
 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 9607/04 

Ορισμένη: 20.4.21 

 

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 συνήγορος των Εναγόντων ζητά όπως η υπόθεση παραμείνει για οδηγίες 

σε σύντομη ημερομηνία, η συνήγορος των Εναγομένων όμως δήλωσε ότι 

επιθυμεί να εμφανιστεί προσωπικά. Ως εκ τούτου, απαιτείται η φυσική 

παρουσία των δικηγόρων ενώπιον του Δικαστηρίου στις 20.4.21 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: 5888/12 

Ορισμένη: 20.4.21 

 

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 τροποποιημένα δικόγραφα έχουν ολοκληρωθεί. Η αγωγή ορίζεται για 

οδηγίες για να δηλωθεί εάν οι συνήγοροι θα προβούν σε οποιαδήποτε 

ενδιάμεσα διαβήματα προτού αυτή οριστεί για ακρόαση στις 28.4.21 και 

ώρα 9:00 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: 2609/13 

Ορισμένη: 20.4.21 

 

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 είναι ορισμένη για ακρόαση στις 20.4.21. Έχει υποβληθεί κοινό 

αίτημα από τους συνηγόρους που εκπροσωπούν την Εναγομένη 1 για 

αναστολή της υπόθεσης μέχρι την εκδίκαση της Αίτησης Εκκαθάρισης 1/21 

που έχει καταχωρηθεί εναντίον της Εναγομένης 1. Όλοι οι υπόλοιποι 

συμφωνούν. Εκδίδεται εκ συμφώνου διάταγμα αναστολής της παρούσας 

διαδικασίας μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας της Αίτησης 

Εκκαθάρισης 1/21. Για να μην παραμείνει όμως η υπόθεση χωρίς 

ημερομηνία θα δοθεί από το Δικαστήριο μια ημερομηνία για οδηγίες απλά 

για να διαπιστωθεί αν μέχρι τότε έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της Αίτησης 

Εκκαθάρισης 1/21. Η Αγωγή παραμένει για οδηγίες στις 5.7.21 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: 7551/13 

Ορισμένη: 20.4.21 

 

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 ήταν ορισμένη για ακρόαση στις 28.1.21 και αναβλήθηκε από το 

Πρωτοκολλητείο για προγραμματισμό στις 20.4.21 ενόψει των μέτρων που 

επικρατούσαν λόγω της πανδημίας του κορωνοίού. Εφόσον δεν έχω λάβει 

οποιαδήποτε ενημέρωση από τους διάδικους που τη χειρίζονται, 

επαναορίζεται για ακρόαση την 1.7.21 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: 3177/14 

Ορισμένη: 20.4.21 

 

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 λόγω των προσπαθειών που 

γίνονται για διευθέτηση της. Οι συνήγοροι ζητούν όπως παραμείνει για 

οδηγίες για το σκοπό αυτό για να εξαντληθούν όλα τα περιθώρια 

διευθέτησης. Ενόψει των ανωτέρω, ορίζεται ξανά για οδηγίες στις 28.5.21 

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: 4333/15 

Ορισμένη: 20.4.21 

 

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 ακρόαση στις 20.4.21. Έχει υποβληθεί 

αίτημα αναβολής της εκ πλευράς του συνηγόρου των Εναγομένων λόγω 

του ότι θα βρίσκεται σε συνεχιζόμενη ακρόαση ενώπιον άλλου Δικαστηρίου. 

Οι συνήγοροι των Εναγόντων δεν έχουν ένσταση στο αίτημα, ζητούν όμως 

όπως τα έξοδα παραμείνουν στην πορεία της αγωγής, όχι εναντίον των 

εναγόντων. Ενόψει των ανωτέρω, το αίτημα αναβολής εγκρίνεται. Η 

υπόθεση επαναορίζεται για ακρόαση στις 8.7.21 και ώρα 10:30 π.μ. Έξοδα 

στην πορεία της αγωγής, σε καμία περίπτωση εναντίον των Εναγόντων.  

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 4475/15 

Ορισμένη: 20.4.21 

 

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.  

 

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 954/16 

Ορισμένη: 20.4.21 

 

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 παρούσα είναι ορισμένη για ακρόαση στις 20.4.21. Λόγω πολύ 

παλαιότερων υποθέσεων που εκκρεμούν στο ημερολόγιο του Δικαστηρίου, 

επαναορίζεται για ακρόαση στις 7.7.21 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: 1616/16 

Ορισμένη: 20.4.21 

 

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 στις 20.4.21. Ο συνήγορος του 

Ενάγοντα δεν έχει ακόμα καταχωρήσει την ένορκη δήλωση αποκάλυψης 

εγγράφων και ζητά προς τούτο να του δοθεί μια νέα ημερομηνία. Οι 

συνήγοροι των Εναγομένων 1-7 δεν έχουν ένσταση. Επομένως, 

παρατείνεται ο χρόνος καταχώρησης ένορκης δήλωσης αποκάλυψης 

εγγράφων εκ πλευράς Εναγόντων μέχρι τις 31.5.21. Η αγωγή ορίζεται για 

περαιτέρω οδηγίες με βάση τη Δ.30 στις 8.6.21 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: 1997/19 

Ορισμένη: 20.4.21 

 

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. Έχει καταχωρηθεί 

στις 16.4.21 η ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων εκ πλευράς 

Ενάγουσας. Οι Εναγόμενοι 1-4 έχουν ήδη συμμορφωθεί με τις οδηγίες του 

Δικαστηρίου. δίδονται περαιτέρω οδηγίες σε όλους τους συνηγόρους όπως 

καταχωρήσουν ονομαστικό κατάλογο μαρτύρων και σύνοψη της μαρτυρίας 

τους μέχρι τις 5.6.21. Η υπόθεση ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες με βάση τη 

Δ.30 στις 9.6.21 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: 2442/19 

Ορισμένη: 20.4.21 

 

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. 4.12.20 για απόφαση εναντίον των Εναγομένων 1 

και 2 λόγω μη καταχώρησης εμφάνισης. Η αίτηση ορίζεται για απόδειξη στις 

27.4.21 και ώρα 9:00 π.μ. Παρακαλώ όπως οι συνήγοροι των Εναγόντων 

να φροντίσουν να βρίσκεται εντός του φακέλου η ένορκη δήλωση προς 

απόδειξη της αγωγής.  

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 3756/19 

Ορισμένη: 20.4.21 

 

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 στις 20.4.21. Έχουν 

εκδοθεί εκ συμφώνου διατάγματα αποκάλυψης εγγράφων. Οι Εναγόμενοι 1 

και 2 έχουν συμμορφωθεί με τις οδηγίες του Δικαστηρίου, όχι όμως και οι 

Ενάγοντες. Παρατείνεται ο χρόνος καταχώρησης ένορκης δήλωσης 

αποκάλυψης εκ πλευράς Εναγομένων μέχρι τις 10.5.21. Η αγωγή ορίζεται 

για περαιτέρω οδηγίες με βάση τη Δ.30 στις 13.5.21 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: 316/20 

Ορισμένη: 20.4.21 

 

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.  

Στις 20.4.21 είναι ορισμένη για οδηγίες αίτηση εκ πλευράς Εναγομένων για 

τροποποίηση της υπεράσπισης τους στην οποία έχει καταχωρηθεί ένσταση 

και αίτηση για αντεξέταση του ενόρκως δηλούντα στις 27.5.21. Ως εκ 

τούτου, τόσο η αίτηση για τροποποίηση όσο και η αγωγή παραμένουν για 

οδηγίες στις 27.5.21 και ώρα 9:00 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: 622/20 

Ορισμένη: 20.4.21 

 

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.  

Σύμφωνα με τα έγγραφα που έχουν καταχωρηθεί στο Πρωτοκολλητείο η 

αγωγή με τον πιο πάνω τίτλο και αριθμό αποσύρεται ως εξωδίκως 

διευθετηθείσα χωρίς επιφύλαξη δικαιωμάτων. Κάθε πλευρά θα επιβαρυνθεί 

τα δικά της έξοδα. Κάθε προηγούμενες διαταγές για έξοδα ακυρώνονται και 

τα ενδιάμεσα διατάγματα ημερ. 20.7.20 επίσης ακυρώνονται. Ενόψει των 

ανωτέρω, η αωγή αποσύρεται και απορρίπτεται ως εξωδίκως διευθετηθείσα 

χωρίς επιφύλαξη δικαιωμάτων. Κάθε πλευρά θα επιβαρυνθεί τα δικά της 

δικηγορικά έξοδα. Τυχόν προηγούμενες διαταγές του Δικαστηρίου για 

έξοδα ακυρώνονται. Τα ενδιάμεσα διατάγματα ημερ. 20.7.20 επίσης 

ακυρώνονται. Το πρωτότυπο της εγγυητικής επιστολής ημερ. 20.7.20 που 

υπογράφηκε από τους Ενάγοντες σύμφωνα με το διάταγμα του 

Δικαστηρίου ημερ. 20.7.20 να επιστραφεί στους Ενάγοντες.  

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 1934/20 

Ορισμένη: 20.4.21 

 

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.  

Έχουν εκδοθεί από το Δικαστήριο διατάγματα για ένορκες δηλώσεις 

αποκάλυψης εγγράφων με τα οποία έχουν συμμορφωθεί και οι δύο 

διάδικοι. Στα πλαίσια της Δ.30 εκδίδονται και για τους δύο διαδίκους 

διατάγματα καταχώρησης ονομαστικών καταλόγων μαρτύρων και σύνοψης 

μαρτυρίας, τα οποία να καταχωρηθούν μέχρι 14.5.21. Η αγωγή ορίζεται για 

περαιτέρω οδηγίες στις 19.5.21 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: 2080/20 

Ορισμένη: 20.4.21 

 

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 υπό Εναγομένων Αιτητών για απόρριψη της αγωγής λόγω 

παράλειψης συνέχισης της διαδικασίας ημερ. 22.10.20. Οι συνήγοροι των 

Εναγόντων ζητούν περαιτέρω χρόνος για καταχώρησης της έκθεσης 

απαίτησης τους, θέση με την οποία συμφωνούν οι συνήγοροι των 

Εναγομένων Αιτητών. Η αίτηση αναβάλλεται για τελευταία φορά για 

απόδειξη στις 21.5.21 εκτός εάν καταχωρηθεί η έκθεση απαίτησης των 

Εναγόντων μέχρι 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: 2797/20 

Ορισμένη: 20.4.21 

 

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 για απόφαση εναντίον τόσο της Εναγομένης 1 όσο και 

εναντίον των Εναγομένων 2 και 3. Οι Εναγόμενοι 2 και 3 καταχώρησαν την 

υπεράσπιση τους και ως εκ τούτου η αίτηση αποσύρεται με έξοδα εναντίον 

τους και υπέρ της Ενάγουσας. ΣΕ ό,τι αφορά τον Εναγόμενο 1 ζητά 

περαιτέρω χρόνο για υπεράσπιση θέση με την οποία συμφωνούν οι 

συνήγοροι των Εναγόντων, αλλά ζητούν όπως η αίτηση οριστεί για 

απόδειξη. Η αίτηση ορίζεται για απόδειξη στις 31.5.21. Η υπεράσπισης του 

Εναγομένου να καταχωρηθεί μέχρι 28.5.21. 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: 2725/20 

Ορισμένη: 20.4.21 

 

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 για απόφαση εναντίον των Εναγομένων 1 και 2 λόγω μη 

καταχώρησης υπεράσπισης. Ο συνήγορος των Εναγομένων 1 και 2 ζητά 

περισσότερο χρόνο για καταχώρηση υπεράσπισης, θέση με την οποία 

συμφωνούν οι συνήγοροι των Εναγόντων, αλλά ζητούν όπως οριστεί για 

απόδειξη. Ορίζεται για απόδειξη στις 31.5.21, εκτός αν καταχωρηθεί 

υπεράσπιση μέχρι 28.5.21. 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: 2981/20 

Ορισμένη: 20.4.21 

 

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 για απόφαση ημερ. 26.11.20 εναντίον των Εναγομένων 1-

6 λόγω μη καταχώρησης υπεράσπισης. Ο συνήγορος των Εναγομένων 1-6 

ζητά περισσότερο χρόνο για καταχώρηση υπεράσπισης, θέση με την οποία 

συμφωνούν οι συνήγοροι των Εναγόντων. Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες 

στις 31.5.21, εκτός αν καταχωρηθεί υπεράσπιση μέχρι 28.5.21. 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: 309/19 

Ορισμένη: 20.4.21 

 

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. 18.3.20 για τροποποίηση του λεκτικού του 

ενδιάμεσου διατάγματος του Δικαστηρίου. Δεν έχω ακόμα λάβει τις θέσεις 

των συνηγόρων των Καθ’ ων η Αίτηση προς τους οποίους έχει επιδοθεί η 

αίτηση. Η αίτηση θα παραμείνει ενώπιον του Δικαστηρίου μέχρι 20.4.21 και 

παρακαλούνται όπως οι συνήγοροι των Καθ’ ων η Αίτηση καθορίσουν τη 

θέση τους με e-mail να γνωρίζει το Δικαστήριο τις προθέσεις τους και τι 

οδηγίες να δώσει.  

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Γεν. Αίτησης: 500/19 

Ορισμένη: 20.4.21 

 

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 συνήγοροι των Αιτητών έχουν καταχωρήσει τη συμπληρωματική έ/δ 

τους, η συνήγορος της Δημοκρατίας ζητά λίγο χρόνο να τοποθετηθεί. 

Επομένως, η αίτηση ορίζεται για οδηγίες στις 11.5.21 και ώρα 9:00 π.μ.  

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αίτ. Εταιρειών: 200/21 

Ορισμένη: 20.4.21 

 

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 έχει επιδοθεί στον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη, ο 

οποίος δήλωσε ότι δεν θα φέρει ένσταση. Λαμβάνοντας υπόψη μου την 

αίτηση, την έ/δ η οποία τη συνοδεύει, τα επισυνημμένα σε αυτή τεκμήρια, 

όπως επίσης και τις δημοσιεύσεις που έχουν γίνει εκ πλευράς Αιτητών, η 

κυρίως αίτηση ορίζεται για οδηγίες στις 20.4.21 χωρίς να απαιτείται 

οποιαδήποτε άλλη δημοσίευση. Εκδίδονται διατάγματα ως οι παράγραφοι 

10(Α) και (Β) της κυρίως αίτησης. Καμιά διαταγή για ΄έξοδα. Η ημερομηνία 

του διατάγματος είναι 20.4.21.  

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 


