
 
 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 580/10 

Ορισμένη: 8.4.21 

 

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 με τον πιο πάνω αριθμό είναι ορισμένη για ακρόαση τόσο στις 

8.4.21 όσο και στις 13.4.21 λόγω του θέματος που αφορά και την 

ημερομηνία καταχώρησης της είχε δηλωθεί από το Δικαστήριο ότι η 

ακρόαση θα ξεκινούσε οπωσδήποτε. Έχει τεθεί αίτημα αναβολής της 

επειδή ο δικηγόρος που τη χειρίζεται προσωπικά είναι επαφή 

επιβεβαιωμένου κρούσματος Covid-19 και θα πρέπει να υποβληθεί σε 

εξέταση τύπου PCR αύριο. Ζητούν επομένως αναβολή τουλάχιστον για τις 

8.4.21 μέχρι να ξεκαθαρίσει η κατάσταση της υγείας του συνηγόρου. Οι 

συνήγοροι των Εναγομένων δεν έχουν ακόμα απαντήσει στο αίτημα, αλλά 

θεωρώ ότι ενόψει του λόγου που προβάλλεται δεν υπάρχει ένσταση. Η 

ημερ. 8.4.21 ακυρώνεται. Η υπόθεση θα παραμείνει για τις 13.4.21 και ώρα 

10:30 π.μ. για ακρόαση εκτός αν υπάρχει διαφορετική πληροφόρηση ή 

υποβληθεί άλλο αίτημα ενόψει της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί. 

Καμιά διαταγή για έξοδα αναφορικά με τις 8.4.21.  

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 412/14 

Ορισμένη: 8.4.21 

 

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. 21.10.20 εκ πλευράς Εναγόντων για προσθήκη 

διαδίκου και τροποποίηση της έκθεσης απαίτησης η οποία έχει επιδοθεί 

στους συνηγόρους των Εναγομένων 1-5. Παρά το ότι τους είχαν δοθεί 

οδηγίες από το Δικαστήριο για καταχώρηση ένστασης μέχρι 31.3.21, 

κανένας εκ των συνηγόρων των Εναγομένων δεν έχει ακόμα καταχωρήσει 

ένσταση στην αίτηση, ούτε και έχω λάβει οποιεσδήποτε θέσεις τους με e-

mail. Για τελευταία φορά παρατείνεται ο χρόνος καταχώρησης ένστασης 

στην αίτηση μέχρι τις 7.5.21. Η αίτηση και η αγωγή ορίζονται για οδηγίες 

στις 12.5.21 και ώρα 9:00 π.μ. Εάν τελικά δεν θα καταχωρηθούν ενστάσεις 

στην αίτηση και οι συνήγοροι των Εναγομένων θα αποδεχτούν τα 

διατάγματα παρακαλώ όπως ενημερώσουν έγκαιρα το Δικαστήριο. Έξοδα 

στην πορεία της αίτησης, σε καμιά 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: 4997/14 

Ορισμένη: 8.4.21 

 

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 νέοι συνήγοροι που προτίθεται να διοριστούν εκ μέρους των 

Εναγομένων 1-9 προς αντικατάσταση των προηγούμενων δικηγόρων τους 

έχουν ενημερώσει το Δικαστήριο ότι ζητούν περίπου ένα μήνα χρόνο για να 

μπορέσουν να παραλάβουν από τους Εναγομένους τους φακέλους και να 

καταχωρήσουν σημείωμα αλλαγής δικηγόρου. Οι συνήγοροι των 

Εναγόντων δεν φέρουν ένσταση στο αίτημα. Ως εκ των ανωτέρω, η αγωγή 

ορίζεται για οδηγίες στις 11.5.21 και ώρα 9:00 π.μ. Να καταχωρηθεί 

σημείωμα αλλαγής δικηγόρου Εναγόμενων μέχρι τις 7.5.21. 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: 1399/19 

Ορισμένη: 8.4.21 

 

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 οδηγίες με βάση τη Δ.30. Έχουν 

καταχωρηθεί ένορκες δηλώσεις αποκάλυψης εγγράφων και από τους δύο 

διαδίκους. Δίδονται οδηγίες για καταχώρηση ονομαστικού καταλόγου 

μαρτύρων και σύνοψης μαρτυρίας και για τους δύο διαδίκους μέχρι τις 

10.5.21. Η υπόθεση αναβάλλεται για οδηγίες στις 17.5.21 για να 

διαπιστωθεί κατά πόσο υπάρχουν οποιαδήποτε άλλα ενδιάμεσα διαβήματα 

που πρέπει να ληφθούν, αλλιώς θα οριστεί για ακρόαση.  

 

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 

 



 
 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 1638/19 

Ορισμένη: 8.4.21 

 

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 εκ πλευράς των Εναγομένων αίτηση για απόρριψη της 

αγωγής λόγω παράλειψη συνέχισης της διαδικασίας η οποία έχει επιδοθεί 

στους συνηγόρους των Εναγόντων. Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες στις 

19.5.21 και ώρα 9:00 π.μ. Οι Ενάγοντες να καταχωρήσουν την έκθεση 

απαίτησης τους μέχρι τις 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. Αγωγής: 1988/19 

Ορισμένη: 8.4.21 

 

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.  

Τα δικόγραφα έχουν συμπληρωθεί και έχει κατατεθεί κλήση για οδηγίες με 

βάση τη Δ.30 από τους Ενάγοντες η οποία δεν φαίνεται να έχει επιδοθεί 

ακόμα στο συνήγορο των Εναγομένων 1-3. Ορίζεται εκ νέου για επίδοση 

στις 18.5.21 και ώρα 9:00 π.μ. Εάν επιδοθεί μέχρι τότε, ο συνήγορος των 

Εναγομένων να καταχωρήσει και το δικό του παράρτημα. 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: 332/20 

Ορισμένη: 8.4.21 

 

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 σταλεί φαξ από τη συνήγορο των Εναγουσών με την οποία ζητά νέα 

ημερομηνία για να καταχωρήσει ως είχε αναφέρει αίτηση για 

συμπληρωματική ένορκη δήλωση και αίτηση για αντεξέταση του ενόρκως 

δηλούντα στην ένσταση που έχει καταχωρηθεί εκ πλευράς Καθ’ ων η 

Αίτηση. Είναι επίσης ορισμένη για επίδοση η αίτηση των Εναγομένων ημερ. 

30.11.20 για έκδοση διατάγματος του Δικαστηρίου Τύπου GREP v. LOAM 

και οι συνήγοροι των Εναγομένων αναφέρουν ότι δεν κατέστη δυνατό να 

επιδώσουν την αίτηση στη συνήγορο των Εναγουσών. Για τελευταία φορά 

η υπόθεση και όλες οι αιτήσεις που εκκρεμούν ορίζονται για οδηγίες στις 

14.5.21 και ώρα 9:00 π.μ. Οποιοσδήποτε από τους συνηγόρους επιθυμεί 

να καταχωρήσει οποιαδήποτε αίτηση να το πράξει μέχρι τότε και να την 

ορίσει με δικές μου οδηγίες στις 14.5.21. Καμιά διαταγή για έξοδα.  

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Γεν. Αίτησης: 1627/11 

Ορισμένη: 8.4.21 

 

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 έρευνας ημερ. 8.10.19 σε σχέση με τους Καθ’ ων η Αίτηση 

1 και 2. Οι συνήγοροι έχουν ειδοποιήσει το Δικαστήριο ότι τα μέρη έχουν 

καταλήξει σε εξώδικη διευθέτηση η οποία αναμένεται να υλοποιηθεί 

σύντομα και ζητούν όπως η αίτηση παραμείνει για οδηγίες. Η αίτηση 

ορίζεται για τελευταία φορά για οδηγίες στις 13.5.21 και ώρα 9:00 π.μ. Εάν 

θα εκδοθούν διατάγματα στα πλαίσια της αίτησης οι Καθ’ ων η Αίτηση 1 και 

2 να είναι παρόντες. Καμιά διαταγή για έξοδα.  

 

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αίτ. Πτώχευσης: 3/19 

Ορισμένη: 8.4.21 

 

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 είναι ορισμένη για προγραμματισμό στις 8.4.21. Οι συνήγοροι και 

των δύο πλευρών ζητούν όπως οριστεί για ακρόαση σε χρόνο 

μεταγενέστερο των επτά ημερών που προβλέπεται δηλώνοντας ότι δεν 

πρόκειται να εγείρουν οποιαδήποτε ένσταση σε σχέση με το θέμα του 

χρόνου. Έχουν δε αποστείλει στο Δικαστήριο ημερομηνίες με τις οποίες 

μπορούν να προχωρήσουν. Ενόψει των ανωτέρω, η αίτηση ορίζεται για 

ακρόαση στις 19.5.21 και ώρα 10:00 π.μ. 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. Γεν. Αίτησης: 252/20 

Ορισμένη: 8.4.21 

 

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 παρέμεινε για οδηγίες για να τεθεί ενώπιον του Δικαστηρίου η 

θέση των συνηγόρων κατά πόσο είναι έτοιμοι να προχωρήσουν με την 

ακρόαση της ή αν θα προβούν σε οποιοδήποτε άλλο ενδιάμεσο 

διαδικαστικό διάβημα. Δεν έχω λάβει ακόμα τη θέση κανενός εκ των 

συνηγόρων των διαδίκων. Ενόψει των ανωτέρω, η αίτηση ορίζεται για 

τελευταία φορά για οδηγίες στις 19.4.21 και παρακαλώ όπως μέχρι τότε 

κοινοποιηθούν στο Δικαστήριο οι θέσεις των δικηγόρων που τη χειρίζονται 

ή καταχωρηθούν ενδιάμεσες αιτήσεις σε περίπτωση που αυτό κριθεί 

αναγκαίο. Καμιά διαταγή για έξοδα.  

 

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αίτ. Εταιρειών: 184/21 

Ορισμένη: 8.4.21 

 

Δικαστήριο: Η αίτηση αφορά την έκδοση διαταγμάτων του Δικαστηρίου 

επικύρωσης σχεδίου αναδιοργάνωσης και συγχώνευσης ημερ. 17.3.21. 

Είχε ζητηθεί από τους Αιτητές χρόνος για καταχώρηση συμπληρωματικής 

ένορκης δήλωσης για να τεθούν ενώπιον του Δικαστηρίου η δημοσίευση 

των ειδοποιήσεων για την ακρόαση της αίτησης. Η εν λόγω 

συμπληρωματική ένορκη δήλωση έχει τεθεί ενώπιον του Δικαστηρίου. 

Επειδή η αίτηση είναι ορισμένη στις 8.4.21 θα παραμείνει στις 8.4.21 για να 

διαπιστωθεί κατά πόσο θα εμφανιστεί οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο 

πρόσωπο, διαφορετικά θα εκδοθεί το διάταγμα από το Δικαστήριο.  

 

 

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 

 


