
 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 934/14 

Ορισμένη: 10.6.21 

 

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 στις 10.6.21. Έχει ζητηθεί αναβολή 

από πλευράς Εναγομένων  

Ενόψει του ότι οι διαπραγματεύσεις που γίνονταν φαίνεται να έχουν 

καρποφορήσει. Ζητούν όπως οριστεί με το νέο δικαστικό έτος να δοθεί ο 

απαραίτητος χρόνος για υλοποίηση της συμφωνίας, θέση με την οποία 

συμφωνούν και οι συνήγοροι των Εναγόντων. Το αίτημα εγκρίνεται. 

Επαναορίζεται για ακρόαση στις 5.10.21 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: 6724/15 

Ορισμένη: 10.6.21 

 

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 στις 10.6.21. Το Δικαστήριο θα 

προχωρήσει με την ακρόαση της Αίτησης Πτώχευσης 3/19 και ως εκ 

τούτου δεν παρέχεται χρόνος για να ξεκινήσει η παρούσα. Επαναορίζεται 

για ακρόαση στις 14.10.21 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: 1440/16 

Ορισμένη: 10.6.21 

 

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. Είχαν εκδοθεί 

διατάγματα για έ/δ αποκάλυψης εγγράφων με τα οποία έχουν 

συμμορφωθεί οι Εναγόμενοι 2-6. Έχει υποβληθεί αίτημα για αναστολή της 

διαδικασίας εκ μέρους των Εναγόντων και της Εναγομένης4 ενόψει της 

καταχώρησης της Αίτησης Εκκαθάρισης 1/21 εναντίον της Εναγομένης 4 

της οποίας η ακροαματική διαδικασία έχει ξεκινήσει. Όλοι οι υπόλοιποι 

συνήγοροι συμφωνούν. Ως εκ τούτου, εκδίδεται διάταγμα αναστολής της 

παρούσας διαδικασίας. Για σκοπούς παρακολούθησης ορίζεται στις 5.7.21 

και ώρα 9:00 π.μ., ημερομηνία που έχουν οριστεί όλες οι υποθέσεις που 

αφορούν τη Λαϊκή Τράπεζα. 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: 1128/17 

Ορισμένη: 10.6.21 

 

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.  

Στο προηγούμενο πρακτικό ημερ. 6.4.21 είχα αναφέρει τα ακόλουθα: «Η 

υπόθεση αναβλήθηκε από το Πρωτοκολλητείο για οδηγίες λόγω της 

κατάστασης που επικρατούσε ενόψει της πανδημίας του Covid-19 και 

επίσης επειδή οι δικηγόροι των Εναγομένων 1 και 2 είχαν δηλώσει ότι 

υπήρχε η πιθανότητα να ζητήσουν την άδεια του Δικαστηρίου να 

αποσυρθούν από δικηγόροι τους. Δεν έχω λάβει οποιεσδήποτε θέσεις των 

συνηγόρων. Ορίζεται για τελευταία φορά για οδηγίες στις 18.5.21 και ώρα 

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

Εναγομένων 1 και 2 να επιβεβαιώσουν το Δικαστήριο ότι θα συνεχίσουν να 

εκπροσωπούν τους Εναγομένους 1 και 2, διαφορετικά να αποστείλουν 

επιστολή στους Εναγόμενους ενημερώνοντας τους για την ημερομηνία και 

ότι θα πρέπει να εμφανιστούν οι ίδιοι στο Δικαστήριο ή να διορίσουν νέο 

δικηγόρο μέχρι τότε.» Ακολούθως ανάβαλα την υπόθεση για οδηγίες στις 

10.6.21 και ώρα 9:00 π.μ. με παράκληση όπως έχω τη θέση των 

δικηγόρων μέχρι τότε. Εξακολουθώ να μην έχω τη θέση των συνηγόρων 

ως προς το τι πρόκειται να γίνει. Λαμβάνοντας υπόψη μου ότι 

πλησιάζουμε προς το τέλος του δικαστικού έτους η υπόθεση θα αναβληθεί 

για οδηγίες τον Σεπτέμβριο να δοθεί χρόνος να ενημερωθούν οι διάδικοι 



εάν θα αποσυρθούν δικηγόροι για να διορίσουν νέους. Ορίζεται στις 

27.9.21 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: 1041/18 

Ορισμένη: 10.6.21 

 

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 στις 10.6.21. Το Δικαστήριο θα 

προχωρήσει με την ακρόαση της Αίτησης Πτώχευσης 3/19 και ως εκ 

τούτου δεν παρέχεται χρόνος για να ξεκινήσει η παρούσα. Επαναορίζεται 

για ακρόαση στις 12.11.21 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: 868/20 

Ορισμένη: 10.6.21 

 

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 μονομερής αίτηση ημερ. 10.5.21 για ανανέωση του κλητηρίου 

εντάλματος. Εκδίδονται τα αιτούμενα διατάγματα ως οι παράγραφοι Α και 

Β της αίτησης. Η ημερομηνία του διατάγματος είναι η 10.6.21. 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: 2652/20 

Ορισμένη: 10.6.21 

 

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 ημερ. 8.12.20 για έκδοση απόφασης λόγω μη 

καταχώρησης υπεράσπισης εκ πλευράς Εναγομένων 1, 2, 3 και 5 και 

αίτηση ημερ. 8.12.20 λόγω μη καταχώρησης υπεράσπισης εκ πλευράς 

Εναγομένου 4. Οι υπερασπίσεις δεν έχουν καταχωρηθεί, αλλά οι 

συνήγοροι από την προηγούμενη φορά που ήταν ορισμένη η υπόθεση 

είχαν ενημερώσει το Δικαστήριο ότι βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο 

συζητήσεων με τους Ενάγοντες για διευθέτηση της αγωγής. Και οι δύο 

αιτήσεις αναβάλλονται για απόδειξη στις 27.9.21 και ώρα 9:00 π.μ. εκτός 

αν καταχωρηθούν υπερασπίσεις μέχρι 22.9.21. 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: 2972/20 

Ορισμένη: 10.6.21 

 

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 για ακρόαση στις 10.6.21 η αίτηση ημερ. 19.4.21 για ακύρωση 

και παραμερισμό της υποκατάστατης επίδοσης της αγωγής. Η αίτηση είναι 

ορισμένη στις 10:00 π.μ. με γραπτές αγορεύσεις. Θα αναμένω να λάβω τις 

αγορεύσεις σας μέχρι τις 10:00 π.μ. αφού προηγουμένως τις ανταλλάξετε 

μεταξύ σας.  

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αίτ. Πτώχευσης: 3/19 

Ορισμένη: 10.6.21 

 

Δικαστήριο: Είναι ορισμένη για ακρόαση στις 10.6.21 και ώρα 10:30 π.μ. 

Αναμένω ότι οι δικηγόροι και οι διάδικοι θα είναι έτοιμοι να ξεκινήσει η 

ακρόαση.  

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αίτ. Εταιρειών: 360/21 

Ορισμένη: 10.6.21 

 

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 η αίτηση για οδηγίες και η κυρίως αίτηση εκ μέρους της Αιτήτριας 

εταιρείας. Και οι δύο αιτήσεις έχουν επιδοθεί στον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο 

Παραλήπτη ο οποίος δεν έχει ενημερώσει το Δικαστήριο ότι θα εμφανιστεί ή ότι 

φέρει οποιαδήποτε ένσταση στην αίτηση.  

Σε ό,τι αφορά την αίτηση για οδηγίες, λαμβάνοντας υπόψη μου ότι η εταιρεία έχει 

μόνο ένα πιστωτή ο οποίος έχει συγκατατεθεί στη μείωση κεφαλαίου, δίδονται 

οδηγίες όπως μη γίνουν οποιεσδήποτε δημοσιεύσεις, ούτε και απαιτείται η 

διευθέτηση καταλόγου πιστωτών.  

Η κυρίως αίτηση ορίζεται για εξέταση στις 10.6.21.  

Σε ό,τι αφορά την κυρίως αίτηση λαμβάνοντας υπόψη μου τα όσα αναφέρονται 

στο σώματα της, την έ/δ που τη συνοδεύει μαζί με τα πέντε τεκμήρια και ιδιαίτερα 

το γεγονός ότι η εταιρεία διαθέτει μόνο ένα πιστωτή ο οποίος έχει συγκατατεθεί 

στη μείωση κεφαλαίου και δεν υπάρχουν οποιεσδήποτε άλλες οικονομικές 

υποχρεώσεις, εκδίδονται τα αιτούμενα διατάγματα ως οι παράγραφοι Α, Β και Γ 

της αίτησης. Η ημερομηνία έκδοσης των διαταγμάτων είναι η 10.6.21. Καμιά 

διαταγή για έξοδα.   

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 


