
 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 3541/15 

Ορισμένη: 26.3.21 

 

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 τελευταία ενημέρωση που είχα από τους συνηγόρους είναι ότι τόσο η 

παρούσα όσο και η 3539/15 συζητούνταν μεταξύ των δικηγόρων με σκοπό 

τον συμβιβασμό τους. Δεν έχω λάβει οποιαδήποτε ενημέρωση. Λόγω πολύ 

παλαιότερων υποθέσεων που εκκρεμούν στο ημερολόγιο του Δικαστηρίου 

επαναροζίεται στις 16.6.21 και ώρα 10:30 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

Παρακαλούνται οι δικηγόροι να ενημερώσουν το Δικαστήριο για την πορεία 

των προσπαθειών τους.  

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 1606/16 

Ορισμένη: 26.3.21 

 

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 οδηγίες στις 26.3.21 με βάση τη Δ.30. Την 

προηγούμενη φορά το Δικαστήριο είχε παρατείνει το χρόνο καταχώρησης 

ένορκης δήλωσης αποκάλυψης εγγράφων εκ πλευράς Εναγομένης 4 μέχρι 

22.3.21. Η Εναγόμενη 4 δεν φαίνεται να έχει ακόμα συμμορφωθεί. Ως εκ 

των ανωτέρω, η αγωγή αναβάλλεται ξανά για οδηγίες με βάση τη Δ.30 στις 

14.5.21 και ώρα 9:00 π.μ. Ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων εκ 

πλευράς Εναγομένης 4 να καταχωρηθεί μέχρι τις 12.5.21. Έξοδα στην 

πορεία της αγωγής, σε καμία περίπτωση όμως εναντίον των Εναγόντων και 

Εναγομένων 1-3 και 5-8.  

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 2220/16 

Ορισμένη: 26.3.21 

 

Δικαστήριο: Είναι ορισμένο επιστρεπτέο το προσωρινό διάταγμα που 

εκδόθηκε από το Δικαστήριο στις 19.3.21. Εφόσον οι συνήγοροι επιθυμούν 

η υπόθεση να γίνει με τη φυσική παρουσία των δικηγόρων ενώπιον του 

Δικαστηρίου θα αναμένω τους δικηγόρους στις 26.3.21 και ώρα 10:30 π.μ.  

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 4457/16 

Ορισμένη: 26.3.21 

 

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 παλαιότερων υποθέσεων 

που εκκρεμούν στο ημερολόγιο του Δικαστηρίου η ακρόαση της δεν μπορεί 

να ξεκινήσει. Επαναορίζεται για ακρόαση στις 25.6.21 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: 3874/19 

Ορισμένη: 26.3.21 

 

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 για απόφαση εναντίον των Εναγομένων 2 και 3 λόγω μη 

καταχώρησης υπεράσπισης ημερ. 30.6.20. Η υπεράσπιση των 

Εναγομένων 2 και 3 καταχωρήθηκε στις 4.3.21. Η αίτηση ημερ. 30.6.20 

αποσύρεται και απορρίπτεται με έξοδα υπέρ των Εναγόντων Αιτητών και 

εναντίον των Εναγομένων 2 και 3 Καθ’ ων η Αίτηση.  

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αίτ. Εταιρειών: 56/20 

Ορισμένη: 26.3.21 

 

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. 28.1.20 είναι ορισμένη για ακρόαση στις 26.3.21 και ώρα 

10:00 π.μ. Ισχύουν οι προηγούμενες οδηγίες του Δικαστήριο, δηλαδή 

παρακαλούνται οι συνήγοροι όπως αποστείλουν τις γραπτές τους 

αγορεύσεις με e-mail αφού τις ανταλλάξουν μεταξύ τους. Την ίδια μέρα είναι 

ορισμένη για οδηγίες και η κυρίως αίτηση η οποία αναπόφευκτα θα 

αναμένει το αποτέλεσμα της ενδιάμεσης αίτησης ημερ. 28.1.20.  

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 


