
ΠΙΝΑΚΙΟ 18.12.20 και συμπλ. 17.12.20 
 
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 
ΕΝΩΠΙΟΝ: Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 
 
 
1071/15 (ορισμένη 18.12.20) 
Με e-mail τους που έχουν στείλει στο δικαστήριο οι συνήγοροι των εναγομένων 
αναφέρουν ότι η αίτηση των εναγόντων για ένταξη στο σχέδιο Εστία έχει απορριφθεί. Οι 
ενάγοντες αναφέρουν ότι δεν έχουν ακόμα ενημερωθεί επίσημα και ζητούν περαιτέρω 
χρόνο και όπως η υπόθεση παραμείνει για οδηγίες για να μπορέσουν να συνεχίσουν τις 
διαπραγματεύσεις τους με την τράπεζα, θέση με την οποία συμφωνούν και οι δικηγόροι 
των εναγομένων. Ως εκ των ανωτέρω η υπόθεση ορίζεται εκ νέου για οδηγίες στις 18/2/21 
και ώρα 9:00πμ. Έξοδα στην πορεία της αγωγής. 
 
Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 
 
 
2583/19 (ορισμένη 18.12.20) 
Εκκρεμεί αίτηση για απόφαση λόγω μη καταχωρήσης υπεράσπισης εκ πλευράς εναγομένων 
1-4.Οι δικηγόροι που εκπροσωπούν τους εναγόμενους 1-4 ζητούν την άδεια του 
δικαστηρίου να αποσυρθούν από δικηγόροι τους και επισυνάπτουν σχετικά γραπτή 
δήλωση του Θωμά Μπίτου εκ μέρους των εναγομένων στην οποία δηλώνει ότι έλαβε τον 
φακέλο τους και έχουν ενημερωθεί ότι στις 18/12/20 θα πρέπει να είναι παρόντες στο 
δικαστήριο για να δοθεί άδεια αλλαγής δικηγόρου. Επομένως απαιτείται η φυσική 
παρουσία δικηγόρων και εναγομένων αύριο 18/12/2020 και ώρα 9:00πμ ενώπιον του 
Δικαστηρίου. 
 
Στέλλα Χριστοδουλίδου Μέσσιου 
ΠΕΔ 
 
 
2589/20 (ορισμένη 18.12.20) 
Εκκρεμεί στις 18/12/20 αίτηση από πλευράς Εναγόντων Αιτητών ημερομηνίας 10/11/20 για 
απόφαση εναντίον Εναγομένου λόγω μη καταχωρήσης σημειώματος εμφάνισης. Ο 
Εναγόμενος έχει καταχωρήσει εμφάνιση στις 7 Δεκεμβρίου 2020. Συνεπώς η αίτηση 
ημερομηνίας 10/11/20 αποσύρεται και απορρίπτεται με έξοδα υπέρ των Εναγόντων 
Αιτητών και εναντίον του Εναγομένου       Καθ&#180;ού η Αίτηση. 
 
Στέλλα Χριστοδουλίδου Μέσσιου 
ΠΕΔ 
 
 
138/20 Γενική Αίτηση (ορισμένη 18.12.20) 
 
Η αίτηση είναι ορισμένη για ακρόαση στις 1812/2020. Έχω λάβει τις γραπτές αγορεύσεις 
και από τις δύο πλευρές, τις οποίες ελπίζω ότι έχετε ανταλλάξει προηγουμένως μεταξύ σας. 
Η απόφαση του Δικαστηρίου επιφυλάσσεται με ημερομηνία 18 Δεκεμβρίου 2020. Θα 
ειδοποιηθείτε από την ιδιαιτέρα του Δικαστηρίου για την έκδοση της. 
 
Στέλλα Χριστοδουλίδου Μέσσιου 



ΠΕΔ 
 
 
83/20 Γενική Αίτηση (ορισμένη 18.12.20) 
 
Αύριο 18/1220 εκκρεμούν ενώπιον του Δικαστηρίου τέσσερις διαφορετικές αιτήσεις για 
οδηγίες. Κατά την προηγούμενη δικάσιμο, είχε ζητηθεί από τους διαδίκους όπως αυτές 
παραμείνουν για οδηγίες ενόψει προσπαθειών για διευθέτηση τους. Οι συνήγοροι ζητούν 
από κοινού περισσότερο χρόνο για διευθέτηση ενόψει των δυσκολιών που υπάρχουν για 
συναντήσεις με τους πελάτες τους λόγω της επιδημίας του κορονοϊού, και λόγω του ότι οι 
πελάτες τους που είναι στη Ρωσία είναι παλαιοημερολογίτες, ζητούν όπως οι αιτήσεις 
παραμείνουν για οδηγίες μετά τις 14 Ιανουαρίου 2021. Ενόψει των ανωτέρω όλες οι 
αιτήσεις ορίζονται για οδηγίες στις 15/2/21 και ώρα 9:00πμ. Έξοδα στη πορεία των 
αιτήσεων. 
 
Στέλλα Χριστοδουλίδου Μέσσιου 
ΠΕΔ 
 
 
870/20 εταιρειών (ορισμένη 18.12.20) 
 
Η εν λόγω αίτηση αφορά μείωση του αποθεματικού μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας 
αλλά δεν φαίνεται να έχει επιδοθεί στον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη. Ως εκ 
τούτου, αναβάλλεται για επίδοση στον &#180;Εφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη 23 
Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 9:00πμ που είναι η τελευταία μέρα πριν διακοπές των 
Χριστουγέννων. 
 
Στέλλα Χριστοδουλίδου Μέσσιου 
ΠΕΔ 
 
 
56/20 Διάλυση Εταιρείας (ορισμένη 17.12.20) 
 
Σήμερα 17 Δεκεμβρίου 2020 εκκρεμεί η ενδιάμεση αίτηση για οδηγίες αναφορικά με το 
θέμα των δημοσιεύσεων στην οποία οι Καθών η αίτηση δεν καταχώρισαν ακόμη ένσταση 
ακόμη ζητούν παράταση χρόνου για τους λόγους που αναφέρονται στο σχετικό e-mail τους. 
Οι συνήγοροι των Αιτητών δεν έχουν ένσταση να παραταθεί ο χρόνος καταχωρήσης της 
ένστασης αλλά θεωρούν ότι ο χρόνος των τεσσάρων εβδομάδων που ζητούν οι Καθων η 
αίτηση είναι υπερβολικός.  
 
Αναφέρω επίσης ότι η κυρίως αίτηση είναι ορισμένη για οδηγίες στις 14/1/21.  
 
Ενόψει των ανωτέρω, παραμένει και η αίτηση για οδηγίες αναφορικά με δημοσιεύσεις την 
ίδια μέρα, δηλαδή 14/1/21 και ώρα 9:00πμ. Η ένσταση να καταχωρηθεί μέχρι τότε.  
 
 Έξοδα στην πορεία των αιτήσεων. 
 
Στέλλα Χριστοδουλίδου Μέσσιου 
ΠΕΔ 
 
 


