
 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

 

Αρ. Αγωγής: 1314/14 

Ορισμένη την 8.12.20 

 

Δικαστήριο: Λόγω των οδηγιών του Ανωτάτου Δικαστηρίου και της 

Διοικητικής 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 7.4.21 και ώρα 10:30 π.μ. Έξοδα στην πορεία της 

αγωγής.  

 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

 

Αρ. Αγωγής: 2902/14 

Ορισμένη την 8.12.20 

 

Δικαστήριο: Λόγω των οδηγιών του Ανωτάτου Δικαστηρίου και της 

Διοικητικής 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 για ακρόαση στις 22.3.21. έχει υποβληθεί μονομερής αίτηση 

από πλευράς Εναγομένων παράτασης χρόνου για την καταχώρηση 

ένορκης δήλωσης αποκάλυψης εγγράφων για περίοδο επτά ημερών εάν το 

Δικαστήριο κρίνει δίκαιο το αίτημα. Λαμβάνοντας υπόψη μου το λόγο και το 

σύντομο χρονικό διάστημα, εγκρίνεται το αίτημα, οι συνήγοροι των 

Εναγομένων 1 και 2 να καταχωρήσουν ένορκη δήλωση αποκάλυψης 

εγγράφων εντός επτά ημερών από σήμερα. Καμιά διαταγή για έξοδα. Η 

ημερομηνία 22.3.21 παραμένει.  

 

 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

 

Αρ. Αγωγής: 5195/15 

Ορισμένη την 8.12.20 

 

Δικαστήριο: Λόγω των οδηγιών του Ανωτάτου Δικαστηρίου και της 

Διοικητικής 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 8.12.20 σύμφωνα με τη Δ.30. 

Έχουν υποβληθεί αιτήματα για παράταση του χρόνου ένορκης 

αποκάλυψης εγγράφων από πλευράς των Εναγομένων 2, 3 , 5 και 6 και της 

δικηγόρου της Εναγομένης 4. Οι υπόλοιποι συνήγοροι έχουν δηλώσει ότι 

δεν έχουν ένσταση στα αιτήματα, ως εκ τούτου, ο χρόνος καταχώρησης 

ενόρκων δηλώσεων αποκάλυψης εγγράφων εκ πλευράς των Εναγομένων 

2, 3, 5 και 6 και της Εναγομένης 4 παρατείνεται για 30 μέρες από σήμερα. 

Η αγωγή ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες με βάση τη Δ.30 και για να 

διαπιστωθεί κατά πόσο υπάρχει συμμόρφωση με τις οδηγίες του 

δικαστήριο στις 21.1.21 και ώρα 9:00 π.μ. Έξοδα στην πορεία της αγωγής.  

 

 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

 

Αρ. Αγωγής: 6345/15 

Ορισμένη την 8.12.20 

 

Δικαστήριο: Λόγω των οδηγιών του Ανωτάτου Δικαστηρίου και της 

Διοικητικής 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.  

Έχουν καταχωρηθεί ένορκες δηλώσεις αποκάλυψης εκ πλευράς 

Εναγόντων, Εναγομένων 1, 7 και 8. Οι υπόλοιποι Εναγόμενοι, δηλαδή 2-6 

δεν φαίνεται να έχουν καταχωρήσει τις ένορκες δηλώσεις αποκάλυψης 

εγγράφων γι’ αυτό και παρατείνεται σχετικά ο χρόνος καταχώρησης των 

ενόρκων δηλώσεων τους για περίοδο 45 ημερών από σήμερα. Η υπόθεση 

ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες για να διαπιστωθεί κατά πόσο υπάρχει 

συμμόρφωση με τις οδηγίες του Δικαστηρίου στις 15.2.21 και ώρα 9:00 π.μ. 

Έξοδα στην πορεία της αγωγής.  

 

 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

 

Αρ. Αγωγής: 635/16 

Ορισμένη την 8.12.20 

 

Δικαστήριο: Λόγω των οδηγιών του Ανωτάτου Δικαστηρίου και της 

Διοικητικής 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 διαδίκων ζητούν ημερομηνία ακρόασης. Η υπόθεση 

ορίζεται για ακρόαση στις 12.5.21 και ώρα 10:30 π.μ. Έξοδα στην πορεία 

της αγωγής.  

 

 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

 

Αρ. Αγωγής: 2294/16 

Ορισμένη την 8.12.20 

 

Δικαστήριο: Λόγω των οδηγιών του Ανωτάτου Δικαστηρίου και της 

Διοικητικής 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 σήμερα για ακρόαση για όλους τους 

Εναγομένους 1 και 2. Για τον Εναγόμενο 3 έχει εκδοθεί απόφαση εκ 

συμφώνου. Σε προηγούμενες ημερομηνίες είχαν γίνει προσπάθειες όπως 

εκδοθεί απόφαση και υπέρ του Εναγομένου 2 εκ συμφώνου οι οποίες 

τελικά δεν καρποφόρησαν. Δεν είχα καμιά νεότερη ενημέρωση από τους 

δικηγόρους, έτσι θεωρώ ότι παραμένει για ακρόαση και για τους δύο 

Εναγόμενους. Θα οριστεί όμως σε μια άλλη ημερομηνία λόγω του ότι στο 

ημερολόγιο του Δικαστηρίου εκκρεμούν πολύ παλαιότερες υποθέσεις. 

Ορίζεται για ακρόαση στις 20.5.21 και ώρα 10:30 π.μ. Έξοδα στην πορεία.  

 

 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

 

Αρ. Αγωγής: 5427/16 

Ορισμένη την 8.12.20 

 

Δικαστήριο: Λόγω των οδηγιών του Ανωτάτου Δικαστηρίου και της 

Διοικητικής 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 21.5.21 και ώρα 10:30 π.μ. Έξοδα στην πορεία της 

αγωγής.  

 

 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

 

Αρ. Αγωγής: 1493/19 

Ορισμένη την 8.12.20 

 

Δικαστήριο: Λόγω των οδηγιών του Ανωτάτου Δικαστηρίου και της 

Διοικητικής 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.  

Φαίνεται ότι εκκρεμεί αίτηση ημερ. 26.6.20 για διαγραφή του 

τροποποιημένου κλητηρίου εντάλματος στην οποία έχει καταχωρηθεί 

ένσταση στις 5.10.20. Στην εν λόγω ένσταση αναφέρεται ότι η αίτηση ήταν 

ορισμένη για ακρόαση στις 5.10.20 η οποία ορίστηκε για οδηγίες στις 

4.11.20 και ακολούθως στις 8.12.20. Σημειώνω ότι η αγωγή ήταν ορισμένη 

ενώπιον Επαρχιακού Δικαστή ενώ φαίνεται ότι είναι κλίμακα Προέδρου. Η 

αίτηση ημερ. 26.6.20 ορίζεται για ακρόαση, με γραπτές αγορεύσεις (τις 

οποίες οι συνήγοροι καλούνται να ανταλλάξουν μεταξύ τους προτού τις 

καταχωρήσουν στο Δικαστήριο είτε ηλεκτρονικά είτε αφήνοντας αντίγραφο 

στην ιδιαιτέρα του Δικαστηρίου) στις 22.1.21 και ώρα 10:00 π.μ. Έξοδα 

στην πορεία της αίτησης.  

 

 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

 

Αρ. Γενικής Αίτησης: 410/19 

Ορισμένη την 8.12.20 

 

Δικαστήριο: Λόγω των οδηγιών του Ανωτάτου Δικαστηρίου και της 

Διοικητικής 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 τις τελευταίες οδηγίες του Δικαστηρίου ημερ. 27.10.20 

ζητούσα πληροφόρηση αναφορικά με τις προσπάθειες συμβιβασμού που 

φαίνεται να γίνονταν μεταξύ των διαδίκων. Δεν έχω λάβει απάντηση από 

κανένα συνήγορο. Η αίτηση αναβάλλεται για τελευταία φορά για οδηγίες για 

να έχω τις θέσεις των δικηγόρων ως προς την πορεία της υπόθεσης στις 

21.1.21 και ώρα 9:00 π.μ. Το Interim Order ημερ. 25.10.19 παραμένει σε 

ισχύ. Καμιά διαταγή για έξοδα.  

 

 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

 

Αρ. Πτώχευσης: 2/20  

Ορισμένη την 8.12.20 

 

Δικαστήριο: Ενόψει του ότι φαίνεται να υπάρχει διαφορετική αντίληψη των 

γεγονότων οι δικηγόροι οι οποίοι χειρίζονται την υπόθεση να είναι παρόντες 

στις 8.12.20 και ώρα 10:00 π.μ. στο Δικαστήριο για να θέσουν ενώπιον του 

Δικαστηρίου τις θέσεις τους και να είναι έτοιμοι με γραπτές αγορεύσεις σε 

περίπτωση που το αίτημα αναβολής δεν γίνει δεκτό από το Δικαστήριο.  

 

 

 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

 

Αρ. Αίτησης Εταιρειών: 82/20 

Ορισμένη την 8.12.20 

 

Δικαστήριο: Λόγω των οδηγιών του Ανωτάτου Δικαστηρίου και της 

Διοικητικής 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 εκκρεμούσε ενώπιον της κας Λένας Δημητριάδου νυν Εφέτη. 

Έχει τεθεί σήμερα ενώπιον μου για πρώτη φορά. Παρατηρώ ότι είχαν δοθεί 

επανειλημμένες οδηγίες για επίδοση διότι προφανώς δεν εντοπίζονταν οι 

επιδόσεις στον φάκελο του Δικαστηρίου. Οι μοναδικές επιδόσεις που 

εντοπίζονται στον φάκελο του Δικαστηρίου τόσο στον Επίσημο Παραλήπτη 

όσο και στην Καθ’ ης η Αίτηση εταιρεία αφορούν την ημερομηνία 4.2.20. 

Επειδή η εν λόγω ημερομηνία έχει παρέλθει και έχουν δοθεί άλλες 

ημερομηνίες επίδοσης θεωρώ ορθό όπως δοθεί μια νέα ημερομηνία για 

επίδοση στον Έφορο Εταιρειών και στην Καθ’ ης η Αίτηση εταιρεία. 

Ορίζεται για επίδοση στις 25.1.21 και ώρα 9:00 π.μ.  

 

 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 


