
 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 1227/08 

Ορισμένη: 20.5.21 

 

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 αίτηση ημερ. 1.3.21 έχει καταχωρηθεί αίτηση για 

αντεξέταση της ε/δ στις 7.5.21. Ο συνήγορος του Εναγομένου προτίθεται 

να καταχωρήσει ένσταση και ζητά ολιγοήμερη παράταση. Δίδονται οδηγίες 

στο συνήγορο του Εναγομένου Αίτηση όπως καταχωρήσει την ένσταση 

του μέχρι τις 31.5.21. Η αίτηση για έκδοση διατάγματος αντεξέτασης της 

ε/δ ορίζεται για ακρόαση με γραπτές αγορεύσεις στις 4.6.21 και ώρα 10:00 

π.μ. Την ίδια μέρα παραμένει για οδηγίες η αίτηση τροποποίησης και η 

αγωγή. Οι συνήγοροι παρακαλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά τις 

αγορεύσεις τους στο Δικαστήριο αφού προηγουμένως τις ανταλλάξουν 

μεταξύ τους. 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: 2141/11 

Ορισμένη: 20.5.21 

 

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 για ακρόαση στις 20.5.21. Κατά την προηγούμενη 

ημερομηνία που ήταν η 26.2.21 είχε γίνει διεξοδική συζήτηση της 

υπόθεσης και ο συνήγορος των εναγόντων είχε δεσμευτεί ότι θα 

παραδώσει στο συνήγορο των Εναγομένων αναδομημένες καταστάσεις 

λογαριασμού. Κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει ακόμα και επίσης ο συνήγορος του 

Εναγομένου ενημερώνει το Δικαστήριο ότι θα εισαχθεί στο νοσοκομείο για 

εγχείρηση και ζητά όπως η υπόθεση παραμείνει για οδηγίες στις 7.7.21, 

θέση με την οποία συμφωνεί ο συνήγορος των Εναγόντων και 

αναλαμβάνει όπως μέχρι τότε παραδώσει τις αναδομημένες καταστάσεις 

λογαριασμού. Παραμένει για οδηγίες στις 7.7.21 και ώρα 9:30 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: 8159/13 

Ορισμένη: 20.5.21 

 

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 δικαιοδοσίας Α.Ε.Δ. Έχει οριστεί για ακρόαση από άλλο 

δικαστή που της είχε επιληφθεί την τελευταία φορά. Το παρόν Δικαστήριο 

δεν θα μπορέσει να προχωρήσει με την ακροαματική διαδικασία στις 

20.5.21. Αναβάλλεται για ακρόαση στις 20.9.21 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: 4434/15 

Ορισμένη: 20.5.21 

 

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 στις 20.5.21 για ακρόαση αναφορικά με τους 

Εναγόμενους 1 και 3. Οι συνήγοροι που τη χειρίζονται ζητούν από κοινού 

αναβολή ενόψει προσπαθειών που γίνονται για διευθέτηση τόσο της 

παρούσας όσο και άλλων που εκκρεμούν μεταξύ των ιδίων διαδίκων. 

Ζητούν όπως αναβληθεί σε μεταγενέστερη χρονικό διάστημα ικανό για να 

δοθεί ο απαιτούμενος χρόνος για τη διευθέτηση της. Η υπόθεση 

αναβάλλεται για ακρόαση στις 13.9.21 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: 2294/16 

Ορισμένη: 20.5.21 

 

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. Λόγω πολύ παλαιότερων 

υποθέσεων που εκκρεμούν στο ημερολόγιο του παρόντος, η παρούσα 

επαναορίζεται για ακρόαση στις 27.9.21 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: 967/17 

Ορισμένη: 20.5.21 

 

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. Λόγω πολύ παλαιότερων 

υποθέσεων που εκκρεμούν στο ημερολόγιο του παρόντος, η παρούσα 

επαναορίζεται για ακρόαση στις 28.9.21 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: 4259/17 

Ορισμένη: 20.5.21 

 

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 το πρακτικό ημερ. 27.4.21 έχει τεθεί εντός του φακέλου η 

κλήση για οδηγίες που έχει καταχωρηθεί εκ πλευράς των Εναγόντων. Το 

παράρτημα που σύμφωνα με τις θέσεις των δικηγόρων έχει καταχωρηθεί 

από τους Εναγόμενους ακόμα δεν βρίσκεται στον φάκελο. Παρακαλώ 

όπως φροντίσετε να τεθεί ενώπιον του φακέλου το σχετικό παράρτημα. 

Εκδίδονται εκ συμφώνου και εκατέρωθεν διατάγματα επιθεώρησης και 

ένορκης αποκάλυψης εγγράφων. Έ/δ αποκάλυψης να καταχωρηθούν 

εντός 45 ημερών από τις 20.5.21. Η αίτηση ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες 

με βάση τη 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: 2168/18 

Ορισμένη: 20.5.21 

 

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 20.5.21 είναι ορισμένη η αγωγή όπως και είχα δώσει οδηγίες να 

καταχωρηθεί ένσταση στην αίτηση ημερ. 10.12.20 μέχρι 17.5.21. Ακόμα 

δεν έχει καταχωρηθεί ένσταση στην αίτηση. Ο χρόνος καταχώρησης της 

ένστασης παρατείνεται μέχρι τις 11.6.21. Η αίτηση ορίζεται για οδηγίες για 

να διαπιστωθεί αν είναι έτοιμη για ακρόαση στις 15.6.21. Η αγωγή για 

οδηγίες. Έξοδα στην πορεία.  

 

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 2316/18 

Ορισμένη: 20.5.21 

 

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. Λόγω πολύ παλαιότερων 

υποθέσεων που εκκρεμούν στο ημερολόγιο του παρόντος, η παρούσα 

επαναορίζεται για ακρόαση στις 29.9.21 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: 4179/19 

Ορισμένη: 20.5.21 

 

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. 26.3.21 για απόφαση λόγω μη καταχώρησης 

υπεράσπισης. Οι συνήγοροι των Εναγομένων ζητούν δύο εβδομάδες για 

καταχώρηση υπεράσπισης. Η αίτηση ορίζεται για οδηγίες στις 9.6.21. 

Υπεράσπιση να καταχωρηθεί μέχρι τις 7.6.21. 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: 83/20 

Ορισμένη: 20.5.21 

 

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 τελευταίες οδηγίες του Δικαστηρίου ημερ. 12.4.21 ήταν όπως 

ενημερωθώ για τις διαβουλεύσεις που γίνονται μεταξύ των δικηγόρων με 

τον πιο πάνω αριθμό αίτηση στην οποία εκκρεμούν τέσσερις αιτήσεις. Οι 

συνήγοροι με e-mail τους έχουν απαντήσει ότι ζητούν ακόμα λίγο χρόνο 

για να τοποθετηθούν τελικά ενώπιον του Δικαστηρίου σε σχέση με όλες τις 

αιτήσεις αφού στόχος τους είναι να καταλήξουν σε μια διευθέτηση ως τον 

περαιτέρω χειρισμό της υπόθεσης, κάτι που θα είναι ωφέλιμο για την 

υπόθεση γιατί έτσι θα εξοικονομηθεί πολύτιμος χρόνος και χρήμα. 

Αναφέρουν επίσης ότι αντιμετώπιζαν προβλήματα επικοινωνίας με τους 

πελάτες τους ενόψει και της πανδημίας τα οποία όμως τώρα έχουν λυθεί.  

Ενόψει των ανωτέρω, το αίτημα των συνηγόρων εγκρίνεται. Η κυρίως 

αίτηση και οι υπόλοιπες αιτήσεις που εκκρεμούν ορίζονται για οδηγίες στις 

24.6.21 και ώρα 9:30 π.μ. Παρακαλώ όπως ενημερωθώ εγκαίρως και πριν 

από την εν λόγω ημερομηνία για την τυχόν κατάληξη των προσπαθειών 

τους.  

 

(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: 20.5.21 

 

Δικαστήριο: Απαιτείται η φυσική παρουσία των συνηγόρων στο Δικαστήριο 

στις 20.5.21 και ώρα 10:30 π.μ.  

 

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 

 

 

 


