
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ 

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ  12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 

ΕΝΩΠΙΟΝ ΚΑΣ Ε. ΓΑΒΡΙΗΛ, Δ.Δ.Δ. 

 

7 Δεκεμβρίου 2022 

 

Ειδοποιείστε ότι οι υποθέσεις οι οποίες είναι ορισμένες για οδηγίες ενώπιον της κας 
Ε. Γαβριήλ, Δ.Δ.Δ., την 12.12.2022, ορίζονται ως ακολούθως:- 
 

 
Α. Οι υποθέσεις που αναφέρονται πιο κάτω, ορίζονται για οδηγίες την 27.03.2023.  

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

 
1612/15 κ.ά.  
445/19 

1740/19 κ.ά. 
1761/19 

708/20 
123/21 κ.ά. 
224/21 

333/21 
854/21 

1341/21 
1586/21 
 

 
 
Β. Οι υποθέσεις που αναφέρονται πιο κάτω, ορίζονται για οδηγίες την 02.05.2023.  

 
[Οι αγορεύσεις που υπολείπονται να καταχωρηθούν εντός 6 βδομάδων αντίστοιχα, 

μέχρι και τη συμπλήρωση της απαντητικής αγόρευσης]  
 
339/22 (i-justice) 

927/22 (i-justice) 
470/21 κ.ά. 

1334/21 
1348/21 
1572/21 

 
 
 

Γ. Οι υποθέσεις που αναφέρονται πιο κάτω, ορίζονται για οδηγίες την 26.01.2023.  
 

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

45/22 (i-justice) 
290/22 (i-justice) 



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

1505/22 (i-justice) 
1512/22 (i-justice) 
1527/22 (i-justice) 

1535/22 (i-justice) 
1542/22 (i-justice) (επίδοση στους καθ’ ων η αίτηση και στο Ε.Μ.) 

1549/22 (i-justice) 
1743/22 (i-justice) 
1750/22 (i-justice) 

1758/22 (i-justice) 
1765/22 (i-justice) (επίδοση στους καθ’ ων η αίτηση) 

1773/22 (i-justice) 
1780/22 (i-justice) (επίδοση στους καθ’ ων η αίτηση) 
1789/22 (i-justice) 

1797/22 (i-justice) 
1805/22 (i-justice) 
1812/22 (i-justice) (επίδοση στους καθ’ ων η αίτηση) 

 
 

 
Δ. Οι υποθέσεις που αναφέρονται πιο κάτω, θα γίνουν κανονικά στην αίθουσα του 
Δικαστηρίου στις 8:30 π.μ.:- 

 
 

204/18 κ.ά. 
1107/18 
1541/18 κ.ά. 

1653/18 κ.ά. (Διευκρινίσεις) 
1674/18 
235/19 κ.ά. 

242/19 
634/19 

858/19 
1544/19 
823/20 (Διευκρινίσεις) 

1072/20 
35/21 

603/21 (ενδ. Αίτηση) 
1211/21 κ.ά. 
775/22 (i-justice) (9:00 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. 


