
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

 

Αρ. Αγωγής: 7330/11 

Ορισμένη την 15.12.20 

 

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 ακρόαση. Όπως σας έχει κοινοποιηθεί με e-

mail μετά από σχετικό ερώτημα σας η υπόθεση δεν μπορεί να ξεκινήσει 

λόγω παλαιότερων υποθέσεων που εκκρεμούν στο ημερολόγιο του 

Δικαστηρίου. Η ακρόαση της αγωγής αναβάλλεται για την 1.2.21 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: 2910/13 

Ορισμένη την 15.12.20 

 

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 τα e-mail των συνηγόρων που έχουν αποσταλεί στο 

Δικαστήριο έχει καταχωρηθεί η ένσταση εκ πλευράς Εναγομένων/Καθ’ ων η 

Αίτηση στην αίτηση των Αιτητών ημερ. 9.3.20. Δεν έχω τη θέση των 

δικηγόρων των Αιτητών αλλά θεωρώ ότι ζητούν ημερομηνία ακρόασης. Ως 

εκ τούτου, η αίτηση ημερ. 9.3.20 ορίζεται για ακρόαση με γραπτές 

αγορεύσεις τις οποίες οι συνήγοροι καλούνται να ανταλλάξουν μεταξύ τους 

προτού τις αποστείλουν στο Δικαστήριο ηλεκτρονικά ή τις παραδώσουν στη 

στενογράφο του Δικαστηρίου στις 2.2.21 και ώρα 10:00 π.μ. Την ίδια μέρα 

παραμένει για οδηγίες η αγωγή. Έξοδα στην πορεία της αίτησης.  

 

 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

 

Αρ. Αγωγής: 4713/16 

Ορισμένη την 15.12.20 

 

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.  

Λόγω πολύ παλαιότερων υποθέσεων που εκκρεμούν στο πρόγραμμα του 

Δικαστηρίου και η εκδίκαση των οποίων προηγείται, η παρούσα 

επαναορίζεται για ακρόαση στις 25.5.21 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: 1505/17 

Ορισμένη την 15.12.20 

 

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.  

Ενόψει της θέσης των δικηγόρων ότι η υπόθεση συζητείται με στόχο τον 

εξωδικαστικό συμβιβασμό της, παραμένει για οδηγίες στις 17.3.21 και ώρα 

9:00 π.μ. Εντός του φακέλου έχει τοποθετηθεί ο κατάλογος μαρτύρων και η 

σύνοψη μαρτυρίας από πλευράς Ενάγουσας, όπως και ο κατάλογος 

μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας εκ πλευράς της Εναγομένης. Καμία 

διαταγή για έξοδα ενόψει του λόγου που προβάλλεται.  

 

 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

 

Αρ. Αγωγής: 2338/17 

Ορισμένη την 15.12.20 

 

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.  

Παρατηρώ ότι οι Εναγόμενοι δεν έχουν ακόμα καταχωρήσει ονομαστικό 

κατάλογο μαρτύρων και σύνοψη της μαρτυρίας τους. Παρατείνεται ο χρόνος 

καταχώρησης τους για τελευταία φορά μέχρι τις 29.1.21. Η αγωγή ορίζεται 

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

έτοιμη για ακρόαση στις 8.2.21 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: 222/18 

Ορισμένη την 15.12.20 

 

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.  

Έχει καταχωρηθεί η ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων των 

Εναγομένων 1-4. Δίδονται οδηγίες σε όλους τους διαδίκους όπως εντός 60 

ημερών από σήμερα καταχωρήσουν ονομαστικούς καταλόγους μαρτύρων 

και τη σύνοψη της μαρτυρίας τους. Η αγωγή ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες 

για να διαπιστωθεί κατά πόσο εκκρεμεί οποιοδήποτε άλλο θέμα ή θα 

οριστεί για ακρόαση στις 22.2.21 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: 1381/18 

Ορισμένη την 15.12.20 

 

Δικαστήριο: Το Πρωτοκολλητείο φαίνεται ότι έχει ενημερώσει τον 

Εναγόμενο 3 ο οποίος εμφανίζεται προσωπικά στην υπόθεση τοι αυτή είναι 

ορισμένη στις 15.12.20 και ώρα 9:00 π.μ. Επομένως απαιτείται η φασική 

παρουσία των δικηγόρων των Εναγόντων και του Εναγομένου 3 στο 

Δικαστήριο στις 15.12.20 και ώρα 9:00 π.μ.  

 

 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

 

Αρ. Αγωγής: 2168/18 

Ορισμένη την 15.12.20 

 

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 το e-mail της συνηγόρου των Εναγόντων έχει καταχωρηθεί 

από πλευράς Εναγομένων αίτηση παραμερισμού του διατάγματος ημερ. 

2.8.18 και της απόφασης ημερ. 5.11.18. Οι εν λόγω αιτήσεις δεν βρίσκονται 

στο φάκελο του Δικαστηρίου. Δίδεται χρόνος στους συνήγορους των 

Εναγόντων να καταχωρήσουν ενστάσεις στις αιτήσεις μέχρι τις 22.1.21 

ενόψει και των διακοπών των Χριστουγέννων. Οι αιτήσεις όπως και η 

αγωγή ορίζονται για οδηγίες στις 27.1.21 για να διαπιστωθεί αν είναι έτοιμες 

να οριστούν για ακρόαση ή πρέπει να ληφθεί οποιοδήποτε άλλο 

διαδικαστικό διάβημα. Έξοδα στην πορεία των αιτήσεων. Το ενδιάμεσο 

διάταγμα ημερ. 2.8.18 εξακολουθεί να παραμένει σε ισχύ.  

 

 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

 

Αρ. Αγωγής: 3428/19 

Ορισμένη την 15.12.20 

 

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.  

Εκκρεμεί αίτηση για απόφαση λόγω μη καταχώρησης υπεράσπισης από 

πλευράς Εναγομένων 1-6 η οποία είναι ορισμένη για απόδειξη στις 

15.12.20. Οι συνήγοροι ζητούν όπως οριστεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία 

για οδηγίες καθότι γίνονται διαβουλεύσεις για εξώδικη διευθέτησης της 

παρούσας και τεσσάρων άλλων αγωγών. Τόσο η αίτηση ημερ. 29.1.20 όσο 

και η αγωγή ορίζονται για οδηγίες στις 2.3.21 και ώρα 9:00 π.μ. Καμιά 

διαταγή για έξοδα σήμερα.  

 

 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

 

Αρ. Αγωγής: 2438/20 

Ορισμένη την 15.12.20 

 

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.  

Εκκρεμεί αίτηση για απόφαση ημερ. 8.10.20 λόγω μη καταχώρησης 

υπεράσπισης εκ πλευράς των Εναγομένων 1 και 2 οι οποίοι εμφανίζονται 

αυτοπροσώπως. Η αίτηση έχει επιδοθεί στους Εναγόμενους 1 και 2 

συνεπώς απαιτείται αύριο η εμφάνιση τόσο των συνηγόρων των 

Εναγόντων όσο και των Εναγομένων 1 και 2 ενώπιον του Δικαστηρίου.  

 

 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

 

Αρ. Γενικής Αίτησης: 1569/13 

Ορισμένη την 15.12.20 

 

Δικαστήριο: Εκκρεμεί αίτηση μηνιαίων δόσεων ημερ. 27.10.20 εναντίον των 

Καθ’ ων η Αίτηση 1 και 2. Όπως φαίνεται μέσα από τον φάκελο η αίτηση 

έχει επιδοθεί και στις δύο Καθ’ ων η Αίτηση οπόταν θα πρέπει να υπάρξει 

φυσική παρουσία των συνηγόρων και των Καθ’ ων η Αίτηση ενώπιον του 

Δικαστηρίου.  

 

 

 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

 

Αρ. Πτώχευσης: 2/20 

Ορισμένη την 15.12.20 

 

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 το προηγούμενο πρακτικό του Δικαστηρίου απαιτείται στις 

15.12.20 και ώρα 10:00 π.μ. ενώπιον του Δικαστηρίου η φυσική παρουσία 

τόσο των συνηγόρων όσο και του Καθ’ ου η Αίτηση και του αρμοδίου 

υπαλλήλου των Αιτητών.  

 

 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

 

Αρ. Ειδ. Πτώχευσης: 18/20  

Ορισμένη την 15.12.20 

 

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 τα e-mail που έχω λάβει από το συνήγορο του Καθ’ ου η 

Αίτηση με το οποίο συμφωνεί και ο συνήγορος των Αιτητών, η ακρόαση της 

παρούσας αναβάλλεται και επαναορίζεται για ακρόαση στις 27.1.21 και 

ώρα 10:00 π.μ. που έχει ήδη οριστεί και η ειδοποίηση πτώχευσης 17/20 με 

την οποία συνδέεται. Επιδικάζονται υπέρ των Αιτητών και εναντίον του Καθ’ 

ου η Αίτηση τα έξοδα της δικασίμου ημερ. 15.12.20.  

 

 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

 

Αρ. Αίτησης Εταιρείας: 411/20 

Ορισμένη την 15.12.20 

 

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.  

Μετά από όσα είχαν αναφερθεί από το Δικαστήριο σε σχέση με την αίτηση 

ημερ. 12.11.20 παρατηρώ ότι έχει καταχωρηθεί ex-parte αίτηση ημερ. 

10.12.20 προς διόρθωση της αίτησης 1.12.20.. Καμία από τις δύο αιτήσεις 

δεν έχουν επιδοθεί στον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη. 

Επομένως και οι δύο ορίζονται για επίδοση στις 22.12.20 και ώρα 9:00 π.μ. 

Σημειώνω ξανά ότι η αίτηση ημερ. 12.11.20 αντί στον Έφορο Εταιρειών έχει 

επιδοθεί στον επαρχιακό κτηματολογικό λειτουργό Λευκωσίας ο οποίος 

είναι άσχετος με την παρούσα διαδικασία.  

 

 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

 

Αρ. Αίτησης Εταιρείας: 842/20  

Ορισμένη την 15.12.20 

 

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 αίτηση αφορά παράταση χρόνου υποβολής του Εντύπου ΗΕ24Ε στον 

Έφορο Εταιρειών. Η αίτηση έχει δεόντως επιδοθεί στον Έφορο Εταιρειών ο 

οποίος δεν έχει πληροφορήσει το Δικαστήριο ότι έχει οποιαδήποτε ένσταση 

ή ότι πρόκειται να εμφανιστεί στο Δικαστήριο. Εκδίδεται, με ημερ. 15.12.20, 

το αιτούμενο διάταγμα ως η §Α της αίτησης. Καμιά διαταγή για έξοδα.  

 

 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 


