
 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 5240/12 

Ορισμένη: 11.2.21 

 

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 υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση στις 11.2.21 και ώρα 

10:30 π.μ. Δυστυχώς λόγω παλαιότερων υποθέσεων που εκκρεμούν για 

ακρόαση του παρόντος Δικαστηρίου η ακρόαση της δεν μπορεί να ξεκινήσει 

στις 11.2.21. Επαναορίζεται για ακρόαση στις 23.3.21 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: 2709/13 

Ορισμένη: 11.2.21 

 

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 με τον πιο πάνω αριθμό ήταν μέχρι πρόσφατα ορισμένη 

ενώπιον της πρώην Διοικητικής Προέδρου του Ε.Δ. Λευκωσίας, κας Λ. 

Δημητριάδου Ανδρέου, (Δ). Είναι ορισμένη για ακρόαση στις 11.2.21 και 

ώρα 9:30 π.μ. Παρατηρώ ότι στον φάκελο έχει πρόσφατα και μόλις στις 

8.2.21 καταχωρηθεί αλλαγή δικηγόρου εκ πλευράς του Ενάγοντα. Ο νέος 

συνήγορος του Ενάγοντα με e-mail του αναφέρει ότι δεν μπορεί για 

προσωπικούς λόγους να εμφανιστεί στο Δικαστήριο για την ακρόαση, αλλά 

έχει μιλήσει σχετικά και με το συνήγορο των Εναγομένων ο οποίος 

κωλύεται να παρουσιαστεί ενώπιον του Δικαστηρίου λόγω συνεχιζόμενης 

ακρόασης. Έτσι υποβάλλουν από κοινού αίτημα αναβολής. Το αίτημα 

γίνεται αποδεκτό. Η υπόθεση αναβάλλεται εκ νέου για ακρόαση στις 9.4.21 

και ώρα 10:30 π.μ. Καμιά διαταγή για έξοδα εφόσον το αίτημα υποβάλλεται 

από κοινού.  

 

 (Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 682/17 

Ορισμένη: 11.2.21 

 

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.  

Στην παρούσα υπόθεση έχει γίνει σχετικά πρόσφατα αλλαγή δικηγόρου εκ 

πλευράς των Εναγομένων. Ο νέος συνήγορος των Εναγομένων έχει 

υποβάλει αίτημα αναβολής της, στο οποίο δεν φέρει ένσταση ο συνήγορος 

των Εναγόντων. Ως εκ των ανωτέρω, το αίτημα εγκρίνεται. Η υπόθεση 

επαναορίζεται για ακρόαση στις 21.5.21 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: 332/20 

Ορισμένη: 11.2.21 

 

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.  

Οι τελευταίες οδηγίες που είχαν δοθεί από το Δικαστήριο στις 25.1.21 ήταν 

όπως οι προτιθέμενες από πλευράς Αιτητριών αιτήσεις για καταχώρηση 

συμπληρωματικής ένορκης δήλωσης και έκδοσης διατάγματος αντεξέτασης 

καταχωρηθούν μέχρι 26.2.21 και οριστούν στις 4.3.21 και ώρα 9:00 π.μ. με 

δικές μου οδηγίες. Την ίδια ημέρα είχε οριστεί για οδηγίες και η κυρίως 

αίτηση. Στις 11.2.21 είναι ορισμένη αίτηση των Εναγομένων ημερ. 30.11.20 

για έκδοση διατάγματος Τύπου Grepe v. Loam Order. Εντός του φακέλου 

δεν φαίνεται κατά πόσο η εν λόγω αίτηση έχει επιδοθεί στις Ενάγουσες. 

Ορίζεται επομένως εκ νέου για επίδοση στις Ενάγουσες 22.2.21  και ώρα 

9:00 π.μ. Οι υπόλοιπες αιτήσεις παραμένουν ορισμένες ως έχουν. Καμιά 

διαταγή για έξοδα σήμερα.  

 

 (Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αίτησης: 139/20 

Ορισμένη: 11.2.21 

 

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 για ακρόαση στις 11.2.21 και ώρα 10:00 π.μ. με γραπτές 

αγορεύσεις. Το Δικαστήριο θα είναι έτοιμο να επιφυλάξει την απόφαση του 

αμέσως μόλις σταλούν οι αγορεύσεις.  

 

 

 

 (Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αίτησης: 140/20 

Ορισμένη: 11.2.21 

 

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 για ακρόαση στις 11.2.21 και ώρα 10:00 π.μ. με γραπτές 

αγορεύσεις. Το Δικαστήριο θα είναι έτοιμο να επιφυλάξει την απόφαση του 

αμέσως μόλις σταλούν οι αγορεύσεις.  

 

 

 

 (Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 


