
 
 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 1769/12 

Ορισμένη: 28.4.21 

 

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 για οδηγίες η αγωγή και η αίτηση ημερ. 30.10.20 για τροποποίηση 

του τίτλου της αγωγής. Οι συνήγοροι των Εναγομένων ζητούν την άδεια του 

Δικαστηρίου να αποσυρθούν από δικηγόροι τους ενόψει του ότι υπάρχει 

διαφωνία ως προς τον χειρισμό της υπόθεσης. Αναφέρουν δε ότι είχαν 

ενημερώσει τους Εναγομένους ότι θα αποσύροντο και ότι θα έπρεπε να 

ήταν οι ίδιοι παρόντες στο Δικαστήριο. Σχετικά εσωκλείουν επιστολή τους 

ημερ. 1.3.21 υπογραμμένη από τον Εναγόμενο 2 που είναι διευθυντής της 

Εναγομένης 1. Όπως φαίνεται από τον φάκελο του Δικαστηρίου η υπόθεση 

είχε διεκπεραιωθεί ηλεκτρονικά. Επειδή το Δικαστήριο δεν έχει τρόπο να 

επικοινωνήσει με τους Εναγόμενους 1 και 2 τόσο η αγωγή όσο και η αίτηση 

ορίζονται εκ νέου για οδηγίες στις 14.5.21 και ώρα 9:30 π.μ. 

Παρακαλούνται οι συνήγοροι των Εναγομένων 1 και να τους ενημερώσουν 

ότι είναι αναγκαία η παρουσία τους στο Δικαστήριο και να είναι παρόντες 

όλοι οι συνήγοροι για να μπορέσει να διεκπεραιωθεί με τη φυσική παρουσία 

όλων των μερών.  

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 588/12 

Ορισμένη: 28.4.21 

 

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 Εναγομένων 9 πληροφορούν το Δικαστήριο ότι προτού 

ληφθεί οποιοδήποτε άλλο διαδικαστικό διάβημα στην υπόθεση προέκυψε η 

ανάγκη να προβούν σε έρευνα στον φάκελο σχετικά με το σημείωμα 

εμφάνισης που καταχωρήθηκε από τους προηγούμενους δικηγόρους των 

Εναγομένων 9. Αιτούνται να τους δοθεί χρόνος για οδηγίες να προβούν σε 

σχετική έρευνα εντός του φακέλου και αν παραστεί ανάγκη να προβούν σε 

οποιοδήποτε διαδικαστικό διάβημα κριθεί αναγκαίο. Ενόψει των ανωτέρω, 

η αγωγή αναβάλλεται για οδηγίες στις 18.5.21 και ώρα 9:00 π.μ. Έξοδα 

στην πορεία της αγωγής, όχι εναντίον των Εναγόντων και των Εναγομένων 

1-8. Αν οι Εναγόμενοι 9 κρίνουν ότι πρέπει να προβούν σε οποιοδήποτε 

διαδικαστικό διάβημα να το πράξουν μέχρι τότε.  

 

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 4050/14 

Ορισμένη: 28.4.21 

 

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 ήταν ορισμένη στις 23.4.21 και κατόπιν οδηγιών του 

Δικαστηρίου έχει μεταφερθεί για τις 28.4.21.  

Επαναορίζεται για ακρόαση στις 9.6.21 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: 477/15 

Ορισμένη: 28.4.21 

 

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 ήταν ορισμένη στις 23.4.21 και κατόπιν οδηγιών του 

Δικαστηρίου έχει μεταφερθεί για τις 28.4.21.  

Οι συνήγοροι υποβάλλουν από κοινού αίτημα όπως η υπόθεση οριστεί σε 

μακρινή ημερομηνία ενόψει προσπαθειών που γίνονται για συμβιβασμό 

τόσο της παρούσας όσο και αριθμό άλλων υποθέσεων που εκκρεμούν 

μεταξύ των ιδίων διαδίκων. Επαναορίζεται για ακρόαση στις 9.7.21 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: 798/15 

Ορισμένη: 28.4.21 

 

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 ήταν ορισμένη στις 23.4.21 και κατόπιν οδηγιών του 

Δικαστηρίου έχει μεταφερθεί για τις 28.4.21.  

Οι συνήγοροι των Εναγόντων ζητούν όπως οριστεί για ακρόαση. Ορίζεται 

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: 2401/16 

Ορισμένη: 28.4.21 

 

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 ήταν ορισμένη στις 23.4.21 και κατόπιν οδηγιών του 

Δικαστηρίου έχει μεταφερθεί για τις 28.4.21.  

Επαναρίζεται για ακρόαση στις 29.6.21 και ώρα 10:30 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: 921/17 

Ορισμένη: 28.4.21 

 

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 ήταν ορισμένη στις 23.4.21 και κατόπιν οδηγιών του 

Δικαστηρίου έχει μεταφερθεί για τις 28.4.21.  

Επαναρίζεται για ακρόαση στις 6.7.21 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: 1585/20 

Ορισμένη: 28.4.21 

 

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 ήταν ορισμένη στις 23.4.21 και κατόπιν οδηγιών του 

Δικαστηρίου έχει μεταφερθεί για τις 28.4.21.  

Εκκρεμεί αίτηση για απόφαση λόγω μη καταχώρησης υπεράσπισης. Η 

υπεράσπιση των Εναγομένων 1 και 2 έχει καταχωρηθεί στις 8.4.21. Η 

αίτηση ημερ. 27.11.20 αποσύρεται και απορρίπτεται με έξοδα υπέρ 

Εναγόντων Αιτητών και εναντίον Εναγομένων 1 και 2 Καθ’ ων η Αίτηση.  

 

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 


