
 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 5770/11 

Ορισμένη: 2.6.21 

 

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 έχει οριστεί για οδηγίες τις 2.6.21 για να διαπιστωθεί κατά 

πόσο οι δικηγόροι έχουν συμμορφωθεί με τις οδηγίες του Δικαστηρίου σε 

σχέση με την τροποποίηση των δικογράφων. Η τροποποιημένη 

υπεράσπιση έχει καταχωρηθεί στις 7.5.21. Δεν υπάρχει στο φάκελο 

απάντηση στην τροποποιημένη υπεράσπιση. Θεωρώ ότι ενόψει και των 

προδικαστικών ενστάσεων που εγείρονται οι Ενάγοντες θα θέλουν να 

καταχωρήσουν απάντηση. Τούς δίδεται χρόνος 20 ημερών από 2.6.21. Η 

υπόθεση αναβάλλεται για οδηγίες στις 30.6.21.  

Όσον αφορά το θέμα των εξόδων εκ παραδρομής δεν έχει αναφερθεί στο 

Διάταγμα του Δικαστηρίου ότι αυτά θα είναι πληρωτέα στο τέλος της 

διαδικασίας, δεδομένου ότι δεν έγινε ακρόαση της αίτησης, αλλά το 

Διάταγμα εκδόθηκε εκ συμφώνου.  

 

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 2902/14 

Ορισμένη: 2.6.21 

 

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. Είχα ερωτηθεί κατά πόσο είχε 

σειρά να ξεκινήσει και ενημέρωσα τους δικηγόρους ότι θα πρέπει να 

βρίσκομαι στο Ε.Δ. Λεμεσού για τη συνέχιση της Αίτησης 1/19. Εν τω 

μεταξύ, η Αίτηση 1/19 έχει αναβληθεί, αλλά λόγω της ενημέρωσης από το 

Δικαστήριο αντιλαμβάνομαι δεν θα είναι έτοιμοι οι δικηγόροι. 

Επαναορίζεται για ακρόαση στις 29.9.21 και ώρα 10:30 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: 3548/14 

Ορισμένη: 2.6.21 

 

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 θα τεθεί ενώπιον άλλου Δικαστή λόγω του ότι ένας εκ των 

συνηγόρων που εμφανίζονται είναι το δικηγορικό γραφείο του συζύγου 

μου.  

 

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 3510/19 

Ορισμένη: 2.6.21 

 

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 φορά που ήταν ορισμένη η υπόθεση είχαν δοθεί οδηγίες 

στους δικηγόρους όπως καταχωρηθεί ονομαστικός κατάλογος μαρτύρων 

και σύνοψη της μαρτυρίας τους μέχρι τις 30.5.21. Με τις οδηγίες του 

Δικαστηρίου συμμορφώθηκαν μόνο οι συνήγοροι των Εναγόντων. 

Παρατείνεται ο χρόνος καταχώρησης ονομαστικού καταλόγου μαρτύρων 

και σύνοψη της μαρτυρίας εκ πλευράς Εναγομένων για 45 μέρες από τις 

2.6.21. Η υπόθεση ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες με βάση τη Δ.30 στις 

17.9.21 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: 1402/20 

Ορισμένη: 2.6.21 

 

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.  

Είχαν δοθεί οδηγίες από το Δικαστήριο για καταχώρηση ε/δ αποκάλυψης 

εκ πλευράς Εναγομένων οι οποίοι και έχουν συμμορφωθεί με τις οδηγίες 

του Δικαστηρίου καταχωρώντας την στις 12.4.21 Και οι δύο συνήγοροι 

ζητούν όπως τους δοθούν οδηγίες για καταχώρηση ονομαστικού 

καταλόγου μαρτύρων και σύνοψης μαρτυρίας. ΟΙ ονομαστικοί κατάλογοι 

μαρτύρων και σύνοψης μαρτυρίας και των δύο πλευρών να καταχωρηθεί 

εντός 60 ημερών από 2.6.21. Αναβάλλεται για περαιτέρω οδηγίες στις 

27.9.21 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: 817/21 

Ορισμένη: 2.6.21 

 

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 επιδοθεί στους Εναγομένους 1 και 2 οι οποίοι έχουν 

καταχωρήσει προσωπικά σημείωμα εμφάνισης. Εκκρεμεί αίτηση για 

επίδοση της ειδοποίησης του κλητηρίου εντάλματος στους Εναγομένους 3 

και 4 εκτός δικαιοδοσίας. Έχω διαβάσει την αίτηση και την έ/δ που τη 

συνοδεύει και εκδίδονται τα αιτούμενα διατάγματα ως οι παράγραφοι Α, Β, 

Γ και Δ της αίτησης ημερ. 22.4.21. Ο χρόνος καταχώρησης εμφάνισης 

ορίζεται σε 30 μέρες από την επίδοση της ειδοποίησης του κλητηρίου 

εντάλματος. Τα έξοδα της αίτησης ημερ. 22.4.21 επιδικάζονται υπέρ των 

Εναγόντων Αιτητών και εναντίον των Εναγομένων 3 και 4 Καθ’ ων η 

Αίτηση όπως υπολογιστούν από τον Πρωτοκολλητή και θα εγκριθούν από 

το Δικαστήριο. Θα είναι όμως πληρωτέα στο τέλος της διαδικασίας.  

 

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 



ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Γεν. Αίτησης: 423/11 

Ορισμένη: 2.6.21 

 

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 δικαιοδοσίας Α.Ε.Δ. Εκκρεμεί αίτηση για οικονομική 

εξέταση των Καθ’ ων η Αίτηση 1-4 ημερ. 14.7.20 η οποία είναι ορισμένη 

για ακρόαση στις 2.6.21 και ώρα 9:00 π.μ. Δεν έχει ακόμα καταχωρηθεί 

ένσταση και οι συνήγοροι των Καθ’ ων η Αίτηση ζητούν παράταση χρόνου 

αναφέροντας ταυτόχρονα ότι ζητούν να παραμείνει για οδηγίες η αίτηση 

εντός Σεπτεμβρίου καθότι γίνονται προσπάθειες εξώδικης διευθέτησης. 

Ζητούν επίσης όπως μη παρουσιάσουν τους Καθ’ ων η αίτηση 1-4 στις 

2.6.21 στο Δικαστήριο ενόψει και των μέτρων που ισχύουν λόγω 

κορωνοϊού και αναλαμβάνουν να τους παρουσιάσουν στο Δικαστήριο την 

ημέρα που θα οριστεί η υπόθεση. Η αίτηση ημερ. 14.7.20 ορίζεται για 

οδηγίες στις 21.9.21 και ώρα 9:30 π.μ. Ένσταση να καταχωρηθεί μέχρι τις 

13.9.21. Εκδίδονται ε/σ εναντίον των Καθ’ ων η Αίτηση 1-4 τα οποία 

όμως να μην εκτελεστούν εφόσον η συνήγορος τους αναλαμβάνει να 

τους παρουσιάσει στο Δικαστήριο την επόμενη δικάσιμο. Έξοδα στην 

πορεία της αίτησης.  

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 


