
 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

 

Αρ. Αγωγής: 361/13 

Ορισμένη την 17.12.20 

 

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 ήταν ορισμένη για ακρόαση στις 7.12.20. Σύμφωνα με e-mail που 

είχα λάβει από τους δικηγόρους γίνονταν προσπάθειες συμβιβασμού της 

και ζητούσαν μια σύντομη ημερομηνία για διευθέτηση. Δεν έχω τύχει καμίας 

ενημέρωσης αναφορικά με την έκβαση των προσπαθειών των συνηγόρων, 

ούτε για τυχόν αιτήματα τους. Ενόψει των ανωτέρω, η αγωγή θα αναβληθεί 

ακόμα μια φορά για οδηγίες και ορίζεται για το σκοπό αυτό στις 21.1.21 και 

ώρα 9:00 π.μ. και παρακαλώ όπως μέχρι τότε έχω την ενημέρωση των 

συνηγόρων για τις προθέσεις τους. Καμιά διαταγή για έξοδα.  

 

 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

 

Αρ. Αγωγής: 3021/13 

Ορισμένη την 17.12.20 

 

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 ακρόαση. Έχει υποβληθεί αίτημα αναβολής 

από τη συνήγορο που τη χειρίζεται, αίτημα με το οποίο έχει συμφωνήσει η 

πλευρά των αντιδίκων. Ως εκ τούτου, το αίτημα εγκρίνεται. Επαναορίζεται 

για ακρόαση στις 6.4.21 και ώρα 10:30 π.μ. Ενόψει του λόγου που 

προβάλλεται και της μη οποιασδήποτε αναφοράς αναφορικά με το θέμα 

των εξόδων, καμιά διαταγή για έξοδα.  

 

 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 



ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 7423/13 

Ορισμένη την 17.12.20 

 

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. Σύμφωνα με e-mail που έχω λάβει από 

τους συνηγόρους των Εναγόντων έχουν καταβάλλονται προσπάθειες για να 

δηλωθεί η αγωγή αλλά επειδή η Εναγόμενη 3 εμφανίζεται προσωπικά, ενώ τους 

Εναγόμενους 1 και 2 εκπροσωπούν δικηγόροι ζητά όπως οριστεί για οδηγίες 

μέχρι να υπάρξει τελική διευθέτηση και οδηγίες του Δικαστηρίου για φυσική 

παρουσία όλων των μερών στο Δικαστήριο για σκοπό δήλωσης της απόφασης 

λόγω του ότι όπως έχει ήδη αναφερθεί η Εναγόμενη 3 εμφανίζεται προσωπικά. Η 

συνήγορος των Εναγόντων αναφέρει ότι θα ειδοποιήσει η ίδια την Εναγόμενη 3 

καθότι έχει τα στοιχεία επικοινωνίας της. Η συνήγορος της Εναγομένης 2 έχει 

απαντήσει ότι συμφωνεί, ενώ δεν έχω λάβει τη θέση του κ. Χειμώνα. Ενόψει των 

ανωτέρω, η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες στις 26.1.21 και ώρα 9:30 π.μ. Όλα τα 

μέρη, δικηγόροι και η Εναγόμενη 3 να είναι παρόντες στο Δικαστήριο. Η 

συνήγορος των Εναγόντων, κα Ζερβού αναλαμβάνει να ειδοποιήσει για την 

ημερομηνία και τις οδηγίες του Δικαστηρίου την Εναγομένη 3 προσωπικά. Καμιά 

διαταγή για έξοδα.  

 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

 

Αρ. Αγωγής: 1701/14 

Ορισμένη την 17.12.20 

 

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. Σύμφωνα με e-mail που έχω λάβει 

οι Εναγόμενοι 3 και 4 έχουν αποβιώσει. Αναφορικά με τον Εναγόμενο 4 οι 

Ενάγοντες έχουν καταχωρήσει αίτηση για περιορισμένη διαχείριση με 

σκοπό να μπορέσουν να συνεχίσουν την προώθηση της παρούσας αγωγής 

εναντίον του αποβιώσαντα Εναγόμενου 4 η οποία είναι ορισμένη στις 

14.1.21. Όπως περαιτέρω πληροφορεί το Δικαστήριο για τον Εναγόμενο 3 

επίσης αποβιώσαντα δεν μπόρεσε να βρει τις απαραίτητες πληροφορίες για 

να προχωρήσει με παρόμοια αίτηση. Ζητά όπως η αγωγή εναντίον του 

Εναγομένου 3 αποβιώσαντα αποσυρθεί άνευ βλάβης και μια νέα 

ημερομηνία αναφορικά με τους υπόλοιπους Εναγομένους μέχρι να κριθεί το 

πως θα προχωρήσουν εναντίον του Εναγομένου 4 αποβιώσαντα. Η 

συνήγορος των Εναγομένων 1 και 2 συμφωνεί με τη θέση των δικηγόρων 

των Εναγόντων και ζητά όπως η αγωγή οριστεί για οδηγίες. Ενόψει των 

ανωτέρω: 

1) Η αγωγή σε ό,τι αφορά τον Εναγόμενο 3 αποσύρεται και 

απορρίπτεται άνευ βλάβης των δικαιωμάτων των Εναγόντων. 

Επιδικάζονται υπέρ των Εναγόντων τα έξοδα της διαδικασίας σε ό,τι 



αφορά τον Εναγόμενο 3 μέχρι τις 17.12.20, όπως υπολογιστούν από 

τον Πρωτοκολλητή και εγκριθούν από το Δικαστήριο και εναντίον του 

Εναγομένου 3.  

2) Η αγωγή σε ό,τι αφορά τους Εναγόμενους 1, 2 και 4 ορίζεται για 

οδηγίες στις 12.2.21 και ώρα 10:00 π.μ. Καμιά διαταγή για έξοδα 

όσον αφορά τον Εναγόμενο 4, έξοδα στην πορεία σε ό,τι αφορά τους 

Εναγόμενους 1 και 2.  

3) Η συνήγορος των Εναγόντων να ενημερώσει το Δικαστήριο για την 

πορεία της αίτησης για περιορισμένη διαχείριση μετά την ημερομηνία 

ορισμού της.  

 

 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

 

Αρ. Αγωγής: 2125/14 

Ορισμένη την 17.12.20 

 

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 παρούσα υπόθεση ήταν ενώπιον της κας Λένας Δημητριάδου Ανδρέου, 

νυν Εφέτη. Είναι ορισμένη για οδηγίες η αγωγή και η αίτηση ημερ. 4.6.20. 

Δεν φαίνεται να έχουν καταχωρηθεί ενστάσεις, αν υπάρχουν στην αίτηση 

ημερ. 4.6.20, από τους συνηγόρους των Εναγομένων. Δεν έχω επίσης 

λάβει ενημέρωση από κανένα εκ των συνηγόρων για τις προθέσεις τους 

ενώ τα πρακτικά είναι στενογραφημένα. Τόσο η αγωγή, όσο και η αίτηση, 

αναβάλλονται ξανά για οδηγίες και ορίζονται στις 12.2.21 και ώρα 9:00 π.μ. 

και παρακαλώ όπως οι συνήγοροι ενημερώσουν το Δικαστήριο για τις 

θέσεις τους. Καμιά διαταγή για έξοδα.  

 

 

 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

 

Αρ. Αγωγής: 3986/15 

Ορισμένη την 17.12.20 

 

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 παρούσα είναι ορισμένη για ακρόαση. Λόγω πολύ παλαιότερων 

υποθέσεων που εκκρεμούν στο ημερολόγιο του Δικαστηρίου, επαναορίζεται 

για ακρόαση στις 19.4.21 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: 3140/16 

Ορισμένη την 17.12.20 

 

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. Ενόψει προσπαθειών για 

διευθέτηση της με τους Εναγόμενους 1 και 2 που είναι οι μοναδικοί διάδικοι 

εναντίον των οποίων εκκρεμεί. Είναι η θέση του συνηγόρου των Εναγόντων 

ότι οι προσπάθειες διευθέτησης συνεχίζονται γι’ αυτό ζητούν όπως η αγωγή 

παραμείνει ξανά για οδηγίες σε ένα περίπου μήνα. Οι συνήγοροι των 

Εναγομένων 1 και 2 συμφωνούν με την πιο πάνω θέση. Η αγωγή ορίζεται 

ξανά για οδηγίες αναφορικά με τους Εναγομένους 1 και 2 στις 24.2.21 και 

ώρα 9:00 π.μ. Εφόσον τα αιτήματα τίθενται από κοινού καμιά διαταγή για 

έξοδα.  

 

 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

 

Αρ. Αγωγής: 2611/18 

Ορισμένη την 17.12.20 

 

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 παραμείνει για οδηγίες ενόψει κοινού αιτήματος των 

συνηγόρων ενόψει προσπαθειών συμβιβασμού της που βρίσκονταν σε 

προχωρημένο στάδιο. Ενόψει του ότι δεν έχω λάβει καμία ενημέρωση και 

κανένα αίτημα από τους συνήγορους που τη χειρίζονται, αναβάλλεται εκ 

νέου για οδηγίες και ορίζεται στις 10.2.21 και ώρα 9:00 π.μ. Καμιά διαταγή 

για έξοδα.  

 

 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

 

Αρ. Αγωγής: 3874/19 

Ορισμένη την 17.12.20 

 

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 απόφαση εναντίον των Εναγομένων 2 και 3 λόγω μη 

καταχώρησης υπεράσπισης. Δεν έχει ακόμα καταχωρηθεί η υπεράσπιση. Η 

αίτηση αναβάλλεται για οδηγίες στις 17.2.21. Οι υπερασπίσεις να 

καταχωρηθούν μέχρι 15.2.21. Έξοδα στην πορεία της αίτησης.  

 

 

 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

 

Αρ. Αγωγής: 529/20 

Ορισμένη την 17.12.20 

 

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. 8.7.20 για απόφαση λόγω μη καταχώρησης 

υπεράσπισης εκ πλευράς της Εναγομένης 1. Η υπεράσπιση της 

Εναγομένης 1 δεν έχει ακόμα καταχωρηθεί. Η αίτηση ημερ. 8.7.20 ορίζεται 

για απόδειξη στις 16.2.21 και ώρα 9:00 π.μ. με οδηγίες όπως η 

υπεράσπισης της Εναγομένης 1 καταχωρηθεί μέχρι 12.2.21. Έξοδα στην 

πορεία της αίτησης.  

 

 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

 

Αρ. Αγωγής: 2197/20 

Ορισμένη την 17.12.20 

 

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. 13.10.20 για απόφαση λόγω μη καταχώρησης 

υπεράσπισης εναντίον όλων των Εναγομένων. Οι συνήγοροι των 

Εναγομένων ζητούν χρόνο για καταχώρηση υπεράσπισης. Θέση με την 

οποία συμφωνούν οι συνήγοροι των Εναγόντων αλλά ζητούν όπως η 

αίτηση τους οριστεί για απόδειξη. Επειδή στις 17.12.20 είναι η πρώτη φορά 

που ορίζεται η αίτηση, αυτή θα οριστεί για οδηγίες στις 12.2.21 και οι 

συνήγοροι των Εναγομένων 1, 2 και 3 καλούνται να καταχωρήσουν την 

υπεράσπιση τους μέχρι τις 9.2.21. Τα έξοδα θα είναι στην πορεία της 

αίτησης εφόσον στο τέλος θα επιδικαστούν υπέρ των Αιτητών με την 

απόσυρση της αίτησης εφόσον καταχωρηθούν οι υπερασπίσεις.  

 

 

 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

 

Αρ. Αίτησης: 882/10 

Ορισμένη την 17.12.20 

 

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.  

Δυστυχώς ο φάκελος της εν λόγω υπόθεσης δεν ανευρέθηκε και δεν τέθηκε 

ενώπιον μου. Θα σας ενημερώσω μόλις αυτός ανευρεθεί και θα δώσω και 

τις ανάλογες οδηγίες.  

 

 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

 

Αρ. Αίτησης: 982/19 

Ορισμένη την 17.12.20 

 

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 είναι δικαιοδοσίας Α.Ε.Δ. Μέχρι πρόσφατα ήταν στο δικό μου 

ημερολόγιο αλλά έχω πληροφορηθεί από το Πρωτοκολλητείο ότι έχει τεθεί 

τώρα ενώπιον της κας Ν. Ταλαρίδου, Α.Ε.Δ. Θα πρέπει πλέον να σας 

δοθούν οδηγίες από την κα Ταλαρίδου, Α.Ε.Δ. 

 

 

 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

 

Αρ. Αίτησης: 317/20 

Ορισμένη την 17.12.20 

 

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.  

Έχει καταχωρηθεί η συμπληρωματική ένορκη δήλωση εκ πλευράς Αιτητή 

ως οι οδηγίες του Δικαστηρίου. Εκκρεμεί πλέον η καταχώρηση ένστασης 

από πλευράς του Καθ’ ου η Αίτηση. Δίδονται οδηγίες όπως η ένσταση εκ 

πλευράς του Καθ’ ου η Αίτηση καταχωρηθεί μέχρι τις 15.2.21. Η αίτηση 

ορίζεται για οδηγίες στις 18.2.21 και ώρα 9:00 π.μ. Έξοδα στην πορεία της 

αίτησης.  

 

 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 


