
 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

 

Αρ. Αγωγής: 344/11 

Ορισμένη: 10.3.21 

 

Δικαστήριο: Αναμένεται η φυσική παρουσία των συνηγόρων που τη 

χειρίζονται ενώπιον του Δικαστηρίου.  

 

 

 (Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 5682/15 

Ορισμένη: 10.3.21 

 

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 10.3.21. Δυστυχώς λόγω πολύ 

παλαιότερων υποθέσεων που εκκρεμούν στο ημερολόγιο του Δικαστηρίου, 

δεν μπορεί να ξεκινήσει η ακρόαση της. Επαναορίζεται για ακρόαση στις 

9.6.21 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. Αγωγής: 3952/17 

Ορισμένη: 10.3.21 

 

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 ενόψει προηγούμενης θέσης των 

δικηγόρων ότι βρίσκονται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις για 

διευθέτηση της αγωγής που αναμένετο ότι θα υλοποιούνταν εντός Μαρτίου. 

Δεν έχω καμία ενημέρωση από τους συνήγορους για το τι έχει διαμειφθεί 

εντωμεταξύ γι’ αυτό η υπόθεση ορίζεται εκ νέου για οδηγίες στις 14.5.21 και 

ώρα 9:00 π.μ. Καμιά διαταγή για έξοδα και παρακαλούνται οι συνήγοροι 

όπως ενημερώσουν έγκαιρα το Δικαστήριο ως προς τις εξελίξεις που έχουν 

συμβεί και την πορεία της υπόθεσης πριν από την ημερομηνία που έχει 

οριστεί.  

 

 (Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 



 
 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 3104/19 

Ορισμένη: 10.3.21 

 

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 η αίτηση ημερ. 12.1.21. Οι συνήγοροι της 

Αιτήτριας Εναγομένης έχουν υποβάλει αίτημα αναβολής ενόψει του ότι έχει 

ανασταλεί ο πλειστηριασμός που ήταν ορισμένος στις 26.4.21 και επίσης 

χρειάζονται περαιτέρω χρόνο για την καταχώρηση της γραπτής τους 

αγόρευσης. Οι συνήγοροι των Εναγόντων Καθ’ ων η Αίτηση συμφωνούν με 

το αίτημα αναβολής και δεν ζητούν έξοδα. Ενόψει των ανωτέρω, η αίτηση 

ημερ. 12.1.21 αναβάλλεται για ακρόαση, με γραπτές αγορεύσεις τις οποίες 

οι συνήγοροι καλούνται να ανταλλάξουν μεταξύ τους προτού τις 

αποστείλουν στο Δικαστήριο ηλεκτρονικά στις 16.4.21 και ώρα 10:00 π.μ.  

Εκκρεμεί επίσης αίτηση για οδηγίες ημερ. 6.10.20. Στα πλαίσια της αίτησης 

για οδηγίες εκδίδονται εκ συμφώνου και εκατέρωθεν διατάγματα 

αποκάλυψης εγγράφων. Ένορκες δηλώσεις αποκάλυψης να 

καταχωρηθούν μέχρι 16.4.21, ημερομηνία κατά την οποία παραμένει η 

αίτηση για οδηγίες.  

 

 (Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Γεν. Αίτησης: 500/19  

Ορισμένη: 10.3.21 

 

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 του Δικαστηρίου ήταν όπως καταχωρηθεί 

συμπληρωματική ένορκη δήλωση εκ πλευράς Αιτητών μέχρι τις 5.3.21. 

Παρατηρώ ότι εντός του φακέλου δεν βρίσκεται η συγκεκριμένη 

συμπληρωματική ένορκη δήλωση παρά το ότι έχουν δοθεί αρκετές 

ημερομηνίες στους Αιτητές για καταχώρηση της. Για τελευταία φορά 

παρατείνεται ο χρόνος καταχώρησης νέας συμπληρωματικής ένορκης 

δήλωσης εκ πλευράς Αιτητών μέχρι τις 15.4.21,η οποία να κοινοποιηθεί την 

ίδια μέρα καταχώρησης της στον Έφορο Σωματείων και Ιδρυμάτων ούτως 

ώστε να μπορέσει να εκφέρει και τη θέση του ενώπιον του Δικαστηρίου. Η 

αίτηση ορίζεται για οδηγίες στις 20.4.21 και ώρα 9:00 π.μ. Καμιά διαταγή 

για έξοδα.  

 

 

 (Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 


