
 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 580/10 

Ορισμένη: 1.3.21 

 

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 και το Δικαστήριο έχει χρόνο να ξεκινήσει η 

διαδικασία. Παρακαλούνται οι δικηγόροι όπως είναι έτοιμοι ως οι οδηγίες 

τους Δικαστηρίου.  

 

 

 (Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 3963/13 

Ορισμένη: 1.3.21 

 

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. Λόγω του γεγονότος όμως ότι το 

Δικαστήριο θα προχωρήσει με την ακρόαση της υπόθεσης 580/10 που είναι 

παλαιότερη. Η παρούσα επαναορίζεται για ακρόαση στις 12.5.21 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: 3829/14 

Ορισμένη: 1.3.21 

 

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. Οι συνήγοροι της Εναγομένης 3 

ζητούν αναβολή της υπόθεσης και ορισμό της σε μια νέα ημερομηνία 

ενόψει του ότι έχει καταχωρηθεί στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας 

αίτηση εκκαθάρισης της Εναγομένης 3 και σύμφωνα με τις πρόνοιες του 

άρθρου 215 του Κεφ.113 θεωρούν ότι είναι ορθότερο όπως υποβάλουν 

αίτηση για αναστολή της διαδικασίας μέχρι την ολοκλήρωση της αίτηση 

εκκαθάρισης. Οι συνήγοροι όλων των άλλων πλευρών συμφωνούν με το 

πιο πάνω αίτημα και δεν ζητούν έξοδα. Ενόψει των ανωτέρω, η αγωγή 

αναβάλλεται για ακρόαση στις 18.5.21 και ώρα 10:30 π.μ. Εάν οι συνήγοροι 

της Εναγομένης 3 επιθυμούν να λάβουν οποιοδήποτε διαδικαστικό διάβημα 

εντωμεταξύ να το πράξουν μέχρι την εν λόγω ημερομηνία και οποιαδήποτε 

τυχόν αίτηση να οριστεί στις 18.5.21 με δικές μου οδηγίες. 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: 4997/14 

Ορισμένη: 1.3.21 

 

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. Οι συνήγοροι των Εναγομένων 1-9 

ζητούν την άδεια του Δικαστηρίου να αποσυρθούν από δικηγόροι τους 

λόγω διαφωνίας ως προς τον χειρισμό της υπόθεσης. Οι Εναγόμενοι 1-9 

έχουν ενημερωθεί για αυτή την πρόθεση των συνηγόρων τους και έχουν 

ήδη επικοινωνήσει με νέο δικηγόρο, συγκεκριμένα το δικηγορικό γραφείο 

Δήμος και Λία Γεωργιάδη και Σία Δ.Ε.Π.Ε. οι οποίοι ζητούν χρόνο ενός 

μηνός ενόψει του ότι η Εναγομένη 1 τελεί υπό διαχείριση και θα πρέπει να 

δοθεί σχετική άδεια για την εκπροσώπηση της. Η συνήγορος των 

Εναγόντων δηλώνει ότι έχει ενημερωθεί και δεν έχει ένσταση και δεν ζητά 

έξοδα. Ενόψει των ανωτέρω, δίδονται οι ακόλουθες οδηγίες: 

 

1) Δίδεται άδεια στο δικηγορικό γραφείο Μαρκίδη, Μαρκίδη και Σία 

Δ.Ε.Π.Ε. να παύσουν την εκρποσώπιση των Εναγομένων 1-9.  

 

2) Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 8.4.21 για να δοθεί χρόνος στους 

νέους προτιθέμενους δικηγόρους των Εναγομένων 1-9 να προβούν σε 

όλα τα δέοντα μέτρα για να καταχωρηθεί αλλαγή εμφάνισης για όλους 

τους Εναγομένους.  



 
 

 

 

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: 183/15 

Ορισμένη: 1.3.21 

 

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. Λόγω του γεγονότος όμως ότι το 

Δικαστήριο θα προχωρήσει με την ακρόαση της υπόθεσης 580/10 που είναι 

παλαιότερη. Η παρούσα επαναορίζεται για ακρόαση στις 28.5.21 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: 1554/16 

Ορισμένη: 1.3.21 

 

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 και εκκρεμεί η καταχώρηση ένορκης 

δήλωσης αποκάλυψης εγγράφων εκ πλευράς Εναγομένων 1 και 8 οι οποίοι 

ζητούν παράταση χρόνου καταχώρησης της, αίτημα στο οποίο συμφωνούν 

και οι υπόλοιποι συνήγοροι. Παρατείνεται ο χρόνος καταχώρησης ένορκης 

δήλωσης αποκάλυψης εγγράφων από πλευράς Εναγομένων 1 και 8 μέχρι 

τις 3.4.21. Η αγωγή ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες με βάση τη Δ.30 στις 

15.4.21 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: 66/21 

Ορισμένη: 1.3.21 

 

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 μονομερής αίτηση εκ πλευράς Ενάγουσας για άδεια για επίδοση 

εκτός δικαιοδοσίας. Έχω διαβάσει την αίτηση και την ένορκη δήλωση που 

τη συνοδεύει. Εκδίδονται διατάγματα ως οι §§(Α), (Β) (ο τρόπος επίδοσης 

θα είναι μέσω της Κεντρικής Αρχής, δηλαδή το Υπουργείο Δικαιοσύνης της 

Ουκρανίας), (Γ) (με τη διαφορά ότι ο χρόνος εμφάνισης καθορίζεται σε 45 

μέρες από την ημερομηνία επίδοσης) και (Δ). Επιδικάζονται επίσης υπέρ 

των Εναγόντων Αιτητών και εναντίον των Εναγομένων Καθ’ ων η Αίτηση τα 

έξοδα της αίτησης, πλέον Φ.Π.Α., όπως και τα έξοδα επίδοσης.  

 

 

 (Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 


