
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 Μ. ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΥ, ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ  

ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ  

7/2/2022 

 

 

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

Καλλιγέρου, ΠΔΔ., την 7/2/2022, ορίζονται σε νέα δικάσιμο και δίδονται 

νέες Οδηγίες, ως ακολούθως:  

 

1. Οι υποθέσεις που αναφέρονται πιο κάτω, ορίζονται για Οδηγίες την 

9/5/2022 και καλούνται οι δικηγόροι όπως προχωρήσουν στην καταχώριση 

των εκκρεμούντων Ενστάσεων και/ή Γραπτών Αγορεύσεων ως οι συνήθεις 

οδηγίες (6Χ6): 

 

572/2021    1049/2021    1028/2021   

579/2021    1055/2021    1587/2021 

600/2021    1550/2021    1035/2021  

605/2021    1559/2021    1592/2021 

614/2021    1566/2021    1042/2021  

621/2021    1580/2021    1599/2021 

    

2.  Η πιο κάτω υπόθεση ορίζεται για Οδηγίες για καταχώριση ένστασης για 

τελευταία φορά στις 8/3/22, σε αντίθετη περίπτωση θα δοθούν οδηγίες να 

προωθηθεί η υπόθεση εκ μέρους του αιτητή μόνο: 

436/2020 
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3.  Η πιο κάτω υπόθεση ορίζεται στις 8/2/2022 για Οδηγίες και καλούνται τα 

διάδικα μέρη να παρουσιαστούν στο Δικαστήριο στις 9:00 πμ.: 

468/2017 

 

4.  Η πιο κάτω υπόθεση λόγω της παλαιότητας της ορίζεται με προτεραιότητα άλλων 

υποθέσεων για Διευκρινίσεις στις 15/4/2022.  Απαντητική αγόρευση μπορεί να 

καταχωρηθεί μέχρι τις 30/3/2022 και αυτή είναι η τελευταία παράταση που 

δίδεται για τον σκοπό αυτό.   

1055/2015   

 

5. Η πιο κάτω υπόθεση ορίζεται για Διευκρινίσεις στις 6/6/2022 στις 9:00 πμ: 

 

878/2018 

 

6.  Οι πιο κάτω αναφερόμενες υποθέσεις που έχουν ήδη συνεκδικαστεί 

μεταφέρονται για Μνεία στις 8/3/2022 δεδομένου ότι έχω πληροφορηθεί από 

αδελφό Δικαστή ότι εκκρεμεί ενώπιον της μικρότερη σε αριθμό υπόθεση και έχει 

ήδη επιληφθεί αυτής και στην σχετική δικάσιμο αναφέρθηκε από τους δικηγόρους 

των διαδίκων εκεί ότι θα καταχωρηθεί αίτηση συνεκδίκασης άλλων υποθέσεων, 

μεταξύ αυτών και της ομάδας που εκκρεμεί στο Δικαστήριο εδώ.  Σε περίπτωση που 

εκδοθεί διάταγμα συνεκδίκασης παρακαλούνται οι διάδικοι να ενημερώσουν το 

Δικαστήριο ηλεκτρονικά το συντομότερο δυνατό μετά την έκδοση του διατάγματος.  

Σε σχέση με το ηλεκτρονικό μήνυμα των καθ’ ων η αίτηση με σημερινή ημερομηνία, 

να καταχωρηθεί αίτηση για αποσυνένωση και να εκθέσουν οι αντίδικοι την θέση 

τους πριν επιληφθεί το Δικαστήριο.  Μέχρι τότε ισχύουν οι οδηγίες που δόθηκαν 

σήμερα: 

Συν. υπ. αρ. 647/2018 κ.ά. - (768/18, 769/18, 770/18, 771/18, 772/18, 773/18, 

774/18, 775/18, 776/18, 777/18, 785/18, 786/18, 787/18, 788/18, 789/18, 790/18, 

791/18, 792/18, 793/18, 794/18, 795/18, 796/18, 797/18, 798/18, 799/18, 800/18, 

808/18, 809/18, 810/18, 811/18, 812/18, 815/18, 816/18, 817/18, 818/18, 819/18, 

820/18, 821/18, 832/18, 833/18, 1198/18 
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7.  Η πιο κάτω υπόθεση που είναι ορισμένη στις 7/2/2022 στις 9:00 πμ. για 

Οδηγίες καλούνται οι δικηγόροι να παρουσιαστούν στο Δικαστήριο: 

3/22(Κ) 

 

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. 

 

 

2/2/2022 
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