
 
 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 3019/02 

Ορισμένη: 10.2.21 

 

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 παρούσα αγωγή είναι ορισμένη για οδηγίες λόγω του ότι υπάρχει 

δέσμευση των δικηγόρων και των δύο πλευρών ότι θα ακολουθήσει το 

αποτέλεσμα της Π.Ε.450/11. Και οι δύο συνήγοροι έχουν ενημερώσει το 

Δικαστήριο ότι ακόμα δεν έχει εκδοθεί η απόφαση στην Π.Ε.450/11 από το 

Εφετείο. Ως εκ τούτου, ζητούν από κοινού όπως τους δοθεί ακόμα μια 

ημερομηνία.  

Λόγω του ότι είναι από τις παλαιότερες υποθέσεις που εκκρεμούν στο 

πρόγραμμα του Δικαστηρίου. Δεδομένων των γεγονότων που την αφορούν, 

αλλά και της δέσμευσης των δικηγόρων η οποία έχει τεθεί και γραπτώς, θα 

αναβληθεί για τελευταία φορά για ακρόαση στις 17.3.21 και ώρα 10:30 π.μ. 

Καμιά διαταγή για έξοδα σήμερα.  

Νοείται ότι εάν ακόμα δεν έχει εκδοθεί απόφαση από το Εφετείο η ακρόαση 

της υπόθεση θα ξεκινήσει στις 17.3.21 γι’ αυτό να είσαστε έτοιμοι με τους 

μάρτυρες σας ενώπιον του Δικαστηρίου εκείνη τη μέρα.  

 

 (Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

 

Αρ. Αγωγής: 4434/15 

Ορισμένη: 10.2.21 

 

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 ακρόαση αναφορικά με τους Εναγομένους 1 

και 3. Για τους Εναγόμενους 2, 4 και 5 έχει ήδη εκδοθεί απόφαση. Επειδή 

στο ημερολόγιο του παρόντος Δικαστηρίου εκκρεμούν πολύ παλαιότερες 

υποθέσεις από την παρούσα, η ακρόαση της δεν θα προχωρήσει στις 

10.2.21. Αναβάλλεται για ακρόαση στις 20.5.21 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: 2147/19 

Ορισμένη: 10.2.21 

 

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.  

Τα δικόγραφα στην παρούσα αγωγή έχουν ολοκληρωθεί. Οι συνήγοροι των 

Εναγόντων έχουν καταχωρήσει κλήση για οδηγίες συνοδευόμενη από 

παράρτημα στις 30.10.20 η οποία είναι ορισμένη για πρώτη φορά σήμερα. 

Οι δικηγόροι των Εναγομένων 1 και 2 προς τους οποίους έχει επιδοθεί η εν 

λόγω κλήση δεν έχουν ακόμα καταχωρήσει τα δικά τους παραρτήματα. Η 

αίτηση αναβάλλεται για οδηγίες στις 30.3.21 και ώρα 9:00 π.μ. Οι 

συνήγοροι των Εναγομένων 2 και 3 να καταχωρήσουν τα παραρτήματα 

τους μέχρι τότε για να μπορέσει το Δικαστήριο να δώσει σχετικές οδηγίες. 

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. Αγωγής: 1585/20 

Ορισμένη: 10.2.21 

 

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.  

Εκκρεμεί αίτηση ημερ. 27.11.20 για έκδοση απόφασης εναντίον των 

Εναγομένων λόγω μη καταχώρησης υπεράσπισης. Όπως φαίνεται μέσα 

από τον φάκελο, η αίτηση έχει επιδοθεί στο συνήγορο των Εναγομένων. Η 

αίτηση ορίζεται για οδηγίες στις 24.3.21 και ώρα 9:00 π.μ.  Η υπεράσπιση 

των Εναγομένων 1 και 2 να καταχωρηθεί μέχρι 22.3.21. 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: 177/20  

Ορισμένη: 10.2.21 

 

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.  

Σύμφωνα με τις οδηγίες του προηγούμενου Δικαστηρίου που επιλήφθηκε 

της υπόθεσης, η παρούσα είναι ορισμένη για ακρόαση με γραπτές 

αγορεύσεις αύριο 10.2.21 και ώρα 10:00 π.μ. Οι συνήγοροι να αποστείλουν 

τις αγορεύσεις τους στο Δικαστήριο με e-mail αφού προηγουμένως τις 

ανταλλάξουν μεταξύ τους.  

 

 

 (Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 


