
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 7206/10 

Ορισμένη: 3.6.21 

 

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 παρούσα υπόθεση που είναι από τις παλαιότερες που εκκρεμούν στο 

ημερολόγιο του παρόντος Δικαστηρίου είναι ορισμένη για ακρόαση. 

Υπάρχουν διάδικοι και μάρτυρες από το εξωτερικό και έχω ενημερωθεί 

από τους συνηγόρους που τη χειρίζονται ότι υφίσταται πραγματική 

δυσκολία στην έναρξη της υπόθεσης κατά την εν λόγω ημερομηνία τόσο 

διότι οι κύριοι μάρτυρες των δι’ ανταπαιτήσεως Εναγόντων πρέπει να 

βρίσκονται σε γενικές συνελεύσεις 31 εταιρειών που είχαν αναβληθεί λόγω 

της πανδημίας και των οποίων δεν μπορούν να αναβληθούν σε άλλη 

ημερομηνία οι γενικές συνελεύσεις και επειδή ο δι’ ανταπαιτήσεως 

Εναγόμενος βρίσκεται στο εξωτερικό. Είναι κοινή θέση των συνηγόρων 

όπως οριστεί στις αρχές του νέου δικαστικού έτους και οι συνήγοροι έχουν 

δεσμευτεί ότι θα στείλουν τις γραπτές δηλώσεις ο ένας στον άλλο για να 

μπορέσει να προχωρήσει με ταχείς ρυθμούς η διαδικασία. Το αίτημα 

αναβολής εγκρίνεται. Η υπόθεση ορίζεται για ακρόαση στις 20.9.21, 

21.9.21 και 22.9.21 και ώρα 10:30 π.μ. καθημερινά. 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: 8400/12 

Ορισμένη: 3.6.21 

 

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.  

Υπενθυμίζω ότι όπως είχα αναφέρει και στις αποφάσεις μου ημερ. 31.5.21 

εκκρεμούν αριθμός αιτήσεων οι οποίες θα πρέπει να ιεραρχηθούν για να 

οριστούν για ακρόαση. Είχα ζητήσει σχετικά τις θέσεις των συνηγόρων. 

Κανένας δεν τοποθετήθηκε πλην του συνηγόρου που εκπροσωπεί τον 

Εναγόμενο 6, ο οποίος αναφέρει ότι οι αιτήσεις που εκκρεμούν δεν τον 

αφορούν και ζητά απλώς να ενημερώνεται για την πορεία της υπόθεσης. 

Ως εκ των ανωτέρω, όλες οι αιτήσεις που εκκρεμούν επαναορίζονται για 

οδηγίες στις 14.6.21 και ώρα 10:30 π.μ. και παρακαλώ τους συνηγόρους 

όπως είτε συμφωνήσουν και εισηγηθούν τον τρόπο ορισμού των αιτήσεων 

προς το Δικαστήριο με σχετικά e-mail, διαφορετικά να είναι φυσικά 

παρόντες στο Δικαστήριο στις 14.6.21 για να τοποθετηθούν σχετικά με τις 

αιτήσεις και να δώσει το Δικαστήριο σχετικές οδηγίες.  

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 4915/13 

Ορισμένη: 3.6.21 

 

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 παρούσα είναι δικαιοδοσίας Α.Ε.Δ. Έχει υποβληθεί αίτημα αναβολής εκ 

μέρους των Εναγόντων οι οποίοι είναι Ρώσοι υπήκοοι και λόγω των 

συνθηκών της πανδημίας του Covid-19 δεν υπήρχε ούτε η αναγκαία 

επικοινωνία μεταξύ τους και των δικηγόρων τους αλλά ούτε μπορούσαν να 

είναι φυσικά παρόντες στην Κύπρο για να ξεκινήσει η ακρόαση της 

υπόθεσης. Οι συνήγοροι των Εναγομένων δεν έχουν ένσταση στο αίτημα 

αναβολής και πληροφορούν το Δικαστήριο ότι δεν ζητούν έξοδα. Ενόψει 

των ανωτέρω, το αίτημα εγκρίνεται. Η υπόθεση επαναορίζεται για ακρόαση 

στις 23.9.21  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: 2581/15 

Ορισμένη: 3.6.21 

 

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 παρούσα είναι ορισμένη για ακρόαση, λόγω πολύ παλαιότερων 

υποθέσεων που εκκρεμούν στο ημερολόγιο του παρόντος Δικαστηρίου 

αναβάλλεται και ορίζεται για ακρόαση στις 11.10.21 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: 1610/16 

Ορισμένη: 3.6.21 

 

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 αγωγή είναι ορισμένη για οδηγίες στις 3.6.21. Έχει υποβληθεί αίτημα 

από κοινού από τους δικηγόρους που εκπροσωπούν τους Ενάγοντες και 

τους Εναγομένους 4 για αναστολή της υπόθεσης μέχρι την εκδίκαση της 

Αίτησης Εκκαθάρισης 1/21 που έχει καταχωρηθεί εναντίον των 

Εναγομένων 4. 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: 3106/16 

Ορισμένη: 3.6.21 

 

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.  

Παρά τις προηγούμενες οδηγίες του Δικαστηρίου ακόμα δεν έχω τη θέση 

του Επίσημου Παραλήπτη ούτε του δικηγορικού γραφείου Γιώργος Γιάγκου 

και Συνεργάτες σε σχέση με την αίτηση ημερ. 17.3.21. Ορίζονται για 

τελευταία φορά τόσο η αίτηση όσο και η αγωγή στις 24.6.21 για οδηγίες. 

Εάν θα καταχωρηθούν ενστάσεις να καταχωρηθούν μέχρι τότε. Εάν και 

πάλι δεν υπάρξει καμία αντίδραση στην αίτηση το Δικαστήριο θα 

προχωρήσει και να εκδώσει το αιτούμενο διάταγμα στις 24.6.21 που έχει 

οριστεί η υπόθεση. 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: 3140/16 

Ορισμένη: 3.6.21 

 

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.  

Οι συνήγοροι είχαν ζητήσει όπως η υπόθεση παραμείνει για οδηγίες 

ενόψει προσπαθειών που γίνονταν μεταξύ τους για διευθέτηση της. Δεν 

έχω τύχει καμίας ενημέρωσης ως προς την έκβαση των προσπαθειών 

τους. Η υπόθεση αναβάλλεται για τελευταία φορά για οδηγίες στις 24.6.21 

και παρακαλούνται οι συνήγοροι όπως ενημερώσουν το Δικαστήριο 

σχετικά. 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: 1487/17 

Ορισμένη: 3.6.21 

 

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.  

Οι συνήγοροι έχουν ενημερώσει το Δικαστήριο ότι έχει επέλθει διευθέτηση 

της παρούσας υπόθεσης και ζητούν την άδεια του Δικαστηρίου να 

αποσυρθεί τόσο η αγωγή όσο και η ανταπαίτηση ως εξωδίκως 

διευθετηθείσες και κάθε πλευρά να επωμιστεί τα δικά της έξοδα. Ενόψει 

των ανωτέρω, τόσο η αγωγή όσο και η ανταπαίτηση αποσύρονται και 

απορρίπτονται ως εξωδίκως διευθετηθείσες και χωρίς επιφύλαξη. Κάθε 

πλευρά θα επωμιστεί τα δικά της έξοδα. Προηγούμενες διαταγές του 

Δικαστηρίου σε ό,τι αφορά το θέμα των εξόδων ακυρώνονται.  

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 2383/18 

Ορισμένη: 3.6.21 

 

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.  

Εκκρεμεί αίτηση ημερ. 10.2.21 υπό Εναγομένων Αιτητών για απόρριψη της 

αγωγής λόγω παράλειψης συνέχισης της διαδικασίας. Οι συνήγοροι των 

Εναγόντων έχουν καταχωρήσει την έ/α τους στις 31.5.21 σύμφωνα με τις 

οδηγίες του Δικαστηρίου. Ως εκ των ανωτέρω, η αίτηση ημερ. 10.2.21 

αποσύρεται και απορρίπτεται με έξοδα υπέρ Εναγομένων Αιτητών και 

εναντίον Εναγόντων 1 και 2 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: 2596/18 

Ορισμένη: 3.6.21 

 

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.  

Εκκρεμεί αίτηση για απόφαση εναντίον των Εναγομένων 1 και 2 λόγω μη 

καταχώρησης υπεράσπισης. Η αίτηση φαίνεται ότι έχει επιδοθεί στους 

δικηγόρους 1 και 2. Ορίζεται για οδηγίες στις 7.7.21. Υπερασπίσεις να 

καταχωρηθούν μέχρι 5.7.21. 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: 1423/19 

Ορισμένη: 3.6.21 

 

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.  

Είναι ορισμένη κλήση για οδηγίες με βάση τη Δ.30. Οι συνήγοροι των 

Εναγομένων έχουν καταχωρήσει το παράρτημα τους. Κατά την 

προηγούμενη δικάσιμο είχαν εκδοθεί εκ συμφώνου και εκατέρωθεν 

διατάγματα επιθεώρησης και ένορκης αποκάλυψης εγγράφων, αλλά 

κανένας εκ των συνηγόρων δεν έχει συμμορφωθεί με τις οδηγίες του 

Δικαστηρίου και ζητούν όπως τους δοθεί περαιτέρω χρόνος. Έ/δ 

αποκάλυψης να καταχωρηθούν εντός 60 ημερών από τις 3.6.21. Η αίτηση 

ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες με βάση τη Δ.30 στις 4.10.21 και ώρα 9:00 

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: 1988/19 

Ορισμένη: 3.6.21 

 

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.  

Έχει καταχωρηθεί κλήση για οδηγίες με βάση τη Δ.30 εκ πλευράς των 

Εναγόντων και ο συνήγορος των Εναγομένων έχει καταχωρήσει το δικό 

του παράρτημα. Σύμφωνα με αυτά και τα e-mail των συνηγόρων 

εκδίδονται εκ συμφώνου και εκατέρωθεν διατάγματα ένορκης αποκάλυψης 

και επιθεώρησης εγγράφων. Έ/δ αποκάλυψης να καταχωρηθούν εντός 60 

ημερών από 3.6.21. Η αίτηση ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες με βάση τη 

Δ.30 στις 4.10.21 και ώρα 9:00 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: 3104/19 

Ορισμένη: 3.6.21 

 

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.  

Έχει καταχωρηθεί κλήση για οδηγίες με βάση τη Δ.30 εκ πλευράς των 

Εναγόντων και ο συνήγορος των Εναγομένων έχει καταχωρήσει το δικό 

του παράρτημα. Σύμφωνα με αυτά και τα e-mail των συνηγόρων 

εκδίδονται εκ συμφώνου και εκατέρωθεν διατάγματα ένορκης αποκάλυψης 

και επιθεώρησης εγγράφων. Έ/δ αποκάλυψης να καταχωρηθούν εντός 60 

ημερών από 3.6.21. Η αίτηση ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες με βάση τη 

Δ.30 στις 4.10.21 και ώρα 9:00 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: 3796/19 

Ορισμένη: 3.6.21 

 

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.  

Οι συνήγοροι έχουν συμμορφωθεί με τις οδηγίες του Δικαστηρίου για 

καταχωρήσεις ενόρκων δηλώσεων αποκάλυψης και σύμφωνα με τα e-mail 

τους εκδίδονται διατάγματα για καταχώρηση ονομαστικών καταλόγων 

μαρτύρων και σύνοψης μαρτυρίας. Έ/δ αποκάλυψης να καταχωρηθούν 

εντός 60 ημερών από 3.6.21. Η αίτηση ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες με 

βάση τη Δ.30 στις 4.10.21 και ώρα 9:00 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: 90/20 

Ορισμένη: 3.6.21 

 

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.  

Οι συνήγοροι των Εναγόντων έχουν συμμορφωθεί με τις οδηγίες του 

Δικαστηρίου για ένορκη αποκάλυψη εγγράφων όχι όμως οι συνήγοροι των 

Εναγομένων οι οποίοι ζητούν παράταση χρόνου. Παρατείνεται ο χρόνος 

για περίοδο 30 ημερών από 3.6.21. Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 

7.7.21 και ώρα 9:00 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. Γεν. Αίτησης: 841/12 

Ορισμένη: 3.6.21 

 

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 είναι δικαιοδοσίας Α.Ε.Δ. Φαίνεται να έχει εκδοθεί έ/σ εναντίον 

του Εναγομένου 1 σε αίτηση έρευνας ημερ. 28.5.20 το οποίο δεν φαίνεται 

να έχει ακόμα εκτελεστεί. Ορίζεται για εκτέλεση στις 9.7.21 και ώρα 9:00 

π.μ. και σε περίπτωση μη εκτέλεσης του καλείται το Πρωτοκολλητείο να 

κλητεύσει τον υπεύθυνο αστυνομικό για εκτέλεση του για να δώσει λόγο 

στο Δικαστήριο για τη μη εκτέλεση.  

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αίτ. Εταιρειών: 320/21  

Ορισμένη: 3.6.21 

 

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.  

Οι συνήγοροι των Αιτητών ζητούν την άδεια του Δικαστηρίου όπως 

αποσύρουν άνευ βλάβης την αίτηση με δικαίωμα επανακαταχώρησης 

κάποιας πανομοιότυπης λόγω κάποιας τυπικής παράλειψης, τόσο η 

συνήγορος της Κεντρικής Τράπεζας όσο και ο Έφορος Εταιρειών και 

Επίσημος Παραλήπτης δεν έχουν ένσταση, ούτε και ζητούν έξοδα. Ενόψει 

των ανωτέρω, η αίτηση με τον πιο πάνω αριθμό αποσύρεται και 

απορρίπτεται άνευ βλάβης των δικαιωμάτων των Αιτητών για καταχώρηση 

νέας πανομοιότυπης αίτησης στην οποία να διορθώνεται κάποιο λάθος 

που έχει παρατηρηθεί. Νοείται ότι το Διάταγμα του Δικαστηρίου ημερ. 

20.5.21, και όχι 11.5.21 όπως εκ παραδρομής γράφεται στο Διάταγμα που 

έχει συνταχθεί στις 26.5.21, ακυρώνεται. Καμιά διαταγή αναφορικά με τα 

έξοδα.  

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 


