
 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 5334/12 

Ορισμένη: 17.6.21 

 

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 αγωγή είναι ορισμένη για ακρόαση στις 17.6.21. Είναι δικαιοδοσίας 

Α.Ε.Δ. Οι συνήγοροι που τη χειρίζονται έχουν αποστείλει e-mail σύμφωνα 

με τα οποία γίνονται προσπάθειες διευθέτησης της οι οποίες ακόμα δεν 

έχουν καταλήξει. Ζητούν από κοινού όπως τους δοθεί μια νέα ημερομηνία 

ακρόασης μετά τον Σεπτέμβριο. Επαναορίζεται για ακρόαση στις 30.9.21 

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

τίθεται από κοινού.  

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 2709/13 

Ορισμένη: 17.6.21 

 

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 παρούσα είναι ορισμένη για ακρόαση. Λόγω πολύ παλαιότερων 

υποθέσεων που εκκρεμούν στο ημερολόγιο του παρόντος Δικαστηρίου, η 

παρούσα επαναορίζεται στις 12.10.21 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: 4357/14 

Ορισμένη: 17.6.21 

 

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 παρούσα είναι ορισμένη για ακρόαση. Λόγω πολύ παλαιότερων 

υποθέσεων που εκκρεμούν στο ημερολόγιο του παρόντος Δικαστηρίου, 

επαναορίζεται για ακρόαση στις 13.10.21 και ώρα 10:30 π.μ. Έξοδα στην 

πορεία. Επειδή έχει αναφερθεί αρκετές φορές ενώπιον του Δικαστηρίου ότι 

εκκρεμούν πολλές υποθέσεις μεταξύ των ίδιων διαδίκων και γίνονται 

προσπάθειες για διευθέτησης τους, παρακαλώ όπως τύχω σχετικής 

ενημέρωσης μέχρι την επόμενη δικάσιμο αναφορικά με το αποτέλεσμα 

προσπαθειών διευθέτησης.  

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 3542/15 

Ορισμένη: 17.6.21 

 

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. Όπως οι συνήγοροι πληροφορούν 

το Δικαστήριο έχει υποβληθεί πρόταση για διευθέτηση της η οποία 

εξετάζεται από το αρμόδιο τμήμα των Εναγόντων και λόγω αριθμού 

παλαιότερων υποθέσεων στο ημερολόγιο του Δικαστηρίου, η παρούσα 

επαναορίζεται για ακρόαση στις 19.10.21 και ώρα 10:30 π.μ. Έξοδα στην 

πορεία της αγωγής και παρακαλώ όπως ενημερωθώ για την έκβαση των 

προσπαθειών διευθέτησης της.  

 

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 5635/15 

Ορισμένη: 17.6.21 

 

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.  

Οι Εναγόμενοι έχουν καταχωρήσει τον ονομαστικό κατάλογο μαρτύρων και 

σύνοψη της μαρτυρίας τους σύμφωνα με τις οδηγίες του Δικαστηρίου. 

εφόσον δεν έχουν ζητήσει οτιδήποτε άλλο με βάση τη Δ.30, η αγωγή 

ορίζεται για ακρόαση στις 20.10.21 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: 122/21 

Ορισμένη: 17.6.21 

 

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 λόγω μη καταχώρησης υπεράσπισης ημερ. 

26.4.21. Είναι η πρώτη εμφάνιση της αίτησης και λαμβάνοντας υπόψη και 

το ότι πλησιάζουν οι θερινές διακοπές η αίτηση ορίζεται για απόδειξη στις 

24.9.21 εκτός αν καταχωρηθεί υπεράσπιση μέχρι 20.9.21. 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. Γεν. Αίτησης: 1459/13 

Ορισμένη: 17.6.21 

 

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 είναι δικαιοδοσίας Α.Ε.Δ. Είναι ορισμένη για οικονομική εξέταση 

αύριο 17.6.21 και ώρα 10:30 π.μ. η αίτηση ημερ. 29.8.19. Σύμφωνα με το 

περιεχόμενο του φακέλου εκκρεμεί αίτηση των Καθ’ ων η Αίτηση για 

ένταξη τους στο σχέδιο ΕΣΤΙΑ. Δεν έχω τύχει ενημέρωσης από τους 

συνηγόρους ως προς την απάντηση σε σχέση με το σχέδιο ΕΣΤΙΑ. Η 

αίτηση αναβάλλεται για οικονομική εξέταση στις 14.10.21 και ώρα 10:00 

π.μ. Οι δικηγόροι των Καθ’ ων η Αίτηση 1 και 2 αναλαμβάνουν να 

παρουσιάσουν τους Καθ’ ων η Αίτηση 1 και 2 στο Δικαστήριο εκείνη την 

ημέρα. 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. Ειδ. Πτώχευσης: 17/21 

Ορισμένη: 17.6.21 

 

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.  

Ο Καθ’ ου η Αίτηση έχει καταχωρήσει αίτηση παραμερισμού της αίτησης 

προς έκδοση ειδοποίησης πτώχευσης. Οι συνήγοροι των πιστωτών ζητούν 

χρόνο για να καταχωρήσουν ένσταση και παρακαλούν όπως οριστεί τον 

Σεπτέμβριο, αίτημα με το οποίο συμφωνεί και ο συνήγορος του Καθ’ ου η 

Αίτηση οφειλέτη. Ενόψει των ανωτέρω, η ένσταση των πιστωτών να 

καταχωρηθεί μέχρι τις 20.9.21. Η αίτηση ορίζεται για ακρόαση στις 29.9.21 

και ώρα 10:00 π.μ. 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: 417/21 

Ορισμένη: 17.6.21 

 

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.  

Έχουν καταχωρηθεί δύο αιτήσεις, η αίτηση για οδηγίες και η κυρίως αίτηση 

και οι δύο ημερ. 9.6.21. Όπως φαίνεται από τον φάκελο έχουν και οι δύο 

δεόντως επιδοθεί στον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη ο 

οποίος δεν έχει ενημερώσει το Δικαστηρίου ούτε περί της πρόθεσης του να 

εμφανιστεί, ούτε περί της πρόθεσης του να για καταχώρηση ένστασης 

στην αίτηση.  

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

17.6.21 και εκδίδεται διάταγμα του Δικαστηρίου ότι δεν απαιτείται 

είτε δημιουργία καταλόγου πιστωτών της εταιρείας ή οποιαδήποτε 

άλλη δημοσίευση αναφορικά με την κυρίως αίτηση.  

2) Όσον αφορά την κυρίως αίτηση, έχω διαβάσει το σώμα της, την έ/δ 

που τη συνοδεύει, καθώς και τα επισυνημμένα σε αυτή τεκμήρια. 

Λαμβάνω ιδιαίτερα υπόψη μου ότι μοναδικός μέτοχος της εταιρείας 

είναι η Τράπεζα Κύπρου και ότι η αίτηση αυτή έχει άμεση σχέση με 

το σχέδιο που εγκρίθηκε από το Δικαστήριο στις 4.6.21. Λαμβάνω 

επίσης υπόψη ότι η εταιρεία δεν έχει οποιουσδήποτε άλλους 

πιστωτές εκτός από τον μοναδικό μέτοχο της στον οποίο οφείλει το 

ποσό των €10.000- και ότι δεν υπάρχουν άλλα πρόσωπα των 



οποίων τα συμφέροντα θα επηρεαστούν αρνητικά από την 

προτεινόμενη μείωση λογαριασμού υπεραξίας μετοχών.  

Ως εκ των ανωτέρω, εκδίδεται το αιτούμενο διάταγμα ως η 

παράγραφος 18(α) της κυρίως αίτηση.  

Αντίγραφο του παρόντος διατάγματος να παραδοθεί στον Έφορο 

Εταιρειών εντός 30 ημερών από τη σύνταξη του.  

Καμιά διαταγή για έξοδα.  

Η ημερομηνία του διατάγματος είναι η 17.6.21.  

 

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


