
 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 2123/12 

Ορισμένη: 14.4.21 

 

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 από το Πρωτοκολλητείο για οδηγίες στις 21.1.21 λόγω 

των μέτρων που ίσχυαν ενόψει της πανδημίας. Σε κάποιο χρονικό σημείο οι 

συνήγοροι των δύο πλευρών είχαν αναφέρει στο Δικαστήριο ότι γίνονται 

προσπάθειες για συμβιβασμό της αλλά ουδέποτε ενημερώθηκε το 

Δικαστήριο κατά πόσο τα μέρη έχουν καταλήξει. Λαμβάνοντας υπόψη μου 

και τη χρονολογία της ορίζεται για ακρόαση στις 27.5.21 και ώρα 10:30 π.μ. 

Καμιά διαταγή για έξοδα. Νοείται ότι αν υπάρχει οποιαδήποτε εξέλιξη σε 

σχέση με τις προσπάθειες συμβιβασμού της αγωγής οι συνήγοροι 

καλούνται να ειδοποιήσουν το Δικαστήριο από προηγουμένως.  

 

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 3899/14 

Ορισμένη: 14.4.21 

 

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 από το Πρωτοκολλητείο για οδηγίες στις 22.1.21 λόγω 

των μέτρων που ίσχυαν ενόψει της πανδημίας. Όπως έχω αναφέρει και στο 

προηγούμενο μου πρακτικό αναμένω ακόμα ενημέρωση από τους 

συνηγόρους ως προς τις προσπάθειες συμβιβασμού ενόψει της θέσης των 

Εναγομένων ότι τα περιουσιακά στοιχεία της Εναγομένης 1 και τα 

ενυπόθηκα ακίνητα της έχουν ήδη εκποιηθεί και διατεθεί έναντι του χρέους. 

Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες για τελευταία φορά στις 13.5.21 και ώρα 

9:00 π.μ. και παρακαλώ τους συνηγόρους όπως ενημερώσουν το 

Δικαστήριο σχετικά. 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: 6784/14 

Ορισμένη: 14.4.21 

 

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 οδηγίες. Έχει υποβληθεί κοινό αίτημα από τους 

συνηγόρους που εκπροσωπούν τους Ενάγοντες και της Εναγομένης 4 για 

αναστολή της υπόθεσης μέχρι την εκδίκαση της Αίτησης Εκκαθάρισης 1/21 

που έχει καταχωρηθεί εναντίον της Εναγομένης 4. Όλοι οι υπόλοιποι 

συμφωνούν. 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 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: 6903/14 

Ορισμένη: 14.4.21 

 

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 από το Πρωτοκολλητείο για οδηγίες στις 22.1.21 λόγω 

των μέτρων που ίσχυαν ενόψει της πανδημίας. Το τελευταίο πρακτικό του 

Δικαστηρίου αναφέρει τα ακόλουθα: «Παρατηρώ ότι ορίζεται με βάση τα 

πρακτικά του Δικαστηρίου για οδηγίες εδώ και αρκετό καιρό, τα πρακτικά 

του Δικαστηρίου είναι στενογραφημένα και δεν γνωρίζω το λόγο. Θα 

παραμείνει για οδηγίες για μια τελευταία ημερομηνία και παρακαλούνται οι 

δικηγόροι να ενημερώσουν το Δικαστήριο ανάλογα με τις προθέσεις τους 

προ της ημερομηνίας που είναι ορισμένη.» Και πάλι δεν υπήρξε 

συμμόρφωση με τις οδηγίες του Δικαστηρίου και καμία επικοινωνία από 

τους δικηγόρους που τη χειρίζονται με το Δικαστήριο. Η υπόθεση ορίζεται 

για τελευταία φορά για οδηγίες στις 14.5.21 και ώρα 9:00 π.μ. και 

παρακαλώ πολύ όπως έχω τις θέσεις των δικηγόρων πριν από την εν λόγω 

ημερομηνία. 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: 947/15 

Ορισμένη: 14.4.21 

 

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. Η συνήγορος των Εναγόντων έχει 

υποβάλει αίτημα αναβολής της τόσο επειδή θα βρίσκεται σε συνεχιζόμενη 

ακρόαση ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου, αλλά και γιατί 

μεταξύ των ίδιων διαδίκων εκκρεμούν και άλλες αγωγές και γίνονται 

προσπάθειες εξώδικης διευθέτησης τους. Οι συνήγοροι των Εναγομένων 

δεν έχουν τοποθετηθεί. Το αίτημα αναβολής εγκρίνεται. Η υπόθεση 

επαναορίζεται για ακρόαση στις 30.6.21 και ώρα 10:30 π.μ. Παρακαλώ 

πολύ όπως έχω τις θέσεις των δικηγόρων ως προς τις προσπάθειες 

συμβιβασμού πριν από την εν λόγω ημερομηνία. 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: 4279/15 

Ορισμένη: 14.4.21 

 

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 από το Πρωτοκολλητείο για οδηγίες στις 22.1.21 λόγω 

των μέτρων που ίσχυαν ενόψει της πανδημίας. Όπως έχω αναφέρει και στο 

προηγούμενο μου πρακτικό αναμένω ακόμα ενημέρωση από τους 

συνηγόρους ως προς τις προσπάθειες συμβιβασμού με το δεδομένο ότι η 

υπόθεση αναβαλλόταν συνεχώς για οδηγίες για το σκοπό αυτό, αλλά δεν 

έλαβα καμία ενημέρωση μέχρι σήμερα. Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες για 

τελευταία φορά στις 14.5.21 και ώρα 9:00 π.μ. και παρακαλώ τους 

συνηγόρους όπως ενημερώσουν το Δικαστήριο σχετικά. 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: 3140/16 

Ορισμένη: 14.4.21 

 

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. Οι συνήγοροι των Εναγομένων 

ζητούν όπως παραμείνει ξανά για οδηγίες με σκοπό το συμβιβασμό της, 

θέση με την οποία συμφωνούν και οι συνήγοροι των Εναγόντων. Ενόψει 

τούτου, η υπόθεση ορίζεται εκ νέου για οδηγίες στις 3.6.21 και ώρα 9:00 

π.μ. Καμιά διαταγή για έξοδα. Παρακαλούνται οι συνήγοροι όπως 

ενημερώσουν το Δικαστήριο σχετικά με την τύχη των προσπαθειών τους.  

 

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 1381/18 

Ορισμένη: 14.4.21 

 

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.  

Την προηγούμενη δικάσιμο, δηλαδή στις 11.3.21, το Δικαστήριο είχε δώσει 

τις εξής οδηγίες: «Η υπόθεση είναι ορισμένη για οδηγίες στις 11.3.21. Ο 

Εναγόμενος εμφανιζόταν προσωπικά αλλά κατά την τελευταία δικάσιμο είχε 

εμφανιστεί στο Δικαστήριο ο κ. Χάρης Τσίγκης δηλώνοντας ότι πιθανότατα 

θα εκπροσωπούσε τον Εναγόμενο στην παρούσα υπόθεση. Δεν έχω καμία 

ενημέρωση αναφορικά με την πορεία της παρούσας υπόθεσης, ούτε κατά 

πόσο ο κ. Τσίγκης θα εκπροσωπήσει τον Εναγόμενο. Η υπόθεση 

αναβάλλεται για τελευταία φορά για οδηγίες στις 14.4.21 και ώρα 9:00 π.μ. 

και παρακαλώ όπως τύχω ενημέρωσης αναφορικά με την πορεία της πριν 

από την εν λόγω ημερομηνία. Καμιά διαταγή για έξοδα.»  

Δυστυχώς, παρατηρώ ότι και πάλι δεν έχω τύχει καμίας ενημέρωσης, ούτε 

κατά πόσο ο κ. Τσίγκης θα εκπροσωπήσει κανονικά τον Εναγόμενο, ούτε 

οτιδήποτε σε σχέση με την πορεία της υπόθεσης. Ενόψει των ανωτέρω η 

υπόθεση αναβάλλεται για τελευταία φορά για οδηγίες στις 17.5.21 και 

ώρα 9:00 π.μ. Καμιά διαταγή για έξοδα.  

 

 



 
 

Παρακαλείται το Πρωτοκολλητείο να ενημερώσει προσωπικά τον 

Εναγόμενο για την αναγκαιότητα παρουσίας του στο Δικαστήριο στις 

17.5.21 και ώρα 9:00 π.μ.  

 

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 2383/18 

Ορισμένη: 14.4.21 

 

Δικαστήριο: Ενόψει του ότι δεν έχει ακόμα καταχωρηθεί στο φάκελο του 

Δικαστηρίου σημείωμα αλλαγής δικηγόρων των Εναγομένων απαιτείται η 

φυσική παρουσία στο Δικαστήριο στις 14.4.21 και ώρα 9:30 π.μ. των 

δικηγόρων των Εναγομένων που φαίνεται ότι ακόμα τους εκπροσωπούν, 

όπως και των ίδιων των Εναγομένων για να μπορέσει να γίνει η απόσυρση 

των δικηγόρων και να δοθούν από το Δικαστήριο οι κατάλληλες οδηγίες. 

Νοείται βεβαίως ότι θα πρέπει να είναι παρών και ο συνήγορος των 

Εναγόντων.  

 

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 1907/19 

Ορισμένη: 14.4.21 

 

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.  

Έχουν εκδοθεί διατάγματα ένορκης αποκάλυψης εγγράφων για όλους τους 

συνηγόρους στα πλαίσια αίτησης με βάση τη Δ.30. Οι συνήγοροι των 

Εναγόντων έχουν συμμορφωθεί με τις οδηγίες του Δικαστηρίου, όχι όμως 

και οι συνήγοροι των Εναγομένων. Παρατείνεται ο χρόνος καταχώρησης 

ένορκης αποκάλυψης εγγράφων μέχρι τις 14.5.21. Η αγωγή ορίζεται για 

περαιτέρω οδηγίες με βάση τη Δ.30 στις 18.5.21 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: 3125/19 

Ορισμένη: 14.4.21 

 

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 αγωγής έχουν ολοκληρωθεί. Οι συνήγοροι των 

Εναγόντων έχουν καταχωρήσει κλήση για οδηγίες με βάση τη Δ.30, αλλά οι 

συνήγοροι των Εναγομένων ακόμα δεν έχουν καταχωρήσει το παράρτημα 

τους και ζητούν χρόνο για τούτο. Περαιτέρω, αναφέρουν ότι γίνονται και 

προσπάθειες εξώδικης διευθέτησης της υπόθεσης γι’ αυτό και ζητούν όπως 

η υπόθεση παραμείνει εκ νέου για οδηγίες. Οι συνήγοροι των Εναγόντων 

συμφωνούν με τα πιο πάνω και ως εκ τούτου, η υπόθεση αναβάλλεται για 

οδηγίες στις 21.5.21 και ώρα 9:00 π.μ. Παρακαλούνται οι συνήγοροι των 

Εναγομένων όπως μέχρι τότε καταχωρήσουν το παράρτημα τους ούτως 

ώστε σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμβιβασμός να μπορέσει το 

Δικαστήριο να εκδώσει σχετικές οδηγίες. 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: 3666/19 

Ορισμένη: 14.4.21 

 

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.  

Έχουν συμπληρωθεί τα δικόγραφα της αγωγής, όπως επίσης και έχουν 

τηρηθεί οι οδηγίες του Δικαστηρίου που είχαν δοθεί συμφώνως της Δ.30. Η 

υπόθεση είχε παραμείνει για οδηγίες στις 14.4.21 για να ενημερώσουν οι 

συνήγοροι το Δικαστήριο κατά πόσο επιθυμούν την έκδοση οποιωνδήποτε 

άλλων οδηγιών. Δεν είχα καμία ανταπόκριση. Η υπόθεση αναβάλλεται για 

τελευταία φορά για οδηγίες στις 17.5.21 και ώρα 9:00 π.μ. και παρακαλώ 

πολύ όπως τύχω σχετικής ενημέρωσης πριν από την εν λόγω ημερομηνία. 

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: 3702/19 

Ορισμένη: 14.4.21 

 

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.  

Παρατηρώ ότι οι συνήγοροι των Εναγομένων ακόμα δεν έχουν 

συμμορφωθεί με τις οδηγίες του Δικαστηρίου για καταχώρηση ένορκης 

δήλωσης αποκάλυψης εγγράφων. Παρατείνεται συνεπώς ο χρόνος 

καταχώρησης ένορκης δήλωσης αποκάλυψης εγγράφων μέχρι τις 20.5.21. 

Η αγωγή ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες με βάση τη Δ.30 στις 26.5.21 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: 2187/20 

Ορισμένη: 14.4.21 

 

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. 23.9.20 για απόφαση λόγω μη καταχώρησης 

εμφάνισης από πλευράς Εναγομένης. Όπως είχα αναφέρει και σε 

προηγούμενες οδηγίες μου, στο φάκελο του Δικαστηρίου δεν υπάρχει η 

επίδοση της αγωγής. Η αίτηση έχει οριστεί για απόδειξη τέσσερις φορές 

μέχρι σήμερα με οδηγίες όπως φροντίσετε να τεθεί εντός του φακέλου και η 

ένορκη δήλωση επίδοσης της αγωγής. Δεν υπάρχει συμμόρφωση με αυτές 

τις οδηγίες. Η αίτηση ορίζεται για απόδειξη για τελευταία φορά στις 

26.4.21 και ώρα 9:00 π.μ. και παρακαλώ πολύ όπως μαζί με την ένορκη 

δήλωση για απόδειξη της αγωγής τεθεί ενώπιον του Δικαστηρίου και η 

επίδοση της αγωγής. Εάν δεν προσκομιστούν τα έγγραφα επίδοσης, εκείνη 

την ημέρα η αίτηση θα πρέπει να αποσυρθεί. 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: 3117/20 

Ορισμένη: 14.4.21 

 

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. 26.2.21 για έκδοση απόφασης λόγω μη 

καταχώρησης υπεράσπισης. Οι συνήγοροι των Εναγομένων ζητούν έξι 

βδομάδες χρόνο, θέση με την οποία συμφωνούν οι συνήγοροι των 

Εναγόντων. Ως εκ των ανωτέρω, η αίτηση ορίζεται για οδηγίες στις 28.5.21 

και ώρα 9:00 π.μ. Η υπεράσπιση των Εναγομένων να καταχωρηθεί μέχρι 

26.5.21. 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: 38/21 

Ορισμένη: 14.4.21 

 

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.  

Εντός του φακέλου δεν υπάρχει επίδοση της αίτησης στην Καθ’ ης η 

Αίτηση. Η αίτηση ορίζεται για επίδοση στις 31.5.21 και ώρα 9:00 π.μ.  

 

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αίτησης/Έφεσης: 57/21 

Ορισμένη: 14.4.21 

 

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 για επίδοση η μονομερής αίτηση ημερ. 3.3.21 και το προσωρινό 

διάταγμα που έχει εκδοθεί στις 5.3.21. Οι συνήγοροι των Καθ’ ων η Αίτηση 

ζητούν χρόνο τριών εβδομάδων για να καταχωρήσουν την ένσταση τους, 

θέση με την οποία συμφωνά η πλευρά των Αιτητών. Ως εκ τούτου, δίδεται 

χρόνος στους Καθ’ ων η Αίτηση όπως καταχωρήσουν την ένσταση τους 

μέχρι τις 10.5.21. Η αίτηση ορίζεται για οδηγίες στις 13.5.21 για να 

διαπιστωθεί κατά πόσο είναι έτοιμη για ακρόαση. Το προσωρινό διάταγμα 

ημερ. 5.3.21 παραμένει σε ισχύ. Έξοδα στην πορεία της αίτησης.  

 

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 


