
 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 2487/20 

Ορισμένη: 13.4.21 

 

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 διά κλήσεως ημερ. 16.9.20 για έκδοση απαγορευτικών 

διαταγμάτων η οποία έχει δεόντως επιδοθεί στους Εναγομένους 1 και 2 και 

για την οποία είχαν δοθεί οδηγίες για καταχώρηση ένστασης. Η τελευταία 

αναβολή είχε δοθεί από το Πρωτοκολλητείο ενόψει της κατάστασης που 

επικρατούσε σε σχέση με την πανδημία. Η ένσταση των Εναγομένων 1 και 

2 δεν έχει ακόμα καταχωρηθεί. Παρατείνεται ο χρόνος καταχώρησης 

ένστασης μέχρι τις 14.5.21. Η αίτηση ορίζεται για οδηγίες στις 18.5.21 και 

ώρα 9:00 π.μ. για να διαπιστωθεί κατά πόσο είναι έτοιμη για να οριστεί για 

ακρόαση. 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: 90/20 

Ορισμένη: 13.4.21 

 

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.  

Τα δικόγραφα της υπόθεσης έχουν ολοκληρωθεί. Οι συνήγοροι των 

Εναγόντων έχουν καταχωρήσει κλήση για οδηγίες και το παράρτημα τους 

από τις 21.7.20. Οι συνήγοροι των Εναγομένων παρά τις επανειλημμένες 

αναβολές που τους δόθηκαν για να καταχωρήσουν το δικό τους παράρτημα 

ούτως ώστε το Δικαστήριο να μπορέσει να προχωρήσει με την έκδοση 

οδηγιών, δεν το έχουν ακόμα πράξει. Η υπόθεση αναβάλλεται για οδηγίες 

για τελευταία φορά στις 26.4.21 και ώρα 9:00 π.μ. και καλούνται οι 

συνήγοροι των Εναγομένων όπως καταχωρήσουν το παράρτημα τους 

μέχρι τότε. 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: 2097/17 

Ορισμένη: 13.4.21 

 

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 στις 13.4.21 από το Πρωτοκολλητείο. 

Είχαν εκδοθεί διατάγματα για αποκάλυψη εγγράφων. Με τις οδηγίες του 

Δικαστηρίου έχουν συμμορφωθεί οι Ενάγοντες και οι Εναγόμενοι 6 και 7. 

Για τον Εναγόμενο 5 η αγωγή έχει αποσυρθεί άνευ βλάβης. Οι Εναγόμενοι 

1-4 φαίνεται να έχουν καταχωρήσει με νέο δικηγόρο ένορκη δήλωση 

αποκάλυψης εγγράφων στις 26.11.20. Δίδονται οδηγίες σε όλους τους 

συνηγόρους των διαδίκων όπως καταχωρήσουν ονομαστικούς καταλόγους 

μαρτύρων και σύνοψη της μαρτυρίας τους μέχρι τις 26.5.21. Η αγωγή 

ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες με βάση τη Δ.30 στις 28.5.21 και ώρα 9:00 

π.μ. Έξοδα στην πορεία.  

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 5195/15 

Ορισμένη: 13.4.21 

 

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 αγωγή έχει οριστεί για οδηγίες στις 13.4.21 από το Πρωτοκολλητείο. Οι 

προηγούμενες οδηγίες του Δικαστηρίου ήταν όπως παραταθεί ο χρόνος 

ένορκης δήλωσης αποκάλυψης εγγράφων από πλευράς Εναγομένων 2-6 οι 

οποίοι όμως δεν φαίνεται ακόμα να έχουν συμμορφωθεί με τις οδηγίες του 

Δικαστηρίου. ως εκ των ανωτέρω, ο χρόνος καταχώρησης ένορκης 

δήλωσης αποκάλυψης εγγράφων των συνηγόρων των Εναγομένων 2-6 

παρατείνεται μέχρι τις 26.5.21. Η αγωγή ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες με 

βάση τη Δ.30 στις 28.5.21 και ώρα 9:00 π.μ. Έξοδα στην πορεία.  

 

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 7688/14 

Ορισμένη: 13.4.21 

 

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 αγωγή είναι ορισμένη για ακρόαση. Η Εναγόμενη 3 φαίνεται να έχει 

αποβιώσει αλλά εντός του φακέλου δεν φαίνεται να έχει γίνει κανένα 

διαδικαστικό διάβημα σε ό,τι αφορά την αγωγή σε σχέση με αυτή. Επίσης 

της προηγούμενη φορά είχε τεθεί αίτημα αναβολής της από τον συνήγορο 

των Εναγομένων 1, 2 και 4 λόγω προσπαθειών που γίνονταν για 

συμβιβασμό της αγωγής. Το Δικαστήριο δεν έχει τύχει ενημέρωσης για το 

αποτέλεσμα των προσπαθειών. Λαμβάνοντας υπόψη μου και την 

εκκρεμότητα αναφορικά με την Εναγομένη 3, η αγωγή ορίζεται για οδηγίες 

στις 26.4.21 και ώρα 9:00 π.μ. και παρακαλώ όπως μέχρι τότε τύχω 

ενημέρωσης αναφορικά με τα θέματα που έχουν τεθεί.  

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 



 
 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 580/10 

Ορισμένη: 13.4.21 

 

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 ήταν ορισμένη για ακρόαση στις 8 και 13.4.21. Στις 8.4.21 η 

υπόθεση είχε αναβληθεί λόγω προβλήματος υγείας του συνηγόρου που τη 

χειρίζεται εκ πλευράς του Ενάγοντα. Η υπόθεση παρέμεινε για 13.4.21. Η 

συνήγορος του Εναγομένου 1 έχει ενημερώσει το Δικαστήριο ότι έχει 

καταχωρήσει στις 9.4.21 αίτηση για αναστολή εκδίκασης της αγωγής μέχρις 

ότου ο Ενάγοντας υποβληθεί σε ιατρική εξέταση από συγκεκριμένους 

ιατρούς η οποία έχει οριστεί από το Πρωτοκολλητείο για τις 2.6.21. Η κα 

Κούτρα αναφέρει επίσης στο e-mail της ότι στις 9.4.21 που όρισε την 

αίτηση την έχει τοποθετήσει στη θυρίδα όλων των αντιδίκων. Με αυτά τα 

δεδομένα η ημερομηνία 2.6.21 η οποία είναι πολύ μακρινή λαμβάνοντας 

υπόψη μου την ημερομηνία καταχώρησης της παρούσας αγωγής 

ακυρώνεται. Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες στις 19.4.21 και παρακαλώ 

όπως έχω μέχρι τότε τη θέση όλων των συνηγόρων σε σχέση με την αίτηση 

που έχει καταχωρήσει η κα Κούτρα. Νοείται ότι ενόψει αυτής της εξέλιξης η 

ημερομηνία 13.4.21 ακυρώνεται. Τα έξοδα στην πορεία της αγωγής.  

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 


