
 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 3019/12 

Ορισμένη: 11.5.21 

 

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 11.5.21. Όπως έχει 

επανειλημμένα λεχθεί και επαναλαμβάνεται η δέσμευση αυτή και στο νέο e-

mail των συνηγόρων που τη χειρίζονται η έκβαση της παρούσας εξαρτάται 

άμεσα από την Π.Ε.450/11 η οποία έχει επιφυλαχθεί από το Εφετείο και η 

απόφαση στην οποία δεν έχει ακόμα εκδοθεί. Ζητούν ακόμα μια τελευταία 

ημερομηνία για να μπορέσουν να υλοποιήσουν τα συμφωνηθέντα μετά την 

έκβαση της απόφασης του Εφετείου. Ενόψει των ανωτέρω, η παρούσα 

αναβάλλεται για τελευταία φορά στις 16.6.21 και ώρα 10:30 π.μ. για 

ακρόαση. Καμιά διαταγή για έξοδα.  

Νοείται ότι αν η απόφαση του Εφετείου εκδοθεί άμεσα και οι συνήγοροι 

μπορούν να δηλώσουν την υπόθεση νωρίτερα μπορούν να το πράξουν 

τούτο ζητώντας την άδεια του Δικαστηρίου.  

 

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 



 
 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 3011/13 

Ορισμένη: 11.5.21 

 

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 11.5.21. Σε προηγούμενη ημερομηνία 

είχε σταλεί e-mail από τους συνηγόρους του Ενάγοντα ζητώντας αναβολή λόγω 

του ότι χρειάζονταν χρόνο να μελετήσουν τα έγγραφα που έχουν αποκαλυφθεί με 

την ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων της Εναγομένης 5 μαζί με 

εμπειρογνώμονα που θα διοριστεί από τους πελάτες τους. Ζητούσαν δε σε 

περίπτωση έγκρισης του αιτήματος, όπως η αγωγή οριστεί για ακρόαση μετά τον 

Απρίλιο του 2021 καθότι η συνήγορος που τη χειρίζεται θα απουσιάζει με άδεια 

μητρότητας μέχρι τότε. Οι υπόλοιποι συνήγοροι είχαν συναινέσει στο αίτημα 

αναβολής και έτσι η υπόθεση ορίστηκε για τις 11.5.21.  

Δεν έχω λάβει e-mail από κανένα συνήγορο ως προς τις προθέσεις τους.  

Δεομένου ότι μεταξύ των Εναγομένων περιλαμβάνεται και η Λαϊκή Τράπεζα 

εναντίον της οποίας εκκρεμεί η Αίτηση Εκκαθάρισης 1/21 και με δεδομένο ότι όλες 

οι αγωγές που αφορούν τη Λαϊκή Τράπεζα έχουν ανασταλεί μέχρι το αποτέλεσμα 

της εν λόγω αίτησης, η παρούσα αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 17.5.21 και 

παρακαλώ όπως μέχρι τότε έχω τη θέση των συνηγόρων κατά πόσο και η 

παρούσα θα ακολουθήσει την πορεία των άλλων υποθέσεων.  

 

 



 
 

Παρακαλώ όπως έχω έγκαιρα τη θέση σας. 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: 8193/13 

Ορισμένη: 11.5.21 

 

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.  

Ενόψει της πληροφόρηση που έχει το Δικαστήριο ότι στις 11.5.21 πιθανόν 

να είναι παρόντες οι Εναγόμενοι και να δεχτούν απόφαση, απαιτείται 

ενώπιον του Δικαστηρίου η εμφάνιση τόσο των συνηγόρων όσο και των 

Εναγομένων 1 και 2 εάν πρόκειται να εκδοθεί απόφαση και δεν μπορεί να 

εκδοθεί απόφαση μέσω e-mail, διαφορετικά θα αναμένων να μου 

αποστείλετε στις 11.5.21 και ώρα 9:00 e-mail με την τελική σας θέση.  

 

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 4568/14 

Ορισμένη: 11.5.21 

 

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 κλίμακας Ανώτερου Επαρχιακού Δικαστή. Είναι ορισμένη 

για οδηγίες στις 11.5.21 ενόψει προσπαθειών συμβιβασμού οι οποίες απ’ 

ό,τι φαίνεται σύμφωνα με τα e-mail που έχουν αποσταλεί δεν έχουν ακόμα 

καρποφορήσει. Οι συνήγοροι των Εναγόντων ζητούν όπως οριστεί για 

ακρόαση. Η υπόθεση επαναορίζεται για ακρόαση στις 16.9.21 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: 4997/14 

Ορισμένη: 11.5.21 

 

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 και έπρεπε μέχρι τις 7.5.21 να 

καταχωρηθούν σημειώματα αλλαγής δικηγόρου εκ πλευράς των 

Εναγομένων. Η συνήγορος των Εναγομένων αναφέρει ότι έχει λάβει 

διοριστήρια από τους Εναγομένους 2-8, για την Εναγόμενη 9 δεν θα 

καταχωρήσει σημείωμα εμφάνισης, ενώ αναφορικά με την Εναγομένη 1 για 

την οποία διορίστηκε παραλήπτης/διαχειριστής αναμένεται να τους 

αποστείλει το σχετικό διοριστήριο γι’ αυτό ζητούν ακόμα λίγο χρόνο. Η 

συνήγορος των Εναγόντων δεν έχει ένσταση στο πιο πάνω αίτημα. Ενόψει 

των ανωτέρω, η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 15.6.21 και ώρα 9:00 π.μ. 

Σημείωμα αλλαγής δικηγόρου να καταχωρηθεί μέχρι τότε.  

Το Πρωτοκολλητείο να ειδοποιήσει σχετικά την Εναγομένη 9 για την 

πιο πάνω ημερομηνία και για την ανάγκη να είναι παρών στο 

Δικαστήριο είτε εκπρόσωπος της, είτε ο δικηγόρος που επιθυμεί να 

διορίσει, διαφορετικά η υπόθεση μπορεί να προχωρήσει σε απόδειξη 

εναντίον της.  

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 829/15 

Ορισμένη: 11.5.21 

 

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. Λόγω πολύ παλαιότερων 

υποθέσεων που εκκρεμούν στο πρόγραμμα του Δικαστηρίου, 

επαναορίζεται για ακρόαση στις 2.7.21 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: 6312/15 

Ορισμένη: 11.5.21 

 

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 έχει οριστεί για προγραμματισμό για αύριο 11.5.21 από το 

Πρωτοκολλητείο λόγω των μέτρων ενόψει της επιδημίας του κορωνοϊού. Οι 

δικηγόροι της Εναγομένης 3 αναφέρουν ότι έλαβαν επιστολή από τον παραλήπτη 

της εταιρείας για να αποσυρθούν από δικηγόροι της. Οι συνήγοροι των 

Εναγόντων δηλώνουν ότι γίνονταν και εξακολουθούν να γίνονται προσπάθειες 

διευθέτησης της αγωγής και ζητούν όπως οριστεί για ακρόαση εντός Σεπτεμβρίου.  

Ενόψει των ανωτέρω, η υπόθεση αναβάλλεται για ακρόαση στις 21.9.21 και ώρα 

10:30 π.μ. Στο παρόν στάδιο δεν δίδεται άδεια στο συνήγορο των Εναγομένων 3 

να αποσυρθεί από δικηγόρος τους. Στο διάστημα που μεσολαβεί οι συνήγοροι της 

Εναγομένης 3 μπορούν να αποστείλουν τις σχετικές επιστολές δηλώνοντας την 

πρόθεση τους να αποσυρθούν και ενημερώνοντας την Εναγομένη 3 διά του 

διαχειριστή της για τη νέα ημερομηνία που έχει οριστεί η αγωγή, δηλαδή 21.9.21 

αναφέροντας τους ταυτόχρονα ότι η παρουσία τους εκείνη την ημέρα είτε 

προσωπικά είτε με νέο δικηγόρο της επιλογής τους είναι απαραίτητη. 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: 1265/16 

Ορισμένη: 11.5.21 

 

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 11.5.20. Λόγω παλαιότερων 

υποθέσεων που εκκρεμούν στο ημερολόγιο του Δικαστηρίου, η παρούσα 

αναβάλλεται και επαναορίζεται για ακρόαση στις 14.9.21 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: 3106/16 

Ορισμένη: 11.5.21 

 

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 11.5.21 είναι ορισμένη αίτηση ημερ. 17.3.21 υπό Εναγόντων Αιτητών 

για τροποποίηση του τίτλου και της έκθεσης απαίτησης του κλητηρίου 

εντάλματος. Η αίτηση φαίνεται να έχει επιδοθεί στον Επίσημο Παραλήπτη 

ως εκκαθαριστή της Εναγομένης 1 και στο δικηγορικό γραφείο Γιώργος 

Γιάγκου και Συνεργάτες που εκπροσωπούν την Εναγομένη 1. Δεν έχω 

λάβει τη θέση των μερών στην αίτηση η οποία για το σκοπό αυτό ορίζεται 

για οδηγίες στις 17.5.21 και ώρα 9:00 π.μ. και παρακαλώ πολύ όπως μου 

κοινοποιηθούν οι θέσεις των μερών μέχρι τότε.  

 

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 3130/17 

Ορισμένη: 11.5.21 

 

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. 16.3.21 για διόρθωση γραφικού λάθους στην 

ενδιάμεση απόφαση του Δικαστηρίου ημερ. 26.2.20. Έχει καταχωρηθεί η 

ένσταση εκ πλευράς των Καθ’ ων η Αίτηση 1 και 2. Λαμβάνοντας υπόψη 

μου ότι δεν φαίνεται να εκκρεμεί οποιοδήποτε άλλο ενδιάμεσο διάβημα, η 

αίτηση ορίζεται για ακρόαση με γραπτές αγορεύσεις στις 28.5.21 και ώρα 

10:30 π.μ. Παρακαλούνται οι συνήγοροι όπως αποστείλουν στο Δικαστήριο 

τις αγορεύσεις τους με e-mail αφού προηγουμένως τις ανταλλάξουν μεταξύ 

τους. 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: 3540/17 

Ορισμένη: 11.5.21 

 

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 ενόψει προσπαθειών για 

συμβιβασμό. Δεν έχω λάβει ενημέρωσης από κανένα εκ των συνηγόρων 

ως προς την έκβαση της πορείας συμβιβασμού. Ως εκ των ανωτέρω, 

αναβάλλεται για τελευταία φορά για οδηγίες στις 11.6.21 και ώρα 9:00 π.μ. 

και παρακαλώ όπως τύχω ενημέρωσης για τις προσπάθειες συμβιβασμού. 

Καμία διαταγή για έξοδα.  

 

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 4281/17 

Ορισμένη: 11.5.21 

 

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 11.5.21. Έχει υποβληθεί 

αίτημα αναβολής της εκ μέρους των συνηγόρων των Εναγόντων ενόψει του 

ότι ο συνήγορος που τη χειρίζεται θα είναι απασχολημένος σε συνεχιζόμενη 

ακρόαση ενώπιον του Ε.Δ. Λεμεσού. Οι συνήγοροι της Εναγομένης δεν 

έχουν ένσταση στο αίτημα και ζητούν όπως τα έξοδα παραμείνουν στην 

πορεία, όχι όμως εναντίον της Εναγομένης. Ενόψει των ανωτέρω, το αίτημα 

εγκρίνεται. Η υπόθεση αναβάλλεται για ακρόαση στις 16.9.21 και ώρα 

10:30 π.μ. Έξοδα στην πορεία της αγωγής, όχι εναντίον της Εναγομένης.  

 

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 2248/18 

Ορισμένη: 11.5.21 

 

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 δικαιοδοσίας Ανώτερου Επαρχιακού Δικαστή. Είναι 

ορισμένες δύο αιτήσεις ημερ. 14.8.18 και 8.1.20 για ακρόαση με οδηγίες 

του προηγούμενου Δικαστηρίου όπως οι Καθ’ ων η Αίτηση να είναι 

παρόντες. Λαμβάνοντας υπόψη μου ότι είναι δικαιοδοσίας Ανώτερου 

Επαρχιακού Δικαστή και οι δύο αιτήσεις αναβάλλονται για ακρόαση στις 

17.9.21 και ώρα 10:00 π.μ. Ο Καθ’ ου η Αίτηση να είναι παρών με την ίδια 

εγγύηση. Έξοδα στην πορεία των αιτήσεων.  

 

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 2594/18 

Ορισμένη: 11.5.21 

 

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. Εκκρεμεί αίτηση από την Εναγομένη 

ημερ. 3.11.20 για έκδοση διατάγματος περαιτέρω και καλύτερων 

λεπτομερειών. Παρόλο που το Δικαστήριο είχε δώσει οδηγίες για ένσταση, 

δεν φαίνεται να έχει καταχωρηθεί. Ενόψει των ανωτέρω, δίδονται οδηγίες 

στο δικηγόρο της Ενάγουσας όπως καταχωρήσει ένσταση μέχρι τις 

11.6.21. Η αίτηση και η αγωγή ορίζονται για οδηγίες στις 15.6.21 για να 

διαπιστωθεί κατά πόσο η αίτηση είναι έτοιμη για ακρόαση.  

 

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 3346/18 

Ορισμένη: 11.5.21 

 

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. 23.11.20 υπό Εναγόντων Αιτητών για έκδοση 

απόφασης εναντίον των εξ Ανταπαιτήσεως Εναγομένων 2, 3 και 8 ως η 

απαίτηση λόγω παράλειψης καταχώρησης εμφάνισης η οποία έχει οριστεί 

από το Πρωτοκολλητείο στις 11.5.21 για οδηγίες και προγραμματισμό 

ενόψει των μέτρων που επικρατούσαν λόγω της πανδημίας. Επίσης αύριο 

είναι ορισμένη για οδηγίες η αγωγή ενόψει προσπαθειών για συμβιβασμό 

της. Δεν έχω τύχει οποιαδήποτε ενημέρωσης αναφορικά με την έκβαση των 

προσπαθειών για συμβιβασμό της αγωγής. Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες 

στις 4.6.21. Την ίδια μέρα παραμένει για απόδειξη η αίτηση αναφορικά με 

τους εξ Ανταπαιτήσεως Εναγομένων 2, 3 και 8. Έξοδα στην πορεία της 

αγωγής και της ένστασης αντίστοιχα.  

 

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 2752/19 

Ορισμένη: 11.5.21 

 

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 δικαιοδοσίας Ανώτερου Επαρχιακού Δικαστή. Παρά τις 

οδηγίες που έχουν δοθεί για έκδοση διαταγμάτων ενόρκων αποκαλύψεων 

εγγράφων από όλους τους διαδίκους, κανένας από αυτούς δεν έχουν 

προχωρήσει στην καταχώρηση ενόρκων δηλώσεων. Παρατείνεται ο χρόνος 

για περίοδο 60 ημερών από σήμερα. Η αγωγή ορίζεται για περαιτέρω 

οδηγίες με βάση της Δ.30 στις 15.9.21. 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: 2827/19 

Ορισμένη: 11.5.21 

 

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 έχει διευθετηθεί μεταξύ των διαδίκων αναμένοντια όμως οι 

διαδικασίες του Κτηματολογίου για να μπορέσει να αποσυρθεί γι’ αυτό το 

λόγο ζητούν όπως παραμείνει για οδηγίες. Ενόψει των ανωτέρω, παραμένει 

για οδηγίες στις 30.6.21 και ώρα 9:00 π.μ. ελπίζοντας ότι μέχρι τότε θα 

διευθετηθεί και θα μπορέσει να αποσυρθεί. 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: 1502/20 

Ορισμένη: 11.5.21 

 

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 1-7 λόγω μη 

καταχώρησης υπεράσπισης από τις 17.7.20. Δίδονται οδηγίες στους 

συνηγόρους των Εναγομένων 1-7 όπως καταχωρήσουν την υπεράσπιση 

τους μέχρι 14.6.21. Η αίτηση ορίζεται για απόδειξη στις 16.6.21. 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: 2972/20 

Ορισμένη: 11.5.21 

 

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.  

Στα πλαίσια της παρούσας αγωγής εκκρεμούν τα ακόλουθα: 

Επίδοση στους Εναγομένους 3 και 12. Ο Εναγόμενος 12 στον οποίο 

επιδόθηκε η αγωγή έχει καταχωρήσει σημείωμα εμφάνισης στις 11.3.21. 

Στον Εναγόμενο 3 η αίτηση επιδόθηκε με υποκατάστατο επίδοση. Έχει 

καταχωρήσει σημείωμα εμφάνισης υπό διαμαρτυρία μέσω συνηγόρων και 

αίτηση για παραμερισμό και ακύρωση του διατάγματος υποκατάστατης 

επίδοσης η οποία έχει οριστεί από το Πρωτοκολλητείο για τις 10.6.21. Η 

Ενάγουσα όπως αναφέρει έχει ήδη καταχωρήσει ένσταση στην εν λόγω 

αίτηση στις 7.5.21 η οποία όμως δεν βρίσκεται εντός του φακέλου. Ο 

συνήγορος του Εναγομένου 12 αναφέρει ότι και ο ίδιος έχει καταχωρήσει 

σημείωμα εμφάνισης υπό αίρεση και θα προχωρήσει στην καταχώρηση 

αίτησης παραμερισμού. Οι συνήγοροι των υπόλοιπων Εναγομένων ζητούν 

όπως τους κοινοποιηθούν οι αιτήσεις γιατί πιθανότατα να τους αφορούν. 

Ενόψει των ανωτέρω, η υπόθεση παραμένει για οδηγίες στις 10.6.21. Αν οι 

συνήγοροι του Εναγομένου 12 θα καταχωρήσουν αίτηση για παραμερισμό 

της επίδοσης να το πράξουν τούτο μέχρι τότε και να ζητήσουν από το 

Πρωτοκολλητείο όπως η αίτηση οριστεί με δικές μου οδηγίες στις 10.6.21. 

Να ανταλλαγούν επίσης τα έγγραφα μεταξύ των συνηγόρων για να 



 
 

διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχει επηρεασμός οποιουδήποτε συνηγόρου από τις 

αιτήσεις που έχουν καταχωρηθεί. Επαναλαμβάνω ότι το μονομερές 

διάταγμα που έχει εκδοθεί από την κα Λ. Δημητριάδου Ανδρέου, νυν Εφέτη, 

στις 22.10.20 και αφορά μόνο τους Εναγομένους 1 έχει ήδη γίνει απόλυτο. 

Έξοδα στην πορεία της αγωγής και των αιτήσεων αντίστοιχα.  

 

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 3092/20 

Ορισμένη: 11.5.21 

 

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. 23.11.20 για απόφαση λόγω μη καταχώρησης 

υπεράσπισης η οποία έχει οριστεί από το Πρωτοκολλητείο για οδηγίες στις 

11.5.21 ενόψει των μέτρων που επικρατούσαν λόγω κορωνοίού. Η αίτηση 

ορίζεται για οδηγίες στις 18.6.21 και δίδονται οδηγίες στους συνηγόρους 

των Εναγομένων 1-3 όπως καταχωρήσουν την υπεράσπιση τους μέχρι 

15.6.21. 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: 3751/20 

Ορισμένη: 11.5.21 

 

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 

καταχώρηση εμφάνισης. Εκδίδεται απόφαση με ημερομηνία 11.4.21 ως η 

παράγραφος 15(Α-Δ) της αίτησης, πλέον έξοδα, πλέον έξοδα επίδοσης και 

Φ.Π.Α. 

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 192/21 

Ορισμένη: 11.5.21 

 

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. 30.3.21 εναντίον των Εναγομένων 3 

και 4 λόγω μη καταχώρησης εμφάνισης. Οι Εναγόμενοι 1 και 2 έχουν 

καταχωρήσει εμφάνιση προσωπικά. Οι επιδόσεις εναντίον των Εναγομένων 

3 και 4 είναι δεόντως καταχωρημένες στον φάκελο. Η αίτηση ημερ. 30.3.21 

ορίζεται για απόδειξη στις 8.6.21. παρακαλώ όπως οι συνήγοροι των 

Εναγόντων φροντίσουν όπως η ένορκη δήλωση μετά των επισυνημμένων 

Τεκμηρίων καταχωρηθεί στον φάκελο του Δικαστηρίου πριν από την εν 

λόγω ημερομηνία.  

 

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Γεν. Αίτησης: 2279/13 

Ορισμένη: 11.5.21 

 

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 οικονομική εξέταση των Καθ’ ων η Αίτηση 1 και 2 η 

οποία είναι ορισμένη για οδηγίες στις 11.5.21 από το Πρωτοκολλητείο 

ενόψει των μέτρων λόγω κορωνοϊού. Οι Καθ’ ων η Αίτηση 1 και 2 δεν έχουν 

όμως καταχωρήσει ακόμα ένσταση, όμως συνεχίζονται οι προσπάθειες 

εξώδικης διευθέτησης. Γι’ αυτό το λόγο ζητούν όπως η υπόθεση οριστεί για 

οδηγίες σε μεταγενέστερη ημερομηνία και να δοθούν οδηγίες για 

καταχώρηση ένστασης. Η αίτηση ορίζεται για οδηγίες στις 25.6.21 και ώρα 

9:00 π.μ. Ένσταση να καταχωρηθεί μέχρι 22.6.21. Η συνήγορος των Καθ’ 

ων η Αίτηση αναλαμβάνει να τους παρουσιάσει στο Δικαστήριο στις 

22.6.21. Εναντίον των Καθ’ ων η Αίτηση 1 και 2 εκδίδονται εντάλματα 

σύλληψης τα οποία να παραμείνουν ανεκτέλεστα εφόσον η 

συνήγορος τους αναλαμβάνει να τους παρουσιάσει στο Δικαστήριο 

εκείνη την ημερομηνία.  

 

 

(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: 11.5.21 

 

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.  

Λαμβάνοντας υπόψη μου την αίτηση, την ένορκη δήλωση που τη 

συνοδεύει, τη συμπληρωματική έ/δ που έχει καταχωρηθεί μετά από 

υπόδειξη του Εφόρου Σωματείων και Ιδρυμάτων και τη θέση της 

συνηγόρου της Δημοκρατίας ότι ο Έφορος Σωματείων και Ιδρυμάτων δεν 

φέρει ένσταση στην έκδοση του αιτούμενου διατάγματος ως η αίτηση και η 

συμπληρωματική έ/δ ημερ. 5.3.21, εκδίδεται διάταγμα για τροποποίηση του 

καταστατικού ως η αίτηση ημερ. 13.12.19 συνοδευόμενη από την έ/δ της 

ίδιας ημερομηνίας και συμπληρωματική έ/δ ημερ. 18.6.20. Το 

τροποποιημένο καταστατικό του ιδρύματος να κατατεθεί στον Έφορο 

Σωματείων και Ιδρυμάτων εντός ενός μηνός από τη σύνταξη του παρόντος 

διατάγματος. Το διάταγμα φέρει ημερ. 11.5.21. Καμιά διαταγή για έξοδα.  

 

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αίτ. Εταιρείας: 231/21 

Ορισμένη: 11.5.21 

 

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 επίδοση των αιτήσεων στον Έφορο Εταιρειών δεν βρίσκονται εντός του 

φακέλου. Οι αιτήσεις ορίζονται για οδηγίες στις 14.5.21 και παρακαλώ πολύ 

όπως φροντίσετε να τεθούν εντός του φακέλου οι επιδόσεις της αίτησης για 

να μπορέσει να προχωρήσει η έκδοση του αιτούμενου διατάγματος.  

 

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 

 

 

 


