
 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 3019/02 

Ορισμένη: 17.3.21 

 

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 παρούσα αγωγή είναι ορισμένη για οδηγίες λόγω του ότι υπάρχει 

δέσμευση των δικηγόρων και των δύο πλευρών ότι θα ακολουθήσει το 

αποτέλεσμα της Π.Ε.450/11. Η συνήγορος των Εναγόντων έχει ενημερώσει 

το Δικαστήριο ότι ακόμα δεν έχει εκδοθεί η απόφαση στην Π.Ε.450/11 από 

το Εφετείο. Ως εκ τούτου, ζητά αναβολή της αυριανής ακρόασης και ορισμό 

της υπόθεσης σε μια νέα ημερομηνία για να εκδοθεί εν τω μεταξύ η 

απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Ακόμα δεν έχω την αντίδραση της 

πλευράς των Εναγομένων.  

Λόγω του ότι η παρούσα είναι η παλαιότερη υπόθεση που εκκρεμεί στο 

πρόγραμμα του Δικαστηρίου. Δεδομένων των γεγονότων που την αφορούν, 

αλλά και της δέσμευσης των δικηγόρων η οποία έχει τεθεί και γραπτώς ότι 

θα ακολουθήσει το αποτέλεσμα της απόφασης του Εφετείου, θα αναβληθεί 

για τελευταία φορά για ακρόαση στις 11.5.21 και ώρα 10:30 π.μ., 

ημερομηνία κατά την οποία θα ξεκινήσει η ακρόαση της υπόθεσης σε 

περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί ακόμα η απόφαση του Εφετείου. Καμιά 

διαταγή για έξοδα.  

Νοείται ότι σε περίπτωση που η απόφαση του Εφετείου εκδοθεί εν τω 

μεταξύ και οι συνήγοροι είναι έτοιμοι να δηλώσουν την υπόθεση μπορούν 



 
 

να αποταθούν στο Δικαστήριο για να λάβουν σχετική άδεια και να τεθεί η 

υπόθεση ενώπιον του Δικαστηρίου σε ενωρίτερη ημερομηνία.  

 

 

 (Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 1006/13 

Ορισμένη: 17.3.21 

 

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.  

Παρά τις προηγούμενες οδηγίες του Δικαστηρίου ημερ. 9.2.21, το 

Δικαστήριο δεν έχει ακόμα ενημερωθεί για το θέμα της εκπροσώπησης της 

Εναγομένης 1. Δεδομένης και της χρονολογίας καταχώρησης της 

υπόθεσης, η υπόθεση αναβάλλεται για τελευταία φορά για οδηγίες για το 

θέμα αυτό στις 19.4.21 και ώρα 9:00 π.μ. Καμιά διαταγή για έξοδα. Οι 

συνήγοροι παρακαλούνται όπως ενημερώσουν το Δικαστήριο για τα θέματα 

που εκκρεμούν πριν από την επόμενη ημερομηνία που έχει οριστεί η 

υπόθεση.  

 

 

 (Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 5690/14 

Ορισμένη: 17.3.21 

 

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 στις 17.3.21. Παρά τις προηγούμενες 

οδηγίες του Δικαστηρίου ημερ. 15.2.21 για να τύχω ενημέρωσης από τους 

συνηγόρους που τη χειρίζονται ως προς τα αιτήματα τους δεδομένου ότι η 

υπόθεση εκκρεμούσε ενώπιον της κας Λ. Δημητριάδου Ανδρέου, νυν 

Εφέτη, δεν έχω λάβει ακόμα τη θέση τους. Για τελευταία φορά αναβάλλεται 

ξανά για οδηγίες στις 19.4.21 και ώρα 9:00 π.μ. Καμιά διαταγή για έξοδα. 

Παρακαλούνται οι συνήγοροι όπως πριν από την εν λόγω ημερομηνία 

ενημερώσουν το Δικαστήριο για τα αιτήματα τους.  

 

 

 (Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 187/16 

Ορισμένη: 17.3.21 

 

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 

της από πλευράς Εναγόντων επειδή ο μάρτυρας με τον οποίο προτίθενται 

να ξεκινήσουν για λόγους υγείας δεν μπορεί να παραστεί στο Δικαστήριο. Ο 

συνήγορος των Εναγομένων συνηγορεί και δεν ζητά έξοδα. Ως εκ των 

ανωτέρω, το αίτημα εγκρίνεται. Η υπόθεση επαναορίζεται για ακρόαση στις 

8.6.21 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: 1505/17 

Ορισμένη: 17.3.21 

 

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 έχει παραμείνει για οδηγίες κατόπιν της θέσης των συνηγόρων 

ότι συζητείται με σκοπό την εξώδικη διευθέτηση της. Δεν έχω τύχει 

ενημέρωσης ως προς την πορεία των διαπραγματεύσεων από κανένα εκ 

των συνηγόρων. Η υπόθεση αναβάλλεται για τελευταία φορά για οδηγίες 

στις 10.5.21 και ώρα 9:00 π.μ. Καμιά διαταγή για έξοδα. Παρακαλώ όπως 

τύχω έγκαιρα ενημέρωσης από τους συνηγόρους ως προς την πορεία των 

προσπαθειών τους για συμβιβασμό πριν από την επόμενη δικάσιμο.  

 

 

 (Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 2338/17 

Ορισμένη: 17.3.21 

 

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 αύριο 17.3.21 με βάση τη Δ.30. 

Παρατηρώ ότι ακόμα δεν έχει καταχωρηθεί ονομαστικός κατάλογος 

μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας εκ πλευράς Εναγομένων. Παρατείνεται 

για τελευταία φορά ο χρόνος καταχώρησης της μέχρι τις 23.4.21. Η 

υπόθεση ορίζεται ξανά για οδηγίες με βάση τη Δ.30 για να διαπιστωθεί κατά 

πόσο είναι έτοιμη για ακρόαση στις 13.5.21 και ώρα 9:00 π.μ. Έξοδα στην 

πορεία της αγωγής, όχι όμως εναντίον των Εναγόντων.  

 

 

 (Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 3666/19 

Ορισμένη: 17.3.21 

 

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 μετά που οι συνήγοροι έχουν 

συμμορφωθεί με τις οδηγίες που είχαν δοθεί με βάση τη Δ.30 για να 

διαπιστωθεί κατά πόσο εκκρεμεί οποιοδήποτε άλλο ζήτημα προτού αυτή 

οριστεί για ακρόαση. Δεν έχω καμία ενημέρωση από τους συνηγόρους που 

τη χειρίζονται ως προς τη θέση τους. Η υπόθεση αναβάλλεται για τελευταία 

φορά για οδηγίες για το σκοπό αυτό στις 14.4.21 και ώρα 9:00 π.μ. Καμιά 

διαταγή για έξοδα. Οι συνήγοροι παρακαλούνται όπως ενημερώσουν το 

Δικαστήριο έγκαιρα για τα τυχόν αιτήματα τους.  

 

 

 (Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αίτ. Εταιρειών: 89/21 

Ορισμένη: 17.3.21 

 

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 αίτηση έχει δεόντως επιδοθεί στον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο 

Παραλήπτη στις 2.3.21 ο οποίος δεν έχει δηλώσει ότι θα καταχωρήσει 

οποιαδήποτε ένσταση στην αίτηση.  

Αφού έχω διαβάσει την αίτηση μαζί με την ένορκη δήλωση που τη 

συνοδεύει και τα σχετικά τεκμήρια, θεωρώ ότι είναι δίκαιο και εύλογο όπως 

εγκριθούν τα αιτούμενα διατάγματα. Εκδίδονται λοιπόν διατάγματα ως οι 

§§Α και Β της αίτησης. Καμιά διαταγή για έξοδα. Η ημερομηνία έκδοσης του 

διατάγματος είναι 17.3.21.  

 

 

 (Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 


