
 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 412/14 

Ορισμένη: 25.2.21 

 

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. 21.10.20 εκ πλευράς Εναγόντων για προσθήκη 

διαδίκου και τροποποίηση της έκθεσης απαίτησης. Έχει καταχωρηθεί 

σημείωμα αλλαγής δικηγόρου για τους Εναγομένους 1-4. Η αίτηση έχει 

επιδοθεί στους συνηγόρους της Εναγομένης 5 και στους Εναγόμενους 1-4 

προσωπικά. Δεν έχει ακόμη καταχωρηθεί ένσταση στην αίτηση. Δίδεται 

χρόνος στους συνηγόρους των Εναγομένων 1-5 όπως καταχωρήσουν 

ένσταση στην αίτηση μέχρι τις 31.3.21. Η αίτηση και η αγωγή ορίζονται για 

οδηγίες στις 8.4.21 για να διαπιστωθεί κατά πόσο οι συνήγοροι έχουν 

συμμορφωθεί με τις οδηγίες του Δικαστηρίου και να δοθεί ημερομηνία 

ακρόασης στην αίτηση. Έξοδα στην πορεία της αίτησης και της αγωγής 

αντίστοιχα.  

 

 (Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 3087/14 

Ορισμένη: 25.2.21 

 

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 οδηγίες και σε προηγούμενα 

πρακτικά υπήρξαν δηλώσεις για προσπάθειες συμβιβασμού. Σύμφωνα με 

τα τελευταία e-mail που είχα λάβει από τους δικηγόρους που χειρίζονται την 

υπόθεση, ζητούσαν νέα ημερομηνία για οδηγίες αρχές Ιανουαρίου για να 

μπορέσει να δηλωθεί ο συμβιβασμός της υπόθεσης στον οποίο έχουν 

καταλήξει τα μέρη μαζί με άλλες αγωγές. Δεν έχω τύχει καμίας ενημέρωσης 

για τις προσπάθειες που έχουν γίνει και κατά πόσο όντως έχει επιτευχθεί ο 

συμβιβασμός. Ενόψει των ανωτέρω, η υπόθεση επαναορίζεται για οδηγίες 

για τελευταία φορά στις 9.4.21 και ώρα 9:00 π.μ. και παρακαλώ όπως 

ενημερωθεί το Δικαστήριο για το αποτέλεσμα των προσπαθειών 

συμβιβασμού πριν από την εν λόγω ημερομηνία. 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: 731/16 

Ορισμένη: 25.2.21 

 

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 Εναγόμενοι 2, 3, 5 και 6 έχουν καταχωρήσει την ένορκη δήλωση 

αποκάλυψης εγγράφων στις 15.2.21. Έτσι έχει συμπληρωθεί η διαδικασία 

αποκάλυψης εγγράφων από όλους τους διαδίκους. Δίδονται οδηγίες σε 

όλους τους διαδίκους όπως καταχωρήσουν ονομαστικό κατάλογο 

μαρτύρων και σύνοψη της μαρτυρίας τους μέχρι 9.4.21. Η αγωγή ορίζεται 

για περαιτέρω οδηγίες σύμφωνα με τη Δ.30 στις 15.4.21 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: 3540/17 

Ορισμένη: 25.2.21 

 

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.  

Στις 25.4.21 είναι ορισμένη για ακρόαση η αίτηση ημερ. 14.10.20 για 

έκδοση προσωρινών διαταγμάτων. Η ένσταση έχει καταχωρηθεί και η 

αίτηση είναι ορισμένη για ακρόαση στις 25.2.21 και ώρα 10:00 π.μ. Το 

Δικαστήριο θα είναι έτοιμο να επιφυλάξει την απόφαση του νοουμένου ότι 

μέχρι τις 10:00 π.μ. σταλούν με ηλεκτρονική μορφή οι αγορεύσεις των 

διαδίκων τις οποίες όμως καλούνται να ανταλλάξουν μεταξύ τους 

προηγουμένως. Θα ειδοποιηθείτε στις 25.2.21 για την επιφύλαξη της 

απόφασης εάν οι οδηγίες του Δικαστηρίου τηρηθούν.  

 

 

 (Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 571/20 

Ορισμένη: 25.2.21 

 

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 λόγω μη καταχώρησης υπεράσπισης ημερ. 

7.9.20 η οποία είναι ορισμένη για τις 25.2.21 και είχαν δοθεί οδηγίες από το 

Δικαστήριο όπως καταχωρηθεί υπεράσπιση μέχρι τις 22.2.21. Η 

υπεράσπιση δεν φαίνεται να έχει καταχωρηθεί μέχρι την ημερομηνία που 

όρισε το Δικαστήριο, γι’ αυτό και η αίτηση ημερ. 7.9.20 ορίζεται για 

απόδειξη στις 31.3.21 εκτός εάν καταχωρηθεί η υπεράσπιση μέχρι τις 

26.3.21. 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. Αίτησης: 417/20 (Περί Σωματείων και Ιδρυμάτων) 

Ορισμένη: 25.2.21 

 

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 αίτηση είναι ορισμένης τις 25.2.21 για να τοποθετηθεί επί αυτής η πλευρά 

του Εφόρου Σωματείων και Ιδρυμάτων  

 

 

 

 (Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 

 

 

 


