
 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

 

Αρ. Αγωγής: 173/15 

Ορισμένη την 10.12.20 

 

Δικαστήριο: Λόγω των οδηγιών του Ανωτάτου Δικαστηρίου και της 

Διοικητικής 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 πρόγραμμα τους Δικαστηρίου, η εκδίκαση 

των οποίων προηγείται, η παρούσα επαναορίζεται για ακρόαση στις 

17.5.21 και ώρα 10:30 π.μ. Έξοδα στην πορεία της αγωγής.  

 

 

 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

 

Αρ. Αγωγής: 6021/15 

Ορισμένη την 10.12.20 

 

Δικαστήριο: Λόγω των οδηγιών του Ανωτάτου Δικαστηρίου και της 

Διοικητικής 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 συνήγοροι των Εναγόντων 

ζητούν αναβολή για τους λόγους που φαίνονται στο σχετικό e-mail τους 

ημερ. 8.12.20. Οι συνήγοροι των Εναγομένων συμφωνούν στο αίτημα. Ο 

Εναγόμενος 1 δεν ζητά έξοδα, ενώ οι Εναγόμενοι 3 και 4 ζητούν όπως τα 

έξοδα παραμείνουν στην πορεία αλλά όχι εναντίον τους. Το αίτημα 

αναβολής εγκρίνεται. Η υπόθεση επαναορίζεται για ακρόαση στις 18.5.21 

και ώρα 10:30 π.μ. Καμιά διαταγή για έξοδα όσον αφορά τον Εναγόμενο 1, 

τα έξοδα όσον αφορά τους Εναγόμενους 3 και 4 να είναι στην πορεία αλλά 

όχι εναντίον τους.  

 

 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

 

Αρ. Αγωγής: 1149/16 

Ορισμένη την 10.12.20 

 

Δικαστήριο: Λόγω των οδηγιών του Ανωτάτου Δικαστηρίου και της 

Διοικητικής 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 αγωγή είναι ορισμένη για οδηγίες. Οι συνήγοροι των Εναγόντων ζητούν 

ημερομηνία ακρόασης γι’ αυτό και η υπόθεση ορίζεται για ακρόαση στις 

23.3.21 και ώρα 10:30 π.μ. Έξοδα στην πορεία της αγωγής.  

 

 

 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 

 



ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

 

Αρ. Αγωγής: 1626/16 

Ορισμένη την 10.12.20 

 

Δικαστήριο: Λόγω των οδηγιών του Ανωτάτου Δικαστηρίου και της 

Διοικητικής 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. 15.9.20 για απόφαση λόγω μη καταχώρησης 

υπεράσπισης εκ πλευράς της Εναγομένης 4 η οποία μέσω των συνηγόρων 

της ζητά χρόνο δύο μηνών για καταχώρηση της υπεράσπισης της. Η αίτηση 

ορίζεται για απόδειξη στις 10.2.21 και ώρα 10:00 εκτός εάν καταχωρηθεί η 

υπεράσπιση της Εναγομένης 4 μέχρι 5.2.21. Έξοδα στην πορεία της 

αίτησης.  

Οι Ενάγοντες, όπως και οι Εναγόμενοι 1, 2, 3, 5, 6 και 8 έχουν καταχωρήσει 

ένορκες δηλώσεις αποκάλυψης εγγράφων.  

Σε σχέση με την Εναγόμενη 7 εκδίδεται διάταγμα αποκάλυψης εγγράφων. 

Ένορκη δήλωση αποκάλυψης να καταχωρηθεί μέχρι 5.2.21.  

Μέχρι τις 5.2.21 οι Ενάγοντες και οι Εναγόμενοι 1, 2, 3, 5, 6 και 8 να 

καταχωρήσουν ονομαστικό κατάλογο μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας.  

Η υπόθεση ορίζεται, όπως έχει ήδη αναφερθεί, στις 10.2.21 για όλους τους 

διαδίκους. Έξοδα στην πορεία.  

 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

 

Αρ. Αγωγής: 682/17 

Ορισμένη την 10.12.20 

 

Δικαστήριο: Λόγω των οδηγιών του Ανωτάτου Δικαστηρίου και της 

Διοικητικής 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. Έχει υποβληθεί αίτημα αναβολής 

της για οδηγίες ενόψει του ότι αναμένεται να γίνει αλλαγή δικηγόρων των 

Εναγομένων. Οι δικηγόροι των Εναγόντων δεν φέρουν ένσταση. Η 

υπόθεση αναβάλλεται για οδηγίες στις 11.2.21 και ώρα 9:00 π.μ. Καμιά 

διαταγή για έξοδα σήμερα.  

 

 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

 

Αρ. Αγωγής: 3422/17 

Ορισμένη την 10.12.20 

 

Δικαστήριο: Λόγω των οδηγιών του Ανωτάτου Δικαστηρίου και της 

Διοικητικής 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. Έχει καταχωρηθεί ονομαστικός 

κατάλογος μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας εκ πλευράς Ενάγουσας, 

Εναγομένων 1, 2, 3 και 5. Οι συνήγοροι ζητούν όπως η υπόθεση οριστεί για 

οδηγίες σε μια μακρινή ημερομηνία λόγω προσπαθειών που γίνονται για 

συμβιβασμό της και έτσι η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες στις 5.3.21 και ώρα 

9:00 π.μ. Έξοδα στην πορεία της αγωγής.  

 

 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

 

Αρ. Αγωγής: 1040/19 

Ορισμένη την 10.12.20 

 

Δικαστήριο: Λόγω των οδηγιών του Ανωτάτου Δικαστηρίου και της 

Διοικητικής 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. Σύμφωνα με το σημείωμα που έχει 

αποσταλεί στον Πρωτοκολλητή του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας 

στις 8.12.20 και είναι υπογραμμένο από τους συνήγορους και των δύο 

πλευρών, η αγωγή με τον πιο πάνω αριθμό αποσύρεται και απορρίπτεται 

χωρίς επιφύλαξη δικαιωμάτων. Κάθε πλευρά θα επωμιστεί τα δικά της 

έξοδα. Τυχόν προηγούμενες διαταγές για έξοδα ακυρώνονται. Θεωρώ ότι 

το ίδιο ισχύει και για την ανταπαίτηση των Εναγομένων 1-4, δηλαδή επίσης 

αποσύρεται και απορρίπτεται χωρίς επιφύλαξη δικαιωμάτων. Κάθε πλευρά 

θα επωμιστεί τα δικά της έξοδα. Τυχόν προηγούμενες διαταγές για έξοδα 

σε σχέση την ανταπαίτηση ακυρώνονται. 

 

 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

 

Αρ. Αγωγής: 1423/19 

Ορισμένη την 10.12.20 

 

Δικαστήριο: Λόγω των οδηγιών του Ανωτάτου Δικαστηρίου και της 

Διοικητικής 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. 20.7.20 λόγω μη καταχώρησης 

υπεράσπισης εκ πλευράς Εναγομένων 1 και 2. Η υπεράσπιση των 

Εναγομένων 1 και 2 έχει καταχωρηθεί στις 8.12.20 σύμφωνα με τις οδηγίες 

του Δικαστηρίου. Ως εκ των ανωτέρω, η αίτηση ημερ. 20.7.20 αποσύρεται 

και απορρίπτεται με έξοδα υπέρ των Εναγόντων/Αιτητών και εναντίον των 

Εναγομένων 1 και 2/Καθ’ ων η Αίτηση.  

 

 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

 

Αρ. Αγωγής: 2329/19 

Ορισμένη την 10.12.20 

 

Δικαστήριο: Λόγω των οδηγιών του Ανωτάτου Δικαστηρίου και της 

Διοικητικής 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.  

Σύμφωνα με το προηγούμενο πρακτικό του Δικαστηρίου η υπόθεση 

παρέμεινε για οδηγίες λόγω του ότι οι Εναγόμενοι έχουν υποβάλει αίτηση 

για να ενταχθούν στο σχέδιο ΕΣΤΙΑ η οποία φαίνεται ότι ακόμα δεν έχει 

εξεταστεί. Η αγωγή ορίζεται εκ νέου για οδηγίες στις 18.3.21 και ώρα 9:00 

π.μ. Αν εξεταστεί η αίτηση των Εναγομένων προηγουμένως παρακαλώ 

όπως ενημερωθώ σχετικά. Καμιά διαταγή για έξοδα.  

 

 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

 

Αρ. Αγωγής: 2564/19 

Ορισμένη την 10.12.20 

 

Δικαστήριο: Λόγω των οδηγιών του Ανωτάτου Δικαστηρίου και της 

Διοικητικής 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. 23.6.20 λόγω μη καταχώρησης 

υπεράσπισης. Η αίτηση αναβάλλεται για απόδειξη στις 29.1.21 και ώρα 

10:00 π.μ. εκτός εάν καταχωρηθεί υπεράσπιση μέχρι 26.1.21. Έξοδα στην 

πορεία της αίτησης.  

 

 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

 

Αρ. Αγωγής: 316/20 

Ορισμένη την 10.12.20 

 

Δικαστήριο: Λόγω των οδηγιών του Ανωτάτου Δικαστηρίου και της 

Διοικητικής 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 είχε παραμείνει για οδηγίες μετά την αλλαγή των δικηγόρων 

των Εναγομένων κατόπιν δικού τους αιτήματος επειδή εξέταζαν το 

ενδεχόμενο καταχώρησης αίτησης για τροποποίησης της υπεράσπισης. 

Δεν έχω τύχει καμίας ενημέρωσης αναφορικά με τις προθέσεις των νέων 

δικηγόρων των Εναγομένων. Εν τω μεταξύ, εκκρεμεί για οδηγίες η κλήση 

για οδηγίες που έχουν υποβάλει οι δικηγόροι της Ενάγουσας. Η αγωγή 

αναβάλλεται για οδηγίες στις 12.2.21 και ώρα 9:00 π.μ. Αν οι δικηγόροι των 

Εναγομένων έχουν σκοπό να καταχωρήσουν αίτηση για τροποποίηση της 

υπεράσπισης να το πράξουν μέχρι τότε και η αίτηση να οριστεί με δικές μου 

οδηγίες στις 12.2.21. Σε διαφορετική περίπτωση οι δικηγόροι των 

Εναγομένων να καταχωρήσουν μέχρι τις 12.2.21 το δικό τους παράρτημα 

στην κλήση για οδηγίες. Έξοδα στην πορεία της αγωγής.  

 

 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

 

Αρ. Αγωγής: 1292/20 

Ορισμένη την 10.12.20 

 

Δικαστήριο: Λόγω των οδηγιών του Ανωτάτου Δικαστηρίου και της 

Διοικητικής 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. 2.9.20 λόγω μη καταχώρησης 

υπεράσπισης. Οι συνήγοροι των Εναγομένων 1 και 2 ζητούν χρόνο δύο 

μηνών για καταχώρηση της υπεράσπισης τους, αίτημα με το οποίο 

συμφωνούν οι δικηγόροι των Εναγόντων. Ως εκ των ανωτέρω, η αίτηση 

αναβάλλεται για απόδειξη στις 19.2.21 και ώρα 10:00 π.μ. Η υπεράσπιση 

των Εναγομένων να καταχωρηθεί μέχρι 16.2.21. Έξοδα στην πορεία της 

αίτησης.  

 

 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

 

Αρ. Αγωγής: 2187/20 

Ορισμένη την 10.12.20 

 

Δικαστήριο: Λόγω των οδηγιών του Ανωτάτου Δικαστηρίου και της 

Διοικητικής 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. 23.9.20 για απόφαση λόγω μη καταχώρησης 

εμφάνισης από πλευράς Εναγομένης. Όπως είχα αναφέρει και σε 

προηγούμενες οδηγίες μου στο φάκελο του Δικαστηρίου δεν υπάρχει η 

επίδοση της αγωγής. Η αίτηση ορίζεται εκ νέου για απόδειξη στις 21.1.21 

και ώρα 9:00 π.μ. και παρακαλώ πολύ όπως μαζί με την ένορκη δήλωση 

για απόδειξη της αγωγής τεθεί ενώπιον του Δικαστηρίου και η επιδοση της 

αγωγής.  

 

 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

 

Αρ. Γενικής Αίτησης: 811/11 

Ορισμένη την 10.12.20 

 

Δικαστήριο: Εκκρεμεί αίτηση μηνιαίων δόσεων ημερ. 28.7.20. Στις 2.11.20 

που ήταν ορισμένη η αίτηση για επίδοση ο Καθ’ ου η Αίτηση ήταν παρών 

και υπέγραψε εγγύηση 2.000 ότι θα είναι παρών στο Δικαστήριο αύριο η 

ώρα 9:00 π.μ. Άρα απαιτείται η φυσική παρουσία των δικηγόρων και του 

Καθ’ ου η Αίτηση στις 10.12.20 και ώρα 9:00 π.μ. στο Δικαστήριο.  

 

 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

 

Αρ. Γενικής Αίτησης: 1627/11 

Ορισμένη την 10.12.20 

 

Δικαστήριο: Λόγω των οδηγιών του Ανωτάτου Δικαστηρίου και της 

Διοικητικής 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 αίτηση έρευνας ημερ. 8.10.19 σε σχέση με τους Καθ’ ων η 

Αίτηση 1 και 2. Οι συνήγοροι και των δύο πλευρών ζητούν όπ0ως η αίτηση 

παραμείνει για οδηγίες μετά τον Ιανουάριο του 2021 ενόψει του ότι έχει 

επιτευχθεί συμφωνία η οποία πρόκειται να υλοποιηθεί εντός Ιανουαρίου. Η 

αίτηση αναβάλλεται για οδηγίες στις 23.2.21 και ώρα 9:00 π.μ. Ο 

συνήγορος των Καθ’ ων η Αίτηση αναλαμβάνει όπως παρουσιάσει ενώπιον 

του Δικαστηρίου τους Καθ’ ων η Αίτηση 1 και 2 εάν η αίτηση δεν 

συμβιβαστεί μέχρι τότε. Καμιά διαταγή για έξοδα.  

 

 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

 

Αρ. Γενικής Αίτησης: 250/20 

Ορισμένη την 10.12.20 

 

Δικαστήριο: Λόγω των οδηγιών του Ανωτάτου Δικαστηρίου και της 

Διοικητικής 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 υποβληθεί αίτημα από πλευράς του συνηγόρου των Εναγομένων για 

παράταση του χρόνου καταχώρησης ένστασης από πλευράς τους και 

ζητούν όπως η αίτηση οριστεί για ακρόαση στις 22.1.21 που είναι ήδη 

ορισμένη για ακρόαση και άλλη αίτηση με τους ίδιους διαδίκους. Δυστυχώς 

το δικό μου ημερολόγιο δεν επιτρέπει τον ορισμό της αίτησης για ακρόαση 

στις 22.1.21. Η αίτηση ορίζεται για ακρόαση στις 4.2.21 και ώρα 10:00 π.μ. 

με γραπτές αγορεύσεις τις οποίες οι συνήγοροι ανταλλάξουν μεταξύ τους 

προτού τις αποστείλουν στο Δικαστήριο με e-mail. Η ένσταση να 

καταχωρηθεί μέχρι 25.1.21. Έξοδα στην πορεία της αίτησης.  

 

 

 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 


