
 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 580/10 

Ορισμένη: 25.5.21 

 

Δικαστήριο: Απαιτείται η φυσική παρουσία των μερών ενώπιον του 

Δικαστηρίου στις 25.5.21 και ώρα 9:30 π.μ.  

 

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 8249/12 

Ορισμένη: 25.5.21 

 

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 25.5.21 και ώρα 10:30 π.μ. 

Όπως έχω αναφέρει το Δικαστήριο θα είναι έτοιμο να την ξεκινήσει 

ελπίζοντας ότι οι δικηγόροι έχουν συμμορφωθεί με τις οδηγίες του 

Δικαστηρίου σε σχέση με τη γραπτή δήλωση του Ενάγοντα και τα 

έγγραφα.  

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 1019/14 

Ορισμένη: 25.5.21 

 

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.  

Το Δικαστήριο θα προχωρήσει με την ακρόαση της 8249/12 παλαιότερης 

και έτσι δεν παρέχεται χρόνος να ξεκινήσει η παρούσα. Επαναορίζεται για 

ακρόαση στις 14.9.21 και ώρα 10:30 π.μ. Έξοδα στην πορεία της αγωγής.  

Το Πρωτοκολλητείο να ενημερώσει τους Εναγομένους 1 και 3 για την 

εν λόγω ημερομηνία.  

 

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 2309/15 

Ορισμένη: 25.5.21 

 

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 μετά που οι δικηγόροι των 

Εναγομένων είχαν αναφέρει ότι υπήρχε σοβαρό ενδεχόμενο να 

αποσυρθούν από συνήγοροι τους. Όπως ενημερώνουν το Δικαστήριο 

τελικά δεν θα αποσυρθούν και ζητούν να τους δοθεί ημερομηνία για 

ακρόαση. Ενόψει των ανωτέρω, η υπόθεση ορίζεται 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: 3841/15 

Ορισμένη: 25.5.21 

 

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.  

Ενόψει αιτημάτων των συνηγόρων ότι γίνονται προσπάθειες για 

διευθέτηση της παρούσας αγωγής, έχει παραμείνει για οδηγίες στις 

25.5.21. Δεν είχα καμία ενημέρωση από τους δικηγόρους ως προς την 

έκβαση των προσπαθειών τους. Η υπόθεση παραμένει για οδηγίες για 

τελευταία φορά στις 2.7.21 και ώρα 9:00 π.μ. Καμιά διαταγή για έξοδα. Οι 

συνήγοροι παρακαλούνται να ειδοποιήσουν το Δικαστήριο από 

προηγουμένως για την έκβαση των προσπαθειών τους και τα αιτήματα 

τους.  

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 4713/16 

Ορισμένη: 25.5.21 

 

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.  

Το Δικαστήριο θα προχωρήσει με την ακρόαση της 8249/12 παλαιότερης 

και έτσι δεν παρέχεται χρόνος να ξεκινήσει η παρούσα. Επαναορίζεται για 

ακρόαση στις 23.9.21 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: 4883/16 

Ορισμένη: 25.5.21 

 

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 για οδηγίες. Οι 

συνήγοροι ζητούν νέα ημερομηνία για οδηγίες τον Σεπτέμβριο. Η υπόθεση 

αναβάλλεται εκ νέου για οδηγίες στις 22.9.21 και παρακαλώ τους 

συνηγόρους όπως ενημερώσουν το Δικαστήριο ως προς τα αιτήματα τους. 

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: 1757/17 

Ορισμένη: 25.5.21 

 

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.  

Έχει υποβληθεί αίτημα αναβολής από τον συνήγορο των Εναγομένων. Το 

αίτημα εγκρίνεται. Επαναορίζεται για ακρόαση στις 27.9.21 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: 49/18 

Ορισμένη: 25.5.21 

 

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. Εκκρεμούν αιτήσεις για οδηγίες με 

βάση τη Δ.30. Παρατηρώ ότι εντός του φακέλου υπάρχει έ/δ για 

αποκάλυψη εγγράφων, ονομαστικός κατάλογος μαρτύρων και σύνοψη 

μαρτυρίας. Δεν φαίνεται να υπάρχουν έ/δ αποκάλυψης εγγράφων, ούτε 

ονομαστικοί κατάλογοι και σύνοψη μαρτυρίας εκ πλευράς Εναγόντων και 

Εναγομένου 2. Εκδίδονται σχετικά διατάγματα και προς τους δύο. Έ/δ 

αποκάλυψης εγγράφων να καταχωρηθούν εντός 45 ημερών από 25.5.21. 

Να ακολουθήσουν οι ονομαστικοί κατάλογοι μαρτύρων και σύνοψη 

μαρτυρίας σε 45 μέρες μετέπειτα. Η υπόθεση ορίζεται για περαιτέρω 

οδηγίες με βάση τη Δ.30 στις 27.10.21 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: 2596/18 

Ορισμένη: 25.5.21 

 

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 1 και 2. Εντός του φακέλου δεν φαίνεται να 

υπάρχει επίδοση της αίτησης στους συνηγόρους των Εναγομένων 1 και 2. 

Η αίτηση αναβάλλεται για επίδοση στους συνηγόρους των Εναγομένων 1 

και 2 στις 3.6.21 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: 3326/20 

Ορισμένη: 25.5.21 

 

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 1-4. Η αίτηση έχει δεόντως επιδοθεί στους 

συνήγορους των Εναγομένων 1-4. Ορίζεται για οδηγίες την 1.7.21. 

Υπεράσπιση να καταχωρηθεί μέχρι 28.6.21. 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: 632/13 

Ορισμένη: 25.5.21 

 

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. Εκκρεμεί αίτηση έρευνας ημερ. 

18.2.20. Οι συνήγοροι που εκπροσωπούν την Καθ’ ης η Αίτηση ζητούν 

περαιτέρω χρόνο για ένσταση και οι συνήγοροι των Αιτητών συμφωνούν. 

Η αίτηση αναβάλλεται για οδηγίες στις 24.9.21 και ώρα 9:00 π.μ. Ένσταση 

να καταχωρηθεί μέχρι τις 17.9.21. Εκδίδεται έ/σ εναντίον της Καθ’ ης η 

Αίτηση το οποίο όμως να μην εκτελεστεί εφόσον ο συνήγορος της 

αναλαμβάνει να την παρουσιάσει. 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. Αίτ. Εταιρείας: 56/20 

Ορισμένη: 25.5.21 

 

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 κυρίως αίτηση είναι ορισμένη για οδηγίες στις 25.5.21 για να διαπιστωθεί 

κατά πόσο θα υπάρξει οποιαδήποτε εμφάνιση από οποιονδήποτε άλλο 

πιστωτή που να έχει ένσταση στην αίτηση. Ως εκ τούτου, οδηγίες για την εν 

λόγω αίτηση θα σας σταλούν στις 25.5.21 μετά που θα διαφανεί πως 

προχωρά η διαδικασία.  

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 


