
 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 1227/08 

Ορισμένη: 18.5.21 

 

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.  

Είναι ορισμένη η αίτηση για αντεξέταση που έχει καταχωρηθεί από τον 

συνήγορο Εναγόντων Καθ’ ων η Αίτηση, όπως και για ακρόαση η αίτηση 

τροποποίησης ημερ. 1.3.21 που καταχωρήθηκε από τον Εναγόμενο. 

Παρατηρώ ότι δεν έχει ακόμα καταχωρηθεί ένσταση στην αίτηση για 

αντεξέταση, ούτε και έχω λάβει οποιαδήποτε θέση εκ πλευράς του 

συνηγόρου του Εναγομένου κατά πόσο θα καταχωρήσει αίτηση. Λόγω της 

παλαιότητας της υπόθεσης, η υπόθεση θα παραμείνει ορισμένη για 

οδηγίες αναφορικά και με τις δύο αιτήσεις στις 20.5.21 και παρακαλώ πολύ 

όπως έχω την απάντηση μέχρι τότε.  

 

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 887/08 

Ορισμένη: 18.5.21 

 

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 Α.Ε.Δ. Έχει οριστεί για ακρόαση με γραπτές 

αγορεύσεις η αίτηση ημερ. 10.2.21. Θα αναμένω τις γραπτές αγορεύσεις 

των μερών να μου αποσταλούν με e-mail ή να παραδοθούν στο 

Δικαστήριο μέχρι τις 10:00 π.μ. στις 18.5.21.  

 

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 5888/12 

Ορισμένη: 18.5.21 

 

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 ενημερώσει το Δικαστήριο ότι η 

Ενάγουσα 2 έχει αποβιώσει στις 3.5.21. Ζητούν όπως η υπόθεση 

παραμείνει για οδηγίες τον Σεπτέμβριο για να έχουν την ευκαιρία στο 

μεσοδιάστημα για να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες και τροποποιήσεις. 

Οι συνήγοροι των Εναγομένων δεν φέρουν ένσταση. Ως εκ των ανωτέρω, 

η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 27.9.21 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: 7626/12 

Ορισμένη: 18.5.21 

 

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 προσπαθειών που 

γίνονταν για διευθέτηση της. Οι συνήγοροι και των δύο πλευρών έχουν 

ενημερώσει το Δικαστήριο ότι έχουν καταλήξει σε συμβιβασμό, απομένει 

να συνταχθεί το πρακτικό γι’ αυτό και ζητούν μια νέα ημερομηνία.  

Ενόψει των ανωτέρω, η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες στις 31.5.21 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. Αγωγής: 1186/14 

Ορισμένη: 18.5.21 

 

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.  

Το προηγούμενο πρακτικό του Δικαστηρίου ανέφερε τα ακόλουθα: «Οι 

συνήγοροι των Εναγομένων 1-7 ζητούν την άδεια του Δικαστηρίου όπως 

αποσυρθούν από συνήγοροι τους ενόψει διαφωνίας που έχει προκύψει ως 

προς τον χειρισμό της υπόθεσης. Έχουν αποστείλει σχετικές ειδοποιήσεις 

στους πελάτες τους οι οποίοι τις έχουν ήδη παραλάβει και όπως 

αναφέρουν τους έχουν ενημερώσει ότι προτίθενται να διορίσουν ως νέους 

συνηγόρους το δικηγορικό γραφείο Δήμος και Λία Γεωργιάδου και Σία 

Δ.Ε.Π.Ε. Ενόψει των ανωτέρω, δίδεται άδεια στο δικηγορικό γραφείο 

Μαρκίδη και Μαρκίδη και Σία Δ.Ε.Π.Ε. να παύσουν την εκπροσώπηση των 

Εναγομένων. Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 18.5.21. Έξοδα στην 

πορεία, όχι εναντίον των Εναγόντων. Οι νέοι συνήγοροι των Εναγομένων 

παρακαλούνται να καταχωρήσουν σημείωμα αλλαγής δικηγόρου μέχρι 

τότε και να ενημερώσουν το Δικαστήριο από προηγουμένως ως προς τα 

αιτήματα τους.» Εντός του φακέλου υπάρχει Τύπος διορισμού δικηγόρου 

υπό Εναγομένου εκ μέρους του Εναγομένου 4 προς συγκεκριμένο 

δικηγορικό γραφείο, αλλά ακόμα δεν έχει καταχωρηθεί σημείωμα αλλαγής 

δικηγόρου. Η αγωγή αναβάλλεται για οδηγίες για τελευταία φορά στις 

31.5.21 και παρακαλούνται οι νέοι δικηγόροι των Εναγομένων να 



καταχωρήσουν μέχρι τότε το σημείωμα εμφάνισης τους. Έξοδα στην 

πορεία της αγωγής, όχι εναντίον των Εναγόντων.  

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 3829/14 

Ορισμένη: 18.5.21 

 

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 18.5.21. Έχει υποβληθεί αίτημα 

από τους συνηγόρους που εκπροσωπούν τους Εναγομένους 3 για 

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

που έχει καταχωρηθεί εναντίον των Εναγομένων 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: 7688/14 

Ορισμένη: 18.5.21 

 

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.  

Σε προηγούμενο πρακτικό μου ημερ. 26.4.21 είχα σημειώσει τα ακόλουθα: «Η 

αγωγή είναι ορισμένη για οδηγίες. Η Εναγόμενη 3 φαίνεται να έχει αποβιώσει 

αλλά εντός του φακέλου δεν φαίνεται να έχει γίνει κανένα διαδικαστικό διάβημα 

σε ό,τι αφορά την αγωγή σε σχέση με αυτή. Επειδή σε προηγούμενη δικάσιμο 

είχε τεθεί αίτημα αναβολής της από τον συνήγορο των Εναγομένων 1, 2 και 4 

λόγω προσπαθειών που γίνονταν για συμβιβασμό της αγωγής, το Δικαστήριο 

είχε ζητήσει ενημέρωση για το αποτέλεσμα των προσπαθειών συμβιβασμού 

χωρίς όμως να λάβει οποιαδήποτε απάντηση. Λαμβάνοντας υπόψη μου και την 

εκκρεμότητα αναφορικά με την Εναγομένη 3, η αγωγή ορίζεται για τελευταία 

φορά για οδηγίες στις 18.5.21 και ώρα 9:00 π.μ. και παρακαλώ όπως μέχρι τότε 

τύχω ενημέρωσης αναφορικά με τα θέματα που έχουν τεθεί. Καμιά διαταγή για 

έξοδα.» Παρατηρώ ότι ακόμα δεν έχω τύχει ενημέρωσης από κανένα εκ των 

συνηγόρων που χειρίζονται την υπόθεση για τα ζητήματα που έχω θέσει. 

Λαμβάνοντας υπόψη μου ότι η αγωγή είναι αρκετά παλαιά, αναβάλλεται για 

οδηγίες για τελευταία φορά στις 7.6.21 και παρακαλώ όπως έχω απάντηση μέχρι 

τότε. 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: 1128/17 

Ορισμένη: 18.5.21 

 

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.  

Στο προηγούμενο πρακτικό ημερ. 6.4.21 είχα αναθέσει τα ακόλουθα: «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.» Η υπόθεση αναβάλλεται για οδηγίες στις 10.6.21 και 

ώρα 9:00 π.μ. Παρακαλώ όπως έχω τη θέση των δικηγόρων μέχρι τότε. 

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: 1707/17 

Ορισμένη: 18.5.21 

 

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 παρούσα είναι ορισμένη για ακρόαση. Λόγω πολύ παλαιότερων 

υποθέσεων που εκκρεμούν στο ημερολόγιο του Δικαστηρίου, 

επαναορίζεται για ακρόαση στις 22.9.21 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: 317/18 

Ορισμένη: 18.5.21 

 

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 5.4.21 το Δικαστήριο είχε εκδώσει διατάγματα για ένορκη αποκάλυψη 

και επιθεώρηση εγγράφων στα πλαίσια της Δ.30. Κανένας από τους 

συνηγόρους δεν έχει συμμορφωθεί. Παρατείνεται ο χρόνος καταχώρησης 

ε/δ αποκάλυψης εγγράφων για 45 μέρες από 18.5.21. Η αγωγή ορίζεται 

για περαιτέρω οδηγίες με βάση τη Δ.30 στις 20.9.21 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: 1907/19 

Ορισμένη: 18.5.21 

 

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 Εναγόντων και Εναγομένων έχουν συμμορφωθεί με τις 

οδηγίες του Δικαστηρίου για καταχώρηση ε/δ αποκάλυψης εγγράφων. 

Εκδίδονται περαιτέρω οδηγίες σύμφωνα με τη Δ.30 για καταχώρηση 

ονομαστικού καταλόγου μαρτύρων και σύνοψη της μαρτυρίας και των ΄δυο 

πλευρών εντός 45 ημερών από 18.9.21. Η αγωγή ορίζεται για περαιτέρω 

οδηγίες στις 20.9.21. 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: 1988/19 

Ορισμένη: 18.5.21 

 

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.  

Τα δικόγραφα της αγωγής έχουν ολοκληρωθεί, οι συνήγοροι των 

Εναγόντων έχουν καταχωρήσει κλήση για οδηγίες. Ο συνήγορος των 

Εναγομένων όμως δεν έχει ακόμα καταχωρήσει το παράρτημα του. Ζητά 

λίγες μέρες αναβολή, αίτημα με το οποίο συμφωνεί η πλευρά των 

Εναγόντων. Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 3.6.21 και ώρα 9:00 π.μ. Το 

παράρτημα των Εναγομένων να καταχωρηθεί εντός μιας εβδομάδας από 

18.5.21. 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: 3252/19 

Ορισμένη: 18.5.21 

 

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 διά κλήσεως για έκδοση ενδιάμεσων διαταγμάτων ημερ. 

28.9.20. Οι συνήγοροι ζητούν όπως τους δοθεί μια νέα ημερομηνία για 

οδηγίες καθότι οι συνήγοροι βρίσκονται σε συζητήσεις για εξώδικη 

διευθέτηση της αγωγής. Ζητούν περίπου ένα μήνα και να δοθούν οδηγίες 

για καταχώρηση ένστασης. Ενόψει των ανωτέρω, η αίτηση ημερ. 28.9.20 

ορίζεται για οδηγίες στις 24.6.21 και ώρα 9:00 π.μ. Την ίδια μέρα 

παραμένει για οδηγίες η αγωγή. Ένσταση στην αίτηση να καταχωρηθεί 

μέχρι 18.6.21. Έξοδα στην πορεία.  

 

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 2487/20 

Ορισμένη: 18.5.21 

 

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 διά κλήσεως ημερ. 16.9.20 στην οποία ακόμα δεν έχει 

καταχωρηθεί ένσταση. Η συνήγορος των Αιτητών ζητά όπως δοθεί μια 

σύντομη ημερομηνία για ακρόαση καθότι έχουν δοθεί αρκετές ευκαιρίες 

στους συνηγόρους για καταχώρηση ένστασης χωρίς να το πράξουν. Ο 

συνήγορος των Καθ’ ων η Αίτηση ζητά χρόνο για ένσταση καθότι ήταν στο 

νοσοκομείο ο Καθ’ ου η Αίτηση. Για τελευταία φορά δίδεται χρόνος για 

καταχώρηση ένστασης μέχρι 18.6.21. Η αίτηση ορίζεται για οδηγίες στις 

22.6.21 για να διαπιστωθεί κατά πόσο είναι έτοιμη για ακρόαση και θα της 

δοθεί πολύ σύντομη ημερομηνία ακρόασης. Η αγωγή για οδηγίες την ίδια 

μέρα. Έξοδα στην πορεία της αίτησης, όχι εναντίον των Αιτητών.  

 

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Γεν. Αίτησης: 433/20 

Ορισμένη: 17.5.21 

 

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.  

Έχει καταχωρηθεί ένσταση στην αίτηση. Δεν έχω λάβει τη θέση των 

συνηγόρων που τη χειρίζονται κατά πόσο τίθεται θέμα λήψης 

οποιουδήποτε άλλου διαδικαστικού διαβήματος. Η αίτηση ορίζεται για 

οδηγίες στις 31.5.21 για να δηλώσουν οι συνήγοροι κατά πόσο θα 

προβούν σε οποιοδήποτε άλλο διαδικαστικό διάβημα ή θα προχωρήσουν 

με την ακρόαση της αίτησης. Έξοδα στην πορεία.  

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αίτ. Εταιρείας: 275/21 

Ορισμένη: 18.5.21 

 

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 αφορά παράταση του χρόνου καταχώρησης στον Έφορο 

Εταιρειών του Εντύπου ΗΕ12. Έχει επιδοθεί δεόντως στον Έφορο 

Εταιρειών  ο οποίος δεν έχει καταχωρήσει ένσταση, ούτε και έχει 

ειδοποιήσει το Δικαστήριο ότι προτίθεται να εμφανιστεί και να φέρει 

ένσταση.  

Έχω μελετήσει την αίτηση, την έ/δ και τα τεκμήρια. Κρίνω ότι δικαιολογείται 

η έκδοση των διαταγμάτων. Εκδίδονται τα διατάγματα ως οι παράγραφοι Α 

και Β της αίτησης. Η ημερομηνία του διατάγματος είναι η 18.5.21.  

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 


