’ αυτό η υπόθεση παραμένει αύριο για απόδειξη και επίδοση αντίστοιχα 

σε περίπτωση που ο Εναγόμενος 1 είναι απών θα δοθεί μια σύντομη 

ημερομηνία για απόδειξη για τους Εναγόμενους 1 και 4.  

 

 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

 

Αρ. Αίτησης Εταιρείας: 570/20 

Ορισμένη την 9.12.20 

 

Δικαστήριο: Λόγω των οδηγιών του Ανωτάτου Δικαστηρίου και της 

Διοικητικής 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 αίτηση των δικηγόρων της Καθ’ ης η Αίτηση/Αιτήτριας ημερ. 

4.12.20 για άδεια του Δικαστηρίου για καταχώρηση συμπληρωματικής 

ένορκης δήλωσης. Η αίτηση φαίνεται ότι έχει επιδοθεί στους δικηγόρους της 

άλλης πλευράς οι οποίοι ζητούν χρόνο για καταχώρησης ένστασης. Η φύση 

της αίτησης είναι τέτοια που πιστεύω ότι θα πρέπει να προηγηθεί των 

άλλων αιτήσεων. Ως εκ των ανωτέρω, δίδονται οι εξής οδηγίες: 

Ένσταση στην αίτηση ημερ. 4.12.20 για καταχώρηση συμπληρωματικής 

ένορκης δήλωσης να καταχωρηθεί εντός 15 ημερών από αύριο 9.12.20. 

Τόσο η παρούσα όσο και οι υπόλοιπες αιτήσεις ορίζονται για οδηγίες για να 

διαπιστωθεί ότι είναι έτοιμη τουλάχιστον για συμπληρωματική ένορκη 

δήλωση για ακρόαση στις 14.1.21 και ώρα 9:30 π.μ. Έξοδα στην πορεία 

των αιτήσεων. Δεδομένης της φύσης της αίτησης που θα δικαστεί πρώτα 

θεωρώ όπως είναι σοφότερο όπως οι δικηγόροι των Αιτητών στην κυρίως 

αίτηση περιμένουν προτού καταχωρήσουν την ένσταση τους στην αίτηση 

παραμερισμού αφού τυχόν απόφαση του Δικαστηρίου που θα εγκρίνει την 

αίτηση για καταχώρηση συμπληρωματικής ένορκης δήλωσης μπορεί να 



αλλάξει τα δεδομένα που θα θέλουν και οι ίδιοι να θέσουν ενώπιον του 

Δικαστηρίου.  

 

 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


