
 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 580/10 

Ορισμένη: 19.4.21 

 

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.  

Στις 19.4.21 είναι ορισμένη με δικές μου οδηγίες για οδηγίες η αγωγή και η 

αίτηση ημερ. 9.4.21 που καταχωρήθηκε εκ μέρους του Εναγομένου 1. Ο 

Ενάγοντας μέσω των συνηγόρων του έχει ήδη καταχωρήσει την ένσταση 

του στην αίτηση. Οι συνήγοροι του Εναγομένου 2 και του Τριτοδιαδίκου 

έχουν ενημερώσει το Δικαστήριο ότι δεν έχουν ένσταση στην αίτηση. 

Ενόψει των ανωτέρω, και εφόσον έχει ήδη καταχωρηθεί η ένσταση, θεωρώ 

ορθότερο όπως η αίτηση οριστεί σε σύντομη ημερομηνία για ακρόαση και 

προς τούτο ορίζεται στις 27.4.21 και ώρα 10:00 π.μ. με γραπτές 

αγορεύσεις, τις οποίες οι συνήγοροι του Ενάγοντα και Εναγομένου 1 

καλούνται να αποστείλουν στο Δικαστήριο με e-mail αφού προηγουμένως 

τις ανταλλάξουν μεταξύ τους. Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες. Θεωρώ ότι δεν 

υπάρχει ανάγκη φυσικής παρουσίας στις 19.4.21.  

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 1006/13 

Ορισμένη: 19.4.21 

 

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.  

Έχω λάβει τα e-mail των συνηγόρων μέσω των οποίων το Δικαστήριο 

πληροφορείται ότι έχει τακτοποιηθεί και το θέμα της εκπροσώπησης της 

Εναγομένης 1. Ζητούν να οριστεί για ακρόαση όλα τα μέρη. Ορίζεται για 

ακρόαση στις 7.6.21 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: 3215/14 

Ορισμένη: 19.4.21 

 

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 στις 19.4.21. Δεν φαίνεται να έχει 

υπάρξει συμμόρφωση με το διάταγμα για περαιτέρω και καλύτερες 

λεπτομέρειες, ούτε και να έχουν εκτελεστεί οι οδηγίες του Δικαστηρίου 

ημερ. 22.10.20. Η αγωγή αναβάλλεται για τελευταία φορά για οδηγίες στις 

17.5.21 και ώρα 9:00 π.μ. και παρακαλώ όπως μέχρι τότε υπάρξει 

συμμόρφωση με το διάταγμα και τις οδηγίες του Δικαστηρίου. 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: 5690/14 

Ορισμένη: 19.4.21 

 

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 e-mail τους οι δικηγόροι 

ενημερώνουν το Δικαστήριο ότι υπάρχει κοινό αίτημα για επαναορισμό της 

υπόθεσης για οδηγίες σε περίπου 1,5 μήνα με σκοπό την επίτευξη λύσης 

διευθέτησης. Ενόψει των ανωτέρω, η υπόθεση αναβάλλεται εκ νέου για 

οδηγίες για τις 23.6.21 και ώρα 9:00 π.μ. Ενόψει του λόγου για τον οποίο 

έχει αναβληθεί και του γεγονότος ότι το αίτημα είναι από κοινού, 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: 6836/14 

Ορισμένη: 19.4.21 

 

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 είχε αναβληθεί για οδηγίες από το Πρωτοκολλητείο στις 27.1.21 

για τις 19.4.21 ενόψει των μέτρων που ίσχυαν λόγω της επιδημίας του 

κορωνοϊού. Προηγουμένως ήταν ορισμένη για ακρόαση, αφού δεν έχω 

καμία ενημέρωση από τους συνηγόρους που τη χειρίζονται ως προς τις 

θέσεις τους, η υπόθεση ορίζεται για ακρόαση στις 29.6.21 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: 2260/15 

Ορισμένη: 19.4.21 

 

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 ακρόαση στις 19.4.21. Ο συνήγορος των 

Εναγομένων έχει ενημερώσει το Δικαστήριο ότι η πρόθεση του είναι να 

αποσυρθεί από την εκπροσώπηση τους. Προς τούτο τους έχει στείλει 

συστημένες επιστολές οι οποίες όμως δεν έχουν παραληφθεί από αυτούς. 

Ζητά από το Δικαστήριο όπως του δώσει την άδεια να αποσυρθεί από 

συνήγορος των Εναγομένων και παράλληλα δώσει οδηγίες στο 

Πρωτοκολλητείο όπως ενημερώσει τους Εναγόμενους για τη νέα 

ημερομηνία. Θεωρώ ότι η πιο πάνω θέση του συνηγόρου των Εναγομένων 

δεν είναι δόκιμη υπό την έννοια του ότι οι διευθύνσεις που υπάρχουν στον 

φάκελο του Δικαστηρίου είναι οι ίδιες με αυτές που ο συνήγορος των 

Εναγομένων προσπάθησε να επικοινωνήσει με τους Εναγόμενους. Η 

υπόθεση θα αναβληθεί για οδηγίες σε μια σχετικά σύντομη ημερομηνία και 

είναι η παράκληση μου προς τον συνήγορο των Εναγομένων όπως 

προσπαθήσει να εντοπίσει είτε κάποιο αριθμό τηλεφώνου είτε κάποια 

διεύθυνση e-mail των Εναγομένων και να προσπαθήσει να τους 

κοινοποιήσει την πρόθεση του για απόσυρση, όπως και την ημερομηνία 

που είναι ορισμένη η υπόθεση και την αναγκαιότητα παρουσίας τους στο 

Δικαστήριο σχετικά. Η υπόθεση αναβάλλεται για οδηγίες στις 21.5.21 και 



 
 

ώρα 9:30 π.μ. Έξοδα στην πορεία της αγωγής, όχι εναντίον των 

Εναγόντων.  

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 3009/17 

Ορισμένη: 19.4.21 

 

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 ακρόαση στις 19.4.21. Ενόψει παλαιότερων 

αγωγών που εκκρεμούν στο ημερολόγιο του Δικαστηρίου, επαναορίζεται 

για ακρόαση στις 8.7.21 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: 2168/18 

Ορισμένη: 19.4.21 

 

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 στις 27.1.21. Λόγω των μέτρων που ίσχυαν 

ενόψει της πανδημίας το Πρωτοκολλητείο την όρισε στις 19.4.21. 

Παρατηρώ ότι δεν έχει καταχωρηθεί ακόμα εκ πλευράς Εναγομένων 1 και 2 

αίτηση για ακύρωση και ή παραμερισμό της απόφασης που κατέστησε το 

μονομερώς εκδοθέν στις 2.8.18 διατάγματος απόλυτο, γι’ αυτό και η 

υπόθεση ορίζεται εκ νέου για οδηγίες στις 25.5.21 και ώρα 9:00 π.μ. Οι 

συνήγοροι των Εναγομένων 1 και 2 να καταχωρήσουν την αίτηση τους 

μέχρι τότε η οποία να οριστεί με δικές μου οδηγίες στις 25.5.21 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: 2952/19 

Ορισμένη: 19.4.21 

 

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 με βάση τη Δ.30 στις 19.4.21. Οι 

Ενάγοντας έχουν καταχωρήσει την ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων 

τους σύμφωνα με τις οδηγίες του Δικαστηρίου. Ο δικηγόρος των 

Εναγομένων Εξ Ανταπαιτήσεως Εναγόντων έχει καταχωρήσει τη δική του 

αίτηση κλήσης για οδηγίες με βάση τη Δ.30 η οποία είναι ορισμένη στις 

19.5.21 και οι Εξ Ανταπαιτήσεως Εναγόμενοι έχουν καταχωρήσει το 

παράρτημα τους. Δίδονται οδηγίες στο συνήγορο των Εναγομένων να 

καταχωρήσει την ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων του σύμφωνα με 

τις οδηγίες του Δικαστηρίου στα πλαίσια της αίτησης που έχει καταχωρηθεί 

από τους Ενάγοντες μέχρι 19.5.21. Εκδίδονται επίσης στα πλαίσια της 

αίτησης των Εναγομένων ΕΞ Ανταπαιτήσεως Εναγόντων διατάγματα για 

ένορκη αποκάλυψη εγγράφων και για τους δύο συνηγόρους οι οποίες 

επίσης να καταχωρηθούν μέχρι 19.5.21. Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 

19.5.21. Έξοδα στην πορεία.  

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 3796/19 

Ορισμένη: 19.4.21 

 

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 στις 19.4.21 στη βάση της αίτησης με 

βάση τη Δ.30 που έχει καταχωρηθεί από τους συνηγόρους των Εναγόντων 

στην οποία οι συνήγοροι των Εναγομένων έχουν καταχωρήσει το δικό τους 

παράρτημα. Εκδίδονται εκ συμφώνου και εκατέρωθεν διατάγματα για 

ένορκη αποκάλυψη και επιθεώρηση εγγράφων. Ένορκες δηλώσεις 

αποκάλυψης να καταχωρηθούν μέχρι 28.5.21. Η αγωγή 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. Αίτησης: 252/20 

Ορισμένη: 19.4.21 

 

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.  

Έχει καταχωρηθεί η ένσταση των Καθ’ ων η Αίτηση στην αίτηση των 

Αιτητών. Η συνήγορος των Αιτητών δηλώνει ότι δεν πρόκειται να προβεί σε 

οποιοδήποτε ενδιάμεσο διαδικαστικό διάβημα, ενώ η πλευρά της Καθ’ ης η 

Αίτηση έχει δηλώσει ότι προτίθεται να καταχωρήσει αίτηση για αντεξέταση 

του ενόρκως δηλούντα στην ένορκη δήλωση που συνοδεύει την αίτηση. Με 

νέο της e-mail αναφέρει ότι προτού προβεί σε τέτοιο διαδικαστικό διάβημα 

θα καταχωρήσει αίτηση για επιθεώρηση του φακέλου της υπόθεσης επί του 

οποίου στηρίχτηκε η αίτηση των Αιτητών. Μελετά επίσης το ενδεχόμενο να 

καταχωρήσει αίτημα για παραπομπή δικαστικού ερωτήματος στο 

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αίτηση ορίζεται για οδηγίες στις 

14.5.21 και ώρα 9:00 π.μ. Εάν θα καταχωρηθούν οποιεσδήποτε ενδιάμεσες 

αιτήσεις να καταχωρηθούν μέχρι τότε και να οριστούν με δικές μου οδηγίες 

την εν λόγω ημερομηνία. 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. Αίτησης: 920/20 

Ορισμένη: 19.4.21 

 

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 έχει δεόντως επιδοθεί στον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο 

Παραλήπτη ο οποίος δεν έχει κοινοποιήσει στο Δικαστήριο ούτε πρόθεση 

του να εμφανιστεί στη διαδικασία ούτε πρόθεση του να καταχωρήσει 

ένσταση. Έχοντας μελετήσει την αίτηση, την ένορκη δήλωση που τη 

συνοδεύει και το γεγονός ότι η εταιρεία έχει μόνο ένα πιστωτή, τον μόνο 

μέτοχο της ο οποίος έχει εγκρίνει το ψήφισμα, δεν υπάρχουν πρόσωπα των 

οποίων τα συμφέροντα θα επηρεαστούν αρνητικά από την προτεινόμενη 

μείωση, ούτε και πιστωτές που να μην έχουν συγκατατεθεί στο εν λόγω 

ψήφισμα, η εταιρεία απαλλάσσεται από την υποχρέωση να προβεί σε 

οποιεσδήποτε δημοσιεύσεις και ή ειδοποιήσεις. Εγκρίνονται και εκδίδονται 

σχετικά τα αιτούμενα διατάγματα ως οι παράγραφοι Α, Β και Γ της αίτησης. 

Καμιά διαταγή για έξοδα. Η ημερομηνία του διατάγματος είναι η 19.4.21.  

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 


