
 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 7550/13 

Ορισμένη: 24.2.21 

 

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 24.2.21 και ώρα 10:30 π.μ. Δεν 

έχω ειδοποιηθεί από κανένα εκ των συνηγόρων των διαδίκων για τις 

προθέσεις τους. Αναφέρω όμως ότι στο ημερολόγιο του Δικαστηρίου 

εκκρεμούν παλαιότερες υποθέσεις για ακρόαση και έτσι δεν θα μπορέσει να 

ξεκινήσει η ακρόαση της παρούσας αγωγής η οποία επαναορίζεται για 

ακρόαση στις 28.5.21 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: 2118/14 

Ορισμένη: 24.2.21 

 

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 24.2.21 και ώρα 10:30 π.μ. Δεν 

έχω ειδοποιηθεί από κανένα εκ των συνηγόρων των διαδίκων για τις 

προθέσεις τους. Αναφέρω όμως ότι στο ημερολόγιο του Δικαστηρίου 

εκκρεμούν παλαιότερες υποθέσεις για ακρόαση και έτσι δεν θα μπορέσει να 

ξεκινήσει η ακρόαση της παρούσας αγωγής η οποία επαναορίζεται για 

ακρόαση στις 26.5.21 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: 3140/16 

Ορισμένη: 24.2.21 

 

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.  

Σύμφωνα με τα e-mail που έχουν αποστείλει οι δικηγόροι στο Δικαστήριο 

αναμένεται να καταχωρηθεί ειδοποίηση αλλαγής δικηγόρου σε ό,τι αφορά 

τον Εναγόμενο 1. Ο Εναγόμενος 2 και οι Ενάγοντες ζητούν όπως η 

υπόθεση οριστεί εκ νέου για οδηγίες γιατί γίνονται προσπάθειες 

διευθέτησης της. Σημειώνω ότι η αγωγή εκκρεμεί μόνο για τους 

Εναγόμενους 1 και 2. Λαμβάνοντας υπόψη μου τα πιο πάνω, καθώς και 

την αλλαγή δικηγόρου που θα γίνει εκ μέρους του Εναγομένου 1, η αγωγή 

επαναορίζεται για οδηγίες στις 14.4.21 και ώρα 9:00 π.μ. Καμιά διαταγή για 

έξοδα. Παρακαλώ όπως μέχρι τότε γίνει η αλλαγή εμφάνισης συνηγόρου εκ 

μέρους του Εναγομένου 1 και όπως ενημερωθεί το Δικαστήριο πριν την 

ημερομηνία που έχει οριστεί αναφορικά με τις προσπάθειες που γίνονται 

για διευθέτηση της υπόθεσης.  

 

 (Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 1493/19 

Ορισμένη: 24.2.21 

 

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 για οδηγίες η ενδιάμεση αίτηση ημερ. 26.6.20 για διαγραφή του 

τροποποιημένου κλητηρίου εντάλματος. Οι συνήγοροι των Αιτητών ζητούν 

την άδεια του Δικαστηρίου όπως αποσύρουν την αίτηση χωρίς διαταγή για 

έξοδα, θέση με την οποία συμφωνεί και η συνήγορος των Καθ’ ων η 

Αίτηση. Ως εκ των ανωτέρω, η αίτηση ημερ. 26.6.20 αποσύρεται και 

απορρίπτεται εκ συμφώνου. Καμιά διαταγή για έξοδα. Δεν φαίνεται να έχει 

καταχωρηθεί η υπεράσπιση στο τροποποιημένο κλητήριο ένταλμα και 

δίνονται οδηγίες όπως αυτή καταχωρηθεί εντός ενός μηνός από 24.2.21. Η 

αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 7.4.21 και ώρα 9:00 π.μ.  

 

 

 (Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αίτησης Πτώχευσης: 6/20 

Ορισμένη: 24.2.21 

 

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 του Καθ’ ου η Αίτηση έχουν πληροφορήσει το Δικαστήριο ότι 

έχουν καταχωρήσει έφεση κατά της απόφασης ημερ. 5.2.21 που έχει 

εκδοθεί από το Ανώτατο Δικαστήριο. Ως πληροφορούν το Δικαστήριο έχουν 

σκοπό να καταχωρήσουν αίτηση για αναστολή της διαδικασίας πτώχευσης 

στην παρούσα αίτηση γι’ αυτό και ζητούν σχετικές οδηγίες και χρόνο. Η 

αίτηση ορίζεται για οδηγίες στις 11.3.21 και ώρα 9:00 π.μ. Αίτηση για 

αναστολή της διαδικασίας να καταχωρηθεί μέχρι τις 4.3.21 και με δικές μου 

οδηγίες να οριστεί στις 11.3.21 και ώρα 9:00 π.μ. Έξοδα στην πορεία της 

αίτησης, σε καμία όμως περίπτωση εναντίον των Αιτητών.  

 

 

 (Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 


