
 
 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

 

Αρ. Αγωγής: 7595/12 

Ορισμένη: 9.2.21 

 

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 πιο πάνω αγωγή είναι ορισμένη για ακρόαση στις 9.2.21 και ώρα 10:30 

π.μ. Δυστυχώς λόγω πολλών παλαιότερων υποθέσεων που εκκρεμούν στο 

ημερολόγιο του Δικαστηρίου η ακρόαση της δεν μπορεί να ξεκινήσει αύριο. 

Η αγωγή επαναορίζεται για ακρόαση στις 12.4.21 και ώρα 10:30 π.μ. 

Έξοδα στην πορεία της αγωγής.  

 

 

 (Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 



 
 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

 

Αρ. Αγωγής: 1006/13 

Ορισμένη: 9.2.21 

 

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 στις 9.2.21 γιατί ακόμα δεν έχει 

ξεκαθαριστεί το θέμα εκπροσώπησης της Εναγομένης 1. Οι συνήγοροι που 

την εκπροσωπούν μέχρι τώρα ζητούν μια τελευταία αναβολή της υπόθεσης 

για οδηγίες για να μπορέσουν να έχουν συνάντηση με τους διευθυτντές της 

Εναγομένης 1, πράγμα που δεν μπόρεσαν να πράξουν λόγω των 

συνθηκών που επικρατούσαν λόγω κορωνοϊοού για να μπορέσουν να 

ξεκαθαρίσουν τη θέση τους. Οι συνήγοροι της Ενάγουσας και της 

Εναγομένης 3 δεν φέρουν ένσταση, οι συνήγοροι της Εναγομένης 3 ζητεί 

όπως τα έξοδα να είναι στην πορεία, αλλά σε καμία περίπτωση εναντίον 

της Εναγομένης 2. Ενόψει των ανωτέρω η αγωγή ορίζεται για τελευταία 

φορά για οδηγίες για να ξεκαθαριστεί το ζήτημα της εκπροσώπησης της 

Εναγομένης 1 στις 17.3.21 και ώρα 9:00 π.μ. Έξοδα στην πορεία της 

αγωγής, σε καμία περίπτωση εναντίον της Εναγομένης 3.  

 

 (Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

 

Αρ. Αγωγής: 2910/13 

Ορισμένη: 9.2.21 

 

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.  

Σε ό,τι αφορά την πιο πάνω αγωγή είναι ορισμένη για ακρόαση με γραπτές 

αγορεύσεις η αίτηση ημερ. 9.3.20. Οι συνήγοροι που τη χειρίζονται ζητούν 

από κοινού αναβολή ενόψει του ότι λόγω φόρτου εργασίας δεν μπόρεσαν 

να ετοιμάσουν τις αγορεύσεις τους για να τις ανταλλάξουν προτού τις 

καταχωρήσουν στο Δικαστήριο αύριο γι’ αυτό από κοινού ζητούν μια άλλη 

ημερομηνία. Το αίτημα εγκρίνεται. Η αίτηση αναβάλλεται για ακρόαση στις 

23.2.21 και ώρα 10:00 π.μ. Ισχύουν οι ίδιες οδηγίες ως προς τις γραπτές 

αγορεύσεις, δηλαδή να αποσταλούν στο Δικαστήριο με e-mail αφού 

προηγουμένως ανταλλαγούν μεταξύ σας. Εφόσον το αίτημα υποβάλλεται 

από κοινού, 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: 4129/19 

Ορισμένη: 9.2.21 

 

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 ορισμένη αύριο αίτηση για έκδοση απόφασης ως η Έκθεση 

Απαίτησης των Εναγόντων λόγω μη καταχώρησης Υπεράσπισης από 

πλευράς Εναγομένων 1-6 οι οποίοι εμφανίζονται στη διαδικασία με 

δικηγόρο. Στο φάκελο του Δικαστηρίου δεν φαίνεται να υπάρχει επίδοση 

της αίτησης γι’ αυτό το λόγο η αίτηση ορίζεται για επίδοση στις 17.2.21 και 

ώρα 9:00 π.μ.  

 

 

 (Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

 

Αρ. Αγωγής: 2981/20 

Ορισμένη: 9.2.21 

 

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 ορισμένη αύριο αίτηση για έκδοση απόφασης ως η Έκθεση 

Απαίτησης των Εναγόντων λόγω μη καταχώρησης Υπεράσπισης από 

πλευράς Εναγομένων 1-6 οι οποίοι εμφανίζονται στη διαδικασία με 

δικηγόρο. Στο φάκελο του Δικαστηρίου υπάρχει επίδοση της αίτησης στο 

δικηγορικό γραφείο που εκπροσωπεί τους Εναγομένους 1-6. Η αίτηση 

ορίζεται για οδηγίες στις 18.3.21 και ώρα 9:00 π.μ. Η Υπεράσπιση να 

καταχωρηθεί μέχρι τις 12.3.21. Έξοδα στην πορεία της αίτησης.  

 

 

 (Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 



 
 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

 

Αρ. Γεν. Αίτησης: 336/19 

Ορισμένη: 9.2.21 

 

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.  

Μετά από οδηγίες του Δικαστηρίου καταχωρήθηκε στις 3.2.21 αίτηση από 

πλευράς του Καθ’ ου η Αίτηση για καταχώρηση συμπληρωματικής ένορκης 

δήλωσης. Οι συνήγοροι των Αιτητών αναφέρουν ότι δεν έχουν ένσταση στην 

καταχώρηση της συμπληρωματικής ένορκης δήλωσης, αλλά ζητούν με τη σειρά 

τους να καταχωρήσουν και οι ίδιοι συμπληρωματική ένορκη δήλωση σε σχέση με 

τους ισχυρισμούς που πρόκειται να προβληθούν. Η συνήγορος του Καθ’ ου η 

Αίτηση συμφωνεί όπως καταχωρηθεί συμπληρωματική ένορκη δήλωση εκ 

πλευράς των Εναγόντων/Αιτητών μετά την καταχώρηση της συμπληρωματικής 

ένορκης δήλωσης εκ πλευράς του Εναγόμενου Καθ’ ου η Αίτηση. Ως εκ των 

ανωτέρω, ο Εναγόμενος/Καθ’ ου η Αίτηση να καταχωρήσει συμπληρωματική 

ένορκη δήλωση μέχρι τις 22.2.21 και ώρα 12:00 και να την επιδώσει στο 

συνήγορο των Εναγόντων/Αιτητών μέχρι τότε. Ο συνήγορος των 

Εναγόντων/Αιτητών να καταχωρήσει συμπληρωματική ένορκη δήλωση εντός 15 

ημερών από τις 22.2.21. Η υπόθεση αναβάλλεται για περαιτέρω οδηγίες, για να 

διαπιστωθεί κατά πόσο είναι έτοιμη για ακρόαση στις 18.3.21 και ώρα 9:00 π.μ. 

Έξοδα στην πορεία της αίτησης.  

 (Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 


