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10 Μαρτίου 2021 

 

Ειδοποιείστε ότι οι υποθέσεις οι οποίες είναι ορισμένες για οδηγίες ενώπιον της κας 
Ε. Γαβριήλ, Δ.Δ.Δ., την 16.03.2021, ορίζονται ως ακολούθως:- 
 

Α. Οι υποθέσεις που αναφέρονται πιο κάτω, ορίζονται για οδηγίες την  14.06.2021.  
 

[Οι αγορεύσεις που υπολείπονται να καταχωρηθούν εντός 6 βδομάδων αντίστοιχα, 
μέχρι και τη συμπλήρωση της απαντητικής αγόρευσης]  
 

265/17 
162/18 
624/18 

1590/18 
1758/18 

1891/18 
1919/18 
336/19 

669/19 
837/19 

1761/19 
232/20 
 

 
Β. Οι υποθέσεις που αναφέρονται πιο κάτω, ορίζονται για οδηγίες την  13.09.2021.  
 

[Οι αγορεύσεις που υπολείπονται να καταχωρηθούν εντός 6 βδομάδων αντίστοιχα, 
μέχρι και τη συμπλήρωση της απαντητικής αγόρευσης]  

 
333/19 
984/19 

158/20 
218/20 

354/20 
708/20 
848/20 

855/20 
 
 

Γ. Σε σχέση με την προσφυγή 728/20 η οποία είναι ορισμένη για οδηγίες, 
μεταφέρεται στις 17.3.2021 η ώρα 9:30 π.μ. 

 
 
 

 
 



 
Δ. Οι υποθέσεις που αναφέρονται πιο κάτω, ορίζονται για οδηγίες την 19.04.2021.  
 

[Οι ενστάσεις και επιδόσεις να καταχωρηθούν/συμπληρωθούν μέχρι τότε]  
 
490/20   841/20 

701/20   869/20 
715/20   882/20 

722/20   1033/20 
729/20   1047/20 
742/20   1058/20 

830/20   1072/20 
837/20   1079/20 

 
Ε. Η υπόθεση που αναφέρεται πιο κάτω, ορίζεται για οδηγίες την  13.09.2021.  
 

[Οι αγορεύσεις που υπολείπονται να καταχωρηθούν εντός 6 βδομάδων αντίστοιχα, 
μέχρι και τη συμπλήρωση της απαντητικής αγόρευσης]  
 

389/20 κ.ά. 
 

Στ. Οι υποθέσεις που αναφέρονται πιο κάτω, θα γίνουν κανονικά στην αίθουσα του 
Δικαστηρίου και ώρα 08:30 π.μ., ως ακολούθως:- 
 

411/17 
435/18 κ.ά. 

266/20 
749/20 κ.ά. 
1051/20 

 
Ζ. Οι πιο κάτω υποθέσεις ορίζονται για διευκρινίσεις και παρουσίαση του 
διοικητικού φακέλου στις ημερομηνίες που φαίνονται στον πιο κάτω πίνακα.  

Η απαντητική αγόρευση που τυχόν εκκρεμεί να καταχωρηθεί εντός δύο (2) 
εβδομάδων από σήμερα.  Σε περίπτωση που δεν καταχωρηθεί, η υπόθεση θα 

ακουστεί χωρίς την καταχώρηση της απαντητικής αγόρευσης.  
 

ΥΠΟΘΕΣΗ ΗΜΕΡ.  ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΩΡΑ 

171/16 19/4/21 8:30 π.μ. 

1126/17 5/4/21 8:45 π.μ. 

519/18 6/4/21 8:45 π.μ. 

750/18 8/4/21 8:45 π.μ. 

1296/18 10/5/21 8:30 π.μ. 

606/19 7/4/21 8:45 π.μ. 

879/19 11/5/21 8:30 π.μ. 

1600/19 10/5/21 8:45 π.μ. 

 

► Νοείται ότι, σε περίπτωση που τα εμπλεκόμενα μέρη επιθυμούν να δοθούν 

διαφορετικές οδηγίες ή σε κατεπείγουσας φύσεως υποθέσεις τις οποίες θα κρίνει και 

το Δικαστήριο ως τέτοιες, μπορούν να δοθούν ειδικές οδηγίες, εφόσον τέτοια αιτήματα 

υποβάλλονται γραπτώς στο Πρωτοκολλητείο, δύο τουλάχιστον ημέρες πριν την 

ημερομηνία ορισμού τους.  

                                                                                        Ε. Γαβριήλ, Δ.Δ.Δ. 


