
 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 3563/13 

Ορισμένη: 19.2.21 

 

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 ακρόαση στις 19.2.21 και ώρα 10:00 π.μ. Το 

Δικαστήριο θα είναι έτοιμο να προχωρήσει με την ακρόαση της.  

 

 

 (Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 3177/14 

Ορισμένη: 19.2.21 

 

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.  

Όπως πληροφορούν το Δικαστήριο ι συνήγοροι οι εντατικές προσπάθειες 

για συμβιβασμό της συνεχίζονται και ως εκ τούτου ζητούν να παραμείνει 

ξανά για οδηγίες με σκοπό να εξαντληθούν όλα τα περιθώρια ενδεχόμενης 

εξώδικης διευθέτησης. Ενόψει των ανωτέρω, η υπόθεση επαναορίζεται για 

οδηγίες στις 20.4.21 και ώρα 9:00 π.μ. Παρακαλώ όπως τύχω ενημέρωσης 

για την πορεία των προσπαθειών. 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: 1787/19 

Ορισμένη: 19.2.21 

 

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.  

Απαιτείται η φυσική παρουσία δικηγόρων και διαδίκων στο Δικαστήριο.  

 

 

 (Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 1292/20 

Ορισμένη: 19.2.21 

 

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 19.2.21 εκκρεμούν για οδηγίες τόσο η αίτηση των Εναγόντων για 

έκδοση απόφασης λόγω παράλειψης καταχώρησης υπεράσπισης όσο και η 

αγωγή. Με e-mail τους οι συνήγοροι των πλευρών αναφέρουν ότι η 

υπόθεση έχει διευθετηθεί και οι Ενάγοντες ζητούν την άδεια του 

Δικαστηρίου να αποσύρουν τόσο την αίτηση όσο και την αγωγή 

ανεπιφύλακτα και κάθε πλευρά θα επωμιστεί τα δικά της έξοδα.  

Ενόψει των ανωτέρω, τόσο η αίτηση ημερ. 2.9.20, αλλά και η αγωγή, 

αποσύρονται και απορρίπτονται ως εξωδίκως διευθετηθείσες αναφορικά με 

όλους τους Εναγόμενους χωρίς επιφύλαξη δικαιωμάτων. Κάθε πλευρά θα 

επωμιστεί τα δικά της έξοδα και τυχόν προηγούμενες διαταγές αναφορικά 

με τα έξοδα ακυρώνονται.  

 

 

 (Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 2656/20 

Ορισμένη: 19.2.21 

 

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 1, 2, 3 και 5 λόγω 

μη καταχώρησης υπεράσπισης. Η συνήγορος των Εναγομένων 1, 2, 3 και 

5 ζητά όπως της δοθεί πολύ σύντομος χρόνος για καταχώρηση της 

υπεράσπισης καθότι αναμένει κάποια έγγραφα που πιθανόν να οδηγήσουν 

και στη διευθέτηση της υπόθεσης. Ο συνήγορος των Αιτητών συμφωνεί και 

δεν ζητά έξοδα. Ως εκ των ανωτέρω, η αίτηση ημερ. 8.12.20 επναορίζεται 

για οδηγίες στις 19.3.21 ώρα 9:00 π.μ. Η υπεράσπιση των Εναγομένων 1, 

2, 3 και 5 να καταχωρηθεί μέχρι 16.3.21. Καμιά διαταγή αναφορικά με τα 

έξοδα. Στις 22.4.21 εκκρεμεί και άλλη αίτηση. Η εν λόγω ημερομηνία 

παραμένει.  

 

 (Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Γεν. Αίτησης: 252/20 

Ορισμένη: 19.2.21 

 

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 οδηγίες του Δικαστηρίου ήταν όπως καταχωρηθεί ένσταση μέχρι 

16.2.21. Η ένσταση εκ πλευράς Καθ’ ων η Αίτηση δεν έχει καταχωρηθεί 

ακόμα και οι Καθ’ ων η Αίτηση έχουν ενημερώσει το Δικαστήριο ότι ζητούν 

για τελευταία φορά παράταση του χρόνου καταχώρησης της ένστασης 

τους. Ενόψει των ανωτέρω, για τελευταία φορά παρατείνεται ο χρόνος 

καταχώρησης ένστασης εκ πλευράς Καθ’ ων η Αίτηση μέχρι τις 19.3.21. Η 

αίτηση ορίζεται για οδηγίες για να διαπιστωθεί κατά πόσο είναι έτοιμη για 

ακρόαση στις 23.3.21 και ώρα 9:00 π.μ. Έξοδα στην πορεία της αίτησης, σε 

καμία περίπτωση όμως εναντίον των Αιτητών.  

 

 

 (Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αίτησης Έφεσης: 5/21 

Ορισμένη: 19.2.21 

 

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 τα e-mail που έχουν αποστείλει στο Δικαστήριο οι δικηγόροι, 

τα οποία έχουν καταχωρηθεί στο φάκελο του Δικαστηρίου, η εν λόγω 

αίτηση έφεση που είναι ορισμένη για ακρόαση στις 19.2.21 και ώρα 10:00 

π.μ. με γραπτές αγορεύσεις έχει διευθετηθεί γι’ αυτό και εκδίδεται εκ 

συμφώνου διάταγμα ως η §Α της αίτησης ημερ. 14.1.21. Τα διατάγματα 

που ζητούνται με τις §§Β, Γ και Δ της αίτησης αποσύρονται και 

απορρίπτονται. Επιδικάζονται υπέρ των Εφεσειόντων Αιτητών και εναντίον 

της Εφεσίβλητης Καθ’ ης η Αίτηση τα αρχικά έξοδα της αίτησης.  

 

 

 (Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 


