
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 
ΕΝΩΠΙΟΝ: ΣΤ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ ΜΕΣΣΙΟΥ, Π.Ε.Δ. 
 
1. Αγωγή 1206/14 (ορισμένη 12.1.21) 
Η αγωγή με τον πιο πάνω αριθμό είναι ορισμένη σήμερα 12 Ιανουαρίου 2021 για ακρόαση. 
Λαμβάνοντας υπόψη μου τα μέτρα που επικρατούν λόγω της πανδημίας του κορονοϊού και 
τις οδηγίες του Ανώτατου Δικαστηρίου για τον χειρισμό υποθέσεων για το χρονικό 
διάστημα μέχρι και 31 Ιανουαρίου 2021, δεν θεωρώ ότι είναι επείγουσας φύσεως ούτως 
ώστε να δικαιολογείται να ξεκινήσει η ακρόαση της σήμερα. Σημειώνω επίσης ότι στο 
ημερολόγιο του Δικαστηρίου εκκρεμούν για ακρόαση πολύ παλαιότερες υποθέσεις από την 
παρούσα. 
 
Η ακρόαση για σήμερα αναβάλλεται και επαναορίζεται για τις 29 Μαρτίου 2021 και ώρα 
10:30 πμ. Τα έξοδα θα είναι στην πορεία της αγωγής. 
 
Στέλλα Χριστοδουλίδου Μέσσιου 
ΠΕΔ 
 
 
2. Αγωγή 1516/16 (ορισμένη 12.1.21) 
Εκκρεμεί αίτηση ημερομηνίας 27 Οκτωβρίου 2020 για απόφαση λόγω μη καταχώρησης 
Υπεράσπισης εναντίον των Εναγομένων 2 και 4. Η αίτηση έχει δεόντως επιδοθεί στους 
συνηγόρους των Εναγομένων 2 και 4. Δίνονται οδηγίες στους δικηγόρους των Εναγομένων 
2 και 4 να καταχωρήσουν την Υπεράσπιση τους μέχρι τις 19 Φεβρουαρίου 2021. Η αίτηση 
ορίζεται για οδηγίες στις 22 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 9:00πμ. Έξοδα στην πορεία της 
αίτησης. 
 
 Στέλλα Χριστοδουλίδου Μέσσιου 
ΠΕΔ 
 
 
3. Αγωγή 1616/16 (ορισμένη 12.1.21) 
Η αγωγή είναι ορισμένη σήμερα για οδηγίες. Όλοι οι συνήγοροι των Εναγομένων 1-7 έχουν 
καταχωρίσει ένορκές δηλώσεις αποκάλυψης εγγράφων και ονομαστικούς καταλόγους 
μαρτύρων και σύνοψη της μαρτυρίας τους. Αυτό δεν έχει γίνει εκ πλευράς Εναγόντων οι 
οποίοι ζητούν ακόμα λίγο χρόνο για να μπορέσουν να συμμορφωθούν. Λαμβάνοντας 
υπόψη μου και τις θέσεις των συνηγόρων των Εναγομένων που απάντησαν με e-mail ότι 
δεν έχουν ένσταση στο αίτημα του συνηγόρου των Εναγόντων, για τελευταία φορά 
παρατείνεται ο χρόνος ένορκης δήλωσης αποκάλυψης εγγράφων και καταχώρησης 
ονομαστικού καταλόγου μαρτύρων και σύνοψης μαρτυρίας εκ πλευράς Εναγόντων μέχρι 
και τις 5 Μαρτίου 2021. Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 9 Μαρτίου 2021 και ώρα 9:00πμ. 
Έξοδα στην πορεία της αγωγής, σε καμμιά περίπτωση εναντίον των Εναγομένων 1-7. 
 
Στέλλα Χριστοδουλίδου Μέσσιου 
ΠΕΔ 
 
 
4. Αγωγή 672/18 (ορισμένη 12.1.21) 
Είναι σήμερα, 12 Ιανουαρίου 2021, ορισμένη για ακρόαση με γραπτές αγορεύσεις, η αίτηση 
ημερομηνίας 10 Απριλίου 2019 η οποία αφορά τον Εναγόμενο 4. Ο συνήγορος του 
Εναγομένου 4 έχει υποβάλει αίτημα αναβολής, όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ, για να 



προσθέσει στην αγόρευση του νέα στοιχεία που έχουν περιέλθει στην γνώση του. Δεν 
αντιλήφθηκα ότι τίθεται θέμα καταχώρησης αίτησης για συμπληρωματική ένορκη δήλωση. 
Με βάση την απάντηση των δικηγόρων των Εναγόντων αντιλαμβάνομαι ότι οι ίδιοι είναι 
έτοιμοι με την γραπτή τους αγόρευση. Ενόψει του αιτήματος του κυρίου Τσίγκη θα του 
δοθεί ακόμα λίγος χρόνος, για τελευταία φορά, για να μπορέσει να ολοκληρώσει την 
αγόρευση του στην βάση των νέων στοιχείων που έχουν περιέλθει στη γνώση του γι’ αυτό 
και η ακρόαση της αίτησης αναβάλλεται για τελευταία χώρα για τις 8 Φεβρουαρίου και 
ώρα 10:00 πμ.  
 
Οι συνήγοροι παρακαλούνται να αποστείλουν στο Δικαστήριο γραπτώς με e-mail τις 
αγορεύσεις τους αφού προηγουμένως τις ανταλλάξουν μεταξύ τους. Τα έξοδα θα είναι στην 
πορεία της αίτησης σε καμία περίπτωση όμως εναντίον των Εναγόντων - Αιτητών.  
 
Στέλλα Χριστοδουλίδου Μέσσιου 
ΠΕΔ 
 
 
5. Αγωγή 1493/19 (ορισμένη 12.1.21) 
Σήμερα είναι ορισμένες για οδηγίες τόσο η αίτηση ημερομηνίας 26 Ιουνίου 2020 για 
διαγραφή του τροποποιημένου κλητηρίου εντάλματος στην οποία έχει καταχωρηθεί 
ένσταση, όσο και η αγωγή. Ενόψει του ότι έχει γίνει αλλαγή του δικηγόρου της Εναγομένης 
ο οποίος χρειάζεται χρόνο για να τοποθετηθεί κατά πόσο θα επιμείνει στην αίτηση 
ημερομηνίας 26 Ιουνίου 2020 και της σύμφωνης γνώμης της συνηγόρου της Ενάγουσας να 
του δωθεί ο χρόνος που ζητά, τόσο η αγωγή όσο και η αίτηση ορίζονται για οδηγίες στις 24 
Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 9:00πμ. Τα έξοδα να είναι στην πορεία της αίτησης και της 
αγωγής. 
 
Στέλλα Χριστοδουλίδου Μέσσιου 
ΠΕΔ 
 
 
 
6. Αγωγή 1997/19 (ορισμένη 12.1.21) 
Έχει καταχωρηθεί κλήση για οδηγίες με βάση την Δ.30 από τους συνηγόρους της Ενάγουσας 
μετά που έχουν ολοκληρωθεί τα δικόγραφα. Οι συνήγοροι των Εναγομένων 1, 3 και 4 έχουν 
επίσης καταχωρήσει το σχετικό Παράρτημα, ενώ οι συνήγοροι του Εναγομένου 2 έχουν ήδη 
καταχωρήσει ένορκη δήλωση για αποκάλυψη εγγράφων στις 11 Μαΐου 2020. Εκδίδονται εκ 
συμφώνου και εκατέρωθεν Διατάγματα για ένορκες αποκαλύψεις εγγράφων εκ πλευράς 
Εναγόντων και Εναγομένων 1, 3 και 4 οι οποίες να καταχωρηθούν εντός 60 ημερών από 
σήμερα. Η αγωγή ορίζεται για περεταίρω οδηγίες με βάση την Δ.30 στις 16 Μαρτίου 2021 
και ώρα 9:00πμ. Τα έξοδα θα είναι στην πορεία της αγωγής.  
 
Στέλλα Χριστοδουλίδου Μέσσιου 
ΠΕΔ 
 
 
7. Αγωγή 2450/19 (ορισμένη 12.1.21) 
Έχει εκδοθεί απόφαση στην πιο πάνω αγωγή εναντίον των Εναγομένων 3 και 4. Οι 
Εναγόμενοι 1 και 2 εμφανίζονται προσωπικά. Είχε δηλωθεί από πλευράς τους, σε 
προηγούμενη εμφάνιση τους, ότι έχουν υποβάλει αίτημα για ένταξη στο σχέδιο Εστία η 



οποία ακόμα εκκρεμεί. Δεν έχω καμία ενημέρωση ούτε από τους δικηγόρους των 
Εναγόντων ούτε από τους Εναγομένους 1 και 2 για την πορεία της αίτησης τους.  
 
Η αγωγή ενόψει των ανωτέρω αλλά και των συνθηκών που επικρατούν, αναβάλλεται για 
οδηγίες στις 12 Απριλίου 2021 και ώρα 9:00πμ. Καμιά διαταγή για έξοδα.  
 
Το Πρωτοκολλητείο παρακαλείται να ειδοποιήσει τους Εναγομένους 1 και 2 για την 
ημερομηνία που έχει δοθεί. Παρακαλώ επίσης όπως έχω ενημέρωση για την πορεία της 
αίτησης πριν την ημερομηνία που έχει οριστεί υπόθεση για οδηγίες. 
 
Στέλλα Χριστοδούλου Μέσσιου 
ΠΕΔ 
 
 
8. Γενική Αίτηση 500/19(ορισμένη 12.1.21) 
 
Η αίτηση έχει οριστεί από την κυρία Λ Δημητριάδου Ανδρέου νυν Εφέτη για οδηγίες ενόψει 
πρόθεσης καταχώρησης νέας συμπληρωματικής ένορκης δήλωσης εκ πλευράς των Αιτητών. 
Η υπόθεση έχει πλέον ανατεθεί στο δικό μου ημερολόγιο. Παρατηρώ ότι δεν έχει ακόμα 
καταχωρηθεί η συμπληρωματική ένορκη δήλωση εκ πλευράς των Αιτητών. Για τελευταία 
φορά παρατείνεται ο χρόνος καταχωρήσης της μέχρι τις 5 Μαρτίου 2021, ενόψει και των 
συνθηκών που επικρατούν. Η αίτηση ορίζεται για οδηγίες στις 10 Μαρτίου 2021 και ώρα 
9:00πμ. Καμιά διαταγή για έξοδα.  
 
Στέλλα Χριστοδουλίδου Μέσσιου 
ΠΕΔ 
 
 
9.Αίτηση Εταιρειών 515/20 (ορισμένη 12.1.21) 
 
Η αίτηση είναι ορισμένη σήμερα για οδηγίες ενόψει προσπαθειών που γίνονταν για 
διευθέτηση της, οι οποίες από ότι το Δικαστήριο ενημερώνεται, λόγω και των συνθηκών 
που επικρατούν με την πανδημία του κορονοϊού φαίνεται να μην προωθούνται 
ικανοποιητικά. Λαμβάνοντας υπόψη μου τη θέση των Αιτητών για ορισμό της υπόθεσης για 
ακρόαση, δίνονται οδηγίες στους Καθ’ων η Αίτηση όπως καταχωρήσουν την ένσταση τους, 
λαμβάνοντας υπόψιν τις οδηγίες που υπάρχουν από το Ανώτατο Δικαστήριο λόγω των 
μέτρων που έχουν καθοριστεί ενόψει της πανδημίας, μέχρι τις 26 Φεβρουαρίου 2021. Η 
αίτηση ορίζεται για ακρόαση στις 5 Μαρτίου 2021 και ώρα 10 πμ. Έξοδα στην πορεία της 
αίτησης. 
 
Στέλλλα Χριστοδουλίδου Μέσσιου 
ΠΕΔ 
 
/Σ.Θ. 
  
     
 


