
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 Μ. ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΥ, ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ  

ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ  

8/3/2022 

 

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

Καλλιγέρου, ΠΔΔ., την 8/3/2022, ορίζονται σε νέα δικάσιμο και δίδονται 

νέες Οδηγίες, ως ακολούθως:  

 

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

1/7/2022 και καλούνται οι δικηγόροι όπως προχωρήσουν στην καταχώριση 

των εκκρεμουσών Ενστάσεων και/ή Γραπτών Αγορεύσεων ως οι συνήθεις 

οδηγίες (6Χ6): 

 

  349/2019        31/2020    31/2022 

  921/2019        72/2020    38/2022 

1084/2019        86/2020    45/2022 

1098/2019      100/2020    56/2022 

1126/2019      132/2020    63/2022 

1567/2019      436/2020    70/2022 

1581/2019    1001/2020    77/2022 

1657/2019         84/2022 

1763/2019 

1812/2019 

1840/2019 

1882/2019 
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2. Οι πιο κάτω υποθέσεις που είναι ορισμένες για Οδηγίες στις 8/3/2022 

καλούνται οι δικηγόροι να παρουσιαστούν στο Δικαστήριο στις ώρες που 

αναφέρονται πιο κάτω: 

297/2018  - 9:00 πμ 

570/2018  - 9.00 πμ  

1081/2018  - 9.00 πμ 

 

3. Στις πιο κάτω συνεκδικαζόμενες υποθέσεις δίδεται χρόνος 6 εβδομάδες για 

καταχώριση Γ/Α καθ’ ων η αίτηση.  Αν δεν καταχωρηθεί θα δοθούν οδηγίες για 

καταχώριση Γ/Α Ε/Μ την επόμενη φορά.  Η υπόθεση ορίζεται για Οδηγίες στις 

15/4/2022: 

Συν. υπ. αρ.: 1613/2018, 1614/2018, 1759/2018, 1760/2018 

 

4. Στην πιο κάτω αναφερόμενη υπόθεση δίδεται χρόνος 6 εβδομάδες για 

καταχώριση Γ/Α αιτητών με ρήτρα εγκατάλειψης αν δεν καταχωρηθεί. Η υπόθεση 

ορίζεται για Οδηγίες στις 15/4/2022: 

1151/2018 

 

5. Στην πιο κάτω αναφερόμενη υπόθεση δίδεται χρόνος 6 εβδομάδες για 

καταχώριση Απαντητικής Αγόρευσης και η υπόθεση ορίζεται για Οδηγίες στις 

8/6/2022: 

696/2018 

 

6. Στην πιο κάτω αναφερόμενη υπόθεση δίδεται χρόνος 4 εβδομάδες για 

καταχώριση Συμπληρωματικής Αγόρευσης Αιτητή σε 4 εβδομάδες.  Η υπόθεση 

ορίζεται για Οδηγίες στις 15/4/2022: 
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1592/2018  

 

7. Η πιο κάτω αναφερόμενη υπόθεση που είναι ορισμένη στις 8/3/2022 έχει ήδη 

οριστεί στις 11/3/2022 στις 9:30 πμ με την ομάδα των συνεκδικαζόμενων 

υποθέσεων 1332/15 κ.ά. και καλούνται οι δικηγόροι να παρουσιαστούν στο 

Δικαστήριο: 

443/2017   

 

8. Οι πιο κάτω αναφερόμενες υποθέσεις ορίζονται για Προσδιορισμό Επίδικων 

Θεμάτων στις ημερομηνίες που αναφέρονται πιο κάτω: 

1347/2018  -   9/5/2022 

1095/2018  - 10/5/2022 

395/2018  - 10/5/2022 

 

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

Θεμάτων παραμένουν στις 8/3/2022 στις 9:10 πμ., γι’ αυτό τον σκοπό.  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 

Συν. υπ. αρ.: 1020/2020, 1031/2020, 1116/2020 

 

10. Η πιο κάτω υπόθεση που είναι ορισμένη για Διευκρινίσεις την 8/3/2022 θα 

ακουστεί εκείνη την ημέρα στις 9.20 πμ., και καλούνται οι δικηγόροι να 

εμφανιστούν στο Δικαστήριο: 

853/2019 
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Παρακαλώ για τυχόν απορίες να επικοινωνήσετε με το γραφείο της Προέδρου στο 

22865599.  Οποιαδήποτε αιτήματα αναβολών να υποβάλλονται με ηλεκτρονικό 

μήνυμα στο mkoui@ac.judicial.gov.cy, με κοινοποίηση στον αντίδικο δικηγόρο, για 

να εκφράσει εκ των προτέρων την θέση του. 

 

3/3/2022 

mailto:mkoui@ac.judicial.gov.cy

