
 
 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 580/10 

Ορισμένη: 27.4.21 

 

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 για ακρόαση στις 27.4.21 και ώρα 10:00 π.μ. η αίτηση ημερ. 

9.4.21 μεταξύ του Ενάγοντα και του Εναγομένου 1. Ως οι προηγούμενες 

οδηγίες του Δικαστηρίου, θα αναμένω να λάβω τις αγορεύσεις σας 

ηλεκτρονικά αφού προηγουμένως τις ανταλλάξετε μεταξύ σας.  

 

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 7330/11 

Ορισμένη: 27.4.21 

 

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 παρούσα ήταν ορισμένη στις 22.4.21 και κατόπιν οδηγιών του 

Δικαστηρίου έχει μεταφερθεί για τις 27.4.21.  

Οι συνήγοροι ζητούν όπως η υπόθεση οριστεί για ακρόαση και 

παρακαλούν όπως μη οριστεί πριν τις 14.6.21 λόγω σωρείας υποθέσεων 

που εκκρεμούν στο ημερολόγιο τους. Ορίζεται για ακρόαση στις 23.6.21 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: 3297/12 

Ορισμένη: 27.4.21 

 

Δικαστήριο: Η υπόθεση είναι ορισμένη για συνέχιση της ακρόασης. 

Αναμένεται η φυσική παρουσία των δικηγόρων και των μαρτύρων στο 

Δικαστήριο στις 9:30 π.μ. στις 27.4.21.  

 

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 5072/14 

Ορισμένη: 27.4.21 

 

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 παρούσα ήταν ορισμένη στις 22.4.21 και κατόπιν οδηγιών του 

Δικαστηρίου έχει μεταφερθεί για τις 27.4.21.  

Η υπόθεση επαναορίζεται για ακρόαση στις 8.7.21 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: 3853/15 

Ορισμένη: 27.4.21 

 

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 παρούσα ήταν ορισμένη στις 22.4.21 και κατόπιν οδηγιών του 

Δικαστηρίου έχει μεταφερθεί για τις 27.4.21.  

Η υπόθεση επαναορίζεται για ακρόαση στις 9.7.21 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: 226/18 

Ορισμένη: 27.4.21 

 

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 παρούσα ήταν ορισμένη στις 22.4.21 και κατόπιν οδηγιών του 

Δικαστηρίου έχει μεταφερθεί για τις 27.4.21.  

Οι συνήγοροι ζητούν ημερομηνία ακρόασης. Ορίζεται για ακρόαση στις 

9.7.21 και ώρα 10:30 π.μ.  

 

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 2442/19 

Ορισμένη: 27.4.21 

 

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. 4.12.20 λόγω μη καταχώρησης εμφάνισης. Όπως 

έχω αναφέρει και σε προηγούμενες οδηγίες μου εντός του φακέλου υπάρχει 

επιδοση της αγωγής μόνο για την Εναγομένη 3. Η αίτηση ημερ. 4.12.20 

ορίζεται για οδηγίες στις 19.5.21 και παρακαλούνται οι συνήγοροι των 

Εναγόντων όπως φροντίσουν να τεθεί εντός του φακέλου του Δικαστηρίου 

η επίδοση της αγωγής στους Εναγόμενους 1 και 2 ή ένορκη δήλωση του 

επιδότη που να βεβαιώνει το γεγονός της επίδοσης. 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: 2652/20 

Ορισμένη: 27.4.21 

 

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 παρούσα ήταν ορισμένη στις 22.4.21 και κατόπιν οδηγιών του 

Δικαστηρίου έχει μεταφερθεί για τις 27.4.21.  

Εκκρεμούν αιτήσεις ημερ. 8.12.20 για έκδοση απόφασης λόγω μη 

καταχώρησης υπεράσπισης εκ πλευράς Εναγομένων 1, 2, 3 και 5 και 

αίτηση ημερ. 8.12.20 λόγω μη καταχώρησης υπεράσπισης εκ πλευράς 

Εναγομένου 4. Οι υπερασπίσεις δεν έχουν καταχωρηθεί, αλλά οι συνήγοροι 

ενημερώνουν το Δικαστήριο ότι βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο 

συζητήσεων με τους Ενάγοντες για διευθέτηση της αγωγής. Και οι δύο 

αιτήσεις αναβάλλονται για οδηγίες στις 10.6.21 και ώρα 9:00 π.μ. 

Υπερασπίσεις να καταχωρηθούν μέχρι 7.6.21. 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. Γεν. Αίτησης: 993/02 

Ορισμένη: 27.4.21 

 

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 αίτηση έχει δεόντως επιδοθεί στον Επαρχιακό Κτηματολογικό Λειτουργό 

Λευκωσίας. Εκδίδεται διάταγμα ως η παράγραφος Α της αίτησης. Καμιά 

διαταγή για έξοδα. Η ημερομηνία του διατάγματος είναι 27.4.21.  

 

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αίτ. Εταιρειών: 244/21 

Ορισμένη: 27.4.21 

 

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 παρούσα ήταν ορισμένη στις 22.4.21 και κατόπιν οδηγιών του 

Δικαστηρίου έχει μεταφερθεί για τις 27.4.21.  

Η αίτηση έχει δεόντως επιδοθεί στον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο 

Παραλήπτη ο οποίος έχει ενημερώσει το Δικαστήριο ότι δεν προτίθεται να 

εμφανιστεί και δεν έχει ένσταση στην έκδοση των αιτούμενων διαταγμάτων. 

Η αίτηση ορίζεται για εξέταση στις 27.4.21. Έχω διαβάσει την αίτηση, την 

ένορκη δήλωση την οποία τη συνοδεύει μαζί με τα επισυνημμένα σε αυτή 

τεκμήρια. Λαμβάνω ιδιαίτερα υπόψη μου το γεγονός ότι ουσιαστικά 

απαιτείται διόρθωση του μητρώου της εταιρείας λόγω λάθους και 

παρατυπίας και δεν επηρεάζονται οποιαδήποτε συμφέροντα κανενός 

προσώπου, ούτε πιστωτή, ούτε μετόχου. Γι’ αυτό, εκδίδονται να αιτούμενα 

διατάγματα ως οι παράγραφοι (α)-(ι) της αίτησης. Καμιά διαταγή για έξοδα. 

Η ημερομηνία του διατάγματος είναι 27.4.21.  

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 


