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1. Αγωγή αριθμός 580/2010 (ορισμένη 11.1.21) 
 
Είναι σήμερα ορισμένη για ακρόαση η αίτηση του Εναγομένου 1 ημερομηνίας 17/11/20 για 
παράταση του χρόνου καταχώρησης Απάντησης στην Υπεράσπιση του Τριτοδιαδίκου. 
Επίσης σήμερα είναι ορισμένη για οδηγίες η αγωγή. Λαμβάνοντας υπόψη μου την θέση του 
Εναγομένου 1 ότι είναι έτοιμος να καταχωρήσει την Απάντηση του και την τελική θέση των 
συνηγόρων του Τριτοδιαδίκου ότι δεν έχουν τελικά ένσταση στο αίτημα για παράταση του 
χρόνου, δίνονται οδηγίες στον δικηγόρο του Εναγομένου 1 όπως καταχωρήσει την 
Απάντηση του μέχρι τις 15/1/2021.  
 
Εάν εκκρεμούν οποιεσδήποτε ένορκες δηλώσεις για αποκάλυψη εγγράφων, αυτές να 
καταχωρηθούν μέχρι τις 28/1/2021.  Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση στις 8 Φεβρουαρίου 
και ώρα 10.30 πμ.  
 
Τα έξοδα της σημερινής αίτησης ημερ. 17/11/20 επιδικάζονται εναντίον του Εναγομένου 1 
και υπέρ του Τριτοδιαδίκου. 
 
Στέλλα Χριστοδουλίδου Μέσσιου 
ΠΕΔ 
 
 
2. Αγωγή 934/14 (ορισμένη 11.1.21) 
 
Είναι σήμερα ορισμένη για ακρόαση η αγωγή με τον πιο πάνω αριθμό. Δεδομένων των 
συνθηκών που επικρατούν ενόψει της πανδημίας του κορονοϊού και των διαταγμάτων της 
Κυβέρνησης για τον περιορισμό της διακίνησης των πολιτών, η ακρόαση της παρούσας 
αναβάλλεται και επαναορίζεται για ακρόαση, σύμφωνα με το ημερολόγιο του Δικαστηρίου, 
στις 10 Μαΐου 2021 και ώρα 10.30 πμ. Τα έξοδα θα είναι στην πορεία της αγωγής.  
 
Στέλλα Χριστοδουλίδου Μέσσιου 
ΠΕΔ 
 
 
3. Αγωγή 1907/19 (11.1.21) 
 
Η αγωγή είναι ορισμένη σήμερα 11/1/21 για οδηγίες με βάση την Δ.30 μετά από την 
καταχώρηση σχετικής κλήσης για οδηγίες ημερομηνίας 20 Φεβρουαρίου 2020 από τον 
συνήγορο των Εναγόντων και την καταχώρηση του σχετικού Παραρτήματος από το 
συνήγορο των Εναγομένων στις 26 Φεβρουαρίου 2020. Είχαν δοθεί οδηγίες από το παρόν 
Δικαστήριο για καταχώρηση ένορκων δηλώσεων αποκάλυψης εγγράφων και για τις δύο 
πλευρές, μετά την έκδοση σχετικού Διατάγματος στις 26 Οκτωβρίου 2020. Παρατηρώ ότι 
κανένας εκ των συνηγόρων δεν έχει συμμορφωθεί με τις οδηγίες του Δικαστηρίου και η 
πλευρά των Εναγόντων έχει αποστείλει e-mail με το οποίο ζητούν όπως παραταθεί ο 
χρόνος για καταχώρηση της ένορκης δήλωσης αποκάλυψης εγγράφων εκ πλευράς τους.  
 
Ενόψει των ανωτέρω, παρατείνεται και για τις δύο πλευρές η καταχώρηση ενόρκων 
δηλώσεων αποκάλυψης εγγράφων για περίοδο 45 ημερών από σήμερα. Η αγωγή ορίζεται 
για οδηγίες στις 4/3/21 και ώρα 9:00 πμ. Καμιά διαταγή για έξοδα.  



 
Στέλλα Χριστοδουλίδου Μέσσιου 
ΠΕΔ 
 
 
4. Αγωγή αρ. 3510/19 (ορισμένη 11.1.21) 
 
Η αγωγή με τον πιο πάνω αριθμό είναι ορισμένη σήμερα 11 Ιανουαρίου 2021 για οδηγίες 
σύμφωνα με την Δ 30. Έχω λάβει email και από τους δύο συνηγόρους που την χειρίζονται 
ότι η υπόθεση προχωρεί σε διευθέτηση, όμως χρειάζεται ακόμα λίγος χρόνος για να 
ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις και να υπογραφεί σχετική συμφωνία συνολικής 
διευθέτησης. Η υπογραφή της συμφωνίας αναμένεται να είναι η 31 Μαρτίου 2021 και 
συνεπώς υποβάλουν από κοινού αίτημα για να οριστεί η υπόθεση εκ νέου για οδηγίες περί 
τα μέσα Απριλίου αναφορικά με τους Εναγόμενους 1-5.  
 
Ως εκ των ανωτέρω, η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες στις 16 Απριλίου 2021 και ώρα 9:00 πμ. 
Καμιά διαταγή για έξοδα σήμερα.  
 
Στέλλα Χριστοδουλίδου Μέσσιου 
ΠΕΔ 
 
 
5. Αριθμός Ειδοποίησης Πτώχευσης 44/2020 (ορισμένη 11.1.21) 
 
Είναι ορισμένη σήμερα 11 Ιανουαρίου 2021 αίτηση του Οφειλέτη &#8211; Αιτητή 
ημερομηνίας 4 Δεκεμβρίου 2020 για παραμερισμό και ακύρωση της αίτησης προς έκδοση 
ειδοποιήσης πτώχευσης. Οι συνήγοροι των Πιστωτών-Καθ’ ων η Αίτηση στην ειδοποίηση 
πτώχευσης έχουν ζητήσει με email τους πέντε (5) βδομάδες χρόνο για καταχώρηση της 
ένστασης τους και ζητούν όπως η αίτηση παραμείνει για οδηγίες. Ο συνήγορος του 
Οφειλέτη Αιτητή συμφωνεί με το πιο πάνω αίτημα.  
 
Ως εκ των ανωτέρω, δίνονται οδηγίες στον συνήγορο των Πιστωτών - Καθ&#180;ων η 
Αίτηση όμως καταχωρήσουν την ένσταση τους μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2021. Η αίτηση 
ορίζεται για οδηγίες στις 18 Φεβρουαρίου 2021. Έξοδα στην πορεία της αίτησης.  
 
Στέλλα Χριστοδουλίδου Μέσσιου 
ΠΕΔ 
 
 
6. Γενική αίτηση αρ. 252/20 (ορισμένη 11.1.21) 
 
Είναι σήμερα ορισμένη για οδηγίες η αίτηση με τον πιο πάνω αριθμό και είχαν δοθεί 
οδηγίες στην συνήγορο των Καθ&#180;ων η Αίτηση για καταχώρηση ένστασης. Η ένσταση 
δεν έχει ακόμα καταχωρηθεί και η συνήγορος των Καθ&#180;ων η Αίτηση ζητά 
περισσότερο χρόνο για καταχώρηση της ένστασης της και όπως η αίτηση οριστεί για 
οδηγίες. Η συνήγορος των Αιτητών δεν φέρει ένσταση στο πιο πάνω αίτημα. 
 
 Ως εκ των ανωτέρω, δίδονται οδηγίες συνήγορο των Καθ&#180;ων η Αίτηση όπως 
καταχωρήσει την ένσταση της μέχρι τις 16 Φεβρουαρίου 2021. Η αίτηση ορίζεται για 
οδηγίες στις 19 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 9:00πμ. Τα  έξοδα να είναι στην πορεία της 
αίτησης.  



 
Στέλλα Χριστοδουλίδου Μέσσιου 
ΠΕΔ 
 
 
7. Αριθμός αγωγής 2972/20 (ορισμένη 11.1.21) 
 
Η αγωγή με τον πιο πάνω αριθμό εκκρεμούσε στο ημερολόγιο της κυρίας Λ. Δημητριάδου 
Ανδρέου Διοικητικής Προέδρου του Ε.Δ. Λευκωσίας και νυν Εφέτη. Έχει πλέον τεθεί στο 
δικό μου ημερολόγιο για χειρισμό από εμένα.  
 
Σήμερα 11 Ιανουαρίου 2021 φαίνεται ότι εκκρεμούν δύο αιτήσεις, η μία αίτηση αφορά την 
εξ πάρτε αίτηση της Ενάγουσας Αιτήτριας για έκδοση μονομερώς απαγορευτικών 
διαταγμάτων που αφορούν μόνο τους Εναγομένους 1 τα οποία, όπως φαίνεται από το 
φάκελο, έχουν εκδοθεί μονομερώς από την κυρία Λ. Δημητριάδου Ανδρέου στις 22/10/20. 
Ο συνήγορος των Εναγομένων 1 δηλώνει, με e-mail που έχει αποστείλει στο Δικαστήριο, ότι 
δεν θα καταχωρήσει ένσταση εκ πλευράς των Εναγομένων 1 και δεν έχει ένσταση όπως το 
διάταγμα οριστικοποιηθεί ως έχει εκδοθεί. Ως εκ των ανωτέρω, το προσωρινό Διάταγμα 
ημερομηνίας 22/10/2020 που έχει εκδοθεί εναντίον των Εναγομένων 1 καθίσταται 
απόλυτο. Δεδομένου ότι η εν λόγω αίτηση έχει τελειώσει ουσιαστικά σήμερα, τα έξοδα δεν 
μπορούν να παραμείνουν στην πορεία ως εισηγείται ο κύριος Τριλλίδης γι’ αυτό και 
επιδικάζονται υπέρ της Ενάγουσας και εναντίον των Εναγομένων 1 το ½ των εξόδων της 
αίτησης όπως υπολογιστούν από τον Πρωτοκολλητή και εγκριθούν από το Δικαστήριο. 
 
Σε ότι αφορά την αίτηση ημερομηνίας 10/11/20 του για προσθήκη τριών νέων προσώπων 
ως Εναγομένων 10, 11 και 12 αντίστοιχα, λαμβάνοντας υπόψη μου τις θέσεις των 
δικηγόρων προς τους οποίους έχει κοινοποιηθεί η αίτηση και ότι δεν υπάρχει σχετική 
ένσταση,  εκδίδονται τα αιτούμενα Διατάγματα πως οι παράγραφοι  Α και Β της αίτησης. Τα 
έξοδα επιδικάζονται υπερ της Ενάγουσας και εναντίον των Εναγομένων 10, 11 και 12 όπως 
υπολογιστούν από τον Πρωτοκολλητή και εγκριθούν από το Δικαστήριο.   
 
Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες, για να διαπιστωθεί κατά πόσο έχει γίνει επίδοση στους νέους 
Εναγόμενους 10, 11 και 12 όπως και τον Εναγομένο 3 στις 4 Μαρτίου 2021 και ώρα 9:00πμ. 
 
 
Στέλλα Χριστοδουλίδου Μέσσιου 
ΠΕΔ 
 
 
 
8. Αιτήσεις αρ. 373/17 και 123/19 (ορισμένες 11.1.21) 
 
Και δύο αιτήσεις είναι ορισμένες ενώπιον μου σήμερα για ακρόαση και οδηγίες. Μετά από 
συνεννόηση όλων των δικηγόρων που εμφανίζονται, οι οποίοι είναι αρκετοί, και ενόψει 
των συνθηκών που επικρατούν ενόψει της έξαρσης της πανδημίας του κορονοϊού και των 
Διαταγμάτων περιορισμού των μετακινήσεων που έχουν εκδοθεί από την κυβέρνηση, 
εμφανίστηκε σήμερα ενώπιον μου μόνον ο κύριος Φραγκίσκος Χατζήχάννας εκ μέρους 
όλων, τους οποίους και ευχαριστώ για την συνεργασία . 
 
Έχει υποβληθεί αίτημα εκ πλευράς των δικηγόρων Μαρκίδης & Μαρκίδης ΔΕΠΕ που 
εκπροσωπούν τους κ.κ. Farid Saab και Fadi Saab για απόσυρση τους από την υπόθεση λόγω 



διαφωνίας με τους πελάτες τους ως προς τον χειρισμό της υπόθεσης. Μαζί όμως με το 
δικηγορικό Μαρκίδη εμφανιζόταν και το γραφείο Βελάρης & Βελάρης ΔΕΠΕ οι οποίοι δεν 
είναι ενήμεροι για αυτή την εξέλιξη και ο κύριος Χαρίλαος Βελάρης έχει ζητήσει από το 
Δικαστήριο χρόνο για να εξετάσει τα θέματα που προκύπτουν. 
 
Εκκρεμούν επίσης οι καταχωρήσεις ενστάσεων στις ενδιάμεσες αιτήσεις που έχουν 
καταχωρηθεί από τον κύριο Χατζήχάννα για διορισμό προσωρινού εκκαθαριστή. 
 
Εκκρεμεί επίσης η καταχώρηση ένστασης στην κυρίων αίτηση 123 /19 από πλευράς του 
δικηγορικού γραφείου Κούσιος, Κορφιώτης και Παπαχαραλάμπους ΔΕΠΕ.  
 
Ενόψει των ανωτέρω, δίνονται οδηγίες σε όλους τους δικηγόρους να καταχωρήσουν 
οποιεσδήποτε τυχόν ενστάσεις εκκρεμούν σε όλες τις αιτήσεις μέχρι τις 25 Ιανουαρίου 
2021. Οι αιτήσεις ορίζονται για οδηγίες στις 27 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 9.30 πμ για να 
μπορέσει το Δικαστήριο, αφού ακούσει τις θέσεις των μερών, να της προγραμματίσει. Ο 
κύριος Βελάρης επίσης παρακαλείται όπως έχει έτοιμη την θέση του πριν από την εν λόγω 
ημερομηνία και να την κοινοποίησει στο Δικαστήριο. 
 
Η παρουσία όλων των δικηγόρων τις 27 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 9.30 πμ ενώπιον του 
Δικαστηρίου είναι αναγκαία, εκτός βέβαια, αν υπάρχει διαφοροποίηση της κατάστασης 
λόγω της έξαρσης της πανδημίας του κορονοϊού.  
 
Έξοδα στην πορεία των αιτήσεων. 
 
Στέλλα Χριστοδουλίδου Μέσσιου 
ΠΕΔ 
 
 
/Σ.Θ. 
                             
 


