
 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 3563/13 

Ορισμένη: 13.5.21 

 

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 13.5.21 και ώρα 10:30 π.μ. Το 

Δικαστήριο είναι έτοιμο να προχωρήσει με την ακρόαση της. Έχει όμως 

σταλεί e-mail από τη συνήγορο της Εναγομένης 3 με την οποία ζητά 

αναβολή για τους λόγους που αναφέρονται στο e-mail της. Παρακαλώ 

όπως έχω τις θέσεις σας και αν η υπόθεση θα αναβληθεί τότε μπορεί να 

γίνει μέσω e-mail χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία των μερών στο 

Δικαστήριο.  

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 1314/14 

Ορισμένη: 13.5.21 

 

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 του ότι υπήρχε το ενδεχόμενο 

απόσυρσης των δικηγόρων των Εναγομένων. Τελικά δεν θα αποσυρθούν 

όπως έχουν ενημερώσει το Δικαστήριο και ζητούν και οι δύο πλευρές 

ημερομηνία για ακρόαση. Ορίζεται για ακρόαση στις 17.9.21 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: 3899/14 

Ορισμένη: 13.5.21 

 

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 οδηγίες ενόψει προσπαθειών συμβιβασμού. 

Όπως πληροφορούν οι δικηγόροι που τη χειρίζονται το Δικαστήριο δεν 

έχουν καταλήξει γι’ αυτό και ζητούν ημερομηνία ακρόασης. Ορίζεται για 

ακρόαση στις 20.9.21 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: 5295/14 

Ορισμένη: 13.5.21 

 

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 13.5.21. Οι συνήγοροι της 

Εναγομένης 2 έχουν υποβάλει αίτημα αναβολής επειδή θα βρίσκονται 

ενώπιον άλλων Δικαστηρίων σε συνεχιζόμενες ακροάσεις. Οι συνήγοροι 

των Εναγόντων δεν έχουν ένσταση στο αίτημα. Το αίτημα αναβολής 

εγκρίνεται. Η υπόθεση επαναορίζεται για ακρόαση στις 22.9.21 και ώρα 

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

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 4534/15 

Ορισμένη: 13.5.21 

 

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. Οι συνήγοροι των Εναγομένων 1, 

2, 5 και 6 έχουν υποβάλει αίτημα αναβολής ενόψει του ότι γίνονται 

προσπάθειες διευθέτησης τόσο της παρούσας όσο και άλλων αγωγών που 

εκκρεμούν μεταξύ των ιδίων διαδίκων. Με τη θέση αυτή συμφωνεί και ο 

συνήγορος της Εναγομένης 7, αλλά και η συνήγορος των Εναγόντων. Ως εκ 

των ανωτέρω, το αίτημα αναβολής εγκρίνεται. Η υπόθεση επαναορίζεται για 

ακρόαση στις 24.9.21 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: 4911/15 

Ορισμένη: 13.5.21 

 

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.  

Οι συνήγοροι ζητούν όπως παραμείνει για οδηγίες καθότι συνεχίζονται οι 

προσπάθειες διευθέτησης αριθμού αγωγών μεταξύ των ιδίων διαδίκων γι’ 

αυτό και ζητούν μια νέα ημερομηνία. Ενόψει των ανωτέρω, το αίτημα 

εγκρίνεται. Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες στις 15.9.21 και ώρα 9:00 π.μ. 

Καμιά διαταγή για έξοδα. Παρακαλούνται οι συνήγοροι να ενημερώσουν το 

Δικαστήριο από προηγουμένως αναφορικά με τις προσπάθειες και την 

έκβαση τους.  

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 1279/17 

Ορισμένη: 13.5.21 

 

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 στις 13.5.21. Λόγω πολύ 

παλαιότερων υποθέσεων που εκκρεμούν στο ημερολόγιο του παρόντος 

Δικαστηρίου, αναβάλλεται για ακρόαση στις 23.9.21 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: 2338/17 

Ορισμένη: 13.5.21 

 

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 αύριο 13.5.21 με βάση τη Δ.30. 

Παρατηρώ ότι για ακόμα φορά δεν έχει καταχωρηθεί ονομαστικός 

κατάλογος μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας εκ πλευράς Εναγομένων 

παρόλο που έχουν δοθεί αρκετές αναβολές για το γεγονός αυτό. 

Παρατείνεται για τελευταία φορά ο χρόνος καταχώρησης της μέχρι τις 

16.6.21. Η υπόθεση ορίζεται ξανά για οδηγίες με βάση τη Δ.30 για να 

διαπιστωθεί κατά πόσο είναι έτοιμη για ακρόαση στις 22.6.21 και ώρα 9:00 

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: 1913/18 

Ορισμένη: 13.5.21 

 

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.  

Έχουν καταχωρηθεί ενστάσεις στην αίτηση ημερ. 5.11.20 εκ μέρους της 

Καθ’ ης η Αίτηση και των 2-9. Οι συνήγοροι παρακαλούν όπως οριστεί για 

ακρόαση. Η αίτηση ορίζεται για ακρόαση με γραπτές αγορεύσεις στις 

11.6.21 και ώρα 10:00 π.μ. Οι συνήγοροι να αποστείλουν γραπτώς τις 

αγορεύσεις τους στο Δικαστήριο αφού προηγουμένως τις ανταλλάξουν 

μεταξύ τους.  

 

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 1427/19 

Ορισμένη: 13.5.21 

 

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.  

Τα δικόγραφα έχουν συμπληρωθεί και έχουν καταχωρηθεί αιτήσεις 

κλήσεων για οδηγίες με βάση τη Δ.30 όπως και το σχετικό παράρτημα των 

Εναγομένων. Ενόψει των όσων αναφέρονται σε αυτά, εκδίδονται εκ 

συμφώνου και εκατέρωθεν διατάγματα αποκάλυψης και επιθεώρησης 

εγγράφων. Έ/δ αποκάλυψης να καταχωρηθούν εντός 60 ημερών από 

13.5.21. Η αγωγή ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες με βάση τη Δ.30 στις 

15.9.21. Έξοδα στην πορεία.  

 

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 2319/19 

Ορισμένη: 13.5.21 

 

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 10.12.20 που ήταν ορισμένη η υπόθεση αναβλήθηκε για οδηγίες 

αρχικά στις 18.3.21 και ακολούθως για τις 13.5.21 ενόψει του ότι είχε 

υποβληθεί από τους Εναγόμενους αίτηση για το σχέδιο ΕΣΤΙΑ η οποία είχε 

εγκριθεί καταρχήν και είχε υποβληθεί στο αρμόδιο υπουργείο για εξέταση. 

Δεν έχω ενημέρωση από τους συνηγόρους αναφορικά με την έκβαση των 

προσπαθειών. Η υπόθεση επαναορίζεται για οδηγίες στις 7.7.21 και ώρα 

9:00 π.μ. και παρακαλώ όπως την επόμενη φορά τύχω ενημέρωσης για το 

στάδιο στο οποίο βρίσκονται οι προσπάθειες ούτως ώστε να μπορέσει το 

Δικαστήριο να την ορίσει σχετικά. 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. Αγωγής: 2458/19 

Ορισμένη: 13.5.21 

 

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. 16.2.21 για απόφαση λόγω μη καταχώρησης 

υπεράσπισης από πλευράς Εναγομένων 1 και 2. Η υπεράσπιση των 

Εναγομένων 1 και 2 έχει καταχωρηθεί σύμφωνα με τα e-mail των 

δικηγόρων στις 10.5.21 αλλά ακόμα δεν βρίσκεται στον φάκελο του 

Δικαστηρίου. οι συνήγοροι των Αιτητών ζητούν να αποσύρουν την αίτηση 

με έξοδα, ως εκ τούτου, η αίτηση ημερ. 16.2.21 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. 

 

 

 

 

 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 3756/19 

Ορισμένη: 13.5.21 

 

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.  

Είχαν εκδοθεί διατάγματα για ένορκη αποκάλυψη εγγράφων εκ πλευράς 

Εναγομένων 1 και 2. Οι Ενάγοντες ακόμα δεν έχουν προχωρήσει με το 

αντίστοιχο διάβημα. Παρατείνεται ο χρόνος καταχώρησης έ/δ αποκάλυψης 

εκ πλευράς Εναγόντων μέχρι τις 16.6.21. Η αγωγή ορίζεται για περαιτέρω 

οδηγίες με βάση τη Δ.30 στις 18.6.21 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: 892/20 

Ορισμένη: 13.5.21 

 

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.  

Τα δικόγραφα της αγωγής έχουν συμπληρωθεί. Έχει καταχωρηθεί εκ 

πλευράς Εναγόντων αίτηση κλήσης για οδηγίες με βάση τη Δ.30 και οι 

Εναγόμενοι έχουν καταχωρήσει το σχετικό παράρτημα. Ενόψει των 

ανωτέρω, εκδίδονται εκ συμφώνου και εκατέρωθεν διατάγματα ένορκης 

αποκάλυψης και επιθεώρησης εγγράφων. Έ/δ αποκάλυψης να 

καταχωρηθούν εντός 60 ημερών από 13.5.21. Η αγωγή ορίζεται για 

περαιτέρω οδηγίες με βάση τη Δ.30 στις 20.9.21. 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: 893/20 

Ορισμένη: 13.5.21 

 

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.  

Τα δικόγραφα της αγωγής έχουν συμπληρωθεί. Έχει καταχωρηθεί εκ 

πλευράς Εναγόντων αίτηση κλήσης για οδηγίες με βάση τη Δ.30 και οι 

Εναγόμενοι έχουν καταχωρήσει το σχετικό παράρτημα. Ενόψει των 

ανωτέρω, εκδίδονται εκ συμφώνου και εκατέρωθεν διατάγματα ένορκης 

αποκάλυψης και επιθεώρησης εγγράφων. Έ/δ αποκάλυψης να 

καταχωρηθούν εντός 60 ημερών από 13.5.21. Η αγωγή ορίζεται για 

περαιτέρω οδηγίες με βάση τη Δ.30 στις 20.9.21. 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: 2438/20 

Ορισμένη: 13.5.21 

 

Δικαστήριο: Ενόψει του ότι οι Εναγόμενοι εμφανίζονται προσωπικά και 

έχουν δοθεί οδηγίες από το Δικαστήριο να ειδοποιηθούν από το 

Πρωτοκολλητείο για την ημερομηνία 13.5.21, απαιτείται η φυσική εμφάνιση 

ενώπιον του Δικαστηρίου τόσο των συνηγόρων των Εναγόντων, όσο και 

των Εναγομένων 1 και 2 στις 13.5.21 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: 2570/20 

Ορισμένη: 13.5.21 

 

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. Ο Δικαστής 

που της επιλήφθηκε ζήτησε όπως καταχωρηθεί συμπληρωματική έ/δ που 

να συνοδεύεται με τα πρωτότυπα έγγραφα ή εξήγηση γιατί έχουν 

παρουσιαστεί στο Δικαστήριο για απόδειξη της υπόθεσης αντίγραφα και γι’ 

αυτό το λόγο την είχε ορίσει για περαιτέρω απόδειξη στις 13.5.21. 

Παρατηρώ ότι δεν έχει ακόμα καταχωρηθεί η συμπληρωματική έ/δ που έχει 

ζητηθεί. Γι’ αυτό το λόγο η υπόθεση αναβάλλεται ξανά για απόδειξη στις 

21.5.21. Παρακαλώ όπως η συμπληρωματική έ/δ τεθεί εντός του φακέλου 

πριν από την ημερομηνία που είναι ορισμένη.  

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 2591/20 

Ορισμένη: 13.5.21 

 

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. Εκκρεμεί 

αίτηση ημερ. 29.10.20 λόγω μη καταχώρησης υπεράσπισης εκ πλευράς 

του Εναγομένου 4 η συνήγορος του οποίου ζητά περαιτέρω χρόνο για 

καταχώρηση της υπεράσπισης της. Η αίτηση ορίζεται για απόδειξη στις 

23.6.21 εκτός αν καταχωρηθεί υπεράσπιση μέχρι τις 18.6.21. 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. Γεν. Αίτησης: 1621/11  

Ορισμένη: 13.5.21 

 

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.  

Είναι ορισμένη αίτηση έρευνας ημερ. 8.10.19. Όπως πληροφορούν οι 

συνήγοροι το Δικαστήριο η υπόθεση έχει διευθετηθεί γι’ αυτό και ζητούν την 

άδεια του Δικαστηρίου να αποσύρουν την αίτηση με διαταγή όπως κάθε 

πλευρά επιβαρυνθεί τα δικά της έξοδα.  

Ενόψει των ανωτέρω, η αίτηση έρευνας ημερ. 8.10.19 αποσύρεται και 

απορρίπτεται ως εξωδίκως διευθετηθείσα. Χωρίς επιφύλαξη δικαιωμάτων. 

Κάθε πλευρά θα επιβαρυνθεί τα δικά της έξοδα. Προηγούμενες διαταγές για 

έξοδα ακυρώνονται.  

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Γεν. Αίτησης: 57/21 

Ορισμένη: 13.5.21 

 

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.  

Επειδή οι συνήγοροι ζητούν όπως η υπόθεση γίνει με φυσική παρουσία 

των μερών ενόψει του ότι υπάρχει πιθανότητα συμβιβασμού της, 

αναβάλλεται για οδηγίες στις 24.5.21 και ώρα 9:30 π.μ. Οι συνήγοροι να 

είναι παρόντες στο Δικαστήριο. 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: 98/21 

Ορισμένη: 13.5.21 

 

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 αίτηση έχει επιδοθεί στον παραλήπτη και διαχειριστή της Καθ’ ης η 

Αίτηση εταιρείας. Δεν έχει καταχωρηθεί εμφάνιση, ούτε και έχει ληφθεί 

οποιοδήποτε μήνυμα ότι προτίθεται να εμφανιστεί. Ενόψει τούτου, 

παρακαλώ όπως κατατεθεί ενώπιον του Δικαστηρίου μια σύντομη 

αγόρευση της πλευράς του Αιτητή που να υποστηρίζει την έκδοση των 

αιτούμενων διαταγμάτων. Η αίτηση ορίζεται για το σκοπό αυτό στις 14.6.21 

και ώρα 9:00 π.μ. Η σύντομη αγόρευση μπορεί να μου σταλεί είτε με e-mail 

είτε να κατατεθεί στο Πρωτοκολλητείο από προηγουμένως.  

 

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αίτ. Εταιρειών: 290/21 

Ορισμένη: 13.5.21 

 

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 αίτηση αφορά παράταση του χρόνου κοινοποίησης του Εντύπου ΗΕ12 

στο γραφείο του Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη. Έχει 

δεόντως επιδοθεί στον Έφορο Εταιρειών ο οποίος δεν έχει ενημερώσει το 

Δικαστήριο ούτε περί πρόθεσης του να εμφανιστεί ή να φέρει ένσταση. Έχω 

μελετήσει την αίτηση, την έ/δ, καθώς και τα επισυνημμένα σε αυτή 

τεκμήρια. Λαμβάνω υπόψη μου ότι από την προτεινόμενη αύξηση 

κεφαλαίου που έχει γίνει δεν επηρεάζεται δυσμενώς κανένας τρίτος, γι’ αυτό 

και εκδίδεται διάταγμα ως η παράγραφος 8(α) της αίτησης. Καμιά διαταγή 

για έξοδα. Η ημερομηνία διατάγματος είναι 13.5.21.  

 

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αίτ. Εταιρειών: 320/21 

Ορισμένη: 13.5.21 

 

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.  

Εκκρεμούν δύο αιτήσεις ημερ. 28.4.21.  

- Σε σχέση με την αίτηση για οδηγίες, αυτή ορίζεται για εξέταση στις 

13.5.21 και ώρα 10:30 π.μ. χωρίς να απαιτείται δημοσίευση ή 

αποστολή οποιωνδήποτε ειδοποιήσεων.  

- Σε σχέση με την κυρίως αίτηση, αφού έχω μελετήσει όλα όσα 

αναφέρονται σε αυτή. Το γεγονός ότι ο Επίσημος Παραλήπτης δεν 

έχει ενημερώσει ούτε επί της πρόθεσης του να εμφανιστεί ούτε ότι 

φέρει οποιαδήποτε ένσταση, και λαμβάνοντας υπόψη μου τα όσα 

αναφέρονται στο σώμα της  αίτησης, την έ/δ που τη συνοδεύει και 

ειδικότερα λόγω του γεγονότος ότι η εταιρεία δεν έχει οποιουσδήποτε 

πιστωτές και δεν πρόκειται να πληγούν τα συμφέροντα 

οποιουδήποτε τρίτου προσώπου, εκδίδονται διατάγματα ως η 

παράγραφος 12(Α)(Β)(Γ) της αίτησης. Η ημερομηνία διατάγματος 

είναι 13.5.21.  

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 


