
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 Μ. ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΥ, ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ  

ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ  

12/4/2022 

 

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

Καλλιγέρου, ΠΔΔ., την 12/4/2022, ορίζονται σε νέα δικάσιμο και δίδονται 

νέες Οδηγίες, ως ακολούθως:  

 

1. Οι υποθέσεις που αναφέρονται πιο κάτω, ορίζονται για Οδηγίες την 21/9/2022 

και καλούνται οι δικηγόροι όπως προχωρήσουν στην καταχώριση των εκκρεμουσών 

Ενστάσεων, Γραπτών Αγορεύσεων και/ή Απαντητικής ως οι συνήθεις οδηγίες (6 εβδ. 

χ 6 εβδ. χ 4 εβδ.):  

         

461/2019   79/2020   3/2021 

489/2019   93/2020   904/2021 

713/2019   139/2020   911/2021 

790/2019   513/2020   922/2021 

965/2019   552/2020   928/2021 

1091/2019   621/2020   935/2021 

1105/2019   843/2020   942/2021 

1189/2019                 950/2021 

1217/2019       1382/2021 

1546/2019       1389/2021 

1663/2019       1396/2021 
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        1403/2021 

1410/2021 

        1426/2021 

        1433/2021 

            

Συν. υπ. αρ. 1210/19 κ.ά. 

Συν. υπ. αρ. 1868/19 κ.ά. 

 

2. Οι πιο κάτω υποθέσεις που είναι ορισμένες στις 12/4/2022, καλούνται οι διάδικοι 

να παρουσιαστούν στο Δικαστήριο, στις ώρες που αναφέρονται πιο κάτω: 

 

328/2017 - 9.00 πμ   857/2018  - 9.20 πμ 

638/2017 - 9.00 πμ   920/2018  - 9.20 πμ 

668/2017 - 9.00 πμ   1102/2018 - 9.20 πμ 

893/2017 - 9.00 πμ   1165/2018 - 9.20 πμ 

1170/2017- 9.10 πμ   1242/2018 - 9.30 πμ 

101/2018 - 9.10 πμ   1284/2018 - 9.30 πμ 

213/2018 - 9.10 πμ   1375/2018 - 9.30 πμ 

766/2018 - 9.10 πμ   1550/2018 - 9.30 πμ 

965/2020 - 9:10 πμ   1795/2018 - 9.30 πμ 
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3.  Οι πιο κάτω υποθέσεις που είναι ορισμένες για Προσδιορισμό Επίδικων 

Θεμάτων παραμένουν στις 12/4/2022 στις 9:45 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: 

521/2018 

962/2018 

 

4. Οι πιο κάτω αναφερόμενες υποθέσεις που είναι ορισμένες για Διευκρινίσεις 

καλούνται οι δικηγόροι να παρουσιαστούν στο Δικαστήριο στις 9:45 πμ, γι’ αυτό τον 

σκοπό: 

1359/2017   

1730/2017   

 

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. 
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