
 
 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 1227/08 

Ορισμένη: 26.4.21 

 

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.  

Είναι ορισμένη για ακρόαση με γραπτές αγορεύσεις η αίτηση ημερ. 1.3.21 

για τροποποίηση της υπεράσπισης. Θα αναμένω να λάβω τις γραπτές σας 

αγορεύσεις με e-mail αφού προηγουμένως τις ανταλλάξετε μεταξύ σας.  

 

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 7688/14 

Ορισμένη: 26.4.21 

 

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. 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. Επειδή 

σε προηγούμενη δικάσιμο είχε τεθεί αίτημα αναβολής της από τον 

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

συμβιβασμό της αγωγής, το Δικαστήριο είχε ζητήσει ενημέρωση για το 

αποτέλεσμα των προσπαθειών συμβιβασμού χωρίς όμως να λάβει 

οποιαδήποτε απάντηση. Λαμβάνοντας υπόψη μου και την εκκρεμότητα 

αναφορικά με την Εναγομένη 3, η αγωγή ορίζεται για τελευταία φορά για 

οδηγίες στις 18.5.21 και ώρα 9:00 π.μ. και παρακαλώ όπως μέχρι τότε 

τύχω ενημέρωσης αναφορικά με τα θέματα που έχουν τεθεί. 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: 1913/18 

Ορισμένη: 26.4.21 

 

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.  

Είναι ορισμένη για οδηγίες στις 26.4.21 η κυρίως αίτηση ημερ. 5.11.20. Έχει 

καταχωρηθεί ένσταση εκ πλευράς των Καθ’ ων η Αίτηση 2-9 στις 14.4.21 η 

οποία βρίσκεται εντός τους φακέλου. Οι συνήγοροι των Καθ’ ων η Αίτηση 1 

αναφέρουν ότι έχουν και οι ίδιοι καταχωρήσουν την έντασή τους η οποία 

όμως δεν βρίσκεται εντός φακέλου. Η αίτηση ορίζεται για οδηγίες στις 

13.5.21 και καλούνται οι συνήγοροι να ενημερώσουν το Δικαστήριο κατά 

πόσο επιθυμούν τον ορισμό της αίτησης για ακρόαση ή υπάρχουν 

οποιαδήποτε άλλα ενδιάμεσα διαδικαστικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν. 

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: 26.4.21 

 

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 με βάση τη Δ.30 μετά την ολοκλήρωση 

των δικογράφων. Οι συνήγοροι των Εναγομένων έχουν καταχωρήσει το 

σχετικό παράρτημα. Ενόψει των όσων αναφέρονται τόσο στην κλήση για 

οδηγίες όσο και στο παράρτημα, αλλά και στα e-mail των δικηγόρων, 

εκδίδονται εκ συμφώνου και εκατέρωθεν διατάγματα για επιθεώρηση και 

αποκάλυψη εγγράφων. Ένορκες δηλώσεις αποκάλυψης να καταχωρηθούν 

μέχρι 31.5.21. Η αγωγή ορίζεται στις 3.6.21 και οδηγίες με βάση τη Δ.30. 

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: 26.4.21 

 

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, ούτε 

η επίδοση της αγωγής, ούτε και η επίδοση της αίτησης στην Εναγομένη. 

Παρά το ότι έχω ζητήσει επανειλημμένα να τεθούν εντός του φακέλου τα 

επιδοτήρια ή τουλάχιστον αντίγραφα τούτων, αυτό δεν έχει γίνει μέχρι 

σήμερα. Η αίτηση ορίζεται για οδηγίες για τελευταία φορά στις 14.5.21 και 

ώρα 9:00 π.μ. και παρακαλώ πολύ όπως μέχρι τότε τεθούν εντός του 

φακέλου του Δικαστηρίου οι επιδόσεις τόσο της αγωγής όσο και της 

αίτησης. 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: 976/21 

Ορισμένη: 26.4.21 

 

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.  

Είναι ορισμένη για επίδοση η αίτηση για έκδοση μονομερούς διατάγματος 

και τα μονομερή διατάγματα που έχουν εκδοθεί στις 19.4.21. Αναμένω τις 

θέσεις των δικηγόρων ως προς την περαιτέρω πορεία της υπόθεσης.  

 

 

 

(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: 26.4.21 

 

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 έχουν ενημερώσει το Δικαστήριο ότι δεν έχει ακόμα επιτευχθεί 

συμβιβασμός παρά τις προσπάθειες τους, αλλά οι Αιτητές αναφέρουν ότι 

ζητούν να αποσύρουν την αίτηση άνευ βλάβης δικαιωμάτων. Ο συνήγορος 

της Καθ’ ης η Αίτηση συμφωνεί. Υπάρχει διαφωνία μεταξύ των συνηγόρων 

για το θέμα των εξόδων. Εφόσον ο λόγος απόσυρσης της αίτησης είναι 

λόγω του ότι δεν έχουν καταλήξει σε συμβιβασμό και την αποσύρουν για να 

μην επιβαρυνθεί με άλλα έξοδα και με άλλες ημερομηνίες λαμβάνοντας 

υπόψη και την ημερομηνία καταχώρησης της που είναι η 30.9.19, δίδεται 

άδεια στους Αιτητές όπως αποσύρουν άνευ βλάβης δικαιωμάτων την 

αίτηση ημερ. 30.9.19 η οποία και απορρίπτεται άνευ βλάβης των 

δικαιωμάτων των Αιτητών να καταχωρήσουν νέα αίτηση. Σε ό,τι αφορά το 

θέμα των εξόδων, λαμβάνοντας υπόψη τους λόγους που αποσύρεται και τα 

πρακτικά, θεωρώ ότι η ορθή διαταγή αναφορικά με τα έξοδα είναι όπως 

κάθε πλευρά επωμιστεί τα δικά της έξοδα.  

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Γεν. Αίτησης: 66/21 

Ορισμένη: 26.4.21 

 

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.  

Λαμβάνοντας υπόψη μου τα όσα αναφέρουν οι δικηγόροι στα e-mail τους, η 

αίτηση ορίζεται για οδηγίες στις 16.6.21 και ώρα 9:00 π.μ. Εάν μέχρι τότε 

εκδοθεί η απόφαση στην Αίτηση Ακύρωσης 332/20, παρακαλώ όπως 

ενημερωθεί σχετικά το Δικαστήριο. Έξοδα στην πορεία της αίτησης.  

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 


