
 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 8400/12 

Ορισμένη: 30.3.21 

 

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.  

Εκκρεμούν για ακρόαση οι δύο ενδιάμεσες αιτήσεις εκ μέρους των 

Εναγομένων 4, 9 και 10 για παραμερισμό ημερ. 5.5.14 και για οδηγίες όλες 

οι υπόλοιπες αιτήσεις αύριο 30.3.21 και ώρα 10:00 π.μ. Αναμένω την 

αποστολή των αγορεύσεων των συνηγόρων με e-mail αφού προηγουμένως 

τις ανταλλάξουν μεταξύ τους ως οι οδηγίες του Δικαστηρίου. Το Δικαστήριο 

θα είναι έτοιμο να επιφυλάξει την απόφαση του και όταν ληφθούν οι 

αγορεύσεις των δικηγόρων θα ενημερωθείτε σχετικά.  

 

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 5687/15 

Ορισμένη: 30.3.21 

 

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 αύριο 30.3.21 και ώρα 10:30 π.μ. 

Οι συνήγοροι των Εναγομένων έχουν αποστείλει e-mail με το οποίο ζητούν 

όπως τους δοθεί μια νέα ημερομηνία ακρόασης καθότι γίνονται 

διαβουλεύσεις μεταξύ των διαδίκων για εξώδικη διευθέτηση τόσο της 

παρούσας όσο και άλλων υποθέσεων. Οι συνήγοροι των Εναγόντων 

συμφωνούν και επιβεβαιώνουν τα όσα οι Εναγόμενοι αναφέρουν. Ζητούν 

όμως η υπόθεση οριστεί για ακρόαση. Το αίτημα εγκρίνεται, η υπόθεση 

επαναορίζεται εκ νέου για ακρόαση στις 11.6.21 και ώρα 10:30 π.μ. Έξοδα 

στην πορεία της αγωγής.  

Νοείται ότι αν επέλθει διευθέτηση σε ενωρίτερη ημερομηνία μπορείτε να 

ενημερώσετε το Δικαστηρίου σχετικά και να ζητήσετε άδεια για να τεθεί η 

υπόθεση ενώπιον του.  

 

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 6714/15 

Ορισμένη: 30.3.21 

 

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 αύριο 30.3.21 και ώρα 10:30 π.μ. 

Οι συνήγοροι της Εναγομένης έχουν αποστείλει e-mail με το οποίο ζητούν 

όπως τους δοθεί μια νέα ημερομηνία ακρόασης καθότι γίνονται 

διαβουλεύσεις μεταξύ των διαδίκων για εξώδικη διευθέτηση της. Οι 

συνήγοροι των Εναγόντων έχουν απαντήσει με e-mail ότι συμφωνούν με τα 

πιο πάνω, δεν φέρουν ένσταση και ζητούν όπως μη επιδικαστούν έξοδα 

εναντίον τους. Το αίτημα εγκρίνεται. Επαναορίζεται εκ νέου για ακρόαση 

στις 26.5.21 και ώρα 10:30 π.μ. Έξοδα στην πορεία της αγωγής, σε καμιά 

περίπτωση εναντίον της Ενάγουσας.  

Νοείται ότι αν επέλθει διευθέτηση σε ενωρίτερη ημερομηνία μπορείτε να 

ενημερώσετε το Δικαστηρίου σχετικά και να ζητήσετε άδεια για να τεθεί η 

υπόθεση ενώπιον του.  

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 1823/19 

Ορισμένη: 30.3.21 

 

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 έχουν δοθεί διατάγματα από το Δικαστήριο με βάση της Δ.30 

για καταχώρηση ενόρκων δηλώσεων αποκάλυψης εγγράφων κανένας εκ 

των συνηγόρων των διαδίκων δεν έχει καταχωρήσει ένορκη δήλωση 

αποκάλυψης εγγράφων, αντίθετα και οι δύο ζητούν παράταση του χρόνου 

καταχώρησης τους. Ως εκ των ανωτέρω, παρατείνεται ο χρόνος 

καταχώρησης ενόρκων δηλώσεων αποκάλυψης εγγράφων και για τους δύο 

διαδίκους μέχρι τις 7.5.21. Η αγωγή ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες με βάση 

τη Δ.30 στις 14.5.21 και ώρα 9:00 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: 2147/19 

Ορισμένη: 30.3.21 

 

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.  

Τόσο οι συνήγοροι των Εναγόντων όσο και οι συνήγοροι των Εναγομένων 

1 και 2 έχουν προβεί σε καταχώρηση αίτησης για οδηγίες με βάση τη Δ.30. 

Εκδίδονται εκ συμφώνου και εκατέρωθεν διατάγματα αποκάλυψης 

εγγράφων για όλους τους διαδίκους. Ένορκες δηλώσεις αποκάλυψης να 

καταχωρηθούν μέχρι τις 7.5.21. Η αγωγή ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες με 

βάση τη Δ.30 στις 14.5.21 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. Αγωγής: 2706/19 

Ορισμένη: 30.3.21 

 

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.  

Έχει καταχωρηθεί η ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων εκ μέρους της 

Ενάγουσας στις 22.3.21, ενώ έχει προηγηθεί η ένορκη δήλωση 

καταχώρησης εγγράφων εκ πλευράς Εναγομένων στις 29.9.20. Δίδονται 

οδηγίες και στους δύο συνηγόρους όπως καταχωρήσουν ονομαστικό 

κατάλογο μαρτύρων και σύνοψη της μαρτυρίας τους μέχρι τις 7.5.21. Η 

αγωγή ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες με βάση τη Δ.30 στις 14.5.21. 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: 110/20 

Ορισμένη: 30.3.21 

 

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 λόγω μη καταχώρησης υπεράσπισης 

εναντίον των Εναγομένων 1 και 2. Η αίτηση έχει δεόντως επιδοθεί στον 

συνήγορο των Εναγομένων 1 και 2. Δίδονται οδηγίες όπως η υπεράσπιση 

των Εναγομένων 1 και 2 καταχωρηθεί μέχρι τις 7.5.21. Η αίτηση ορίζεται 

για οδηγίες στις 14.5.21. 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: 30Α/21 

Ορισμένη: 30.3.21 

 

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. 12.2.21 για διαγραφή μέλους της Διοικήσεως του 

Ιδρύματος που αφορά η αίτηση και διορισμού νέων μελών. Η αίτηση έχει 

δεόντως επιδοθεί στον Έφορο Σωματείων και Ιδρυμάτων ο οποίος όμως 

δεν έχει κοινοποιήσει στο Δικαστήριο τη θέση του. Η αίτηση αναβάλλεται 

για οδηγίες στις 12.4.21 και ώρα 9:00 π.μ. και παρακαλείται ο Έφορος 

Σωματείων και Ιδρυμάτων όπως κοινοποιήσει στο Δικαστήριο μέχρι τότε τη 

θέση του. Καμιά διαταγή για έξοδα.  

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 

 


