
 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 1632/12 

Ορισμένη: 12.3.21 

 

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. Έχει υποβληθεί αίτημα αναβολής 

εκ μέρους του συνηγόρου του Ενάγοντα λόγω του ότι διαμένει στις 

κατεχόμενες περιοχές και λόγω των περιορισμών δεν μπορεί να περάσει 

από τα οδοφράγματα. Λαμβάνοντας υπόψη μου το λόγο για τον οποίο 

ζητείται η αναβολή, το αίτημα εγκρίνεται. 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: 5892/12 

Ορισμένη: 12.3.21 

 

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 με γραπτές αγορεύσεις η αίτηση ημερ. 

17.12.20 για τροποποίηση της υπεράσπισης. Όπως έχει ήδη αναφερθεί σε 

προηγούμενες οδηγίες του Δικαστηρίου θα αναμένω να λάβω τις 

αγορεύσεις των μερών μέχρι η ώρα 10:00 π.μ. τις 12.3.21 τις οποίες θα 

πρέπει να ανταλλάξουν προηγουμένως μεταξύ τους και το Δικαστήριο θα 

προχωρήσει να επιφυλάξει την απόφαση του. Στις 12.3.21 παραμένει για 

οδηγίες η αγωγή.  

 

 (Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 



 
 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 4127/14 

Ορισμένη: 12.3.21 

 

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 αγωγή είναι ορισμένη για ακρόαση στις 12.3.21. Έχω λάβει e-mail από το 

δικηγόρο κ. Ιωάννου ο οποίος προτίθεται να καταχωρήσει σημείωμα εμφάνισης εκ 

μέρους του Εναγομένου 3 ο οποίος εμφανίζεται αυτοπροσώπως. Ζητά όπως η 

αγωγή αναβληθεί σε μια μεταγενέστερη ημερομηνία ώστε να του δοθεί η ευκαιρία 

να προετοιμαστεί κατάλληλα. Οι συνήγοροι των Εναγόντων δεν φέρουν ένσταση 

στο αίτημα και ζητούν όμως όπως οριστεί η υπόθεση σε νέα ημερομηνία για 

ακρόαση και τα έξοδα να μην επιβαρύνουν την Ενάγουσα. Για τους Εναγομένους 

2 και 4 δεν φαίνεται να υπάρχει εμφάνιση γι’ αυτό ζητούν όπως η υπόθεση οριστεί 

για αυτούς για ακρόαση. Ενόψει των ανωτέρω, το αίτημα για αναβολή εγκρίνεται. 

Ορίζεται για ακρόαση σε ό,τι αφορά τον Εναγόμενο 3 και για απόδειξη για τους 

Εναγομένους 2 και 4 στις 31.5.21 και ώρα 10:30 π.μ.  

ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΤΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΤΕΙΟ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ ΤΟΥΣ 

ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΥΣ 2 ΚΑΙ 4 ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΌΤΙ ΑΝ 

ΔΕΝ ΕΜΦΑΝΙΣΤΟΥΝ ΕΚΕΙΝΗ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΑΡΧΕΙ Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΝΑ 

ΕΚΔΟΘΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ.  

 

 

 (Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 4911/15 

Ορισμένη: 12.3.21 

 

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 αγωγή είναι ορισμένη για ακρόαση στις 12.3.21. Έχει υποβληθεί αίτημα 

αναβολής της εκ μέρους των Εναγομένων οι οποίοι έχουν αλλάξει δικηγόρο 

και δηλώνουν ότι γίνονται σοβαρές προσπάθειες προς διευθέτηση της γι’ 

αυτό και ζητούν όπως οριστεί για οδηγίες σε μια μεταγενέστερη 

ημερομηνία. Οι συνήγοροι των Εναγομένων επιβεβαιώνουν τα πιο πάνω. 

Ως εκ των ανωτέρω, η υπόθεση αναβάλλεται για οδηγίες στις 13.5.21 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. Αίτ. Πτώχευσης: 6/20 

Ορισμένη: 12.3.21 

 

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.  

Ο φάκελος της υπόθεσης δεν έχει ανευρεθεί. Μόλις ανευρεθεί θα σας 

σταλούν οδηγίες με e-mail λαμβάνοντας υπόψη στα όσα έχετε αναφέρει 

στα e-mail σας ημερ. 10.3.21.  

 

 

 (Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αίτ. Έφεσης: 57/21 

Ορισμένη: 12.3.21 

 

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 επίδοση η μονομερής αίτηση ημερ. 3.3.21, όπως και το 

προσωρινό διάταγμα που έχει εκδοθεί στις 5.3.21. Έχει καταχωρηθεί στον 

φάκελο σημείωμα εμφάνισης εκ πλευράς των Εφεσιβλήτων Καθ’ ων η 

Αίτηση οι οποίοι δηλώνουν ότι έχουν πρόθεση να εμφανιστούν στην αίτηση 

και να καταχωρήσουν ένσταση. Θεωρώ ότι δεν χρειάζεται η φυσική 

παρουσία των μερών ενώπιον του Δικαστηρίου. δίδονται οδηγίες στους 

Εφεσίβλητους Καθ’ ων η Αίτηση να καταχωρήσουν την ένσταση τους μέχρι 

9.4.21. Η αίτηση ορίζεται για οδηγίες στις 14.4.21 και ώρα 9:00 π.μ. Το 

προσωρινό διάταγμα παραμένει σε ισχύ. Έξοδα στην πορεία της αίτησης.  

 

 

 (Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 


