
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

 

Αρ. Αγωγής: 565/98 

Ορισμένη την 14.12.20 

 

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. 18.4.19. Οι προηγούμενες οδηγίες 

του Δικαστηρίου ήταν όπως καταχωρηθεί ένσταση εκ πλευράς του 

συνηγόρου του Καθ’ ου η Αίτηση 2 μέχρι 9.12.20 και η αίτηση είναι 

ορισμένη για οδηγίες στις 14.12.20. Δεν υπάρχει στο φάκελο 

καταχωρημένη ένσταση εκ πλευράς του Καθ’ ου η Αίτηση 2. Για τελευταία 

φορά παρατείνεται ο χρόνος ένστασης εκ μέρους του Καθ’ ου η Αίτηση 2 

μέχρι τις 25.1.21. Η αίτηση ορίζεται για ακρόαση στις 3.2.21 και ώρα 10:30 

π.μ. Ο Καθ’ ου η Αίτηση 2 να είναι παρών στο Δικαστήριο μαζί με τον 

συνήγορο του.  

Παρακαλείται επίσης το Πρωτοκολλητείο να ενημερώσει και 

προσωπικά τον Καθ’ ου η Αίτηση 2 για την ημερομηνία και ώρα της 

ακρόασης.  

 

 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

 

Αρ. Αγωγής: 5770/11 

Ορισμένη την 14.12.20 

 

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 οδηγίες. Οι Εναγόμενοι έχουν στείλει e-mail 

σύμφωνα με το οποίο είναι επάναγκες να καταχωρήσουν αίτηση 

τροποποίησης της υπεράσπισης. Η υπόθεση αναβάλλεται για οδηγίες στις 

25.1.21 και ώρα 9:00 π.μ. Αίτηση για τροποποίηση της υπεράσπισης να 

καταχωρηθεί προηγουμένως και να οριστεί στις 25.1.21 με δικές μου 

οδηγίες. 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: 3963/13 

Ορισμένη την 14.12.20 

 

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. Λόγω πολύ παλαιότερων 

υποθέσεων που εκκρεμούν στο ημερολόγιο του Δικαστηρίου, η εκδίκαση 

των οποίων προηγείται, επαναορίζεται για ακρόαση την 1.3.21 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: 8339/13 

Ορισμένη την 14.12.20 

 

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.  

Κατόπιν επιθυμίας τόσο του συνηγόρουη των Εναγόντων όσο και των 

Εναγομένων οι οποίοι εμφανίζονται αυτοπροσώπως, η παρούσα υπόθεση 

είχε παραμείνει για οδηγίες στις 14.12.20. Ο Εναγόμενος 1 εμπίπτει στις 

ευάλωτες ομάδες πληθυσμού και επιθυμία του ήταν όπως αποφευχθεί 

εμφάνιση ενώπιον του Δικαστηρίου. Επειδή δεν έχω καμία ενημέρωση 

αναφορικά με την πορεία της υπόθεσης, αυτή επαναορίζεται για οδηγίες 

στις 16.2.21 και ώρα 9:00 π.μ. και παρακαλούνται μέχρι την επόμενη φορά 

οι συνήγοροι να ενημερώσουν το Δικαστήριο. Οι συνήγοροι των Εναγόντων 

οι οποίοι όπως φαίνεται έχουν επικοινωνία με τους Εναγομένους 

παρακαλούνται όπως τους ενημερώσουν για τη νέα ημερομηνία. 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: 139/14 

Ορισμένη την 14.12.20 

 

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 μέχρι πρόσφατα στο ημερολόγιο της κας Λένας 

Δημητριάδου, νυν Εφέτη. Είναι ορισμένη για ακρόαση. Λόγω πολύ 

παλαιότερων υποθέσεων που εκκρεμούν στο ημερολόγιο του Δικαστηρίου, 

η εκδίκαση των οποίων προηγείται, επαναορίζεται για ακρόαση την 12.4.21 

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: 4148/14 

Ορισμένη την 14.12.20 

 

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. Σύμφωνα με τα e-mail των 

συνηγόρων των διαδίκων τα μέρη βρίσκονται κοντά σε διευθέτηση και 

ζητούν από κοινού αναβολή της ακρόασης. Το αίτημα εγκρίνεται, η 

υπόθεση επαναορίζεται για ακρόαση στις 5.4.21 και ώρα 10:30 π.μ. Καμιά 

διαταγή για έξοδα. Νοείται αν τα μέρη καταλήξουν σε συμβιβασμό 

ενωρίτερα μπορούν να ζητήσουν την άδεια του Δικαστηρίου για να δηλωθεί.  

 

 

 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

 

Αρ. Αγωγής: 8056/14 

Ορισμένη την 14.12.20 

 

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. Σύμφωνα με τα e-mail των 

συνηγόρων των διαδίκων τα μέρη βρίσκονται κοντά σε διευθέτηση και 

ζητούν από κοινού αναβολή της ακρόασης. Το αίτημα εγκρίνεται, η 

υπόθεση επαναορίζεται για ακρόαση στις 9.4.21 και ώρα 10:30 π.μ. Καμιά 

διαταγή για έξοδα. Νοείται αν τα μέρη καταλήξουν σε συμβιβασμό 

ενωρίτερα μπορούν να ζητήσουν την άδεια του Δικαστηρίου για να δηλωθεί.  

 

 

 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

 

Αρ. Αγωγής: 1327/15 

Ορισμένη την 14.12.20 

 

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 στις 14.12.20. Έχει καταχωρηθεί 

αίτηση διά κλήσεως από τους Ενάγοντες για συνένωση Εναγόντων και 

τροποποίηση της αγωγής και της έκθεσης απαίτησης η οποία είναι 

ορισμένη στις 18.2.21. Οι συνήγοροι των Εναγομένων ζητούν χρόνο για να 

μελετήσουν την αίτηση. Επομένως η ακρόαση αναβάλλεται, ορίζεται για 

οδηγίες στις 18.2.21. Ενστάσεις στην αίτηση να καταχωρηθούν μέχρι τότε. 

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: 1582/15 

Ορισμένη την 14.12.20 

 

Δικαστήριο: Εκκρεμεί αίτηση για απόφαση λόγω μη καταχώρησης 

υπεράσπισης εναντίον του Εναγομένου 1 για τον οποίο εμφανίζεται ο 

Επίσημος Παραλήπτης ημερ. 28.1.20. Οι Εναγόμενοι 2-4 έχουν 

καταχωρήσει τροποποιημένη υπεράσπιση στις 18.11.20. Δεν είχα καμία 

ενημέρωση από πλευράς είτε του Επίσημου Παραλήπτη είτε των 

δικηγόρων των Εναγόντων σε σχέση με τον Εναγόμενο 1. Η αίτηση 

παραμένει για απόδειξη στις 14.12.20 και ώρα 10:30 π.μ. Άρα χρειάζεται η 

φυσική παρουσία των δικηγόρων των Εναγόντων στο Δικαστήριο.  

 

 

 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

 

Αρ. Αγωγής: 3660/15 

Ορισμένη την 14.12.20 

 

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. Λόγω πολύ παλαιότερων 

υποθέσεων που εκκρεμούν στο ημερολόγιο του Δικαστηρίου, η εκδίκαση 

των οποίων προηγείται, επαναορίζεται για ακρόαση στις 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: 3547/17 

Ορισμένη την 14.12.20 

 

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 επιδοθεί η αίτηση για έκδοση απαγορευτικού διατάγματος που 

καταχωρήθηκε από τον Εναγόμενο 2/Αιτητή στους συνήγορους των 

Εναγόντων οι οποίοι ζητούν χρόνο για καταχώρηση ένστασης. Η ένσταση 

να καταχωρηθεί μέχρι 2.2.21. Η αίτηση ορίζεται για οδηγίες στις 4.2.21 για 

να της δοθεί ημερομηνία ακροάσεως. Την ίδια ημέρα η αγωγή για οδηγίες. 

Έξοδα στην πορεία.  

 

 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

 

Αρ. Αγωγής: 1913/18 

Ορισμένη την 14.12.20 

 

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 αίτηση παραμερισμού ημερ. 3.7.20 είναι ορισμένη για ακρόαση στις 

14.1.20 και ώρα 10:00 π.μ. με γραπτές αγορεύσεις. Είναι επίσης ορισμένη 

για οδηγίες η μονομερής αίτηση ημερ. 5.11.20. Λόγω του ότι το Δικαστήριο 

έχει επιφυλάξει πάρα πολλές ενδιάμεσες αιτήσεις για τις οποίες και θα 

πρέπει να εκδώσει αποφάσεις σε σύντομο χρονικό διάστημα. Η αίτηση 

ημερ. 3.7.20 επαναορίζεται για ακρόαση στις 20.1.21 και ώρα 10:30 π.μ. 

Την ίδια μέρα για οδηγίες η αίτηση ημερ. 5.11.20 και για επίδοση στους 

Εναγομένους 1 και 3. Μέχρι 20.1.21 να καταχωρηθεί η ένσταση. Το 

προσωρινό διάταγμα παραμένει σε ισχύ μέχρι τότε. 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: 2316/18 

Ορισμένη την 14.12.20 

 

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. Λόγω πολύ παλαιότερων 

υποθέσεων που εκκρεμούν στο ημερολόγιο του Δικαστηρίου, η εκδίκαση 

των οποίων προηγείται, επαναορίζεται για ακρόαση στις 20.5.21 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: 3346/18 

Ορισμένη την 14.12.20 

 

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 οδηγίες στις 14.12.20 ενόψει προσπαθειών 

για διευθέτηση της υπόθεσης. Οι συνήγοροι των Εναγόντων/Αιτητών έχουν 

καταχωρήσει αίτηση ημερ. 23.11.20 για απόφαση των εξ ανταπαιτήσεως 

Εναγομένων 2, 3 και 8 λόγω παράλειψης καταχώρησης εμφάνισης η οποία 

έχει οριστεί από το Πρωτοκολλητείο στις 4.2.20. Η αγωγή παραμένει για 

οδηγίες την ίδια ημέρα, δηλαδή 4.2.20. Έξοδα στην πορεία και οι συνήγοροι 

καλούνται να ενημερώσουν το Δικαστήριο ως προς την έκβαση των 

προσπαθειών τους για συμβιβασμό της υπόθεσης. 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: 1787/19 

Ορισμένη την 14.12.20 

 

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 ονομαστικοί κατάλογοι μαρτύρων και συνόψεις 

μαρτυρίας από τους δύο διαδίκους. Η υπόθεση ορίζεται για ακρόαση στις 

28.5.21 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: 2147/19 

Ορισμένη την 14.12.20 

 

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 στις 30.10.20 απάντηση στην υπεράσπιση και 

υπεράσπιση στην ανταπαίτηση των Εναγομένων. Επομένως τα δικόγραφα 

έχουν συμπληρωθεί. Οι δικηγόροι των Εναγόντων έχουν καταχωρήσει 

κλήση για οδηγίες και ορίστηκε στις 10.2.21. Μέχρι τις 10.2.21 

παρακαλούνται οι συνήγοροι των Εναγομένων να καταχωρήσουν και τα 

δικά τους παραρτήματα για να μπορούν να δοθούν οδηγίες σύμφωνα με τη 

Δ.30 από το Δικαστήριο. 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: 3235/19 

Ορισμένη την 14.12.20 

 

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 λόγω μη καταχώρησης υπεράσπισης εκ 

πλευράς του Εναγομένου 4. Εντός του φακέλου δεν υπάρχει επίδοση της 

αίτησης στο συνήγορο του Εναγομένου 4. Η αίτηση αναβάλλεται για 

επίδοση στο συνήγορο του Εναγομένου 4 στις 21.12.20 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. Αγωγής: 3884/19 

Ορισμένη την 14.12.20 

 

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 απάντηση των Εναγόντων στην υπεράσπιση του Εναγομένου 1 και η 

υπεράσπιση στην ανταπαίτηση του έχει καταχωρηθεί. Έχουν επίσης 

καταχωρηθεί κλήσεις για οδηγίες με βάση τη Δ.25 από τους Ενάγοντες η 

οποία είναι ορισμένη στις 5.2.21 και από τους δικηγόρους του Εναγομένου 

1 εξ ανταπαιτήσεως Εναγόντων στις 3.12.20 η οποία έχει οριστεί για τις 

16.3.21. Είναι ήδη καταχωρημένα στο φάκελο του Δικαστηρίου 

παραρτήματα σύμφωνα με τον Τύπο 25 από τους δικηγόρους των 

Εναγομένων 2-5 και 23.11.20 εκ πλευράς Εναγομένου 1 εξ ανταπαιτήσεως 

Ενάγοντα και Εναγόντων εξ ανταπαιτήσεως Εναγομένων. Η ημερ. 5.2.21 

ακυρώνεται. Εκδίδονται εκ συμφώνου εκατέρωθεν διατάγματα 

αποκάλυψης εγγράφων για όλους τους διαδίκους. Ένορκες δηλώσεις 

αποκάλυψης να καταχωρηθούν εντός 60 ημερών από σήμερα. Η αγωγή και 

η αίτηση με βάση τη Δ.30 παραμένουν για οδηγίες στις 16.3.21. Έξοδα 

στην πορεία.  

 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

 

Αρ. Αγωγής: 892/20 

Ορισμένη την 14.12.20 

 

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 λόγω μη καταχώρησης υπεράσπισης 

εναντίον των Εναγομένων 1-5 ημερ. 15.6.20. Η υπεράσπιση των 

Εναγομένων 1-5 έχει καταχωρηθεί στις 26.11.20, επομένως η αίτηση ημερ. 

15.6.20 αποσύρεται και απορρίπτεται με έξοδα υπέρ των 

Εναγόντων/Αιτητών και εναντίον των Εναγομένων/Καθ’ ων η Αίτηση. Οι 

συνήγοροι των Εναγόντων έχουν καταχωρήσει κλήση για οδηγίες σύμφωνα 

με τη Δ.30 στις 3.12.20 που ορίστηκε στις 16.3.21. Η αγωγή παραμένει για 

οδηγίες στις 16.3.21 και παρακαλούνται οι δικηγόροι των Εναγομένων να 

καταχωρήσουν το παράρτημα τους μέχρι την εν λόγω ημερομηνία για να 

μπορούν να δοθούν οδηγίες από το Δικαστήριο με βάση τη Δ.30.  

 

 

 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

 

Αρ. Αγωγής: 893/20 

Ορισμένη την 14.12.20 

 

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 λόγω μη καταχώρησης υπεράσπισης 

εναντίον των Εναγομένων 1-6 ημερ. 15.6.20. Η υπεράσπιση των 

Εναγομένων 1-5 έχει καταχωρηθεί στις 26.11.20, επομένως η αίτηση ημερ. 

15.6.20 αποσύρεται και απορρίπτεται με έξοδα υπέρ των 

Εναγόντων/Αιτητών και εναντίον των Εναγομένων/Καθ’ ων η Αίτηση. Οι 

συνήγοροι των Εναγόντων έχουν καταχωρήσει κλήση για οδηγίες σύμφωνα 

με τη Δ.30 στις 3.12.20 που ορίστηκε στις 16.3.21. Η αγωγή παραμένει για 

οδηγίες στις 16.3.21 και παρακαλούνται οι δικηγόροι των Εναγομένων να 

καταχωρήσουν το παράρτημα τους μέχρι την εν λόγω ημερομηνία για να 

μπορούν να δοθούν οδηγίες από το Δικαστήριο με βάση τη Δ.30.  

 

 

 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

 

Αρ. Αγωγής: 1801/20 

Ορισμένη την 14.12.20 

 

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 μέχρι πρόσφατα στο ημερολόγιο της κας Λένας 

Δημητριάδου, νυν Εφέτη. Στις 5.11.20 δόθηκε απόφαση με την οποία 

ακυρώθηκαν τα προσωρινά διατάγματα υπό παραγράφους (Δ), (Ε) και (Στ) 

που είχαν εκδοθεί μονομερώς και απορρίφθηκε η αίτηση σε σχέση με το 

διάταγμα της παραγράφου (Ζ). Δεν φαίνεται να εκκρεμεί οτιδήποτε για τις 

14.12.20 που έχει τεθεί ενώπιον μου η υπόθεση. Επομένως, δεν δίδονται 

οδηγίες. Εάν εκκρεμεί οτιδήποτε παρακαλούνται οι δικηγόροι να 

αποστείλουν σχετικά e-mail στο Δικαστήριο για να επαναορίσει την 

υπόθεση.  

 

 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

 

Αρ. Αίτησης: 739/11 

Ορισμένη την 14.12.20 

 

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 μηνιαίως δόσεων ημερ. 14.7.20 η οποία δεν έχει ακόμα 

επιδοθεί και οι συνήγοροι των Αιτητών ζητούν ημερομηνία επίδοσης. Η 

αίτηση αναβάλλεται για επίδοση στις 23.2.21 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. Αίτησης: 352/13 

Ορισμένη την 14.12.20 

 

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. 27.10.20 για μηνιαίες δόσεις εναντίον των Καθ’ ων η 

Αίτηση 1 και 2. Όπως φαίνεται από τα e-mail των δικηγόρων η αίτηση έχει 

επιδοθεί στους Καθ’ ων η Αίτηση 1 και 2 οι οποίοι εμφανίζονται μέσω 

δικηγόρου ο οποίος ζητά χρόνο για καταχώρησης ένστασης. Η ένσταση να 

καταχωρηθεί μέχρι τις 4.2.21. Η αίτηση ορίζεται για οδηγίες στις 8.2.21 και 

ώρα 9:00 π.μ. Ο συνήγορος των Καθ’ ων η Αίτηση 1 και 2 αναλαμβάνει να 

τους παρουσιάσει στο Δικαστήριο την ημέρα που θα είναι αναγκαία η 

παρουσία τους. ΕΝΑΝΤΙΟΝ τους ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ 

ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΑ.  

 

 

 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

 

Αρ. Αίτησης: 309/19 

Ορισμένη την 14.12.20 

 

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.  

Επειδή το Δικαστήριο θα εκδώσει αργότερα σήμερα απόφαση σε ενδιάμεση 

αίτηση οι οδηγίες για την αίτηση που είναι ορισμένη στις 14.12.20 θα 

σταλούν με e-mail.  

 

 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

 

Αρ. Αίτησης: 820/20 

Ορισμένη την 14.12.20 

 

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.  

Παρόλο που στο φάκελο του Δικαστηρίου δεν υπάρχει η επίδοση της 

αίτησης στον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη, επειδή με e-mail 

του επιβεβαιώνει ότι δεν θα εμφανιστεί στις 14.12.20 και δεν φέρει ένσταση 

στην έκδοση των αιτούμενων διαταγμάτων, διά της παρούσας εκδίδονται 

διατάγματα ως οι παράγραφοι (Α), (Β) και (Γ) της αίτησης. Καμιά διαταγή 

για έξοδα.  

 

 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 


