
 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 7793/14 

Ορισμένη: 2.3.21 

 

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 στις 2.3.21, ενόψει πολλών 

παλαιότερων υποθέσεων που εκκρεμούν στο ημερολόγιο του Δικαστηρίου 

δυστυχώς η ακρόαση της δεν μπορεί να ξεκινήσει στις 2.3.21. 

Επαναορίζεται για ακρόαση στις 19.5.21 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: 2364/15 

Ορισμένη: 2.3.21 

 

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 στις 2.3.21, ενόψει πολλών 

παλαιότερων υποθέσεων που εκκρεμούν στο ημερολόγιο του Δικαστηρίου 

δυστυχώς η ακρόαση της δεν μπορεί να ξεκινήσει στις 2.3.21. 

Επαναορίζεται για ακρόαση στις 2.6.21 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: 672/18 

Ορισμένη: 2.3.21 

 

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 στις 2.3.21 για ακρόαση η αίτηση ημερ. 10.4.20 για έκδοση 

προσωρινών διαταγμάτων. Το Δικαστήριο ως έχει δώσει ήδη οδηγίες θα 

αναμένει να λάβει τις γραπτές σας αγορεύσεις στις 2.3.21 μέχρι τις 10:00 

π.μ. τις οποίες καλείστε προηγουμένως να ανταλλάξετε μεταξύ σας. 

Σημειώνω ότι η αγωγή είναι επίσης ορισμένη για οδηγίες στις 30.3.21 με 

βάση τη Δ.30, ημερομηνία η οποία παραμένει.  

 

 

 (Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Ειδ. Πτώχευσης: 18/20 

Ορισμένη: 2.3.21 

 

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 αίτηση είναι ορισμένη για ακρόαση με γραπτές αγορεύσεις. Αναμένω, ως 

οι προηγούμενες οδηγίες του Δικαστηρίου, ότι θα μου αποσταλούν αύριο 

ηλεκτρονικά οι γραπτές σας αγορεύσεις στις 2.3.21 μέχρι τις 10:00 π.μ. τις 

οποίες καλείστε προηγουμένως να ανταλλάξετε μεταξύ σας.  

 

 

 

 (Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Γεν. Αίτησης: 317/20 

Ορισμένη: 2.3.21 

 

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.  

Παρά τις προηγούμενες οδηγίες του Δικαστηρίου όπως τύχει ενημέρωσης 

για τυχόν αιτήματα των δικηγόρων μετά την καταχώρηση ένστασης στην 

κυρίως αίτησης δεν έχω ειδοποιηθεί σχετικά. Θα οριστεί η αίτηση για 

ακρόαση με γραπτές αγορεύσεις τις οποίες οι δικηγόροι καλούνται να 

ανταλλάξουν μεταξύ τους προτού τις αποστείλουν ηλεκτρονικά στο 

Δικαστήριο. Η αίτηση ορίζεται για ακρόαση στις 23.3.21 και ώρα 10:00 π.μ. 

Έξοδα στην πορεία της αίτησης.  

 

 

 (Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 


