
 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 7793/14 

Ορισμένη: 25.6.21 

 

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 μετά από κοινό αίτημα αναβολής 

των δικηγόρων ενόψει προσπαθειών που καταβάλλονται για διευθέτηση 

της. Όπως έχει ενημερωθεί το Δικαστήριο οι προσπάθειες συνεχίζονται. Γι’ 

αυτό η αγωγή αναβάλλεται και επαναορίζεται για ακρόαση στις 4.10.21 και 

ώρα 10:30 π.μ. Καμιά διαταγή για έξοδα. Παρακαλούνται οι δικηγόροι 

όπως ενημερώσουν το Δικαστήριο πριν από την εν λόγω ημερομηνία για 

την έκβαση των προσπαθειών συμβιβασμού.  

 

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 4243/15 

Ορισμένη: 25.6.21 

 

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 Δικαστηρίου, αναβάλλεται 

και επαναορίζεται για ακρόαση την 21.10.21 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: 6239/15 

Ορισμένη: 25.6.21 

 

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 Δικαστηρίου, αναβάλλεται 

και επαναορίζεται για ακρόαση την 22.10.21 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: 4457/16 

Ορισμένη: 25.6.21 

 

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 Δικαστηρίου, αναβάλλεται 

και επαναορίζεται για ακρόαση την 3.11.21 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: 2233/17 

Ορισμένη: 25.6.21 

 

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. και ορισμένη για ακρόαση. Λόγω 

πολύ παλαιότερων υποθέσεων που εκκρεμούν στο ημερολόγιο του 

Δικαστηρίου, αναβάλλεται και επαναορίζεται για ακρόαση την 12.11.21 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: 902/18 

Ορισμένη: 25.6.21 

 

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. Εκκρεμεί αίτηση ημερ. 6.5.21 για 

τροποποίηση του τίτλου της αγωγής η οποία φαίνεται να μην έχει επιδοθεί 

ακόμα στο συνήγορο των Εναγομένων. Η αίτηση ορίζεται για επίδοση στις 

20.9.21 και ώρα 9:00 π.μ. Την ίδια μέρα παραμένει και η αγωγή για 

οδηγίες.  

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 2594/18 

Ορισμένη: 25.6.21 

 

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. 3.11.20 από πλευράς Εναγομένης για έκδοση 

διατάγματος περαιτέρω και καλύτερων λεπτομερειών η οποία είναι 

ορισμένη για ακρόαση στις 25.6.21. Οι συνήγοροι των Καθ’ ων η Αίτηση 

έχουν καταχωρήσει την ένσταση τους στις 15.6.21. Η υπόθεση είναι 

ορισμένη για ακρόαση με γραπτές αγορεύσεις στις 25.6.21 και ώρα 10:30 

π.μ. Οι συνήγοροι να αποστείλουν τις αγορεύσεις τους με e-mail αφού τις 

ανταλλάξουν μεταξύ τους. Εκκρεμεί επίσης μονομερής αίτηση των 

Εναγόντων Αιτητών ημερ. 18.6.21 για παράταση του χρόνου καταχώρησης 

απάντησης στην υπεράσπιση και κλήσης οδηγιών. Εκδίδονται τα 

αιτούμενα διατάγματα ως οι παράγραφοι Α και Β της αίτησης. Η 

συμμόρφωση με αυτά να γίνει εντός επτά ημερών από την έκδοση των 

διαταγμάτων που είναι η 25.6.21. Καμιά διαταγή για έξοδα.  

 

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 1133/19 

Ορισμένη: 25.6.21 

 

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. Όπως έχει ενημερώσει το 

Δικαστήριο η συνήγορος των Εναγόντων, ο Εναγόμενος έχει 

επικοινωνήσει μαζί της και της έχει αναφέρει ότι πρόθεση του είναι 

αποταθεί σε άλλο δικηγόρο για την εκπροσώπηση του, γι’ αυτό ζητά 

αναβολή της ακρόασης και η συνήγορος των Εναγόντων δεν έχει ένσταση 

και έχει αναλάβει να ενημερώσει τον Εναγόμενο για τη νέα ημερομηνία. 

Ενόψει των ανωτέρω, επαναορίζεται για ακρόαση την 3.12.21 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: 1498/19 

Ορισμένη: 25.6.21 

 

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.  

Όλοι οι συνήγοροι αναφέρουν ότι έχουν ολοκληρωθεί οι ένορκες 

αποκαλύψεις εγγράφων αναφορικά με τους Ενάγοντες και τους 

Εναγομένους 1-3. Εκκρεμεί όμως η διαδικασία με βάση τη Δ.30 σε ό,τι 

αφορά τον Εναγόμενο 4 ο οποίος καταχώρησε την υπεράσπιση του μόλις 

στις 11.6.21. Ως εκ των ανωτέρω, η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες στις 

4.10.21 και ώρα 9:00 π.μ. και καλούνται οι Ενάγοντες να προβούν στα 

σχετικά διαβήματα για καταχώρηση αίτησης με βάση τη Δ.30 και σε ό,τι 

αφορά τον Εναγόμενο 4.  

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 1638/19 

Ορισμένη: 25.6.21 

 

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. 23.2.21 από τους Εναγόμενους Αιτητές για 

απόρριψη της αγωγής λόγω παράλειψης συνέχισης της διαδικασίας. 

Παρόλο που είχαν δοθεί οδηγίες για καταχώρηση της έ/α εκ πλευράς 

Εναγόντων δύο φορές αυτή δεν έχει ακόμα καταχωρηθεί ούτε και οι 

Ενάγοντες έστειλαν οποιοδήποτε αίτημα στο Δικαστήριο. Η αίτηση ορίζεται 

για ακρόαση στις 9.7.21 και ώρα 9:00 π.μ. και το Δικαστήριο θα 

προχωρήσει με την ακρόαση της εκτός αν καταχωρηθεί η υπεράσπιση 

μέχρι 8.7.21. Έξοδα στην πορεία της αίτησης, όχι εναντίον των 

Εναγομένων Αιτητών.  

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 2450/19 

Ορισμένη: 25.6.21 

 

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. Οι Εναγόμενοι εμφανίζονται 

προσωπικά και εκκρεμεί η αίτηση τους για ένταξη στο σχέδιο ΕΣΤΙΑ. Δεν 

έχω οποιαδήποτε ενημέρωση για το θέμα αυτό. Η αγωγή αναβάλλεται για 

τελευταία φορά για οδηγίες στις 27.9.21 και ώρα 9:00 π.μ. Παρακαλείται η 

συνήγορος των Εναγόντων κυρία Τσαγγαρίδου όπως επικοινωνήσει με 

τους Εναγόμενους 1 και 2 και τους ενημερώσει σχετικά για την ημερομηνία 

που έχει οριστεί η υπόθεση και την ανάγκη να είναι παρόντες στο 

Δικαστήριο στις 27.9.21. Καμιά διαταγή για έξοδα.  

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 775/21 

Ορισμένη: 25.6.21 

 

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. Εκκρεμεί αίτηση ημερ. 11.5.21 για 

απόφαση λόγω μη καταχώρησης υπεράσπισης εκ πλευράς των 

Εναγομένων 1 και 2.  

Στα πλαίσια της παρούσας αγωγής και της αίτησης ημερ. 29.3.21 έχει 

εκδοθεί από Δικαστήριο με άλλη σύνθεση προσωρινό μονομερές διάταγμα 

το οποίο είναι ορισμένο για οδηγίες, όπως και η αίτηση στη βάση της 

οποίας εκδόθηκε στις 27.5.21. Οι συνήγοροι των Εναγομένων 1 και 2 είχαν 

ζητήσει να τους δοθεί αρκετός χρόνος για καταχώρηση ένστασης με στόχο 

να διαβουλευτούν μεταξύ τους. Δεν έχουν ακόμα καταχωρηθεί ενστάσεις 

από κανένα από τους δύο Εναγομένους. Οι Ενάγοντες έχουν εν τω μεταξύ 

καταχωρήσει αίτηση για απόφαση εναντίον των Εναγομένων 1 και 2 λόγω 

μη καταχώρησης υπεράσπισης που είναι ορισμένη στις 25.6.21 γι’ αυτό 

και τόσο η αίτηση όσο και το προσωρινό διάταγμα έχουν παραμείνει για 

οδηγίες στις 25.6.21. Παρατηρώ ότι δεν έχει ακόμα καταχωρηθεί ένσταση 

στο προσωρινό διάταγμα, ούτε και υπεράσπιση εκ πλευράς των 

Εναγομένων 1 και 2. Επίσης το Δικαστήριο δεν έχει τύχει ενημέρωσης για 

τις προσπάθειες που γίνονται μεταξύ των μερών για διαβούλευση. Ενόψει 

των ανωτέρω, τόσο η αίτηση ημερ. 29.3.21, όσο και η αίτηση ημερ. 



11.5.21 ορίζονται για οδηγίες στις 14.9.21 και ώρα 9:00 π.μ. Ενστάσεις και 

υπερασπίσεις να καταχωρηθούν μέχρι 10.9.21. Το προσωρινό διάταγμα 

ημερ. 31.3.21 παραμένει σε ισχύ. Έξοδα στην πορεία των αιτήσεων.  

 

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Γεν. Αίτηση: 2279/13 

Ορισμένη: 25.6.21 

 

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 έρευνας ημερ. 8.2.21 για οικονομική εξέταση των Καθ’ ων 

η Αίτηση 1 και 2 η οποία είναι ορισμένη για οδηγίες στις 25.6.21. Οι Καθ’ 

ων η Αίτηση 1 και 2 δεν έχουν όμως καταχωρήσει ακόμα ένσταση ενόψει 

του ότι συνεχίζονται οι προσπάθειες εξώδικης διευθέτησης. Η αίτηση 

ορίζεται για τελευταία φορά για οδηγίες στις 28.9.21 και ώρα 9:00 π.μ. 

Ένσταση να καταχωρηθεί μέχρι 20.9.21. Η συνήγορος των Καθ’ ων η 

Αίτηση αναλαμβάνει να τους παρουσιάσει στο Δικαστήριο στις 28.9.21. 

Εναντίον των Καθ’ ων η Αίτηση 1 και 2 εκδίδονται εντάλματα 

σύλληψης τα οποία να παραμείνουν ανεκτέλεστα εφόσον η 

συνήγορος τους αναλαμβάνει να τους παρουσιάσει στο Δικαστήριο 

εκείνη την ημερομηνία. Καμιά διαταγή για έξοδα.  

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 


