
 
 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 7206/10 

Ορισμένη: 16.2.21 

 

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.  

Σύμφωνα με το περιεχόμενο του φακέλου η αγωγή έχει διακοπεί. 

Παραμένει προς εκδίκαση η ανταπαίτηση η οποία είναι ορισμένη για 

ακρόαση στις 16.2.20. Νοείται ότι λόγω της χρονολογίας καταχώρησης της 

είχε δοθεί κάθε προτεραιότητα στον ορισμό της και το Δικαστήριο είχε 

δηλώσει ότι θα ήταν έτοιμο να την ξεκινήσει και ζήτησε και από τους 

συνηγόρους όπως και οι ίδιοι προβούν σε διευθετήσεις ώστε να είναι 

έτοιμοι για ακρόαση την εν λόγω ημερομηνία. Έχω λάβει e-mail εκ μέρους 

του κ. Γ. Τριανταφυλλίδη, συνηγόρου του εξ ανταπαιτήσεως Εναγομένου 

ότι αυτός βρίσκεται στη Γαλλία και λόγω των συνθηκών που επικρατούν 

ενόψει της επιδημίας του Covid-19 δεν μπορεί να έχει τη σωστή 

επικοινωνία μαζί του αλλά κύρια και καθοριστικά ο εξ ανταπαιτήσεως 

Εναγόμενος διαμένει στη Γαλλία και δεν μπορεί να έρθει στην Κύπρο, όπως 

και κανένας από τους μάρτυρες του. Ενόψει των ανωτέρω, ζητείται εκ 

μέρους τους αναβολή και μάλιστα η παράκληση είναι όπως η υπόθεση 

οριστεί τον Ιούνιο ελπίζοντας ότι μέχρι τότε θα ξεκαθαρίσει το θέμα της 

πανδημίας του Covid-19 και θα μπορούν τόσο ο εξ ανταπαιτήσεως 

Εναγόμενος, όσο και οι μάρτυρες του, να βρίσκονται στην Κυπριακή 

Δημοκρατία. Οι συνήγοροι των Εναγομένων και εξ ανταπαιτήσεως 

Εναγόντων έχουν ειδοποιηθεί και έχουν δηλώσει στο Δικαστήριο ότι 



 
 

συμφωνούν με αυτό. Ενόψει της κατάστασης πραγμάτων όπως έχει 

διαμορφωθεί και παρά την παλαιότητα της υπόθεσης φαίνεται ότι ο ορισμός 

της για ακρόαση σε μακρινή ημερομηνία είναι αναπόφευκτος. Ως εκ των 

ανωτέρω, το αίτημα αναβολής εγκρίνεται. Ορίζεται για ακρόαση στις 3.6.21 

και ώρα 10:30 π.μ. Έξοδα στην πορεία της ανταπαίτησης. Οι συνήγοροι 

παρακαλούνται όπως ενημερώσουν το Δικαστήριο πριν από την 

ημερομηνία ακρόασης για την κατάσταση πραγμάτων που επικρατεί και 

κατά πόσο θα μπορεί να ξεκινήσει η ακρόαση της στις 3.6.21.  

 

 

 

 (Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 5888/12 

Ορισμένη: 16.2.21 

 

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 αγωγή είχε οριστεί για οδηγίες ενόψει του ότι είχε εκδοθεί διάταγμα 

τροποποίησης της έκθεσης απαίτησης. Η τροποποιημένη έκθεση 

απαίτησης έχει καταχωρηθεί στις 8.12.20. Ο μόνος εκ των εννέα 

Εναγόμενων που έχει καταχωρήσει τροποποιημένη υπεράσπιση είναι ο 

Εναγόμενος 9. Ως εκ των ανωτέρω, δίδονται οδηγίες στους συνηγόρους 

των Εναγομένων 1-8 όπως καταχωρήσουν τις τροποποιημένες 

υπερασπίσεις τους εντός 15 ημερών από τις 16.2.21, δηλαδή μέχρι τις 

5.3.21. Τυχόν απαντήσεις στις τροποποιημένες υπερασπίσεις να 

καταχωρηθούν εντός 15 ημερών από την επίδοση των τροποποιημένων 

υπερασπίσεων. Η αγωγή παραμένει για οδηγίες, για να βεβαιωθεί το 

Δικαστήριο έχουν συμπληρωθεί τα δικόγραφα και να μπορέσει να την 

ορίσει για ακρόαση στις 20.4.21 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: 2168/13 

Ορισμένη: 16.2.21 

 

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 έχει οριστεί για ακρόαση από την κα Λ. Δημητριάδου Ανδρέου, 

νυν Εφέτη ενώπιον της οποίας εκκρεμούσε. Δεν έχω λάβει τυχόν αιτήματα 

δικηγόρων ως όφειλαν να αποστείλουν στο Δικαστήριο. Το Δικαστήριο θα 

είναι έτοιμο για να προχωρήσει με την ακρόαση της υπόθεσης. Εάν 

υπάρχουν οποιαδήποτε αιτήματα παρακαλώ όπως αποσταλούν άμεσα.  

 

 

 (Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 8339/13 

Ορισμένη: 16.2.21 

 

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 ορισμένης για οδηγίες ενόψει του ότι ο Εναγόμενος 1 ο 

οποίος εμφανίζεται αυτοπροσώπως μαζί με την Εναγομένη 2 έχει δηλώσει 

ότι εμπίπτει στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού και λόγω της επιδημίας 

δεν επιθυμούσε να παρουσιαστεί στο Δικαστήριο. Επειδή δεν έχω καμία 

ενημέρωση από την τελευταία φορά που ήταν ορισμένη, δηλαδή 14.12.20 

σε σχέση με την υπόθεση, η υπόθεση ορίζεται για ακρόαση στις 21.5.21 και 

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

Παρακαλείται το Πρωτοικολλητείο όπως ενημερώσει τους Εναγομένους 1 

και 2 οι οποίοι εμφανίζονται προσωπικά για την ημερομηνία και ώρα που 

έχει οριστεί η υπόθεση για ακρόαση.  

 

 

 (Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 3181/18 

Ορισμένη: 16.2.21 

 

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. Ο Εναγόμενος εμφανίζεται 

προσωπικά αλλά κατά την τελευταία δικάσιμο, που ήταν η 15.12.20, το 

Δικαστήριο είχε λάβει τηλεφωνική ενημέρωση τόσο από τον συνήγορο των 

Εναγόντων αλλά και τον κ. Χάρη Τσίγκη, δικηγόρος, ο οποίος προτίθετο να 

αναλάβει ως συνήγορος του Εναγομένου μετά που ο Εναγόμενος θα 

τακτοποιούσε τις εκκρεμότητες του με τον προηγούμενο δικηγόρο και 

ζήτησαν από κοινού όπως η υπόθεση παραμείνει για οδηγίες για το σκοπό 

αυτό. Δεν έχω τύχει καμίας ενημέρωσης για την εξέλιξη της υπόθεσης η 

οποία και επαναορίζεται για οδηγίες στις 11.3.21 και ώρα 9:00 π.μ. Καμιά 

διαταγή για έξοδα. Παρακαλούνται οι συνήγοροι όπως ενημερώσουν το 

Δικαστήριο αναφορικά με τα πιο πάνω πριν από την εν λόγω ημερομηνία.  

 

 

 (Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 529/20 

Ορισμένη: 16.2.21 

 

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. Έχει καταχωρηθεί εκπρόθεσμα η 

απάντηση στην υπεράσπιση και η υπεράσπιση στην ανταπαίτηση του 

Εναγομένου 2 αλλά ενόψει του ότι δεν υπάρχει ένσταση από τη συνήγορο 

του Εναγομένου 2 για το γεγονός αυτό το δικόγραφο θεωρείται ότι έχει 

εμπρόθεσμα καταχωρηθεί. Ενόψει του ότι έχουν πλέον ολοκληρωθεί τα 

δικόγραφα παρακαλούνται οι δικηγόροι που χειρίζονται την υπόθεση να 

λάβουν τα δέοντα μέτρα για έκδοση κλήσης για οδηγίες σύμφωνα με τη 

Δ.30 των Θεσμών Πολιτικής Δικονομίας.  

 

 

 (Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 1402/20 

Ορισμένη: 16.2.21 

 

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 21.12.20 στα πλαίσια αίτησης κλήσης για οδηγίες με βάση τη Δ.30 

είχαν εκδοθεί από το Δικαστήριο διατάγματα αποκάλυψης εγγράφων για 

όλους τους διαδίκους με οδηγίες όπως οι ένορκες δηλώσεις αποκάλυψης 

καταχωρηθούν εντός 60 ημερών από 22.12.20. Παρατηρώ ότι κανένας από 

τους δικηγόρους των διαδίκων δεν έχει συμμορφωθεί με τις οδηγίες του 

Δικαστηρίου. Ως εκ τούτου, παρατείνεται ο χρόνος καταχώρησης ενόρκων 

δηλώσεων αποκάλυψης για όλους τους δικηγόρους των διαδίκων για 

περίοδο 45 ημερών από 16.2.21. Η υπόθεση επαναορίζεται για περαιτέρω 

οδηγίες με βάση τη Δ.30 στις 12.4.21 και ώρα 9:00 π.μ. Καμιά διαταγή για 

έξοδα.  

 

 

 (Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 


