
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ  

ΑΓΝΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ - ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙAΣ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 

---------------------------------------------------- 

Αναφορικά με τις υποθέσεις που είναι ορισμένες την 14/12/2020, 

ανακοινώνονται τα ακόλουθα: 

 

Α. Για τις πιο κάτω υποθέσεις απαιτείται η παρουσία των διαδίκων με την 

τήρηση βεβαίως των μέτρων προστασίας. 

 

6255/2013 

6256/2013 

 

434/2014 

435/2014 

 

893/2018 

1817/2018 

 

406/2019 (διευκρινήσεις) 

777/2019 

1162/2019 (αίτηση συνεκδίκασης) 

1806/2019 

 

1126/2020 

 

Β. Για τις πιο κάτω υποθέσεις στις οποίες οι διάδικοι δεν θα 

παρουσιαστούν, δίδονται οι ακόλουθες οδηγίες. 
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α. Οι πιο κάτω υποθέσεις ορίζονται για οδηγίες στις 15/2/2021. 

 

 1042/2014 (διευκρινήσεις) 

 

 177/2016 κ.ά.(απαντητική αγόρευση αιτητή) 

 350/2016 (απαντητική αγόρευση αιτητή) 

737/2016 (απαντητική αγόρευση αιτητή) 

 

 

269/2017 (διευκρινήσεις) 

989/2017 (μνεία) 

1080/2017 κ.ά. (απαντητική αγόρευση αιτητή) 

 

25/2018 (απαντητική αγόρευση αιτητή) 

224/2018 (γραπτή αγόρευση αιτητή, αλλιώς απορρίπτεται) 

249/2018 (προγραμματισμός) 

606/2018 (μνεία) 

928/2018 (προγραμματισμό) 

1719/2018 (να συμπληρωθούν οι επιδόσεις στα Ε/Μ) 

 

133/2019 (2 μέρες γραπτή αγόρευση καθ’ ων τελευταία φορά, 6 

απαντητική αγόρευση αιτητή) 

1518/2019 (διευκρινήσεις, επί του προδικαστικού για 

εκπροσώπηση) 

 

 242/2020 (ένσταση, τελευταία φορά) 

 597/2020 (μνεία) 

 1106/2020 (επίδοση) 

  

β. Οι πιο κάτω υποθέσεις ορίζονται για οδηγίες στις 3/3/2021. 
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1687/2019 (6 αγόρευση καθ’ ων + 6 απαντητική αγόρευση) 

 

153/2020 (6 ένσταση + 6 αγόρευση αιτητή) 

228/2020 (6 ένσταση + 6 αγόρευση αιτητή) 

396/2020 (6 ένσταση + 6 αγόρευση αιτητή) 

 473/2020 (6 ένσταση + 6 αγόρευση αιτητή) 

534/2020 (6 ένσταση + 6 αγόρευση αιτητή) 

555/2020 (6 ένσταση + 6 αγόρευση αιτητή) 

566/2020 (6 αγόρευση αιτητή + 6 αγόρευση καθ’ ων) 

580/2020 (6 ένσταση + 6 αγόρευση αιτητή) 

587/2020 (6 ένσταση + 6 αγόρευση αιτητή) 

1806/2019 (6 ένσταση + 6 αγόρευση αιτητή) 

 

γ. Οι υποθέσεις αρ. 1110/2018 και 1418/2018 ορίζονται για διευκρινήσεις 

στις 22/1/2021. 

 

δ. Η υπόθεση αρ. 501/2018 ορίζεται για διευκρινήσεις την 4/3/2021. 

 

ε. Η υπόθεση αρ. 1312/2016 ορίζεται για διευκρινήσεις την 5/3/2021. 

 

στ. Η υπόθεση αρ. 235/2020 ορίζεται για ένσταση για τελευταία φορά στις 

20/1/2021. 

 

ζ. Η υπόθεση αρ. 626/2020 εξετάζεται αίτημα συνεκδίκασης στην κα. 

Γαβριήλ στις 15/12/2020. 

 

 

Για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις παρακαλώ αποταθείτε στο Πρωτοκολλητείο το 

οποίο θα ενημερώσει το Δικαστήριο σχετικά με τα αιτήματα σας και θα 

ειδοποιηθείτε αναλόγως. 


