
 
 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 1051/14 

Ορισμένη: 19.3.21 

 

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 9.10.20 που ήταν ξανά ορισμένη η υπόθεση το Δικαστήριο την όρισε για 

ακρόαση αναφορικά με τους Εναγομένους 2 και 3 στις 19.3.21 δίνοντας οδηγίες 

στο Πρωτοκολλητείο να ειδοποιήσει τους Εναγομένους 2 και 3 για τους οποίους 

είχε αποσυρθεί ο συνήγορος που τους εκπροσωπούσε ήτοι το δικηγορικό γραφείο 

Χαβιαράς και Φιλίπππου Δ.Ε.Π.Ε., μέσα από τον φάκελο δεν φαίνεται να έχει 

ειδοποιήσει τους Εναγόμενους 2 και 3 το Πρωτοκολλητείο για τις 19.3.21. Η 

υπόθεση ορίζεται για οδηγίες στις 12.4.21 και παρακαλούνται τόσο οι δικηγόροι 

όσο και οι Εναγόμενοι 2 και 3 να είναι φυσικά παρόντες στο Δικαστήριο για να 

μπορεί να προγραμματιστεί η υπόθεση. Έξοδα στην πορεία της αγωγής. Σε καμία 

περίπτωση εναντίον των Εναγόντων.  

Δίδονται εκ νέου οδηγίες στο Πρωτοκολλητείο να ειδοποιήσει τους 

Εναγόμενους 2 και 3 για την ημερομηνία 12.4.21.  

Όπως φαίνεται μέσα από τον φάκελο έχει εκδοθεί απόφαση εναντίον των 

Εναγομένων 1 και 4.  

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 1454/15 

Ορισμένη: 19.3.21 

 

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. Λόγω πολύ παλαιότερων 

υποθέσεων που εκκρεμούν στο ημερολόγιο του Δικαστηρίου, επαναορίζεται 

για ακρόαση στις 14.6.21 και ώρα 10:30 π.μ. Έξοδα στην πορεία.  

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 182/16 

Ορισμένη: 19.3.21 

 

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. Λόγω πολύ παλαιότερων 

υποθέσεων που εκκρεμούν στο ημερολόγιο του Δικαστηρίου, επαναορίζεται 

για ακρόαση στις 2.7.21 και ώρα 10:30 π.μ. Έξοδα στην πορεία.  

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 1787/19 

Ορισμένη: 19.3.21 

 

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.  

Εκδόθηκε προσωρινό διάταγμα μονομερώς στις 10.2.21 το οποίο 

επιδόθηκε. Και οι δύο συνήγοροι ζήτησαν λίγο χρόνο για οδηγίες ενόψει 

προσπαθειών για συμβιβασμό. Παρατηρώ ότι δεν έχει ακόμα καταχωριστεί 

ένσταση στην έκδοση του διατάγματος, ούτε και έχω λάβει οδηγίες από 

τους συνηγόρους. Δίδονται οδηγίες όπως καταχωρηθεί η ένσταση μέχρι τις 

16.4.21. Η αίτηση ορίζεται για οδηγίες στις 20.4.21 και ώρα 9:30 π.μ. Το 

προσωρινό διάταγμα παραμένει σε ισχύ μέχρι τότε. 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. Αγωγής: 2656/20 

Ορισμένη: 19.3.21 

 

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 ημερ. 8.12.20 για έκδοση απόφασης λόγω μη καταχώρησης 

υπεράσπισης εκ πλευράς Εναγομένων 1, 2, 3 και 5 αναβάλλεται για 

οδηγίες στις 22.4.21 και ώρα 9:00 π.μ., ημερομηνία κατά την οποία 

εκκρεμεί και άλλη αίτηση. Υπεράσπιση να καταχωρηθεί μέχρι τότε. Έξοδα 

στην πορεία της αγωγής, σε καμία περίπτωση εναντίον των Εναγόντων 

Αιτητών.  

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 2798/20 

Ορισμένη: 19.3.21 

 

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.  

Έχουν καταχωρηθεί αιτήσεις κλήσεων για οδηγίες τόσο από πλερυάς 

Εναγομένων Εξ Ανταπαιτήσεως Έναγοτνων όσο και από πλευράς 

Εναγόντων Εξ Ανταπαιτήσεως Εναγομένων. Έχουν επίσης καταχωρηθεί τα 

παραρτήματα. Εκδίδονται εκ συμφώνου και εκατέρωθεν διατάγματα 

αποκάλυψης εγγράφων για όλους τους διαδίκους ένορκες δηλώσεις 

αποκάλυψης να καταχωρηθούν εντός 45 ημερών από σήμερα. Οι αιτήσεις 

ορίζονται για περαιτέρω οδηγίες με βάση τη Δ.30 στις 10.5.21 και ώρα 9:00 

π.μ. Έξοδα στην πορεία των αιτήσεων.  

Η ημερ. 13.4.21 ακυρώνεται.  

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 2816/20 

Ορισμένη: 19.3.21 

 

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 έχει απωλεσθεί. Έχω ζητήσει από το 

Πρωτοκολλητείο να τον εντοπίσουν και ψάχνουν από το πρωί χωρίς όμως 

ακόμα να εντοπιστεί. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί να λάβει χώρα η 

ακρόαση της αίτησης ειδικά εφόσον ζητάτε να είσαστε και παρόντες 

προσωπικά για να αναπτύξετε τις αγορεύσεις σας πέραν της κατάθεσης 

τους γραπτώς. Θα σας ενημερώσω αύριο το πρωί για τις οδηγίες 

αναφορικά με την παρούσα αγωγή, ελπίζοντας ότι μέχρι τότε θα εντοπιστεί 

ο φάκελος.  

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αίτησης: 317/20 

Ορισμένη: 19.3.21 

 

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 12.3.21 έχει καταχωρηθεί αίτηση για αντεξέταση του κ. Γ. Μ. ενόρκως 

δηλούντα στην ένορκη δήλωση ημερ. 2.10.20 από πλευράς Καθ’ ων η 

Αίτηση. Ο συνήγορος των Αιτητών συγκατατίθεται στην έκδοση του 

σχετικού διατάγματος αλλά ζητεί όπως η ημερομηνία 23.3.21 ακυρωθεί και 

οριστεί για ακρόαση η αίτηση σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά. Ο 

συνήγορος των Καθ’ ων η αίτηση συμφωνεί με την ολιγοήμερη αναβολή.  

Εκδίδεται διάταγμα αντεξέτασης του ενόρκως δηλούντα στην ένορκη 

δήλωση που συνοδεύει την αίτηση. Η ημερ. 23.3.21 ακυρώνεται. Η κυρίως 

αίτηση ορίζεται για ακρόαση στις 5.4.21 και ώρα 10:00 π.μ. κατά την οποία 

ο ενόρκως δηλούντας καλείται να είναι παρών. Έξοδα στην πορεία της 

αίτησης.  

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 


