
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ 

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ  23 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 23.09.2022, ορίζονται ως ακολούθως:- 
 

 
 

Α. Οι υποθέσεις που αναφέρονται πιο κάτω, ορίζονται για οδηγίες την 16.12.2022.  
 
[Οι αγορεύσεις που υπολείπονται να καταχωρηθούν εντός 6 βδομάδων αντίστοιχα, 

μέχρι και τη συμπλήρωση της απαντητικής αγόρευσης]  
 
746/19 

984/19 
 

 
Β. Η υπόθεση που αναφέρεται πιο κάτω, ορίζεται για οδηγίες την 27.10.2022.  
 

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

1180/21 
 
248/22 (i-justice) 

255/22 (i-justice) 
262/22 (i-justice) 
283/22 (i-justice) 

512/22 (i-justice) 
519/22 (i-justice) 

525/22 (i-justice) 
531/22 (i-justice) (Επίδοση στους καθ’ ων η αίτηση. Εάν δεν επιδοθεί μέχρι την   
                            24.10.2022 η προσφυγή θα απορριφθεί). 

537/22 (i-justice) 
544/22 (i-justice) 

551/22 (i-justice) 
558/22 (i-justice) 
789/22 (i-justice) (Ένσταση και επίδοση στα Ε.Μ.) 

796/22 (i-justice) 
810/22 (i-justice) (επίδοση στους καθ’ ων η αίτηση) 
817/22 (i-justice) 

824/22 (i-justice) 
831/22 (i-justice) 

838/22 (i-justice) 
1113/22 (i-justice) 
1119/22 (i-justice) 

1131/22 (i-justice) (επίδοση στους καθ’ ων η αίτηση) 
1137/22 (i-justice) 



1143/22 (i-justice) 
1149/22 (i-justice) 
1155/22 (i-justice) 

 
Γ. Οι πιο κάτω αναφερόμενες υποθέσεις ορίζονται για οδηγίες την 27.10.2022, για 
τον ίδιο σκοπό που ήταν ορισμένες:- 

 
1852/18 

347/19 
1705/19 
8/20 

973/20 
1047/20 

 
Δ. Οι προσφυγές 1149/20, 269/22 (i-justice), 803/22 (i-justice), ορίζονται για 
οδηγίες την 16.12.2022. Μέχρι τότε να καταχωρηθεί η γραπτή αγόρευση των 

αιτητών και των καθ’ ων η αίτηση εντός έξι εβδομάδων αντίστοιχα.  
 
Ε. Η προσφυγή 571/21 ορίζεται για οδηγίες την 27.10.2022. Εκείνη την ημέρα 

ορίζεται και η ενδιάμεση αίτηση ημερομηνίας 1/7/2022 για οδηγίες.  
 

Στ. Οι προσφυγές 564/19 και 393/18 ορίζονται για Προγραμματισμό στις 
27.10.2022.  
 

Ζ. Η προσφυγή 1152/19 ορίζεται για οδηγίες την 15/12/2022. Η γραπτή 
αγόρευση των καθ’ ων η αίτηση και του ενδιαφερόμενου μέρους να καταχωρηθούν 

εντός έξι (6) εβδομάδων αντίστοιχα.  
 
H. Οι υποθέσεις που αναφέρονται πιο κάτω, θα γίνουν κανονικά στην αίθουσα του 

Δικαστηρίου στις 8:30 π.μ.:- 
 
1386/22 (Κ) (i-justice) - Οδηγίες 

1720/22 (K) (i-justice) - Οδηγίες 
1004/22 (i-justice) – Διευκρινίσεις 

1421/21 (Κ) – Διευκρινίσεις 
 
 

► 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. 


