
 
 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 3177/14 

Ορισμένη: 15.2.21 

 

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. Μετά από τη θέση και των δύο 

πλευρών ότι οι διάδικοι έχουν έρθει σε συμφωνία για εξώδικη διευθέτηση, 

της οποίας το μεγαλύτερο μέρος έχει διεκπεραιωθεί και εκκρεμεί η 

μεταβίβαση ενός ακινήτου. Για το λόγο αυτό είχε ζητηθεί χρόνος και μάλιστα 

όπως η υπόθεση οριστεί σε μακρινή ημερομηνία. Το Δικαστήριο δεν έχει 

τύχει νεότερης ενημέρωσης, η υπόθεση θα οριστεί ξανά για οδηγίες αλλά σε 

σύντομη ημερομηνία και παρακαλώ όπως μέχρι τότε τύχω ενημέρωσης για 

την πορεία της υπόθεσης. Ορίζεται για οδηγίες στις 19.2.21 και ώρα 9:00 

π.μ. Καμιά διαταγή για έξοδα σήμερα.  

 

 

 (Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 5690/14 

Ορισμένη: 15.2.21 

 

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 ήταν μέχρι πρόσφατα ορισμένη ενώπιον της κας Λ. 

Δημητριάδου Ανδρέου, πρώην Διοικητικής Προέδρου και νυν Εφέτη. Είναι 

ορισμένη για οδηγίες. Δεν έχω τύχει ενημέρωσης από τους συνηγόρους 

αναφορικά με οποιοδήποτε αίτημα τους γι’ αυτό θα παραμείνει ξανά για 

οδηγίες και παρακαλώ όπως ενημερωθώ για την πορεία της υπόθεσης και 

τις θέσεις των διαδίκων. Αναβάλλεται εκ νέου για οδηγίες στις 17.3.21 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: 6345/15 

Ορισμένη: 15.2.21 

 

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 και είχαν εκδοθεί 

σχετικά εκ συμφώνου και εκατέρωθεν διατάγματα αποκάλυψης εγγράφων. 

Οι δικηγόροι των Εναγομένων 2, 3, 5 και 6 ζητούν παράταση χρόνου 

καταχώρησης της ένορκης δήλωσης αποκάλυψης εγγράφων, θέση με την 

οποία συμφωνούν και οι υπόλοιποι διάδικοι οι οποίοι έχουν συμμορφωθεί 

με τις οδηγίες του Δικαστηρίου. ως εκ των ανωτέρω, παρατείνεται ο χρόνος 

καταχώρησης ένορκης δήλωσης αποκάλυψης εγγράφων εκ πλευράς των 

Εναγομένων 2, 3 , 5 και 6 μέχρι και τις 29.3.21. Η αγωγή ορίζεται για 

περαιτέρω οδηγίες με βάση τη Δ.30 στις 6.4.21 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: 3228/19 

Ορισμένη: 15.2.21 

 

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 στις 15.2.21 για οδηγίες με βάση τη Δ.30 

αναφορικά με τον Εναγόμενο 3. Είναι κοινή παράκληση των συνηγόρων 

που εμφανίζονται για τους Ενάγοντες και τον Εναγόμενο 3 όπως εκδοθεί 

εκατέρωθεν διάταγμα αποκάλυψης και επιθεώρησης εγγράφων. Σημειώνω 

ότι ο Εναγόμενος 3 έχει δεόντως καταχωρήσει το Παράρτημα Τύπος 25. Ως 

εκ των ανωτέρω εκδίδεται εκατέρωθεν και εκ συμφώνου διάταγμα 

αποκάλυψης εγγράφων αναφορικά με τον Εναγόμενο 3. Ένορκες δηλώσεις 

αποκάλυψης να καταχωρηθούν εντός 45 ημερών από τις 15.2.21. Η 

υπόθεση ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες με βάση τη Δ.30 στις 12.4.21 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: 464/20 

Ορισμένη: 15.2.21 

 

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 15.2.21 εκκρεμούν ενώπιον του Δικαστηρίου οι εξής αιτήσεις: 

1) Η ενδιάμεση αίτηση ημερ. 10.12.20 στα πλαίσια της οποίας έχουν 

εκδοθεί μονομερώς κάποια από τα διατάγματα που αιτούνταν.  

 

2) Αίτηση για παρακοή διατάγματος εκ μέρους των Εναγόντων ημερ. 

2.10.20 και αίτηση των Εναγόντων για προσθήκη Εναγομένων, 

επίσης ημερ. 2.10.20.  

Ο δικηγόρος του Εναγόμενου 7 έχει πληροφορήσει το Δικαστήριο ότι δεν 

έχει ένσταση στο να καταστεί απόλυτο το διάταγμα και σε ό,τι αφορά το 

αιτητικό υπό §Ε έχει μιλήσει με τους συνηγόρους των Εναγόντων 

αναφορικά με το πως θα προχωρήσουν σε σχέση με αυτό.  

Ως εκ των ανωτέρω, τα προσωρινά διατάγματα ως οι §§Α και Β που έχουν 

εκδοθεί μονομερώς καθίστανται εκ συμφώνου απόλυτα σε ό,τι αφορά τον 

Εναγόμενο 7.  

Σε ό,τι αφορά τους υπόλοιπους Εναγομένους, δηλαδή τους Εναγομένους 1, 

2, 3 και 4, εναντίον των οποίων επίσης έχουν εκδοθεί μονομερώς 

διατάγματα ως οι §§Α και Β στις 14.12.20 δεν έχει καταχωρηθεί εκ μέρους 



 
 

τους ένσταση, αλλά έχω παρατηρήσει ότι στα e-mail που έχουν σταλεί δεν 

φαίνεται να έχουν κοινοποιηθεί στη συνήγορο των Εναγομένων 1-4.  

Ως εκ των ανωτέρω, δίδεται για τελευταία φορά παράταση χρόνου 

καταχώρησης ένστασης για περίοδο 15 ημερών, δηλαδή μέχρι την 1.3.21. 

 Όλες οι αιτήσεις ορίζονται για οδηγίες για να μπορέσουν να 

προγραμματιστούν για ακρόαση στις 8.3.21 και ώρα 9:00 π.μ.  

Έξοδα στην πορεία των αιτήσεων, σε καμία περίπτωση όμως εναντίον των 

Εναγόντων/Αιτητών.  

Σε ό,τι αφορά τον Εναγόμενο 7 για τον οποίο τα διατάγματα έχουν καταστεί 

απόλυτα παρακαλώ τους συνηγόρους όπως καθορίσουν τη θέση τους.  

Τα ενδιάμεσα διατάγματα ημερ. 14.12.20 παραμένουν σε ισχύ.  

 

 

 (Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 2816/20 

Ορισμένη: 15.2.21 

 

 

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 σύνηγοροι των Εναγόντων έχουν πληροφορήσει το Δικαστήριο ότι δεν 

θα προβούν σε καταχώρηση αίτησης για άδεια του Δικαστηρίου για 

καταχώρηση συμπληρωματικής ένορκης δήλωσης. Ως εκ τούτου, η αίτηση 

για προσωρινά διατάγματα ημερ. 5.10.20 παραμένει για ακρόαση στις 

19.3.21 Το ενδιάμεσο διάταγμα ημερ. 6.10.20 παραμένει σε ισχύ. Καμιά 

διαταγή για έξοδα σήμερα.  

 

 

 

 (Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 3009/20 

Ορισμένη: 15.2.21 

 

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. 2.12.20 εναντίον όλων των 

Εναγομένων. Οι συνήγοροι των Εναγομένων ζητούν χρόνο για 

καταχώρηση της υπεράσπισης τους, αίτημα με το οποίο συμφωνούν οι 

δικηγόροι των Εναγόντων. Η υπεράσπιση όλων των Εναγομένων να 

καταχωρηθεί μέχρι 31.3.21. Η αίτηση ορίζεται για οδηγίες στις 7.4.21 και 

ώρα 9:00 π.μ. Έξοδα στην πορεία της αίτησης.  

 

 

 (Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

 

Αρ. Γεν. Αίτησης: 1893/13 

Ορισμένη: 15.2.21 

 

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 τη Δευτέρα 15.2.21 για ακρόαση αίτηση μηνιαίων δόσεων 

ημερ. 19.5.20 εναντίον και των τριών Καθ’ ων η Αίτηση. Σε προηγούμενη 

εμφάνιση τόσο του συνηγόρου των Εναγόντων όσο και των Καθ’ ων η 

Αίτηση η υπόθεση αναβλήθηκε ενόψει προσπαθειών για συμβιβασμό της. 

Δεν έχω καμία ενημέρωση για το τι έχει συμβεί έκτοτε και λαμβάνοντας 

υπόψη μου τις συνθήκες που επικρατούν λόγω Copvid-19 και την ανάγκη 

όπως μη γίνονται εμφανίσεις πολλών ατόμων ενώπιον των Δικαστηρίων 

εκτός από τις απόλυτα αναγκαίες, θεωρώ ορθό όπως αναβάλω την αίτηση 

για οδηγίες και παρακαλώ όπως τύχω ενημέρωσης για τις προσπάθειες 

που έχουν γίνει και την κατάληξη τους. Εάν δεν υπάρχει θετική κατάληξη η 

υπόθεση πλέον θα οριστεί για ακρόαση σε ημερομηνία που θα γίνει και θα 

είναι αναγκαία και η παρουσία και των τριών Καθ’ ων η Αίτηση ενώπιον του 

Δικαστηρίου. Η αίτηση αναβάλλεται για οδηγίες για τις 31.3.21 και ώρα 9:30 

π.μ.  

 

 

 



 
 

Οι πιο πάνω οδηγίες έχουν σταλεί στους Καθ’ ων η Αίτηση οι οποίοι 

εμφανίζονται προσωπικά με e-mail.  

 

 

 (Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Γεν. Αίτησης: 83/20 

Ορισμένη: 15.2.21 

 

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.  

Τη Δευτέρα 15.2.21 είναι ορισμένες για οδηγίες οι ακόλουθες αιτήσεις: 

1) Κυρίως αίτηση ημερ. 10.3.20 για αναγνώριση, εγγραφή και εκτέλεση 

αλλοδαπών αποφάσεων στην Κύπρο.  

2) Ενδιάμεση αίτηση ημερ. 10.3.20 για έκδοση διαταγμάτων.  

3) Αίτηση ημερ. 10.9.20 για καταχώρηση συμπληρωματικής ένορκης 

δήλωσης και  

4) Αίτηση για τροποποίηση γραφικών λαθών ημερ. 28.9.20.  

Όπως πληροφορούν το Δικαστήριο οι συνήγοροι που τη χειρίζονται ζητούν 

περαιτέρω χρόνο για οδηγίες για όλες τις αιτήσεις διότι γίνονται μεταξύ τους 

διαβουλεύσεις με σκοπό είτε τη συνολική διευθέτηση όλων των θεμάτων ή 

τη μείωση των επίδικων ζητημάτων.  

Ως εκ των ανωτέρω, όλες οι αιτήσεις αναβάλλονται για οδηγίες στις 12.4.21 

και ώρα 9:00 π.μ.  

Καμιά διαταγή για έξοδα.  

 

 

 

 



 
 

Εάν μέχρι τότε διαφανεί ότι δεν θα λυθούν με συμβιβασμό τα επίδικα 

θέματα να καταχωρηθούν οι ενστάσεις στις διάφορες αιτήσεις που 

εκκρεμούν.  

 

 

 (Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 


