
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 Μ. ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΥ, ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ  

ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ  

7/4/2021 

 

Αφού λήφθηκαν υπόψη οι μέχρι σήμερα καταχωρίσεις των Ενστάσεων και/ή Γραπτών 

Αγορεύσεων, από τους διάδικους, στις υποθέσεις κατωτέρω, που είναι ορισμένες 

ενώπιον της Μ. Καλλιγέρου, Προέδρου Διοικητικού Δικαστηρίου στις 7/4/2021, 

αυτές ορίζονται σε νέα δικάσιμο και δίδονται νέες Οδηγίες, ως ακολούθως:  

 

1.  Η  πιο κάτω υπόθεση ορίζεται στις 12/5/2021 για Επίδοση στους καθ’ ων η 

αίτηση και στα Ε/Μ αν υπάρχουν:  

254/2021 

__________________________________________________________________________ 
 

2.  Οι πιο κάτω υποθέσεις που είναι ορισμένες για Οδηγίες και στις οποίες δεν έχει 

καταχωρηθεί Ένσταση, αναβάλλονται για Οδηγίες στις  14/9/2021 για σκοπούς 

καταχώρισης Ένστασης εντός 6 εβδομάδων, Γ/Α Αιτητών εντός 6 εβδομάδων μετά 

και Γ/Α Καθ’ ων η Αίτηση 6 εβδομάδες μετέπειτα: 

1854/2019   1826/2019   1578/2019 

1483/2019   692/2019   1161/2020 

1150/2020   1143/2020   926/2020 

912/2020   430/2020   423/2020 

418/2020   411/2020   404/2020 

303/2020   257/2020   180/2020 

261/2021 

__________________________________________________________________________ 



2 
 

3. Οι πιο κάτω υποθέσεις που είναι ορισμένες για Οδηγίες και στις οποίες δεν έχει 

καταχωρηθεί Γραπτή Αγόρευση Αιτητή, αναβάλλονται για Οδηγίες στις                      

14/9/2021 για σκοπούς καταχώρισης Γ/Α Αιτητή σε 6 εβδομάδες, Γ/Α Καθ’ ων η 

Αίτηση σε 6 εβδομάδες μετά και Απαντητική Αγόρευση 6 εβδομάδες μετέπειτα: 

887/2020   474/2020 

__________________________________________________________________________ 

4. Η πιο κάτω υπόθεση στην οποία έχει καταχωρηθεί η Απαντητική Αγόρευση 

ορίζεται για Προγραμματισμό στις 15/6/2021: 

640/2020 

__________________________________________________________________________ 

5. Η πιο κάτω υπόθεση που είναι ορισμένη για Οδηγίες ορίζεται για Μνεία την 

15/6/2021 εν αναμονή της αίτησης συνεκδίκασης σε άλλο Δικαστήριο: 

940/2020 

________________________________________________________________________________ 

6. Οι πιο κάτω υποθέσεις που είναι ορισμένες για Προσδιορισμό Επίδικων 

Θεμάτων αναβάλλονται για τον ίδιο σκοπό στις 16/6/2021: 

3/2018    31/2018 

Συν. υπ. αρ.:  943/17, 977/17 

__________________________________________________________________________ 

Παρακαλώ για τυχόν απορίες να επικοινωνήσετε με το γραφείο της Προέδρου στο 

22865599.  Οποιαδήποτε αιτήματα αναβολών να υποβάλλονται στο fax αρ.: 

22865500, ή με ηλεκτρονικό μήνυμα στο mkoui@ac.judicial.gov.cy, με κοινοποίηση 

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

Μ. Καλλιγέρου, ΠΔΔ. 

5/4/2021 
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