
 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 1019/14 

Ορισμένη: 22.2.21 

 

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. Ενόψει πολλών παλαιότερων 

υποθέσεων που εκκρεμούν στο ημερολόγιο του Δικαστηρίου η ακρόαση της 

δεν μπορεί να ξεκινήσει. Επαναορίζεται για ακρόαση στις 25.5.21 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: 2309/15 

Ορισμένη: 22.2.21 

 

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 καταχώρηση τροποποιημένης υπεράσπισης εκ πλευράς 

Εναγομένης 4. Η αγωγή είναι ορισμένη επίσης για οδηγίες στις 22.2.21. 

Δίδεται για τελευταία φορά χρόνος στην Εναγόμενη να καταχωρήσει την 

τροποποιημένη υπεράσπιση της μέχρι 22.3.21. Τυχόν απαντήσεις στην 

τροποποιημένη υπεράσπιση να καταχωρηθούν μέχρι 9.4.21. Η αγωγή 

ορίζεται για οδηγίες στις 12.4.21 και ώρα 9:00 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: 3841/15 

Ορισμένη: 22.2.21 

 

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.  

Όπως πληροφορούν οι συνήγοροι το Δικαστήριο υπάρχει πρόθεση να 

εκδοθεί εκ συμφώνου απόφαση στην αγωγή. Λόγω της εκκρεμούσας 

κατάστασης ενόψει κορωνοϊού οι δικηγόροι δεν μπόρεσαν να συναντηθούν 

με τους πελάτες τους για να μπορέσουν να ολοκληρώσουν τις συζητήσεις 

και να καταλήξουν στο κείμενο της απόφασης που θα εκδοθεί γι’ αυτό το 

λόγο ζητούν από κοινού όπως η υπόθεση αναβληθεί για οδηγίες σε μια 

μεταγενέστερη ημερομηνία για να μπορέσουν να δηλώσουν απόφαση 

ενώπιον του Δικαστηρίου. Ενόψει των ανωτέρω, η αγωγή αναβάλλεται ξανά 

για οδηγίες στις 12.4.21 και ώρα 9:00 π.μ. Καμιά διαταγή για έξοδα. Νοείται 

ότι αν οι συνήγοροι καταλήξουν στην έκδοση απόφασης ενωρίτερα και 

επιθυμούν να τεθεί ο φάκελος ενώπιον του Δικαστηρίου μπορούν να το 

ζητήσουν.  

 

 

 (Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 1516/16 

Ορισμένη: 22.2.21 

 

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 για απόφαση ημερ. 27.10.20 εναντίον των Εναγομένων 2 

και 4 ενόψει μη καταχώρησης υπεράσπισης. Οι Εναγόμενοι 2 και 4 ζητούν 

παράταση του χρόνου καταχώρησης υπεράσπισης λόγω φόρτου εργασίας. 

Ενόψει των ανωτέρω, η αίτηση ημερ. 27.10.20 ορίζεται για απόδειξη στις 

6.4.21. Η υπεράσπιση των Εναγομένων 2 και 4 να καταχωρηθεί μέχρι 

2.4.21. 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. Αγωγής: 222/18 

Ορισμένη: 22.2.21 

 

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 συμμόρφωση με τις οδηγίες του Δικαστηρίου οι δικηγόροι των 

Εναγομένων 1-4, όπως και οι δικηγόροι των Εναγόντων έχουν 

καταχωρήσει ονομαστικό κατάλογο μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας. Δεν 

έχει όμως ακόμα καταχωρηθεί ονομαστικός κατάλογος μαρτύρων και 

σύνοψη μαρτυρίας εκ πλευράς της Εναγομένης 5. Δίδονται οδηγίες στη 

συνήγορο της Εναγομένης 5 όπως καταχωρήσει τον ονομαστικό κατάλογο 

και τη σύνοψη της μαρτυρίας εκ μέρους της Εναγομένης 5 μέχρι τις 29.3.21. 

Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 31.3.21 για να δηλώσουν οι δικηγόροι 

κατά πόσο υπάρχουν οποιαδήποτε άλλα θέματα που πρέπει να εξεταστούν 

στα πλαίσια της Δ.30 αλλιώς θα οριστεί για ακρόαση. 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: 1133/19 

Ορισμένη: 22.2.21 

 

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.  

Έχουν ολοκληρωθεί οι αποκαλύψεις εγγράφων και έχουν καταχωρηθεί 

ονομαστικοί κατάλογοι μαρτύρων και συνόψεις μαρτυρίας. Ορίζεται για 

ακρόαση στις 25.6.21 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. Αίτησης Εταιρειών: 16/21  

Ορισμένη: 22.2.21 

 

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.  

Τόσο η αίτηση για οδηγίες όσο και η κυρίως αίτηση να έχουν επιδοθεί στον 

Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη. Ενόψει του ότι δεν έχει 

κοινοποιήσει θέση εάν θα εμφανιστεί ή όχι και είτε υπάρξει εμφάνιση είτε 

υπάρξει συγκατάθεση το Δικαστήριο θα εξετάσει την αίτηση στις 22.2.21.  

 

 

 (Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 

 

 


