
 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

 

Αρ. Αγωγής: 5888/12 

Ορισμένη την 7.12.20 

 

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.  

Ο φάκελος δεν έχει τεθεί ακόμα ενώπιον μου. Μόλις τεθεί θα σας σταλεί e-

mail.  

 

 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

 

Αρ. Αγωγής: 8400/12 

Ορισμένη την 7.12.20 

 

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.  

Στην παρούσα υπόθεση εκκρεμούν συνολικά οκτώ αιτήσεις οι οποίες είναι 

ορισμένες για οδηγίες. Η εισήγηση του δικηγόρου των Εναγόντων είναι 

όπως όλες παραμείνουν για οδηγίες στις 19.1.21 ενόψει του ότι αναμένεται 

η καταχώρηση αίτησης αντικατάστασης του ειδικού διαχειριστή των 

Εναγόντων με εκκαθαριστή το οποίο θα συνεπάγεται, κατά την άποψη του, 

τροποποίηση του τίτλου στην αγωγή και ανάγκη λήψης νέων οδηγιών γι’ 

αυτό και η εισήγηση του είναι όπως όλες οι αιτήσεις παραμείνουν για 

οδηγίες στις 19.1.21. Οι δικηγόροι των Εναγομένων 2-4, 9, 10 και 12 

ζητούν όπως οι αιτήσεις παραμερισμού εκ μέρους του Εναγομένου 4, 9 και 

10 ημερ. 5.5.14 οριστούν για ακρόαση γιατί κατά την άποψη τους δεν 

επηρεάζονται από το ενδεχόμενο του θέμα της τροποποίησης και 

συμφωνούν όπως οι υπόλοιπες παραμείνουν για οδηγίες. Ενόψει των 

ανωτέρω και με βάση το πρόγραμμα του Δικαστηρίου, όλες οι αιτήσεις 

ορίζονται στις 26.1.21 για οδηγίες πλην των αιτήσεων παραμερισμού οι 

οποίοι ορίζονται εκείνη την ημέρα δηλαδή 26.1.21 για ακρόαση η ώρα 

10:00 π.μ. με γραπτές αγορεύσεις τις οποίες οι συνήγοροι καλούνται να τις 



ανταλλάξουν μεταξύ τους προτού τις αποστείλουν στο Δικαστήριο 

ηλεκτρονικά ή τις παραδώσουν στην ιδιαιτέρα του Δικαστηρίου. Έξοδα στην 

πορεία.  

 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

 

Αρ. Αγωγής: 361/13 

Ορισμένη την 7.12.20 

 

Δικαστήριο: Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση στις 7.12.20. Σύμφωνα 

με e-mail που έχω λάβει από τους δικηγόρους που τη χειρίζονται σύμφωνα 

με το οποίο η παρούσα αγωγή έχει συμβιβαστεί και θα αποσυρθεί εντός 

των ημερών αφού διευκρινιστεί ένα θέμα αναφορικά με τα έξοδα μιας 

αίτησης. Ως εκ τούτου, η ακρόαση της αναβάλλεται και η αγωγή 

επαναορίζεται για οδηγίες στις 17.12.20 και ώρα 9:00 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: 1764/15 

Ορισμένη την 7.12.20 

 

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.  

Οι προηγούμενες οδηγίες του Δικαστηρίου ημερ. 29.10.20 ήταν όπως η 

υπόθεση παραμείνει για οδηγίες στις 7.12.20 και ζητούσα να ενημερωθώ 

για την πρόθεση σας ως προς τα διαβήματα που πρέπει να γίνουν καθότι, 

ως η θέση των Εναγομένων 1 και 4 έχουν εκποιηθεί τα ενυπόθηκα ακίνητα 

και δεν γνωρίζουν τα υπόλοιπα των λογαριασμών αν τυχόν υπάρχουν. Δεν 

είχα καμία ενημέρωση για το θέμα. Η υπόθεση επαναορίζεται για οδηγίες 

για τελευταία φορά στις 8.2.21 και ώρα 9:00 π.μ. και παρακαλώ όπως 

ενημερώσετε το Δικαστήριο αναφορικά με τα πιο πάνω πριν από την εν 

λόγω ημερομηνία. 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: 6438/15 

Ορισμένη την 7.12.20 

 

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 ήταν μέχρι πρόσφατα στο ημερολόγιο της κας Λένας 

Δημητριάδου Ανδρέου νυν Εφέτη. Όπως σας έχω ήδη ενημερώσει στις 

7.12.20 που ήταν ορισμένη για ακρόαση δεν θα μπορέσει το παρόν 

Δικαστήριο να της επιληφθεί ενόψει του ότι έχει ήδη διαμορφώσει το 

ημερολόγιο του με την ακρόαση διαφόρων υποθέσεων μέχρι και το τέλος 

Ιανουαρίου. Η παρούσα αίτηση αναβάλλεται για ακρόαση την 1.2.21 και 

ώρα 10:00 π.μ με γραπτές αγορεύσεις τις οποίες οι συνήγοροι καλούνται 

να αποστείλουν με e-mail στο Δικαστήριο ή να τις παραδώσουν στη 

στενογράφο του Δικαστηρίου αφού προηγουμένως τις ανταλλάξουν μεταξύ 

τους. Έξοδα στην πορεία της αίτησης.  

 

 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

 

Αρ. Αγωγής: 1531/16 

Ορισμένη την 7.12.20 

 

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 τη Δευτέρα 7.12.20. Είχε οριστεί 

σχετικά από την κα Λένα Δημητριάδου Ανδρέου νυν Εφέτη. Το πρόγραμμα 

του παρόντος Δικαστηρίου δεν επιτρέπει να ξεκινήσει η ακρόαση η οποία 

και αναβάλλεται για τις 19.5.21 και ώρα 10:30 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: 1560/16 

Ορισμένη την 7.12.20 

 

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 εκ πλευράς Εναγόντων κλήση για οδηγίες με βάση τη 

Δ.30. Κανένας από τους δικηγόρους των Εναγομένων δεν έχει 

καταχωρήσει το δικό του παράρτημα, ούτε και φαίνεται μέσα από τον 

φάκελο κατά πόσο η κλήση για οδηγίες έχει επιδοθεί στους δικηγόρους των 

Εναγομένων. Η αίτηση, όπως και η αγωγή, αναβάλλονται για οδηγίες στις 

26.2.21 και ώρα 9:00 π.μ. Να γίνει επίδοση της αίτησης στους συνηγόρους 

των Εναγομένων, εάν δεν έχει γίνει ακόμα, και οι συνήγοροι των 

Εναγομένων παρακαλούνται όπως καταχωρήσουν τα δικά τους 

παρατήματα μέχρι την εν λόγω ημερομηνία. 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: 3769/16 

Ορισμένη την 7.12.20 

 

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 αναφορικά με την Εναγόμενη 3, για 

τους Εναγόμενους 1 και 2 έχει ήδη εκδοθεί απόφαση. Οι δικηγόροι 

ενημερώνουν το Δικαστήριο ότι ενόψει προσπαθειών που καταβάλλουν για 

συμβιβασμό της υπόθεση για την Εναγόμενη 3 ζητούν από κοινού αναβολή 

σε μια μακρινή ημερομηνία. Το αίτημα εγκρίνεται. Επαναορίζεται για 

ακρόαση αναφορικά με την Εναγόμενη 3 στις 17.5.21 και ώρα 10:30 π.μ. 

Καμιά διαταγή για έξοδα εφόσον το αίτημα υποβάλλεται από κοινού.  

 

 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

 

Αρ. Αγωγής: 1707/17 

Ορισμένη την 7.12.20 

 

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. Είναι από τις πολύ πρόσφατες 

υποθέσεις σε σχέση με τις υποθέσεις που εκκρεμούν στο ημερολόγιο του 

Δικαστηρίου γι’ αυτό και δεν μπορεί να προχωρήσει στις 7.12.20. 

Αναβάλλεται για ακρόαση στις 18.5.21 και ώρα 10:30 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: 686/18 

Ορισμένη την 7.12.20 

 

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 εκ πλευράς 

όλων των διαδίκων. Δίδονται περαιτέρω οδηγίες σύμφωνα με τη Δ.30 για 

καταχώρηση ονομαστικού καταλόγου μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας 

εντός 45 ημερών από 7.12.20. Η υπόθεση αναβάλλεται για οδηγίες για να 

διαπιστωθεί κατά πόσο είναι έτοιμη για ακρόαση ή εκκρεμεί οποιοδήποτε 

άλλο διαδικαστικό διάβημα στις 9.3.21 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: 2827/19 

Ορισμένη την 7.12.20 

 

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.  

Οι συνήγοροι των Εναγόντων έχουν καταχωρήσει κλήση για οδηγίες με 

βάση τη Δ.30 η οποία έχει επιδοθεί στους συνήγορους των Εναγομένων και 

οι οποίοι έχουν καταχωρήσει το δικό τους παράρτημα στις 22.9.20. 

Εκδίδονται εκ συμφώνου και εκατέρωθεν διατάγματα για ένορκες 

αποκαλύψεις εγγράφων. Ένορκες δηλώσεις αποκάλυψης να 

καταχωρηθούν εντός 45 ημερών από 7.12.20. Η υπόθεση ορίζεται για 

περαιτέρω οδηγίες με βάση τη Δ.30 στις 9.3.21 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: 807/20 

Ορισμένη την 7.12.20 

 

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 για απόφαση λόγω μη καταχώρησης υπεράσπισης 

εναντίον των Εναγομένων 1-4. Οι συνήγοροι των Εναγομένων ζητούν 

περαιτέρω χρόνο για καταχώρηση της υπεράσπισης τους γιατί μόλις 

πρόσφατα έχουν πάρει τα έγγραφα από τους πελάτες τους για να 

μπορέσουν να ετοιμάσουν την υπεράσπιση τους. Οι συνήγοροι των 

Αιτητών συμφωνούν, ζητούν όμως όπως η αίτηση οριστεί για απόδειξη. Η 

αίτηση ημερ. 13.7.20 ορίζεται για απόδειξη στις 20.1.21 εκτός εάν 

καταχωρηθεί η υπεράσπιση μέχρι 18.1.21. Έξοδα στην πορεία της αίτησης.  

 

 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

 

Αρ. Γενικής Αίτησης: 1893/13 

Ορισμένη την 7.12.20 

 

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 μηνιαίων δόσεων ημερ. 19.5.20. Οι Καθ’ ων η Αίτηση 1-3 

εμφανίζονται προσωπικά. Η συνήγορος των Αιτητών έχει ζητήσει όπως η 

αίτηση αναβληθεί για ακρόαση σε δύο περίπου μήνες ενόψει του ότι 

γίνονται προσπάθειες για συμβιβασμό της. Ενόψει των ανωτέρω, η αίτηση 

αναβάλλεται για ακρόαση στις 15.2.21 και ώρα 10:00 π.μ. Καμιά διαταγή 

για έξοδα. Το παρόν θα κοινοποιηθεί τόσο στους συνηγόρους των Αιτητών 

όσο και στους Καθ’ ων η Αίτηση 1-3 με e-mail. Η εμφάνιση των Καθ’ ων η 

Αίτηση στις 7.12.20 στο Δικαστήριο δεν είναι αναγκαία.  

 

 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 



ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

 

Αρ. Γενικής Αίτησης: 139/20 

Ορισμένη την 7.12.20 

 

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 είναι ορισμένη για οδηγίες και υπήρχαν οδηγίες όπως 

καταχωρηθεί η ένσταση στις 3.12.20. Οι συνήγοροι των Καθ’ ων η Αίτηση 

έχουν ζητήσει παράταση μέχρι τις 7.12.20. Οι συνήγοροι των Αιτητών 

συμφωνούν και ζητούν όπως η υπόθεση οριστεί σε σύντομη ημερομηνία 

για οδηγίες για να διαπιστωθεί κατά πόσο είναι έτοιμη για ακρόαση. Ζητούν 

όμως τα έξοδα τους. Ως εκ των ανωτέρω, παρατείνεται ο χρόνος 

καταχώρησης της ένστασης των ενισταμένων μέχρι τις 7.12.20, η αίτηση 

ορίζεται για οδηγίες στις 11.12.20 για να διαπιστωθεί κατά πόσο θα είναι 

έτοιμη για ακρόαση. Τα έξοδα της ημερομηνίας 7.12.20 επιδικάζονται υπέρ 

των Αιτητών και εναντίον των Καθ’ ων η Αίτηση.  

 

 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

 

Αρ. Γενικής Αίτησης: 140/20  

Ορισμένη την 7.12.20 

 

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 είναι ορισμένη για οδηγίες και υπήρχαν οδηγίες όπως 

καταχωρηθεί η ένσταση στις 3.12.20. Οι συνήγοροι των Καθ’ ων η Αίτηση 

έχουν ζητήσει παράταση μέχρι τις 7.12.20. Οι συνήγοροι των Αιτητών 

συμφωνούν και ζητούν όπως η υπόθεση οριστεί σε σύντομη ημερομηνία 

για οδηγίες για να διαπιστωθεί κατά πόσο είναι έτοιμη για ακρόαση. Ζητούν 

όμως τα έξοδα τους. Ως εκ των ανωτέρω, παρατείνεται ο χρόνος 

καταχώρησης της ένστασης των ενισταμένων μέχρι τις 7.12.20, η αίτηση 

ορίζεται για οδηγίες στις 11.12.20 για να διαπιστωθεί κατά πόσο θα είναι 

έτοιμη για ακρόαση. Τα έξοδα της ημερομηνίας 7.12.20 επιδικάζονται υπέρ 

των Αιτητών και εναντίον των Καθ’ ων η Αίτηση.  

 

 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

 

Αρ. Γενικής Αίτησης: 355/20 

Ορισμένη την 7.12.20 

 

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 ημερ. 15.10.20 εναντίον του Καθ’ ου η Αίτηση 3. Δεν 

υπάρχει στον φάκελο επίδοση της αίτησης και συνεπώς θεωρώ ότι δεν έχει 

επιδοθεί. Επαναορίζεται για επίδοση στις 12.2.21 και ώρα 9:00 π.μ. Καμιά 

διαταγή για έξοδα.  

 

 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

 

Αρ. Αίτησης Εταιρείας: 805/20 

Ορισμένη την 7.12.20 

 

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 ο οποίος δεν απέστειλε οποιαδήποτε ειδοποίηση κατά πόσο θα 

εμφανιστεί ή κατά πόσο έχει οποιαδήποτε ένσταση στην αίτηση. Έχω 

διαβάσει την αίτηση, την ένορκη δήλωση που τη συνοδεύει και ενόψει του 

ότι έχουν υλοποιηθεί όπως αναφέρεται όλες οι προϋποθέσεις του 

Διακανονισμού όπως είχαν καθοριστεί στο Διάταγμα του Δικαστηρίου ημερ. 

9.11.20. Εκδίδονται τα αιτούμενα διατάγματα ως η §(21)(α)-(ι) της αίτησης. 

Καμιά διαταγή για έξοδα. Τα διατάγματα να καταχωρηθούν στον Έφορο 

Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη εντός 15 ημερών από τη σύνταξη τους.  

 

 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 


