
 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 344/11 

Ορισμένη: 31.3.21 

 

Δικαστήριο: Απαιτείται η φυσική παρουσία των δικηγόρων στο Δικαστήριο.  

 

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 4357/14 

Ορισμένη: 31.3.21 

 

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 στις 31.3.21 και ώρα 10:30 π.μ. 

Έχει υποβληθεί αίτημα αναβολής εκ πλευράς του συνηγόρου των 

Εναγομένων λόγω του ότι εκκρεμούν και άλλες υποθέσεις μεταξύ των 

διαδίκων και καταβάλλονται προσπάθειες για συνολική διευθέτηση τους. Η 

συνήγορος των Εναγόντων έχει πληροφορήσει το Δικαστήριο ότι δεν έχει 

ένσταση στο αίτημα. Ως εκ των ανωτέρω, το αίτημα εγκρίνεται. Η υπόθεση 

επαναορίζεται για ακρόαση στις 17.6.21 και ώρα 10:30 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: 1072/15 

Ορισμένη: 31.3.21 

 

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 17.12.20 που ήταν ορισμένη ξανά για οδηγίες η αγωγή το Δικαστήριο 

την ανέβαλε στις 18.2.21 ενόψει της πληροφόρησης ότι απορρίφθηκε η 

αίτηση των Εναγόντων για ένταξη στο σχέδιο ΕΣΤΙΑ και ζητήθηκε χρόνος 

για να συζητηθεί μεταξύ των συνηγόρων η πορεία της υπόθεσης. Το 

Δικαστήριο δεν είχε τύχει ενημέρωσης από κανένα εκ των συνηγόρων 

αναφορικά με τις εξελίξεις της και την ανέβαλε εκ νέου για τις 31.3.21. Έχει 

σταλεί εκ μέρους των Εναγόντων e-mail με το οποίο ζητούν περαιτέρω 

χρόνο λόγω του ότι οι συζητήσεις μεταξύ τους βρίσκονται σε εξέλιξη και 

χρειάζεται χρόνος για να μπορεί να διευθετηθεί εξώδικα. Αναβάλλεται για 

τελευταία φορά για οδηγίες στις 19.5.21 και ώρα 9:00 π.μ. και 

παρακαλούνται οι συνήγοροι όπως ενημερώσουν έγκαιρα το Δικαστήριο για 

την πορεία της υπόθεσης. 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: 5831/15 

Ορισμένη: 31.3.21 

 

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 την 31.3.21. Η συνήγορος των 

Εναγομένων έχει υποβάλει αίτημα αναβολής της σε μεταγενέστερη 

ημερομηνία ενόψει του ότι γίνεται αφενός προσπάθεια συμβιβασμού της και 

αφετέρου θα καταχωρηθεί ειδοποίηση αλλαγής δικηγόρου για τους 

Εναγομένους εντός των επόμενων ημερών. Ζητά όπως η υπόθεση 

παραμείνει για οδηγίες. Οι συνήγοροι των Εναγόντων δεν φέρουν ένσταση 

στο αίτημα της συνηγόρου των Εναγομένων. Ως εκ των ανωτέρω, το αίτημα 

εγκρίνεται. Η υπόθεση αναβάλλεται για οδηγίες στις 17.5.21 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: 222/18 

Ορισμένη: 31.3.21 

 

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 ονομαστικός κατάλογος μαρτύρων και σύνοψη 

μαρτυρίας εκ πλευράς Εναγόντων και Εναγομένων 1-5. Εφόσον οι 

συνήγοροι δεν έχουν υποβάλει οποιοδήποτε άλλο αίτημα με βάση τη Δ.30 

η αγωγή ορίζεται για ακρόαση στις 28.6.21 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: 691/18 

Ορισμένη: 31.3.21 

 

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.  

Μετά την καταχώρηση ενόρκων δηλώσεων αποκάλυψης εγγράφων και από 

τις δύο πλευρές είχαν δοθεί οδηγίες από το Δικαστήριο για καταχώρηση 

ονομαστικού καταλόγου μαρτύρων και σύνοψης μαρτυρίας. Μόνο οι 

Εναγόμενοι έχουν συμμορφωθεί με τις οδηγίες του Δικαστηρίου. για 

τελευταία φορά δίδεται παράταση χρόνου στους συνήγορους των 

Εναγόντων όπως καταχωρήσουν ονομαστικό κατάλογο μαρτύρων και 

σύνοψης μαρτυρίας μέχρι τις 10.5.21. Η αγωγή ορίζεται για περαιτέρω 

οδηγίες στις 17.5.21 και ώρα 9:00 π.μ. Έξοδα στην πορεία της αγωγής, όχι 

εναντίον των Εναγομένων.  

 

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 693/18 

Ορισμένη: 31.3.21 

 

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.  

Μετά την καταχώρηση ενόρκων δηλώσεων αποκάλυψης εγγράφων και από 

τις δύο πλευρές είχαν δοθεί οδηγίες από το Δικαστήριο για καταχώρηση 

ονομαστικού καταλόγου μαρτύρων και σύνοψης μαρτυρίας. Μόνο οι 

Εναγόμενοι έχουν συμμορφωθεί με τις οδηγίες του Δικαστηρίου. για 

τελευταία φορά δίδεται παράταση χρόνου στους συνήγορους των 

Εναγόντων όπως καταχωρήσουν ονομαστικό κατάλογο μαρτύρων και 

σύνοψης μαρτυρίας μέχρι τις 10.5.21. Η αγωγή ορίζεται για περαιτέρω 

οδηγίες στις 17.5.21 και ώρα 9:00 π.μ. Έξοδα στην πορεία της αγωγής, όχι 

εναντίον των Εναγομένων.  

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 571/20 

Ορισμένη: 31.3.21 

 

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.  

Είναι ορισμένη για απόδειξη αίτηση για απόφαση λόγω μη καταχώρησης 

υπεράσπισης ημερ. 7.9.20. Οι οδηγίες του Δικαστηρίου ήταν όπως η 

υπεράσπιση καταχωρηθεί μέχρι τις 26.3.21. Η Εναγόμενη 2 έχει 

καταχωρήσει την υπεράσπιση της στις 24.2.21 γι’ αυτό και η αίτηση ημερ. 

7.9.20 αποσύρεται και απορρίπτεται με έξοδα υπέρ των Εναγόντων 

Αιτητών και εναντίον της Εναγομένης 2 Καθ’ ης η Αίτηση. Σημειώνω ότι στις 

19.5.21 είναι ορισμένη η κλήση για οδηγίες με βάση τη Δ.30 που έχουν 

καταχωρήσει οι Ενάγοντες και παρακαλείται ο συνήγορος της Εναγομένης 

2 όπως μέχρι τότε καταχωρίσει το παράρτημα του για να μπορέσει το 

Δικαστήριο να δώσει σχετικές οδηγίες στις 19.5.21.  

 

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Γεν. Αίτησης: 1893/13 

Ορισμένη: 31.3.21 

 

Δικαστήριο: Εκκρεμεί αίτηση διά κλήσεως ημερ. 19.5.20 για οικονομική 

εξέταση των Καθ’ ων η Αίτηση. Έχει υποβληθεί αίτημα από τους Αιτητές 

όπως οριστεί σε μεταγενέστερο χρονικό διάστημα, περίπου σε δύο μήνες 

από σήμερα, καθότι γίνονται διαπραγματεύσεις μεταξύ των Αιτητών και των 

Καθ’ ων η Αίτηση με στόχο τη διευθέτηση της. Οι Καθ’ ων η Αίτηση 

εμφανίζονται προσωπικά στην παρούσα υπόθεση γι’ αυτό το αντίγραφο του 

πρακτικού θα τους κοινοποιηθεί με e-mail. Η αίτηση ορίζεται για οδηγίες 

στις 18.5.21 και ώρα 9:30 π.μ. Η παρουσία των Καθ’ ων η Αίτηση 1 και 2 

στο Δικαστήριο είναι αναγκαία την εν λόγω ημερομηνία.  

 

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αίτησης: 17/20 (με βάση τον ΕΚ1215/12) 

Ορισμένη: 31.3.21 

 

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.  

Στην πιο πάνω αίτηση έχουν εκδοθεί διατάγματα εναντίον των Καθ’ ων η 

Αίτηση 1. Σε ό,τι αφορά τους Καθ’ ων η Αίτηση 2 και 3 η αίτηση έχει 

αποσυρθεί. Σε ό,τι αφορά τον Καθ’ ου η Αίτηση 4 εκκρεμεί για επίδοση. Δεν 

φαίνεται ακόμα να έχει γίνει επίδοση στον Καθ’ ου η Αίτηση 4, για τον οποίο 

είχε αναβληθεί για τελευταία φορά. Το Δικαστήριο είχε επίσης δώσει 

οδηγίες όπως σε περίπτωση που θα καταχωρηθεί οποιαδήποτε αίτηση για 

σκοπούς επίδοσης στον Εναγόμενο 4 να καταχωρηθεί μέχρι τότε και να 

οριστεί με δικές μου οδηγίες στις 31.3.21 κι ότι η εν λόγω ημερομηνία θα 

ήταν η τελευταία ημερομηνία που θα δοθεί. Δεν φαίνεται να έχει γίνει 

επίδοση στον Καθ’ ου η Αίτηση 4, ούτε και έχει καταχωρηθεί οποιαδήποτε 

αίτηση για επίδοση σε αυτόν. Ενόψει των ανωτέρω, η αίτηση όσον αφορά 

τον Καθ’ ου η Αίτηση 4 απορρίπτεται λόγω μη επίδοσης. Καμιά διαταγή για 

έξοδα.  

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 


