
 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

 

Αρ. Αγωγής: 5892/12 

Ορισμένη την 16.12.20 

 

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 σήμερα αίτηση ημερ. 2.4.19 εκ πλευράς Εναγομένων/Αιτητών για 

τροποποίηση της υπεράσπισης τους. Έχω λάβει e-mail από τους 

δικηγόρους που χειρίζονται την παρούσα υπόθεση σύμφωνα με τα οποία ο 

συνήγορος των Εναγομένων/Αιτητών στην αίτηση ημερ. 2.4.19 προβαίνει 

στην ακόλουθη δήλωση: 

 

«Ενόψει του περιεχομένου της Ενόρκου Δηλώσεως ημερομηνίας 

19/10/2020 η οποία συνοδεύει την Ένσταση της Ενάγουσας-Καθ'ης η 

Αίτηση ημερομηνίας 19/10/2020 εις την Αίτηση ημερομηνίας 17/9/2020 και 

επίσης κάποιων νέων στοιχείων τα οποία περιήλθαν εις γνώση των 

Αιτητών-Εναγομένων αναφορικά με το δανεισμό ο οποίος αποτελεί το 

αντικείμενο της αξίωσης της Εναγούσης-Καθ'ης η Αίτηση, οι Αιτητές 

αποσύρουν την Αίτηση ημερομηνίας 2/4/2019 η οποία είναι ορισμένη δια 

ακρόαση την 16/12/2020. 

Η εν λόγω απόσυρση διενεργείται άνευ βλάβης του δικαιώματος των 

Αιτητών να προχωρήσουν με τα κατάλληλα ένδικα μέτρα 

συμπεριλαμβανομένης και της καταχώρησης νέας Αιτήσεως η οποία θα 



περιλαμβάνει τα εν λόγω νέα στοιχεία. 

Επιπρόσθετα η απόσυρση της Αιτήσεως ημερομηνίας 2/4/2019 λαμβάνει 

χώρα χωρίς αποδοχή του περιεχομένου της Ενστάσεως από πλευράς της 

Εναγούσης-Καθ'ης η Αίτηση εις την εν λόγω Αίτηση.» 

 

Οι συνήγοροι Εναγόντων/Καθ’ ων η Αίτηση δεν έχουν ένσταση. Ζητούν 

όμως τα έξοδα της αίτησης και όπως η αγωγή οριστεί για ακρόαση το 

συντομότερο δυνατό.  

 

Ενόψει της πιο πάνω δήλωσης που έχει γίνει από πλευράς του συνηγόρου 

των Εναγομένων/Αιτητών: 

 

«Ενόψει του περιεχομένου της Ενόρκου Δηλώσεως ημερομηνίας 

19/10/2020 η οποία συνοδεύει την Ένσταση της Ενάγουσας-Καθ'ης η 

Αίτηση ημερομηνίας 19/10/2020 εις την Αίτηση ημερομηνίας 17/9/2020 και 

επίσης κάποιων νέων στοιχείων τα οποία περιήλθαν εις γνώση των 

Αιτητών-Εναγομένων αναφορικά με το δανεισμό ο οποίος αποτελεί το 

αντικείμενο της αξίωσης της Εναγούσης-Καθ'ης η Αίτηση, οι Αιτητές 

αποσύρουν την Αίτηση ημερομηνίας 2/4/2019 η οποία είναι ορισμένη δια 

ακρόαση την 16/12/2020. 

Η εν λόγω απόσυρση διενεργείται άνευ βλάβης του δικαιώματος των 

Αιτητών να προχωρήσουν με τα κατάλληλα ένδικα μέτρα 

συμπεριλαμβανομένης και της καταχώρησης νέας Αιτήσεως η οποία θα 

περιλαμβάνει τα εν λόγω νέα στοιχεία. 

Επιπρόσθετα η απόσυρση της Αιτήσεως ημερομηνίας 2/4/2019 λαμβάνει 

χώρα χωρίς αποδοχή του περιεχομένου της Ενστάσεως από πλευράς της 

Εναγούσης-Καθ'ης η Αίτηση εις την εν λόγω Αίτηση.», η αίτηση ημερ. 

2.4.19 για τροποποίηση της υπεράσπισης η οποία είναι ορισμένη στις 

16.12.20 αποσύρεται και απορρίπτεται άνευ βλάβης του δικαιώματος των 



Αιτητών να επανέλθουν με οποιοδήποτε άλλο ένδικο μέσο 

συμπεριλαμβανομένης και της καταχώρησης νέας αίτησης για 

τροποποίηση.  

 

Τα έξοδα της παρούσας διαδικασίας επιδικάζονται υπέρ των 

Εναγόντων/Καθ΄ ων η Αίτηση και εναντίον των Εναγομένων/Αιτητών όπως 

αυτά υπολογισθούν από τον Πρωτοκολλητή και εγκριθούν από το 

Δικαστήριο. Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση, σύμφωνα με το πρόγραμμα του 

Δικαστηρίου, στις 18.2.21 και ώρα 10:30 π.μ.  

 

Τα έξοδα σε ό,τι αφορά την αγωγή θα είναι στην πορεία.  

 

 

 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 1006/13 

Ορισμένη την 16.12.20 

 

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 αγωγή είναι ορισμένη για οδηγίες για να ξεκαθαριστεί το θέμα 

εκπροσώπησης του Εναγομένου 1. Όπως πληροφορούν οι δικηγόροι του 

Εναγομένου 1 δεν κατέστη δυνατό να γίνει συνάντηση του κ. Κιτρομηλίδη 

με τον διευθυντή του Εναγομένου 1 ενόψει του ότι ο κ. Κιτρομηλίδης είναι 

σε αυτοπεριορισμό. Γι’ αυτό ζητούν να παραμείνει για τελευταία φορά για 

οδηγίες εντός του Ιανουαρίου. Η συνήγορος της Ενάγουσας δεν έχει 

ένσταση και δεν ζητά έξοδα, ενώ η συνήγορος της Εναγομένης 3 συμφωνεί 

όπως η αγωγή παραμείνει για οδηγίες ακόμα μια φορά, αλλά τα έξοδα να 

παραμείνουν στην πορεία αλλά όχι εναντίον των Εναγομένων 3. Ενόψει 

των ανωτέρω, η αγωγή ορίζεται για τελευταία φορά για οδηγίες, για να 

ξεκαθαριστεί το θέμα εκπροσώπησης της Εναγομένης 1 στις 9.2.21 και 

ώρα 9:00 π.μ. Καμιά διαταγή σε σχέση με τους Ενάγοντες και τους 

Εναγομένους 4, τους οποίους επίσης εκπροσωπεί ο κ. Κιτρομηλίδης. Τα 

έξοδα να είναι στην πορεία της αγωγής αλλά όχι εναντίον της Εναγομένης 3 

σε ό,τι την αφορά.  

 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

 

Αρ. Αγωγής: 1314/17 

Ορισμένη την 16.12.20 

 

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 16.12.20. Έχει υποβληθεί 

αίτημα αναβολής εκ πλευράς του συνηγόρου των Εναγόντων επειδή ο 

δικηγόρος που τη χειρίζεται θα είναι απασχολημένος στο Επαρχιακό 

Δικαστήριο Λεμεσού στη συνεχιζόμενη ακρόαση 1247/97. Δεν έχω ακόμα 

τα θέσεις των συνηγόρων των Εναγομένων 1 και 2 αλλά τόσο ενόψει του 

λόγου που προβάλλεται αλλά και του γεγονότος ότι η παρούσα υπόθεση 

είναι σχετικά πρόσφατη, το αίτημα εγκρίνεται. Επαναορίζεται για ακρόαση 

στις 22.4.21 και ώρα 10:30 π.μ. Έξοδα στην πορεία της αγωγής, όχι όμως 

εναντίον των Εναγομένων 1 και 2.  

 

 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

 

Αρ. Αγωγής: 4281/17 

Ορισμένη την 16.12.20 

 

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 υποβληθεί αίτημα αναβολής της ακρόασης από τους συνηγόρους της 

Ενάγουσας. Δεν έχω λάβει ακόμα τη θέση των δικηγόρων των Εναγομένων 

αλλά λαμβάνοντας υπόψη ότι η παρούσα είναι σχετικά πρόσφατη και δεν 

είχε σειρά να ξεκινήσει, το αίτημα εγκρίνεται. Επαναορίζεται για ακρόαση 

στις 11.5.21 και ώρα 10:30 π.μ. Έξοδα στην πορεία, όχι εναντίον των 

Εναγομένων.  

 

 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

 

Αρ. Αγωγής: 2995/17 

Ορισμένη την 16.12.20 

 

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 εν λόγω υπόθεση ήταν μέχρι πρόσφατα ορισμένη ενώπιον της κας Λένας 

Δημητριάδου Ανδρέου, νυν Εφέτη. Έχει τεθεί ενώπιον μου για πρώτη φορά 

σήμερα και παρατηρώ ότι είναι ορισμένη για ακρόαση στις 16.12.20. Λόγω 

του ότι στο ημερολόγιο μου εκκρεμούν πολύ παλαιότερες υποθέσεις από 

την παρούσα οι οποίες έχουν προτεραιότητα να εκδικαστούν, η εκδίκαση 

της παρούσας αναβάλλεται και επαναορίζεται για τις 13.4.21 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: 3702/19 

Ορισμένη την 16.12.20 

 

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 με βάση τη Δ.30. Οι συνήγοροι 

συμφωνούν στην έκδοση διαταγμάτων αποκάλυψης εγγράφων. Ως εκ των 

ανωτέρω, εκδίδονται εκ συμφώνου και εκατέρωθεν διατάγματα 

αποκάλυψης εγγράφων. Ένορκες δηλώσεις αποκάλυψης να 

καταχωρηθούν εντός 60 ημερών από 16.12.20, δηλαδή μέχρι 16.2.21, 

λαμβάνοντας υπόψη και τις διακοπές των Χριστουγέννων. Ορίζεται για 

περαιτέρω οδηγίες με βάση τη Δ.30 στις 22.2.21 και ώρα 9:00 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: 2487/20 

Ορισμένη την 16.12.20 

 

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 ημερ. 16.9.20 για έκδοση ενδιάμεσων διαταγμάτων. Οι 

Εναγόμενοι/Καθ’ ων η Αίτηση ζητούν περαιτέρω χρόνο για καταχώρηση της 

ένστασης τους και συγκεκριμένα για περίπου ένα μήνα καθότι βρίσκονται 

στην προσπάθεια συλλογής όλων των απαραίτητων εγγράφων. Ως εκ των 

ανωτέρω, η ένσταση των Καθ’ ων η Αίτηση να καταχωρηθεί μέχρι τις 

18.1.21. Η αίτηση ορίζεται για οδηγίες για να διαπιστωθεί κατά πόσο είναι 

έτοιμη για ακρόαση στις 21.1.21 και ώρα 9:00 π.μ. Τα έξοδα θα είναι 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. Αίτησης: 2035/13 

Ορισμένη την 16.12.20 

 

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 έρευνας ημερ. 9.1.20 εναντίον των Καθ’ ων η Αίτηση 1 και 

2 η οποία φαίνεται να είχε επιδοθεί και στους δύο στις 14.1.20. Και οι δύο 

Καθ’ ων η Αίτηση είχαν παρουσιαστεί στο Δικαστήριο και μάλιστα 

εκπροσωπούνταν από δικηγόρο. Δεν έχω καμιά ενημέρωση από τους 

συνηγόρους αναφορικά με την πορεία της αίτησης και αν έχει γίνει κάποια 

διευθέτηση εν τω μεταξύ. Εάν η αίτηση δεν έχει διευθετηθεί, η συνήγορος 

των Καθ’ ων η Αίτηση 1 και 2 να καταχωρήσει την ένσταση της εντός ενός 

μηνός από σήμερα. Η αίτηση ορίζεται για ακρόαση στις 12.2.21 και ώρα 

10:00 π.μ. Η συνήγορος των Καθ’ ων η Αίτηση 1 και 2 αναλαμβάνει όπως 

τους παρουσιάσει στο Δικαστήριο στις 12.2.21 και ώρα 10:00 π.μ. 

 

 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

 

Αρ. Αίτησης: 112/17 

Ορισμένη την 16.12.20 

 

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 μηνιαίων δόσεων ημερ. 23.7.20 εναντίον του Καθ’ ου η 

Αίτηση, οι συνήγοροι του οποίου έχουν ζητήσει από το Δικαστήριο 

παράταση του χρόνου καταχώρησης της ένστασης τους και ζητούν από το 

Δικαστήριο όπως μη εκδώσει ένταλμα σύλληψης εναντίον του Καθ’ ου η 

Αίτηση και αναλαμβάνουν να τον παρουσιάσουν. Οι συνήγοροι των 

Αιτητών συμφωνούν. Ως εκ τούτου, η αίτηση αναβάλλεται για οδηγίες στις 

9.2.21 και ώρα 9:00 π.μ. Η ένσταση του Καθ’ ου η Αίτηση να καταχωρηθεί 

μέχρι 3.2.21. Για τον Καθ’ ου η Αίτηση εκδίδεται ένταλμα σύλληψης ΤΟΥ 

ΟΠΟΙΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΑΤΑΧΘΕΙ Η ΕΚΤΕΛΕΣΗ εφόσον οι συνήγοροι του 

αναλαμβάνουν να τον παρουσιάσουν στο Δικαστήριο. Έξοδα στην πορεία 

της αίτησης.  

 

 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

 

Αρ. Αίτησης: 233/17 

Ορισμένη την 16.12.20 

 

Δικαστήριο: Εκκρεμεί αίτηση μηνιαίων δόσεων εναντίον των Καθ’ ων η 

Αίτηση 1 και 2 ημερ. 12.5.20, οι οποίοι όπως φαίνεται παρουσιάζονται 

προσωπικά χωρίς δικηγόρο. Η υπόθεση είναι ορισμένη στις 16.12.20 και 

επομένως χρειάζεται η φυσική παρουσία στο Δικαστήριο τόσο του 

συνηγόρου των Αιτητών όσο και των Καθ’ ων η Αίτηση 1 και 2.  

 

 

 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

 

Αρ. Αίτησης: 17/20 (ΕΚ1215/12) 

Ορισμένη την 16.12.20 

 

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.  

Είναι ορισμένη για απόδειξη η αίτηση σε ό,τι αφορά τους Εναγομένους 1 

και 4. Οι συνήγοροι των Αιτητών μπορούν είτε να εμφανιστούν οι ίδιοι 

ενώπιον του Δικαστηρίου είτε να αποστείλουν την ένορκη τους δήλωση 

προς απόδειξη της αίτησης τους.  

 

 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

 

Αρ. Αίτησης: 460/20 

Ορισμένη την 16.12.20 

 

Μονομερής αίτηση ημερ. 11.12 20 υπό  

Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας 

 

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.  

Έχω μελετήσει την αίτηση μαζί με την ένορκη δήλωση που τη συνοδεύει και 

τα επισυνημμένα σε αυτή Τεκμήρια. Έχω ικανοποιηθεί ότι πληρούνται οι 

Διατάξεις των σχετικών Νόμων και Συμβάσεων που αποτελούν τη νομική 

βάση της αίτησης. Εκδίδονται συνεπώς τα αιτούμενα διατάγματα ως οι 

§§Α(1) και Β(1-13). Καμιά διαταγή για έξοδα.  

 

 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

 

Αρ. Αίτησης: 821/20 

Ορισμένη την 16.12.20 

 

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 ημερ. 1.12.20 για οδηγίες αναφορικά με την πορεία της 

αίτησης με τον πιο πάνω αριθμό, όπως και η κυρίως αίτηση ίδιας 

ημερομηνίας με την οποία ζητείται όπως εγκριθεί η μείωση του μετοχικού 

κεφαλαίου της εταιρείας. Δίδονται οι ακόλουθες οδηγίες: Η κυρίως αίτηση 

θα εξεταστεί στις 16.12.20. Δεν δίδονται οποιεσδήποτε οδηγίες για 

δημοσιεύσεις ή ειδοποιήσεις εφόσον ο μοναδικός μέτοχος της εταιρείας 

που είναι ταυτόχρονα και ο μοναδικός πιστωτής της εταιρείας έχει δώσει τη 

συγκατάθεση του.  

Όσον αφορά την κυρίως αίτηση έχοντας μελετήσει την αίτηση, την ένορκη 

δήλωση που τη συνοδεύει και τα επισυνημμένα σε αυτή Τεκμήρια, το 

Δικαστήριο εκδίδει τα διατάγματα που ζητούνται με τις §§Α, Β και Γ της 

αίτησης. Καμιά διαταγή για έξοδα. Η ημερομηνία του πρακτικού είναι 

16.12.20.  

 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ.  


