
 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 8513/11 

Ορισμένη: 18.6.21 

 

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 παρούσα είναι δικαιοδοσίας Α.Ε.Δ. Σύμφωνα με το προηγούμενο 

πρακτικό του Δικαστηρίου ημερ. 16.4.21 η αγωγή ορίστηκε για ακρόαση 

στις 18.6.21 λόγω του ότι αφορά δικαιοδοσία Α.Ε.Δ. και στο ημερολόγιο 

του παρόντος Δικαστηρίου εκκρεμούν διάφορες παλιές υποθέσεις για 

συνέχιση λαμβάνοντας υπόψη και το χρονικό σημείο στο οποίο 

βρισκόμαστε, η υπόθεση επαναορίζεται για ακρόαση στις 27.9.21 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: 2940/14 

Ορισμένη: 18.6.21 

 

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 για οδηγίες στις 18.6.21 σε ό,τι αφορά την Εναγόμενη 3, για 

τους Εναγόμενους 1 και 2 έχει ήδη εκδοθεί εκ συμφώνου απόφαση. Όπως 

πληροφορούν το Δικαστήριο οι συνήγοροι η αγωγή θα οδηγηθεί για 

συμβιβασμό και για την Εναγόμενη 3, πλην όμως εκκρεμούν κάποια 

θέματα στο Κτηματολόγιο τα οποία δεν τους επιτρέπουν να δηλωθεί η 

απόφαση προτού διεκπεραιωθούν. Ζητούν από κοινού όπως αναβληθεί σε 

μια νέα ημερομηνία εντός Οκτωβρίου για να μπορέσει να δηλωθεί. 

Ορίζεται για οδηγίες στις 18.10.21 και ώρα 9:00 π.μ. για να δηλωθεί. 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: 4355/14 

Ορισμένη: 18.6.21 

 

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.  

Λόγω πολύ παλαιότερων υποθέσεων που εκκρεμούν στο ημερολόγιο του 

παρόντος Δικαστηρίου, η παρούσα αναβάλλεται και επαναορίζεται για 

ακρόαση στις 19.10.21 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: 3640/19 

Ορισμένη: 18.6.21 

 

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.  

Κατά την προηγούμενη απόφαση είχαν εκδοθεί εκ συμφώνου διατάγματα 

για ένορκη αποκάλυψη εγγράφων. Και οι δύο συνήγοροι έχουν 

συμμορφωθεί. Εκδίδονται περαιτέρω οδηγίες με βάση τη Δ.30 για 

καταχώρηση ονομαστικού καταλόγου μαρτύρων και σύνοψης μαρτυρίας 

εντός 60 ημερών από σήμερα. Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες με βάση τη 

Δ.30 στις 20.10.21. Έξοδα στην πορεία.  

 

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 3756/19 

Ορισμένη: 18.6.21 

 

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.  

Οι συνήγοροι έχουν συμμορφωθεί με τις οδηγίες του Δικαστηρίου στη 

βάση της Δ.30 και ζητούν ημερομηνία ακρόασης. Ορίζεται για ακρόαση 

στις 2.12.21 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: 316/20 

Ορισμένη: 18.6.21 

 

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 για ακρόαση η αίτηση ημερ. 5.4.21. Οι οδηγίες του Δικαστηρίου 

ήταν όπως καταχωρηθεί ένσταση αφού έχει δηλωθεί ότι υπάρχει ένσταση 

στην αίτηση και οι οδηγίες του Δικαστηρίου ήταν όπως αυτή καταχωρηθεί 

μέχρι τις 7.6.21. Η ένσταση έχει καταχωρηθεί και επομένως θα αναμένω 

να λάβω τις γραπτές αγορεύσεις των μερών ηλεκτρονικά μέχρι τις 10:00 

π.μ. στις 18.6.21 αφού προηγουμένως ανταλλαγούν μεταξύ των 

συνηγόρων.  

 

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 529/20 

Ορισμένη: 18.6.21 

 

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.  

Εκκρεμούν αιτήσεις για οδηγίες με βάση τη Δ.30 που έχουν καταχωριστεί 

από την Ενάγουσα και τους δικηγόρους της Εναγομένης 1. Ο Εναγόμενος 

2 δεν έχει ακόμα καταχωρήσει το παράρτημα του παρά του ότι του έχει 

δοθεί επανειλημμένα χρόνος για να πράξει τούτο. Παρατείνεται για 

τελευταία φορά ο χρόνος καταχώρησης του παραρτήματος του 

Εναγομένου 2 μέχρι τις 28.6.21. Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες με βάση 

τη Δ.30 στις 30.6.21 και ώρα 9:00 π.μ. Έξοδα στην πορεία της αγωγής, όχι 

εναντίον των Εναγόντων και των Εναγομένων 1. Εάν το παράρτημα του 

Εναγομένου 2 δεν καταχωρηθεί μέχρι τότε το Δικαστήριο θα προχωρήσει 

και θα δώσει οδηγίες για τους Ενάγοντες και τον Εναγόμενο 1 και για τον 

Εναγόμενο 2 η υπόθεση θα προχωρήσει με βάση τους θεσμούς.  

 

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 1921/20 

Ορισμένη: 18.6.21 

 

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 ημερ. 16.9.20 λόγω μη καταχώρησης 

υπεράσπισης. Παρά τις επανειλημμένες οδηγίες του Δικαστηρίου δεν έχει 

ακόμα καταχωρηθεί η υπεράσπιση των Εναγομένων 1-3. Η αίτηση ορίζεται 

για τελευταία φορά για απόδειξη στις 4.10.21 και ώρα 9:00 π.μ. εκτός εάν 

καταχωρηθεί η υπεράσπιση των Εναγομένων μέχρι τις 28.9.21. Έξοδα 

στην πορεία, σε καμία περίπτωση εναντίον των Εναγόντων Αιτητών και σε 

περίπτωση που δεν υπάρχει συμμόρφωση με τις οδηγίες του Δικαστηρίου 

οι Ενάγοντες να είναι έτοιμοι να αποδείξουν την υπόθεση τους στις 

4.10.21.  

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 1196/21 

Ορισμένη: 18.6.21 

 

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.  

Στις 18.6.21 και ώρα 9:00 π.μ. είναι ορισμένα για επίδοση (επιστρεπτέα) τα 

μονομερή διατάγματα που εκδόθηκαν στις 20.5.21. Έχει μεσολαβήσει εν 

τω μεταξύ έκδοση διαταγμάτων για επίδοση των ενδιάμεσων διαταγμάτων 

στο εξωτερικό μέσω DHL και απ’ ό,τι με πληροφορούν οι συνήγοροι του 

Ενάγοντα Αιτητή ακόμα δεν έχουν λάβει ενημέρωση από την εταιρεία DHL 

ότι έχουν επιδοθεί τα έγγραφα στους Εναγομένους 1-7 γι’ αυτό ζητούν μια 

νέα ημερομηνία για σκοπούς επίδοσης. Ενόψει των ανωτέρω, το 

ενδιάμεσο διάταγμα ορίζεται για επίδοση στις 29.6.21 και ώρα 9:00 π.μ. Το 

ενδιάμεσο προσωρινό διάταγμα παραμένει σε ισχύ.  

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 


