ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ 21 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 21.09.2022, ορίζονται ως ακολούθως:Α. Οι υποθέσεις που αναφέρονται πιο κάτω, ορίζονται για οδηγίες την 14.12.2022.
[Οι αγορεύσεις που υπολείπονται να καταχωρηθούν εντός 6 βδομάδων αντίστοιχα,
μέχρι και τη συμπλήρωση της απαντητικής αγόρευσης]
1530/19
1565/19
564/20
1106/21
Β. Οι υποθέσεις που αναφέρονται πιο κάτω, ορίζονται για οδηγίες την 26.10.2022.
[Οι ενστάσεις και επιδόσεις να καταχωρηθούν/συμπληρωθούν μέχρι τότε]
1086/21
1127/21
1166/21
1247/21
1254/21
1261/21
1281/21
1288/21
1449/21
1457/21
1464/21
1478/21
1631/21 (Ένσταση εκ μέρους των καθ’ ων η αίτηση 1 και 2)
23/22
145/22
152/22
156/22
170/22
177/22
184/22
122/22
136/22
150/22
157/22

(i-justice)
(i-justice)
(i-justice)
(i-justice)

164/22 (i-justice)
171/22 (i-justice)
400/22 (i-justice)
407/22 (i-justice)
414/22 (i-justice) (επίδοση στο Ε.Μ.)
421/22 (i-justice)
428/22 (i-justice) (επίδοση στους καθ’ ων η αίτηση)
449/22 (i-justice)
684/22 (i-justice)
691/22 (i-justice)
698/22 (i-justice) (Ένσταση και επίδοση στα Ε.Μ.)
705/22 (i-justice)
719/22 (i-justice)
726/22 (i-justice)
1017/22 (i-justice) (επίδοση στους καθ’ ων η αίτηση)
1023/22 (i-justice)
1029/22 (i-justice)
1035/22 (i-justice) (επίδοση στους καθ’ ων η αίτηση)
1041/22 (i-justice)
1047/22 (i-justice)
1053/22 (i-justice)
1059/22 (i-justice)
Γ. Η προσφυγή 847/21 ορίζεται για Προγραμματισμό
προκειμένου να δοθεί ημερομηνία για Διευκρινίσεις.

την

26.10.2022,

Δ. Η προσφυγή 806/21 ορίζεται για οδηγίες την 26.10.2022. Η γραπτή αγόρευση
της αιτήτριας να καταχωρηθεί μέχρι τότε.
Ε. Η προσφυγή 1369/19 ορίζεται για Μνεία την 9.11.2022.
Στ. Η προσφυγή 1684/19 ορίζεται για οδηγίες την 26.10.2022. Εκείνη την ημέρα
ορίζεται για οδηγίες και η ενδιάμεση αίτηση συνεκδίκασης ημερομηνίας
20/6/2022.
Ζ. Η προσφυγή 1442/21 ορίζεται για οδηγίες την 14.12.2022. Μέχρι τότε να
καταχωρηθεί η γραπτή αγόρευση του αιτητή και η γραπτή αγόρευση των καθ’ ων η
αίτηση εντός έξι (6) εβδομάδων αντίστοιχα.
Η. Η προσφυγή 1775/19 ορίζεται ξανά για οδηγίες την 9.11.2022. Η γραπτή
αγόρευση του ενδιαφερόμενου μέρους υπ’ αρ. 3 να καταχωρηθεί μέχρι τις
14/10/2022. Σε περίπτωση που δεν καταχωρηθεί μέχρι εκείνη την ημερομηνία, ο
αιτητής είναι ελεύθερος να καταχωρήσει την απαντητική του αγόρευση μέχρι την πιο
πάνω αναφερόμενη ημερομηνία που η προσφυγή ορίστηκε για οδηγίες.
Θ. Η προσφυγή 435/22 (i-justice) ορίζεται ξανά για οδηγίες την 14.12.2022. Εντός
έξι (6) εβδομάδων να καταχωρηθεί η γραπτή αγόρευση του αιτητή και μετέπειτα των
καθ’ ων η αίτηση.
I. Η προσφυγή 678/22 (i-justice) ορίζεται ξανά για οδηγίες την 14.12.2022. Εντός
έξι (6) εβδομάδων να καταχωρηθεί η γραπτή αγόρευση του αιτητή και μετέπειτα των
καθ’ ων η αίτηση.

► 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.

