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12 Σεπτεμβρίου 2022 

 

Ειδοποιείστε ότι οι υποθέσεις οι οποίες είναι ορισμένες για οδηγίες ενώπιον της κας 
Ε. Γαβριήλ, Δ.Δ.Δ., την 20.09.2022, ορίζονται ως ακολούθως:- 
 

 
Α. Οι υποθέσεις που αναφέρονται πιο κάτω, ορίζονται για οδηγίες την 08.11.2022.  

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

 
641/19 
1838/19 

144/20 
 

Β. Οι υποθέσεις που αναφέρονται πιο κάτω, ορίζονται για οδηγίες την 13.12.2022.  
 
[Οι αγορεύσεις που υπολείπονται να καταχωρηθούν εντός 6 βδομάδων αντίστοιχα, 

μέχρι και τη συμπλήρωση της απαντητικής αγόρευσης]  
 

1376/19 
322/20 
442/20 

491/20 
756/20 
1120/20 

1208/20 
1257/20 

98/21 
 
 

Γ. Οι υποθέσεις που αναφέρονται πιο κάτω, ορίζονται για οδηγίες την 25.10.2022.  
 

[Οι ενστάσεις και επιδόσεις να καταχωρηθούν/συμπληρωθούν μέχρι τότε]  
 
774/21 

1018/21 
1030/21 
1225/21 

1369/21 
1380/21 

1387/21 
1401/21 
1604/21 

1611/21 
1618/21 



1638/21 
1/22 
89/22 

110/22 
117/22 
124/22 

131/22 
138/22 

 
3/22 (i-justice) 
94/22 (i-justice) 

101/22 (i-justice) 
115/22 (i-justice) 

353/22 (i-justice) 
360/22 (i-justice) 
367/22 (i-justice) 

374/22 (i-justice) 
381/22 (i-justice) 
388/22 (i-justice) 

394/22 (i-justice) 
622/22 (i-justice) 

629/22 (i-justice) 
643/22 (i-justice) 
650/22 (i-justice) 

657/22 (i-justice) 
664/22 (i-justice) 

671/22 (i-justice) (επίδοση στους καθ’ ων η αίτηση) 
962/22 (i-justice) (επίδοση στους καθ’ ων η αίτηση) 
969/22 (i-justice) 

976/22 (i-justice) (επίδοση στους καθ’ ων η αίτηση) 
983/22 (i-justice) 
997/22 (i-justice) (επίδοση στους καθ’ ων η αίτηση) 

1011/22 (i-justice) 
 

 
Δ. Οι πιο κάτω προσφυγές ορίζονται για οδηγίες την 13.12.2022, και δίδονται οι 
ακόλουθες οδηγίες: 

 
1435/21 Εντός έξι (6) εβδομάδων να καταχωρηθεί η γραπτή αγόρευση του αιτητή 

και μετέπειτα των καθ’ ων η αίτηση.  
 
1408/21 Η γραπτή αγόρευση του αιτητή να καταχωρηθεί εντός έξι (6) εβδομάδων 

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

 

1201/21 Η γραπτή αγόρευση του αιτητή να καταχωρηθεί εντός έξι (6) εβδομάδων 
και εντός έξι (6) εβδομάδων μετά να καταχωρηθεί η γραπτή αγόρευση 

των καθ’ ων η αίτηση.  
 
1394/21 Η γραπτή αγόρευση του αιτητή να καταχωρηθεί εντός έξι (6) εβδομάδων 

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

 



725/21 Η γραπτή αγόρευση της αιτήτριας να καταχωρηθεί εντός έξι (6) 
εβδομάδων και εντός έξι (6) εβδομάδων μετά να καταχωρηθεί η γραπτή 
αγόρευση των καθ’ ων η αίτηση.  

 
8/22 Η γραπτή αγόρευση του αιτητή να καταχωρηθεί εντός έξι (6) εβδομάδων 

και εντός έξι (6) εβδομάδων μετά να καταχωρηθεί η γραπτή αγόρευση 

των καθ’ ων η αίτηση.  
 

  
Ε. Η προσφυγή 1072/21 ορίζεται για οδηγίες την 25.10.2022. Εκείνη την ημέρα 
θα εξεταστεί η ενδιάμεση αίτηση συνεκδίκασης ημερομηνίας 24/8/2022 

 
Στ. Οι προσφυγές 1/20, 29/20 και 1754/19, ορίζονται για οδηγίες την 

25.10.2022. Η γραπτή αγόρευση εκ μέρους των αιτητών να καταχωρηθεί μέχρι 
τότε.  
 

Ζ. Η προσφυγή 1793/18 ορίζεται ξανά για οδηγίες την 8.11.2022. Σε περίπτωση 
που δεν βρίσκεται στο φάκελο καταχωρημένη η γραπτή αγόρευση των καθ’ ων η 
αίτηση μέχρι τις 27/10/2022, να προσκομιστούν στο Δικαστήριο οι διοικητικοί 

φάκελοι της υπόθεσης.  
 

Η. Οι συνεκδικαζόμενες προσφυγές 830/20 κ.ά. ορίζονται για οδηγίες την 
8.11.2022. Η γραπτή αγόρευση του αιτητή στην προσφυγή 830/20 να καταχωρηθεί 
μέχρι τότε.  

 
Θ. Οι συνεκδικαζόμενες προσφυγές 1873/19 κ.ά., ορίζονται για οδηγίες την 

8.11.2022. Η γραπτή αγόρευση των αιτητών στις προσφυγές 62/20 και 71/20 να 
καταχωρηθούν μέχρι τότε.  
 

I. Οι υποθέσεις που αναφέρονται πιο κάτω ορίζονται για οδηγίες την 13.12.2022.   
 
[Εντός έξι εβδομάδων να καταχωρηθεί η γραπτή αγόρευση του Αιτητή και μετέπειτα 

των καθ’ ων η αίτηση.] 
 

66/22 (i-justice) 
73/22 (i-justice) 
80/22 (i-justice) 

108/22 (i-justice) 
346/22 (i-justice) 

636/22 (i-justice) 
 
K. Οι συνεκδικαζόμενες προσφυγές 2/16 κ.ά., ορίζονται για Προγραμματισμό την 

10.10.2022, προκειμένου να δοθεί ημερομηνία Ακρόασης σε σχέση με το 
προδικαστικό ζήτημα. 
 

 
► 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. 


