
 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 4413/13 

Ορισμένη: 16.4.21 

 

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 ήταν ορισμένη για ακρόαση στις 26.1.21 και ορίστηκε από το 

Πρωτοκολλητείο για προγραμματισμό στις 16.4.21 ενόψει των μέτρων που 

ίσχυαν τότε λόγω κορωνοϊού. Οι συνήγοροι των Εναγόντων ζητούν όπως 

επαναοριστεί για ακρόαση. Η υπόθεση ορίζεται για ακρόαση στις 14.6.21 

και ώρα 10:30 π.μ. 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: 7423/13 

Ορισμένη: 16.4.21 

 

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.  

Στην εν λόγω υπόθεση έχει εκδοθεί εκ συμφώνου απόφαση στις 26.1.21 

εναντίον και των δύο Εναγομένων και εκ λάθους δεν είχε ακυρωθεί η 

ημερομηνία 16.4.21 η οποία είχε οριστεί από το Πρωτοκολλητείο. 

Επομένως η ημερομηνία 16.4.21 ακυρώνεται. Καμία διαταγή για έξοδα.  

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 5846/14 

Ορισμένη: 16.4.21 

 

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 παρούσα υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση. Εκκρεμούν στο 

ημερολόγιο του Δικαστηρίου πολλές παλαιότερες υποθέσεις γι’ αυτό και η 

παρούσα αναβάλλεται και επαναορίζεται για ακρόαση στις 2.7.21 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: 4243/15 

Ορισμένη: 16.4.21 

 

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 παρούσα υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση. Εκκρεμούν στο 

ημερολόγιο του Δικαστηρίου πολλές παλαιότερες υποθέσεις γι’ αυτό και η 

παρούσα αναβάλλεται και επαναορίζεται για ακρόαση στις 25.6.21 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: 4208/17 

Ορισμένη: 16.4.21 

 

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 παρούσα υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση. Εκκρεμούν στο 

ημερολόγιο του Δικαστηρίου πολλές παλαιότερες υποθέσεις γι’ αυτό και η 

παρούσα αναβάλλεται και επαναορίζεται για ακρόαση στις 7.7.21 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: 1423/19 

Ορισμένη: 16.4.21 

 

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.  

Τα δικόγραφα έχουν κλείσει και οι συνήγοροι των Εναγόντων έχουν 

καταχωρήσει κλήση για οδηγίες με βάση τη Δ.30 και οι Εναγόμενοι έχουν 

καταχωρήσει το σχετικό παράρτημα. Σύμφωνα με τις θέσεις τους εκδίδονται 

εκ συμφώνου και εκατέρωθεν διατάγματα αποκάλυψης και επιθεώρησης 

εγγράφων. Ένορκες δηλώσεις αποκάλυψης να καταχωρηθούν μέχρι 

31.5.21. Η υπόθεση ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες με βάση τη Δ.30 στις 

3.6.21 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: 3104/19 

Ορισμένη: 16.4.21 

 

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 16.4.21 η αίτηση ημερ. 12.1.21 για έκδοση 

διατάγματος αναστολής διαδικασίας εκποίησης του ακινήτου. Αναμένω να 

λάβω τις γραπτές αγορεύσεις των μερών μέχρι τις 10:00 π.μ. στις 16.4.21, 

αφού προηγουμένως τα μέρη τις ανταλλάξουν μεταξύ τους.  

Εκκρεμεί επίσης αίτηση για οδηγίες με βάση τη Δ.30 στα πλαίσια της 

οποίας έχουν εκδοθεί διατάγματα αποκάλυψης εγγράφων. Κανένας από 

τους συνηγόρους δεν έχει συμμορφωθεί με τις οδηγίες του Δικαστηρίου, 

επομένως παρατείνεται ο χρόνος καταχώρησης ενόρκων δηλώσεων 

αποκάλυψης εγγράφων μέχρι 31.5.21. Η αγωγή ορίζεται για περαιτέρω 

οδηγίες στις 3.6.21 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: 3510/19 

Ορισμένη: 16.4.21 

 

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 στις 16.4.21 αναφορικά με τους Εναγομένους 1-

5, εναντίον της Εναγομένης 6 έχει εκδοθεί απόφαση. Έχουν εκδοθεί εκ 

συμφώνου διατάγματα ένορκης αποκάλυψης εγγράφων με τα οποία έχουν 

συμμορφωθεί οι Εναγόμενοι 1-5 στις 18.11.20 και οι Ενάγοντες στις 

9.11.20. Ακολούθως οι συνήγοροι είχαν ενημερώσει το Δικαστήριο ότι 

γίνονταν προσπάθειες διευθέτησης και ζητούσαν ημερομηνία για οδηγίες. 

Επειδή δεν έχω καμία ενημέρωση, στα πλαίσια της Δ.30, δίδονται οδηγίες 

στους συνηγόρους όπως καταχωρήσουν ονομαστικό κατάλογο μαρτύρων 

και σύνοψη της μαρτυρίας τους μέχρι τις 30.5.21. Η αγωγή ορίζεται για 

οδηγίες στις 2.6.21. Έξοδα στην πορεία.  

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 300/20 

Ορισμένη: 16.4.21 

 

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. Σύμφωνα με τον φάκελο του 

Δικαστηρίου οι συνήγοροι έχουν καταχωρήσει τον κατάλογο μαρτύρων και 

τη σύνοψη της μαρτυρίας τους, ζητούν ημερομηνία ακρόασης. Ενόψει των 

ανωτέρω, ορίζεται για ακρόαση στις 8.7.21 και ώρα 10:30 π.μ.  

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 598/20 

Ορισμένη: 16.4.21 

 

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.  

Τα δικόγραφα έχουν ολοκληρωθεί. Έχει καταχωρηθεί αίτηση για κλήση για 

οδηγίες στην οποία οι Εναγόμενοι έχουν καταχωρήσει το σχετικό 

παράρτημα. Εκδίδονται εκ συμφώνου και εκατέρωθεν διατάγματα 

αποκάλυψης και επιθεώρησης εγγράφων. Ένορκες δηλώσεις αποκάλυψης 

εγγράφων να καταχωρηθούν μέχρι 31.5.21. Ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες 

με βάση τη Δ.30 στις 4.6.21. Έξοδα στην πορεία.  

 

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 2207/20 

Ορισμένη: 16.4.21 

 

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 λόγω μη καταχώρησης υπεράσπισης 

εναντίον των Εναγομένων 1-4 ημερ. 12.11.20. Δίδονται οδηγίες στο 

συνήγορο των Εναγομένων 1-4 όπως καταχωρήσει την υπεράσπιση του 

μέχρι 31.5.21. Η αίτηση ορίζεται για οδηγίες στις 4.6.21. 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. Αίτ. Εταιρειών: 208/21 

Ορισμένη: 16.4.21 

 

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 αφορά έγκριση και επικύρωση σχεδίου συγχώνευσης μεταξύ 

τριών εταιρειών. Έχει επιδοθεί δεόντως στον Έφορο Εταιρειών ο οποίος 

δεν έχει ειδοποιήσει το Δικαστήριο ότι προτίθεται να εμφανιστεί ή ότι έχει 

οποιαδήποτε ένσταση στην αίτηση. Έχω μελετήσει την αίτηση η οποία είναι 

λεπτομερής και παραθέτει όλα τα απαραίτητα γεγονότα, ως και την ένορκη 

δήλωση που τη συνοδεύει στην οποία επισυνάπτονται 28 τεκμήρια τα 

οποία επικυρώνουν όλα όσα αναφέρονται στην αίτηση. Οι Αιτήτριες 1, 2 και 

3 έχουν πιστωτές τους οποίους πιστοποιούν οι ελεγκτές τους και όλοι οι 

πιστωτές έχουν δώσει τη συγκατάθεση τους. Λαμβάνοντας υπόψη μου όλα 

τα πιο πάνω, το Δικαστήριο έχει ικανοποιηθεί ότι δικαιολογείται η έκδοση 

των αιτούμενων διαταγμάτων και διά του παρόντος εκδίδονται διατάγματα 

ως οι παράγραφοι Α-Η της αίτησης. Καμιά διαταγή για έξοδα.  

 

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 


