
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 Μ. ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΥ, ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ  

ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ  

8/2/2022 

 

Οι υποθέσεις οι οποίες είναι ορισμένες για οδηγίες ενώπιον της κας Μ. Καλλιγέρου, 

ΠΔΔ., την 8/2/2022, ορίζονται σε νέα δικάσιμο και δίδονται νέες Οδηγίες, ως 

ακολούθως:  

1. Οι υποθέσεις που αναφέρονται πιο κάτω, ορίζονται για Οδηγίες την 10/5/2022 

και καλούνται οι δικηγόροι όπως προχωρήσουν στην καταχώριση των εκκρεμούντων 

Ενστάσεων και/ή Γραπτών Αγορεύσεων ως οι συνήθεις οδηγίες (6Χ6): 

20/2019   1613/2021  

594/2019   1620/2021  

748/2019   1629/2021 

762/2019   1636/2021 

890/2021   1643/2021 

1314/2021   6/2022 

1606/2021   13/2022 

 

2.  Οι πιο κάτω υποθέσεις ορίζονται για Οδηγίες στις 8/3/2022 εν αναμονή της 

διευθέτησης απόσυρσης τους: 

297/2018   1296/2017 

 

3.  Στην πιο κάτω υπόθεση δίδεται τελευταία παράταση για καταχώριση Ένστασης 

μέχρι τις 25/2/2022, ημερομηνία που ορίζεται η υπόθεση για Οδηγίες: 



2 
 

1458/2021 

 

4.  Η πιο κάτω υπόθεση ορίζεται για Μνεία στις 8/3/2022 εν αναμονή της 

απάντησης στο ερώτημα που τέθηκε στους διαδίκους με ηλεκτρονικό μήνυμα: 

570/2018 

 

5. Στην πιο κάτω υπόθεση δίδεται χρόνος 6 εβδομάδες για καταχώριση απαντητικής 

αγόρευσης και η υπόθεση ορίζεται για Προσδιορισμό Επίδικων Θεμάτων στις 

11/4/2022: 

737/2017 

 

6. Οι πιο κάτω υποθέσεις ορίζονται για Προσδιορισμό Επίδικων Θεμάτων στην 

ημερομηνία που αναφέρεται πιο κάτω στις 9:00 πμ.  Η παρουσία των δικηγόρων 

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

απόσυρσης (αν υπάρχει) λόγων ακυρώσεως και συζήτησης τυχόν προδικαστικών 

ζητημάτων: 

769/2019 - 25/2/2022 

1366/2017 - 11/3/2022 

643/2017 - 17/3/2022 

1009/2017 - 17/3/2022 

1408/2017 - 18/3/2022 

1191/2017 - 18/3/2022 

1333/2018 - 21/3/2022 

416/2018 -  21/3/2022 

1907/2018 - 22/3/2022 

1788/2018 - 22/3/2022 

1401/2017 - 23/3/2022 
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521/2018 - 12/4/2022 

1198/2017 - 13/4/2022 

1807/2017 - 15/4/2022 

Συν. υπ. αρ. 682/18 κ.ά.   - 14/4/2022 

 

7.  Στην πιο κάτω υπόθεση καλούνται τα διάδικα μέρη να παρουσιαστούν στο 

Δικαστήριο στις 8/2/2022 στις 9:00 πμ: 

468/2017 

 

8. Η πιο κάτω αναφερόμενη υπόθεση ορίζεται για Διευκρινίσεις στις 6/6/2022: 

393/2017 

 

9. Οι πιο κάτω υποθέσεις που είναι ορισμένες για Διευκρινίσεις και Ακρόαση 

Αίτησης την 8/2/2022 θα ακουστούν εκείνη την ημέρα και καλούνται οι δικηγόροι 

να εμφανιστούν στο Δικαστήριο: 

Συν. 1351/2016 κ.ά. - Διευκρινίσεις – 9:00 πμ 

861/2016   - Ακρόαση αίτησης – 9:10 πμ 

 

10.  Οι πιο κάτω συνεκδικαζόμενες υποθέσεις είναι από τις παλαιότερες στο πινάκιο 

του Διοικητικού Δικαστηρίου ορίζονται για Διευκρινίσεις στις 17/3/2022 στις 

11:00 πμ.: 

Συν. υπ. αρ. 961/15, 1041/15 

 

7/2/2022 


