
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ 

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ  19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 

ΕΝΩΠΙΟΝ ΚΑΣ Ε. ΓΑΒΡΙΗΛ, Δ.Δ.Δ. 

 

12 Σεπτεμβρίου 2022 

 

Ειδοποιείστε ότι οι υποθέσεις οι οποίες είναι ορισμένες για οδηγίες ενώπιον της κας 
Ε. Γαβριήλ, Δ.Δ.Δ., την 19.09.2022, ορίζονται ως ακολούθως:- 
 

 
Α. Οι υποθέσεις που αναφέρονται πιο κάτω, ορίζονται για οδηγίες την 07.11.2022.  

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

 
411/17 κ.ά. 
949/19 

1635/19 
361/20 

368/21 
616/21 
 

Β. Οι υποθέσεις που αναφέρονται πιο κάτω, ορίζονται για οδηγίες την 12.12.2022.  
 

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

1107/18 
1674/18 
235/19 κ.ά. 

242/19 
445/19 

634/19 
1740/19 κ.ά. 
1761/19 

708/20 
224/21 

333/21 
470/21 κ.ά. 
854/21 

1341/21 
1586/21 
 

 
 

 
 
 

 
 



 
Γ. Οι υποθέσεις που αναφέρονται πιο κάτω, ορίζονται για οδηγίες την 24.10.2022.  
 

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

1327/21 
1355/21 

1362/21 
1376/21 
1551/21 

1558/21 
1565/21 

1579/21 
30/22 
37/22 

44/22 
64/22 
78/22 

 
13/21 (i-justice) 

10/22 (i-justice) 
18/22 (i-justice) 
32/22 (i-justice) 

38/22 (i-justice) 
45/22 (i-justice) 

52/22 (i-justice) 
59/22 (i-justice) 
290/22 (i-justice) 

297/22 (i-justice) 
304/22 (i-justice) 
318/22 (i-justice) 

325/22 (i-justice) 
332/22 (i-justice) 

900/22 (i-justice) 
907/22 (i-justice) 
920/22 (i-justice) 

934/22 (i-justice) 
941/22 (i-justice) 

955/22 (i-justice) 
565/22 (i-justice) 
572/22 (i-justice) 

579/22 (i-justice) 
586/22 (i-justice) 
593/22 (i-justice) 

600/22 (i-justice) 
608/22 (i-justice) 

 
 
 

 
 



Δ. Οι πιο κάτω υποθέσεις ορίζονται για οδηγίες την 12.12.2022, προκειμένου να 
καταχωρηθεί η γραπτή αγόρευση των αιτητών και μετέπειτα των καθ’ ων η αίτηση, 
εντός έξι εβδομάδων αντίστοιχα. 

 
1072/20 
1218/21 

1334/21 
1348/21 

1572/21 
 
339/22 (i-justice) 

927/22 (i-justice) 
 

Ε. Η προσφυγή 943/21 ορίζεται για οδηγίες την 24.10.2022. Η Ένσταση να 
καταχωρηθεί μέχρι τις 30/09/2022. Σε περίπτωση που η Ένσταση δεν βρίσκεται 
στο φάκελο του Δικαστηρίου, ο Αιτητής μπορεί να προχωρήσει με την καταχώρηση 

της γραπτής του αγόρευσης.  
 
Στ. Οι συνεκδικαζόμενες προσφυγές 123/21 κ.ά., ορίζονται για οδηγίες την 

12.12.2022. Εντός έξι (6) εβδομάδων να καταχωρηθεί η γραπτή αγόρευση των καθ’ 
ων η αίτηση και εντός έξι (6) εβδομάδων μετά να καταχωρηθεί η γραπτή αγόρευση 

του ενδιαφερόμενου μέρους.  
 
Ζ. Οι συνεκδικαζόμενες προσφυγές 204/18 κ.ά., ορίζονται για οδηγίες την 

12.12.2022. Εντός έξι (6) εβδομάδων να καταχωρηθεί η γραπτή αγόρευση του 
ενδιαφερόμενου μέρους υπ’ αριθμό 2 και εντός έξι (6) εβδομάδων μετά να 

καταχωρηθεί η απαντητική.  
 
Η. Οι συνεκδικαζόμενες προσφυγές 1541/18 κ.ά., ορίζονται για οδηγίες την 

12.12.2022. Η γραπτή αγόρευση της καθ’ ης η αίτηση στην προσφυγή 54/19 να 
καταχωρηθεί εντός έξι (6) εβδομάδων και εντός έξι (6) εβδομάδων μετά να 
ακολουθήσει η καταχώρηση της απαντητικής αγόρευσης.  

 
Θ. Οι συνεκδικαζόμενες προσφυγές 1612/15 κ.ά., ορίζονται για οδηγίες την 

24.10.2022. Η γραπτή αγόρευση των αιτητών να καταχωρηθεί μέχρι εκείνη την 
ημερομηνία, σε διαφορετική περίπτωση οι προσφυγές θα απορριφθούν.  
 

Ι. Η προσφυγή 998/20 ορίζεται για οδηγίες την 24.10.2022. Μέχρι τότε να 
καταχωρηθεί η γραπτή αγόρευση των αιτητών. Σε περίπτωση που δεν καταχωρηθεί, 

ενδεχόμενα η προσφυγή 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. 


