
 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 344/11 

Ορισμένη: 21.5.21 

 

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 έχει καταχωρηθεί αίτηση από τους 

Εναγόμενους στις 14.4.21 με την οποία ζητείται ο παραμερισμός, η 

ακύρωση και η διαγραφή της παρούσας αγωγής. Ο συνήγορος της 

Ενάγουσας Καθ’ ης η Αίτηση έχει καταχωρήσει την ένσταση του στις 

19.5.21. Ενόψει του ιστορικού της υπόθεσης, αλλά και της χρονολογίας 

καταχώρησης της, η αίτηση ορίζεται για ακρόαση με γραπτές αγορεύσεις 

στις 11.6.21 και ώρα 10:30 π.μ. Οι συνήγοροι θα έχουν το δικαίωμα και 

προφορικής αγόρευσης 15’ ο καθένας εκείνη την ημέρα. Για να 

διευκολυνθεί η διαδικασία οι συνήγοροι παρακαλούνται όπως ανταλλάξουν 

τις αγορεύσεις τους προηγουμένως. 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: 7595/12 

Ορισμένη: 21.5.21 

 

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. Το Δικαστήριο είναι έτοιμο να 

προχωρήσει με την ακρόαση. Έχει υποβληθεί αίτημα αναβολής της από 

τον δικηγόρο των Εναγομένων ο οποίος βρίσκεται σε περιορισμό και δεν 

μπορεί να εμφανιστεί ενώπιον του Δικαστηρίου. Ο συνήγορος της 

Ενάγουσας δεν φέρει ένσταση, ούτε και ζητά έξοδα ενόψει του λόγου 

αναβολής. Το αίτημα εγκρίνεται. Η υπόθεση αναβάλλεται για ακρόαση στις 

2.7.21 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: 8339/13 

Ορισμένη: 21.5.21 

 

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 Εναγόμενοι εμφανίζονται 

προσωπικά. Είχε επανειλημμένα δηλωθεί ότι ο Εναγόμενος 1 ανήκει στις 

ευάλωτες ομάδες πληθυσμού και η επιθυμία του ήταν όπως αποφευχθεί η 

παρουσία του στο Δικαστήριο. Ενόψει των ανωτέρω, η ακρόαση 

αναβάλλεται και επαναορίζεται για τις 21.9.21 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: 2260/15 

Ορισμένη: 21.5.21 

 

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 που χειρίζονται την 

υπόθεση έχουν ενημερώσει το Δικαστήριο ότι η Εναγομένη 1 τέθηκε σε 

εκκαθάριση υπό του Δικαστηρίου και εκκαθαριστής της διορίστηκε ο κ. Χρ. 

Κληρίδης. Η Ενάγουσα έχει επίσης καταχωρήσει επαλήθευση χρέους 

ενώπιον του Εκκαθαριστή το οποίο και εξετάζεται.  

Ο Εναγόμενος 2 έχει διορίσει νέο δικηγόρο και συγκεκριμένα το δικηγορικό 

γραφείο Χαβιαράς και Φιλιππου Δ.Ε.Π.Ε. σε αντικατάσταση του γραφείου 

Χριστόφορου Ιωάννου. Δεν έχει ακόμα καταχωρηθεί σημείωμα αλλαγής 

δικηγόρου. Παράκληση και των δύο συνηγόρων είναι όπως αναβληθεί για 

οδηγίες τον Σεπτέμβριο για να μπορέσουν μέχρι τότε να υλοποιηθούν και 

τα θέματα που αφορούν την εκκαθάριση της Εναγομένης 1 και να γίνει και 

η αλλαγή των δικηγόρων για την Εναγόμενη 2. Αναβάλλεται για οδηγίες 

στις 22.9.21 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: 1516/16 

Ορισμένη: 21.5.21 

 

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 λόγω μη καταχώρησης υπεράσπισης 

εναντίον των Εναγομένων 2 και 4 ημερ. 27.10.20. Οι συνήγοροι των 

Εναγομένων αναφέρουν ότι θα καταχωρήσουν την υπεράσπιση τους στις 

20.5.21 και ζητούν όπως θεωρηθεί εμπρόθεσμη παρά του ότι οι οδηγίες 

του Δικαστηρίου ήταν για καταχώρηση της μέχρι τις 18.5.21. Η 

υπεράσπιση των Εναγομένων 2 και 4 δεν βρίσκεται ακόμα στον φάκελο 

του Δικαστηρίου. Παρατείνεται ο χρόνος καταχώρησης της μέχρι τις 

27.5.21. Η αίτηση ορίζεται για απόδειξη στις 28.5.21 και παρακαλούνται οι 

συνήγοροι των Εναγομένων 2 και 4 όπως φροντίσουν η υπεράσπιση να 

τεθεί εντός του φακέλου για να μπορεί να αποσυρθεί η αίτηση.  

 

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 682/17 

Ορισμένη: 21.5.21 

 

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. Οι συνήγοροι των Εναγόντων 

αναφέρουν ότι σχετίζεται με την Αίτηση Έφεση 16/21 και τις Αγωγές 

231/17 και 481/17. Γίνονται προσπάθειες για συνολική διευθέτηση και 

ζητούν μια νέα ημερομηνία προς επίτευξη του σκοπού αυτού. Ως εκ των 

ανωτέρω, η αγωγή αναβάλλεται για ακρόαση στις 25.10.21 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: 3125/19 

Ορισμένη: 21.5.21 

 

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 κλήση για οδηγίες με βάση τη Δ.30. Έχει καταχωρηθεί σχετικά 

και το παράρτημα των Εναγομένων. Εκδίδονται εκ συμφώνου και 

εκατέρωθεν διατάγματα επιθεώρησης και αποκάλυψης εγγράφων. Έ/δ 

αποκάλυψης να καταχωρηθούν εντός 45 ημερών από 21.5.21. Η αγωγή 

ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες με βάση τη Δ.30 στις 22.9.21 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: 529/20 

Ορισμένη: 21.5.21 

 

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 αιτήσεις κλήσης για οδηγίες με βάση τη Δ.30 που έχουν 

καταχωρηθεί από την Ενάγουσα και τους συνήγορους της Εναγομένης 1. 

Ο συνήγορος της Εναγομένης 2 δεν έχει ακόμα καταχωρήσει το 

παράρτημα του. Δίδονται οδηγίες στο συνήγορο του Εναγομένου 2 όπως 

καταχωρήσει το παράρτημα του μέχρι τις 31.5.21. Οι αιτήσεις ορίζονται για 

οδηγίες στις 8.6.21 και ώρα 9:00 π.μ. Έξοδα στην πορεία της αγωγής.  

Η ημερ. 24.5.21 ακυρώνεται.  

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 2080/20 

Ορισμένη: 21.5.21 

 

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 υπό των Εναγομένων ημερ. 22.10.20 για απόρριψη της 

αγωγής λόγω μη συνέχισης της διαδικασίας. Η έ/α των Εναγόντων έχει 

καταχωρηθεί στις 14.5.21. Ως εκ των ανωτέρω, η αίτηση ημερ. 22.10.20 

αποσύρεται και απορρίπτεται με έξοδα υπέρ των Εναγομένων Αιτητών και 

εναντίον των Εναγόντων Καθ’ ων η Αίτηση. Να ακολουθηθούν οι θεσμοί.  

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αίτησης: 417/20 (περί Σωματείων και Ιδρυμάτων) 

Ορισμένη: 21.5.21 

 

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 τους παρασχεθεί περαιτέρω χρόνος διότι 

βρίσκονται σε διαβουλεύσεις για να επιτευχθεί η έκδοση εκ συμφώνου 

διατάγματος. Ζητούν συγκεκριμένα το μέγιστο χρόνο που μπορεί να τους 

δώσει το Δικαστήριο. Ενόψει των ανωτέρω, η αίτηση αναβάλλεται για 

οδηγίες στις 15.9.21 και ώρα 9:00 π.μ. Καμιά διαταγή για έξοδα.  

Νοείται ότι αν επέλθει συμφωνία μεταξύ τους ενωρίτερα και επιθυμούν να 

εκδοθεί σχετικό διάταγμα μπορούν να απευθυνθούν στο Δικαστήριο.  

 

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αίτησης: 30Α/21 (περί Σωματείων και Ιδρυμάτων) 

Ορισμένη: 21.5.21 

 

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 είναι ορισμένη για οδηγίες ενόψει προσπαθειών για έκδοση του 

αιτούμενου διατάγματος εκ συμφώνου. Δεν είχα καμία ενημέρωση από 

τους συνηγόρους ως προς την κατάληξη των προσπαθειών τους. Η αίτηση 

αναβάλλεται εκ νέου για οδηγίες στις 23.6.21 και ώρα 9:00 π.μ. Καμιά 

διαταγή για έξοδα.  

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 

 

 

 


