
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 Μ. ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΥ, ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ  

ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ  

11/2/2022 

 

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

Καλλιγέρου, ΠΔΔ., την 11/2/2022, ορίζονται σε νέα δικάσιμο και δίδονται 

νέες Οδηγίες, ως ακολούθως:  

 

1. Οι υποθέσεις που αναφέρονται πιο κάτω, ορίζονται για Οδηγίες την 13/5/2022 

και καλούνται οι δικηγόροι όπως προχωρήσουν στην καταχώριση των 

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

41/2019    405/2019 

139/2019    433/2019 

195/2019     

 

2. 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: 

1844/2018 - 8/3/2022 (Γ/Α καθ’ ων σε 3 εβδ. τελευταία φορά) 

1851/2018 - 16/3/2022 (Γ/Α καθ’ ων σε 3 εβδ. τελευταία φορά) 

1625/2017 - 16/3/2022 

1674/2017 - 16/3/2022 

Συν. υπ. αρ. 164/18, 462/18 – 17/3/2022 
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1060/2018 - 21/3/2022 

1172/2018 - 22/3/2022 (Απάντηση σε 3 εβδ. τελευταία φορά) 

288/2017 - 23/3/2022 

 

3. Οι πιο κάτω υποθέσεις που είναι ορισμένες στις 11/2/2022 καλούνται οι 

δικηγόροι να παρουσιαστούν στο Δικαστήριο στις 9:00 πμ.: 

Συν. υπ. αρ. 293/2017,308/2017, 313/2017 

661/2018 

1697/2018 

 

4. Στην πιο κάτω υπόθεση δεν τηρήθηκαν οι οδηγίες του Δικαστηρίου για 

καταχώριση συμπληρωματικής Γ/Α αιτήτριας, η υπόθεση λόγω της παλαιότητας 

της θα προωθηθεί για διευκρινίσεις, ως εκ τούτου παρατείνεται ο χρόνος για 

καταχώριση συμπληρωματικής Γ/Α αιτήτριας για δύο εβδομάδες και η υπόθεση 

ορίζεται για Προσδιορισμό Επίδικων Θεμάτων στις 23/3/2022: 

518/2017 

 

5. Στην πιο κάτω υπόθεση παρατηρείται ότι οι δικηγόροι αιτητή καταχώρισαν 

συμπληρωματική Γ/Α σε σχέση με πρόσφατη νομολογία και πρόσθετο λόγο 

ακύρωσης, μέχρι σήμερα δεν έχει καταχωρηθεί συμπληρωματική Γ/Α καθ’ ων η 

αίτηση παρά το γεγονός ότι έχει παρέλθει χρόνος 9 μηνών.  Συμπληρωματική Γ/Α 

καθ’ ων η αίτηση να καταχωρηθεί σε 4 εβδομάδες από σήμερα, είναι η τελευταία 

παράταση που δίδεται, σε περίπτωση που δεν καταχωρηθεί θα  εκληφθεί κατά 

τεκμήριο ότι δεν επιθυμούν να καταχωρίσουν.  Η υπόθεση ορίζεται για 

Προσδιορισμό Επίδικων Θεμάτων στις 16/3/2022: 

1044/2017 
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6. Στην πιο κάτω υπόθεση παρατηρείται ότι παρά το γεγονός ότι Γ/Α αιτητή 

καταχωρήθηκε στις 16/6/21 μέχρι σήμερα παρά τις οδηγίες του Δικαστηρίου δεν 

έχει καταχωρηθεί Γ/Α καθ’ ων η αίτηση.  Η καθυστέρηση που παρουσιάζεται είναι 

αδικαιολόγητη, δίδεται παράταση 4 εβδομάδες για καταχώριση Γ/Α καθ’ ων η 

αίτηση για τελευταία φορά και η υπόθεση ορίζεται για Οδηγίες στις 11/4/2021: 

854/2018 

 

7. Στην πιο κάτω υπόθεση ενόψει της αλλαγής δικηγόρου που έγινε πρόσφατα εκ 

μέρους των καθ’ ων η αίτηση, ειδικότερα καταχωρήθηκε νέο σημείωμα εμφάνισης 

στις 28/1/22, δίδονται οδηγίες όπως καταχωρηθεί Γ/Α καθ’ ων η αίτηση εντός 6 

εβδομάδων από σήμερα και η υπόθεση ορίζεται για Οδηγίες στις 13/4/2022: 

1522/2018 

 

8. Στην πιο κάτω υπόθεση από τις 27/1/2020 κατατέθηκε στο Πρωτοκολλητείο ο 

διοικητικός φάκελος της υπόθεσης ως η διαταγή του Δικαστηρίου εκ μέρους των 

καθ’ ων η αίτηση, αλλά παρατηρείται ότι ο αιτητής δεν έχει καταχωρίσει μέχρι 

σήμερα Γ/Α.  Ως εκ τούτου και με δεδομένη την επιστολή του δικηγόρου του αιτητή, 

δίδεται παράταση 4 εβδομάδων για καταχώριση Γ/Α αιτητή περιλαμβανομένου και 

του χρόνου που απαιτείται για επιθεώρηση φακέλου. Η υπόθεση ορίζεται για 

Οδηγίες στις 8/3/2022: 

1081/2018 

 

9. Στις πιο κάτω υποθέσεις δίδεται για τελευταία φορά παράταση για καταχώριση 

Γ/Α καθ’ ων η αίτηση εντός 4 εβδομάδων από σήμερα.  Ορίζονται για Οδηγίες στις 

11/4/2022: 

1669/2018 

1767/2018 
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10. Στην πιο κάτω υπόθεση δίδεται παράταση για τελευταία φορά για καταχώριση 

Γ/Α καθ’ ων η αίτηση εντός 2 εβδομάδων.  Η υπόθεση ορίζεται για Οδηγίες στις 

8/3/2022: 

696/2018 

 

11. Στην πιο κάτω υπόθεση δίδεται για τελευταία φορά παράταση για καταχώριση 

Γ/Α καθ’ ων η αίτηση εντός 6 εβδομάδων από σήμερα.  Ορίζεται για Οδηγίες στις 

11/4/2022: 

1689/17 

 

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

καταχώρισης σημειώματος εμφάνισης του νέου δικηγόρου: 

1151/18 

 

13. Η πιο κάτω υπόθεση παραμένει για Μνεία στις 11/4/2022 εν αναμονή της 

απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου σε έφεση, σε άλλη υπόθεση σχετική:   

Συν. υπ. αρ. 556/18, 1012/18, 1752/18 

 

14. Η πιο κάτω αναφερόμενη υπόθεση που ήταν ορισμένη για Διευκρινίσεις 

αναβάλλεται για τον ίδιο σκοπό και ορίζεται στις 16/2/2022 στις 9:00 πμ.: 

5676/2013 

 

15. Η πιο κάτω υπόθεση που είναι ορισμένη στις 11/2/2022 για Οδηγίες 

καλούνται οι δικηγόροι να παρουσιαστούν στο Δικαστήριο στις 9:00 πμ.: 

10/22(Κ) 
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Παρακαλώ για τυχόν απορίες να επικοινωνήσετε με το γραφείο της Προέδρου στο 

22865599 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα στο mkoui@ac.judicial.gov.cy, με 

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

του. 

 

9/2/2022 
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