
 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 2910/13 

Ορισμένη: 11.3.21 

 

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 για ακρόαση με γραπτές αγορεύσεις η αίτηση ημερ. 9.3.20. 

Το Δικαστήριο θα αναμένει να λάβει τις γραπτές αγορεύσεις και των δύο 

συνηγόρων αφού προηγουμένως τις ανταλλάξουν μεταξύ τους και θα είναι 

έτοιμο να επιφυλάξει την απόφαση του στις 11.3.21 και ώρα 11:00 π.μ.  

 

 

 (Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 6724/15 

Ορισμένη: 11.3.21 

 

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 11.3.21. Δυστυχώς λόγω πολύ 

παλαιότερων υποθέσεων που εκκρεμούν στο ημερολόγιο του Δικαστηρίου, 

δεν μπορεί να ξεκινήσει η ακρόαση της. Επαναορίζεται για ακρόαση στις 

10.6.21 και ώρα 10:30 π.μ. 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. Αγωγής: 751/16 

Ορισμένη: 11.3.21 

 

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 11.3.21. Δυστυχώς λόγω πολύ 

παλαιότερων υποθέσεων που εκκρεμούν στο ημερολόγιο του Δικαστηρίου, 

δεν μπορεί να ξεκινήσει η ακρόαση της. Επαναορίζεται για ακρόαση στις 

22.6.21 και ώρα 10:30 π.μ. 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. Αγωγής: 1381/18 

Ορισμένη: 11.3.21 

 

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 οδηγίες στις 11.3.21. Ο Εναγόμενος 

εμφανιζόταν προσωπικά αλλά κατά την τελευταία δικάσιμο είχε εμφανιστεί 

στο Δικαστήριο ο κ. Χάρης Τσίγκης δηλώνοντας ότι πιθανότατα θα 

εκπροσωπούσε τον Εναγόμενο στην παρούσα υπόθεση. Δεν έχω καμία 

ενημέρωση αναφορικά με την πορεία της παρούσας υπόθεσης, ούτε κατά 

πόσο ο κ. Τσίγκης θα εκπροσωπήσει τον Εναγόμενο. Η υπόθεση 

αναβάλλεται για τελευταία φορά για οδηγίες στις 14.4.21 και ώρα 9:00 π.μ. 

και παρακαλώ όπως τύχω ενημέρωσης αναφορικά με την πορεία της πριν 

από την εν λόγω ημερομηνία. Καμιά διαταγή για έξοδα.  

 

 

 (Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αίτ. Εταιρειών: 70/21 

Ορισμένη: 11.3.21 

 

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.  

 

1) Αίτηση ημερ. 18.2.21 για οδηγίες 

Η αίτηση έχει δεόντως επιδοθεί στον Έφορο Εταιρειών ο οποίος δεν 

ενημέρωσε το Δικαστήριο, ούτε ότι έχει οποιαδήποτε ένσταση στην 

αίτηση, ούτε ότι προτίθεται να εμφανιστεί. Ως εκ των ανωτέρω, η 

αίτηση ορίζεται για εξέταση στις 11.3.21 και απαλλάσσεται η Αιτήτρια 

από την υποχρέωση δημοσιεύσεων που προβλέπονται από τα 

άρθρα 64-66 του περί Εταιρειών Νόμου.  

 

2) Κυρίως αίτηση ημερ. 18.2.21 για μειωση του ονομαστικού κεφαλαίου 

της εταιρείας 

Η αίτηση έχει δεόντως επιδοθεί στον Έφορο Εταιρειών ο οποίος δεν 

ενημέρωσε το Δικαστήριο, ούτε ότι έχει οποιαδήποτε ένσταση στην 

αίτηση, ούτε ότι προτίθεται να εμφανιστεί. Έχω μελετήσει την αίτηση 

μαζί με την ένορκη δήλωση που τη συνοδεύει και τα επισυνημμένα 

σε αυτή τεκμήρια, λαμβάνω ιδιαιτέρως υπόψη μου το γεγονός ότι η 

εταιρεία δεν έχει πιστωτές και/ή κανένα χρέος ή οφειλή σε 

οποιοδήποτε φυσικό και/ή νομικό πρόσωπο. Έχω επίσης διαβάσει το 



 
 

ειδικό ψήφισμα ημερ. 3.11.20 στη βάση του οποίου έχει καταχωρηθεί 

η παρούσα αίτηση. Ως εκ των ανωτέρω, εκδίδονται διατάγματα ως οι 

§§1 και 2 της κυρίως αίτησης. Αντίγραφο του διατάγματος να 

επιδοθεί στον Έφορο Εταιρειών εντός 30 ημερών από τη σύνταξη 

του.  

 

Καμιά διαταγή για έξοδα.  

 

Η ημερομηνία των διαταγμάτων είναι η 11.3.21.  

 

 

 (Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


