
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ 

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ  13 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 13.12.2022, ορίζονται ως ακολούθως:- 
 

 
Α. Η υπόθεση που αναφέρεται πιο κάτω, ορίζεται για οδηγίες την 14.02.2023.  

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

 
977/19 
 

 
Β. 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]  

 
1376/19 

1754/19 
29/20 
442/20 

1208/20 
1257/20 
98/21 

 
 

Γ. 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]  
 

 
1435/21 
1408/21 

1394/21 
8/22 
108/22 (i-justice) 

346/22 (i-justice) 
1863/22 (i-justice) 

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

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



 
3/22 (i-justice) 
1566/22 (i-justice) 

1575/22 (i-justice) 
1582/22 (i-justice) 
1589/22 (i-justice) 

1596/22 (i-justice) 
1604/22 (i-justice) 

1611/22 (i-justice) 
1618/22 (i-justice) 
1819/22 (i-justice) 

1826/22 (i-justice) 
1834/22 (i-justice) (επίδοση στους καθ’ ων η αίτηση) 

1841/22 (i-justice) 
1849/22 (i-justice) 
1856/22 (i-justice) (επίδοση στο Ε.Μ.) 

1877/22 (i-justice) 
1884/22 (i-justice) 
1891/22 (i-justice) 

1899/22 (i-justice) 
 

 
Ε. Οι υποθέσεις που αναφέρονται πιο κάτω, ορίζονται για οδηγίες την 06.06.2023.  
 

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

 
400/21 
725/21 

1201/21 
636/22 (i-justice) 
 

 
Στ. Οι υποθέσεις που αναφέρονται πιο κάτω, θα γίνουν κανονικά στην αίθουσα του 

Δικαστηρίου στις 8:30 π.μ.:- 
 
322/20 

491/20 
756/20 

1120/20 
1369/21 
1618/21 

 
 
► 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. 


