
 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 300/20 

Ορισμένη: 3.3.21 

 

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.  

Σύμφωνα με τις προηγούμενες οδηγίες του Δικαστηρίου ημερ. 11.12.20 

έπρεπε να είχαν καταχωρηθεί οι ονομαστικοί κατάλογοι μαρτύρων και η 

σύνοψη της μαρτυρίας των διαδίκων. Στο φάκελο έχει καταχωρηθεί 

κατάλογος μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας μόνο εκ πλευράς Εναγομένων 

Εξ Ανταπαιτήσεως Εναγόντων. Παρατείνεται ο χρόνος καταχώρησης 

ονομαστικού καταλόγου μαρτύρων και σύνοψης μαρτυρίας εκ πλευράς των 

Εναγόντων μέχρι τις 12.4.21. Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες, για να 

διαπιστωθεί κατά πόσο υπάρχουν οποιαδήποτε άλλα ζητήματα που 

εκκρεμούν προτού οριστεί για ακρόαση, στις 16.4.21 και ώρα 9:00 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. Γεν. Αιτήσεων: 373/17 και 123/19 

Ορισμένη: 3.3.21 

 

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.  

Απαιτείται η φυσική παρουσία των δικηγόρων που τις χειρίζονται ενώπιον 

του Δικαστηρίου.  

 

 

 

 (Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αίτηση ΠΣΑ: 8/20 

Ορισμένη: 3.3.21 

 

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.  

Στις 3.12.20 έχει εκδοθεί προστατευτικό διάταγμα για περίοδο 95 ημερών για τον 

χρεώστη Σ. Σ. με σκοπό να μπορέσει να προβεί σε όλες τις δέουσες ενέργειες για 

ολοκλήρωση του προσωπικού σχεδίου αποπληρωμής των πιστωτών. Στις 

24.2.21 έχει καταχωρηθεί μονομερής αίτηση από τον σύμβουλο αφερεγγυότητας 

του κυρίου Σ. Σ. ο οποίος ζητά διάταγμα του Δικαστηρίου που να παρατείνει την 

περίοδο ισχύος του προστατευτικού διατάγματος του Δικαστηρίου ημερ. 3.12.20 

για 40 μέρες από την έκδοση του.  

Έχω μελετήσει την αίτηση, την ένορκο δήλωση που τη συνοδεύει, καθώς και τα 

επισυνημμένα σε αυτή τεκμήρια και έχω ικανοποιηθεί ότι δικαιολογείται η έκδοση 

του διατάγματος ως η §1 της αίτησης. Εκδίδεται λοιπόν διάταγμα το οποίο 

παρατείνει την περίοδο ισχύος του προστατευτικού διατάγματος του Δικαστηρίου 

ημερ. 3.12.20 για 40 μέρες από τις 3.3.21 αναφορικά με τον χρεώστη Σ. Σ. Το 

διάταγμα του Δικαστηρίου να επιδοθεί στον Επίσημο Παραλήπτη εντός μιας 

εβδομάδας από τη σύνταξη του. Καμιά διαταγή για έξοδα.  

 

 (Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αίτησης Εταιρειών: 56/20  

Ορισμένη: 3.3.21 

 

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 η αίτηση ημερ. 28.1.20 για οδηγίες. Παρατηρώ ότι έχουν 

καταχωρηθεί ενστάσεις τόσο εκ πλευράς Καθ’ ης η Αίτηση όσο και από την 

SFS Group Public Co Ltd σύμφωνα με τις οδηγίες του Δικαστηρίου. 

Εφόσον δεν έχω λάβει οποιεσδήποτε θέσεις των δικηγόρων περί του 

αντιθέτου θεωρώ ότι η αίτηση μπορεί να οριστεί για ακρόαση με γραπτές 

αγορεύσεις τις οποίες οι δικηγόροι καλούνται να ανταλλάξουν μεταξύ τους 

προτού τις αποστείλουν ηλεκτρονικά στο Δικαστήριο. Η αίτηση ορίζεται για 

ακρόαση στις 26.3.21 και ώρα 10:00 π.μ. Την ίδια μέρα παραμένει για 

οδηγίες η κυρίως αίτηση. Έξοδα στην πορεία των αιτήσεων.  

 

 

 (Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αίτησης Εταιρειών: 1/21 

Ορισμένη: 3.3.21 

 

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.  

Απαιτείται η φυσική παρουσία των διαδίκων και ενδιαφερομένων 

προσώπων στο Δικαστήριο.  

 

 

 (Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αίτησης Εταιρειών: 27/21 

Ορισμένη: 3.3.21 

 

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.  

Εκδίδεται διάταγμα του Δικαστηρίου με το οποίο δεν απαιτούνται 

οποιεσδήποτε ειδοποιήσεις ή δημοσιεύσεις σε σχέση με την αίτηση ημερ. 

10.2.21 η οποία ορίζεται για εξέταση στις 3.3.21.  

Σε ό,τι αφορά την κυρίως αίτηση, αφού έχω διαβάσει την αίτηση με τα 

αιτητικά της, την ένορκη δήλωση που τη συνοδεύει και τα επισυνημμένα σε 

αυτή τεκμήρια, κρίνω ότι δικαιολογείται η έκδοση των αιτούμενων 

διαταγμάτων και εκδίδονται διατάγματα ως οι §§Α, Β και Γ της αίτησης.  

Πιστό αντίγραφο του παρόντος διατάγματος να παραδοθεί στον Έφορο 

Εταιρειών εντός 20 ημερών από τη σύνταξη του. Καμιά διαταγή για έξοδα.  

Η ημερ. του διατάγματος είναι 3.3.21.  

 

 

 (Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 



 
 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αίτησης Εταιρειών: 40/21 

Ορισμένη: 3.3.21 

 

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.  

Εκδίδεται διάταγμα του Δικαστηρίου με το οποίο δεν απαιτούνται 

οποιεσδήποτε ειδοποιήσεις ή δημοσιεύσεις σε σχέση με την αίτηση ημερ. 

10.2.21 η οποία ορίζεται για εξέταση στις 3.3.21.  

Σε ό,τι αφορά την κυρίως αίτηση, αφού έχω διαβάσει την αίτηση με τα 

αιτητικά της, την ένορκη δήλωση που τη συνοδεύει και τα επισυνημμένα σε 

αυτή τεκμήρια, κρίνω ότι δικαιολογείται η έκδοση των αιτούμενων 

διαταγμάτων και εκδίδονται διατάγματα ως οι §§1, 2 και 3 της αίτησης.  

Καμιά διαταγή για έξοδα.  

Η ημερ. του διατάγματος είναι 3.3.21.  

 

 

 (Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 


