
 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 8400/12 

Ορισμένη: 14.6.21 

 

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.  

Σε σχέση με την παρούσα υπόθεση εκκρεμούν σήμερα 14.6.21 για οδηγίες 

οι πιο κάτω αιτήσεις: 

 

1. Αίτηση των Εναγόντων ημερ. 15/01/2015 κατά των Εναγομένων 1, 

2 και 3 για  παρακοή (Αίτηση Παρακοής).  

2. Αίτηση του Εναγόμενου 1 ημερ. 26/02/15 για ακύρωση της 

επίδοσης της Αίτησης Παρακοής. 

3. Αίτηση των Εναγομένων  2-3 ημερ. 26/02/15 για ακύρωση της 

επίδοσης της Αίτησης Παρακοής. 

4. Αίτηση των Εναγόντων ημερ. 16/11/2015 για συμπληρωματική 

ένορκη δήλωση στην πιο πάνω αίτηση παρακοής ημερ. 

15/01/2015. Αφορά τον Εναγόμενο 1. 

5. Αίτηση των Εναγομένων 1 και 12 ημερομηνίας 10/06/15 διόρθωσης 

του πρακτικού του Δικαστηρίου ημερομηνίας 22/5/2015 

6. Αίτηση και των Εναγομένων 2 και 3 ημερομηνίας 10/06/15 

διόρθωσης του πρακτικού ημερομηνίας 22/5/2015.  

 



Οι συνήγοροι που εμφανίζονται στην υπόθεση έχουν ενημερώσει το 

Δικαστήριο ότι έχουν καταλήξει στον τρόπο και τη σειρά χειρισμού τους.  

 

Ενόψει του θανάτου του Εναγομένου 1 η αίτηση των Εναγόντων ημερ. 

15.1.15 κατά των Εναγομένων 1, 2 και 3 για παρακοή αποσύρεται σε ό,τι 

αφορά τον Εναγόμενο 1. Κάθε πλευρά θα επωμιστεί τα δικά της έξοδα σε 

σχέση με την εν λόγω απόσυρση και αν υπάρχουν προηγούμενες διαταγές 

του Δικαστηρίου σε σχέση με τον Εναγόμενο 1 ακυρώνονται.  

 

Η αίτηση των Εναγόντων ημερ. 16.11.15 για καταχώρηση 

συμπληρωματικής έ/δ στην αίτηση παρακοής ημερ. 15.1.15 και η οποία 

αφορά τον Εναγόμενο 1, επίσης αποσύρεται και απορρίπτεται. Κάθε 

πλευρά θα επωμιστεί τα δικά της έξοδα, τυχόν διαταγές για έξοδα για τον 

Εναγόμενο 1, ακυρώνονται.  

 

Θεωρώ ότι εφόσον όπως έχει ήδη αναφερθεί ο Εναγόμενος 1 έχει 

αποβιώσει θα πρέπει να αποσυρθεί και η αίτηση του ημερ. 26.5.12 για 

ακύρωση της επίδοσης της αίτησης παρακοής και πάλι με την ίδια διαταγή 

για έξοδα, δηλαδή κάθε πλευρά να επωμιστεί τα δικά της έξοδα και 

προηγούμενες διαταγές του Δικαστηρίου σε σχέση που αφορούν τον 

Εναγόμενο 1 ακυρώνονται.  

 

Οι συνήγοροι αναφέρουν ότι η επόμενη αίτηση που θα πρέπει να 

εκδικαστεί είναι η αίτηση των Εναγομένων 2 και 3 ημερ. 26.2.15. Αν δεν 

έχει ακόμα καταχωρηθεί ένσταση, να καταχωρηθεί μέχρι τις 28.6.21. Η 

αίτηση ορίζεται για οδηγίες στις 30.6.21. Έξοδα στην πορεία.  

 

Την ίδια ημέρα παραμένουν για οδηγίες η αίτηση των Εναγόντων ημερ. 

15.1.15 κατά των Εναγομένων 2 και 3 για παρακοή και ισχύουν οι ίδιες 



οδηγίες για καταχώρηση ένστασης, όπως επίσης και οι δύο αιτήσεις των 

Εναγομένων 12 ημερ. 10.6.15 για διόρθωση του πρακτικού ημερ. 22.5.15 

και των Εναγομένων 2 και 3 ίδιας ημερομηνίας επίσης για διόρθωση του 

πρακτικού ημερ. 22.5.15. Ισχύουν και γι’ αυτές οι ίδιες οδηγίες αναφορικά 

με καταχώρηση ένστασης.  

 

Η αίτηση για διόρθωση του πρακτικού ημερ. 10.6.15 από πλευράς 

Εναγομένου 1 λόγω του θανάτου του αποσύρεται και απορρίπτεται. Κάθε 

πλευρά να επωμιστεί τα δικά της έξοδα και αν υπάρχουν προηγούμενες 

διαταγές για έξοδα σε σχέση με τον Εναγόμενο 1 αυτές ακυρώνονται.  

 

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 1454/15 

Ορισμένη: 14.6.21 

 

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 είναι ορισμένη για ακρόαση. Έχει υποβληθεί αίτημα αναβολής εκ 

πλευράς των Εναγομένων Δι ανταπαιτήσεως Εναγόντων για ιατρικούς 

λόγους που αφορούν τον δικηγόρο τους κ. Α. Ζαχαρίου. Οι συνήγοροι των 

Εναγόντων δεν φέρουν ένσταση στο αίτημα. Το αίτημα εγκρίνεται. Η 

υπόθεση επαναορίζεται για ακρόαση στις 5.11.21 και ώρα 10:30 π.μ. 

Ενόψει του λόγου που προβάλλεται για την αναβολή 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: 3874/19 

Ορισμένη: 14.6.21 

 

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.  

Εκκρεμεί αίτηση για οδηγίες με βάση τη Δ.30 μετά την ολοκλήρωση των 

δικογράφων. Οι Εναγόμενοι δεν έχουν ακόμα καταχωρήσει το παράρτημα 

τους σύμφωνα με τον Τύπο 25 και ζητούν παράταση του χρόνου για να το 

καταχωρήσουν. Οι Ενάγοντες δεν έχουν ένσταση στο αίτημα. Η αίτηση 

αναβάλλεται για οδηγίες στις 25.6.21 και ώρα 9:00 π.μ. Οι συνήγοροι των 

Εναγόμενων 2 και 3 να καταχωρήσουν το παράρτημα τους μέχρι τις 

23.6.21. Έξοδα στην πορεία της αγωγής. Ο κατάλογος μαρτύρων και η 

σύνοψη μαρτυρίας που έχει καταχωρηθεί εκ παραδρομής εκ πλευράς των 

Εναγομένων 2 και 3 αποσύρεται.  

 

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 


