
 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

 

Αρ. Αγωγής: 9607/04 

Ορισμένη την 4.12.20 

 

Δικαστήριο: Λόγω των οδηγιών του Ανωτάτου Δικαστηρίου και της 

Διοικητικής 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 είχε οριστεί για ουσιαστική μνεία για αύριο 4.12.20. 

Ενόψει των θέσεων της συνηγόρου που εμφανίζεται για τον Γενικό 

Εισαγγελέα της Δημοκρατίας ότι έχει διευθετηθεί ενδοϋπηρεσιακή 

συνάντηση για την εν λόγω υπόθεση για να αποκρυσταλλωθούν οι θέσεις 

του Εναγομένου και την εισήγηση της όπως η υπόθεση παραμείνει για 

ουσιαστική μνεία στις 9.12.20, θέση με την οποία συμφωνεί και ο 

συνήγορος του Ενάγοντα, η ημερομηνία 4.12.20 ακυρώνεται. Η υπόθεση 

ορίζεται για ουσιαστική μνεία (στην παρουσία των δικηγόρων που τη 

χειρίζονται μόνο και όχι των διαδίκων), στις 9.12.20 και ώρα 9:30 π.μ. 

Καμιά διαταγή για έξοδα σήμερα.  

 

 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

 

Αρ. Αγωγής: 5008/11 

Ορισμένη την 4.12.20 

 

Δικαστήριο: Λόγω των οδηγιών του Ανωτάτου Δικαστηρίου και της 

Διοικητικής 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 υποθέσεων που εκκρεμούν στο ημερολόγιο του 

Δικαστηρίου, η παρούσα επαναορίζεται για ακρόαση στις 15.2.21 και ώρα 

10:30 π.μ. Έξοδα στην πορεία.  

 

 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

 

Αρ. Αγωγής: 2910/13 

Ορισμένη την 4.12.20 

 

Δικαστήριο: Λόγω των οδηγιών του Ανωτάτου Δικαστηρίου και της 

Διοικητικής 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 οδηγίες αύριο 4.12.20 η αίτηση των Εναγόντων ημερ. 9.3.20. 

Οι Εναγόμενοι είχαν ζητήσει παράταση χρόνου καταχώρησης της ένστασης 

τους και τους δόθηκε σχετική παράταση μέχρι τις 30.11.20. Η ένσταση δεν 

βρίσκεται ακόμα στον φάκελο του Δικαστηρίου. Συνεπώς, θεωρώ ότι δεν 

έχει καταχωρηθεί. Παρατείνεται για τελευταία φορά ο χρόνος καταχώρησης 

της ένστασης μέχρι τις 11.12.20. Η αίτηση ορίζεται για οδηγίες στις 

15.12.20 για να διαπιστωθεί ότι είναι έτοιμη για ακρόαση και θα της δοθεί 

σύντομη ημερομηνία ακρόασης σχετικά. Την ίδια ημέρα παραμένει για 

οδηγίες η αγωγή. Έξοδα στην πορεία της αίτησης, όχι όμως εναντίον των 

Εναγόντων/Αιτητών.  

 

 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

 

Αρ. Αγωγής: 5401/14 

Ορισμένη την 4.12.20 

 

Δικαστήριο: Λόγω των οδηγιών του Ανωτάτου Δικαστηρίου και της 

Διοικητικής 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 4.12.20. Οι συνήγοροι των 

Εναγόντων έχουν ενημερώσει το Δικαστήριο ότι έχουν αίτημα αναβολής για 

τους λόγους που φαίνονται στο e-mail τους ημερ. 2.12.20 το οποίο έχουν 

κοινοποιήσει στους συναδέλφους τους. Οι συνήγοροι των Εναγομένων 1-4 

έχουν απαντήσει ότι δεν έχουν ένσταση στο αίτημα και δεν ζητούν έξοδα. 

Ως εκ τούτου, το αίτημα αναβολής εγκρίνεται. Η αγωγή επαναορίζεται για 

ακρόαση στις 14.5.20 και ώρα 10:30. Καμία διαταγή για έξοδα.  

 

 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

 

Αρ. Αγωγής: 2306/17 

Ορισμένη την 4.12.20 

 

Δικαστήριο: Λόγω των οδηγιών του Ανωτάτου Δικαστηρίου και της 

Διοικητικής 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 4.12.20. Με βάση τα e-mail 

που έχω λάβει από τους συνήγορους των διαδίκων τόσο η αγωγή όσο και η 

ανταπαίτηση αποσύρονται χωρίς επιφύλαξη δικαιωμάτων ως εξωδίκως 

διευθετηθείσες και κάθε πλευρά θα επωμιστεί τα δικά της έξοδα. Τυχόν 

προηγούμενες διαταγές του Δικαστηρίου για έξοδα ακυρώνονται.  

 

 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 

 



ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

 

Αρ. Αγωγής: 1150/19 

Ορισμένη την 4.12.20 

 

Δικαστήριο: Λόγω των οδηγιών του Ανωτάτου Δικαστηρίου και της 

Διοικητικής 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 συνένωσης της παρούσας αγωγής με την αγωγή 1151/19 

η οποία είναι κλίμακας Επαρχιακού Δικαστή. Σύμφωνα με την ενημέρωση 

που είχε το Δικαστήριο με τον κ. Κουκούνη ο οποίος είχε επικοινωνήσει 

σχετικά με τον κ. Δημητριάδη χρειάζεται ακόμα λίγος χρόνος μέχρι να 

τοποθετηθούν στην αίτηση ειδικά για τα θέματα που τυχόν θα προκύψουν 

σε περίπτωση έκδοσης διατάγματος συνεκδίκασης. Ενόψει τούτου, η 

αίτηση αναβάλλεται για τις 12.1.20 για οδηγίες με παράκληση όπως εκείνη 

την ημέρα τεθούν και οι δύο υποθέσεις ενώπιον του Δικαστηρίου.  

Σε ό,τι αφορά την 1150/10 παρατηρώ επίσης ότι εκκρεμεί η καταχώρηση 

ένορκης δήλωσης αποκάλυψης εγγράφων από πλευράς Εναγομένου γι’ 

αυτό και ανανεώνονται οι οδηγίες του Δικαστηρίου για καταχώρηση 

ένορκης δήλωσης αποκάλυψης εγγράφων μέχρι τις 12.1.21. Εκείνη την 

ημέρα να παρουσιαστούν στο Δικαστήριο οι συνήγοροι που χειρίζονται την 

υπόθεση.  

 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

 

Αρ. Αγωγής: 332/20 

Ορισμένη την 4.12.20 

 

Δικαστήριο: Λόγω των οδηγιών του Ανωτάτου Δικαστηρίου και της 

Διοικητικής 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 αύριο 4.12.20 σε σχέση με διάφορες 

αιτήσεις που εκκρεμούν στην παρουσία των δικηγόρων που τις χειρίζονται. 

Λόγω προσωπικού κωλύματος της κας Παπακόκκινου να παραβρεθεί 

ενώπιον του Δικαστηρίου αύριο, η υπόθεση αναβάλλεται για οδηγίες για την 

Παρασκευή 11.12.20 και ώρα 9:30 π.μ. Καμιά διαταγή για έξοδα σήμερα.  

 

 

 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

 

Αρ. Γενικής Αίτησης: 383/20 

Ορισμένη την 4.12.20 

 

Δικαστήριο: Λόγω των οδηγιών του Ανωτάτου Δικαστηρίου και της 

Διοικητικής 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 φαίνεται να έχει επιδοθεί στον Έφορο Σωματείων και Ιδρυμάτων 

παρόλο που η σχετική επίδοση δεν βρίσκεται στο φάκελο του Δικαστηρίου. 

Έχει καταχωρηθεί όμως ειδοποίηση εμφάνισης εκ μέρους δικηγόρου της 

Δημοκρατίας η οποία ζητά χρόνο για να τοποθετηθεί επί της αίτησης αφού 

λάβει την έκθεση γεγονότων από την αρμόδια αρχή. Γι’ αυτό το λόγο η 

αίτηση παραμένει για οδηγίες στις 5.2.21 και ώρα 9:00 π.μ. Οι συνήγοροι 

των Αιτητών παρακαλούνται όπως φροντίσουν όπως η επίδοση στον 

Έφορο Σωματείων και Ιδρυμάτων τεθεί εντός του φακέλου του Δικαστηρίου.  

 

 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

 

Αρ. Αίτησης Εταιρείας: 790/20 

Ορισμένη την 4.12.20 

 

Δικαστήριο: Λόγω των οδηγιών του Ανωτάτου Δικαστηρίου και της 

Διοικητικής 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.  

Έχει καταχωρηθεί γενική αίτηση με την οποία ζητούνται οι οδηγίες του 

Δικαστηρίου για την προώθηση της κυρίως αίτησης, όπως και η κυρίως 

αίτηση και οι δύο εκ των οποίων έχουν επιδοθεί δεόντως στον Έφορο 

Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη.  

1) Σε ό,τι αφορά την αίτηση για οδηγίες, η κυρίως αίτηση ορίζεται για 

εξέταση στις 4.12.20 και δεν απαιτείται, ούτε η διευθέτηση καταλόγου 

πιστωτών εφόσον δεν υπάρχουν πιστωτές, ούτε και οποιεσδήποτε 

δημοσιεύσεις της κυρίως αίτησης. Καμιά διαταγή για έξοδα.  

2) Έχω διαβάσει το περιεχόμενο της κυρίως αίτησης, την ένορκη 

δήλωση που τη συνοδεύει, καθώς και όλα τα επισυνημμένα σε αυτή 

Τεκμήρια. Έχω επίσης διαβάσει το ειδικό ψήφισμα ημερ. 16.11.20 

του οποίου ζητείται η επικύρωση. Όπως αναφέρεται στην αίτηση η 

εταιρεία δεν έχει πιστωτές ούτε και έχει εκδώσει οποιαδήποτε 

χρεωστικά ομόλογα. Ενόψει των ανωτέρω εγκρίνω την αίτηση και 

εκδίδονται σχετικά από το Δικαστήριο τα διατάγματα ως η §13(ι) και 

(ιι). Το ψήφισμα μαζί με το διάταγμα του Δικαστηρίου να κατατεθούν 

στον Έφορο Εταιρειών εντός 30 μέρες από τη σύνταξη του παρόντος 



διατάγματος. Η ημερομηνία σύνταξης του διατάγματος είναι η 

4.12.20. Καμιά διαταγή για έξοδα.  

 

 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 

 

 

 


