
 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 9607/04 

Ορισμένη: 24.6.21 

 

Δικαστήριο: Ως το πρακτικό μου ημερ. 31.5.21 αναμένω αύριο 24.6.21 και 

ώρα 9:30 π.μ. ενώπιον μου τη φυσική παρουσία των δικηγόρων που 

χειρίζονται την υπόθεση για να εξηγήσουν στο Δικαστήριο τις ενέργειες 

που έχουν κάμει για το συμβιβασμό της υπόθεσης και το στάδιο στο οποίο 

βρίσκονται.  

 

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 6361/12 

Ορισμένη: 24.6.21 

 

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. Φαίνεται να είναι ορισμένη για 

ακρόαση στις 24.6.21 και ώρα 11:00 π.μ. με σημείωση του δικαστή που 

της είχε επιληφθεί ότι θα διευθετηθεί. Δεν έχω τύχει καμίας ενημέρωσης για 

το θέμα διευθέτησης της ή όχι. Η υπόθεση αναβάλλεται για οδηγίες στις 

7.7.21 και παρακαλώ όπως οι συνήγοροι ενημερώσουν το Δικαστήριο 

αναφορικά με το αποτέλεσμα των προσπαθειών τους για συμβιβασμό της. 

Καμιά διαταγή για έξοδα σήμερα.  

 

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 7871/13 

Ορισμένη: 24.6.21 

 

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. Είναι ορισμένη για οδηγίες στις 

24.6.21 και ώρα 9:00 π.μ. Δεν έχω λάβει τις θέσεις των συνηγόρων που τη 

χειρίζονται σε ό,τι αφορά την περαιτέρω πορεία της υπόθεσης. 

Λαμβάνοντας υπόψη μου τη χρονολογία της θα οριστεί για ακρόαση στις 

7.10.21 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: 6562/14 

Ορισμένη: 24.6.21 

 

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 Δικαστηρίου, αναβάλλεται 

και επαναορίζεται για ακρόαση στις 20.10.21 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: 1582/15 

Ορισμένη: 24.6.21 

 

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 στις 24.6.21 αναφορικά με τους 

Εναγομένους 2-4. Για τον Εναγόμενο 1 έχει εκδοθεί απόφαση. Εφόσον δεν 

έχω λάβει οποιεσδήποτε θέσεις των δικηγόρων αναφορικά με την 

υπόθεση.  Παρατηρώ ότι δεν έχουν εκδοθεί διατάγματα αποκάλυψης 

εγγράφων. Ορίζεται για οδηγίες στις 14.9.21 και καλούνται οι συνήγοροι να 

αποστείλουν στο Δικαστήριο τις θέσεις τους αναφορικά με την πορεία της 

αγωγής. 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: 1149/16 

Ορισμένη: 24.6.21 

 

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 ακρόαση. Οι συνήγοροι των Εναγόντων 

έχουν υποβάλει αίτημα αναβολής της σε μεταγενέστερη ημερομηνία με το 

οποίο συμφωνούν οι δικηγόροι των Εναγομένων. Το αίτημα εγκρίνεται. Η 

υπόθεση επαναορίζεται για ακρόαση στις 15.10.21 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: 1599/16 

Ορισμένη: 24.6.21 

 

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 ακρόαση στις 24.6.21. Οι συνήγοροι των 

Εναγόντων ζητούν όπως παραμείνει για οδηγίες εντός του Οκτωβρίου 

ενόψει της καταχώρησης αίτησης εκκαθάρισης εναντίον της Εναγομένης 3 

για να δοθεί χρόνος μέχρι τότε να προχωρήσει η αίτηση εκκαθάρισης, 

θέση με την οποία συμφωνούν οι υπόλοιποι συνήγοροι. Το αίτημα 

εγκρίνεται. Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες στις 20.10.21 και ώρα 9:30 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: 3106/16 

Ορισμένη: 24.6.21 

 

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.  

Την προηγούμενη φορά που ήταν ορισμένη η υπόθεση το Δικαστήριο είχε 

αναφέρει τα ακόλουθα: «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.» Παρόμοιες οδηγίες είχαν δοθεί και στις 17.5.21 και 

στις 11.5.21 που ήταν η πρώτη φορά που ήταν ορισμένη η αίτηση. Ενόψει της μη 

ανταπόκρισης από πλευράς Εναγομένων 1, εκδίδονται τα διατάγματα ως οι 

παράγραφοι Α και Β της αίτησης ημερ. 17.3.21. Τροποποιημένο κλητήριο 

ένταλμα και έ/α να καταχωρηθούν εντός 30 μέρες από τη σύνταξη του παρόντος 

διατάγματος. Να ακολουθηθούν οι θεσμοί και όταν τα τροποποιημένα δικόγραφα 

ολοκληρωθούν να γίνει αίτηση ορισμού. Καμιά διαταγή για έξοδα όσον αφορά 

την αίτηση.   

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 3140/16 

Ορισμένη: 24.6.21 

 

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 παρέμενε για οδηγίες ενόψει προσπαθειών συμβιβασμού της. Οι 

συνήγοροι που εμφανίζονται αναφέρουν ότι εξακολουθούν να γίνονται 

προσπάθειες συμβιβασμού αλλά ζητούν να οριστεί για ακρόαση σε μια 

μακρινή ημερομηνία για να δοθεί η ευκαιρία να μπορέσουν να καταλήξουν 

σε συμβιβασμό. Η υπόθεση ορίζεται για ακρόαση στις 15.11.21 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: 2772/17 

Ορισμένη: 24.6.21 

 

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 επανειλημμένα ζητήσει χρόνο τόσο της παρούσας όσο 

και άλλων υποθέσεων που εκκρεμούν μεταξύ των ιδίων διαδίκων. Δεν έχω 

ενημερωθεί κατά πόσο έχει υπάρξει κατάληξη στις προσπάθειες τους. Θα 

δοθεί μια τελευταία ημερομηνία για οδηγίες μετά τις καλοκαιρινές διακοπές 

και νοείται ότι αν καταλήξουν σε συμβιβασμό προηγουμένως μπορούν να 

ζητήσουν την άδεια του Δικαστηρίου για να δηλωθεί. Αναβάλλεται για 

οδηγίες στις 28.9.21 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: 3130/17 

Ορισμένη: 24.6.21 

 

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 φαίνεται να είναι ορισμένη στις 24.6.21 ενώπιον της κας Στ. 

Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. ο φάκελος δεν έχει τεθεί ενώπιον της. 

Μόλις εντοπιστεί ο φάκελος θα ενημερωθείτε μέσω e-mail για τις οδηγίες 

του Δικαστηρίου.  

 

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 1494/19 

Ορισμένη: 24.6.21 

 

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.  

Όλοι οι συνήγοροι έχουν συμμορφωθεί με τα διατάγματα του Δικαστηρίου 

για καταχώρηση ε/δ αποκάλυψης και ζητούν όπως τους δοθούν οδηγίες 

για καταχώρηση ονομαστικού καταλόγου μαρτύρων και σύνοψη 

μαρτυρίας. Οι ονομαστικοί κατάλογοι μαρτύρων και η σύνοψη μαρτυρίας 

εκ πλευράς όλων των διαδίκων να καταχωρηθούν μέχρι 30.9.21. Η αγωγή 

ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες με βάση τη Δ.30 για να διαπιστωθεί κατά 

πόσο είναι έτοιμη για ακρόαση ή θα τεθεί οποιοδήποτέ άλλο αίτημα στις 

8.10.21 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: 3252/19 

Ορισμένη: 24.6.21 

 

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 διά κλήσεως για έκδοση ενδιάμεσων διαταγμάτων ημερ. 

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

για οδηγίες καθότι βρίσκονται σε προχωρημένες συζητήσεις για εξώδικη 

διευθέτηση της αγωγής. Παρατηρώ ότι ακόμα δεν έχει καταχωρηθεί ένστση 

στην αίτηση ημερ. 28.9.20 η οποία έχει καταχωριστεί διά κλήσεως. 

Λαμβάνοντας υπόψη την επιθυμία των μερών για να τους δοθεί περαιτέρω 

χρόνος, θεωρώ ορθό όπως η υπόθεση οριστεί για οδηγίες τον Σεπτέμβριο 

γι’ αυτό δίδονται οι πιο κάτω οδηγίες. Η ένσταση στην αίτηση ημερ. 28.9.20 

να καταχωρηθεί μέχρι τις 30.9.21. Τόσο η αίτηση όσο και η αγωγή 

ορίζονται για οδηγίες στις 7.10.21 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: 332/20 

Ορισμένη: 24.6.21 

 

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.  

Εκκρεμούν αύριο 24.6.21 για οδηγίες διάφορες αιτήσεις μεταξύ των 

οποίων και η αίτηση των Εναγομένων ημερ. 30.11.20. Οι οδηγίες του 

Δικαστηρίου ήταν όπως ένσταση στην εν λόγω αίτηση καταχωρηθεί μέχρι 

24.6.21. Η κα Παπακόκκινου επικοινώνησε με το Δικαστήριο και δήλωσε 

ότι θα καταχωρήσει την ένσταση της εμπρόθεσμα, δηλαδή μέχρι τις 

24.6.21. Ανέφερε επίσης ότι διατηρεί το δικαίωμα της για καταχώρηση 

αιτήσεων για συμπληρωματική έ/δ και ή αντεξέταση των ενόρκως 

δηλούντων. Όλες οι αιτήσεις ορίζονται για οδηγίες στις 2.7.21 για να 

διαπιστωθούν ποιες είναι έτοιμες για ακρόαση και να ιεραρχηθούν σχετικά. 

Τυχόν αιτήσεις που θα καταχωρηθούν εντός των επόμενων ημερών να 

οριστούν με δικές μου οδηγίες στις 2.7.21. 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. Αίτ. Εταιρειών: 749/19 

Ορισμένη: 24.6.21 

 

Δικαστήριο: Η παρούσα είναι δικαιοδοσίας Α.Ε.Δ. Εκκρεμούν δύο αιτήσεις. 

Η μια ημερ. 1.6.21 ορισμένη στις 24.6.21 εκ μέρους του Επίσημου 

Παραλήπτη με την οποία ζητείται από τους αξιωματούχους της εταιρείας 

να παραδώσουν στον Αιτητή συγκεκριμένα έγγραφα. Η αίτηση φαίνεται ότι 

έχει επιδοθεί στον Κυριάκο Κυριάκου, αλλά όχι στην εταιρεία Edem 

Secretarial Services Ltd. Απαιτείται η φυσική παρουσία των συνηγόρων 

ενώπιον του Δικαστηρίου.  

Στις 25.6.21 είναι ορισμένη αίτηση διά κλήσεως από την Astro Bank Public 

Co Ltd για να τους δοθεί άδεια που να επιτρέπει στην Astro Bank Public 

Co Ltd τη συνέχιση της αγωγής 3372/18. Η εν λόγω αίτηση δεν έχει 

επιδοθεί στον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη. Άρα και για τις 

δύο ημερομηνίες 24.6.21 και 25.6.21 αναμένεται η φυσική παρουσία των 

συνηγόρων ενώπιον του Δικαστηρίου.  

 

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Γεν. Αίτησης: 83/20 

Ορισμένη: 24.6.21 

 

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.  

Στις 24.6.21 εκκρεμούν τέσσερις αιτήσεις. Για όλους τους Καθ’ ων η Αίτηση 

υπάρχει εμφάνιση από ένα δικηγορικό γραφείο και οι δικηγόροι που τους 

εκπροσωπούν έχουν ζητήσει από το Δικαστήριο να δοθεί ακόμα λίγος 

χρόνος για να μπορέσουν να ολοκληρώσουν τις συζητήσεις που γίνονται 

μεταξύ τους ως προς την ιεράρχηση των αιτήσεων και τον ορισμό τους για 

ακρόαση και ή σε ό,τι αφορά την πορεία του ενδιάμεσου διατάγματος που 

έχει εκδοθεί. Οι δικηγόροι των Εναγόντων συμφωνούν με την πιο πάνω 

θέση, ζητούν όμως όπως το ενδιάμεσο διάταγμα ημερ. 27.3.20 παραμείνει 

σε ισχύ.  

Λαμβάνοντας υπόψη μου όλα τα πιο πάνω και το γεγονός ότι οι 

προσπάθειες των δικηγόρων είναι προς διευθέτηση, αν όχι συνολικά της 

αίτησης, τουλάχιστον κάποιων εκ των αιτήσεων που εκκρεμούν και η 

υποβοήθηση του Δικαστηρίου σε σχέση με τον ορισμό των αιτήσεων, και 

λαμβάνοντας υπόψη μου ότι το προσωρινό διάταγμα εκκρεμεί από τις 

27.3.20, για τελευταία φορά όλες οι αιτήσεις ορίζονται για οδηγίες στις 

14.9.21 και ώρα 9:00 π.μ.  

Το προσωρινό διάταγμα ημερ. 27.3.20 παραμένει σε ισχύ. Έξοδα στην 

πορεία των αιτήσεων. Νοείται ότι αν οι συνήγοροι καταλήξουν σε 



διευθέτηση νωρίτερα μπορούν να ζητήσουν την άδεια του Δικαστηρίου για 

να τεθεί η υπόθεση ενώπιον του σε συντομότερη ημερομηνία.  

 

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 


