
 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 3563/13 

Ορισμένη: 22.3.21 

 

Δικαστήριο: Η υπόθεση είναι ορισμένη για οδηγίες. Η Εναγόμενη 3 έχει 

συμμορφωθεί με τις οδηγίες του Δικαστηρίου και έχει καταχωρήσει στις 

22.2.21 συμπληρωματική ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων. Η 

υπόθεση είναι ορισμένη για ουσιαστική μνεία στις 22.3.21 και ώρα 10:30 

π.μ. Απαιτείται η φυσική παρουσία των μερών ενώπιον του Δικαστηρίου ως 

το προηγούμενο πρακτικό.  

 

 

 (Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 2902/14 

Ορισμένη: 22.3.21 

 

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 22.3.21. Έχει υποβληθεί 

αίτημα αναβολής της εκ πλευράς των συνηγόρων των Εναγόντων επειδή οι 

μάρτυρες τους θα είναι απασχολημένοι σε άλλες αγωγές και ζητούν όπως 

δοθεί μια νέα ημερομηνία ακρόασης. Οι Εναγόμενοι δεν φέρουν ένσταση 

στο αίτημα. Ζητούν όπως τα έξοδα παραμείνουν στην πορεία, όχι όμως 

εναντίον των Εναγομένων. Ενόψει των ανωτέρω, το αίτημα αναβολής 

εγκρίνεται. Η υπόθεση επαναορίζεται για ακρόαση στις 2.6.2021 και ώρα 

10:30 π.μ. Τα έξοδα θα παραμείνουν στην πορεία της αγωγής. Σε καμία 

περίπτωση όμως εναντίον των Εναγομένων.  

 

 

 (Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 1475/15 

Ορισμένη: 22.3.21 

 

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 οδηγίες ενόψει προσπαθειών που γίνονται 

για συμβιβασμό της. Οι συνήγοροι και των δύο μερών ζητούν όπως 

επαναοριστεί για οδηγίες γιατί συνεχίζονται οι προσπάθειες διευθέτησης 

της. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η υπόθεση επαναορίζεται για 

οδηγίες στις 13.5.21 και ώρα 9:00 π.μ. Παρακαλώ όπως οι συνήγοροι 

ενημερώσουν προηγουμένως το Δικαστήριο για την έκβαση των 

προσπαθειών τους. 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: 892/20 

Ορισμένη: 22.3.21 

 

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.  

Οι Ενάγοντες έχουν καταχωρήσει κλήση για οδηγίες με βάση τη Δ.30 μετά 

που έχουν ολοκληρωθεί τα δικόγραφα. Οι δικηγόροι των Εναγομένων 1-5 

δεν έχουν ακόμα καταχωρήσει το δικό τους παράρτημα παρόλο που τους 

δόθηκε χρόνος να πράξουν τούτο. Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες για 

τελευταία φορά στις 13.5.21 και ώρα 9:00 π.μ. Οι Εναγόμενοι να 

καταχωρήσουν το παράρτημα τους το αργότερο μέχρι τις 7.5.21. Έξοδα 

στην πορεία σε καμία περίπτωση όμως εναντίον των Εναγόντων.  

 

 

 (Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Γεν. Αίτησης: 366/20 

Ορισμένη: 22.3.21 

 

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.  

Έχει καταχωρηθεί η συμπληρωματική ένορκη δήλωση εκ πλευράς των 

Αιτητών και μετά από άδεια του Δικαστηρίου και η συνήγορος της 

Δημοκρατίας που εμφανίζεται για τον Έφορο Σωματείων και Ιδρυμάτων 

δηλώνει ότι συγκατατίθεται στην έκδοση του διατάγματος που ζητείται με 

βάση και το περιεχόμενο της συμπληρωματικής ένορκης δήλωσης ημερ. 

3.3.21.  

Ενόψει των ανωτέρω, εκδίδεται διάταγμα ως η §Α της αίτηση ημερ. 

20.10.20 και της συμπληρωματικής ένορκης δήλωσης ημερ. 3.3.21. Το 

τροποποιημένο καταστατικό μαζί με το διάταγμα του Δικαστηρίου να 

επιδοθούν στον Έφορο Σωματείων και Ιδρυμάτων εντός 30 ημερών από τη 

σύνταξη του διατάγματος. Καμιά διαταγή για έξοδα. Το διάταγμα του 

Δικαστηρίου φέρει ημερομηνία 22.3.21, ημερομηνία που είναι ορισμένη η 

αίτηση ενώπιον του Δικαστηρίου.  

 

 (Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αίτ. Εταιρειών: 1/21 

Ορισμένη: 22.3.21 

 

Δικαστήριο: Απαιτείται η φυσική παρουσία στο Δικαστήριο στις 22.3.21 και 

ώρα 10:30 π.μ.  

 

 

 (Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 


