
 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 2910/13 

Ορισμένη: 23.2.21 

 

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 23.2.21 είναι ορισμένη για ακρόαση με γραπτές αγορεύσεις η αίτηση 

ημερ. 9.3.20 που έχει καταχωρηθεί από την Ενάγουσα Αιτήτρια σχετικά με 

ένορκη αποκάλυψη εγγράφων. Η αίτηση είναι ορισμένη για ακρόασημε 

γραπτές αγορεύσεις τις οποίες οι συνήγοροι καλούνται να αποστείλουνς το 

Δικαστήριο με e-mail αφού προηγουμένως τις ανταλλάξουν μεταξύ τους. 

Επειδή είχε ζητηθεί αναβολή της παρούσας αίτησης τις τελευταίες δύο 

φορές παρακαλώ να ενημερώσετε το Δικαστήριο κατά πόσο θα είσαστε 

έτοιμοι. Από πλευράς του το Δικαστήριο θα είναι έτοιμο να επιφυλάξει την 

απόφαση.  

 

 

 (Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 691/18 

Ορισμένη: 23.2.21 

 

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.  

Στα πλαίσια κλήσης για οδηγίες με βάση τη Δ.30 έχουν γίνει ένορκες 

αποκαλύψεις εγγράφων από όλους τους συνηγόρους. Έχουν δοθεί οδηγίες 

από το Δικαστήριο για καταχώρηση ονομαστικού καταλόγου μαρτύρων και 

σύνοψη μαρτυρίας. Μέσα από τον φάκελο προκύπτει ότι μόνο οι 

Εναγόμενοι έχουν συμμορφωθεί με τις οδηγίες του Δικαστηρίου. 

παρατείνεται ο χρόνος καταχώρησης ονομαστικού καταλόγου μαρτύρων και 

σύνοψης μαρτυρίας εκ πλευράς Εναγόντων μέχρι τις 26.3.21. Η αγωγή 

ορίζεται ξανά για οδηγίες για να διαπιστωθεί κατά πόσο έχει υπάρξει 

συμμόρφωση με τις οδηγίες του Δικαστηρίου στις 31.3.21 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: 693/18 

Ορισμένη: 23.2.21 

 

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.  

Στα πλαίσια κλήσης για οδηγίες με βάση τη Δ.30 έχουν γίνει ένορκες 

αποκαλύψεις εγγράφων από όλους τους συνηγόρους. Έχουν δοθεί οδηγίες 

από το Δικαστήριο για καταχώρηση ονομαστικού καταλόγου μαρτύρων και 

σύνοψη μαρτυρίας. Μέσα από τον φάκελο προκύπτει ότι μόνο οι 

Εναγόμενοι έχουν συμμορφωθεί με τις οδηγίες του Δικαστηρίου. 

παρατείνεται ο χρόνος καταχώρησης ονομαστικού καταλόγου μαρτύρων και 

σύνοψης μαρτυρίας εκ πλευράς Εναγόντων μέχρι τις 26.3.21. Η αγωγή 

ορίζεται ξανά για οδηγίες για να διαπιστωθεί κατά πόσο έχει υπάρξει 

συμμόρφωση με τις οδηγίες του Δικαστηρίου στις 31.3.21 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: 3166/19 

Ορισμένη: 23.2.21 

 

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 οδηγίες με βάση τη Δ.30. Οι συνήγοροι των Εναγόντων 

έχουν ενημερώσει το Δικαστήριο ότι η αγωγή έχει διευθετηθεί και ζητούν 

την άδεια του όπως αποσυρθεί ως διευθετηθείσα και κάθε πλευρά να 

επωμιστεί τα δικά της έξοδα, θέση με την οποία συμφωνούν οι συνήγοροι 

των Εναγομένων 1-5, όπως επίσης την έχουν κοινοποιήσει στο Δικαστήριο 

με δικό τους e-mail. Ενόψει των ανωτέρω, η αγωγή μ ε τον πιο πάνω 

αριθμό αποσύρεται και απορρίπτεται ως διευθετηθείσα και ανεπιφύλακτα. 

Κάθε πλευρά θα επωμιστεί τα δικά της έξοδα και τυχόν προηγούμενες 

διαταγές για έξοδα ακυρώνονται. Νοείται ότι αποσύρεται επίσης η κλήση για 

οδηγίες και το σχετικό παράρτημα ημερ. 12.11.20.  

 

 

 (Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 



 
 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Γεν. Αίτησης: 1627/11 

Ορισμένη: 23.2.21 

 

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 23.2.21 είναι ορισμένη για οδηγίες η αίτηση έρευνας ημερ. 8.10.19 σε 

σχέση με τους Καθ’ ων η Αίτηση 1 και 2. Οι συνήγοροι και των δύο 

πλευρών έχουν ζητήσει όπως η αίτηση παραμείνει για οδηγίες μετά τον 

Ιανουάριο του 2021 ενόψει του ότι είχε επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ των 

μερών η οποία επρόκειτο να υλοποιηθεί εντός Ιανουαρίου. Με νέο e-mail 

τους ζητούν νέα ημερομηνία για διευθέτηση περί τις αρχές Απριλίου γιατί 

ακόμα δεν έχει υλοποιηθεί η συμφωνία. Η αίτηση αναβάλλεται για τελευταία 

φορά για οδηγίες στις 8.4.21 και ώρα 9:30 π.μ. Ο συνήγορος των Καθ’ ων η 

Αίτηση 1 και 2 αναλαμβάνει να τους παρουσιάσει στο Δικαστήριο κατά την 

εν λόγω ημερομηνία, εάν η παρουσία τους κρίνεται αναγκαία για σκοπούς 

έκδοσης διατάγματος. Παρακαλώ όπως τύχω ενημέρωσης για την πορεία 

της αίτησης πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί ξανά για οδηγίες. 

Καμιά διαταγή για έξοδα.  

 

 

 (Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 


