
 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

 

Αρ. Αγωγής: 1050/14 

Ορισμένη την 3.12.20 

 

Δικαστήριο: Λόγω των οδηγιών του Ανωτάτου Δικαστηρίου και της 

Διοικητικής 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 απόδειξη και αναμένω ότι θα τεθεί ενώπιον του 

Δικαστηρίου η ένορκη δήλωση προς απόδειξη της αίτησης.  

 

 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

 

Αρ. Αγωγής: 2341/14 

Ορισμένη την 3.12.20 

 

Δικαστήριο: Λόγω των οδηγιών του Ανωτάτου Δικαστηρίου και της 

Διοικητικής 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.  

Λόγω πολύ παλαιότερων υποθέσεων που εκκρεμούν στο ημερολόγιο του 

Δικαστηρίου, η παρούσα επαναορίζεται για ακρόαση στις 12.5.21 και ώρα 

10:30 π.μ. Έξοδα στην πορεία.  

 

 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

 

Αρ. Αγωγής: 5295/14 

Ορισμένη την 3.12.20 

 

Δικαστήριο: Λόγω των οδηγιών του Ανωτάτου Δικαστηρίου και της 

Διοικητικής 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.  

Λόγω πολύ παλαιότερων υποθέσεων που εκκρεμούν στο ημερολόγιο του 

Δικαστηρίου, η παρούσα επαναορίζεται για ακρόαση στις 13.5.21 και ώρα 

10:30 π.μ. Έξοδα στην πορεία.  

 

 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

 

Αρ. Αγωγής: 1599/15 

Ορισμένη την 3.12.20 

 

Δικαστήριο: Λόγω των οδηγιών του Ανωτάτου Δικαστηρίου και της 

Διοικητικής 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. Με e-mail οι συνήγοροι (εκ λάθους 

και οι δύο αναφέρουν ως αριθμό υπόθεσης 599/15 αντί 1599/15) ζητούν 

από κοινού αναβολή ενόψει του ότι είναι κάτοικοι εξωτερικού οι Ενάγοντες 

και οι Εναγόμενοι και δεν μπορούν να είναι παρόντες στο Δικαστήριο. 

Ενόψει των ανωτέρω, το αίτημα εγκρίνεται, επαναορίζεται για ακρόαση στις 

14.3.21 και ώρα 10:30 π.μ. Έξοδα στην πορεία.  

 

 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

 

Αρ. Αγωγής: 4534/15 

Ορισμένη την 3.12.20 

 

Δικαστήριο: Λόγω των οδηγιών του Ανωτάτου Δικαστηρίου και της 

Διοικητικής 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.  

Έχω λάβει e-mail από τους δικηγόρους που χειρίζονται την υπόθεση 

σύμφωνα με τα οποία η παρούσα αγωγή η οποία είναι ορισμένη για 

ακρόαση αύριο συνδέεται με άλλες αγωγές που εκκρεμούν οι οποίες 

αποτελούν αντικείμενο διαβουλεύσεων εδώ και αρκετό καιρό με στόχο την 

εξώδικη διευθέτηση τους. Ζητούν αναβολή της ακρόασης σε μια 

μεταγενέστερη μακρινή ημερομηνία για να μπορέσουν να τελεσφορήσουν οι 

διαβουλεύσεις. Ενόψει των ανωτέρω, το αίτημα αναβολής εγκρίνεται. Η 

υπόθεση ορίζεται για ακρόαση στις 13.5.21 και ώρα 10:30 π.μ. Καμιά 

διαταγή για έξοδα σήμερα.  

 

 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

 

Αρ. Αγωγής: 669/16 

Ορισμένη την 3.12.20 

 

Δικαστήριο: Λόγω των οδηγιών του Ανωτάτου Δικαστηρίου και της 

Διοικητικής 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.  

Λόγω πολύ παλαιότερων υποθέσεων που εκκρεμούν στο ημερολόγιο του 

Δικαστηρίου, η παρούσα επαναορίζεται για ακρόαση στις 14.5.21 και ώρα 

10:30 π.μ. Έξοδα στην πορεία.  

 

 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

 

Αρ. Αγωγής: 1606/16 

Ορισμένη την 3.12.20 

 

Δικαστήριο: Λόγω των οδηγιών του Ανωτάτου Δικαστηρίου και της 

Διοικητικής 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 καταχωρηθεί ένορκες δηλώσεις αποκάλυψης εγγράφων από όλους 

τους διαδίκους πλην της Εναγομένης 4 η οποία ζητά περαιτέρω χρόνο για 

καταχώρηση της δικής της αποκάλυψης εγγράφων, αίτημα με το οποίο 

συμφωνούν όλοι οι υπόλοιποι συνήγοροι. Παρατείνεται ο χρόνος ένορκης 

αποκάλυψης εγγράφων εκ πλευράς Εναγομένης 4 για 30 μέρες από 

3.12.20. Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 20.1.21 για να διαπιστωθεί ότι 

υπάρχει συμμόρφωση από όλους τους διαδίκους σε σχέση με τις ένορκες 

αποκαλύψεις εγγράφων και να μπορέσει το Δικαστήριο να δώσει περαιτέρω 

οδηγίες στη βάση της Δ.30. Έξοδα στην πορεία της αγωγής.  

 

 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

 

Αρ. Αγωγής: 1610/16 

Ορισμένη την 3.12.20 

 

Δικαστήριο: Λόγω των οδηγιών του Ανωτάτου Δικαστηρίου και της 

Διοικητικής 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.  

Δεν έχει ακόμη καταχωρηθεί η ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων εκ 

πλευράς Εναγόντων οι οποίοι με e-mail τους ζητούν παράταση του χρόνου. 

Εκ μέρους κάποιων από τους υπόλοιπους συνηγόρους έχει ληφθεί e-mail 

ότι δεν έχουν ένσταση να δοθεί περαιτέρω χρόνος για καταχώρηση της 

ένορκης δήλωσης. Ως εκ των ανωτέρω, παρατείνεται ο χρόνος ένορκης 

αποκάλυψης εγγράφων εκ πλευράς Εναγομένης 4 για 30 μέρες από 

3.12.20. Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 20.1.21 για να διαπιστωθεί ότι 

υπάρχει συμμόρφωση από όλους τους διαδίκους σε σχέση με τις ένορκες 

αποκαλύψεις εγγράφων και να μπορέσει το Δικαστήριο να δώσει περαιτέρω 

οδηγίες στη βάση της Δ.30. Έξοδα στην πορεία της αγωγής.  

 

 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

 

Αρ. Αγωγής: 2921/16 

Ορισμένη την 3.12.20 

 

Δικαστήριο: Λόγω των οδηγιών του Ανωτάτου Δικαστηρίου και της 

Διοικητικής 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 τροποποίησης ημερ. 27.2.20 η οποία είναι ορισμένη αύριο 

για ακρόαση. Υπενθυμίζω τις οδηγίες του Δικαστηρίου για αποστολή των 

αγορεύσεων σας μέσω e-mail αφού προηγουμένως τις ανταλλάξετε μεταξύ 

σας και θα σας ειδοποιήσω για την επιφύλαξη της απόφασης.  

 

 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

 

Αρ. Αγωγής: 1823/19 

Ορισμένη την 3.12.20 

 

Δικαστήριο: Λόγω των οδηγιών του Ανωτάτου Δικαστηρίου και της 

Διοικητικής 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 η αίτηση κλήσης για οδηγίες που καταχωρήθηκε εκ μέρους 

της Ενάγουσας. Όπως με πληροφορούν οι δικηγόροι των Εναγομένων 

έχουν καταχωρήσει και οι ίδιοι κλήσεις για οδηγίες ως εξ ανταπαιτήσεως 

Ενάγοντες και είναι ορισμένη στις 8.12.20. κοινή θέση των δικηγόρων είναι 

όπως επιληφθεί το Δικαστήριο σήμερα και των δύο αιτήσεων και εκδώσει 

σχετικό διάταγμα. Εκδίδονται εκ συμφώνου και εκατέρωθεν ένορκες 

δηλώσεις αποκάλυψης εγγράφων από όλους τους διαδίκους. Ένορκες 

δηλώσεις αποκάλυψης να καταχωρηθούν εντός 45 ημερών από 3.12.20. Η 

ημερομηνία 8.12.20 ακυρώνεται. Ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες με βάση 

τη Δ.30 στις 8.2.21 και ώρα 9:00 π.μ. Έξοδα στην πορεία της αγωγής.  

 

 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

 

Αρ. Αγωγής: 2122/19 

Ορισμένη την 3.12.20 

 

Δικαστήριο: Λόγω των οδηγιών του Ανωτάτου Δικαστηρίου και της 

Διοικητικής 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.  

Έχει καταχωρηθεί ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων εκ μέρους του 

Εναγομένου 2 στις 27.10.20. Ο συνήγορος του αναφέρει ότι εκ λάθους στην 

ένορκη δήλωση αναφέρεται ως Εναγόμενος 2. Δεν φαίνεται αυτή του η 

θέση να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα γιατί το πρόσωπο που 

ορκίζεται (Χρυσόστομος Ιωάννου) είναι ο Εναγόμενος 2. Δεν έχουν 

καταχωρηθεί ένορκες δηλώσεις αποκάλυψης εκ πλευράς Εναγόντων, 

Εναγομένων 1 και 3. Παρατείνεται ο χρόνος ένορκης αποκάλυψης 

εγγράφων εκ πλευράς Εναγόντων και Εναγομένων 1 και 3 για 30 μέρες 

από 3.12.20. Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 20.1.21 για να διαπιστωθεί 

ότι υπάρχει συμμόρφωση από όλους τους διαδίκους σε σχέση με τις 

ένορκες αποκαλύψεις εγγράφων και να μπορέσει το Δικαστήριο να δώσει 

περαιτέρω οδηγίες στη βάση της Δ.30. Έξοδα στην πορεία της αγωγής.  

 

 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

 

Αρ. Αγωγής: 3983/19 

Ορισμένη την 3.12.20 

 

Δικαστήριο: Λόγω των οδηγιών του Ανωτάτου Δικαστηρίου και της 

Διοικητικής 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.  

Έχει καταχωρηθεί ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων από πλευράς 

Εναγομένης στις 27.11.20. Εντός του φακέλου δεν υπάρχει ένορκη δήλωση 

αποκάλυψης εγγράφων εκ πλευράς του Ενάγοντα. Παρατείνεται ο χρόνος 

ένορκης αποκάλυψης εγγράφων εκ πλευράς Ενάγοντα για 30 μέρες από 

3.12.20. Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 20.1.21 για να διαπιστωθεί ότι 

υπάρχει συμμόρφωση από όλους τους διαδίκους σε σχέση με τις ένορκες 

αποκαλύψεις εγγράφων και να μπορέσει το Δικαστήριο να δώσει περαιτέρω 

οδηγίες στη βάση της Δ.30. Έξοδα στην πορεία της αγωγής.  

 

 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

 

Αρ. Αγωγής: 2953/20 

Ορισμένη την 3.12.20 

 

Δικαστήριο: Λόγω των οδηγιών του Ανωτάτου Δικαστηρίου και της 

Διοικητικής 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 μονομερής αίτηση από πλευράς Εναγόντων/Αιτητών ημερ. 

20.10.20 για έκδοση διατάγματος επίδοσης εκτός δικαιοδοσίας. Έχω 

μελετήσει την αίτηση, την ένορκη δήλωση που τη συνοδεύει, καθώς και τα 

επισυνημμένα σε αυτή Τεκμήρια και είμαι ικανοποιημένη ότι δικαιολογείται η 

έκδοση των αιτούμενων διαταγμάτων.  

Ως εκ των ανωτέρω, εκδίδονται διατάγματα ως οι §§1, 2 και 3 της αίτησης. 

Το χρονικό διάστημα καταχώρησης εμφάνισης σύμφωνα με την §2 της 

αίτησης καθορίζεται σε 45 μέρες και όχι 31 όπως ζητούν οι Αιτητές.  

Επιδικάζονται υπέρ των Αιτητών και εναντίον των Καθ’ ων η Αίτηση 1 και 2 

τα έξοδα της παρούσας αίτησης όπως υπολογιστούν από τον 

Πρωτοκολλητή και εγκριθούν από το Δικαστήριο. Θα είναι όμως πληρωτέα 

στο τέλος της διαδικασίας.  

Η ημερομηνία του διατάγματος είναι 3.12.20.  

 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

 

Αρ. Αίτησης: 8/20 (για έκδοση προστατευτικού πιστοποιητικού) 

Ορισμένη την 3.12.20 

 

Δικαστήριο: Λόγω των οδηγιών του Ανωτάτου Δικαστηρίου και της 

Διοικητικής 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.  

Έχω μελετήσει την αίτηση που έχει υποβληθεί από τον Επίσημο 

Παραλήπτη, την ένορκη δήλωση και τα Τεκμήρια που τη συνοδεύουν, είμαι 

ικανοποιημένη ότι δικαιολογείται η έκδοση του αιτούμενου διατάγματος ως 

η §Α της αίτησης, το οποίο και εγκρίνεται. Καμιά διαταγή για έξοδα. Ο 

Αιτητής μετά τη λήξη της προθεσμίας των 95 ημερών να υποβάλει σχετική 

έκθεση στο Δικαστήριο που να δηλώνει τις ενέργειες που έχουν γίνει για το 

σχέδιο αποπληρωμής. Η ημερομηνία του διατάγματος είναι 3.12.20.  

 

 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

 

Αρ. Γενικής Αίτησης: 376/20 

Ορισμένη την 3.12.20 

 

Δικαστήριο: Λόγω των οδηγιών του Ανωτάτου Δικαστηρίου και της 

Διοικητικής 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 αίτηση φαίνεται να έχει επιδοθεί στον Έφορο Σωματείων και Ιδρυμάτων 

παρόλο που η σχετική επίδοση δεν βρίσκεται στο φάκελο του Δικαστηρίου. 

Έχει καταχωρηθεί όμως ειδοποίηση εμφάνισης εκ μέρους δικηγόρου της 

Δημοκρατίας η οποία ζητά χρόνο για να τοποθετηθεί επί της αίτησης αφού 

λάβει την έκθεση γεγονότων από την αρμόδια αρχή. Γι’ αυτό το λόγο η 

αίτηση παραμένει για οδηγίες στις 5.2.21 και ώρα 9:00 π.μ. Οι συνήγοροι 

των Αιτητών παρακαλούνται όπως φροντίσουν όπως η επίδοση στον 

Έφορο Σωματείων και Ιδρυμάτων τεθεί εντός του φακέλου του Δικαστηρίου.  

 

 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

 

Αρ. Αίτησης Εταιρειών: 778/20 

Ορισμένη την 3.12.20 

 

Δικαστήριο: Λόγω των οδηγιών του Ανωτάτου Δικαστηρίου και της 

Διοικητικής 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 αίτηση έχει δεόντως επιδοθεί στον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο 

Παραλήπτη η οποία έχει ειδοποιήσει ότι δεν θα εμφανιστεί ενώπιον του 

Δικαστηρίου και δεν υπάρχει ένσταση όπως αυτή οριστεί σε μεταγενέστερο 

στάδιο όπως ζητούν οι συνήγοροι των Αιτητών για να μπορέσουν να 

υποβάλουν τους τελικούς λογαριασμούς της εταιρείας. Ως εκ τούτου, 

αναβάλλεται για εξέταση και περαιτέρω οδηγίες στις 12.2.21 και ώρα 9:00 

π.μ. Καμιά διαταγή για έξοδα.  

 

 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 


