
 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 555/15 

Ορισμένη: 1.6.21 

 

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 δικαιοδοσίας Α.Ε.Δ. Έχει οριστεί για ακρόαση από τον 

Α.Ε.Δ. που της επιλαμβανόταν μετά από αίτημα αναβολής που είχε 

υποβληθεί και από τους δύο συνηγόρους. Το παρόν Δικαστήριο έχει στο 

ημερολόγιο του πολύ παλαιότερες υποθέσεις δικαιοδοσίας Π.Ε.Δ. και δεν 

παρέχεται χρόνος να ξεκινήσει η ακρόαση. Επαναορίζεται για ακρόαση 

στις 28.9.21 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: 866/16 

Ορισμένη: 1.6.21 

 

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 την 1.6.21. Η υπόθεση είναι 

δικαιοδοσίας Α.Ε.Δ. Έχει τεθεί ενώπιον μου αναφορικά με την ημερομηνία 

1.6.21 που είναι ορισμένη. Επειδή το δικηγορικό γραφείο που εκπροσωπεί 

τους Εναγομένους 1 είναι το δικηγορικό γραφείο του συζύγου μου θα 

υποβάλω σχετικό αίτημα στον Διοικητικό Πρόεδρο για εξαίρεση μου, για να 

μην χαθεί όμως ο φάκελος να την ορίσω σε μία σύντομη ημερομηνία. 

Ορίζεται για οδηγίες στις 7.6.21 και ώρα 9:00 π.μ. Χωρίς έξοδα για 

σήμερα.  

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Γεν. Αίτησης: 1484/10 

Ορισμένη: 1.6.21 

 

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 επιδοθεί στο Κτηματολόγιο. Εκδίδεται διάταγμα ως η 

παράγραφος Α της αίτησης. Καμιά διαταγή για έξοδα. Η ημερομηνία του 

διατάγματος είναι 1.6.21.  

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


