
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

 

Αρ. Αγωγής: 6784/14 

Ορισμένη την 11.12.20 

 

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 εν λόγω υπόθεση ήταν μέχρι πρόσφατα ορισμένη στο ημερολόγιο της 

κας Λ. Δημητριάδου Ανδρέου, νυν Εφέτη. Έχει τεθεί τώρα ενώπιον μου. 

Παρατηρώ μέσα από τον φάκελο του Δικαστηρίου όπως και από τα σχετικά 

e-mail που έχουν αποσταλεί από τους δικηγόρους που εμφανίζονται στην 

υπόθεση ότι οι Ενάγοντες δεν έχουν ακόμα καταχωρήσει ονομαστικό 

κατάλογο μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας γι’ αυτό και ζητούν παράταση 

χρόνου για να τα καταχωρήσουν. Απ’ ό,τι φαίνεται μέσα από τον φάκελο 

έχουν καταχωρηθεί κατάλογοι μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας εκ πλευράς 

Εναγομένων 2-8. Δεν φαίνεται να έχει καταχωρηθεί συνεπώς ο κατάλογος 

μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας εκ πλευράς Εναγομένου 1. Παρατείνεται ο 

χρόνος καταχώρησης ονομαστικού καταλόγου μαρτυρίας και σύνοψη 

μαρτυρίας από πλευράς Εναγόντων και Εναγομένου 1 μέχρι τις 20.1.21. 

Ορίζεται για οδηγίες η αγωγής στις 22.1.21. Έξοδα στην πορεία της 

αγωγής.  

 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

 

Αρ. Αγωγής: 3841/15 

Ορισμένη την 11.12.20 

 

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 των δικηγόρων που χειρίζονται την υπόθεση 

υπάρχει πρόθεση για συμβιβασμό της υπόθεσης ενόψει του ότι τα επίδικα 

ενυπόθηκα κτήματα έχουν ήδη ανακτηθεί από τους Ενάγοντες και έχει δοθεί 

στους Εναγόμενους αναδομημένη κατάσταση λογαριασμού για να 

συζητηθεί στα πλαίσια διευθέτησης της υπόθεσης. Ζητούν από κοινού 

ακόμα μια ημερομηνία για οδηγίες για να εξαντληθούν όλα τα περιθώρια 

εξώδικου συμβιβασμού. Η υπόθεση αναβάλλεται για οδηγίες στις 22.2.21 

και ώρα 9:00 π.μ. Καμιά διαταγή για έξοδα σήμερα.  

 

 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

 

Αρ. Αγωγής: 6646/15 

Ορισμένη την 11.12.20 

 

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 παρούσα είναι ορισμένη για ακρόαση. Λόγω πολύ παλαιότερων 

υποθέσεων που εκκρεμούν στο ημερολόγιο του Δικαστήριο, επαναορίζεται 

για ακρόαση για τις 24.3.21 και ώρα 10:30 π.μ. Έξοδα στην πορεία της 

αγωγής.  

 

 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

 

Αρ. Αγωγής: 1554/16 

Ορισμένη την 11.12.20 

 

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.  

Όπως αναφέρουν οι συνήγοροι στα e-mail τους οι συνήγοροι της 

Εναγομένης 4 δεν θα προχωρήσουν στο παρόν στάδιο για καταχώρηση 

αίτησης για διαγραφή. Όλοι οι δικηγόροι συμφωνούν όπως εκδοθούν 

εκατέρωθεν διατάγματα αποκάλυψης εγγράφων. Εκδίδονται εκ συμφώνου 

και εκατέρωθεν διατάγματα αποκάλυψη εγγράφων αναφορικά με όλους 

τους διαδίκους. Ένορκες δηλώσεις αποκάλυψης να καταχωρηθούν εντός 

60 ημερών από 11.12.20. Η υπόθεση ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες με 

βάση τη Δ.30 την 1.3.21 και ώρα 9:00 π.μ. Έξοδα στην πορεία της αγωγής.  

 

 

 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

 

Αρ. Αγωγής: 3846/16 

Ορισμένη την 11.12.20 

 

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 παρούσα είναι ορισμένη για ακρόαση. Λόγω πολύ παλαιότερων 

υποθέσεων που εκκρεμούν στο ημερολόγιο του Δικαστήριο, επαναορίζεται 

για ακρόαση για τις 24.5.21 και ώρα 10:30 π.μ. Έξοδα στην πορεία της 

αγωγής.  

 

 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

 

Αρ. Αγωγής: 1490/17 

Ορισμένη την 11.12.20 

 

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 παρούσα είναι ορισμένη για ακρόαση. Λόγω πολύ παλαιότερων 

υποθέσεων που εκκρεμούν στο ημερολόγιο του Δικαστήριο, επαναορίζεται 

για ακρόαση για τις 19.5.21 και ώρα 10:30 π.μ. Έξοδα στην πορεία της 

αγωγής.  

 

 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

 

Αρ. Αγωγής: 300/20 

Ορισμένη την 11.12.20 

 

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.  

Έχουν καταχωρηθεί από όλους τους διαδίκους ένορκες δηλώσεις 

αποκάλυψης εγγράφων. Δίδονται οδηγίες για καταχώρηση ονομαστικού 

καταλόγου μαρτύρων και σύνοψης της μαρτυρίας τους εντός 60 ημερών 

από 11.12.20. Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες, για να εξεταστούν τυχόν άλλα 

θέματα που εκκρεμούν, αλλιώς να οριστεί για ακρόαση στις 3.3.21 και ώρα 

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

 

 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

 

Αρ. Αγωγής: 322/20 

Ορισμένη την 11.12.20 

 

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.  

Οι οδηγίες του Δικαστηρίου θα σταλούν με φαξ στην δικηγόρο των 

Εναγομένων και με e-mail στο συνήγορο των Εναγομένων.  

 

 

 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

 

Αρ. Αγωγής: 571/20 

Ορισμένη την 11.12.20 

 

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 της Εναγομένης 2 λόγω μη 

καταχώρησης υπεράσπισης. Η αίτηση φαίνεται να έχει επιδοθεί στην 

προηγούμενη δικηγόρο της Εναγομένης 2, ενώ έχει γίνει αλλαγή δικηγόρου 

στις 26.11.20 και την Εναγομένη 2 εκπροσωπεί πλέον ο κ. Ιωάννης Σ. 

Τζίμας. Επειδή δεν φαίνεται ο κ. Τζίμας να έχει γνώση της αίτησης για 

απόφαση λόγω μη καταχώρησης υπεράσπισης, ούτε και είχα εκ πλευράς 

τους οποιαδήποτε ενημέρωση ή αίτημα, θεωρώ ορθό όπως η εν λόγω 

αίτηση επιδοθεί εκ νέου στο νέο δικηγόρο της Εναγομένης 2. Ορίζεται για 

τον σκοπό αυτό στις 21.12.20 και ώρα 9:00 π.μ.  

 

 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

 

Αρ. Παραπομπής: 54/13 

Ορισμένη την 11.12.20 

 

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 είναι ορισμένη για ακρόαση. Οι συνήγοροι και των δύο 

πλευρών ζητούν από κοινού όπως οριστεί σε μια μεταγενέστερη 

ημερομηνία εφόσον συνεχίζονται οι προσπάθειες για εξώδικο συμβιβασμό. 

Εισηγούνται δε όπως οριστεί για ακρόαση στις 2.3.21 που είναι ορισμένη 

και άλλη υπόθεση η οποία συνδέεται με την παρούσα. Το αίτημα αναβολής 

εγκρίνεται. Η παραπομπή ορίζεται για ακρόαση στις 2.3.21 και ώρα 10:30 

π.μ. Ενόψει του ότι το αίτημα υποβάλλεται από κοινού, καμιά διαταγή για 

έξοδα.  

 

 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

 

Αρ. Αίτησης Περί Ανικάνων: 61/20 

Ορισμένη την 11.12.20 

 

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.  

Παρατηρώ ότι δεν υπάρχει επίδοση της αίτησης στις Υπηρεσίες Ψυχικής 

Υγείας και στο Γραφείο Ευημερίας. Ενόψει τούτου ορίζεται για επίδοση 

στους πιο πάνω στις 22.1.21 και ώρα 9:00 π.μ. Καμιά διαταγή για έξοδα.  

 

 

 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

 

Αρ. Γενικής Αίτησης: 139/20 

Ορισμένη την 11.12.20 

 

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.  

Έχει καταχωρηθεί η ένσταση στην αίτηση ημερ. 21.5.20. Οι συνήγοροι 

έχουν δηλώσει ότι δεν θα λάβουν οποιαδήποτε άλλα ενδιάμεσα διατάγματα 

και ζητούν ημερομηνία ακρόασης της αίτησης. Η αίτηση ορίζεται για 

ακρόαση με γραπτές αγορεύσεις, τις οποίες οι συνήγοροι καλούνται να 

ανταλλάξουν μεταξύ τους προτού τις αποστείλουν στο Δικαστήριο με e-mail 

ή να τις παραδώσουν στην ιδιαιτέρα του Δικαστηρίου στις 11.2.21 και ώρα 

10:00 π.μ. 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: 140/20  

Ορισμένη την 11.12.20 

 

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.  

Έχει καταχωρηθεί η ένσταση στην αίτηση ημερ. 21.5.20. Οι συνήγοροι 

έχουν δηλώσει ότι δεν θα λάβουν οποιαδήποτε άλλα ενδιάμεσα διατάγματα 

και ζητούν ημερομηνία ακρόασης της αίτησης. Η αίτηση ορίζεται για 

ακρόαση με γραπτές αγορεύσεις, τις οποίες οι συνήγοροι καλούνται να 

ανταλλάξουν μεταξύ τους προτού τις αποστείλουν στο Δικαστήριο με e-mail 

ή να τις παραδώσουν στην ιδιαιτέρα του Δικαστηρίου στις 11.2.21 και ώρα 

10:00 π.μ. Έξοδα στην πορεία της αίτησης.  

 

 

 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

 

Αρ. Αίτησης Περί Σωματείων: 417/20 

Ορισμένη την 11.12.20 

 

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 πλευρά του Εφόρου Σωματείων και Ιδρυμάτων ζητά περισσότερο χρόνο 

για να τοποθετηθεί επί των αιτούμενων τροποποιήσεων του καταστατικού 

του Ιδρύματος, θέση με την οποία συμφωνούν οι Αιτητές και ζητούν να 

οριστεί για οδηγίες εντός Φεβρουαρίου. Η αίτηση ορίζεται για οδηγίες και 

εξέταση στις 25.2.21 και ώρα 9:00 π.μ. Καμιά διαταγή για έξοδα.  

 

 

 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 


