
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 Μ. ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΥ, ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ  

ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ  

17/6/2021  

 

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

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

17/6/2021, αυτές ορίζονται σε νέα δικάσιμο και δίδονται νέες Οδηγίες, ως 

ακολούθως:  

 

 
1. Οι πιο κάτω υποθέσεις που είναι ορισμένες για Οδηγίες στις οποίες εκκρεμεί η 

καταχώριση Απαντητικής Αγόρευσης, αναβάλλονται για Οδηγίες στις 5/10/2021.  

Απαντητική Αγόρευση Αιτητή να καταχωρηθεί μέχρι τότε: 

638/2017   668/2017   893/2017 

1170/2017  213/2018   857/2018  

615/2019 

Συν. Υπ. αρ.:  801/2016, 914/2017, 959/17 

Συνεκδ. υποθ. αρ.: 1351/16, 1352/16, 1353/16, 1354/16, 1355/16, 1356/16, 

1357/16, 1358/16, 1359/16, 1360/16, 1361/16, 1362/16, 1363/16, 1364/16, 

1365/16  

________________________________________________________________________________ 

2.  Οι πιο κάτω υποθέσεις στις οποίες έχει καταχωρηθεί η Απαντητική Αγόρευση 

ορίζονται για Προγραμματισμό στις 15/9/2021: 

1625/2018   1674/2017 

________________________________________________________________________________ 

3. Οι πιο κάτω υποθέσεις που είναι ορισμένες για Προγραμματισμό ορίζονται στις 

18/10/2021 για Προσδιορισμό Επίδικων Θεμάτων.  Η παρουσία των δικηγόρων 

είναι απαραίτητη για σκοπούς κατάθεσης νομολογίας, νομοθεσίας και Κανονισμών, 



2 
 

απόσυρσης αν υπάρχει λόγων ακυρώσεως και συζήτησης τυχόν προδικαστικών 

ζητημάτων, και για να δοθεί ημερομηνία Διευκρινίσεων: 

538/2017   548/2017   1730/2017 

885/2018    

________________________________________________________________________________ 

4. Η πιο κάτω υπόθεση που είναι ορισμένη για Προσδιορισμό Επίδικων Θεμάτων 

αναβάλλεται και ορίζεται στις 15/9/2021 για τον ίδιο σκοπό: 

1653/2017 

________________________________________________________________________________ 

5. H πιο κάτω υπόθεση που είναι ορισμένη για Διευκρινίσεις παραμένει για 

Διευκρινίσεις την ίδια ημέρα. Οι δικηγόροι μπορούν, (αν επιθυμούν όλες οι 

διάδικες πλευρές), να υιοθετήσουν τις γραπτές τους αγορεύσεις, ώστε η απόφαση να 

επιφυλαχθεί με την κατάθεση των διοικητικών φακέλων στο Πρωτοκολλητείο.  Εάν δεν 

παραληφθεί μέχρι την προηγούμενη ημέρα Έντυπο Υιοθέτησης των γραπτών 

αγορεύσεων από όλους τους διαδίκους, το Δικαστήριο εκείνη την ημέρα θα 

παρακαθίσει για να ακούσει την υπόθεση: 

1921/2018 

_______________________________________________________________________________ 

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. 

15/6/2021 
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