
 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 824/13 

Ορισμένη: 22.6.21 

 

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. Έχει υποβληθεί αίτημα αναβολής της 

τόσο γιατί γίνονται προσπάθειες για εξώδικη διευθέτηση της όσο και γιατί ο 

Εναγόμενος 2 βρίσκεται στο εξωτερικό και δεν μπορούσε να ταξιδέψει 

στην Κύπρο λόγω των περιορισμών. Η υπόθεση επαναορίζεται για 

ακρόαση στις 13.10.21 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: 2910/13 

Ορισμένη: 22.6.21 

 

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. Έχει τεθεί αίτημα αναβολής της 

από πλευράς συνηγόρων των Εναγομένων επειδή τίθενται κάποια θέματα 

σε σχέση με τη νομική εκπροσώπηση των Εναγομένων που δυνατό να 

οδηγήσουν σε αλλαγή δικηγόρου και επίσης η δικηγόρος των Εναγόντων 

θα βρίσκεται σε άλλη συνεχιζόμενη ακρόαση. Το αίτημα εγκρίνεται. 

Επαναορίζεται στις 6.10.21 και ώρα 10:30 π.μ. για ακρόαση. 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: 5756/15 

Ορισμένη: 22.6.21 

 

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.  

Λόγω πολύ παλαιότερων ακροάσεων που εκκρεμούν στο ημερολόγιο του 

παρόντος Δικαστηρίου, η παρούσα επαναορίζεται για ακρόαση στις 

2.11.21 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: 751/16 

Ορισμένη: 22.6.21 

 

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.  

Λόγω πολύ παλαιότερων ακροάσεων που εκκρεμούν στο ημερολόγιο του 

παρόντος Δικαστηρίου, η παρούσα επαναορίζεται για ακρόαση στις 

1.11.21 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: 766/16 

Ορισμένη: 22.6.21 

 

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 υπόθεση είναι δικαιοδοσίας Α.Ε.Δ. Είναι ορισμένη για 

ακρόαση. Σε ό,τι αφορά την Εναγομένη 1 Λαϊκή Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία 

Λτδ έχει καταχωρηθεί από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, Εναγόμενη 

2 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: 1592/16 

Ορισμένη: 22.6.21 

 

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. Σύμφωνα με το περιεχόμενο του 

φακέλου τόσο οι Ενάγοντες, όσο και οι Εναγόμενοι 1-3 έχουν καταχωρήσει 

έ/δ αποκάλυψης εγγράφων. Οι Εναγόμενοι 1-3 έχουν επίσης καταχωρήσει 

κατάλογο μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας. Οι Ενάγοντες δεν έχουν 

ακόμα καταχωρήσει και ζητούν παράταση χρόνου, θέση με την οποία οι 

συνάδελφοι τους συμφωνούν. Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες με βάση τη 

Δ.30 στις 11.10.21 και ώρα 9:00 π.μ. Μέχρι τότε να καταχωρηθεί 

κατάλογος μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας εκ πλευράς Εναγόντων. 

Έξοδα στην πορεία της αγωγής, όχι εναντίον των Εναγομένων 1-3.  

 

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 2338/17 

Ορισμένη: 22.6.21 

 

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 συμμορφωθεί με τις οδηγίες του Δικαστηρίου για 

καταχώρηση καταλόγου μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας. Η αγωγή 

ορίζεται για ακρόαση στις 2.11.21 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: 243/18 

Ορισμένη: 22.6.21 

 

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 οδηγίες στις 

22.6.21. Έχει καταχωρηθεί έ/δ αποκάλυψης εγγράφων εκ πλευράς 

Εναγομένων 1 και 2, όχι όμως εκ μέρους των Εναγόντων. Δίδονται οδηγίες 

στους δικηγόρους των Εναγόντων όπως εντός 60 ημερών από σήμερα 

καταχωρήσουν την έ/δ αποκάλυψης εγγράφων. Επίσης δίδονται οδηγίες 

στους δικηγόρους των Εναγομένων όπως καταχωρήσουν την υπεράσπιση 

τους στην τροποποιημένη αγωγή και έ/α μέχρι τις 14.9.21 και απάντηση αν 

χρειαστεί να καταχωρηθεί μέχρι τις 20.9.21. Η αγωγή ορίζεται για 

περαιτέρω οδηγίες 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: 2168/18 

Ορισμένη: 22.6.21 

 

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 εκ μέρους των Εναγομένων 1 και 2 Αιτητών ημερ. 

10.12.20. Οι συνήγοροι των Εναγόντων Καθ’ ων η αίτηση έχουν 

καταχωρήσει την ένσταση τους στις 15.6.21. Το Δικαστήριο είχε ζητήσει 

από τους συνηγόρους να αναφέρουν κατά πόσο μετά από την 

καταχώρηση ένστασης η αίτηση είναι έτοιμη για ακρόαση ή τίθεται ανάγκη 

λήψης οποιωνδήποτε άλλων ενδιάμεσων διαδικαστικών μέτρων. Δεν έχω 

λάβει τις θέσεις των δικηγόρων. Η υπόθεση παραμένει για οδηγίες για να 

σταλούν οι θέσεις των μερών στις 7.7.21 και ώρα 9:00 π.μ. 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: 464/20 

Ορισμένη: 22.6.21 

 

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.  

Όλες οι αιτήσεις που εκκρεμούν στην παρούσα αγωγή σύμφωνα με το πρακτικό 

του Δικαστηρίου ημερ. 2.6.21 είναι ορισμένες στις 22.6.21 και ώρα 9:00 π.μ. και 

το Δικαστήριο είχε δώσει οδηγίες όπως καταχωρηθούν ενστάσεις σε όλες. Στον 

φάκελο υπάρχει η ένσταση των Εναγομένων 1 και 5 στην οποία όμως 

αναφέρεται ότι είναι εκ μέρους των Εναγομένων 1-6. Σε πρώτο στάδιο 

παρακαλώ όπως διευκρινιστεί εκ πλευράς του κ. Άντη Γεωργίου από ποια 

πρόσωπα έχει καταχωρηθεί η εν λόγω ένσταση. Σε ό,τι αφορά τις αιτήσεις για 

παρακοή και προσθήκης διαδίκου ημερ. 2.12.20 δεν έχουν ακόμα καταχωρηθεί 

ενστάσεις. Επομένως η θέση της συνηγόρου των Εναγόντων ότι έχει προβεί σε 

έρευνα στον φάκελο και δεν έχει εντοπίσει πότε ορίστηκε η αίτηση για έκδοση 

προσωρινού διατάγματος και αν ορίστηκε για ακρόαση ή οδηγίες, φαίνεται ότι δεν 

ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα καθότι το πρακτικό του Δικαστηρίου ημερ. 

2.6.21 μιλά από μόνο του. Παρακαλώ πολύ όπως στείλετε στο Δικαστήριο τις 

θέσεις σας τόσο για την ιεράρχηση των αιτήσεων και την ένσταση στην αίτηση 

για έκδοση προσωρινών διαταγμάτων, μέχρι τις 30.6.21, ημερομηνία κατά την 

οποία ορίζονται για οδηγίες όλες οι αιτήσεις. Καμιά διαταγή για έξοδα. Τα 

προσωρινά διατάγματα παραμένουν σε ισχύ.  

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 1965/20 

Ορισμένη: 22.6.21 

 

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 με βάση τη Δ.30. Οι συνήγοροι των Εναγομένων δεν 

έχουν καταχωρήσει ακόμα το παράρτημα τους. Αναβάλλεται για οδηγίες 

στις 28.9.21 και ώρα 9:00 π.μ. Το παράρτημα των Εναγομένων να 

καταχωρηθεί μέχρι τις 20.9.21. 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: 2487/20 

Ορισμένη: 22.6.21 

 

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 διά κλήσεως ημερ. 16.9.20 στην οποία δεν έχει 

καταχωρηθεί ένσταση από πλευράς Καθ’ ων η Αίτηση. Ο συνήγορος των 

Καθ’ ων η Αίτηση έχει ενημερώσει το Δικαστήριο ότι ο Εναγόμενος 1 

δυστυχώς έχει αποβιώσει και σχετικά έχει επισυνάψει το πιστοποιητικό 

θανάτου. Ζητά χρόνο για να δει πως θα προχωρήσει η υπόθεση ενόψει 

αυτής της εξέλιξης. Η αγωγή και η αίτηση ορίζονται για οδηγίες στις 

28.9.21 και ώρα 9:00 π.μ. και παρακαλούνται οι συνήγοροι των 

Εναγομένων όπως μέχρι τότε λάβουν τα αναγκαία διαβήματα ενόψει του 

γεγονότος αυτού. Έξοδα στην πορεία.  

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 2798/20 

Ορισμένη: 22.6.21 

 

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 συνήγοροι των Εναγόντων έχουν καταχωρήσει έ/δ αποκάλυψης 

εγγράφων σύμφωνα με τις οδηγίες του Δικαστηρίου από τις 28.4.21 και 

στις 11.5.21 καταχωρήθηκε και η έ/δ αποκάλυψης εγγράφων εκ πλευράς 

Εναγομένων. Δίδονται οδηγίες και στους δύο συνηγόρους όπως 

καταχωρήσουν ονομαστικό κατάλογο μαρτύρων και σύνοψη της μαρτυρίας 

τους μέχρι τις 30.9.21. Η αγωγή ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες με βάση τη 

Δ.30 στις 8.10.21 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 Π.Σ.Α.: 12/18  

Ορισμένη: 22.6.21 

 

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.  

Εκδίδονται τα διατάγματα ως οι παράγραφοι Α και Β της μονομερούς 

αίτησης ημερ. 10.6.21 που έχει καταχωρηθεί εκ μέρους του Αιτητή. Καμιά 

διαταγή για έξοδα.  

 

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αίτησης: 121/21  

Ορισμένη: 22.6.21 

 

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.  

Στις 22.6.21 εκκρεμεί η κυρίως αίτηση με βάση την οποία έχουν εκδοθεί 

μονομερή διατάγματα. Η αίτηση έχει επιδοθεί στους Καθ’ ων η Αίτηση 1 και 

3, όχι όμως στον 2 ο οποίος διαμένει εκτός δικαιοδοσίας των Κυπριακών 

Δικαστηρίων και έχει δοθεί άδεια στους Αιτητές να του επιδώσουν στη 

Ρωσία. Δεν είχα οποιαδήποτε ενημέρωση από οποιωνδήποτε των 

συνηγόρων αν έχει επιδοθεί η αίτηση στον Καθ’ ου η Αίτηση 2. Όλες οι 

αιτήσεις παραμένουν για οδηγίες στις 7.7.21 και ώρα 9:00 π.μ. και 

παρακαλώ όπως έχω μέχρι τότε ενημέρωση για την πορεία της υπόθεσης. 

Το προσωρινό διατάγματα παραμένουν σε ισχύ.  

 

 

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αίτ. Εταιρειών: 383/21 

Ορισμένη: 22.6.21 

 

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 αφορά την έκδοση διατάγματος Δικαστηρίου παράδοσης στον 

Έφορο Εταιρειών του Εντύπου ΗΕ12. Η αίτηση έχει δεόντως επιδοθεί στον 

Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη ο οποίος δεν έχει καταχωρήσει 

εμφάνιση, ούτε και έχει ενημερώσει το Δικαστήριο ότι προτίθεται να φέρει 

οποιαδήποτε ένσταση στην αίτηση. Εκδίδεται διάταγμα ως η παράγραφος 

1 της αίτησης, ο χρόνος επίδοσης του διατάγματος στον Έφορο 

καθορίζεται σε 30 μέρες από τη σύνταξη του διατάγματος. Καμιά διαταγή 

για έξοδα. Η ημερομηνία έκδοσης του διατάγματος είναι η 22.6.21.  

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 



ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αίτ. Εταιρειών: 385/21 

Ορισμένη: 22.6.21 

 

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 δύο αιτήσεις ημερ. 31.5.21.  

Σε ό,τι αφορά την αίτηση για οδηγίες, καθορίζεται ως ημερομηνία εξέτασης της 

κυρίως αίτησης η 22.6.21 και λαμβάνοντας υπόψη ότι ο μοναδικός πιστωτής της 

εταιρείας έχει δώσει τη συγκατάθεση του για την προστιθέμενη μείωση και ότι δεν 

υπάρχουν άλλα άτομα που μπορούν να επηρεαστούν από αυτή την απόφαση 

της εταιρείας, η εταιρεία απαλλάσσεται από τη δημοσίευση της αίτησης και 

οποιαδήποτε άλλη δημοσίευση.  

Όσον αφορά την κυρίως αίτηση, λαμβάνοντας υπόψη μου ότι έχει επιδοθεί στον 

Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη ο οποίος δεν ενημέρωσε περί της 

πρόθεσης του να παρουσιαστεί ή να έχει ένσταση. Λαμβάνοντας υπόψη μου το 

περιεχόμενο του σώματος της αίτησης, καθώς και των παραρτημάτων που τη 

συνοδεύουν καίρια και καθοριστικά το γεγονός ότι η εταιρεία διαθέτει μόνο ένα 

πιστωτή ο οποίος έχει συγκατατεθεί στην έκδοση του αιτούμενου διατάγματος, 

σχετικό είναι το παράρτημα Η της αίτησης, εκδίδονται τα αιτούμενα διατάγματα 

ως οι παράγραφοι Α-Γ της κυρίως αίτησης. Η ημερομηνία του διατάγματος είναι η 

22.6.21. Καμιά διαταγή για έξοδα.  

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 


