
 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 1227/08 

Ορισμένη: 4.3.21 

 

 

Δικαστήριο: Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση. Έχει καταχωρηθεί 

αίτηση για αναβολή της, όπως και αίτηση εκ πλευράς Εναγομένου για 

τροποποίηση της υπεράσπισης του. Παρακαλούνται οι δικηγόροι που 

χειρίζονται την υπόθεση να είναι φυσικά παρόντες στο Δικαστήριο.  

 

 

 

 (Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 2910/13 

Ορισμένη: 4.3.21 

 

 

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 για ακρόαση στις 4.3.21 και ώρα 10:00 π.μ. αίτηση ημερ. 

9.3.20 η οποία έχει καταχωρηθεί από την Ενάγουσα για ειδική αποκάλυψη 

εγγράφων. Η Ενάγουσα Αιτήτρια έχει ήδη αποστείλει στο Δικαστήριο τη 

γραπτή της αγόρευση από την προηγούμενη φορά που η υπόθεση ήταν 

ορισμένη για ακρόαση. Εάν όμως επιθυμεί να καταχωρήσει 

συμπληρωματική αγόρευση μπορεί να το πράξει. Το Δικαστήριο θα 

αναμένει να λάβει τις γραπτές αγορεύσεις και των δύο πλευρών μέχρι η 

ώρα 10:00 π.μ. αφού προηγουμένως ανταλλαγούν μεταξύ τους, για να 

επιφυλάξει την απόφαση του.  

 

 

 (Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 5660/15 

Ορισμένη: 4.3.21 

 

 

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 4.3.21. Δυστυχώς λόγω πολύ 

παλαιότερων αγωγών που εκκρεμούν στο ημερολόγιο του Δικαστηρίου η 

ακρόαση της δεν θα μπορέσει να ξεκινήσει στις 4.3.21. Η αγωγή ορίζεται εκ 

νέου για ακρόαση στις 31.5.21 και ώρα 10:30 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: 1907/19 

Ορισμένη: 4.3.21 

 

 

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 αίτησης κλήσεων για οδηγίες με βάση τη Δ.30 έχουν εκδοθεί 

από το Δικαστήριο διατάγματα για ένορκες αποκαλύψεις εγγράφων. Οι 

Ενάγοντες έχουν καταχωρήσει τη δική τους ένορκη δήλωση αποκάλυψης 

εγγράφων στις 8.2.21 αλλά οι Εναγόμενοι φαίνεται να μην έχουν ακόμα 

συμμορφωθεί με τις οδηγίες του Δικαστηρίου. Παρατείνεται ο χρόνος 

καταχώρησης ένορκης δήλωσης αποκάλυψης εγγράφων εκ πλευράς 

Εναγομένων μέχρι τις 9.4.21. Η αγωγή ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες με 

βάση τη Δ.30 στις 14.4.21 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: 2972/20 

Ορισμένη: 4.3.21 

 

 

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 για να διαπιστωθεί κατά πόσο έχει γίνει 

επίδοση στους νέους Εναγόμενους 10, 11 και 12 οι οποίοι έχουν προστεθεί 

μετά από σχετική αίτηση της Ενάγουσας και έκδοση σχετικού διατάγματος, 

όπως και για τον Εναγόμενο 3, ο οποίος βρίσκεται εκτός δικαιοδοσίας. 

Μέσα από τον φάκελο του Δικαστηρίου προκύπτει ότι έχει γίνει επίδοση της 

αγωγής στους Εναγόμενους 10 και 11, αλλά όχι στον Εναγόμενο 12. Σε ό,τι 

αφορά τον Εναγόμενο 3 φαίνεται ότι ακόμα δεν έχει γίνει επίδοση γι’ αυτό 

και οι συνήγοροι της Ενάγουσας έχουν καταχωρήσει μονομερή αίτηση 

ημερ. 25.2.21 για έκδοση διατάγματος για υποκατάστατο επίδοση.  

Παρατηρώ επίσης ότι οι Εναγόμενοι 10 και 11 έχουν καταχωρήσει 

σημείωμα εμφάνισης μέσω συνηγόρου στις 15.2.21.  

Σε ό,τι αφορά τη μονομερή αίτηση της Ενάγουσας Αιτήτριας ημερ. 25.2.21 

μετά που έχω διαβάσει την αίτηση, την ένορκη δήλωση που τη συνοδεύει, 

μαζί με τα επισυνημμένα σε αυτή τεκμήρια, εκδίδονται τα διατάγματα ως οι 

§§Α, Β και Γ της αίτησης. Επιδικάζονται επίσης υπέρ της Ενάγουσας 

Αιτήτριας και εναντίον του Εναγομένου 3 τα έξοδα της παρούσας αίτησης 

όπως υπολογισθούν από τον Πρωτοκολλητή και εγκριθούν από το 

Δικαστήριο.  



 
 

Επομένως, η αγωγή ορίζεται για επίδοση στους Εναγομένους 3 και 12 στις 

11.5.21 και ώρα 9:00 π.μ.  

 

 

 

 (Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


