
 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 1968/13 

Ορισμένη: 26.5.21 

 

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. Έχει καταχωρηθεί αίτηση 

αναβολής εκ μέρους των Εναγομένων, αλλά και οι συνήγοροι των 

Εναγόντων δηλώνουν ότι έχουν και οι ίδιοι κώλυμα γι’ αυτό ζητούν όπως 

το αίτημα αναβολής θεωρηθεί ως κοινό. Το αίτημα εγκρίνεται. Η υπόθεση 

επαναορίζεται 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: 4416/13 

Ορισμένη: 26.5.21 

 

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 ακρόαση στις 

26.5.21 από άλλο Δικαστήριο. Η υπόθεση επαναορίζεται για ακρόαση για 

να τεθεί ενώπιον Δικαστή που εμπίπτει στη δική του δικαιοδοσία, 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: 412/14 

Ορισμένη: 26.5.21 

 

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 ημερ. 21.10.20 είναι ορισμένη για ακρόαση στις 26.5.21 και ώρα 

10:00 π.μ. Ως οι προηγούμενες οδηγίες του Δικαστήριο θα περιμένω να 

λάβω τις γραπτές σας αγορεύσεις αφού προηγουμένως τις ανταλλάξετε 

μεταξύ σας και θα σας ενημερώσω για το ότι επιφυλάσσεται η απόφαση.  

 

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 2118/14 

Ορισμένη: 26.5.21 

 

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 συνήγοροι των Εναγομένων 1-7 

έχουν δηλώσει στο Δικαστήριο ότι ζητούν την άδεια του Δικαστηρίου να 

αποσυρθούν από συνήγοροι τους λόγω διαφωνίας τους για τον χειρισμό της 

υπόθεσης. Οι Εναγόμενοι 1-7 είναι ενήμεροι και μάλιστα έχουν ήδη προσεγγίσει 

νέο δικηγόρο να τους εκπροσωπήσει. Ως εκ των ανωτέρω, δίδεται άδεια στο 

δικηγορικό γραφείο Μαρκίδης, Μαρκίδης και Σία Δ.Ε.Π.Ε. να παύσει την 

εκπροσώπηση των Εναγομένων 1-7.  

Το δικηγορικό γραφείο Δήμος και Λία Γεωργιάδη και Σία Δ.Ε.Π.Ε. έχουν 

ενημερώσει το Δικαστήριο ότι οι Εναγόμενοι 2-7 έχουν επικοινωνήσουν μαζί τους 

για να τους διορίσουν ως δικηγόρους τους. Για την Εναγομένη 1 έχει διοριστεί 

παραλήπτης/διαχειριστής με τον οποίο επίσης έχουν επικοινωνήσει και θα 

διοριστούν και εκ μέρους της Εναγομένης 1 με σχετική άδεια του 

παραλήπτη/διαχειριστή. Ζητά όπως η υπόθεση παραμείνει για οδηγίες περί το 

τέλος του δικαστικού έτους για να μπορέσει να καταχωρήσει σημειώματα 

εμφάνισης αλλαγής δικηγόρου. Ο συνήγορος του Ενάγοντα δεν έχει ένσταση. Η 

αγωγή αναβάλλεται για οδηγίες στις 2.7.21 και ώρα9:30 π.μ. Μέχρι τότε να 

καταχωρηθούν σημειώματα αλλαγής δικηγόρου. 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: 6714/15 

Ορισμένη: 26.5.21 

 

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 26.5.21. Οι συνήγοροι της 

Εναγομένης έχουν υποβάλει αίτημα αναβολής καθότι οι Εναγόμενοι είναι 

μόνιμος κάτοικος Ολλανδίας, σκοπεύει να έρθει στην Κύπρο περί το τέλος 

Ιουνίου και έχει σκοπό να επισκεφθεί την τράπεζα των Εναγόντων για να 

γίνει διευθέτηση του επίδικου χρέους. Οι συνήγοροι των Εναγόντων 

δηλώνουν ενήμεροι για τα πιο πάνω. Συμφωνούν στο αίτημα αναβολής και 

δεν ζητούν έξοδα. Ενόψει των ανωτέρω, η αγωγή επαναορίζεται για 

ακρόαση στις 6.10.21 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: 2921/16 

Ορισμένη: 26.5.21 

 

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 26.5.21. Λόγω πολλών 

παλαιότερων υποθέσεων που εκκρεμούν στο ημερολόγιο του Δικαστηρίου, 

η παρούσα αναβάλλεται. Επαναορίζεται για ακρόαση στις 7.10.21 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: 3702/19 

Ορισμένη: 26.5.21 

 

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 με βάση τη Δ.30 με σκοπό να 

συμμορφωθούν οι δικηγόροι με τις οδηγίες του Δικαστηρίου. Κανένας εκ 

των συνηγόρων δεν έχει καταχωρήσει τις έ/δ αποκάλυψης και γι’ αυτό 

παρατείνεται ο χρόνος καταχώρησης τους για περίοδο 30 ημερών από 

26.5.21. Ακολούθως δίδονται οδηγίες για καταχώρηση ονομαστικών 

καταλόγων και σύνοψης μαρτυρίας από όλους τους διαδίκους εντός 

περαιτέρω 60 ημερών. Η αγωγή ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες με βάση 

τη Δ.30 στις 11.10.21 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: 2724/20 

Ορισμένη: 26.5.21 

 

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 την επιστολή του συνηγόρου της Ενάγουσας που 

καταχωρήθηκε στο Πρωτοκολλητείο στις 5.11.20 ζητείται άδεια για 

απόσυρση της αγωγής εναντίον του Εναγομένου 5 χωρίς έξοδα. Ως εκ των 

ανωτέρω, η αγωγή αποσύρεται και απορρίπτεται εναντίον του Εναγομένου 

5 χωρίς έξοδα.  

Εκκρεμεί επίσης αίτηση για απόφαση εναντίον των Εναγομένων 1-4 λόγω 

μη καταχώρησης υπεράσπισης. Οι Εναγόμενοι 1-4 προς τους οποίους 

επιδόθηκε η αίτηση εμφανίζονται προσωπικά. Σύμφωνα με τη δήλωση της 

συνηγόρου των Εναγόντων οι Εναγόμενοι 1-4 έχουν επικοινωνήσει μαζί 

τους και ζητούν από το Δικαστήριο όπως η υπόθεση οριστεί σε μια 

μακρινή ημερομηνία γιατί γίνονται προσπάθειες για εξώδικη διευθέτηση 

τόσο της παρούσας υπόθεσης όσο και μιας άλλης αγωγής η οποία έχει 

οριστεί στις 7.7.21.  

Ενόψει των ανωτέρω, η αίτηση ορίζεται για οδηγίες στις 7.7.21. Η 

υπεράσπιση να καταχωρηθεί μέχρι 5.7.21. 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: 424/11 

Ορισμένη: 26.5.21 

 

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. 8.10.20 η οποία είναι ορισμένη για επίδοση στις 

26.5.21 και ώρα 8:30 π.μ. Οι συνήγοροι του Καθ’ ου η Αίτηση 1 ζητούν να 

τους δοθούν οδηγίες για καταχώρηση ένστασης και παρακαλούν όπως να 

μην τον παρουσιάσουν στο Δικαστήριο αναλαμβάνοντας να τον 

παρουσιάσουν κατά την επόμενη δικάσιμο, θέση με την οποία συμφωνούν 

οι συνήγοροι των Αιτητών. Σε ό,τι αφορά τον Καθ’ ου η Αίτηση 1, η αίτηση 

ορίζεται για οδηγίες στις 8.7.21 και ώρα 9:00 π.μ. Ένσταση να 

καταχωρηθεί μέχρι τις 5.7.21. Εκδίδεται έ/σ εναντίον του Καθ’ ου η Αίτηση 

1, το οποίο όμως να μην εκτελεστεί. Έξοδα σε ό,τι αφορά τον Καθ’ ου η 

Αίτηση 1 να είναι στην πορεία της αίτησης.  

Στις 26.5.21 είναι επίσης ορισμένη για επίδοση η αίτηση για οικονομική 

εξέταση και εναντίον της Καθ’ ης η Αίτηση 2 προς την οποία επίσης 

φαίνεται ότι έχει επιδοθεί. Σε ό,τι αφορά την Καθ’ ης η Αίτηση 2, εφόσον 

δεν έχει σταλεί οποιαδήποτε ενημέρωση από συνήγορο ότι πρόκειται να 

εμφανιστεί θα παραμείνει στις 26.5.21, την ώρα που είναι ορισμένη.   

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 


