
 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 2609/13 

Ορισμένη: 17.2.21 

 

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 είναι ορισμένη για ακρόαση στις 17.2.21. Το Δικαστήριο θα είναι 

έτοιμο να προχωρήσει με την ακρόαση της υπόθεσης και ενημερώνονται 

σχετικά οι δικηγόροι.  

 

 

 (Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 3666/19 

Ορισμένη: 17.2.21 

 

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 2.12.20 που ήταν ορισμένη η υπόθεση είχαν δοθεί οδηγίες από το 

Δικαστήριο για καταχώρηση ονομαστικού καταλόγου μαρτύρων και σύνοψη 

μαρτυρίας και από τους δύο διαδίκους οι οποίες και έχουν δεόντως 

καταχωρηθεί. Ενόψει του ότι δεν έχω οποιαδήποτε ενημέρωση από τους 

συνηγόρους κατά πόσο υπάρχουν οποιαδήποτε άλλα αιτήματα που 

αφορούν την αγωγή, προτού οριστεί για ακρόαση, επαναορίζεται για 

οδηγίες στις 17.3.21 και ώρα 9:00 π.μ. Παρακαλούνται οι συνήγοροι όπως 

κοινοποιήσουν στο Δικαστήριο τυχόν αιτήματα που έχουν, διαφορετικά θα 

οριστεί για ακρόαση. 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: 3874/19 

Ορισμένη: 17.2.21 

 

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 εναντίον των Εναγομένων 2 και 3 λόγω μη 

καταχώρησης υπεράσπισης ημερ. 30.6.20. Δεν έχει ακόμα καταχωρηθεί η 

υπεράσπιση των Εναγομένων 2 και 3. Η αίτηση ορίζεται για απόδειξη στις 

26.3.21 εκτός αν καταχωρηθεί υπεράσπιση μέχρι 24.3.21. 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. Αγωγής: 4129/19 

Ορισμένη: 17.2.21 

 

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 λόγω μη καταχώρησης υπεράσπισης 

εναντίον των Εναγομένων 1-6 ημερ. 26.11.20. Οι συνήγοροι των 

Εναγομένων ζητούν χρόνο 45 ημερών για καταχώρηση της υπεράσπισης 

τους, αίτημα με το οποίο συμφωνούν οι συνήγοροι των Εναγόντων και 

μάλιστα δηλώνουν ότι δεν ζητούν έξοδα. Ως εκ των ανωτέρω, η αίτηση 

ορίζεται για οδηγίες στις 7.4.21. Η υπεράσπιση να καταχωρηθεί μέχρι 

5.4.21. 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: 726/20 

Ορισμένη: 17.2.21 

 

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 είναι ορισμένη για οδηγίες. Τα δικόγραφα έχουν συμπληρωθεί στις 

14.12.20. Οι συνήγοροι των Εναγόντων εκ λάθους είχαν καταχωρήσει κλήση για 

οδηγίες στις 13.7.20. Ο συνήγορος των Εναγομένων με e-mail του προς το 

Δικαστήριο ημερ. 15.2.21 αναφέρει ότι λανθασμένα καταχωρήθηκε η κλήση για 

οδηγίες στις 13.7.20 και ζητά την απόρριψη της με έξοδα εις βάρος της 

Ενάγουσας. Σε αντίθεση με τον συνήγορο των Εναγόντων που ζητά από το 

Δικαστήριο όπως δοθούν τώρα οδηγίες με βάση τη Δ.30. Ενόψει της διαφωνίας 

που υπάρχει κρίνω ότι θα τηρηθούν οι Θεσμοί και δη η Δ.30 με τα 

χρονοδιαγράμματα που προνοούνται. Η αίτηση ημερ. 13.7.20 αποσύρεται και 

απορρίπτεται λόγω του ότι καταχωρίστηκε σε προγενέστερο χρονικό σημείο από 

αυτό που προνοείται από τους Θεσμούς. Επειδή το Δικαστήριο δεν έχει δώσει 

καμία οδηγία σε σχέση με την εν λόγω αίτηση, καμιά διαταγή για έξοδα. Οι 

συνήγοροι καλούνται να προχωρήσουν και να καταχωρήσουν τις σχετικές κλήσεις 

για οδηγίες με βάση τη Δ.30 εντός των χρονικών πλαισίων που προνοούνται από 

την εν λόγω διαταγή με βάση την ημερομηνία ολοκλήρωσης των δικογράφων. Δεν 

θα δοθεί ημερομηνία στην αγωγή.  

 

 (Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 


