
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 Μ. ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΥ, ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ  

ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ  

13/4/2022 

 

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

Καλλιγέρου, ΠΔΔ., την 13/4/2022, ορίζονται σε νέα δικάσιμο και δίδονται 

νέες Οδηγίες, ως ακολούθως:  

 

1. Οι υποθέσεις που αναφέρονται πιο κάτω, ορίζονται για Οδηγίες την 22/9/2022 

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.): 

          

671/19   24/2020   115/2021 

755/19   187/2020   143/2021 

825/2019   563/2020   314/2021 

881/2019   702/2020   339/2021 

1077/2019   838/2020   362/2021 

1119/2019   972/2020   973/2021 

1140/2019   997/2020   987/2021 

1287/2019       992/2021 

1301/2019       999/2021 

1364/2019       1006/2021 

1553/2019       1013/2021 
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1679/2019       1440/2021 

        1447/2021 

        1451/2021 

1465/2021 

1472/2021 

1479/2021 

Συν. υπ. αρ. 223/19 κ.ά. 

Συν. υπ. αρ. 1154/19 κ.ά. 

Συν. υπ. αρ. 1525/19 κ.ά. 

       

2. Οι πιο κάτω υποθέσεις που είναι ορισμένες στις 13/4/2022, καλούνται οι διάδικοι 

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

 

1212/2017 - 9:00 πμ 

500/2018  - 9:00 πμ 

934/2018  - 9:00 πμ 

1046/2018 - 9.10 πμ 

1522/2018 - 9:10 πμ 

Συν. υπ. αρ. 1331/17 κ.ά. - 9:10 πμ 

Συν. υπ. αρ. 1683/18 κ.ά. - 9:20 πμ 

Συν. υπ. αρ. 66/18 κ.ά. - 9:20 πμ 
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3.  Η πιο κάτω υπόθεση που είναι ορισμένη για Προσδιορισμό Επίδικων Θεμάτων 

παραμένει στις 13/4/2022 στις 9:30 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: 

1198/2017 

 

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

καλούνται οι δικηγόροι να παρουσιαστούν στο Δικαστήριο στις 9:30 πμ, γι’ αυτό τον 

σκοπό: 

548/2017 

885/2018 

 

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. 

 

7/4/2022 
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