
 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 1227/08 

Ορισμένη: 7.4.21 

 

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 εκ μέρους του Εναγομένου για τροποποίηση της 

υπεράσπισης του ημερ. 1.3.21. Ο συνήγορος των Εναγόντων έχει 

καταχωρήσει την ένσταση του την 31.3.21 και συνεπώς η αίτηση ορίζεται 

για ακρόαση με γραπτές αγορεύσεις, τις οποίες οι συνήγοροι καλούνται να 

αποστείλουν στο Δικαστήριο με e-mail, αφού προηγουμένως τις 

ανταλλάξουν μεταξύ τους, στις 26.4.21 και ώρα 10:00 π.μ. Την ίδια μέρα 

παραμένει για οδηγίες η αγωγή. 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: 1314/14 

Ορισμένη: 7.4.21 

 

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 7.4.21. Έχει τεθεί ενώπιον του 

Δικαστηρίου αίτημα αναβολής της εκ μέρους της συνηγόρου των 

Εναγομένων με παράκληση όπως παραμείνει για οδηγίες μετά το Πάσχα 

καθότι υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να αποσυρθεί από δικηγόρος των 

Εναγομένων. Οι συνήγοροι των Εναγόντων δεν έχουν ένσταση στο αίτημα, 

ζητούν όπως τα έξοδα παραμείνουν στην πορεία, όχι όμως εναντίον των 

Εναγόντων. Η αγωγή αναβάλλεται για οδηγίες στις 13.5.21 και ώρα 9:00 

π.μ. Σε περίπτωση που οι συνήγοροι των Εναγομένων θα ζητήσουν την 

άδεια να αποσυρθούν καλούνται να τους ενημερώσουν να είναι παρόντες 

στο Δικαστήριο ή να διευθετηθεί το θέμα προηγουμένως και στις 13.5.21 να 

είναι παρόντες οι Εναγόμενοι ή ο νέος δικηγόρος τους. Τα έξοδα στην 

πορεία της αγωγής, σε καμία περίπτωση εναντίον των Εναγόντων.  

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 



 
 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 4894/14 

Ορισμένη: 7.4.21 

 

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 εν λόγω υπόθεση είναι ορισμένη για οδηγίες. Οι συνήγοροι της 

Ενάγουσας μαζί με τους συνηγόρους της Εναγομένης 4 έχουν υποβάλει 

από κοινού αίτημα όπως η διαδικασία ανασταλεί μέχρι της εκδίκασης της 

Αίτησης Εκκαθάρισης 1/21 η οποία έχει καταχωρηθεί εναντίον της 

Εναγομένης 4. Οι υπόλοιποι Εναγόμενοι έχουν δηλώσει τη σύμφωνη 

γνώμη τους με την αναστολή της διαδικασίας. Η Αίτησης Εκκαθάρισης 1/21 

η οποία εκκρεμεί ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου δεν έχει ακόμα οριστεί 

για ακρόαση, αλλά υπολογίζεται τούτο να γίνει σύντομα. Εκδίδεται εκ 

συμφώνου διάταγμα αναστολής της παρούσας διαδικασίας μέχρι την 

ολοκλήρωση της διαδικασίας της Αίτησης Εκκαθάρισης 1/21. Για να μην 

παραμείνει όμως η υπόθεση χωρίς ημερομηνία θα δοθεί από το Δικαστήριο 

μια ημερομηνία για οδηγίες απλά για να διαπιστωθεί αν μέχρι τότε έχει 

ολοκληρωθεί η διαδικασία της Αίτησης Εκκαθάρισης 1/21. Η Αγωγή 

4894/14 παραμένει για οδηγίες στις 5.7.21 και ώρα 9:00 π.μ. 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: 1560/16 

Ορισμένη: 7.4.21 

 

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 οδηγίες εν αναμονή της θέσης όλων των 

διαδίκων σε σχέση με αίτημα αναστολής της διαδικασίας ενόψει της 

καταχώρησης της Αίτησης Εκκαθάρισης 1/21 εναντίον της Εναγομένης 4. 

Οι υπόλοιποι Εναγόμενοι έχουν δηλώσει τη σύμφωνη γνώμη τους με την 

αναστολή της διαδικασίας. Η Αίτησης Εκκαθάρισης 1/21 η οποία εκκρεμεί 

ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου δεν έχει ακόμα οριστεί για ακρόαση, 

αλλά υπολογίζεται τούτο να γίνει σύντομα. Εκδίδεται εκ συμφώνου 

διάταγμα αναστολής της παρούσας διαδικασίας μέχρι την ολοκλήρωση της 

διαδικασίας της Αίτησης Εκκαθάρισης 1/21. Για να μην παραμείνει όμως η 

υπόθεση χωρίς ημερομηνία θα δοθεί από το Δικαστήριο μια ημερομηνία για 

οδηγίες απλά για να διαπιστωθεί αν μέχρι τότε έχει ολοκληρωθεί η 

διαδικασία της Αίτησης Εκκαθάρισης 1/21. Η Αγωγή 4894/14 παραμένει για 

οδηγίες στις 5.7.21 και ώρα 9:00 π.μ. 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: 5907/16 

Ορισμένη: 7.4.21 

 

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 7.4.21. Έχω λάβει e-mail από 

τους συνηγόρους των Εναγομένων ότι η υπόθεση έχει διευθετηθεί και 

ζητείται η άδεια του Δικαστηρίου για να αποσυρθεί τόσο η αγωγή όσο και η 

ανταπαίτηση ως πλήρως διευθετηθείσες και κάθε πλευρά θα επωμιστεί τα 

δικά της έξοδα. Ο συνήγορος των Εναγόντων έχει με e-mail του 

επιβεβαιώσει τα πιο πάνω. Ως εκ τούτου, τόσο η αγωγή όσο και η 

ανταπαίτηση αποσύρονται και απορρίπτονται ως εξωδίκως διευθετηθείσες 

χωρίς επιφύλαξη δικαιωμάτων. Κάθε πλευρά θα επωμιστεί τα δικά της 

έξοδα. Προηγούμενες οδηγίες του Δικαστηρίου αναφορικά με έξοδα 

ακυρώνονται.  

 

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 3130/17 

Ορισμένη: 7.4.21 

 

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.  

Έχει καταχωρηθεί εκ πλευράς Εναγόντων Αιτητών αίτηση ημερ. 16.3.21 για 

έκδοση διατάγματος που να διορθώνει την κατάληξη της ενδιάμεσης 

απόφασης άλλου Δικαστηρίου ημερ. 16.2.20. Οι συνήγοροι των 

Εναγομένων ζητούν χρόνο για καταχώρηση ένστασης. Ένσταση να 

καταχωρηθεί μέχρι τις 28.4.21. Η αίτηση ορίζεται για οδηγίες για να 

διαπιστωθεί κατά πόσο είναι έτοιμη για ακρόαση στις 11.5.21 και ώρα 9:00 

π.μ. και η αγωγή για οδηγίες. 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: 2594/18 

Ορισμένη: 7.4.21 

 

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.  

Εκκρεμούν οι ακόλουθες αιτήσεις: 

 

1) Αίτηση ημερ. 21.7.20 για έκδοση απόφασης εναντίον της Εναγομένης 

λόγω παράλειψης καταχώρησης υπεράσπισης. Η υπεράσπιση της 

Εναγόμενης έχει καταχωρηθεί στις 8.2.21 και ως εκ τούτου η αίτηση 

ημερ. 21.7.20 αποσύρεται και απορρίπτεται με έξοδα υπέρ 

Εναγόντων Αιτητών και εναντίον της Εναγομένης Καθ’ ης η Αίτηση.  

 

2) Αίτηση από την Εναγόμενη ημερ. 3.11.20 για έκδοση διατάγματος 

περαιτέρω και καλύτερων λεπτομερειών. Οι συνήγοροι των 

Εναγόντων ζητούν χρόνο για καταχώρηση ένστασης. Η αίτηση 

ορίζεται για οδηγίες για να διαπιστωθεί κατά πόσο είναι έτοιμη για 

ακρόαση στις 11.5.21 και ώρα 9:00 π.μ. και η αγωγή για οδηγίες. 

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: 1493/19 

Ορισμένη: 7.4.21 

 

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 συνήγοροι της Εναγομένης έχουν ενημερώσει το Δικαστήριο ότι μέχρι τις 

7.4.21 θα καταχωρηθεί η τροποποιημένη υπεράσπιση της Εναγομένης. 

Εκκρεμεί επίσης αίτηση κλήσης για οδηγίες με βάση τη Δ.30. Όλοι οι 

συνήγοροι ζητούν όπως εκδοθούν διατάγματα για ένορκες αποκαλύψεις 

εγγράφων. Ως εκ των ανωτέρω, εκδίδονται εκ συμφώνου και εκατέρωθεν 

διατάγματα για καταχώρηση ενόρκων δηλώσεων αποκάλυψης εγγράφων 

από όλους τους διαδίκους. Ένορκες δηλώσεις αποκάλυψης να 

καταχωρηθούν μέχρι 14.5.21. Η αγωγή ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες με 

βάση τη Δ.30 στις 19.5.21. 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: 1494/19 

Ορισμένη: 7.4.21 

 

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 συνήγοροι της Εναγομένης έχουν ενημερώσει το Δικαστήριο ότι μέχρι τις 

7.4.21 θα καταχωρηθεί η τροποποιημένη υπεράσπιση της Εναγομένης. 

Εκκρεμεί επίσης αίτηση κλήσης για οδηγίες με βάση τη Δ.30. Όλοι οι 

συνήγοροι ζητούν όπως εκδοθούν διατάγματα για ένορκες αποκαλύψεις 

εγγράφων. Ως εκ των ανωτέρω, εκδίδονται εκ συμφώνου και εκατέρωθεν 

διατάγματα για καταχώρηση ενόρκων δηλώσεων αποκάλυψης εγγράφων 

από όλους τους διαδίκους. Ένορκες δηλώσεις αποκάλυψης να 

καταχωρηθούν μέχρι 14.5.21. Η αγωγή ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες με 

βάση τη Δ.30 στις 19.5.21. 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: 1498/19 

Ορισμένη: 7.4.21 

 

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 συνήγοροι της Εναγομένης έχουν ενημερώσει το Δικαστήριο ότι μέχρι τις 

7.4.21 θα καταχωρηθεί η τροποποιημένη υπεράσπιση της Εναγομένης. 

Εκκρεμεί επίσης αίτηση κλήσης για οδηγίες με βάση τη Δ.30. Όλοι οι 

συνήγοροι ζητούν όπως εκδοθούν διατάγματα για ένορκες αποκαλύψεις 

εγγράφων. Ως εκ των ανωτέρω, εκδίδονται εκ συμφώνου και εκατέρωθεν 

διατάγματα για καταχώρηση ενόρκων δηλώσεων αποκάλυψης εγγράφων 

από όλους τους διαδίκους. Ένορκες δηλώσεις αποκάλυψης να 

καταχωρηθούν μέχρι 14.5.21. Η αγωγή ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες με 

βάση τη Δ.30 στις 19.5.21. 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: 7.4.21 

 

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 ημερ. 

26.11.20. Η υπεράσπιση των Εναγομένων έχει καταχωρηθεί στις 5.4.21 

σύμφωνα με τις οδηγίες του Δικαστηρίου. ως εκ τούτου, η αίτηση ημερ. 

26.11.20 αποσύρεται και απορρίπτεται με έξοδα υπέρ Εναγόντων Αιτητών 

και εναντίον Εναγομένων 1-6 Καθ’ ων η Αίτηση.  

 

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 3009/20 

Ορισμένη: 7.4.21 

 

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 ημερ. 2.12.20 για έκδοση απόφασης λόγω μη 

καταχώρησης υπεράσπισης εναντίον όλων των Εναγομένων. Οι συνήγοροι 

των Εναγομένων έχουν ζητήσει περαιτέρω χρόνο για καταχώρηση της 

υπεράσπισης τους, θέση με την οποία συμφωνούν οι συνήγοροι των 

Εναγόντων και ζητούν όπως τα έξοδα παραμείνουν στην πορεία, σε καμία 

περίπτωση εναντίον της Ενάγουσας. Η αίτηση αναβάλλεται για οδηγίες στις 

20.5.21 και ώρα 9;00 π.μ. Η υπεράσπιση των Εναγομένων να καταχωρηθεί 

μέχρι τις 17.5.21. Έξοδα στην πορεία της αίτησης, σε καμία περίπτωση 

εναντίον των Εναγόντων Αιτητών.  

 

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 3286/20 

Ορισμένη: 7.4.21 

 

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 ημερ. 22.2.21 για έκδοση απόφασης λόγω μη 

καταχώρησης υπεράσπισης η οποία είναι ορισμένη για πρώτη φορά στις 

7.4.21. Οι συνήγοροι των Εναγομένων έχουν ζητήσει χρόνο για 

καταχώρηση της υπεράσπισης τους, θέση με την οποία συμφωνούν οι 

συνήγοροι των Εναγόντων και ζητούν όπως η αίτηση οριστεί για απόδειξη. 

Η αίτηση αναβάλλεται για οδηγίες στις 20.5.21 και ώρα 9;00 π.μ. Η 

υπεράσπιση των Εναγομένων να καταχωρηθεί μέχρι τις 17.5.21. 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. Γεν. Αίτησης: 1631/11 

Ορισμένη: 7.4.21 

 

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 μηνιαίων δόσεων εναντίον της Καθ’ ης η Αίτηση ημερ. 

30.9.19. Οι συνήγοροι και των δύο πλευρών έχουν και πάλι ζητήσει όπως η 

αίτηση παραμείνει για οδηγίες ενόψει των έντονων προσπαθειών που 

γίνονται μεταξύ τους για συμβιβασμό της. Για τελευταία φορά η αίτηση 

αναβάλλεται για οδηγίες στις 26.4.21 και ώρα 9:30 π.μ. Σε περίπτωση που 

θα εκδοθεί διάταγμα η παρουσία της Καθ’ ης η Αίτηση είναι αναγκαία στο 

Δικαστήριο. Καμιά διαταγή για έξοδα.  

 

 

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 


