
 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 3019/02 

Ορισμένη: 16.6.21 

 

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 16.6.21. Όπως έχει 

επανειλημμένα λεχθεί και επαναλαμβάνεται η δέσμευση αυτή και στο νέο 

e-mail των συνηγόρων που τη χειρίζονται η έκβαση της παρούσας 

εξαρτάται άμεσα από την Π.Ε.450/11 η οποία έχει επιφυλαχθεί από το 

Εφετείο και η απόφαση στην οποία δεν έχει ακόμα εκδοθεί. Ζητούν ακόμα 

μια τελευταία ημερομηνία για να μπορέσουν να υλοποιήσουν τα 

συμφωνηθέντα μετά την έκβαση της απόφασης του Εφετείου. Ενόψει των 

ανωτέρω, η παρούσα αναβάλλεται για τελευταία φορά στις 9.7.21 και ώρα 

10:30 π.μ. για ακρόαση. Καμιά διαταγή για έξοδα.  

Νοείται ότι αν η απόφαση του Εφετείου εκδοθεί άμεσα και οι συνήγοροι 

μπορούν να δηλώσουν την υπόθεση νωρίτερα μπορούν να το πράξουν 

τούτο ζητώντας την άδεια του Δικαστηρίου.  

 

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 7626/12 

Ορισμένη: 16.6.21 

 

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 σκοπό το συμβιβασμό. Εξ όσων 

αντιλαμβάνομαι από τα e-mail οι διάδικοι έχουν καταλήξει αλλά επιθυμούν 

να είναι φυσικά παρόντες στο Δικαστήριο. Εάν αυτή είναι η επιθυμία των 

μερών τότε θα γίνουν οι σχετικές διευθετήσεις. Αν όμως οι συνήγοροι 

μπορούν να αποστείλουν ηλεκτρονικά το κείμενο είναι επιθυμητό ενόψει 

και του αριθμού των διαδίκων (3 Εναγόμενοι). Εάν είναι επιθυμία τους να 

είναι παρόντες να είναι παρόντες στις 16.6.21 και ώρα 9:00 π.μ.  

 

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 2403/14 

Ορισμένη: 16.6.21 

 

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. Λόγω πολύ παλαιότερων 

υποθέσεων στο ημερολόγιο του Δικαστηρίου δεν παρέχεται χρόνος να 

ξεκινήσει. Αναβάλλεται για ακρόαση στις 7.10.21 και ώρα 10:30 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: 3539/15 

Ορισμένη: 16.6.21 

 

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. Λόγω πολύ παλαιότερων 

υποθέσεων στο ημερολόγιο του Δικαστηρίου δεν παρέχεται χρόνος να 

ξεκινήσει. Αναβάλλεται για ακρόαση στις 18.10.21 και ώρα 10:30 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: 3542/15 

Ορισμένη: 16.6.21 

 

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. Λόγω πολύ παλαιότερων 

υποθέσεων στο ημερολόγιο του Δικαστηρίου δεν παρέχεται χρόνος να 

ξεκινήσει. Αναβάλλεται για ακρόαση στις 18.10.21 και ώρα 10:30 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: 1493/19 

Ορισμένη: 16.6.21 

 

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 στις 16.6.21. Στις 18.6.21 εκκρεμεί 

μονομερής αίτηση εκ πλευράς Αιτήτριας για παράταση του χρόνου στην 

τροποποιημένη υπεράσπιση των Εναγομένων. Θα επιληφθώ και εκείνης 

της αίτησης στις 16.6.21. Η ημερομηνία 18.6.21 ακυρώνεται. Σε ό,τι αφορά 

τη μονομερή αίτηση ημερ. 19.5.21 εκδίδεται διάταγμα ως η παράγραφος Α 

της αίτησης. Οι 60 μέρες θα μετρούν από την έκδοση και όχι τη σύνταξη 

του διατάγματος. Καμιά διαταγή για έξοδα. Η αγωγή αναβάλλεται για 

οδηγίες στις 20.10.21 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: 1502/20 

Ορισμένη: 16.6.21 

 

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. 17.7.20 για απόφαση λόγω μη καταχώρησης 

υπεράσπισης από τους Εναγομένους 1-7. Η υπεράσπιση των Εναγομένων 

1-7 έχει καταχωρηθεί στις 9.6.21. Η αίτηση ημερ. 17.7.20 αποσύρεται και 

απορρίπτεται με έξοδα υπέρ Εναγόντων Αιτητών και εναντίον Εναγομένων 

1-7 Καθ’ ων η Αίτηση.  

 

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αίτησης: 59/19 

Ορισμένη: 16.6.21 

 

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.  

Έχει σταλεί στο Διοικητικό Πρόεδρο του Ε.Δ. Λευκωσίας για να την 

αναθέσει σε άλλο δικαστή λόγω κωλύματος της κας Στ. Χριστοδουλίδου 

Μέσσιου, Π.Ε.Δ. να της επιληφθεί και έχει οριστεί για τον σκοπό αυτό στις 

18.6.21. Η ημερ. 16.6.21 ακυρώνεται.  

 

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αίτησης: 66/21 

Ορισμένη: 16.6.21 

 

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 αφορά αίτηση για εκτέλεση διαιτητικής απόφασης. Είναι 

συνδεδεμένη με άλλη αίτηση και ειδικότερα την 332/20 η οποία ήταν 

ορισμένη ενώπιον του κ. Ν. Α. Π. Γεωργιάδη, Ε.Δ. στις 20.5.21 και 

επιφύλαξε απόφαση. Οι συνήγοροι ζητούν μια μακρινή ημερομηνία γιατί η 

απόφαση του κ. Ν. Α. Π. Γεωργιάδη, Ε.Δ. θα επηρεάσει και την παρούσα. 

Αναβάλλεται για οδηγίες στις 19.10.21 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. Αίτησης: 124/21 

Ορισμένη: 16.6.21 

 

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. Δεν έχουν ενημερώσει το 

Δικαστήριο ακόμα αν έχουν καταλήξει στον τρόπο χειρισμού της αίτησης. 

Η αίτηση αναβάλλεται για τις 28.6.21 και ώρα 9:00 π.μ. και παρακαλώ 

όπως τύχω ηλεκτρονικά ενημέρωσης ως προς τις προθέσεις των μερών. 

Καμιά διαταγή για έξοδα.  

 

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αίτησης: 395/21 

Ορισμένη: 16.6.21 

 

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 αίτηση έχει δεόντως επιδοθεί στον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο 

Παραλήπτη ο οποίος δεν έχει ενημερώσει το Δικαστήριο ούτε περί της 

πρόθεσης του να εμφανιστεί ούτε ότι φέρει οποιαδήποτε ένσταση στην 

αίτηση. Ως εκ των ανωτέρω, εκδίδεται διάταγμα ως η παράγραφος Α της 

αίτησης. Η ημερομηνία του διατάγματος είναι η 16.6.21. Καμιά διαταγή για 

έξοδα.  

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 

 

 


