
 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 5770/11 

Ορισμένη: 15.4.21 

 

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 στις 15.4.21 αίτηση τροποποίησης της υπεράσπισης 

ημερομηνίας 22.12.20. Στο φάκελο του Δικαστηρίου δεν υπάρχει ένσταση 

στην αίτηση η οποία θα έπρεπε να είχε καταχωρηθεί μέχρι τις 12.4.21. Ο 

χρόνος ένστασης παρατείνεται μέχρι τις 14.5.21. Η αίτηση ορίζεται για 

οδηγίες, για να διαπιστωθεί κατά πόσο είναι έτοιμη για ακρόαση, στις 

18.5.21 και ώρα 9:00 π.μ. 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: 113/15 

Ορισμένη: 15.4.21 

 

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 για ακρόαση στις 15.4.21. Λόγω παλαιότερων υποθέσεων 

που εκκρεμούν στο ημερολόγιο του παρόντος Δικαστηρίου δυστυχώς η 

ακρόαση της δεν μπορεί να ξεκινήσει. Αναβάλλεται για ακρόαση την 1.7.21 

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: 508/16 

Ορισμένη: 15.4.21 

 

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 για ακρόαση στις 15.4.21. Λόγω παλαιότερων υποθέσεων 

που εκκρεμούν στο ημερολόγιο του παρόντος Δικαστηρίου δυστυχώς η 

ακρόαση της δεν μπορεί να ξεκινήσει. Αναβάλλεται για ακρόαση στις 6.7.21 

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: 731/16 

Ορισμένη: 15.4.21 

 

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. Έχει υποβληθεί κοινό αίτημα από τους 

συνηγόρους που εκπροσωπούν τους Ενάγοντες και την Εναγομένη 4 για 

αναστολή της υπόθεσης μέχρι την εκδίκαση της Αίτησης Εκκαθάρισης 1/21 

που έχει καταχωρηθεί εναντίον της Εναγομένης 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: 1456/16 

Ορισμένη: 15.4.21 

 

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 με βάση τη Δ.30. Οι Εναγόμενοι 2 και 

3 έχουν συμμορφωθεί με τις οδηγίες του Δικαστηρίου για καταχώρηση 

ενόρκων δηλώσεων αποκάλυψης εγγράφων. Με το εν λόγω διάταγμα 

έχουν επίσης συμμορφωθεί οι Εναγόμενοι 1, αλλά όχι ακόμα οι Ενάγοντες. 

Ο χρόνος καταχώρησης ένορκης δήλωσης αποκάλυψης εγγράφων εκ 

πλευράς Εναγόντων παρατείνεται μέχρι τις 24.5.21. Η αίτηση ορίζεται για 

περαιτέρω οδηγίες στις 27.5.21 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: 1554/16 

Ορισμένη: 15.4.21 

 

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. Έχει υποβληθεί κοινό αίτημα από τους 

συνηγόρους που εκπροσωπούν τους Ενάγοντες και την Εναγομένη 4 για 

αναστολή της υπόθεσης μέχρι την εκδίκαση της Αίτησης Εκκαθάρισης 1/21 

που έχει καταχωρηθεί εναντίον της Εναγομένης 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: 1152/18 

Ορισμένη: 15.4.21 

 

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. Όλοι οι συνήγοροι έχουν καταχωρήσει 

κλήση για οδηγίες με βάση τη Δ.30 και τα σχετικά παραρτήματα. Εκδίδονται 

εκ συμφώνου και εκατέρωθεν διατάγματα για ένορκη αποκάλυψη και 

επιθεώρηση εγγράφων. Η ένορκη αποκάλυψη εγγράφων να καταχωρηθεί 

μέχρι 31.5.21. Η αίτηση ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες με βάση τη Δ.30 

στις 4.6.21 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: 1913/18 

Ορισμένη: 15.4.21 

 

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 η κυρίως αίτηση ημερ. 5.11.20. Οι συνήγοροι των Καθ’ ων η 

Αίτηση 1-9 έχουν ζητήσει όπως η ένσταση καταχωρηθεί μέχρι τις 15.4.21. 

Ενόψει του ότι το πινάκιο θα πρέπει να αναρτηθεί σήμερα 14.4.21 δίδονται 

οδηγίες σε όλους τους Καθ’ ων η Αίτηση που θέλουν να καταχωρήσουν 

ένσταση να καταχωρήσουν την ένσταση τους μέχρι τις 23.4.21. Η αίτηση 

ορίζεται για οδηγίες στις 26.4.21 για να διαπιστωθεί κατά πόσο είναι έτοιμη 

για ακρόαση ή χρειάζεται να γίνουν οποιεσδήποτε άλλες διαδικασίες 

προηγουμένως.  

Υπενθυμίζω ότι με βάση την απόφαση του Δικαστηρίου ημερ. 23.3.21 το 

ενδιάμεσο διάταγμα ημερ. 13.3.20 έχει καταστεί απόλυτο σε ό,τι αφορά την 

Εναγομένη 1.  

 

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 



 
 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 464/20 

Ορισμένη: 15.4.21 

 

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 τρεις αιτήσεις, η αίτηση για έκδοση προσωρινών διαταγμάτων 

ημερ. 10.12.20, η αίτηση για παρακοή διατάγματος ημερ. 2.12.20 και η 

αίτηση για προσθήκη Εναγομένων ημερ. 2.12.20. Σε όλες τις αιτήσεις έχουν 

καταχωρηθεί ενστάσεις. Σε ό,τι αφορά την αίτηση για έκδοση προσωρινών 

διαταγμάτων ημερ. 10.12.20, έχει καταχωρηθεί στα πλαίσια της αίτηση για 

αντεξέταση των ενόρκως δηλούντων στις 12.3.21. Οι συνήγοροι των Καθ’ 

ων η Αίτηση επιθυμούν να καταχωρήσουν ένσταση, δίδεται προς τούτο 

χρόνος μέχρι τις 30.4.21. Η αίτηση για αντεξέταση ορίζεται για ακρόαση με 

γραπτές αγορεύσεις στις 10.5.21 και ώρα 10:00 π.μ. Την ίδια μέρα 

παραμένουν για οδηγίες όλες οι υπόλοιπες αιτήσεις. Το προσωρινό 

διάταγμα παραμένει σε ισχύ. Οι συνήγοροι παρακαλούνται να ανταλλάξουν 

τις γραπτές τους αγορεύσεις πριν τις αποστείλουν στο Δικαστήριο για να 

μπορέσει το Δικαστήριο να επιφυλάξει την απόφαση τους στις 10.5.21. 

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. Αγωγής: 1839/20 

Ορισμένη: 15.4.21 

 

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 1-3 για έκδοση 

απόφασης λόγω μη καταχώρησης υπεράσπισης η οποία έχει δεόντως 

επιδοθεί στο συνήγορο των Εναγομένων 1-3. Δίδονται οδηγίες να 

καταχωρηθεί η υπεράσπιση μέχρι 14.5.21. Η αίτηση ορίζεται για οδηγίες 

στις 19.5.21. 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. Γεν. Αίτησης: 336/19 

Ορισμένη: 15.4.21 

 

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 ζητούν όπως η αίτηση οριστεί για ακρόαση. Δεν θα 

προωθηθεί το αίτημα του Καθ’ ου η Αίτηση για καταχώρηση αίτησης 

παραμερισμού της συμπληρωματικής ένορκης δήλωσης που έχει 

καταχωρηθεί εκ μέρους των Αιτητών. Ως εκ των ανωτέρω, η αίτηση ορίζεται 

για ακρόαση με γραπτές αγορεύσεις στις 28.4.21 και ώρα 10:00 π.μ. Οι 

συνήγοροι να αποστείλουν τις γραπτές τους αγορεύσεις στο Δικαστήριο με 

e-mail αφού προηγουμένως τις ανταλλάξουν μεταξύ τους για να μπορέσει 

το Δικαστήριο να επιφυλάξει την απόφαση του. 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. Ειδ. Πτώχευσης: 33/20  

Ορισμένη: 15.4.21 

 

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 ορισμένη στις 15.4.21 και ώρα 10:00 π.μ. για ακρόαση με 

γραπτές αγορεύσεις, τις οποίες θα πρέπει να αποστείλετε ηλεκτρονικά στο 

Δικαστήριο, αφού τις ανταλλάξετε προηγουμένως μεταξύ σας, και θα σας 

ειδοποιήσω σχετικά με την επιφύλαξη της απόφασης.  

 

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αίτ. Εταιρείας: 192/21 

Ορισμένη: 15.4.21 

 

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. 26.3.21 για διόρθωση του μητρώου των μελών της 

εταιρείας, καθώς και καταχώρηση ειδοποιήσεων και εντύπων στον Έφορο 

Εταιρειών. Η αίτηση έχει επιδοθεί στον Έφορο Εταιρειών ο οποίος με e-

mail έχει ενημερώσει ότι δεν θα εμφανιστούν ούτε θα φέρουν ένσταση.  

 

Έχοντας λάβει υπόψη μου το περιεχόμενο της αίτησης, την ένορκη δήλωση 

που τη συνοδεύει, μαζί με τα επισυνημμένα Τεκμήρια και το γεγονός ότι η 

εταιρεία έχει μόνο ένα πιστωτή ο οποίος είναι και ο ενόρκως δηλών στην 

ένορκη δήλωση που συνοδεύει την αίτηση και έχει επίσης συγκατατεθεί 

στην έκδοση των αιτούμενων διαταγμάτων, εκδίδονται διατάγματα ως οι 

§§Α(α)-(γ), Β(α) και (β), Γ και Δ της αίτησης. Καμιά διαταγή για έξοδα. Η 

ημερομηνία έκδοσης του διατάγματος είναι 15.4.21.  

 

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 


