
 
 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 8249/12 

Ορισμένη: 18.3.21 

 

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 Ενάγοντες έχουν ειδοποιήσει το Δικαστήριο ότι θα είναι έτοιμοι για ακρόαση, 

και θα ετοιμάσουν γραπτή δήλωση την οποία θα αποστείλουν στους αντιδίκους 

τους από προηγουμένως. Δεν έχω τη θέση των συνηγόρων των Εναγομένων. 

Μετά από επικοινωνία μου με τους συνηγόρους των Εναγόντων διαφάνηκε ότι για 

τον Ενάγοντα ισχύουν τα όσα είχαν αναφερθεί κατά την προηγούμενη δικάσιμο, 

δηλαδή είναι προχωρημένης ηλικίας, αντιμετωπίζει προβλήματα στη μετακίνηση 

του και λόγω της πανδημίας αποφεύγει τις μετακινήσεις. Με αυτά τα δεδομένα 

θεωρώ πιο ορθό όπως δοθεί μια σχετικά σύντομη αναβολή στην υπόθεση 

ελπίζοντας ότι οι συνθήκες λόγω πανδημίας θα είναι καλύτερες. Ως εκ των 

ανωτέρω, η αγωγή ορίζεται εκ νέου για ακρόαση στις 25.5.21 και ώρα 10:30 π.μ. 

Έξοδα στην πορεία της αγωγής.  

Εφόσον η ένορκη δήλωση του Ενάγοντα μαζί με τα τεκμήρια είναι έτοιμη θα ήταν 

σωστό να δοθεί στους δικηγόρους των Εναγομένων από προηγουμένως για να 

μπορούν να είναι έτοιμοι με την αντεξέταση του μάρτυρα την ημέρα που θα 

ξεκινήσει η ακρόαση της υπόθεσης.  

 

 

 (Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 883/15 

Ορισμένη: 18.3.21 

 

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.  

Παρόλο που η υπόθεση είναι για ακρόαση στις 18.3.21 και οι συνήγοροι 

υποβάλλουν από κοινού αίτημα αναβολής λόγω του ότι γίνονται 

προσπάθειες εξώδικης διευθέτησης τόσο της παρούσας αγωγής όσο και 

άλλων υποθέσεων μεταξύ των ιδίων διαδίκων, δυστυχώς ο φάκελός της 

υπόθεσης δεν έχει ανευρεθεί. Ως εκ των πραγμάτων, η υπόθεση δεν θα 

ξεκινήσει αύριο αλλά θα σας κοινοποιηθεί η νέα ημερομηνία ορισμού της με 

e-mail μόλις ανευρεθεί ο φάκελος.  

 

 

 (Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 1398/17 

Ορισμένη: 18.3.21 

 

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.  

Εκ πλευράς Εναγομένων έχει ζητηθεί αίτημα αναβολής. Οι Ενάγοντες δεν 

έχουν ακόμη αναφέρει τη δική τους θέση σε σχέση με το αίτημα. 

Γνωρίζοντας όμως ότι η υπόθεση αυτή είναι σχετικά καινούρια και 

εκκρεμούν στο ημερολόγιο του Δικαστηρίου πολύ παλαιότερες υποθέσεις, 

το αίτημα εγκρίνεται. Επαναορίζεται για ακρόαση την 1.7.21 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: 2329/19 

Ορισμένη: 18.3.21 

 

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.  

Στις 10.12.20 που ήταν ορισμένη η υπόθεση αναβλήθηκε για οδηγίες για 

αύριο 18.3.21 ενόψει του ότι είχε υποβληθεί από τους Εναγόμενους αίτηση 

για το σχέδιο ΕΣΤΙΑ η οποία είχε εγκριθεί καταρχήν και είχε υποβληθεί στο 

αρμόδιο υπουργείο για εξέταση. Δεν έχω ενημέρωση από τους συνηγόρους 

αναφορικά με την έκβαση των προσπαθειών. Η υπόθεση επαναορίζεται για 

οδηγίες στις 13.5.21 και ώρα 9:00 π.μ. και παρακαλώ όπως την επόμενη 

φορά τύχω ενημέρωσης για το στάδιο στο οποίο βρίσκονται οι 

προσπάθειες ούτως ώστε να μπορέσει το Δικαστήριο να την ορίσει σχετικά. 

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: 2197/20 

Ορισμένη: 18.3.21 

 

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.  

Εκκρεμεί αίτηση ημερ. 13.10.20 για απόφαση λόγω μη καταχώρησης 

υπεράσπισης από πλευράς των Εναγομένων. Οι συνήγοροι των 

Εναγομένων 2 και 3 έχουν δηλώσει ότι θα καταχωρήσουν την υπεράσπιση 

τους αύριο το πρωί. Για το τον Εναγόμενο 1 εμφανίζεται ο Επίσημος 

Παραλήπτης ο οποίος επίσης δεν έχει ακόμη καταχωρήσει υπεράσπιση. 

Ενόψει των ανωτέρω, η αίτηση ημερ. 13.10.20 ορίζεται για απόδειξη σε ό,τι 

αφορά τον Εναγόμενο 1 στις 20.4.21 εκτός αν καταχωρηθεί η υπεράσπιση 

του μέχρι τις 16.4.21. Την ίδια μέρα θα παραμείνει για οδηγίες για τους 

Εναγομένους 2 και 3 οι οποίοι εάν καταχωρήσουν την υπεράσπιση τους 

μέχρι αύριο 18.3.21 στις 20.4.21 όταν θα αποσυρθεί η αίτηση εναντίον τους 

τα έξοδα που θα επιδικαστούν εναντίον τους θα αφορούν μόνο μέχρι τη 

δικάσιμο 18.3.21.  

 

 

 (Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 2981/20 

Ορισμένη: 18.3.21 

 

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.  

Εκκρεμεί αίτηση των Εναγόντων για έκδοση απόφασης εναντίον των 

Εναγομένων 1-6 λόγω μη καταχώρησης υπεράσπισης. Οι συνήγοροι των 

Εναγομένων 1-6 δεν έχουν ακόμα καταχωρήσει την υπεράσπιση τους. Η 

αίτηση αναβάλλεται για οδηγίες στις 20.4.21 και ώρα 9:00 π.μ. Η 

υπεράσπιση των Εναγομένων 1-6 να καταχωρηθεί μέχρι τις 16.4.21. 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. Γεν. Αίτησης: 336/19 

Ορισμένη: 18.3.21 

 

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.  

Στις 15.2.21 καταχωρήθηκε συμπληρωματική ένορκη δήλωση από τους 

δικηγόρους του Καθ’ ου η Αίτηση μετά από σχετική άδεια του Δικαστηρίου. 

Στις 8.3.21 καταχωρήθηκε και εκ πλευράς των Αιτητριών συμπληρωματική 

ένορκη δήλωση και πάλι μετά από άδεια του Δικαστηρίου στην οποία έχει 

επισυναφθεί ένα τεκμήριο για το οποίο οι Καθ’ ων η Αίτηση ενίστανται στην 

καταχώρηση του αναφέροντας στο Δικαστήριο με e-mail την ένσταση τους. 

Αν οι Καθ’ ων η Αίτηση αναφέρουν ότι η συμπληρωματική ένορκη δήλωση 

που έχει καταχωρηθεί είναι αντικανονική θα πρέπει να λάβουν τα δέοντα 

διαδικαστικά μέτρα ζητώντας ενδεχόμενα τον παραμερισμό της. Ως εκ των 

ανωτέρω, η αίτηση ορίζεται για οδηγίες στις 15.4.21 και ώρα 9:00 π.μ. Αν οι 

συνήγοροι των Καθ’ ων η Αίτηση επιθυμούν να καταχωρήσουν 

οποιαδήποτε αίτηση να το πράξουν μέχρι τότε και με δικές μου οδηγίες να 

οριστεί στις 15.4.21. Τα έξοδα στην πορεία της κυρίως αίτησης.  

 

 

 (Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αίτ. Εταιρειών: 105/21  

Ορισμένη: 18.3.21 

 

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 φαίνεται ότι έχει επιδοθεί δεόντως στον Έφορο Εταιρειών και 

Επίσημο Παραλήπτη ο οποίος δεν ενημέρωσε το Δικαστήριο περί 

πρόθεσης του να εμφανιστεί ή να φέρει οποιαδήποτε ένσταση.  

 

Έχοντας μελετήσει την αίτηση, την ένορκη δήλωση που τη συνοδεύει μαζί 

με τα επισυνημμένα τεκμήρια, κρίνω ότι δικαιολογείται η έκδοση του 

αιτούμενου διατάγματος.  

 

Εκδίδεται διάταγμα ως η §Α της αίτησης. Καμιά διαταγή για έξοδα.  

 

 

 (Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 


