
 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 580/10 

Ορισμένη: 28.5.21 

 

Δικαστήριο: Ως το προηγούμενο πρακτικό του Δικαστηρίου απαιτείται η 

φυσική παρουσία των δικηγόρων που χειρίζονται την υπόθεση στις 

28.5.21 και ώρα 9:00 π.μ.  

 

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 7550/13 

Ορισμένη: 28.5.21 

 

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.  

Λόγω παλαιότερων υποθέσεων που εκκρεμούν στο ημερολόγιο του 

Δικαστηρίου, αναβάλλεται και ορίζεται για ακρόαση στις 24.9.21 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: 3087/14 

Ορισμένη: 28.5.21 

 

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 είχε παραμείνει για οδηγίες με σκοπό το συμβιβασμό της. 

Σύμφωνα με τα e-mail των δικηγόρων έχει επέλθει συμφωνία και η αγωγή 

έχει διευθετηθεί. Ενόψει των ανωτέρω, η αγωγή αποσύρεται και 

απορρίπτεται ως διευθετηθείσα, κάθε πλευρά θα επωμιστεί τα δικά της 

έξοδα. Προηγούμενες διαταγές του Δικαστηρίου αναφορικά με τα έξοδα 

ακυρώνονται.  

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 3177/14 

Ορισμένη: 28.5.21 

 

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 λόγω των προσπαθειών που 

γίνονται για διευθέτηση της. Οι συνήγοροι ζητούν όπως παραμείνει για 

οδηγίες για το σκοπό αυτό για να εξαντληθούν όλα τα περιθώρια 

διευθέτησης. Ενόψει των ανωτέρω, ορίζεται ξανά για οδηγίες για τελευταία 

φορά στις 8.7.21 και ώρα 9:00 π.μ. Καμιά διαταγή για έξοδα. 

Παρακαλούνται οι συνήγοροι όπως ενημερώσουν το Δικαστήριο για την 

έκβαση των προσπαθειών τους.  

 

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 183/15 

Ορισμένη: 28.5.21 

 

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.  

Λόγω παλαιότερων υποθέσεων που εκκρεμούν στο ημερολόγιο του 

Δικαστηρίου, αναβάλλεται και ορίζεται για ακρόαση στις 7.10.21 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: 5195/15 

Ορισμένη: 28.5.21 

 

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 προηγούμενες οδηγίες του Δικαστηρίου ημερ. 13.4.21 ήταν όπως 

παραταθεί ο χρόνος ένορκης δήλωσης αποκάλυψης εγγράφων από 

πλευράς Εναγομένων 2-6 οι οποίοι όμως δεν φαίνεται ακόμα να έχουν 

συμμορφωθεί με τις οδηγίες του Δικαστηρίου. Ως εκ των ανωτέρω, ο 

χρόνος καταχώρησης ένορκης δήλωσης αποκάλυψης εγγράφων των 

συνηγόρων των Εναγομένων 2-6 παρατείνεται για τελευταία φορά μέχρι τις 

7.7.21. Η αγωγή ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες με βάση τη Δ.30 στις 

9.7.21 και ώρα 9:00 π.μ. Έξοδα στην πορεία, όχι εναντίον των Εναγόντων 

και των Εναγομένων 1, 7 και 8.  

 

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 1516/16 

Ορισμένη: 28.5.21 

 

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 απόφαση εναντίον των Εναγομένων 2 και 4 ημερ. 

27.10.20. Οι Εναγόμενοι 2 και 4 έχουν καταχωρήσει την υπεράσπιση τους 

στις 20.5.21. Ως εκ των ανωτέρω, η αίτηση ημερ. 27.10.20 αποσύρεται και 

απορρίπτεται με έξοδα υπέρ των Εναγόντων Αιτητών και εναντίον των 

Εναγομένων 2 και 4 Καθ’ ων η Αίτηση.  

 

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 2220/16 

Ορισμένη: 28.5.21 

 

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 ενόψει της θέσης των συνηγόρων 

ότι προσπαθούν να τη διευθετήσουν αφού εν τω μεταξύ έχουν καταστεί 

απόλυτα τα ενδιάμεσα διατάγματα που εκδοθήκαν από το Δικαστήριο στις 

19.3.21. Επειδή δεν είχα καμία ενημέρωση ως προς τις προσπάθειες 

διευθέτησης, η αγωγή ορίζεται εκ νέου για οδηγίες στις 17.9.21 και ώρα 

9:00 π.μ. Καμιά διαταγή για έξοδα και παρακαλούνται οι συνήγοροι όπως 

ενημερώσουν το Δικαστήριο για την πρόοδο και ή την έκβαση των 

προσπαθειών τους.  

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 2097/17 

Ορισμένη: 28.5.21 

 

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 13.4.21 είχαν δοθεί οδηγίες σε όλους τους συνηγόρους να 

καταχωρήσουν ονομαστικούς καταλόγους μαρτύρων και σύνοψη της 

μαρτυρίας τους. Κανένας εκ των διαδίκων δεν έχει συμμορφωθεί με τις 

οδηγίες του Δικαστηρίου. Ενόψει των ανωτέρω, δίδονται ξανά οδηγίες σε 

όλους τους συνηγόρους όπως καταχωρήσουν ονομαστικού καταλόγους 

μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρία μέχρι τις 14.9.21. Η αγωγή ορίζεται εκ 

νέου για οδηγίες με βάση τη Δ.30 στις 20.9.21 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. Αγωγής: 3130/17 

Ορισμένη: 28.5.21 

 

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 για ακρόαση με γραπτές αγορεύσεις η αίτηση ημερ. 16.3.21. Θα 

αναμένω να λάβω τις αγορεύσεις σας ηλεκτρονικά στις 28.5.21 και ώρα 

10:30 π.μ. αφού προηγουμένως τις ανταλλάξετε μεταξύ σας.  

 

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 1787/19 

Ορισμένη: 28.5.21 

 

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. Είναι από τις πολύ πρόσφατες 

στο ημερολόγιο του Δικαστηρίου και δεν έχει σειρά για να ξεκινήσει. 

Επαναορίζεται για ακρόαση στις 12.10.21 και ώρα 10:30 π.μ. Έξοδα στην 

πορεία. Υπενθυμίζω ότι το προσωρινό διάταγμα ως το Αιτητικό Α της 

αίτησης έχει καταστεί εκ συμφώνου απόλυτο.  

 

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 2155/19 

Ορισμένη: 28.5.21 

 

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 προηγούμενες οδηγίες του Δικαστηρίου ημερ. 12.4.21 ήταν όπως 

εκδοθούν εκ συμφώνου και εκατέρωθεν διατάγματα αποκάλυψης 

εγγράφων. Οι συνήγοροι των Εναγομένων έχουν συμμορφωθεί και έχουν 

καταχωρήσει έ/δ αποκάλυψης εγγράφων στις 6.5.21 Οι συνήγοροι των 

Εναγόντων δεν έχουν ακόμα καταχωρήσει τη δική τους έ/δ. Παρατείνεται ο 

χρόνος καταχώρησης έ/δ αποκάλυψης εγγράφων εκ πλευράς Εναγόντων 

μέχρι τις 6.7.21. Η αγωγή ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες με βάση τη Δ.30 

στις 9.7.21 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. Αγωγής: 3228/19 

Ορισμένη: 28.5.21 

 

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.  

Το Δικαστήριο σε προηγούμενες ημερομηνίες είχε δώσει οδηγίες για 

ένορκη αποκάλυψη εγγράφων μεταξύ Εναγόντων και Εναγομένων 3. 

Κανένας εκ των συνηγόρων δεν έχει συμμορφωθεί με τις οδηγίες του 

Δικαστηρίου γι’ αυτό παρατείνεται ο χρόνος ε/δ αποκάλυψης τόσο για τους 

Ενάγοντες όσο και για τους Εναγόμενους 3 μέχρι τις 15.9.21. Η αγωγή 

ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες με βάση τη Δ.30 στις 20.9.21 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. Αγωγής: 134/20 

Ορισμένη: 28.5.21 

 

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 28.5.21 εκκρεμούν δύο αιτήσεις.  

Η πρώτη αίτηση αφορά την Εναγόμενη 1 σε σχέση με τη Δ.30. Είχαν δοθεί 

οδηγίες για καταχώρηση έ/δ αποκάλυψης από πλευράς Εναγόντων και 

Εναγομένης 1 με τις οποίες έχουν συμμορφωθεί και οι δυο. Δίδονται 

περαιτέρω οδηγίες στους Ενάγοντες και την Εναγομένη 1 για καταχώρηση 

ονομαστικού καταλόγου μαρτύρων και σύνοψη της μαρτυρίας τους μέχρι 

τις 9.7.21.  

Εκκρεμεί επίσης αίτηση ημερ. 9.10.20 για έκδοση απόφασης εναντίον των 

Εναγομένων 2 και 3 λόγω μη καταχώρησης υπεράσπισης. Οι Εναγόμενοι 

2 και 3 δεν έχουν καταχωρήσει ακόμα την υπεράσπιση τους και ζητούν 

όπως τους δοθεί περαιτέρω χρόνος. Οι συνήγοροι των Εναγόντων. Η 

αίτηση ημερ. 9.10.20 ορίζεται για απόδειξη στις 9.7.20 εκτός εάν 

καταχωρηθεί υπεράσπιση μέχρι τις 5.7.20. 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: 236/20 

Ορισμένη: 28.5.21 

 

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. 6.4.21 για έκδοση απόφασης εναντίον των 

Εναγομένων 1 και 2 λόγω μη καταχώρησης υπεράσπισης από πλευράς 

τους. Η αίτηση δεν φαίνεται να έχει επιδοθεί στους συνηγόρους των 

Εναγομένων. Ορίζεται για επίδοση στις 7.6.21 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: 3117/20 

Ορισμένη: 28.5.21 

 

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. 26.2.21 για έκδοση απόφασης εναντίον των 

Εναγομένων 1-5 λόγω μη καταχώρησης υπεράσπισης. Η υπεράσπιση των 

Εναγομένων 1-5 δεν φαίνεται να έχει καταχωρηθεί ακόμα. Η αίτηση 

ορίζεται για απόδειξη στις 8.7.21 εκτός εάν καταχωρηθεί υπεράσπιση 

μέχρι 5.7.21. Έξοδα στην πορεία της αίτησης.  

 

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 

 

 


