
 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 3297/12 

Ορισμένη: 6.4.21 

 

Δικαστήριο: Όπως έχει ήδη αναφερθεί σε όλους τους δικηγόρους η 

ακρόαση της υπόθεσης θα ξεκινήσεις στις 6.4.21 και ώρα 10:30 π.μ.. Εάν ο 

Μ.Ε.1 θα καταθέσει την κυρίως κατάθεση του σε μορφή γραπτής δήλωσης, 

οι συνήγοροι του καλούνται όπως την αποστείλουν από σήμερα στους 

αντιδίκους τους ούτως ώστε να μπορέσει να εξοικονομηθεί δικαστικός 

χρόνος ενδεχόμενα με το να μην πρέπει να αναγνωσθεί στο Δικαστήριο και 

αν υπάρχει χρόνος να ξεκινήσει και η αντεξέταση.  

 

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 7626/12 

Ορισμένη: 6.4.21 

 

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.  

Οι συνήγοροι και των δύο πλευρών ζητούν όπως η υπόθεση παραμείνει για 

οδηγίες σε μια νέα ημερομηνία καθότι ανταλλάσσονται προτάσεις για 

συνολική διευθέτηση τόσο της παρούσας όσο και άλλων υποθέσεων που 

αφορούν τους Εναγόμενους. Ενόψει των ανωτέρω, η υπόθεση ορίζεται για 

οδηγίες στις 18.5.21 και ώρα 9:00 π.μ. Καμιά διαταγή για έξοδα. Ενόψει της 

χρονολογίας καταχώρησης της υπόθεσης, παρακαλώ όπως μέχρι τότε 

εξαντληθούν όλα τα περιθώρια και ενημερωθεί το Δικαστήριο για την 

πορεία της υπόθεσης.  

 

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 2403/14 

Ορισμένη: 6.4.21 

 

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 ήταν ορισμένη για ακρόαση. Αναβηλήθηκε από το 

Πρωτοκολλητείο για οδηγίες λόγω της κατάστασης που επικρατούσε ενόψει 

της πανδημίας του Covid-19. Δεν έχω λάβει οποιεσδήποτε θέσεις των 

συνηγόρων. Ορίζεται για ακρόαση στις 16.6.21 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: 4355/14 

Ορισμένη: 6.4.21 

 

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 6.4.21. Λόγω του ότι το 

Δικαστήριο θα προχωρήσει με την 3297/12, η παρούσα επαναορίζεται για 

ακρόαση στις 18.6.21 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: 6345/15 

Ορισμένη: 6.4.21 

 

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. Οι συνήγοροι των Εναγομένων 

έχουν καταχωρήσει την ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων. 

Επομένως δίδονται οδηγίες σε όλους τους διαδίκους όπως καταχωρήσουν 

ονομαστικούς καταλόγους μαρτύρων και σύνοψης της μαρτυρίας τους μέχρι 

τις 20.5.21. Η υπόθεση ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες με βάση τη Δ.30 στις 

24.5.21. 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: 1516/16 

Ορισμένη: 6.4.21 

 

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 για απόδειξη αίτηση ημερ. 12.1.21 για έκδοση απόφασης εναντίον 

των Εναγομένων 2 και 4 λόγω μη καταχώρησης υπεράσπισης. Η 

υπεράσπιση των Εναγομένων 2 και 4 σύμφωνα με τις οδηγίες του 

Δικαστηρίου έπρεπε να είχε καταχωρηθεί μέχρι 2.4.21. Δεν φαίνεται να έχει 

καταχωρηθεί. Λαμβάνοντας υπόψη μου και τη θέση των Εναγόντων, η 

αίτηση ορίζεται εκ νέου και για τελευταία φορά για απόδειξη στις 21.5.21 και 

ώρα 9:00 π.μ. εκτός αν καταχωρηθεί υπεράσπισης μέχρι 18.5.21. 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: 1128/17 

Ορισμένη: 6.4.21 

 

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 είχε αναβληθεί  

Η υπόθεση αναβλήθηκε από το Πρωτοκολλητείο για οδηγίες λόγω της 

κατάστασης που επικρατούσε ενόψει της πανδημίας του Covid-19 και 

επίσης επειδή οι δικηγόροι των Εναγομένων 1 και 2 είχαν δηλώσει ότι 

υπήρχε η πιθανότητα να ζητήσουν την άδεια του Δικαστηρίου να 

αποσυρθούν από δικηγόροι τους. Δεν έχω λάβει οποιεσδήποτε θέσεις των 

συνηγόρων. Ορίζεται για τελευταία φορά για οδηγίες στις 18.5.21 και ώρα 

10:30 π.μ. Καμιά διαταγή για έξοδα. Παρακαλούνται οι συνήγοροι των 

Εναγομένων 1 και 2 να επιβεβαιώσουν το Δικαστήριο ότι θα συνεχίσουν να 

εκπροσωπούν τους Εναγομένους 1 και 2, διαφορετικά να αποστείλουν 

επιστολή στους Εναγόμενους ενημερώνοντας τους για την ημερομηνία και 

ότι θα πρέπει να εμφανιστούν οι ίδιοι στο Δικαστήριο ή να διορίσουν νέο 

δικηγόρο μέχρι τότε.  

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 3252/19 

Ορισμένη: 6.4.21 

 

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.  

Είναι ορισμένη αίτηση διά κλήσεως ημερ. 28.9.20. Δεν έχει ακόμα 

καταχωρηθεί ένσταση στην αίτηση και οι συνήγοροι ενημερώνουν το 

Δικαστήριο ότι επιθυμούν όπως η αίτηση οριστεί εκ νέου για οδηγίες ενόψει 

του ότι γίνονται συζητήσεις μεταξύ τους για διευθέτηση της. Ενόψει των 

ανωτέρω, η αίτηση και η αγωγή ορίζονται εκ νέου για οδηγίες στις 18.5.21. 

Τυχόν ένσταση να καταχωρηθεί μέχρι 13.5.21. 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: 134/20 

Ορισμένη: 6.4.21 

 

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 για οδηγίες με βάση τη Δ.30 σε ό,τι αφορά την Εναγομένη 

1 και αίτηση για απόφαση ημερ. 9.10.20 λόγω μη καταχώρησης 

υπεράσπισης από τους Εναγομένους 2 και 3.. Η αίτηση ημερ. 9.10.20 για 

έκδοση απόφασης λόγω μη καταχώρησης υπεράσπισης εκ πλευράς 

Εναγομένων 2 και 3 ορίζεται για απόδειξη στις 28.5.21 εκτός αν 

καταχωρηθεί υπεράσπιση μέχρι 24.5.21. Έξοδα στην πορεία της αίτησης.  

Σε ό,τι αφορά την αίτηση κλήσης για οδηγίες με βάση τη Δ.30 αναφορικά με 

την Εναγόμενη 1, εκδίδονται εκ συμφώνου διατάγματα ένορκης 

αποκάλυψης και επιθεώρησης εγγράφων από πλευράς Εναγόντων και 

Εναγομένης 1 εκ συμφώνου. Ένορκες δηλώσεις αποκάλυψης να 

καταχωρηθούν μέχρι 28.5.21. Η αίτηση παραμένει για περαιτέρω οδηγίες 

στις 28.5.21. 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: 464/20 

Ορισμένη: 6.4.21 

 

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 οι ακόλουθες αιτήσεις: 

1) Αίτηση για έκδοση προσωρινών διαταγμάτων ημερ. 10.12.20.  

2) Αίτηση για παρακοή διατάγματος ημερ. 2.12.20 και  

3) Αίτηση για προσθήκη Εναγομένων ημερ. 2.12.20.  

Η αίτηση για έκδοση προσωρινών διαταγμάτων ημερ. 10.12.20 έχει οριστεί 

για ακρόαση στις 6.4.21. Εν τω μεταξύ έχει καταχωρηθεί αίτηση για 

αντεξέταση των ενόρκως δηλούντων στις 12.3.21 η οποία έχει οριστεί από 

το Πρωτοκολλητείο στις 15.4.21.  

Ως εκ των ανωτέρω, όλες οι αιτήσεις αναβάλλονται για οδηγίες στις 15.4.21 

και παρακαλούνται οι Αιτητές όπως επιδώσουν τη μονομερή αίτηση για 

αντεξέταση των ενόρκως δηλούντων στην αίτηση για έκδοση προσωρινών 

διαταγμάτων μέχρι τότε. Έξοδα στην πορεία των αιτήσεων.  

Στις 15.4.21 θα δοθούν οδηγίες αναφορικά με όλες τις αιτήσεις που 

εκκρεμούν.  

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 2752/20 

Ορισμένη: 6.4.21 

 

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 για απόφαση ημερ. 19.2.21 εναντίον των Εναγομένων 1-9, 

11 και 13-16 λόγω μη καταχώρησης υπεράσπισης. Όλοι οι εν λόγω 

Εναγόμενοι έχουν καταχωρήσει την υπεράσπιση τους στις 30.3.21. Ως εκ 

τούτου, η αίτηση ημερ. 19.2.21 αποσύρεται και απορρίπτεται με έξοδα υπέρ 

Εναγόντων Αιτητών και εναντίον Εναγομένων Καθ’ ων η Αίτηση 1-9, 11 και 

13-16.  

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αίτ. Εταιρείας: 570/20 

Ορισμένη: 6.4.21 

 

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 αναβλήθηκε από το Πρωτοκολλητείο για οδηγίες λόγω της 

κατάστασης που επικρατούσε ενόψει της πανδημίας του Covid-19 

Εκκρεμούν διάφορες αιτήσεις, μεταξύ των οποίων και αίτηση για 

συμπληρωματική ένορκη δήλωση ημερ. 4.12.20 η οποία έχει αναφερθεί ότι 

θα προηγηθεί της ακρόασης της κυρίως αίτησης. Παρόλο που είχαν δοθεί 

οδηγίες από το Δικαστήριο για καταχώρηση ένστασης, δεν έχει ακόμα 

καταχωρηθεί ένσταση στην εν λόγω αίτηση. Δίδονται οδηγίες όπως η 

ένσταση στην αίτηση ημερ. 4.12.20 καταχωρηθεί μέχρι 10.5.21. Τόσο η 

αίτηση ημερ. 4.12.20 όσο και η κυρίως αίτηση ορίζονται για οδηγίες στις 

12.5.21 για να διαπιστωθεί κατά πόσο η αίτηση ημερ. 4.12.20 θα είναι 

έτοιμη για να οριστεί σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα για ακρόαση με 

γραπτές αίτησης. Έξοδα στην πορεία των αιτήσεων.  

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αίτ. Εταιρειών: 148/21 

Ορισμένη: 6.4.21 

 

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 για οδηγίες και αίτηση για έγκριση ειδικού ψηφίσματος 

μείωσης του αποθεματικού μετοχικού κεφαλαίου υπέρ το άρτιο και οι δύο 

ημερ. 16.3.21. Και οι δύο αιτήσεις έχουν επιδοθεί στον Έφορο Εταιρειών 

και Επίσημο Παραλήπτη ο οποίος δεν έχει ενημερώσει το Δικαστήριο είτε 

ότι φέρει οποιαδήποτε ένσταση στην αίτηση είτε για οποιαδήποτε άλλη 

θέση του. Όπως φαίνεται και από τον φάκελο του Δικαστηρίου η κυρίως 

αίτηση έχει επιδοθεί στον Έφορο Εταιρειών, όχι όμως και η αίτηση για 

οδηγίες ημερ. 16.3.21. Ο Έφορος Εταιρειών δεν έχει ενημερώσει το 

Δικαστήριο αν θα εμφανιστεί. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μόνοι Πιστωτές 

της εταιρείας έχουν δώσει τη συγκατάθεση τους για τη μείωση και οι 

ελεγκτές της εταιρείας έχουν επίσης εκδώσει πιστοποιητικό σύμφωνα με το 

οποίο δεν επηρεάζονται δυσμενώς τα συμφέροντα οποιουδήποτε άλλου 

προσώπου, το Δικαστήριο θα προχωρήσει να εξετάσει την κυρίως αίτηση 

χωρίς να δοθούν οποιεσδήποτε οδηγίες για δημοσιεύσεις και/ή 

ειδοποιήσεις.  

Σε ό,τι αφορά την κυρίως αίτηση λαμβάνοντας υπόψη μου όλα όσα 

αναφέρονται στην ένορκη δήλωση που τη συνοδεύει και στα επισυνημμένα 

σε αυτή Τεκμήρια κυρίως τις συγκαταθέσεις των Πιστωτών της εταιρείας και 



 
 

τη βεβαίωση από τους ελεγκτές της εταιρείας ότι ουδείς επηρεάζεται 

αρνητικά από την εν λόγω μείωση, εκδίδονται τα αιτούμενα διατάγματα ως 

η $9(α)-(δ) της κυρίως αίτησης ημερ. 16.3.21. Καμιά διαταγή για έξοδα. Η 

ημερομηνία του διατάγματος είναι 6.4.21.  

 

 

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αίτ. Εταιρειών: 184/21 

Ορισμένη: 6.4.21 

 

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.  

Δίδεται άδεια στους συνήγορους των Αιτητών όπως καταχωρήσουν μέχρι 

τις 8.4.21 συμπληρωματική ένορκη δήλωση αναφορικά με τις δημοσιεύσεις 

την οποία παρακαλούνται να θέσουν εντός του φακέλου της υπόθεσης 

μέσω του Πρωτοκολλητείου. Η αίτηση ημερ. 23.3.21 αναβάλλεται για 

εξέταση στις 8.4.21 και ώρα 10:00 π.μ. Καμιά διαταγή για έξοδα.  

 

 

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 


