
 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 7330/11 

Ορισμένη: 23.6.21 

 

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 υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση στις 23.6.21. 

Λαμβάνοντας υπόψη μου τη φύση της υπόθεσης, όπως και το χρονικό 

διάστημα το οποίο διάγουμε τώρα και τις συνεχιζόμενες ενώπιον του 

παρόντος Δικαστηρίου ακροάσεις, δεν υπάρχει χρόνος για να ξεκινήσει. 

Λαμβάνοντας υπόψη μου ότι είναι από τις πλέον παλαιές υποθέσεις που 

εκκρεμούν στο ημερολόγιο του Δικαστηρίου, ορίζεται για ακρόαση στις 

12.10.21 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: 2542/12 

Ορισμένη: 23.6.21 

 

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. 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.  

 

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 1090/14 

Ορισμένη: 23.6.21 

 

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 του Εναγομένου έχουν αποστείλει e-mail στο Δικαστήριο με 

το οποίο ζητούν αναβολή ενόψει του ότι οι διαπραγματεύσεις με την 

τράπεζα συνεχίζονται και έχει ήδη πωληθεί ένα ακίνητο, το προϊόν 

πώλησης του οποίου έχει ήδη καταβληθεί στην τράπεζα έναντι του χρέους. 

Ζητούν όπως τους δοθεί ακόμα λίγος χρόνος. Το αίτημα εγκρίνεται. Η 

υπόθεση αναβάλλεται για ακρόαση στις 14.10.21 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: 5690/14 

Ορισμένη: 23.6.21 

 

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 ενόψει κοινών αιτημάτων για 

διευθέτηση της υπόθεσης. Όπως με πληροφορούν οι δικηγόροι μέχρι 

στιγμής δεν έχουν καταλήξει γι’ αυτό ζητούν όπως οριστεί για ακρόαση και 

θα συνεχίσουν τις προσπάθειες τους για διευθέτηση στο μεσοδιάστημα. Η 

υπόθεση ορίζεται για ακρόαση στις 22.10.21 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: 2336/16 

Ορισμένη: 23.6.21 

 

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 ενόψει των θέσεων των δικηγόρων 

ότι καταβάλλονταν προσπάθειες για συμβιβασμό της. Δεν έχω τύχει καμίας 

ενημέρωσης από τους συνηγόρους για την όποια έκβαση των 

προσπαθειών τους. Θα της δοθεί μια τελευταία ημερομηνία για οδηγίες και 

παρακαλούνται οι συνήγοροι να ενημερώσουν το Δικαστήριο για τις θέσεις 

τους. Ορίζεται για οδηγίες στις 5.10.21 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. Αγωγής: 2695/17 

Ορισμένη: 23.6.21 

 

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 ορισμένη για ακρόαση. Λόγω πολύ παλαιότερων 

υποθέσεων που εκκρεμούν στο ημερολόγιο του παρόντος Δικαστηρίου 

αναβάλλεται και επαναορίζεται για ακρόαση στις 10.11.21 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: 3952/17 

Ορισμένη: 23.6.21 

 

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 στους συνηγόρους των Εναγομένων όπως καταχωρήσουν έ/δ 

αποκάλυψης εγγράφων μέχρι τις 18.6.21. Φαίνεται όμως να μην είχαν 

συμμορφωθεί με τις οδηγίες του Δικαστηρίου. Δίδονται οδηγίες στους 

συνηγόρους των Εναγομένων όπως καταχωρήσουν την έ/δ αποκάλυψης 

εγγράφων μέχρι τις 20.9.21. Ακολούθως, δίδονται οδηγίες και στους δύο 

συνηγόρους όπως καταχωρήσουν σύνοψη μαρτυρίας και κατάλογο 

μαρτύρων μέχρι τις 27.10.21. Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες με βάση τη 

Δ.30 για να διαπιστωθεί κατά πόσο είναι έτοιμη για ακρόαση, την 1.11.21 

και ώρα 9:30 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: 2600/19 

Ορισμένη: 23.6.21 

 

Δικαστήριο: Εκκρεμεί αίτηση για απόφαση εναντίον των Εναγομένων 1 και 

2 λόγω παράλειψης καταχώρησης υπεράσπισης ημερ. 6.5.21 και αίτηση 

για απόφαση εναντίον του Εναγομένου 3 λόγω παράλειψης καταχώρησης 

σημειώματος εμφάνισης. Θα αναμένω εμφάνιση ενώπιον του Δικαστηρίου 

για να τεθεί ενώπιον του Δικαστηρίου το μαρτυρικό υλικό για απόδειξη της 

υπόθεσης εναντίον του Εναγομένου 3, όσον αφορά τους Εναγομένους 1 

και 2 δεν φαίνεται η αίτηση να έχει επιδοθεί στους δικηγόρους τους 

Καμπούρη και Γιαλελή Δ.Ε.Π.Ε. Η υπόθεση θα διεκπεραιωθεί αύριο 

23.6.21 και ώρα 10:30 π.μ. αφού θα υπάρξει φυσική παρουσία των 

δικηγόρων ενώπιον μου.  

 

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 3874/19 

Ορισμένη: 23.6.21 

 

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 οδηγίες με βάση τη Δ.30. Είχαν δοθεί οδηγίες στους 

δικηγόρους των Εναγομένων 2 και 3 να καταχωρήσουν το παράρτημα 

τους. Δεν βρίσκεται εντός του φακέλου. Παρατείνεται ο χρόνος 

καταχώρησης του παραρτήματος εκ μέρους των Εναγομένων 2 και 3 μέχρι 

τις 28.6.21. Η υπόθεση αναβάλλεται για οδηγίες στις 30.6.21 και ώρα 9:00 

π.μ. Έξοδα στην πορεία, όχι εναντίον των Εναγόντων.  

 

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 2197/20 

Ορισμένη: 23.6.21 

 

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 23.6.21 εκκρεμεί αίτηση για απόφαση λόγω μη καταχώρησης 

υπεράσπισης εναντίον της Εναγομένης 1 για την οποία εμφανίζεται ο 

Επίσημος Παραλήπτης ο οποίος, ως πληροφορούν το Δικαστήριο οι 

συνήγοροι της Ενάγουσας, δεν προτίθεται να καταχωρήσει υπεράσπιση, 

γι’ αυτό και οι συνήγοροι της Ενάγουσας θα είναι έτοιμοι να προχωρήσουν 

με την απόδειξη της υπόθεσης, γεγονός για το οποίο χρειάζεται η φυσική 

τους παρουσία στο Δικαστήριο στις 23.6.21 και ώρα 10:30 π.μ.  

Εκκρεμεί επίσης κλήση για οδηγίες από τους Εναγόμενους Εξ 

ανταπαιτήσεως Ενάγοντες 2 και 3 στην οποία η Ενάγουσα Εξ 

ανταπαιτήσεως Εναγόμενη καταχώρησε παράρτημα. Οι συνήγοροι ζητούν 

όπως εκδοθούν διατάγματα για ένορκη αποκάλυψη εγγράφων. Εκδίδονται 

τα σχετικά διατάγματα. έ/δ αποκάλυψης να καταχωρηθούν μέχρι 4.10.21. 

Η αγωγή ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες στις 8.10.21 και ώρα 9:00 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: 2517/20 

Ορισμένη: 23.6.21 

 

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. 21.5.21 για επίδοση εκτός δικαιοδοσίας 

στον Εναγόμενο 8. Σύμφωνα με το φάκελο του Δικαστηρίου έχει ήδη γίνει 

επίδοση στους Εναγομένους 1-7. Εκδίδονται τα αιτούμενα διατάγματα ως 

οι παράγραφοι Α, Β, Γ και Δ της αίτησης. Επιδικάζονται υπέρ της 

Ενάγουσας Αιτήτριας και εναντίον του Εναγομένου 8 Καθ’ ου η Αίτηση τα 

έξοδα της παρούσας αίτησης όπως υπολογισθούν από τον Πρωτοκολλητή 

και εγκριθούν από το Δικαστήριο. Η υπόθεση είναι ορισμένη επίσης στις 

8.7.21 όσον αφορά τους υπόλοιπους Εναγόμενους.  

 

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αίτησης: 30Α/21 (Περί Σωματείων και Ιδρυμάτων) 

Ορισμένη: 23.6.21 

 

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 είναι ορισμένη για οδηγίες με σκοπό να συμμορφωθούν οι 

Αιτητές με τις υποδείξεις του Εφόρου Εταιρειών. Όπως πληροφορούν οι 

Αιτητές το Δικαστήριο χρειάζονται ακόμα λίγες μέρες για να 

συμμορφωθούν με τις οδηγίες του Εφόρου Εταιρειών και Εφόρου 

Σωματείων και Ιδρυμάτων. Ορίζεται 7.7.21 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. Γεν. Αίτησης: 167/21 

Ορισμένη: 23.6.21 

 

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 υπόθεση δικαιοδοσίας Α.Ε.Δ. Η αίτηση δεν φαίνεται να 

έχει επιδοθεί στους Καθ’ ων η Αίτηση. Αναβάλλεται για επίδοση στις 

22.9.21 και ώρα 9:00 π.μ. Καμιά διαταγή για έξοδα.  

 

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


