
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ 

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ  27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

ΕΝΩΠΙΟΝ ΚΑΣ Ε. ΓΑΒΡΙΗΛ, Δ.Δ.Δ. 

 

 18 Οκτωβρίου 2022 

 

Ειδοποιείστε ότι οι υποθέσεις οι οποίες είναι ορισμένες για οδηγίες ενώπιον της κας 
Ε. Γαβριήλ, Δ.Δ.Δ., την 27.10.2022, ορίζονται ως ακολούθως:- 
 

 
Α. Οι υποθέσεις που αναφέρονται πιο κάτω, ορίζονται για οδηγίες την 16.02.2023.  

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

 
1705/19 
462/20 

519/20 
1047/20 

 
 
Β. Οι υποθέσεις που αναφέρονται πιο κάτω, ορίζονται για οδηγίες την 29.03.2023.  

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

μέχρι και τη συμπλήρωση της απαντητικής αγόρευσης]  
 
597/21 

219/22 
226/22 
 

241/22 (i-Justice) 
276/22 (i-Justice) 

865/22 (i-Justice) 
 
 

Γ. Οι υποθέσεις που αναφέρονται πιο κάτω, ορίζονται για οδηγίες την 02.12.2022.  
 

[Οι ενστάσεις και επιδόσεις να καταχωρηθούν/συμπληρωθούν μέχρι τότε]  
 
1180/21 

1302/21 
1309/21 
1320/21 

1498/21 
1519/21 

1523/21 
1530/21 
1537/21 

191/22 
233/22 



240/22 
 
544/22 (i-Justice) 

551/22 (i-Justice) 
558/22 (i-Justice) 
747/22 (i-Justice) 

775/22 (i-Justice) 
789/22 (i-Justice)(Ένσταση και επίδοση στα ενδιαφερόμενα μέρη) 

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) 
845/22 (i-Justice) 
852/22 (i-Justice) 

858/22 (i-Justice) 
872/22 (i-Justice) 
879/22 (i-Justice) (Επίδοση στους καθ’ ων η αίτηση) 

886/22 (i-Justice) 
893/22 (i-Justice) 

1071/22 (i-Justice) 
1089/22 (i-Justice) 
1101/22 (i-Justice) 

1107/22 (i-Justice) 
1113/22 (i-Justice) 

1131/22 (i-Justice) 
1149/22 (i-Justice) 
1155/22 (i-Justice) 

 
 
Δ. Η υπόθεση που αναφέρεται πιο κάτω, ορίζεται για οδηγίες την 12.04.2023.  

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

μέχρι και τη συμπλήρωση της απαντητικής αγόρευσης]  
 
294/20 κ.ά. 

 
 

Ε. Οι πιο κάτω προσφυγές, ορίζονται για οδηγίες την 31.10.2022 στις 9:30 π.μ., 

ενώπιον της Ολομέλειας του Διοικητικού Δικαστηρίου.  Σε περίπτωση που υπολείπεται η 

Ένσταση, αυτή να καταχωρηθεί μέχρι τότε.   

 

205/22 
212/22 
 

178/22 (i-Justice) 

192/22 (i-Justice) 
213/22 (i-Justice) 

220/22 (i-Justice) 
227/22 (i-Justice) 
255/22 (i-Justice) 

262/22 (i-Justice) 



456/22 (i-Justice) 
463/22 (i-Justice) 
484/22 (i-Justice) 

505/22 (i-Justice) 
733/22 (i-Justice) 
754/22 (i-Justice) 

1065/22 (i-Justice) 
1119/22 (i-Justice) 

1137/22 (i-Justice) 
1143/22 (i-Justice) 
 

 
 

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

393/18 
1852/18 
347/19 

564/19 
1768/19 

8/20 
560/20 
973/20 

393/21 
491/21 

1138/21 
1159/21 
 

206/22 (i-Justice) 
248/22 (i-Justice) 
283/22 (i-Justice) 

470/22 (i-Justice) 
477/22 (i-Justice) 

491/22 (i-Justice) 
512/22 (i-Justice) 
519/22 (i-Justice) 

525/22 (i-Justice) 
531/22 (i-Justice) (ρήτρα επίδοση) 

537/22 (i-Justice) 
 
 

 
► 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. 


