
 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 1769/12 

Ορισμένη: 5.4.21 

 

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.  

Στις 5.4.21 είναι ορισμένη η αγωγή για οδηγίες όπως και αίτηση υπό των 

Εναγόντων Αιτητών για τροποποίηση του τίτλου αγωγής και 

αντικατάστασης των Εναγομένων 1. Η αίτηση φαίνεται ότι έχει επιδοθεί 

στους δικηγόρους των Εναγομένων οι οποίοι δεν έχουν πληροφορήσει το 

Δικαστήριο ως προς τη θέση τους στην αίτηση. Ενόψει των ανωτέρω, τόσο 

η αίτηση όσο και η αγωγή ορίζονται εκ νέου για οδηγίες στις 28.4.21 και 

ώρα 9:00 π.μ. Εάν θα καταχωρηθεί ένσταση στην αίτηση να καταχωρηθεί 

μέχρι τότε. Έξοδα στην πορεία.  

 

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 4148/14 

Ορισμένη: 5.4.21 

 

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 5.4.21. Έχει υποβληθεί κοινό 

αίτημα αναβολής της από τους συνηγόρους που τη χειρίζονται ενόψει του 

ότι τα μέρη έχουν προχωρήσει σε διευθέτηση, έχει υπογραφεί σχετική 

συμφωνία διευθέτησης η οποία όμως αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός 

των επόμενων μηνών γι’ αυτό αιτούνται μια μακρινή ημερομηνία. Το αίτημα 

εγκρίνεται. Η υπόθεση αναβάλλεται για ακρόαση στις 7.7.21 και ώρα 10:30 

π.μ. Καμιά διαταγή για έξοδα και παρακαλώ όπως ενημερωθώ πριν από 

την επόμενη ημερομηνία για την πορεία συμβιβασμού της υπόθεσης.  

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 4526/14 

Ορισμένη: 5.4.21 

 

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. Έχει υποβληθεί αίτημα ανβολής 

της εκ μέρους των συνηγόρων της Εναγομένης 2 ενόψει προσπαθειών που 

γίνονται για διευθέτηση. Οι συνήγοροι των Εναγομένων 1, 3, 4 και 5 δεν 

φέρουν ένσταση, ενώ οι συνήγοροι της Ενάγουσας επιβεβαιώνουν όσα 

αναφέρονται από τους συνήγορους της Εναγομένης 2. Επαναορίζεται για 

ακρόαση στις 6.7.21 και ώρα 10:30 π.μ. Έξοδα στην πορεία της αγωγής, σε 

καμία περίπτωση όμως εναντίον της Ενάγουσας.  

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 1327/15 

Ορισμένη: 5.4.21 

 

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 αίτηση ημερ. 7.12.20 εκ πλευράς των Εναγόντων Αιτητών για 

προσθήκη διαδίκου, τροποποίηση του τίτλου της αγωγής, όπως και της 

έκθεσης απαίτησης. Οι συνήγοροι των Εναγομένων έχουν αναφέρει ότι δεν 

έχουν ένσταση στο αίτημα. Ζητούν όμως όπως επιδικαστούν υπέρ τους 

τόσο τα έξοδα της αίτησης όσο και εκείνα που θα απωλεσθούν συνεπεία 

της τροποποίησης.  

Ως εκ των ανωτέρω, εκδίδεται διάταγμα ως οι §§Α, Β, Γ(1)-(6) και Δ της 

αίτησης. Σε ό,τι αφορά τα έξοδα τόσο της αίτησης όσο και αυτά που θα 

σπαταληθούν συνεπεία της τροποποίησης επιδικάζονται υπέρ των 

Εναγομένων Καθ’ ων η Αίτηση και εναντίον των Εναγόντων όπως 

υπολογιστούν από τον Πρωτοκολλητή και εγκριθούν από το Δικαστήριο.  

Η ημερομηνία του διατάγματος είναι 5.4.21.  

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 6234/15 

Ορισμένη: 5.4.21 

 

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 5.4.21. Δεν έχω λάβει 

οποιαδήποτε ενημέρωση ως προς τις προθέσεις των συνηγόρων. Το 

Δικαστήριο ενόψει του ότι θα προχωρήσει με άλλη ακρόαση δεν θα 

μπορέσει να προχωρήσει με την ακρόαση της παρούσας η οποία 

επαναορίζεται για ακρόαση στις 29.6.21 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: 656/16 

Ορισμένη: 5.4.21 

 

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 5.4.21. Έχει υποβληθεί αίτημα 

αναβολής της από τη συνήγορο των Εναγομένων ενόψει του ότι εκκρεμεί 

αίτηση των Εναγομένων για ένταξη τους στο σχέδιο ΕΣΤΙΑ η οποία έχει 

απορριφθεί αλλά οι Εναγόμενοι έχουν καταχωρήσει ένσταση η οποία δεν 

έχει ακόμα εξεταστεί. Οι συνήγοροι των Εναγόντων επιβεβαιώνουν τα πιο 

πάνω. Το αίτημα αναβολής εγκρίνεται. Η υπόθεση επαναορίζεται για 

ακρόαση στις 30.6.21 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: 1440/16 

Ορισμένη: 5.4.21 

 

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 αίτηση κλήσης για οδηγίες με βάση τη Δ.30 η οποία έχει 

καταχωρηθεί από τους δικηγόρους των Εναγόντων. Οι δικηγόροι των 

Εναγομένων 1-8 έχουν καταχωρήσει τα σχετικά παραρτήματα. Επομένως 

εκδίδονται εκ συμφώνου και εκατέρωθεν διατάγματα για ένορκες 

αποκαλύψεις εγγράφων. Οι ένορκες δηλώσεις αποκάλυψης εγγράφων να 

καταχωρηθούν εντός 45 ημερών από 5.4.21. Η αγωγή ορίζεται για 

περαιτέρω οδηγίες με βάση τη Δ.30 στις 10.6.21 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: 1599/16 

Ορισμένη: 5.4.21 

 

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 έχει οριστεί για προγραμματισμό από το Πρωτοκολλητείο. Οι 

συνήγοροι των Εναγόντων ζητούν όπως η υπόθεση επαναοριστεί για 

ακρόαση, οι συνήγοροι των Εναγομένων δεν έχουν ακόμα τοποθετηθεί, 

αλλά ενόψει της θέσης των συνηγόρων των Εναγόντων, θα οριστεί για 

ακρόαση στις 24.6.21 και ώρα 10:30 π.μ. 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: 1638/16 

Ορισμένη: 5.4.21 

 

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 στις 5.4.21. Σύμφωνα με οδηγίες του 

Δικαστηρίου έχουν γίνει ένορκες δηλώσεις αποκάλυψης εγγράφων εκ 

πλευράς Εναγόντων και Εναγομένων 2, 3, 5, 6, 7 και 8. Οι Εναγόμενοι 4 

είναι η Λαϊκή Τράπεζα εναντίον της οποίας έχει καταχωρηθεί η Αίτηση 

Εκκαθάρισης 1/21 η οποία επίσης εκκρεμεί ενώπιον του παρόντος 

Δικαστηρίου. Οι Ενάγοντες και οι Εναγόμενοι 4 έχουν υποβάλει από κοινού 

αίτημα για αναστολή της διαδικασίας της αγωγής μέχρι την ολοκλήρωση της 

διαδικασίας της Αίτηση Εκκαθάρισης 1/21. Οι υπόλοιποι δικηγόροι, πλην 

του δικηγόρου της Εναγομένης 8, ο οποίος επίσης συμφωνεί με το πιο 

πάνω αίτημα, δεν έχουν ακόμα τοποθετηθεί. Επειδή η αγωγή είναι 

ορισμένη για οδηγίες στις 12.5.21, η ημερομηνία αυτή θα παραμείνει και 

παρακαλώ όπως μέχρι τότε έχω τις θέσεις και των υπόλοιπων συνηγόρων. 

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: 4259/17 

Ορισμένη: 5.4.21 

 

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.  

Στις 5.4.21 είναι ορισμένη μονομερής αίτηση των Εναγομένων Αιτητών για 

παράταση του χρόνου καταχώρησης απάντησης στην υπεράσπιση και 

υπεράσπιση στην ανταπαίτηση για περίοδο 15 ημερών από τη σύνταξη του 

διατάγματος. Εκδίδεται διάταγμα με ημερομηνία 5.4.21 με το οποίο 

επιτρέπεται στους Εναγόμενους να καταχωρήσουν το δικόγραφο απάντηση 

στην υπεράσπιση και υπεράσπιση στην ανταπαίτηση ως η αίτηση. 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: 2155/19 

Ορισμένη: 5.4.21 

 

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.  

Τα δικόγραφα της αγωγής έχουν ολοκληρωθεί. Η αγωγή έχει οριστεί από το 

Πρωτοκολλητείο για οδηγίες στις 5.4.21. Οι συνήγοροι των Εναγομένων 

έχουν καταχωρήσει το σχετικό παράρτημα σύμφωνα με τη Δ.30. Οι Αιτητές 

όμως δεν έχουν καταχωρήσει κλήση για οδηγίες. Δίδεται χρόνος ενός μηνός 

στους Αιτητές από τις 5.4.21 να καταχωρήσουν τη σχετική κλήση για 

οδηγίες η οποία να οριστεί με δικές μου οδηγίες στις 14.5.21 και ώρα 9:00 

π.μ. Έξοδα 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: 3235/19 

Ορισμένη: 5.4.21 

 

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 αίτηση ημερ. 7.10.20 για έκδοση απόφασης εναντίον των 

Εναγομένων 4 λόγω μη καταχώρησης υπεράσπισης. Οι συνήγοροι των 

Εναγομένων 4 έχουν ζητήσει χρόνο δύο μηνών για καταχώρηση της, θέση 

με την οποία συμφωνούν οι συνήγοροι των Εναγόντων, ζητούν όμως όπως 

η αίτηση οριστεί για απόδειξη. Ενόψει των ανωτέρω, η αίτηση ημερ. 7.10.20 

ορίζεται για απόδειξη στις 11.6.21, εκτός εάν καταχωρηθεί η υπεράσπιση 

των Εναγομένων 4 μέχρι τις 8.6.21. Έξοδα στην πορεία της αίτησης.  

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 236/20 

Ορισμένη: 5.4.21 

 

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.  

Εκκρεμούν δύο αιτήσεις ημερ. 18.2.21 υπό των Εναγομένων Αιτητών για 

απόρριψη της αγωγής λόγω παράλειψης συνέχισης της διαδικασίας. Η 

έκθεση απαίτησης της Ενάγουσας έχει καταχωρηθεί στις 24.2.21. Ως εκ των 

ανωτέρω, οι αιτήσεις απορρίπτονται με έξοδα υπέρ των Εναγομένων 

Αιτητών και εναντίον των Εναγόντων Καθ’ ων η Αίτηση.  

 

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Ειδ. Πτώχευσης: 33/20  

Ορισμένη: 5.4.21 

 

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 έχει οριστεί από το Πρωτοκολλητείο για οδηγίες στις 5.4.21. 

Αντιλαμβάνομαι ότι το αίτημα των Αιτητών είναι όπως η αίτηση οριστεί για 

ακρόαση. Ορίζεται για ακρόαση στις 15.4.21 και ώρα 10:00 π.μ. με γραπτές 

αγορεύσεις οι οποίες οι συνήγοροι καλούνται να ανταλλάξουν μεταξύ τους 

προτού τις αποστείλουν στο Δικαστήριο. Έξοδα στην πορεία της αίτησης.  

 

 

 

(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: 5.4.21 

 

Δικαστήριο: Η αίτηση είναι ορισμένη για ακρόαση (αντεξέταση του ενόρκως 

δηλούντα στην ένορκη δήλωση ημερ. 2.10.20) στις 5.4.21 και ώρα 10:00 

π.μ. Καλούνται τόσο οι δικηγόροι όσο και ο ενόρκως δηλούντας να είναι 

παρόντες στο Δικαστήριο για να μπορέσει να προχωρήσει η διαδικασία.  

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αίτ. Εταιρείας: 1/21 

Ορισμένη: 5.4.21 

 

Δικαστήριο: Απαιτείται η φυσική παρουσία όσων δικηγόρων επιθυμούν να 

προβούν σε δηλώσεις στο Δικαστήριο στις 5.4.21 και ώρα 10:00 π.μ. 

ενόψει της θέσης των συνηγόρων των Αιτητών ότι δεν θα προχωρήσουν με 

αίτηση για εκδίκαση προδικαστικού σημείου στο παρόν στάδιο. Όσοι 

δικηγόροι επιθυμούν να ενημερώσουν το Δικαστήριο είτε ότι δεν θα 

καταχωρήσουν ένσταση στην κυρίως αίτηση ή ότι ζητούν χρόνο μπορούν 

να το πράξουν στέλνοντας e-mail στο Δικαστήριο εάν δεν θεωρούν ότι είναι 

απαραίτητη η φυσική τους παρουσία και θα ενημερωθούν με e-mail για τις 

οδηγίες που θα δώσει το Δικαστήριο σε αυτούς που θα είναι παρόντες.  

 

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 


