
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 Μ. ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΥ, ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ  

ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ  

4/10/2021 – 8/10/2021 

 

 

Παρακαλούνται οι δικηγόροι για τις υποθέσεις που είναι ορισμένες την εβδομάδα 

μεταξύ 4/10/2021 – 8/10/2021 ενώπιον της Μ. Καλλιγέρου, ΠΔΔ., να 

συμβουλευτούν το Πινάκιο του Διοικητικού Δικαστηρίου που δημοσιεύεται στην 

ιστοσελίδα του Δικηγορικού Συλλόγου και σε ότι αφορά τις υποθέσεις αυτές στο 

Πινάκιο, δίδονται οδηγίες όπως οι δικηγόροι που οφείλουν (ενόψει των 

εκκρεμοτήτων που υπάρχουν) να καταχωρίσουν Ένσταση ή Γραπτή Αγόρευση, να 

προχωρήσουν να το πράξουν εντός 6 εβδομάδων από σήμερα, ακόμη και στην 

περίπτωση που πρόκειται για Απαντητική Αγόρευση.  

 

1. Οι υποθέσεις ορίζονται εκ νέου για Οδηγίες στις ακόλουθες ημερομηνίες: 

 

Υποθέσεις ορισμένες κατά: Ορίζονται την: 

4/10/2021 10/1/2022 

5/10/2021 11/1/2022 

6/10/2021 12/1/2022 

7/10/2021 13/1/2022 

8/10/2021 14/1/2022 
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2. Οι κάτωθι υποθέσεις που είναι ορισμένες για Διευκρινίσεις θα ακουστούν με 

φυσική παρουσία των δικηγόρων στο Δικαστήριο.  Να προσκομιστούν οι διοικητικοί 

φάκελοι.  Σε περίπτωση κωλύματος εμφάνισης και αιτήματος αναβολής να 

αποσταλεί μήνυμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, με κοινοποίηση στους αντίδικους 

για συναίνεση:  

 

Υποθέσεις για Διευκρινίσεις Παραμένουν για Διευκρινίσεις 

5988/2013 4/10/2021 

1264/2014 4/10/2021 

878/2018 5/10/2021 

959/2021 5/10/2021 

990/2018 7/10/2021 

 

3. Οι πιο κάτω υποθέσεις που είναι ορισμένες για Διευκρινίσεις αναβάλλονται 

κατά τις ημερομηνίες που φαίνονται στην δεύτερη στήλη: 

 

Υποθέσεις για Διευκρινίσεις Νέα ημερομηνία Διευκρινίσεων 

3/2018 12/1/2022 

31/2018 12/1/2022 

 

4. Οι πιο κάτω υποθέσεις που είναι ορισμένες για Ακρόαση Αίτησης αναβάλλονται 

κατά τις ημερομηνίες που φαίνονται στην δεύτερη στήλη: 

 

Υποθέσεις για Ακρόαση Νέα ημερομηνία Ακρόασης 

482/2019 13/1/2022 

17/2018 13/1/2022 
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5. Η πιο κάτω υπόθεση που είναι ορισμένη για Προσδιορισμό Επίδικων Θεμάτων 

παραμένει την ίδια ημερομηνία γι’ αυτό τον σκοπό.  Η παρουσία των δικηγόρων 

είναι απαραίτητη, για σκοπούς κατάθεσης νομολογίας, νομοθεσίας και Κανονισμών, 

απόσυρσης (αν υπάρχει) λόγων ακυρώσεως και συζήτησης τυχόν προδικαστικών 

ζητημάτων, και για να δοθεί ημερομηνία Διευκρινίσεων:θα ακουστεί με φυσική 

παρουσία των δικηγόρων στο Δικαστήριο: 

1653/2017 

 

 

Εκτός των ανωτέρω, ειδικότερες οδηγίες δεν θα δοθούν, αλλά σε περίπτωση που 

συγκεκριμένοι διάδικοι επιθυμούν να απευθυνθούν στο δικαστήριο με αίτημα όπως 

τύχει διαφορετικού χειρισμού η υπόθεσή τους, να απευθυνθούν μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση mkoui@ac.judicial.gov.cy, με 

κοινοποίηση στον αντίδικο δικηγόρο, για να εκφράσει εκ των προτέρων την θέση 

του. 

 

 

Μ. Καλλιγέρου, ΠΔΔ. 

30/9/2021 

mailto:mkoui@ac.judicial.gov.cy

