
 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 330/11 

Ορισμένη: 8.6.21 

 

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. Οι συνήγοροι πληροφορούν το 

Δικαστήριο ότι οι προσπάθειες τους για συμβιβασμό δεν καρποφόρησαν 

όμως θα προχωρήσουν με κατάθεση παραδεκτών γεγονότων και μεγάλου 

αριθμού τεκμηρίων. Παρακαλούν από κοινού όπως αναβληθεί για τον 

Σεπτέμβριο για να έχουν το χρόνο να πράξουν τα πιο πάνω και να 

μπορέσουν να ξεκινήσουν την ακρόαση. Ορίζεται για ακρόαση στις 23.9.21 

και 24.9.21 και ώρα 10:30 π.μ. Καμιά διαταγή για έξοδα εφόσον το αίτημα 

είναι από κοινού.  

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 438/12 

Ορισμένη: 8.6.21 

 

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 δικαιοδοσίας Α.Ε.Δ., είναι ορισμένη για ακρόαση. Δεν 

παρέχεται χρόνος με βάση το ημερολόγιο του παρόντος Δικαστηρίου να 

ξεκινήσει. Η υπόθεση επαναορίζεται για ακρόαση στις 20.9.21 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: 1771/15 

Ορισμένη: 8.6.21 

 

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. Σε ό,τι αφορά την Εναγομένη 4 

Λαϊκή Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ έχει καταχωρηθεί από την Κεντρική 

Τράπεζα της Κύπρου, Εναγόμενη 3 στην παρούσα αγωγή, αίτηση για 

εκκαθάριση της η οποία εκκρεμεί ενώπιον μου και έχει ξεκινήσει η 

διαδικασία με την ακρόαση ενδιάμεσης αίτησης. Όλες οι υποθέσεις που 

αφορούν τη Λαϊκή Τράπεζα έχουν ανασταλεί εν αναμονή του 

αποτελέσματος της Αίτησης 1/21 και οι δικηγόροι που χειρίζονται την 

παρούσα υπόθεση έχουν υποβάλει αίτημα για αναστολή και της 

παρούσας. Εκδίδεται διάταγμα αναστολής της διαδικασίας, όμως για να 

υπάρχει ημερομηνία παρακολούθησης της, ορίζεται για οδηγίες στις 5.7.21 

που έχουν ήδη οριστεί όλες οι υποθέσεις. 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: 187/16 

Ορισμένη: 8.6.21 

 

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. Δεν έχω λάβει τη θέση των 

συνηγόρων ως προς την πορεία της αγωγής, αλλά λόγω πολλών 

παλαιότερων που εκκρεμούν, η ακρόαση της δεν μπορεί να ξεκινήσει. 

Επαναορίζεται για ακρόαση στις 25.10.21 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: 1616/16 

Ορισμένη: 8.6.21 

 

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 στις 8.6.21 Την 

τελευταία φορά είχε δοθεί παράταση στους συνηγόρους των Εναγόντων 

να καταχωρήσουν έ/δ αποκάλυψης εγγράφων κάτι που δεν έχουν πράξει 

ακόμα. Επειδή και η παρούσα υπόθεση αφορά τη Λαϊκή Τράπεζα εναντίον 

της οποίας έχει καταχωρηθεί αίτηση εκκαθάρισης και όλες οι αγωγές έχουν 

ανασταλεί εν αναμονή του αποτελέσματος της αίτησης εκκαθάρισης και 

έχουν οριστεί για παρακολούθηση στις 5.7.21, η παρούσα ορίζεται για τις 

5.7.21. Δίδονται οδηγίες στους συνηγόρους των Εναγόντων όπως 

καταχωρήσουν μέχρι 5.7.21 την έ/δ αποκάλυψης εγγράφων τους. 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: 529/20 

Ορισμένη: 8.6.21 

 

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 αιτήσεις για οδηγίες με βάση τη Δ.30 που έχουν καταχωριστεί 

από την Ενάγουσα και τους δικηγόρους της Εναγομένης 1. Ο Εναγόμενος 

2 δεν έχει ακόμα καταχωρήσει το παράρτημα του παρά του ότι είχε δοθεί 

από την προηγούμενη φορά χρόνος για να πράξει τούτο. Παρατείνεται για 

τελευταία φορά ο χρόνος καταχώρησης του παραρτήματος του 

Εναγομένου 2 μέχρι τις 16.6.21. Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες με βάση 

τη Δ.30 στις 18.6.21 και ώρα 9:00 π.μ. Έξοδα στην πορεία της αγωγής, όχι 

εναντίον των Εναγόντων και των Εναγομένων 1.  

 

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 1174/20 

Ορισμένη: 8.6.21 

 

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 μετά που έχουν 

ολοκληρωθεί τα δικόγραφα. Ο συνήγορος των Εναγομένων έχει 

καταχωρήσει στις 31.5.21 το παράρτημα του. εκδίδονται εκ συμφώνου και 

εκατέρωθεν διατάγματα ε/δ αποκάλυψης εγγράφων. Έ/δ αποκάλυψης να 

καταχωρηθούν εντός 60 ημερών από τις 8.6.21. Η αγωγή ορίζεται για 

περαιτέρω οδηγίες με βάση τη Δ.30 στις 4.10.21 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: 3347/20 

Ορισμένη: 8.6.21 

 

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 ημερ. 15.4.21 λόγω μη καταχώρησης 

υπεράσπισης. Εντός του φακέλου δεν φαίνεται ότι η αίτηση έχει επιδοθεί 

στους συνηγόρους των Εναγομένων 1, 2 και 3 Λέλος Π. Δημητριάδης 

Δ.Ε.Π.Ε. Η αίτηση αναβάλλεται για επίδοση στους συνήγορους των 

Εναγομένων στις 16.9.21 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: 192/21 

Ορισμένη: 8.6.21 

 

Δικαστήριο: Εκκρεμεί αίτηση για απόφαση ημερ. 30.3.21 εναντίον των 

Εναγομένων 3 και 4 λόγω μη εμφάνισης. Η υπόθεση είναι ορισμένη για 

απόδειξη σε ό,τι αφορά τους 3 και 4 στις 8.6.21 και θα αναμένω όπως γίνει 

φυσική εμφάνιση στο Δικαστήριο για να προσκομιστούν τα απαραίτητα 

έγγραφα για έκδοση απόφασης εναντίον Εναγομένων 3 και 4.  

 

 

 

(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: 8.6.21 

 

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 ολοκλήρωση της ακρόασης με την κατάθεση 

των γραπτών αγορεύσεων των μερών στις 8.6.21 και ώρα 9:30 π.μ. 

Αναμένω ότι μέχρι την εν λόγω ώρα θα σταλούν ηλεκτρονικά ή θα 

παραδοθούν στο Δικαστήριο αφού προηγουμένως ανταλλαγούν μεταξύ 

των μερών.  

 

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αίτ. Εταιρείας: 345/21  

Ορισμένη: 8.6.21 

 

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 με e-mail του έχει ενημερώσει ότι δεν θα υπάρξει εμφάνιση ούτε και 

υπάρχει οποιαδήποτε ένσταση.  

1) Σε ό,τι αφορά την αίτηση για οδηγίες, αυτή ορίζεται για εξέταση στις 8.6.21 

και ώρα 9:00 π.μ. και δίδονται οδηγίες όπως μη απαιτηθεί η δημοσίευση 

της ειδοποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 65(3) του περί Εταιρειών 

Νόμου, ούτε και να διευθετηθεί κατάλογος πιστωτών εφόσον ο μοναδικός 

πιστωτής έχει δώσει τη γραπτή του συγκατάθεση.  

2) Σε ό,τι αφορά την κυρίως αίτηση, λαμβάνοντας υπόψη το περιεχόμενο 

της, την έ/δ που τη συνοδεύει και τα τεκμήρια, όπως και τη συγκατάθεση 

του μοναδικού πιστωτή της εταιρείας, εκδίδονται τα διατάγματα ως οι 

παράγραφοι (Α), (Β) και (Γ) της κυρίως αίτησης ημερ. 18.5.21 

Καμιά διαταγή για έξοδα. Η ημερομηνία του διατάγματος είναι 8.6.21.  

 

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 


