
 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 5770/11 

Ορισμένη: 5.3.21 

 

 

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.  

Οι Εναγόμενοι έχουν καταχωρήσει αίτηση για τροποποίηση της 

υπεράσπισης τους στις 22.12.20 η οποία έχει οριστεί στις 5.3.21 με δικές 

μου οδηγίες. Οι συνήγοροι των Εναγόντων Καθ’ ων η Αίτηση έχουν 

ενημερώσει το Δικαστήριο ότι προτίθενται να καταχωρήσουν ένσταση στην 

αίτηση και ζητούν χρόνο 30-45 ημερών. Με το δεδομένο ότι η αγωγή είναι 

ήδη ορισμένη για οδηγίες στις 15.4.21 παραμένει και η αίτηση για οδηγίες 

την ίδια μέρα. Οι συνήγοροι των Εναγόντων Καθ’ ων η Αίτηση να 

καταχωρήσουν την ένσταση τους μέχρι τις 12.4.21. 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: 6925/15 

Ορισμένη: 5.3.21 

 

 

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 5.3.21. Έχει υποβληθεί αίτημα για 

αναβολή της εκ μέρους των Εναγόντων λόγω του ότι η μάρτυρας της 

Ενάγουσας βρίσκεται από τις 2.3.21 και για περίοδο 15 ημερών με 

αναρρωτική άδεια. Το αίτημα αναβολής έχει κοινοποιηθεί στο συνήγορο 

των Εναγομένων ο οποίος ακόμα δεν έχει τοποθετηθεί. Λαμβάνοντας 

υπόψη μου το λόγο για τον οποίο ζητείται η αναβολή, όπως επίσης και το 

γεγονός ότι η παρούσα υπόθεση δεν είναι από τις παλαιότερες που 

εκκρεμούν στο ημερολόγιο του Δικαστηρίου, το αίτημα αναβολής εγκρίνεται. 

Η υπόθεση επαναορίζεται για ακρόαση στις 4.6.21 και ώρα 10:30 π.μ. 

Έξοδα στην πορεία της αγωγής ενόψει και του λόγου για τον οποίο ζητείται 

η αναβολή.  

 

 

 (Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αίτησης Εταιρείας: 515/20 

Ορισμένη: 5.3.21 

 

 

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.  

Σύμφωνα με την ενημέρωση που έχω από τους συνήγορους, οι συνήγοροι 

των Αιτητών ζητούν άδεια να αποσύρουν την αίτηση χωρίς έξοδα 

επιφυλάσσοντας το δικαίωμα για επανακαταχώρηση νέας αίτησης σε 

μεταγενέστερο στάδιο. Ο συνήγορος των Καθ’ ων η Αίτηση 2-6 συμφωνεί 

με τα πιο πάνω και δεν ζητά έξοδα. Παρόμοια θέση έχει και ο συνήγορος 

της Καθ’ ης η Αίτηση 7, κ. Σωκράτης Κόκκινος.  

Ενόψει των ανωτέρω, η αίτηση με τον πιο πάνω αριθμό αποσύρεται και 

απορρίπτεται άνευ βλάβης των δικαιωμάτων των Αιτητών να επανέλθουν 

με νέα αίτηση σε κατοπινό στάδιο.  

Καμιά διαταγή για έξοδα. Τυχόν προηγούμενες διαταγές για έξοδα 

ακυρώνονται.  

 

 

 (Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 


