
 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 3563/13 

Ορισμένη: 28.6.21 

 

Δικαστήριο: Η αγωγή είναι ορισμένη για συνέχιση της ακροαματικής 

διαδικασίας στις 28.6.21 και 29.6.21 στις 10:30 π.μ. Αναμένω τη φυσική 

παρουσία των δικηγόρων και των μαρτύρων στο Δικαστήριο.  

 

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 6453/15 

Ορισμένη: 28.6.21 

 

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 δικαιοδοσίας Α.Ε.Δ. Έχει οριστεί για ακρόαση στις 

28.6.21 από τον προηγούμενο δικαστή που τη χειριζόταν. Λόγω της 

συνεχιζόμενης ακρόασης 3563/13, η παρούσα αναβάλλεται και 

επαναορίζεται για ακρόαση στις 14.10.21 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: 1470/16 

Ορισμένη: 28.6.21 

 

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. Όπως πληροφορούν το 

Δικαστήριο οι συνήγοροι και των δύο πλευρών μεταξύ τους υπάρχουν 

αρκετές υποθέσεις για τις οποίες προσπαθούν να καταλήξουν σε 

συμβιβασμό, κάποιες από τις οποίες έχουν ήδη συμβιβαστεί. Ζητούν για 

την παρούσα περισσότερο χρόνο για να μπορέσουν να καταλήξουν σε 

διευθέτηση της. Ενόψει των ανωτέρω, το αίτημα εγκρίνεται. Η παρούσα 

υπόθεση επαναορίζεται για ακρόαση στις 19.10.21 και ώρα 10:30 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: 3625/17 

Ορισμένη: 28.6.21 

 

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.  

Όπως φαίνεται από τον φάκελο για τους Εναγόμενους 2 και 3 έχει εκδοθεί 

εκ συμφώνου απόφαση και η υπόθεση είναι ορισμένη για οδηγίες σε ό,τι 

αφορά τους Εναγομένους 1 για τους οποίους καταχωρηθεί έ/δ 

αποκάλυψης εγγράφων, αλλά όχι ονομαστικοί κατάλογοι μαρτύρων και 

σύνοψη μαρτυρίας. Δίδονται οδηγίες στους συνηγόρους των Εναγομένων 

και του Εναγομένου 1 όπως καταχωρήσουν ονομαστικό κατάλογο 

μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας μέχρι τις 8.10.21. Η αγωγή ορίζεται για 

περαιτέρω οδηγίες με βάση τη Δ.30 στις 14.10.21 και ώρα 9:00 π.μ. 

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: 222/18 

Ορισμένη: 28.6.21 

 

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. Λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 

σχετικά πρόσφατη υπόθεση και λόγω της συνεχιζόμενης ακρόασης 

3563/13, η παρούσα αναβάλλεται και επαναορίζεται για ακρόαση στις 

18.11.21 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: 691/18 

Ορισμένη: 28.6.21 

 

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 συνήγοροι έχουν καταχωρήσει ονομαστικό κατάλογο μαρτύρων και 

σύνοψη της μαρτυρίας τους και ζητούν ημερομηνία ακρόασης. Η υπόθεση 

ορίζεται για ακρόαση στις 23.11.21 και ώρα 10:30 π.μ. Έξοδα στην 

πορεία.  

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 693/18 

Ορισμένη: 28.6.21 

 

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 συνήγοροι έχουν καταχωρήσει ονομαστικό κατάλογο μαρτύρων και 

σύνοψη της μαρτυρίας τους και ζητούν ημερομηνία ακρόασης. Η υπόθεση 

ορίζεται για ακρόαση στις 29.11.21 και ώρα 10:30 π.μ. Έξοδα στην 

πορεία.  

 

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 1381/18 

Ορισμένη: 28.6.21 

 

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 σήμερα για τελευταία φορά για να 

καταχωρηθεί το σημείωμα εμφάνισης εκ πλευράς του Εναγομένου 2. Ο κ. 

Τσίγκης ο οποίος είναι ο προτιθέμενος δικηγόρος του Εναγομένου 2 

πληροφόρησε το Δικαστήριο ότι ο Εναγόμενος 2 βρίσκεται κλινήρης στο 

Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας και γι’ αυτό το λόγο δεν μπόρεσε να 

επικοινωνήσει μαζί του για να υπογράψει το σχετικό έντυπο διορισμού του 

για να μπορέσει να καταχωρήσει το σημείωμα εμφάνισης. Ζητά όπως του 

δοθεί χρόνος για τελευταία φορά μέχρι τις 8.7.21. Ο συνήγορος των 

Εναγόντων έχει συγκατατεθεί στο αίτημα ενόψει του λόγου που έχει 

προβληθεί. Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 8.7.21. Σημείωμα εμφάνισης 

εκ μέρους του Εναγομένου 2 να καταχωρηθεί μέχρι τότε. 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: 2589/20 

Ορισμένη: 28.6.21 

 

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. 30.3.21 για έκδοση απόφασης εναντίον του 

Εναγομένου λόγω μη καταχώρησης υπεράσπισης. Η αίτηση έχει δεόντως 

επιδοθεί στη συνήγορο του Εναγομένου. Δίδονται οδηγίες όπως η 

υπεράσπιση του Εναγομένου καταχωρηθεί μέχρι 25.6.21 και η αίτηση 

ορίστηκε για οδηγίες στις 28.6.21 και ώρα 9:00 π.μ. Δεν έχει ακόμα 

καταχωρηθεί η υπεράσπιση. Ορίζεται για απόδειξη στις 7.10.21 και ώρα 

9:00 π.μ. εκτός αν καταχωρηθεί η υπεράσπιση του Εναγομένου μέχρι τις 

30.9.21. 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: 2838/20 

Ορισμένη: 28.6.21 

 

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. 30.3.21 για έκδοση απόφασης εναντίον των 

Εναγομένων 1-5 λόγω μη καταχώρησης υπεράσπισης. Η αίτηση έχει 

δεόντως επιδοθεί στη συνήγορο των Εναγομένων 1-5 στην οποία είχαν 

δοθεί οδηγίες όπως η υπεράσπιση των Εναγομένων 1-5 καταχωρηθεί 

μέχρι 25.6.21 και η αίτηση ορίστηκε για οδηγίες στις 28.6.21 και ώρα 9:00 

π.μ. Δεν έχει ακόμα καταχωρηθεί η υπεράσπιση. Ορίζεται για απόδειξη 

στις 7.10.21 και ώρα 9:00 π.μ. εκτός αν καταχωρηθεί η υπεράσπιση των 

Εναγομένων μέχρι τις 30.9.21. 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. Παραπομπής: 6/18 

Ορισμένη: 28.6.21 

 

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 παρούσα είναι δικαιοδοσίας Α.Ε.Δ. Εκκρεμεί αίτηση για τροποποίηση 

του τίτλου και της έ/α. Οι συνήγοροι που τη χειρίζονται είχαν ζητήσει χρόνο 

για οδηγίες ενόψει συζητήσεων που γίνονται μεταξύ τους. Το Δικαστήριο 

δεν είχε οποιαδήποτε ενημέρωση για τυχόν εξελίξεις. Τόσο η αίτηση όσο 

και η παραπομπή ορίζονται για οδηγίες στις 13.10.21 και ώρα 9:00 π.μ. 

Εάν θα καταχωρηθεί ένσταση στην αίτηση να καταχωρηθεί μέχρι τις 

8.10.21. Καμιά διαταγή για έξοδα.  

 

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Γεν. Αίτησης: 215/19 

Ορισμένη: 28.6.21 

 

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 παρούσα είναι δικαιοδοσίας Α.Ε.Δ. Εκκρεμεί αίτηση τροποποίησης του 

διατάγματος του Δικαστηρίου που εκδόθηκε στις 10.11.20 ημερ. 7.6.21. Η 

αίτηση δεν φαίνεται να έχει επιδοθεί στους συνηγόρους της άλλης πλευράς 

Ορίζεται για επίδοση στις 2.7.21 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. Αίτ. Εταιρείας: 749/19 

Ορισμένη: 28.6.21 

 

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. 4.6.21 από το δικηγορικό γραφείο Λ. Παπαφιλίππου 

και Σία Δ.Ε.Π.Ε. για να τους δοθεί άδεια να συνεχίσουν την αγωγή υπ’ 

αρ.3372/18 εναντίον της υπό εκκαθάριση εταιρείας που αφορά η παρούσα 

αίτηση και της οποίας ο Επίσημος Παραλήπτης έχει διοριστεί ως 

διαχειριστής της. Η αίτηση φαίνεται να μην έχει επιδοθεί στον Έφορο 

Εταιρειών και ορίζεται για επίδοση την 1.7.21.  

 

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αίτ. Εταιρείας: 570/20 

Ορισμένη: 28.6.21 

 

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 12.5.21 είχαν δοθεί οδηγίες από το Δικαστήριο όπως καταχωρηθούν 

συμπληρωματικές έ/δ στην αίτηση για παραμερισμό τόσο εκ πλευράς 

Αιτητών όσο και εκ πλευράς Καθ’ ων η Αίτηση. Σε σχέση με την αίτηση για 

παραμερισμό της κυρίως αίτησης εκκαθάρισης. Παρατηρώ ότι εντός του 

φακέλου έχουν καταχωρηθεί οι συμπληρωματικές έ/δ και από τις δύο 

πλευρές. Οι συνήγοροι δεν έχουν αποστείλει στο Δικαστήριο 

οποιεσδήποτε οδηγίες σε σχέση με την περαιτέρω πορεία της αίτησης. Η 

αίτηση ορίζεται για ακρόαση λόγω του βεβαρημένου προγράμματος του 

Δικαστηρίου η υπόθεση ορίζεται για ακρόαση με γραπτές αγορεύσεις στις 

17.9.21 και ώρα 10:00 π.μ. και παρακαλούνται οι συνήγοροι όπως τις 

ανταλλάξουν μεταξύ τους προτού τις αποστείλουν στο Δικαστήριο. Έξοδα 

στην πορεία της αίτησης. Την ίδια ημέρα παραμένει για οδηγίες και η 

κυρίως αίτηση.  

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Γεν. Αίτηση: 124/21 

Ορισμένη: 28.6.21 

 

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.  

Και οι δύο συνήγοροι ζητούν ακόμα λίγο χρόνο για να δηλώσουν ενώπιον 

του Δικαστηρίου κατά πόσο θα καταλήξουν στην έκδοση διατάγματος εκ 

συμφώνου. Αναβάλλεται για οδηγίες στις 22.9.21 και ώρα 9:00 π.μ. Καμιά 

διαταγή για ΄έξοδα. Νοείται ότι αν οι δικηγόροι καταλήξουν σε συμφωνία 

νωρίτερα μπορούν να τη δηλώσουν αφού λάβουν σχετική άδεια από το 

δικαστήριο. Καμιά διαταγή για έξοδα.  

 

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 


