
 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 970/13 

Ορισμένη: 12.2.21 

 

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 αγωγή με τον πιο πάνω αριθμό είναι ορισμένη για ακρόαση στις 12.2.21. 

Δυστυχώς λόγω πολλών παλαιότερων υποθέσεων που εκκρεμούν στο 

ημερολόγιο του Δικαστηρίου, η ακρόαση της δεν θα μπορέσει να ξεκινήσει 

κατά την πιο πάνω ημερομηνία. Επαναορίζεται για ακρόαση στις 10.5.21 

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: 4416/14 

Ορισμένη: 12.2.21 

 

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 αγωγή με τον πιο πάνω αριθμό είναι ορισμένη για ακρόαση στις 12.2.21. 

Δυστυχώς λόγω πολλών παλαιότερων υποθέσεων που εκκρεμούν στο 

ημερολόγιο του Δικαστηρίου, η ακρόαση της δεν θα μπορέσει να ξεκινήσει 

κατά την πιο πάνω ημερομηνία. Επαναορίζεται για ακρόαση στις 24.5.21 

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: 5200/15 

Ορισμένη: 12.2.21 

 

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 στις 12.2.21. Έχει υποβληθεί 

αίτημα αναβολής της εκ πλευράς της Ενάγουσας για τους λόγους που 

περιγράφονται με λεπτομέρεια στο e-mail που έχει αποστείλει ο συνήγορος 

των Εναγόντων. Δεν έχω ακόμα λάβει τη θέση των Εναγομένων, αλλά με 

βάση τις οδηγίες που επικρατούν η θέση τους θα έπρεπε να ήταν ήδη 

ενώπιον του Δικαστηρίου. Το αίτημα αναβολής γίνεται αποδεκτό. Η 

υπόθεση αναβάλλεται για ακρόαση για τους Εναγόμενους 1-4 και για 

απόδειξη για την Εναγομένη 5 στις 24.5.21 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: 1757/17 

Ορισμένη: 12.2.21 

 

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 και έχω επανειλημμένα ζητήσει από 

τους δικηγόρους να θέσουν ενώπιον του Δικαστηρίου τη θέση τους για την 

περαιτέρω πορεία της υπόθεσης ενόψει του ότι φαίνεται να έχουν 

ολοκληρωθεί οι διαδικασίες με βάση τη Δ.30. Επειδή για δεύτερη φορά δεν 

έχω λάβει απάντηση, η υπόθεση ορίζεται για ακρόαση στις 25.5.21 και ώρα 

10:30 π.μ. 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: 3510/19 

Ορισμένη: 12.2.21 

 

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 16.4.21 και ώρα 9:00 π.μ. 

ενόψει κοινού αιτήματος των συνηγόρων που τη χειρίζονται λόγω 

προσπαθειών συμβιβασμού. Στις 12.2.21 είναι ορισμένη αίτηση διά 

κλήσεως εκ μέρους των Εναγομένων 2 και 5 για έκδοση προσωρινών 

διαταγμάτων αναφορικά με τη διαδικασία πλειστηριασμού με ημερ. 

17.12.20. Η αίτηση φαίνεται να έχει δεόντως επιδοθεί στην Τράπεζα 

Κύπρου.  

Με το δεδομένο ότι η ημερ. 17.12.20 έχει παρέλθει και ενόψει και των 

συνθηκών που επικρατούν και τις αναστολές των πλειστηριασμών, δεν 

γνωρίζω κατά πόσο υπάρχει νέα αίτηση ορισμού του πλειστηριασμού και 

συνεπώς κατά πόσο η αίτηση εξακολουθεί να έχει αντικείμενο.  

Η αίτηση ορίζεται για οδηγίες στις 26.2.21 και παρακαλώ όπως μέχρι τότε 

έχω τη θέση και των δύο πλευρών αναφορικά με τα όσα έχουν αναφερθεί 

πιο πάνω. 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. Αγωγής: 316/20 

Ορισμένη: 12.2.21 

 

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 για οδηγίες αίτηση ημερ. 9.12.20 για τροποποίηση της 

υπεράσπισης των Εναγομένων. Οι Ενάγοντες έχουν καταχωρήσει την 

ένσταση τους στις 22.12.20. Και οι δύο συνήγοροι ζητούν όπως τόσο η 

αίτηση όσο και η αγωγή επαναοριστούν για οδηγίες ούτως ώστε να 

εξετάσουν τα όσα αναφέρονται στην αίτηση και την ένσταση που έχει 

καταχωρηθεί για να καθορίσουν την πορεία τους. Ενόψει των ανωτέρω, 

τόσο η αγωγή, όσο και η αίτηση ημερ. 9.12.20 παραμένουν για οδηγίες στις 

15.3.21 και ώρα 9:00 π.μ. 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. Αγωγής: 2197/20 

Ορισμένη: 12.2.21 

 

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. 13.10.20 για έκδοση απόφασης λόγω μη 

καταχώρησης υπεράσπισης. Στο φάκελο δεν φαίνεται να έχει καταχωρηθεί 

υπεράσπιση από κανένα των συνηγόρων των τριών Εναγομένων. Η αίτηση 

ορίζεται για απόδειξη στις 18.3.21 και ώρα 9:00 π.μ. με οδηγίες όπως η 

υπεράσπιση καταχωρηθεί μέχρι τις 15.3.21. 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: 1631/11 

Ορισμένη: 12.2.21 

 

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 μηνιαίων δόσεων ημερ. 30.9.19 η οποία αναβλήθηκε για 

οδηγίες στις 12.2.20 μετά από κοινό αίτημα των συνηγόρων των 

Εναγόντων/Αιτητών και της Καθ’ ης η Αίτηση/Εναγομένης ενόψει του ότι τα 

μέρη βρίσκονταν σε διαπραγματεύσεις για σκοπούς εξώδικης διευθέτησης 

με την παραχώρηση στην Αιτήτρια ακίνητης περιουσίας. Δεν έχω λάβει τις 

θέσεις των συνηγόρων για το αποτέλεσμα των προσπαθειών που έχουν 

γίνει γι’ αυτό η αίτηση ορίζεται για ακρόαση στις 7.4.21 και ώρα 10:00 π.μ. 

Και δίδονται οδηγίες στο συνήγορο της Καθ’ ης η Αίτηση όπως 

καταχωρήσει την ένσταση του μέχρι την 31.3.21. Ο συνήγορος της Καθ’ ης 

η Αίτηση αναλαμβάνει όπως την παρουσιάσει στο Δικαστήριο την πιο πάνω 

μέρα και ώρα. Καμιά διαταγή για έξοδα. Νοείται ότι αν μέχρι τότε υπάρξει 

οποιαδήποτε εξέλιξη σε ό,τι αφορά την αίτηση το Δικαστήριο να 

ειδοποιηθεί.  

 

 (Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αίτησης: 17/20 (με βάση τον ΕΚ1215/12) 

Ορισμένη: 12.2.21 

 

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 πιο πάνω αίτηση έχουν εκδοθεί διατάγματα εναντίον των Καθ’ ων η 

Αίτηση 1. Σε ό,τι αφορά τους Καθ’ ων η Αίτηση 2 και 3 η αίτηση έχει 

αποσυρθεί. Σε ό,τι αφορά τους Καθ’ ων η Αίτηση 4 εκκρεμεί για επίδοση. 

Δεν φαίνεται ακόμα να έχει γίνει επίδοση στον Καθ’ ου η Αίτηση 4. Για 

τελευταία φορά αναβάλλεται για επίδοση στον Καθ’ ου η Αίτηση 4 στις 

31.3.21 και ώρα 9:00 π.μ. Αν τυχόν θα καταχωρηθεί οποιαδήποτε αίτηση 

για σκοπούς επίδοσης στον Εναγόμενο 4 να καταχωρηθεί μέχρι τότε και να 

οριστεί με δικές μου οδηγίες στις 31.3.21. Σημειώνω ότι 31.3.21 είναι η 

τελευταία ημερομηνία που θα δοθεί. Καμιά διαταγή για έξοδα.  

 

 

 (Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 


