
 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 1769/12 

Ορισμένη: 14.5.21 

 

Δικαστήριο: Ως αναφέρω στο πρακτικό μου ημερ. 28.4.21 είναι αναγκαία η 

φυσική παρουσία τόσο των δικηγόρων των Εναγόντων όσο και των 

Εναγομένων οι οποίοι εμφανίζονται προσωπικά στις 14.5.21 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: 4947/13 

Ορισμένη: 14.5.21 

 

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 14.5.21. Έχει υποβληθεί κοινό 

αίτημα από τους συνηγόρους που εκπροσωπούν τους Εναγομένους 2 και 3 

για αναστολή της υπόθεσης μέχρι την εκδίκαση της Αίτησης Εκκαθάρισης 

1/21 που έχει καταχωρηθεί εναντίον των Εναγομένων 2 και 3. 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: 6903/14 

Ορισμένη: 14.5.21 

 

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 προηγούμενες οδηγίες του Δικαστηρίου στο πρακτικό του ημερ. 14.4.21 ήταν 

ως ακολούθως: «Η αγωγή έχει οριστεί από το Πρωτοκολλητείο για οδηγίες στις 

22.1.21 λόγω των μέτρων που ίσχυαν ενόψει της πανδημίας. Το τελευταίο 

πρακτικό του Δικαστηρίου αναφέρει τα ακόλουθα: «Παρατηρώ ότι ορίζεται με 

βάση τα πρακτικά του Δικαστηρίου για οδηγίες εδώ και αρκετό καιρό, τα πρακτικά 

του Δικαστηρίου είναι στενογραφημένα και δεν γνωρίζω το λόγο. Θα παραμείνει 

για οδηγίες για μια τελευταία ημερομηνία και παρακαλούνται οι δικηγόροι να 

ενημερώσουν το Δικαστήριο ανάλογα με τις προθέσεις τους προ της ημερομηνίας 

που είναι ορισμένη.» Και πάλι δεν υπήρξε συμμόρφωση με τις οδηγίες του 

Δικαστηρίου και καμία επικοινωνία από τους δικηγόρους που τη χειρίζονται με το 

Δικαστήριο. Η υπόθεση ορίζεται για τελευταία φορά για οδηγίες στις 14.5.21 και 

ώρα 9:00 π.μ. και παρακαλώ πολύ όπως έχω τις θέσεις των δικηγόρων πριν από 

την εν λόγω ημερομηνία. Καμιά διαταγή για έξοδα.» 

Παρατηρώ ότι ακόμα δεν έχω απάντηση από κανένα εκ των συνηγόρων που τη 

χειρίζονται στα πιο πάνω. Ενόψει των ανωτέρω, η υπόθεση ορίζεται για ακρόαση 

την 21.9.21 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: 1599/15 

Ορισμένη: 14.5.21 

 

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 14.5.21. Έχει υποβληθεί 

αίτημα αναβολής εκ μέρους των Εναγομένων οι οποίοι διαμένουν στην 

Ιταλία και λόγω της πανδημίας και των περιοριστικών μέτρων δεν μπορούν 

να βρίσκονται ενώπιον του Δικαστηρίου και οι δικηγόροι τους θεωρούν ότι η 

παρουσία τους είναι αναγκαία. Οι συνήγοροι των Εναγόντων δεν φέρουν 

ένσταση στο αίτημα και δεν ζητούν έξοδα. Ενόψει των ανωτέρω, η αίτηση 

εγκρίνεται. Η υπόθεση αναβάλλεται για ακρόαση στις 23.9.21 και ώρα 

10:30 π.μ. Καμιά διαταγή για έξοδα. Παρακαλούνται οι συνήγοροι να 

ενημερώσουν πριν από την εν λόγω ημερομηνία το Δικαστήριο κατά πόσο 

θα βρίσκονται στην Κύπρο για να μπορέσει να ξεκινήσει η ακρόαση της 

υπόθεσης.  

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 



 
 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 1764/15 

Ορισμένη: 14.5.21 

 

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.  

Στο προηγούμενο πρακτικό ημερ. 29.3.21 το Δικαστήριο είχε αναφέρει τα 

ακόλουθα: «Η υπόθεση είναι ορισμένη για οδηγίες στις 29.3.21 μετά από τη θέση 

των συνηγόρων των Εναγομένων ότι όλα τα περιουσιακά στοιχεία των 

Εναγομένων 1 και 4 έχουν εκποιηθεί από την Ενάγουσα, οι Εναγόμενοι 1 και 4 

τελούν υπό διαχείριση και υπήρχε πρόθεση για συμβιβασμό της υπόθεσης σε 

περίπτωση που έχουν μείνει υπόλοιπα που οφείλονται ακόμα στους Ενάγοντες 

μετά την εκποίηση των ενυπόθηκων κτημάτων. Δεν είχα καμία ενημέρωση από 

κανένα από τους συνηγόρους ως προς το τι έχει γίνει στο μεταξύ και κατά πόσο 

υπήρξε οποιαδήποτε εξέλιξη σε σχέση με τον συμβιβασμό της υπόθεσης. Η 

υπόθεση αναβάλλεται για τελευταία φορά για οδηγίες στις 14.5.21 και ώρα 9:00 

π.μ. και παρακαλούνται οι συνήγοροι των πλευρών όπως ενημερώσουν το 

Δικαστήριο πριν από την εν λόγω ημερομηνία αναφορικά με τις προσπάθειες 

συμβιβασμού. Καμιά διαταγή για έξοδα.»  

Επειδή και πάλι δεν έχω τύχει καμίας ενημέρωσης, η υπόθεση ορίζεται για 

ακρόαση στις 27.9.21 και ώρα 10:30 π.μ. Αν υπάρξει οποιαδήποτε εξέλιξη οι 

δικηγόροι να ενημερώσουν το Δικαστήριο από προηγουμένως. 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: 4279/15 

Ορισμένη: 14.5.21 

 

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 14.5.21. Ο συνήγορος των 

Εναγομένων έχει αποστείλει e-mail με το οποίο ζητά να οριστεί για 

ακρόαση η υπόθεση σε μια μακρινή ημερομηνία γιατί συνεχίζονται μεν οι 

διαπραγματεύσεις για συμβιβασμό, αλλά ακόμα δεν έχει επιτευχθεί 

συμβιβασμός. Η υπόθεση ορίζεται για ακρόαση στις 28.9.21 και ώρα 10:30 

π.μ. Καμιά διαταγή για έξοδα. Νοείται ότι εάν επιτευχθεί συμβιβασμός 

ενωρίτερα και οι συνήγοροι επιθυμούν να δηλωθεί η υπόθεση μπορούν να 

ζητήσουν την άδεια του Δικαστηρίου για το σκοπό αυτό.  

 

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 669/16 

Ορισμένη: 14.5.21 

 

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 είναι ορισμένη για ακρόαση. Λόγω πολύ παλαιότερων 

υποθέσεων που εκκρεμούν στο ημερολόγιο του Δικαστηρίου, η παρούσα 

αναβάλλεται και επαναορίζεται για ακρόαση στις 22.9.21 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: 1606/16 

Ορισμένη: 14.5.21 

 

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 14.5.21. Έχει υποβληθεί κοινό 

αίτημα από τους συνηγόρους που εκπροσωπούν όλους τους διάδικους για 

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

που έχει καταχωρηθεί εναντίον των Εναγομένων. 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: 3952/17 

Ορισμένη: 14.5.21 

 

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. Οι συνήγοροι έχουν ενημερώσει το 

Δικαστήριο ότι δεν έχει τελεσφορήσει η προσπάθεια εξώδικης διευθέτησης. 

Οι συνήγοροι των Εναγόντων έχουν καταχωρήσει κλήση για οδηγίες με 

βάση τη Δ.30 και οι Εναγόμενοι έχουν καταχωρήσει το παράρτημα τους. 

Έχουν εκδοθεί διατάγματα για αποκάλυψη εγγράφων με τα οποία έχουν 

συμμορφωθεί μόνο οι Ενάγοντες. Παρατείνεται ο χρόνος ένορκης 

αποκάλυψης εγγράφων εκ πλευράς Εναγομένων μέχρι τις 18.6.21. Η 

αγωγή ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες με βάση τη Δ.30 στις 23.6.21. 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: 1823/19 

Ορισμένη: 14.5.21 

 

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.  

Έχουν εκδοθεί εκατέρωθεν διατάγματα αποκάλυψης εγγράφων με τα οποία 

δεν έχει συμμορφωθεί κανένας εκ των διαδίκων. Για τελευταία φορά 

παρατείνεται ο χρόνος καταχώρησης ένορκης αποκάλυψης εγγράφων από 

όλους τους διάδικους μέχρι τις 30.6.21. Η αγωγή ορίζεται για περαιτέρω 

οδηγίες με βάση τη Δ.30 στις 2.7.21 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: 2149/19 

Ορισμένη: 14.5.21 

 

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.  

Έχουν καταχωρηθεί έ/δ αποκάλυψης εγγράφων εκ πλευράς Εναγόντων. Οι 

Εναγόμενοι 1 και 2 ακόμα δεν έχουν καταχωρήσει τις δικές τους έ/δ 

αποκάλυψης. Παρατείνεται ο χρόνος καταχώρησης ένορκης αποκάλυψης 

εγγράφων από όλους τους διάδικους μέχρι τις 30.6.21. Η αγωγή ορίζεται 

για περαιτέρω οδηγίες με βάση τη Δ.30 στις 2.7.21 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: 2706/19 

Ορισμένη: 14.5.21 

 

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.  

Είχαν δοθεί οδηγίες για καταχώρηση ονομαστικού καταλόγου μαρτύρων και 

σύνοψης μαρτυρίας και από τους δύο συνηγόρους. Κανένας δεν έχει 

συμμορφωθεί με τις οδηγίες του Δικαστηρίου. Παρατείνεται εκ νέου ο 

χρόνος καταχώρησης του ονομαστικού καταλόγου μαρτύρων και της 

σύνοψης μαρτυρίας μέχρι 30.6.21. Η αγωγή ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες 

με βάση τη Δ.30 στις 6.7.21. 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: 110/20 

Ορισμένη: 14.5.21 

 

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 έκδοση απόφασης λόγω μη καταχώρησης 

υπεράσπισης. Οι συνήγοροι των Εναγομένων ζητούν περαιτέρω χρόνο 

λόγω του ότι οι πελάτες τους αντιμετωπίζουν κάποια προβλήματα και δεν 

μπόρεσαν να συναντηθούν για την ετοιμασία της υπεράσπισης τους, αίτημα 

για το οποίο δεν έχουν ένσταση οι συνήγοροι των Εναγόντων. Η αίτηση 

ημερ. 15.2.21 αναβάλλεται για απόδειξη στις 8.7.21, εκτός αν καταχωρηθεί 

υπεράσπιση μέχρι 5.7.21. 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. Αγωγής: 332/20 

Ορισμένη: 14.5.21 

 

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 συνήγορος των Εναγουσών αναφέρει ότι λόγω των συνθηκών της 

πανδημίας δεν καταχώρησε ακόμα τις σχετικές ενστάσεις και αιτήσεις που 

επιθυμεί σε σχέση με την κυρίως αίτηση. Οι συνήγοροι των Εναγομένων 

αναφέρουν ότι δεν έχουν ένσταση να δοθεί μια άλλη ημερομηνία στην κα 

Παπακόκκινου τόσο για καταχώρηση των αιτήσεων που η ίδια επιθυμεί 

(αίτηση για συμπληρωματική έ/δ και για αντεξέταση του ε/δ, αλλά ζητούν 

όπως δοθεί και χρόνος στη συνήγορο των Αιτητριών για καταχώρηση 

ένστασης στην αίτηση τους ημερ. 30.11.20 για έκδοση διατάγματος τύπου 

Crepe v. Loam order.  

Ενόψει των ανωτέρω, όλες οι αιτήσεις αναβάλλονται για τις 24.6.21 και ώρα 

9:00 π.μ. Τυχόν αιτήσεις εκ μέρους των Εναγουσών να καταχωρηθούν 

προηγουμένως και να οριστούν με δικές μου οδηγίες στις 24.6.21, και η 

ένσταση των Εναγουσών στην αίτηση των Εναγομένων ημερ. 30.11.20 

επίσης να καταχωρηθεί μέχρι τις 24.6.21.  

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: 2187/20 

Ορισμένη: 14.5.21 

 

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.  

Στο προηγούμενο πρακτικό ημερ. 26.4.21 το Δικαστήριο είχε αναφέρει τα 

εξής: «Εκκρεμεί αίτηση ημερ. 23.9.20 για απόφαση λόγω μη καταχώρησης 

εμφάνισης από πλευράς Εναγομένης. Όπως είχα αναφέρει και σε 

προηγούμενες οδηγίες μου, στο φάκελο του Δικαστηρίου δεν υπάρχει, ούτε 

η επίδοση της αγωγής, ούτε και η επίδοση της αίτησης στην Εναγομένη. 

Παρά το ότι έχω ζητήσει επανειλημμένα να τεθούν εντός του φακέλου τα 

επιδοτήρια ή τουλάχιστον αντίγραφα τούτων, αυτό δεν έχει γίνει μέχρι 

σήμερα. Η αίτηση ορίζεται για οδηγίες για τελευταία φορά στις 14.5.21 και 

ώρα 9:00 π.μ. και παρακαλώ πολύ όπως μέχρι τότε τεθούν εντός του 

φακέλου του Δικαστηρίου οι επιδόσεις τόσο της αγωγής όσο και της 

αίτησης. Εάν δεν προσκομιστούν τα έγγραφα επίδοσης, εκείνη την ημέρα η 

αίτηση θα πρέπει να αποσυρθεί. Καμιά διαταγή για έξοδα.»  

Οι οδηγίες αυτές είχαν επαναληφθεί και στις 14.4.21, στις 10.12.20, στις 

25.11.20 και στις 18.11.20. Παρατηρώ ότι εντός του φακέλου δεν υπάρχει 

ούτε η επίδοση της αγωγής στην Εναγόμενη, ούτε έ/δ προς έκδοση 

απόφασης. 



 
 

Ενόψει των ανωτέρω, η αίτηση ημερ. 23.9.20 απορρίπτεται άνευ βλάβης 

των δικαιωμάτων των Εναγόντων Αιτητών να καταχωρήσουν νέα μαζί με τα 

απαραίτητα έγγραφα. 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: 2207/20 

Ορισμένη: 14.5.21 

 

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 5 λόγω 

παράλειψης τους να καταχωρήσουν σημείωμα εμφάνισης. Η επίδοση στους 

Εναγόμενους 5 δεν βρίσκεται εντός του φακέλου. Η αίτηση ορίζεται για 

απόδειξη στις 4.6.21, που εκείνη την ημερομηνία εκκρεμεί και άλλη αίτηση 

και παρακαλούνται οι συνήγοροι των Εναγόντων όπως θέσουν εντός του 

φακέλου του Δικαστηρίου την επίδοση στους Εναγομένους 5 και την έ/δ 

προς απόδειξη της υπόθεσης τους εναντίον των Εναγομένων 5. 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: 3919/20 

Ορισμένη: 14.5.21 

 

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 της Εναγομένης 2 λόγω μη 

καταχώρησης εμφάνισης ημερ. 5.4.21. Η Εναγόμενη 2 έχει καταχωρήσει 

σημείωμα εμφάνισης μέσω δικηγόρου μαζί με τον Εναγόμενο 1 στις 

31.3.21. Ως εκ τούτου, η αίτηση ημερ. 5.4.21 αποσύρεται και απορρίπτεται 

χωρίς διαταγή για έξοδα.  

 

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Γεν. Αίτησης: 252/20 

Ορισμένη: 14.5.21 

 

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. Η πλευρά των Καθ’ ων η Αίτηση έχει 

καταχωρήσει αίτηση ημερ. 11.5.21 για επιθεώρηση των φακέλων της 

υπόθεσης η οποία είναι ορισμένη στις 9.6.21. Η συνήγορος των Αιτητών 

ζητά χρόνο για να τοποθετηθεί στην αίτηση. Η υπόθεση παραμένει για 

οδηγίες στις 9.6.21. Αν η συνήγορος των Αιτητών επιθυμεί να καταχωρήσει 

ένσταση να την καταχωρήσει μέχρι τότε. 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: 317/20 

Ορισμένη: 14.5.21 

 

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 14.5.21 για γραπτές αγορεύσεις. Ο 

συνήγορος των Καθ’ ων η Αίτηση είχε ζητήσει τα πρακτικά της αντεξέτασης 

του ενόρκως δηλούντα στην έ/δ που συνοδεύει την αίτηση τα οποία 

τέθηκαν ενώπιον του Δικαστηρίου για διόρθωση μόλις προ δύο ημερών αν 

και είχαν ζητηθεί από τις 13.4.21. Τα πρακτικά θα είναι έτοιμα για να 

παραληφθούν από το συνήγορο του Καθ’ ου η Αίτηση στις 14.5.21. Ως εκ 

των ανωτέρω, η αίτηση αναβάλλεται για ακρόαση με γραπτές αγορεύσεις 

στις 24.5.21 και ώρα 10:00 π.μ. Οι συνήγοροι καλούνται να αποστείλουν τις 

αγορεύσεις τους με e-mail την πιο πάνω ημερομηνία και ώρα αφού 

προηγουμένως τις ανταλλάξουν μεταξύ τους. 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. Εταιρείας: 231/21 

Ορισμένη: 14.5.21 

 

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 για τις 14.5.21 αίτηση για οδηγίες και η κυρίως αίτηση αναφορικά με τη 

μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Αιτήτριας εταιρείας. Οι αιτήσεις έχουν 

δεόντως επιδοθεί στον Έφορο Εταιρειών ο οποίος δεν έχει ενημερώσει ούτε περί 

της πρόθεσης του να εμφανιστεί ούτε να φέρει ένσταση στην αίτηση. Η κυρίως 

αίτηση ορίζεται για εξέταση στις 14.5.21 και ενόψει του περιεχομένου της και δη 

ότι κανενός τα συμφέροντα δεν θα επηρεαστούν αρνητικά από την προτεινόμενη 

μείωση του κεφαλαίου της εταιρείας και οι πιστωτές είτε έχουν συγκατατεθεί είτε 

έχουν εξοφληθεί, δεν δίνονται οδηγίες αναφορικά με οποιεσδήποτε δημοσιεύσεις.  

Σε ό,τι αφορά την κυρίως αίτηση, λαμβάνοντας υπόψη μου το περιεχόμενο της, 

την έ/δ που τη συνοδεύει, μαζί με τα επισυνημμένα σε αυτή τεκμήρια, όπως και το 

γεγονός ότι η εταιρεία έχει τέσσερις πιστωτές οι οποίοι είτε έχουν συγκατατεθεί 

στη μείωση, είτε έχουν εξοφληθεί και οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας, 

οι οποίες επίσης έχουν καταβληθεί, εκδίδονται τα αιτούμενα διατάγματα ως οι 

παράγραφοι Α, Β, Γ, Δ και Ε της αίτησης. Καμιά διαταγή για έξοδα. Η ημερομηνία 

του διατάγματος του Δικαστηρίου είναι η 14.5.21.  

 

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 


