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11 Μαρτίου 2021 

 

Ειδοποιείστε ότι οι υποθέσεις οι οποίες είναι ορισμένες για οδηγίες ενώπιον της κας 

Ε. Γαβριήλ, Δ.Δ.Δ., στις 17.03.2021, ορίζονται ως ακολούθως:- 
 

 
Α. Η υπόθεση που αναφέρεται πιο κάτω, ορίζεται για οδηγίες στις 12.05.2021.  
 

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

1504/16 κ.ά. 
 

 
Β. Οι υποθέσεις που αναφέρονται πιο κάτω, ορίζονται για οδηγίες στις 15.06.2021.  
 

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

1063/17 
1289/18 

298/19 
1607/19 
1614/19 

1817/19 
756/20 

788/20 
925/20 
 

 
Γ. Οι υποθέσεις που αναφέρονται πιο κάτω, ορίζονται για οδηγίες στις 14.09.2021.  
 

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

 
1688/18 κ.ά. 
858/19 

1789/19 
1887/19 

1/20 
63/20 
546/20 

889/20 
553/20 
 



Δ. Οι υποθέσεις που αναφέρονται πιο κάτω, ορίζονται για οδηγίες στις 20.04.2021.  
 
[Οι ενστάσεις και επιδόσεις να καταχωρηθούν/συμπληρωθούν μέχρι τότε]  

 
1453/19  774/20  1120/20   
1628/19  763/20  1121/20  

1824/19  896/20  1135/20 
8/20   903/20 

288/20  910/20 
293/20  911/20 
302/20  918/20 

375/20  923/20   
532/20  1092/20  

560/20  1099/20  
564/20  1113/20 
 

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

960/14 (Αίτ.) 
47/17 

1488/19 
728/20 
770/20 

 
 

294/20  - 9:30 π.μ.:(εξέταση αίτησης συνεκδίκασης με τις προσφυγές 626/20, 
665/20, 696/20, 728/20, 759/20, 767/20, 770/20, 
771/20, 772/20, 773/20, 775/20) 

                 Σημειώνεται ότι, όσοι δικηγόροι έχουν ήδη τοποθετηθεί  
γραπτώς ως προς τη θέση τους για την έκδοση του αιτούμενου 
διατάγματος συνεκδίκασης, δύνανται να μην εμφανιστούν στο 

Δικαστήριο κατά την εν λόγω δικάσιμο.  
 

 
Στ. 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 

445/17 κ.ά. 13.5.21 8:30 π.μ. 

1140/17 12.5.21 8:45 π.μ. 

1448/17 12.5.21 8:30 π.μ. 

246/18 11.5.21 8:45 π.μ. 

 
Ζ. Η υπόθεση 757/18 ορίζεται για οδηγίες στις 10.05.21 στις 08:30 π.μ. Η 
γραπτή αγόρευση της αιτήτριας να καταχωρηθεί μέχρι τότε. Σε περίπτωση μη 

καταχώρησης, η προσφυγή ενδέχεται να υπόκειται σε απόρριψη. 
 
 



► 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. 


