
 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 1623/12 

Ορισμένη: 24.5.21 

 

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 24.5.21. Έχει υποβληθεί αίτημα 

αναβολής της από τον συνήγορο του Ενάγοντα καθότι ο Ενάγοντας είναι 

Τουρκοκύπριος και λόγω των περιορισμών που υπάρχουν ενόψει 

κορωνοϊού δεν μπορεί να μεταβεί στο έδαφος της Δημοκρατίας. Ενόψει 

των ανωτέρω, το αίτημα εγκρίνεται. Λαμβάνοντας υπόψη μου και τις 

συνθήκες που επικρατούν για το θέμα του κορωνοϊού η αγωγή 

αναβάλλεται 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: 8400/12 

Ορισμένη: 24.5.21 

 

Δικαστήριο: Ενόψει του αριθμού των αιτήσεων που εκκρεμούν και των 

θεμάτων που έχουν προκύψει αναφορικά με την έκδοση των αποφάσεων 

του Δικαστηρίου ημερ. 14.5.21 και εφόσον ακόμα οι συνήγοροι δεν έχουν 

τοποθετηθεί, παρακαλούνται να είναι φυσικά παρόντες στο Δικαστήριο στις 

24.5.21 και ώρα 10:30 π.μ. εκτός εάν μέχρι τη Δευτέρα κοινοποιήσουν τις 

θέσεις τους στο Δικαστήριο αναφορικά με όλα τα θέματα που εκκρεμούν.  

 

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 4416/14 

Ορισμένη: 24.5.21 

 

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 24.5.21. Έχει υποβληθεί αίτημα 

από κοινού από τους δικηγόρους που εκπροσωπούν τους Ενάγοντες και 

τους Εναγομένους 4 για αναστολή της υπόθεσης μέχρι την εκδίκαση της 

Αίτησης Εκκαθάρισης 1/21 που έχει καταχωρηθεί εναντίον των 

Εναγομένων 4. Όλοι οι υπόλοιποι συμφωνούν. Εκδίδεται εκ συμφώνου 

διάταγμα αναστολής της παρούσας διαδικασίας μέχρι την ολοκλήρωση της 

διαδικασίας της Αίτησης Εκκαθάρισης 1/21. Για να μην παραμείνει όμως η 

υπόθεση χωρίς ημερομηνία θα δοθεί από το Δικαστήριο μια ημερομηνία 

για οδηγίες απλά για να διαπιστωθεί αν μέχρι τότε έχει ολοκληρωθεί η 

διαδικασία της Αίτησης Εκκαθάρισης 1/21. Η Αγωγή παραμένει για οδηγίες 

στις 5.7.21 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: 4155/15 

Ορισμένη: 24.5.21 

 

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 τεθεί ενώπιον που για χειρισμό 

ενόψει της κατάστασης που επικρατεί στο Ε.Δ. Λευκωσίας δεν υπάρχει 

χρόνος για να ξεκινήσει η υπόθεση στις 24.5.21 καθότι το παρόν 

Δικαστήριο έχει προγραμματίσει άλλες υποθέσεις της δικής του 

δικαιοδοσίας. 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: 5200/15 

Ορισμένη: 24.5.21 

 

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 σε ό,τι αφορά τους Εναγόμενους 

1-4 και για απόδειξη για την Εναγομένη 5. Λόγω πολύ παλαιότερων 

υποθέσεων που εκκρεμούν στο ημερολόγιο του Δικαστηρίου, αναβάλλεται 

για ακρόαση για τους Εναγομένους 1-4 και για απόδειξη για την Εναγομένη 

5 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. Αγωγής: 6345/15 

Ορισμένη: 24.5.21 

 

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 24.5.21. Έχει υποβληθεί αίτημα 

από τους δικηγόρους που εκπροσωπούν τους Ενάγοντες για αναστολή της 

υπόθεσης μέχρι την εκδίκαση της Αίτησης Εκκαθάρισης 1/21 που έχει 

καταχωρηθεί εναντίον των Εναγομένων 4. Όλοι οι υπόλοιποι συμφωνούν. 

Εκδίδεται εκ συμφώνου διάταγμα αναστολής της παρούσας διαδικασίας 

μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας της Αίτησης Εκκαθάρισης 1/21. Για 

να μην παραμείνει όμως η υπόθεση χωρίς ημερομηνία θα δοθεί από το 

Δικαστήριο μια ημερομηνία για οδηγίες απλά για να διαπιστωθεί αν μέχρι 

τότε έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της Αίτησης Εκκαθάρισης 1/21. Η 

Αγωγή παραμένει για οδηγίες στις 5.7.21 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: 3846/16 

Ορισμένη: 24.5.21 

 

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 Δικαστηρίου, αναβάλλεται 

για ακρόαση στις 5.10.21 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. Αγωγής: 688/17 

Ορισμένη: 24.5.21 

 

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 είχαν αναφέρει ότι γίνονται συζητήσεις για διευθέτηση της 

υπόθεσης και για το σκοπό αυτό είχε δοθεί χρόνος από το Δικαστήριο με 

παράκληση όπως ενημερωθεί για την πορεία των συζητήσεων τους. 

Ουδεμία ενημέρωση έχει γίνει. Έχουν καταχωρηθεί έ/δ αποκάλυψης εκ 

πλευράς των διαδίκων. Δίδονται οδηγίες όπως οι διάδικοι καταχωρήσουν 

ονομαστικούς καταλόγους μαρτύρων και σύνοψης της μαρτυρίας τους 

εντός 45 ημερών από 24.5.21. Η αγωγή αναβάλλεται 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: 2849/19 

Ορισμένη: 24.5.21 

 

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 στα πλαίσια της Δ.30 έχουν 

καταχωρηθεί έ/δ αποκάλυψης εγγράφων εκ πλευράς όλων των διαδίκων. 

Δίδονται οδηγίες όπως οι διάδικοι καταχωρήσουν ονομαστικούς 

καταλόγους μαρτύρων και σύνοψης της μαρτυρίας τους εντός 45 ημερών 

από 24.5.21. Η αγωγή αναβάλλεται 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: 422/20 

Ορισμένη: 24.5.21 

 

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 μονομερής αίτηση ημερ. 13.4.21 για ανανέωση του κλητηρίου. 

Εκδίδονται τα αιτούμενα διατάγματα ως οι παράγραφοι Α και Β της 

αίτησης. Η ημερομηνία των διαταγμάτων είναι 24.5.21. Καμιά διαταγή για 

έξοδα.  

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 2589/20 

Ορισμένη: 24.5.21 

 

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. 30.3.21 για έκδοση απόφασης εναντίον του 

Εναγομένου λόγω μη καταχώρησης υπεράσπισης. Η αίτηση έχει δεόντως 

επιδοθεί στη συνήγορο του Εναγομένου. Δίδονται οδηγίες όπως η 

υπεράσπιση του Εναγομένου καταχωρηθεί μέχρι 25.6.21. Η αίτηση 

ορίζεται για οδηγίες στις 28.6.21 και ώρα 9:00 π.μ. 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: 2838/20 

Ορισμένη: 24.5.21 

 

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. 30.3.21 για έκδοση απόφασης εναντίον των 

Εναγομένων 1-5 λόγω μη καταχώρησης υπεράσπισης. Η αίτηση έχει 

δεόντως επιδοθεί στη συνήγορο των Εναγομένων 1-5. Δίδονται οδηγίες 

όπως η υπεράσπιση των Εναγομένων 1-5 καταχωρηθεί μέχρι 25.6.21. Η 

αίτηση ορίζεται για οδηγίες στις 28.6.21 και ώρα 9:00 π.μ. 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: 461/18 

Ορισμένη: 24.5.21 

 

Δικαστήριο: Απαιτείται η φυσική παρουσία των συνηγόρων στο Δικαστήριο 

στις 24.5.21 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. Γεν. Αίτησης: 317/20 

Ορισμένη: 24.5.21 

 

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 για ακρόαση με γραπτές αγορεύσεις στις 24.5.21 και ώρα 

10:00 π.μ. Παρακαλώ όπως μου αποσταλούν με e-mail οι γραπτές σας 

αγορεύσεις αφού προηγουμένως τις ανταλλάξετε μεταξύ σας.  

 

 

 

(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: 24.5.21 

 

Δικαστήριο: Απαιτείται η φυσική παρουσία των συνηγόρων στο Δικαστήριο 

στις 24.5.21 και ώρα 9:00 π.μ.  

 

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


