
 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 9607/04 

Ορισμένη: 12.5.21 

 

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 των συζητήσεων που 

διεξάγονται μεταξύ των πλευρών λόγω προσπαθειών συμβιβασμού. Έχω 

λάβει e-mail από τη συνήγορο των Εναγόντων με το οποίο πληροφορεί το 

Δικαστήριο ότι οι συζητήσεις για εξώδικο συμβιβασμό βρίσκονται σε πολύ 

προχωρημένο στάδιο και έχει οριστεί νέα συνάντηση μεταξύ των πλευρών 

στις 20.5.21. Ζητούν όπως η υπόθεση αναβληθεί περί τα τέλη του μήνα για 

να εξαντληθούν όλες οι προσπάθειες συμβιβασμού.  

Ενόψει των ανωτέρω, η αγωγή ορίζεται για οδηγίες για τελευταία φορά στις 

31.5.21 και ώρα 9:00 π.μ. Παρακαλώ όπως ενημερωθώ από 

προηγουμένως για την έκβαση προσπαθειών διευθέτησης. 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: 1227/08 

Ορισμένη: 12.5.21 

 

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 12.5.21 είναι ορισμένη για ακρόαση η αίτηση του Εναγομένου Αιτητή ημερ. 

1.3.21 για τροποποίηση της υπεράσπισης του στην οποία έχει καταχωρηθεί 

ένσταση. Ο συνήγορος των Εναγόντων Καθ’ ων η Αίτηση με e-mail του έχει 

πληροφορήσει το Δικαστήριο ότι κατόπιν μελέτης της αίτησης κατέληξε στο ότι 

χρειάζεται να αντεξετάσει την ενόρκως δηλούσα Τώνια Μενοίκου η έ/δ της οποίας 

συνοδεύει και υποστηρίζει την αίτηση τροποποίησης. Έχει ήδη καταχωρήσει στις 

7.5.21 αίτηση για αντεξέταση η οποία όμως ορίστηκε από το Πρωτοκολλητείο στις 

23.6.21, ημερομηνία η οποία θεωρώ ότι είναι πολύ μακρινή σε σχέση με την 

παλαιότητα της υπόθεσης. Ενόψει των ανωτέρω, η αίτηση για αντεξέταση ορίζεται 

για οδηγίες στις 18.5.21 και ώρα 9:00 π.μ. Την ίδια μέρα παραμένει για οδηγίες η 

αίτηση τροποποίησης. Αν ο συνήγορος των Εναγομένων Αιτητών θα έχει ένσταση 

στην αίτηση για αντεξέταση να καταχωρηθεί μέχρι τις 18.5.21.  

Η ημερομηνία 23.6.21 ακυρώνεται.  

Έξοδα στην πορεία της αίτησης τροποποίησης, όχι εναντίον των Εναγομένων 

Αιτητών.  

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 330/11 

Ορισμένη: 12.5.21 

 

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 λόγω 

των μέτρων που εκκρεμούσαν ενόψει της πανδημίας του κορωνοϊού. Ήταν 

προηγουμένως ορισμένη για ακρόαση και εφόσον δεν έχω λάβει τις θέσεις 

των συνηγόρων, ορίζεται εκ νέου για ακρόαση στις 8.6.21 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: 3963/13 

Ορισμένη: 12.5.21 

 

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 12.5.21 και ώρα 10:30 π.μ. Το 

Δικαστήριο μπορεί να προχωρήσει με την ακρόαση της. Δεν έχει λάβει 

οποιαδήποτε αιτήματα από τους συνηγόρους που τη χειρίζονται. Επομένως 

μπορεί να προχωρήσει η ακρόαση της.  

 

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 5806/13 

Ορισμένη: 12.5.21 

 

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 και ακολούθως λόγω των μέτρων 

της πανδημίας έχει αναβληθεί από το Πρωτοκολλητείο για οδηγίες για τις 

12.5.21. Όλοι οι συνήγοροι ζητούν όπως η υπόθεση επαναοριστεί για 

ακρόαση. Αντιλαμβάνομαι ότι οι Ενάγοντες βρίσκονται στο εξωτερικό. Με 

αυτά τα δεδομένα και ενόψει των μέτρων που ακόμα εξακολουθούν να 

υφίστανται, η υπόθεση ορίζεται για ακρόαση στις 30.6.21 και ώρα 10:30 

π.μ. Έξοδα στην πορεία της αγωγής.  

Παρακαλώ να ενημερωθώ εκ των προτέρων κατά πόσο θα είναι σε θέση οι 

Ενάγοντες να βρίσκονται στην Κύπρο για να ξεκινήσει η ακρόαση της 

αγωγής.  

 

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 412/14 

Ορισμένη: 12.5.21 

 

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. 21.10.20 για προσθήκη Εναγομένου και 

τροποποίηση της έκθεσης απαίτησης. Οι Καθ’ ων η Αίτηση 2, 4 και ο 

προτιθέμενος Εναγόμενος 6 έχουν καταχωρήσει ένσταση στην αίτηση. 

Εφόσον δεν έχω λάβει καμία θέση των δικηγόρων που να δηλώνει ότι η 

αίτηση δεν μπορεί να οριστεί για ακρόαση, ορίζεται για ακρόαση με γραπτές 

αγορεύσεις στις 26.5.21 και ώρα 10:00 π.μ. Την ίδια μέρα για οδηγίες η 

αγωγή. Οι συνήγοροι να αποστείλουν τις αγορεύσεις τους με e-mail στο 

Δικαστήριο αφού προηγουμένως τις ανταλλάξουν μεταξύ τους.  

 

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 5635/15 

Ορισμένη: 12.5.21 

 

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 των Εναγόντων έχουν συμμορφωθεί με τις οδηγίες του 

Δικαστηρίου για καταχώρηση καταλόγου μαρτύρων και σύνοψης της 

μαρτυρίας τους. Οι Εναγόμενοι ακόμη δεν έχουν προβεί στο σχετικό 

διάβημα. Η αγωγή ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες με βάση τη Δ.30 στις 

7.6.21 και ώρα 9:00 π.μ. Ονομαστικός κατάλογος μαρτύρων και σύνοψη 

μαρτυρίας των Εναγομένων να καταχωρηθεί μέχρι 14.6.21. Έξοδα στην 

πορεία.  

 

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 635/16 

Ορισμένη: 12.5.21 

 

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. Ενόψει των e-mail και του σχετικού 

σημειώματος που έχει καταχωρηθεί στο Πρωτοκολλητείο, η αγωγή 

αποσύρεται και απορρίπτεται ως εξωδίκως διευθετηθείσα χωρίς επιφύλαξη 

δικαιωμάτων. Κάθε πλευρά θα επωμιστεί τα δικά της έξοδα. Προηγούμενες 

οδηγίες του Δικαστηρίου αναφορικά με τα έξοδα ακυρώνονται.  

 

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 677/16 

Ορισμένη: 12.5.21 

 

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. Ενόψει των e-mail και του σχετικού 

σημειώματος που έχει καταχωρηθεί στο Πρωτοκολλητείο, η αγωγή 

αποσύρεται και απορρίπτεται ως εξωδίκως διευθετηθείσα χωρίς επιφύλαξη 

δικαιωμάτων. Κάθε πλευρά θα επωμιστεί τα δικά της έξοδα. Προηγούμενες 

οδηγίες του Δικαστηρίου αναφορικά με τα έξοδα ακυρώνονται.  

 

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 1592/16 

Ορισμένη: 12.5.21 

 

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 με βάση τη Δ.30. Οι Εναγόμενοι 1, 2 

και 3 έχουν καταχωρήσει ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων και 

ονομαστικό κατάλογο και σύνοψη μαρτυρίας ως οι οδηγίες του 

Δικαστηρίου. Οι Ενάγοντες δεν έχουν καταχωρήσει έ/δ αποκάλυψης 

εγγράφων ούτε και σύνοψη μαρτυρίας. Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 

22.6.21. Δίδονται οδηγίες στους Ενάγοντες όπως καταχωρήσουν την έ/δ 

αποκάλυψης εγγράφων και τον κατάλογο μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας 

μέχρι 17.6.21. 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: 1638/16 

Ορισμένη: 12.5.21 

 

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 αγωγή είναι ορισμένη για ακρόαση στις 12.5.21. Έχει υποβληθεί κοινό 

αίτημα από τους συνηγόρους που εκπροσωπούν την Εναγομένη 1 για 

αναστολή της υπόθεσης μέχρι την εκδίκαση της Αίτησης Εκκαθάρισης 1/21 

που έχει καταχωρηθεί εναντίον της Εναγομένης 1. Όλοι οι υπόλοιποι 

συμφωνούν. Εκδίδεται εκ συμφώνου διάταγμα αναστολής της παρούσας 

διαδικασίας μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας της Αίτησης 

Εκκαθάρισης 1/21. Για να μην παραμείνει όμως η υπόθεση χωρίς 

ημερομηνία θα δοθεί από το Δικαστήριο μια ημερομηνία για οδηγίες απλά 

για να διαπιστωθεί αν μέχρι τότε έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της Αίτησης 

Εκκαθάρισης 1/21. Η Αγωγή παραμένει για οδηγίες στις 5.7.21 και ώρα 

9:00 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: 2336/16 

Ορισμένη: 12.5.21 

 

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 προγραμματισμό. Οι 

συνήγοροι έχουν συμμορφωθεί με τις οδηγίες του Δικαστηρίου στα πλαίσια 

της Δ.30. Η υπόθεση εκκρεμούσε για οδηγίες ενόψει προσπαθειών 

συμβιβασμού της. Αναβάλλεται εκ νέου για οδηγίες στις 23.6.21 και ώρα 

9:00 π.μ. και παρακαλώ όπως τύχω ενημέρωσης για την έκβαση των 

προσπαθειών συμβιβασμού, καθώς και οποιαδήποτε τυχόν αιτήματα 

έχουν.  

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 1583/17 

Ορισμένη: 12.5.21 

 

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 12.5.21. Λόγω πολύ 

παλαιότερων υποθέσεων που εκκρεμούν στο ημερολόγιο του παρόντος 

Δικαστηρίου, η παρούσα επαναορίζεται στις 17.9.21 και ώρα 10:30 π.μ. 

Έξοδα στην πορεία.  

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 2678/17 

Ορισμένη: 12.5.21 

 

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 για οδηγίες από το Πρωτοκολλητείο ενόψει των 

συνθηκών της πανδημίας. Επαναλαμβάνονται οι οδηγίες του Δικαστηρίου 

όπως καταχωρηθούν από όλους τους διαδίκους έ/δ αποκάλυψης εγγράφων 

εντός 45 ημερών από 12.5.21. Η αγωγή ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες με 

βάση τη Δ.30 στις 29.6.21 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: 121/18 

Ορισμένη: 12.5.21 

 

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 12.5.21. Λόγω πολύ 

παλαιότερων υποθέσεων που εκκρεμούν στο ημερολόγιο του παρόντος 

Δικαστηρίου, η παρούσα επαναορίζεται στις 20.9.21 και ώρα 10:30 π.μ. 

Έξοδα στην πορεία.  

 

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 2734/18 

Ορισμένη: 12.5.21 

 

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. 29.9.20 λόγω μη καταχώρησης 

υπεράσπισης εκ πλευράς του Εναγομένου 9. Ο Εναγόμενος 9 έχει 

καταχωρήσει την υπεράσπιση του στις 10.5.21. Η αίτηση αποσύρεται και 

απορρίπτεται με έξοδα υπέρ Εναγόντων Αιτητών και εναντίον του 

Εναγομένου 9 Καθ’ ου η Αίτηση.  

 

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 2735/18 

Ορισμένη: 12.5.21 

 

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. 29.9.20 λόγω μη καταχώρησης 

υπεράσπισης εκ πλευράς των Εναγομένων 6 και 8. Οι Εναγόμενος 6 και 8 

έχουν καταχωρήσει την υπεράσπιση τους στις 10.5.21. Η αίτηση 

αποσύρεται και απορρίπτεται με έξοδα υπέρ Εναγόντων Αιτητών και 

εναντίον των Εναγομένων 6 και 8 Καθ’ ων η Αίτηση.  

 

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 1517/19 

Ορισμένη: 12.5.21 

 

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 αγωγή εκκρεμεί για οδηγίες με βάση τη Δ.30. Επαναλαμβάνονται οι 

οδηγίες του Δικαστηρίου για εκατέρωθεν διατάγματα αποκάλυψης 

εγγράφων. Ένορκες δηλώσεις αποκάλυψης να καταχωρηθούν μέχρι 

28.6.21. Η αγωγή ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες με βάση τη Δ.30 στις 

30.6.21. Έξοδα στην πορεία.  

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 2594/19 

Ορισμένη: 12.5.21 

 

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 Ανώτερου Επαρχιακού Δικαστή. Είναι 

ορισμένη για οδηγίες. Σύμφωνα με το προηγούμενο πρακτικό του 

Δικαστηρίου έπρεπε να είχαν καταχωρηθεί έ/δ αποκάλυψης εγγράφων από 

όλους τους διαδίκους, κάτι που δεν έχει γίνει. Έ/δ αποκάλυψης να 

καταχωρηθούν μέχρι 30.6.21. Η αγωγή ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες με 

βάση τη Δ.30 στις 5.7.21. Έξοδα στην πορεία.  

 

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 3812/19 

Ορισμένη: 12.5.21 

 

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 Ανώτερου Επαρχιακού Δικαστή. Είναι 

ορισμένη για οδηγίες. Σύμφωνα με το προηγούμενο πρακτικό του 

Δικαστηρίου έπρεπε να είχαν καταχωρηθεί έ/δ αποκάλυψης εγγράφων από 

όλους τους διαδίκους, κάτι που δεν έχει γίνει. Έ/δ αποκάλυψης να 

καταχωρηθούν μέχρι 30.6.21. Η αγωγή ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες με 

βάση τη Δ.30 στις 5.7.21. Έξοδα στην πορεία.  

 

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 3884/19 

Ορισμένη: 12.5.21 

 

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 με βάση τη Δ.30. Εκκρεμεί 

καταχώρηση έ/δ αποκάλυψης εγγράφων εκ πλευράς των Εναγομένων 1 οι 

οποίοι ζητούν παράταση. Το ίδιο ισχύει και για τους Ενάγοντες. Αναφέρεται 

επίσης ότι εξετάζεται και το ενδεχόμενο συμβιβασμού της αγωγής. Ενόψει 

των ανωτέρω, παρατείνεται ο χρόνος καταχώρησης ε/δ αποκάλυψης 

εγγράφων εκ πλευράς Εναγομένων και Εναγομένων 1 μέχρι τις 30.6.21. Η 

αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 6.7.21. Έξοδα στην πορεία.  

 

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 1083/20 

Ορισμένη: 12.5.21 

 

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 Ανώτερου Επαρχιακού Δικαστή. Είναι 

ορισμένη για επίδοση η αίτηση ημερ. 11.12.20 στον Εναγόμενο 1 ο οποίος 

εμφανίζεται αυτοπροσώπως λόγω παράλειψης καταχώρησης 

υπεράσπισης. Η αίτηση φαίνεται ότι δεν έχει ακόμα επιδοθεί στον 

Εναγόμενο 1. Ορίζεται για το σκοπό αυτό στις 29.6.21 και ώρα 9:00 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: 1174/20 

Ορισμένη: 12.5.21 

 

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. 24.11.20 λόγω μη καταχώρησης 

υπεράσπισης. Η υπεράσπιση έχει καταχωρηθεί στις 5.3.21. Ως εκ τούτου, η 

αίτηση ημερ. 24.11.20 αποσύρεται και απορρίπτεται με έξοδα υπέρ 

Ενάγουσας Αιτήτριας και εναντίον των Εναγομένων 1-3 Καθ’ ων η Αίτηση.  

Σημειώνω ότι η αγωγή είναι ορισμένη στις 8.6.21 για οδηγίες με βάση τη 

Δ.30.  

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 2521/20 

Ορισμένη: 12.5.21 

 

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. 24.11.20 για απόφαση εναντίον των Εναγομένων 1 

και 2 λόγω μη καταχώρησης υπεράσπισης. Η υπεράσπιση των 

Εναγομένων 1 και 2 δεν έχει ακόμα καταχωρηθεί. Η αίτηση ορίζεται για 

απόδειξη στις 2.7.21 εκτός αν καταχωρηθεί υπεράσπιση μέχρι 28.6.21. 

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: 2794/20 

Ορισμένη: 12.5.21 

 

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 Ανώτερου Επαρχιακού Δικαστή. Εκκρεμεί 

αίτηση για απόφαση λόγω μη καταχώρησης υπεράσπισης ημερ. 17.12.20. 

Η αίτηση δεν φαίνεται να έχει επιδοθεί στον συνήγορο του Καθ’ ου η 

Αίτηση. Ως εκ των ανωτέρω, η αίτηση ορίζεται για επίδοση στις 28.5.21 και 

ώρα 9:00 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. Γεν. Αίτησης: 877/11  

Ορισμένη: 12.5.21 

 

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 οδηγίες αίτηση μηνιαίων δόσεων ημερ. 27.8.20. Δεν έχει 

ακόμα καταχωρηθεί ένσταση στην αίτηση, ούτε και οι συνήγοροι των δύο 

πλευρών έχουν ενημερώσει το Δικαστήριο ως προς τις προσπάθειες 

διευθέτησης της. Η αίτηση αναβάλλεται για οδηγίες στις 29.6.21 και ώρα 

9:00 π.μ. Ένσταση να καταχωρηθεί μέχρι 25.6.21. Τόσο ο Καθ’ ου η Αίτηση 

όσο και οι συνήγοροι να είναι παρόντες στο Δικαστήριο στις 29.6.21. 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. Γεν. Αίτησης: 2003/13 

Ορισμένη: 12.5.21 

 

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 μηνιαίων δόσεων ημερ. 25.2.20 εναντίον των Καθ’ ων η 

Αίτηση 1 και 2. Λόγω των διαπραγματεύσεων που γίνονται μεταξύ των 

πλευρών και το γεγονός ότι έχει καταχωρηθεί αίτηση για το σχέδιο ΕΣΤΙΑ, η 

αίτηση αναβάλλεται για οδηγίες την 1.7.21 και ώρα 9:00 π.μ. 

Παρακαλούνται οι συνήγοροι των Αιτητών να ενημερώσουν τους Καθ’ ων η 

Αίτηση για την ημερομηνία και την αναγκαιότητα της παρουσίας τους στο 

Δικαστήριο.  

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Γεν. Αίτησης: 2364/13 

Ορισμένη: 12.5.21 

 

Δικαστήριο: Εκκρεμεί αίτηση έρευνας ημερ. 19.5.20 η οποία φαίνεται να 

έχει επιδοθεί στον Καθ’ ου η Αίτηση 2. Απαιτείται η φυσική παρουσία 

συνηγόρων και Καθ’ ου η Αίτηση 2 στις 12.5.21 και ώρα 10:30 π.μ. στο 

Δικαστήριο.  

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Γεν. Αίτησης: 376/20 (περί Ιδρυμάτων και Σωματείων) 

Ορισμένη: 12.5.21 

 

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 παραμένει για οδηγίες για να συμμορφωθεί το Ίδρυμα με την 

κείμενη νομοθεσία στις 2.7.21 και ώρα 9:00 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. Γεν. Αίτησης: 383/20 (περί Ιδρυμάτων και Σωματείων) 

Ορισμένη: 12.5.21 

 

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 παραμένει για οδηγίες για να συμμορφωθεί το Ίδρυμα με την 

κείμενη νομοθεσία στις 2.7.21 και ώρα 9:00 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. Αίτ. Εταιρειών: 570/20  

Ορισμένη: 12.5.21 

 

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.  

Σύμφωνα με τα e-mail που έχουν αποστείλει οι συνήγοροι στο Δικαστήριο 

συμφωνούν και αποδέχονται όπως καταχωρηθούν συμπληρωματικές έ/δ 

τόσο στην αίτηση όσο και στην ένσταση για παραμερισμό της κυρίως 

αίτησης εκκαθάρισης με τις επιφυλάξεις που αναφέρονται στα e-mail ημερ. 

7.5.21 και 8.5.21 εκατέρωθεν. Επομένως, δίδεται χρόνος 15 ημερών από 

12.5.21 όπως καταχωρηθεί συμπληρωματική έ/δ στην αίτηση για 

παραμερισμό και σε περαιτέρω 15 μέρες από την επίδοση της να 

καταχωρηθεί η συμπληρωματική έ/δ στην ένσταση που έχει καταχωρηθεί. 

Οι επιφυλάξεις των μερών σημειώνονται. 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. Αίτ. Εταιρειών: 1/21 

Ορισμένη: 12.5.21 

 

Δικαστήριο: Απαιτείται η φυσική παρουσία όσων δικηγόρων επιθυμούν. Το 

πρακτικό του Δικαστηρίου ημερ. 12.5.21 θα αναρτηθεί στο πινάκιο του 

Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας 

ενώπιον του Δικαστηρίου για να ενημερωθούν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη 

τα οποία παρακολουθούν τη διαδικασία χωρίς να είναι φυσικά παρόντες.  

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 


