
 
 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 3449/08 

Ορισμένη: 21.4.21 

 

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 οδηγίες στις 21.4.21. Σύμφωνα με τα e-mail 

των συνηγόρων που τη χειρίζονται η υπόθεση έχει διευθετηθεί ως 

ακολούθως: 

(α) Απαίτηση και ανταπαίτηση αποσύρονται με επιφύλαξη των δικαιωμάτων 

κάθε διαδίκου.  

(β) Έκαστη πλευρά θα υποστεί τα έξοδα της και οποιαδήποτε διαταγή για 

έξοδα ακυρώνεται.  

Ενόψει των ανωτέρω, τόσο η αγωγή όσο και η ανταπαίτηση αποσύρονται 

και απορρίπτονται με επιφύλαξη των δικαιωμάτων των διαδίκων.  

Κάθε πλευρά θα επωμιστεί τα δικά της έξοδα. Τυχόν προηγούμενες 

διαταγές ως προς τα έξοδα ακυρώνονται.  

Ενόψει των ανωτέρω, και της απόφασης του Δικαστηρίου για απόρριψη της 

απαίτησης και της ανταπαίτησης δεν χρειάζεται να καταχωρηθεί νέο 

σημείωμα για το θέμα αυτό στο Πρωτοκολλητείο.  

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 7541/13 

Ορισμένη: 21.4.21 

 

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.  

Έχω λάβει e-mails από όλους τους συνηγόρους που τη χειρίζονται όπου 

ζητά και ο κάθε ένας και κάτι διαφορετικό. Ενόψει του ότι γίνονται 

προσπάθειες διευθέτησης και επειδή εκκρεμεί και η καταχώρηση 

συμπληρωματικής ένορκης δήλωσης αποκάλυψης εγγράφων, η υπόθεση 

θα παραμείνει για τελευταία φορά για οδηγίες στις 17.5.21 και ώρα 9:00 

π.μ. Καμιά διαταγή για έξοδα. Παρακαλώ όπως ενημερώσετε το Δικαστήριο 

από προηγουμένως για την κατάληξη προσπαθειών συμβιβασμού της 

υπόθεσης.  

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 1186/14 

Ορισμένη: 21.4.21 

 

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 Εναγομένων 1-7 ζητούν την άδεια του Δικαστηρίου όπως 

αποσυρθούν από συνήγοροι τους ενόψει διαφωνίας που έχει προκύψει ως 

προς τον χειρισμό της υπόθεσης. Έχουν αποστείλει σχετικές ειδοποιήσεις 

στους πελάτες τους οι οποίοι τις έχουν ήδη παραλάβει και όπως αναφέρουν 

τους έχουν ενημερώσει ότι προτίθενται να διορίσουν ως νέους συνηγόρους 

το δικηγορικό γραφείο Δήμος και Λία Γεωργιάδου και Σία Δ.Ε.Π.Ε. Ενόψει 

των ανωτέρω, δίδεται άδεια στο δικηγορικό γραφείο Μαρκίδη και Μαρκίδη 

και Σία Δ.Ε.Π.Ε. να παύσουν την εκπροσώπηση των Εναγομένων. Η 

αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 18.5.21. Έξοδα στην πορεία, όχι εναντίον 

των Εναγόντων. Οι νέοι συνήγοροι των Εναγομένων παρακαλούνται να 

καταχωρήσουν σημείωμα αλλαγής δικηγόρου μέχρι τότε και να 

ενημερώσουν το Δικαστήριο από προηγουμένως ως προς τα αιτήματα 

τους.  

 

 (Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 6398/15 

Ορισμένη: 21.4.21 

 

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 αγωγή είναι ορισμένη για οδηγίες. Έχει υποβληθεί κοινό αίτημα από τους 

συνηγόρους που εκπροσωπούν τους Ενάγοντες και την Εναγομένη 4 για 

αναστολή της διαδικασίας της υπόθεσης μέχρι την εκδίκαση της Αίτησης 

Εκκαθάρισης 1/21 που έχει καταχωρηθεί εναντίον της Εναγομένης 4. Όλοι 

οι υπόλοιποι συμφωνούν. Εκδίδεται εκ συμφώνου διάταγμα αναστολής της 

παρούσας διαδικασίας μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας της Αίτησης 

Εκκαθάρισης 1/21. Για να μην παραμείνει όμως η υπόθεση χωρίς 

ημερομηνία θα δοθεί από το Δικαστήριο μια ημερομηνία για οδηγίες απλά 

για να διαπιστωθεί αν μέχρι τότε έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της Αίτησης 

Εκκαθάρισης 1/21. Η Αγωγή παραμένει για οδηγίες στις 5.7.21 και ώρα 

9:00 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: 1470/16 

Ορισμένη: 21.4.21 

 

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 21.4.21. Σύμφωνα με τα όσα 

αναφέρουν οι συνήγοροι των διαδίκων τα οποία έχουν κοινοποιηθεί στο 

Δικαστήριο με e-mail μεταξύ των ιδίων διαδίκων εκκρεμούν διάφορες 

υποθέσεις, αρκετές εκ των οποίων έχουν ήδη συμβιβαστεί. Ζητούν όπως η 

παρούσα υπόθεση παραμείνει σε μια νέα ημερομηνία με σκοπό να 

εξαντλήσουν μέχρι τότε όλα τα περιθώρια συμβιβασμού της. Η υπόθεση 

επαναορίζεται για ακρόαση στις 28.6.21 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: 2772/17 

Ορισμένη: 21.4.21 

 

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 οδηγίες. Οι συνήγοροι δηλώνουν ότι οι 

προσπάθειες τους για συμβιβασμό βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο και 

ουσιαστικά απομένει το πρακτικό για να δηλωθεί η υπόθεση, γι’ αυτό και 

ζητούν να οριστεί ξανά για οδηγίες για να δηλωθεί. Ενόψει των ανωτέρω, η 

υπόθεση επαναορίζεται για οδηγίες στις 26.5.21 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: 2894/17 

Ορισμένη: 21.4.21 

 

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 ημερ. 5.4.21 από πλευράς Εναγομένου για τροποποίηση 

του τίτλου της αγωγής. Οι συνήγοροι των Εναγόντων αναφέρουν ότι δεν 

έχουν ένσταση στην έκδοση των διαταγμάτων τροποποίησης, ζητούν όμως 

όπως επιδικαστούν υπέρ τους τα έξοδα της αίτησης, θέση με την οποία 

διαφωνεί ο συνήγορος των Εναγομένων. Σημειώνω ότι η υπόθεση 26/18 

που αφορά τα ίδια μέρη και είναι επίσης ορισμένη 21.4.21 δεν εκκρεμεί στο 

δικό μου ημερολόγιο. Σε ό,τι αφορά την αίτηση ημερ. 5.4.21 εκδίδεται εκ 

συμφώνου διάταγμα ως η παράγραφος (α) και (β) της αίτησης. 

Τροποποιημένο κλητήριο ένταλμα και τροποποιημένη έκθεση απαίτησης να 

καταχωρηθεί εντός 10 ημερών από τη σύνταξη του παρόντος διατάγματος. 

Και τροποποιημένη υπεράσπιση να καταχωρηθεί εντός 10 ημερών από την 

επίδοση του τροποποιημένου κλητηρίου εντάλματος και της 

τροποποιημένης έκθεσης απαίτησης. Τροποποιημένη απάντηση στην 

υπεράσπιση να καταχωρηθεί εντός 8 ημερών από την επίδοση της 

τροποποιημένης υπεράσπισης. Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες, για να 

διαπιστωθεί κατά πόσο υπάρχει συμμόρφωση, στις 11.6.21 και ώρα 9:00 

π.μ.  



 
 

Όσον αφορά τα έξοδα της αίτησης μόνο, και όχι τα σπαταληθέντα, 

επιδικάζονται υπέρ των Εναγόντων Καθ’ ων η Αίτηση και εναντίον του 

Εναγομένου Αιτητή όπως υπολογιστούν από τον Πρωτοκολλητή και 

εγκριθούν από το Δικαστήριο. Θα είναι όμως πληρωτέα στο τέλος της 

διαδικασίας.  

 

 (Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 2564/19 

Ορισμένη: 21.4.21 

 

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 για έκδοση απόφασης ημερ. 23.6.20 λόγω μη 

καταχώρησης υπεράσπισης. Παρατηρώ ότι ακόμα η υπεράσπιση δεν έχει 

καταχωρηθεί παρόλο που οι συνήγοροι των Εναγομένων αναφέρουν ότι 

γίνονται προσπάθειες συμβιβασμού της αγωγής εν τω μεταξύ. Η αίτηση 

ορίζεται για τελευταία φορά για απόδειξη στις 7.6.21 εκτός αν καταχωρηθεί 

υπεράσπιση μέχρι 3.6.21. Έξοδα στην πορεία της αίτησης.  

 

 

 (Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 726/20 

Ορισμένη: 21.4.21 

 

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.  

Τα δικόγραφα της αγωγής έχουν συμπληρωθεί και οι συνήγοροι έχουν 

καταχωρήσει σχετικές αιτήσεις κλήσης για οδηγίες σύμφωνα με τη Δ.30. 

Εκδίδονται εκ συμφώνου και εκατέρωθεν διατάγματα αποκάλυψης και 

επιθεώρησης εγγράφων. Ένορκες δηλώσεις αποκάλυψης εγγράφων να 

καταχωρηθούν μέχρι 11.6.21. Η αγωγή ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες με 

βάση τη Δ.30 στις 15.6.21. 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. Αίτ. Εταιρειών: 217/21 

Ορισμένη: 21.4.21 

 

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 διαταγμάτων διασυνοριακής συγχώνευσης. 

Έχει δεόντως επιδοθεί στον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη ο 

οποίος δεν έχει ενημερώσει το Δικαστήριο ούτε κατά πόσο θα εμφανιστεί 

ενώπιον του, ούτε κατά πόσο φέρει οποιαδήποτε ένσταση στην αίτηση. 

Έχω διαβάσει την αίτηση, την ένορκη δήλωση που τη συνοδεύουν, καθώς 

επίσης και τα τεκμήρια που επισυνάπτονται στην ένορκη δήλωση. Έχω 

ικανοποιηθεί ότι τηρούνται οι προϋποθέσεις έκδοσης των αιτούμενων 

διαταγμάτων. Έχουν γίνει όλες οι ενέργειες που απαιτούνται από τα σχετικά 

άρθρα του νόμου, όπως επίσης και οι δημοσιεύσεις που απαιτούνται με 

βάση το νόμο. Έχω επίσης ικανοποιηθεί ότι η διασυνοριακή συγχώνευση 

δεν επηρεάζει τα συμφέροντα οποιουδήποτε εργοδοτούμενου. Ενόψει των 

ανωτέρω, το Δικαστήριο απαλλάσσει την Αιτήτρια από την οποιαδήποτε 

άλλη δημοσίευση της παρούσας αίτησης και εκδίδει τα αιτούμενα 

διατάγματα ως η παράγραφος 15(1) και (2) της κυρίως αίτησης. Το 

διάταγμα να επιδοθεί στον Έφορο Εταιρειών εντός 30 ημέρες από τη 

σύνταξη του.  

 

 



 
 

Καμιά διαταγή για έξοδα. Η ημερομηνία του διατάγματος είναι 21.4.21.  

 

 

 (Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αίτ. Εταιρειών: 235/21 

Ορισμένη: 21.4.21 

 

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 Αιτήτρια εταιρεία έχει καταχωρήσει δύο αιτήσεις. Η μια αίτηση αφορά τις 

οδηγίες του Δικαστηρίου ως προς την πορεία και εξέταση της κυρίως 

αίτησης, ενώ η άλλη είναι η κυρίως αίτηση. Έχουν και οι δύο αιτήσεις 

δεόντως επιδοθεί στον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη, ο 

οποίος δεν έχει ειδοποιήσει το Δικαστήριο ούτε πρόθεσης του να εμφανιστεί 

ενώπιον του Δικαστηρίου στις 21.4.21 που είναι ορισμένη η αίτηση, ούτε ότι 

φέρει οποιαδήποτε ένσταση στην αίτηση. Ενόψει των ανωτέρω, σε ό,τι 

αφορά την αίτηση για οδηγίες, αυτή ορίζεται για εξέταση στις 21.4.21 και 

δίδονται οδηγίες όπως μη απαιτηθούν δημοσιεύσεις ή οποιεσδήποτε 

ειδοποιήσεις της αίτησης.  

Σε ό,τι αφορά την κυρίως αίτηση, αφού έχω διαβάσει το περιεχόμενο της 

ίδιας της αίτησης, την έ/δ μαζί με τα επισυνημμένα παραρτήματα και 

τεκμήρια και δη του γεγονότος ότι η εταιρεία δεν έχει οποιουσδήποτε 

κατόχους χρεωστικών ομολόγων, ούτε άλλες εκκρεμούσες υποχρεώσεις 

προς τρίτα πρόσωπα και σύμφωνα με τη βεβαίωση των ελεγκτών της δεν 

πρόκειται να επηρεαστούν τα συμφέροντα οποιουδήποτε προσώπου από 

τη σκοπούμενη τροποποίηση εκδίδονται τα αιτούμενα διατάγματα ως οι 



 
 

παράγραφοι Α, Β, Γ και Δ της κυρίως αίτησης. Καμιά διαταγή για έξοδα. Η 

ημερομηνία του διατάγματος είναι 21.4.21.  

 

 

 (Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 


