
 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 3297/12 

Ορισμένη: 19.5.21 

 

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 συνέχιση της ακρόαση στις 19.5.21 και 9:30 

π.μ. Αναμένω ότι θα προχωρήσει η διαδικασία.  

 

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 7793/14 

Ορισμένη: 19.5.21 

 

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 19.5.21. Έχει τεθεί κοινό αίτημα 

αναβολής από τους συνηγόρους που τη χειρίζονται ενόψει του ότι γίνονται 

προσπάθειες για συμβιβασμό και επίσης ένας εκ των δικηγόρων βρίσκεται 

σε αυτοπεριορισμό ως στενή επαφή επιβεβαιωμένου κρούσματος Covid-

19. Ζητούν όπως παραμείνει σε νέα ημερομηνία χωρίς έξοδα. 

Επαναορίζεται για ακρόαση στις 25.6.21 και ώρα 10:30 π.μ. Καμιά διαταγή 

για έξοδα. Αν οι προσπάθειες των συνηγόρων καταλήξουν σε συμβιβασμό 

παρακαλώ όπως ενημερωθώ.  

 

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 1072/15 

Ορισμένη: 19.5.21 

 

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. Οι συνήγοροι ενημερώνουν το 

Δικαστήριο ότι γίνονται προσπάθειες για εξώδικη διευθέτηση της οι οποίες 

βρίσκονται σε καλό δρόμο αλλά χρειάζεται ακόμα χρόνος για να 

υλοποιηθούν. Ζητούν όπως οριστεί για ακρόαση σε μακρινή ημερομηνία. Η 

υπόθεση ορίζεται για ακρόαση στις 30.9.21 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: 3660/15 

Ορισμένη: 19.5.21 

 

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 19.5.21. Οι συνήγοροι της 

Εναγομένης 3 αναφέρουν ότι έχουν σκοπό να αποσυρθούν από την 

εκπροσώπηση της και ζητούν όπως τους δοθεί χρόνος για να προβούν 

στα δέοντα μέτρα για την ενημέρωση της. Οι συνήγοροι των Εναγόντων 

δεν έχουν ένσταση, ζητούν σύντομη ημερομηνία και διαταγή όπως τα 

έξοδα να μην επιβαρύνουν την πλευρά των Εναγόντων. Αναβάλλεται για 

οδηγίες στις 7.6.21 και ώρα 9:00 π.μ. Οι συνήγοροι της Εναγομένης 3 

καλούνται να ειδοποιήσουν δεόντως την Εναγομένη 3 τόσο για την 

πρόθεση τους να αποσυρθούν όσο και για το γεγονός ότι είναι απαραίτητη 

η δική της παρουσία ή η παρουσία του νέου δικηγόρου στις 7.6.21 και ώρα 

9:00 π.μ. στο Δικαστήριο. 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: 5631/16 

Ορισμένη: 19.5.21 

 

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 του ότι το Δικαστήριο θα 

συνεχίσει την ακρόαση 3297/12 αναβάλλεται και επαναορίζεται για 

ακρόαση στις 21.9.21 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: 93/17 

Ορισμένη: 19.5.21 

 

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 Α.Ε.Δ. Έχει οριστεί από άλλο Δικαστήριο 

στις 19.5.21 για ακρόαση. Ο συνήγορος των Εναγόντων έχει υποβάλει 

αίτημα για αναβολή (παρόλο που στο e-mail του προφανώς εκ λάθους 

αναφέρεται σε 97/17) λόγω του ότι θα είναι απασχολημένος με την 497/13. 

Το αίτημα εγκρίνεται. Επαναορίζεται για ακρόαση στις 30.9.21 και ώρα 

10:30 π.μ. Έξοδα στην πορεία, 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: 1490/17 

Ορισμένη: 19.5.21 

 

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 του ότι το Δικαστήριο θα 

συνεχίσει την ακρόαση 3297/12 αναβάλλεται και επαναορίζεται για 

ακρόαση στις 24.9.21 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: 1493/19 

Ορισμένη: 19.5.21 

 

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.  

Στον φάκελο δεν υπάρχει τροποποιημένη υπεράσπιση της Εναγομένης. 

Παρακαλούνται οι συνήγοροι της όπως φροντίσουν να τοποθετηθεί στον 

φάκελο. Εάν θα καταχωρηθεί απάντηση, αυτή να καταχωρηθεί εντός 10 

ημερών από τις 19.5.21. Ενόψει των ανωτέρω, η υπόθεση ορίζεται για 

οδηγίες στις 16.6.21 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: 1494/19 

Ορισμένη: 19.5.21 

 

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.  

Παρατηρώ ότι έχει καταχωρηθεί έ/δ αποκάλυψης εγγράφων εκ μέρος της 

Ενάγουσας και του Εναγομένου 2. Δεν έχει ακόμα καταχωρηθεί έ/δ 

αποκάλυψης εγγράφων εκ πλευράς Εναγομένων 1, 3, 4, 5 και 6. Δίδονται 

οδηγίες όπως έ/δ αποκάλυψης εγγράφων εκ πλευράς Εναγομένων 1, 3, 4, 

5 και 6 καταχωρηθεί εντός 30 ημερών από 19.5.21. Η αγωγή ορίζεται για 

περαιτέρω οδηγίες με βάση τη Δ.30 στις 24.6.21 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: 1498/19 

Ορισμένη: 19.5.21 

 

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 οδηγίες με βάση τη Δ.30. Έχουν εκδοθεί διατάγματα 

για καταχώρηση ε/δ αποκάλυψης εγγράφων από όλους τους διαδίκους 

μέχρι τις 14.5.21. Στο φάκελο δεν υπάρχει καμία έ/δ αποκάλυψης 

εγγράφων από κανένα εκ των συνηγόρων. Δίδεται περαιτέρω χρόνος σε 

όλους τους συνήγορους όπως καταχωρήσουν την έ/δ αποκάλυψης 

εγγράφων μέχρι τις 23.6.21. Η αγωγή ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες με 

βάση τη Δ.30 στις 25.6.21. 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: 1638/19 

Ορισμένη: 19.5.21 

 

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. 23.2.21 από τους Εναγόμενους Αιτητές για 

απόρριψη της αγωγής λόγω παράλειψης συνέχισης της διαδικασίας. 

Παρόλο που είχαν δοθεί οδηγίες για καταχώρηση της έ/α εκ πλευράς 

Εναγόντων αυτή δεν έχει ακόμα καταχωρηθεί. Δίδονται οδηγίες στους 

Ενάγοντες όπως καταχωρήσουν την έ/α τους μέχρι τις 23.6.21. Η αίτηση 

ορίζεται για οδηγίες στις 25.6.21. Έξοδα στην πορεία της αίτησης, όχι 

εναντίον των Εναγομένων Αιτητών.  

 

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 2952/19 

Ορισμένη: 19.5.21 

 

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 κλήσης για οδηγίες με βάση τη Δ.30. Είχαν δοθεί οδηγίες 

σε όλους τους συνηγόρους για καταχώρηση ε/δ αποκάλυψης εγγράφων. 

Κανένας εκ των οποίων δεν έχει συμμορφωθεί με τις οδηγίες του 

Δικαστηρίου. Ως εκ των ανωτέρω, δίδονται εκ νέου οδηγίες σε όλους τους 

συνηγόρους όπως καταχωρήσουν έ/δ αποκάλυψης εγγράφων μέχρι 

25.6.21. Η αγωγή ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες στις 29.6.21. 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: 571/20 

Ορισμένη: 19.5.21 

 

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. 8.3.21. Ο συνήγορος της Εναγομένης 2 έχει 

καταχωρήσει το δικό του παράρτημα. Με βάση τα πιο πάνω, εκδίδονται εκ 

συμφώνου και εκατέρωθεν διατάγματα αποκάλυψης και επιθεώρησης 

εγγράφων. Έ/δ αποκάλυψης να καταχωρηθούν εντός 45 ημερών από 

19.5.21. Η αίτηση ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες με βάση τη Δ.30 στις 

13.9.21 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: 1839/20 

Ορισμένη: 19.5.21 

 

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. 11.11.20 εναντίον των Εναγομένων 1, 

2 και 3 λόγω μη καταχώρησης υπεράσπισης. Η υπεράσπιση έχει 

καταχωρηθεί στις 10.5.21. Ως εκ τούτου, η αίτηση ημερ. 11.11.20 

αποσύρεται με έξοδα υπέρ της Ενάγουσας Αιτήτριας και εναντίον των 

Εναγομένων 1, 2 και 3 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: 1934/20 

Ορισμένη: 19.5.21 

 

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.  

Σύμφωνα με τις οδηγίες του Δικαστηρίου έχουν καταχωρηθεί καταλόγοι 

μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας και από την πλευρά των Εναγομένων και 

από την πλευρά των Εναγόντων η οποία όμως δεν βρίσκεται εντός του 

φακέλου. Παρακαλούνται οι συνήγοροι των Εναγόντων όπως φροντίσουν 

να τεθεί εντός του φακέλου αντίγραφο του ονομαστικού καταλόγου 

μαρτύρων και της σύνοψης της μαρτυρίας τους. Η αγωγή ορίζεται για 

ακρόαση στις 4.10.21 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. Γεν. Αίτησης: 1453/13 

Ορισμένη: 19.5.21 

 

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 Α.Ε.Δ. Είναι ορισμένη για οικονομική 

εξέταση η αίτηση ημερ. 29.8.19 αύριο 19.5.21 και ώρα 10:30 π.μ. Το 

παρόν Δικαστήριο θα προχωρήσει με την ακρόαση της συνεχιζόμενης 

υπόθεσης 3297/12. Η αίτηση επαναορίζεται για ακρόαση εφόσον εκκρεμεί 

και η αίτηση των Καθ’ ων η Αίτηση για ένταξη τους στο σχέδιο ΕΣΤΙΑ στις 

6.7.21 και ώρα 10:00 π.μ. Ο Καθ’ ου η Αίτηση να είναι παρών. Εάν 

υπάρχουν οποιεσδήποτε εξελίξεις αναφορικά με το σχέδιο ΕΣΤΙΑ 

παρακαλούνται οι συνήγοροι όπως ενημερώσουν το Δικαστήριο 

προηγουμένως. 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. Αίτ. Πτώχευσης: 3/19 

Ορισμένη: 19.5.21 

 

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 19.5.21 και ώρα 9:00 π.μ. 

Παρακαλούνται οι δικηγόροι όπως ενημερώσουν το Δικαστήριο σήμερα 

κατά πόσο θα προχωρήσουν με ακροαματική διαδικασία με μάρτυρες ή με 

γραπτές αγορεύσεις διότι το Δικαστήριο θα συνεχίσει την ακρόαση της 

3297/12 που είναι συνεχιζόμενη πολύ παλαιότερη και αφορά υπόθεση 

ιατρικής αμέλειας.  

 

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αίτ. Εταιρειών: 262/21  

Ορισμένη: 19.5.21 

 

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 έκδοση διατάγματος του Δικαστηρίου με την οποία να 

παρατείνεται χρόνος υποβολής και καταχώρησης στον Έφορο Εταιρειών 

του Εντύπου ΗΕ12. Η αίτηση έχει δεόντως επιδοθεί στον Έφορο Εταιρειών 

ο οποίος δεν έχει ενημερώσει ούτε περί πρόθεσης του να εμφανιστεί στη 

διαδικασία ούτε περί πρόθεσης να φέρει ένσταση στη διαδικασία. Ως εκ 

των ανωτέρω, εκδίδεται διάταγμα ως η παράγραφος Α της αίτησης. Καμιά 

διαταγή για έξοδα. Η ημερομηνία του διατάγματος είναι η 19.5.21.  

 

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αιτήσεων: 373/17 και 123/19 (FBME) 

Ορισμένη: 19.5.21 

 

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.  

Λυπούμαι να παρατηρήσω ότι τα e-mail που έχουν ανταλλαγεί μεταξύ σας 

δεν περιορίζονται στα αιτήματα σας αλλά επεκτείνονται και σε άλλα θέματα 

τα οποία δεν προτίθεμαι να επαναλάβω. Θεωρώ εντελώς λανθασμένη 

αυτή την πρακτική. Ο λόγος που καθιερώθηκε η διεκπεραίωση υποθέσεων 

ηλεκτρονικά είναι για εξοικονόμηση δικαστικού και δικηγορικού χρόνου και 

όχι για αντιπαραθέσεις.  

Εκκρεμεί αίτηση για καταχώρηση συμπληρωματικής έ/δ την οποία έχει 

καταχωρήσει ο κ. Φραγκίσκος Χατζηχάννας. Ο δρ Π. Κούρτελος και η κα 

Θ. Ραφτοπούλου που είχαν δηλώσει ότι θα καταχωρήσουν ένσταση και 

τους είχε δοθεί χρόνος για οδηγίες ζητούν επιπλέον χρόνο δύο 

εβδομάδων. Ο κ. Χατζηχάννας έχει ένσταση θεωρώντας ότι ο χρόνος που 

δόθηκε ήταν πέραν από ικανοποιητικός. Λαμβάνοντας υπόψη μου το όλο 

ιστορικό των δύο αιτήσεων, όπως και το γεγονός ότι ακόμα εκκρεμεί η 

ένσταση στη Γεν. Αίτηση: 373/17 για την οποία ο κ. Παπαχαραλάμπους 

ζητά περαιτέρω χρόνο έξι εβδομάδων, τις όλες αναβολές που δόθηκαν και 

την προσπάθεια για σύντομη εκδίκαση των υποθέσεων, δίδονται οι 

ακόλουθες οδηγίες: 



1. Η αίτηση του κ. Χατζηχάννα ημερ. 7.4.21 για καταχώρηση 

συμπληρωματικής έ/δ ορίζεται για ακρόαση με γραπτές αγορεύσεις 

στις 7.6.21 και ώρα 10:00 π.μ. Οι συνήγοροι να αποστείλουν τις 

αγορεύσεις στο Δικαστήριο αφού προηγουμένως τις ανταλλάξουν 

μεταξύ τους. Ενστάσεις στην αίτηση να καταχωρηθούν μέχρι 1.6.21. 

Έξοδα στην πορεία των αιτήσεων, όχι εναντίον του Αιτητή.  

2. Σε ό,τι αφορά το αίτημα του κ. Παπαχαραλάμπους για παραχώρηση 

χρόνου έξι εβδομάδων για καταχώρηση κυρίως ένστασης στην 

Αίτηση !23/19, ορίζεται για οδηγίες στις 7.6.21. Ένσταση μέχρι τότε. 

Εάν όμως ο κ. Παπαχαραλάμπους χρειάζεται περαιτέρω χρόνο να 

υποβάλει νέο αιτιολογημένο αίτημα το οποίο θα εξεταστεί από το 

Δικαστήριο.  

Ενόψει των οδηγιών αυτών θεωρώ ότι δεν χρειάζεται η φυσική 

παρουσία των συνηγόρων αύριο ενώπιον του Δικαστηρίου.  

 

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


