
 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 5352/14 

Ορισμένη: 9.3.21 

 

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 στις 9.3.21. Οι συνήγοροι των 

Εναγόντων έχουν υποβάλει αίτημα αναβολής τόσο διότι οι διευθυντές της 

Ενάγουσας εταιρείας διαμένουν μόνιμα στο εξωτερικό και ένεκα της 

πανδημίας δεν μπορούν να παρευρεθούν στα Δικαστήρια της Κυπριακής 

Δημοκρατίας, αλλά και ενόψει της καταχώρησης της Αίτησης Εκκαθάρισης 

1/21 αναφορικά με την Καθ’ ης η Αίτηση 5. Οι συνήγοροι των Εναγομένων 

συγκατατίθενται στο αίτημα αναβολής και δεν ζητούν έξοδα. Ως εκ των 

ανωτέρω, το αίτημα εγκρίνεται. Η υπόθεση επαναορίζεται για ακρόαση στις 

27.5.21 και ώρα 10:30 π.μ. 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: 1771/15 

Ορισμένη: 9.3.21 

 

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 στις 9.3.21. Οι συνήγοροι των 

Εναγόντων έχουν υποβάλει αίτημα αναβολής της για δύο λόγους. Πρώτο, 

λόγω του ότι δεν κατάφεραν ένεκα της πανδημίας να συναντηθούν με τους 

πελάτες τους και να ετοιμάσουν την γραπτή τους δήλωση και δεύτερο, 

επειδή έχει καταχωριστεί αίτηση εκκαθάρισης εναντίον της Εναγομένης 4 

και υπάρχει και το ενδεχόμενο αναστολής της παρούσας διαδικασίας μέχρι 

να ολοκληρωθεί η εκδίκαση της Αίτησης Εκκαθάρισης 1/21 που αφορά την 

Εναγόμενη 4. Οι συνήγοροι όλων των Εναγομένων έχουν απαντήσει ότι δεν 

έχουν ένσταση στο αίτημα. Οι δε συνήγοροι των Εναγομένων 2, 3, 5 και 6 

αναφέρουν ξεκάθαρα ότι δεν ζητούν έξοδα λόγω του λόγου που 

προβάλλεται. Ενόψει των ανωτέρω, το αίτημα αναβολής εγκρίνεται. Η 

παρούσα υπόθεση επαναορίζεται για ακρόαση στις 8.6.21 και ώρα 10:30 

π.μ. Καμία διαταγή για έξοδα αναφορικά με όλους τους Εναγομένους λόγω 

του λόγου που έχει προβληθεί.  

 

 (Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 



 
 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 1616/16 

Ορισμένη: 9.3.21 

 

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 προηγούμενες οδηγίες του Δικαστηρίου ημερ. 12.1.21 ήταν για παράταση του 

χρόνου καταχώρησης ένορκης δήλωσης εγγράφων και καταχώρησης 

ονομαστικού καταλόγου μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας σε ό,τι αφορά την 

πλευρά των Εναγόντων μέχρι τις 5.2.21 και έχει οριστεί για οδηγίες στις 9.3.21. 

Παρατηρώ ότι στον φάκελο δεν βρίσκεται καταχωρημένη ούτε ένορκη δήλωση 

αποκάλυψης εγγράφων ούτε ονομαστικός κατάλογος μαρτύρων και σύνοψη 

μαρτυρίας από πλευράς Εναγόντων. Αν και ακόμα οι Ενάγοντες δεν έχουν 

υποβάλει οποιοδήποτε αίτημα στο Δικαστήριο εντός του χρονικού πλαισίου που 

όφειλαν σύμφωνα με τις οδηγίες που επικρατούν. Για τελευταία φορά 

παρατείνεται τόσο ο χρόνος καταχώρησης ένορκης δήλωσης αποκάλυψης 

εγγράφων, όσο και ονομαστικό κατάλογο μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας μέχρι 

τις 16.4.21. Η αγωγή ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες με βάση τη Δ.30 για να 

διαπιστωθεί αν υπάρχουν άλλα θέματα που εκκρεμούν προτού οριστεί για 

ακρόαση στις 20.421 και ώρα 9:00 π.μ. Έξοδα στην πορεία της αίτησης. ΣΕ καμία 

περίπτωση εναντίον των Εναγομένων 1-7.  

 

 

 (Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 1913/18 

Ορισμένη: 9.3.21 

 

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.  

Είναι ορισμένη αύριο 9.3.21 και ώρα 10:00 π.μ. για ακρόαση με γραπτές 

αγορεύσεις η αίτηση παραμερισμού ημερ. 3.7.20. Το Δικαστήριο θα 

αναμένει να λάβει τις γραπτές αγορεύσεις των συνηγόρων οι οποίοι 

καλούνται όπως τις ανταλλάξουν μεταξύ τους προτού τις αποστείλουν στο 

Δικαστήριο και να επιφυλάξει την απόφαση του.  

Παρακαλώ όπως έχω τη θέση σας αναφορικά με τις δύο αιτήσεις ημερ. 

5.11.20 οι οποίες επίσης είναι ορισμένες στις 9.3.21 για οδηγίες και δη κατά 

πόσο θα καταχωρηθεί ένσταση σε αυτές.  

 

 

 

 (Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 



 
 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 2827/19 

Ορισμένη: 9.3.21 

 

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 Ενάγοντες, στα πλαίσια των οδηγιών του Δικαστηρίου με βάση αίτηση 

που έχουν καταχωρήσει συμφώνως της Δ.30 έχουν καταχώρηση τόσο 

ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων όσο και κατάλογο μαρτύρων και 

σύνοψη μαρτυρίας. Εκ πλευράς Εναγομένων δεν έχει καταχωρηθεί ούτε 

ένορκη αποκάλυψης εγγράφων, ούτε ονομαστικός κατάλογος μαρτύρων και 

σύνοψης μαρτυρίας. Επίσης, η δικηγόρος των Εναγομένων πέραν της 

παράτασης χρόνου ζητά και οδηγίες για επιθεώρηση εγγράφων με τις 

οποίες οι συνήγοροι των Εναγόντων συμφωνούν.  

Ως εκ των ανωτέρω, δίδονται οδηγίες στους Εναγόμενους όπως 

καταχωρήσουν ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων και ονομαστικό 

κατάλογο μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας μέχρι τις 23.4.21. Μέχρι τότε να 

διευθετηθεί μεταξύ τους και η επιθεώρηση των εγγράφων. Η αγωγή ορίζεται 

για οδηγίες στις 11.5.21 και ώρα 9:00 π.μ. Έξοδα στην πορεία της αίτησης, 

σε καμία όμως περίπτωση εναντίον  των Εναγόντων.  

 

 (Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αίτ. Εταιρειών: 57/21 

Ορισμένη: 9.3.21 

 

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 έχει επιδοθεί δεόντως στον Έφορο Εταιρειών ο οποίος δεν 

γνωστοποίησε στο Δικαστήριο οποιαδήποτε πρόθεση του είτε για να 

εμφανιστεί στο Δικαστήριο είτε ότι φέρει ένσταση στο αιτούμενο διάταγμα. 

Έχοντας μελετήσει την αίτηση, την ένορκη δήλωση που τη συνοδεύει και τα 

σχετικά τεκμήρια, έχω ικανοποιηθεί ότι δικαιολογείται η έκδοση του 

αιτούμενου διατάγματος ως η §Α.Ι της αίτησης. Καμιά διαταγή για έξοδα.  

Η ημερομηνία έκδοσης του διατάγματος είναι η 9.3.21.  

 

 

 

 (Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 


