
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 Μ. ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΥ, ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ  

ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ  

6/12/2021 - 9/12/2021 

 

Ειδοποιείστε ότι οι υποθέσεις οι οποίες είναι ορισμένες ενώπιον της κας Μ. 

Καλλιγέρου, Π.Δ.Δ., την εβδομάδα 6/12/21 – 9/12/2021, ορίζονται ως ακολούθως: 

 

1. Οι πιο κάτω υποθέσεις που είναι ορισμένες για Διευκρινίσεις και Προσδιορισμό 

Επίδικων Θεμάτων την 6/12/2021 θα ακουστούν εκείνη την ημέρα και καλούνται 

οι δικηγόροι να εμφανιστούν στο Δικαστήριο.   

1235/2015 - Διευκρινίσεις – Θα ακουστεί στις 9:00 πμ, να προσκομιστούν οι  

   διοικητικοί φάκελοι 

586/2021 - Διευκρινίσεις – Θα ακουστεί στις 9:15 πμ, να προσκομιστούν οι  

   διοικητικοί φάκελοι 

1592/2018 - Προσδ. Επίδικων Θεμάτων  - Θα ακουστεί στις 9:30 πμ, να  

  προσκομιστεί νομολογία, νομοθεσία 

_________________________________________________________________________________ 

2. Οι πιο κάτω υποθέσεις που είναι ορισμένες την 7/12/2021  δίδονται οι ακόλουθες 

Οδηγίες: 

861/2016 -    Αναβάλλεται και ορίζεται στις 8/2/2022 για Ακρόαση Αίτησης 

801/2016 κ.α.   -   Διευκρινίσεις - Θα ακουστεί στις 9:00 πμ, να προσκομιστούν οι  

             διοικητικοί φάκελοι 

1055/2015 -    Προσδιορισμό Επίδικων Θεμάτων - Θα ακουστεί στις 9:10 πμ   

                       να προσκομιστεί νομολογία, νομοθεσία 

_________________________________________________________________________________ 

3. Οι πιο κάτω υποθέσεις που είναι ορισμένες την 8/12/2021  δίδονται οι ακόλουθες 

οδηγίες: 



2 
 

1314/2021  - Αναβάλλεται την επόμενη μέρα 9/12/21 για Οδηγίες στις  

    9:10 πμ  

1056/2016  - Αναβάλλεται για την επόμενη μέρα 9/12/2021 για  

    Προγραμματισμό στις 9:10 πμ 

Συν. 961/15 κ.ά. - Αναβάλλεται λόγω αλλαγής δικηγόρου και ορίζεται στις   

    8/2/2022 για Οδηγίες 

Συν. 1351/2016 κ.ά. -   Αναβάλλεται και ορίζεται στις 8/2/2022 για  

    Διευκρινίσεις 

_________________________________________________________________________________ 

4. Οι πιο κάτω υποθέσεις που είναι ορισμένες την 9/12/2021  δίδονται οι ακόλουθες 

οδηγίες: 

136/2018 κ.ά.    - Συνεχιζόμενες Διευκρινίσεις - Θα ακουστεί στις  9:00 πμ. 

Ν.Α. 22/21          - Θα ακουστεί στις 9: 00 πμ 

1828/2017         - Προσδιορισμό Επίδικων Θεμάτων - Θα ακουστεί στις 9:30 

πμ, να προσκομιστεί νομολογία, νομοθεσία 

Συν. 943/17 κ.ά. - Προσδιορισμό Επίδικων Θεμάτων - Θα ακουστεί στις 9:10 

πμ, να προσκομιστεί νομολογία, νομοθεσία  

 

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. 

3/12/2021 
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