
 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 3563/13 

Ορισμένη: 9.6.21 

 

Δικαστήριο: Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση στις 9.6.21 και ώρα 

10:30 π.μ. και αναμένω ότι οι συνήγοροι θα είναι έτοιμοι για να την 

ξεκινήσουν.  

 

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 4050/14 

Ορισμένη: 9.6.21 

 

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 9.6.21. Το Δικαστήριο θα 

προχωρήσει με την ακρόαση της 3563/13, παλαιότερης υπόθεσης. 

Σημειώνω ότι σε προηγούμενα e-mail, τους οι δικηγόροι είχαν αναφέρει ότι 

έχει συμφωνηθεί η διευθέτηση της αγωγής σε ό,τι αφορά την Εναγόμενη 3 

και ζητούσαν μια μακρινή ημερομηνία για να γίνουν τα συμφωνηθέντα. Δεν 

έχω τύχει ενημέρωσης σε σχέση με οτιδήποτε. Επαναορίζεται για ακρόαση 

στις 28.9.21 και ώρα 10:30 π.μ. και παρακαλώ όπως ενημερωθώ μέχρι 

τότε για την πορεία των προσπαθειών τους. 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: 5682/15 

Ορισμένη: 9.6.21 

 

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 9.6.21. Το Δικαστήριο θα 

προχωρήσει με την ακρόαση της 3563/13, παλαιότερης υπόθεσης. 

Επομένως, αναβάλλεται και επαναορίζεται για ακρόαση στις 27.10.21 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: 1997/19 

Ορισμένη: 9.6.21 

 

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. Είχαν δοθεί 

οδηγίες από το Δικαστήριο για καταχώρηση καταλόγου μαρτύρων και 

σύνοψη της μαρτυρίας. Με τις εν λόγω οδηγίες συμμορφώθηκαν οι 

Ενάγοντες και οι Εναγόμενοι 1, 3 και 4. Εφόσον δεν έχω λάβει 

οποιοδήποτε e-mail από τους συνηγόρους που τη χειρίζονται ότι ζητούν 

οτιδήποτε άλλο, η αγωγή ορίζεται για ακρόαση την 1.12.21 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: 4179/19 

Ορισμένη: 9.6.21 

 

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 ημερ. 

26.3.21. Οι οδηγίες του Δικαστηρίου ήταν όπως η υπεράσπιση 

καταχωρηθεί μέχρι 7.6.21. Έχω λάβει e-mail από τους δικηγόρους των 

Εναγομένων ότι έχουν καταχωρήσει την υπεράσπιση τους στις 7.6.21 

σύμφωνα με τις οδηγίες του Δικαστηρίου. Ως εκ τούτου, η αίτηση ημερ. 

26.3.21 αποσύρεται και απορρίπτεται με έξοδα υπέρ των Εναγόντων 

Αιτητών και εναντίον των Εναγομένων 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: 1071/21 

Ορισμένη: 9.6.21 

 

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. 7.5.21 για ανανέωση του κλητηρίου 

εντάλματος σε ό,τι αφορά την Εναγομένη 1. Εκδίδονται τα αιτούμενα 

διατάγματα ως οι παράγραφοι Α και Β της αίτησης. Η ημερομηνία του 

διατάγματος είναι 9.6.21. Καμιά διαταγή για έξοδα.  

 

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Γεν. Αίτησης: 252/20 

Ορισμένη: 9.6.21 

 

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. 9.6.21 εκ μέρους των συνηγόρων των Καθ’ ων η 

Αίτηση. Οι συνήγοροι του Αιτητή έχουν ενημερώσει το Δικαστήριο ότι 

προτίθενται να καταχωρήσουν ένσταση και ζητούν χρόνο. Η ένσταση στην 

αίτηση να καταχωρηθεί μέχρι 2.7.21. Η αίτηση ορίζεται για οδηγίες στις 

6.7.21 για να διαπιστωθεί κατά πόσο είναι έτοιμη για ακρόαση ή εκκρεμούν 

άλλα ενδιάμεσα ζητήματα. Την ίδια ημέρα ορίζεται για οδηγίες και η κυρίως 

αίτηση. 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: 178/21 

Ορισμένη: 9.6.21 

 

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 μονομερής αίτηση ημερ. 27.5.21. Έχω διαβάσει την αίτηση, 

όπως και την έ/δ που τη συνοδεύει μαζί με τα επισυνημμένα σε αυτή 

τεκμήρια και έχω ικανοποιηθεί ότι δικαιολογείται η έκδοση των αιτούμενων 

διαταγμάτων στη βάση των σχετικών άρθρων του νόμου επί των οποίων 

ζητούνται. Ως εκ των ανωτέρω, εκδίδονται διατάγματα ως οι παράγραφοι 1 

και 2 της μονομερής αίτησης ημερ. 27.5.21. Καμιά διαταγή για έξοδα. Η 

ημερομηνία του διατάγματος είναι 9.6.21.  

 

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 


