
 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 9607/04 

Ορισμένη: 31.5.21 

 

Δικαστήριο: Η υπόθεση έχει παραμείνει για οδηγίες ενόψει της 

πληροφόρησης που είχε το Δικαστήριο και από τους δύο συνηγόρους που 

τη χειρίζονται ότι βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο διαβουλεύσεων με 

σκοπό το συμβιβασμό της. Επειδή δεν έχω ενημερωθεί ως προς το 

αποτέλεσμα των προσπαθειών τους, να είναι παρόντες στο Δικαστήριο 

στις 31.5.21 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. Αγωγής: 7626/12 

Ορισμένη: 31.5.21 

 

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 ενόψει των προσπαθειών που 

γίνονταν για διευθέτηση της. Οι συνήγοροι και των δύο πλευρών έχουν 

ενημερώσει το Δικαστήριο ότι έχουν καταλήξει σε συμβιβασμό, απομένει 

να συνταχθεί το πρακτικό γι’ αυτό και ζητούν μια νέα ημερομηνία.  

Ενόψει των ανωτέρω, η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες στις 16.6.21 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: 2168/13 

Ορισμένη: 31.5.21 

 

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 31.5.21. Έχει υποβληθεί 

αίτημα από κοινού από τους δικηγόρους που εκπροσωπούν την Ενάγουσα 

και τις Εναγόμενες 1 και 2 για αναστολή της υπόθεσης μέχρι την εκδίκαση 

της Αίτησης Εκκαθάρισης 1/21 που έχει καταχωρηθεί εναντίον των 

Εναγομένων 1. 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: 1186/14 

Ορισμένη: 31.5.21 

 

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 και στο προηγούμενο πρακτικό του 

Δικαστηρίου είχαν δοθεί οδηγίες στους δικηγόρους που προτίθενται να 

εκπροσωπήσουν τους Εναγόμενους προς αντικατάσταση των 

προηγούμενων δικηγόρων τους που έχουν αποσυρθεί, να καταχωρήσουν 

το σημείωμα εμφάνισης τους. Οι συνήγοροι που προτίθεται να 

εμφανιστούν για τους Εναγόμενους ενημερώνουν το Δικαστήριο ότι επειδή 

για την Εναγόμενη 1 έχει διοριστεί παραλήπτης διαχειριστής αναμένουν 

την εξουσιοδότηση του για να μπορέσουν να καταχωρήσουν σχετικά το 

σημείωμα αλλαγής δικηγόρου γι’ αυτό και ζητούν παράταση χρόνου. Οι 

συνήγοροι των Εναγόντων δεν φέρουν ένσταση στο αίτημα. Η αγωγή 

αναβάλλεται για οδηγίες στις 30.6.21 και ώρα 9:00 π.μ. Να καταχωρηθεί 

μέχρι τότε το σημείωμα εμφάνισης των νέων δικηγόρων. 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: 2277/14 

Ορισμένη: 31.5.21 

 

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.  

Ο φάκελος δεν έχει ανευρεθεί από το Πρωτοκολλητείο. Μόλις ανευρεθεί θα 

ενημερωθείτε για τις οδηγίες τους Δικαστηρίου.  

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 4127/14 

Ορισμένη: 31.5.21 

 

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 σε ό,τι αφορά τον Εναγόμενο 3 και 

για απόδειξη για τους Εναγομένους 4. Για τους Εναγομένους 2 και 4 έχει 

καταχωρηθεί σημείωμα εμφάνισης από νέους δικηγόρους στις 31.3.21. Η 

συνήγορος των Εναγόντων ζητά αναβολή για λόγους που αφορούν την 

υγεία της. Το αίτημα εγκρίνεται. Η υπόθεση επαναορίζεται για ακρόαση 

στις 6.10.21 και ώρα 10:30 π.μ. Ενόψει του λόγου που προβάλλεται, 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: 5560/15 

Ορισμένη: 31.5.21 

 

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 ορισμένη για ακρόαση. Λόγω πολύ παλαιότερων 

υποθέσεων που εκκρεμούν στο ημερολόγιο του παρόντος Δικαστηρίου, 

αναβάλλεται και επαναορίζεται για ακρόαση στις 8.10.21 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: 500/19 

Ορισμένη: 31.5.21 

 

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 ημερ. 7.4.21 για 

εκδίκαση προδικαστικά νομικού σημείου. Δεν έχει καταχωρηθεί ακόμα 

ένσταση εκ πλευράς Εναγομένων αν υπάρχει. Εκκρεμεί επίσης η 

καταχώρηση ένορκης αποκάλυψης εγγράφων εκ πλευράς Εναγομένων. 

Τόσο η αγωγή όσο και η αίτηση ορίζονται για οδηγίες στις 14.9.21. Μέχρι 

τότε να καταχωρηθεί τυχόν ένσταση στην αίτηση και η έ/δ αποκάλυψης 

εγγράφων εκ πλευράς Εναγομένων. Έξοδα στην πορεία της αγωγής και 

της αίτησης 

 

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 2197/20 

Ορισμένη: 31.5.21 

 

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 31.5.21 εκκρεμεί αίτηση ημερ. 13.10.20 για έκδοση απόφασης λόγω 

μη καταχώρησης υπεράσπισης εναντίον και των τριών Εναγομένων. ΟΙ 

Εναγόμενοι 2 και 3 έχουν καταχωρήσει την υπεράσπιση τους σε 

προηγούμενη ημερομηνία και η αίτηση εναντίον τους έχει αποσυρθεί. Ο 

Εναγόμενος 2 για τον οποίο είχαν δοθεί όπως καταχωρηθεί η υπεράσπιση 

του μέχρι 28.5.21 δεν το έχει πράξει ακόμα. Στις 23.6.21 εκκρεμεί και 

αίτηση με βάση τη Δ.30 για τους Εναγόμενους 2 και 3. Η αίτηση ημερ. 

13.10.20 αναβάλλεται για τελευταία φορά για απόδειξη στις 23.6.21 και 

καλούνται οι συνήγοροι του Εναγομένου 1 να καταχωρήσουν την 

υπεράσπιση τους μέχρι τις 18.6.21. 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. Αγωγής: 2725/20 

Ορισμένη: 31.5.21 

 

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 εναντίον των Εναγομένων 1 και 2 λόγω μη 

καταχώρησης υπεράσπισης ημερ. 16.11.20. Οι συνήγοροι των 

Εναγομένων 1 και 2 έχουν καταχωρήσει την υπεράσπιση τους στις 20.5.21 

αλλά εκ λάθους έχουν δηλώσει ότι η υπεράσπιση αφορά τους 

Εναγόμενους 1, 2 και 3 προφανώς εκ παραδρομής εφόσον η αίτηση 

αφορά μόνο τους Εναγόμενους 1 και 2 και ο συνήγορος που έχει βάλει 

εμφάνιση έχει βάλει εμφάνιση μόνο για τους Εναγόμενους 1 και 2. Ενόψει 

των ανωτέρω, η αίτηση ημερ. 16.11.20 αποσύρεται και απορρίπτεται με 

έξοδα υπέρ Εναγόντων Αιτητών και εναντίον Εναγομένων 1 και 2 Καθ’ ων 

η Αίτηση.  

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 2981/20 

Ορισμένη: 31.5.21 

 

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 εναντίον των Εναγομένων 1-6 λόγω 

παράληψης καταχώρησης υπεράσπισης. Η υπεράσπιση των Εναγομένων 

1-6 δεν έχει ακόμα καταχωρηθεί. Η αίτηση αναβάλλεται για τελευταία φορά 

για απόδειξη στις 6.7.21. Οι συνήγοροι να καταχωρήσουν την υπεράσπιση 

τους μέχρι τις 2.7.21. 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: 309/19 

Ορισμένη: 31.5.21 

 

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 η κυρίως αίτηση ημερ. 5.8.19 και η ενδιάμεση αίτηση 

τροποποίησης ημερ. 18.3.21 που είναι και οι δύο ορισμένες στις 31.5.21. 

Επειδή οι συνήγοροι εκφέρουν ο καθένας διαφορετικές θέσεις σε ό,τι 

αφορά τόσο την ιεράρχηση των αιτήσεων αλλά και θέματα που αφορούν 

τις εμφανίσεις των δικηγόρων πιστεύω ότι θα πρέπει οι δικηγόροι να είναι 

φυσικά παρόντες στο Δικαστήριο για να μπορέσουν να επιλυθούν τα 

εκκρεμούντα θέματα. Στις 31.5.21 που είναι ορισμένη η υπόθεση δεν 

προσφέρεται για την παρουσία των δικηγόρων ενόψει άλλων 

υποχρεώσεων του Δικαστηρίου. η υπόθεση αναβάλλεται για οδηγίες στις 

7.6.21 και ώρα 10:00 π.μ. και παρακαλούνται όλοι οι δικηγόροι να είναι 

φυσικά παρόντες στο Δικαστήριο. Καμιά διαταγή για έξοδα.  

 

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Γεν. Αίτησης: 433/20 

Ορισμένη: 31.5.21 

 

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 καταχωρηθεί ένσταση στην αίτηση. Υπάρχει διαφωνία μεταξύ των 

δικηγόρων που τη χειρίζονται. Αφενός οι Αιτητές ζητούν όπως οριστεί για 

ακρόαση την πιο σύντομη δυνατό ημερομηνία. Οι Καθ’ ων η Αίτηση 

επικαλούνται άλλες διαδικασίες που εκκρεμούν ενώπιον άλλου Δικαστή και 

ζητούν όπως η υπόθεση αναμένει το αποτέλεσμα των άλλων διαδικασιών 

που εκκρεμούν. Σύμφωνα με το πρόγραμμα του Δικαστηρίου το οποίο 

είναι αρκετά επιφορτισμένο η πιο σύντομη ημερομηνία που μπορεί να 

δοθεί για ακρόαση της παρούσας αίτησης είναι η 30.6.21 και ώρα 10:00 

π.μ. με γραπτές αγορεύσεις οι οποίες να σταλούν στο Δικαστήριο με e-mail 

αφού ανταλλαγούν προηγουμένως μεταξύ των συνηγόρων. Εάν 

σημειωθούν οποιεσδήποτε εξελίξεις σε σχέση με τις άλλες υποθέσεις που 

εκκρεμούν το Δικαστήριο θα είναι έτοιμο να τοποθετηθεί επί οποιωνδήποτε 

αιτημάτων τυχόν τεθούν ενώπιον του. 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. Εταιρειών: 1/21 

Ορισμένη: 31.5.21 

 

Δικαστήριο: Απαιτείται η φυσική παρουσία των διαδίκων στο Δικαστήριο 

στις 31.5.21 και ώρα 9:30 π.μ.  

 

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


