ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Μ. ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΥ, ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ
17/12/2020
Αφού λήφθηκαν υπόψη οι μέχρι σήμερα καταχωρίσεις των Ενστάσεων και/ή
Γραπτών Αγορεύσεων, από τους διάδικους, στις υποθέσεις κατωτέρω, που είναι
ορισμένες ενώπιον της Μ. Καλλιγέρου, Προέδρου Διοικητικού Δικαστηρίου στις
17/12/2020, αυτές ορίζονται σε νέα δικάσιμο και δίδονται νέες Οδηγίες, ως
ακολούθως:
1.

Οι πιο κάτω υποθέσεις που είναι ορισμένες για Οδηγίες στις οποίες

εκκρεμεί η καταχώριση Απαντητικής Αγόρευσης, αναβάλλονται για Οδηγίες
στις 1/2/2021. Απαντητική Αγόρευση Αιτητή να καταχωρηθεί σε 6
εβδομάδες από σήμερα:
213/2018

638/2017

1730/2017

538/2017

893/2017

668/2017

1410/2018

1625/2017

1170/2017

Συν. Υπ. αρ.: 801/2016, 914/2017, 959/17
__________________________________________________________________________
2. Οι πιο κάτω υποθέσεις στις οποίες έχει καταχωρηθεί η Απαντητική
Αγόρευση ορίζονται για Προγραμματισμό στις 2/2/2021:
962/2018

101/2018

518/2017

1604/2017
__________________________________________________________________________
3. Στην παρούσα υπόθεση, στην οποία η Γραπτή Αγόρευση του δικηγόρου της
αιτήτριας

καταχωρήθηκε

στις

20/9/2019,

παρατηρήθηκε

από

την

2

προηγούμενη δικάσιμο μεγάλη καθυστέρηση στην καταχώρηση της Γραπτής
Αγόρευσης των Καθ’ ων η Αίτηση. Δεν έχω ενώπιόν μου κανένα αίτημα εκ
μέρους της δικηγόρου της Δημοκρατίας που χειρίζεται την υπόθεση με το οποίο
να εξηγούνται οι λόγοι για την μεγάλη καθυστέρηση.

Διαπιστώνω ότι στην

τελευταία δικάσιμο είχα δώσει οδηγίες όπως η γραπτή αγόρευση των Καθ’ ων η
αίτηση καταχωρηθεί εντός 4 εβδομάδων και η παράταση θα ήταν η τελευταία
που θα διδόταν. Ως εκ τούτου σήμερα αποφασίζω όπως η Γραπτή Αγόρευση
των Καθ’ ων η Αίτηση καταχωρηθεί εντός 1 εβδομάδας από σήμερα. Εάν
δεν

καταχωρηθεί

θα

θεωρείται

ότι

εγκαταλείπεται

η

πρόθεση

υπεράσπισης της υπόθεσης (ρήτρα εγκατάλειψης) και το Δικαστήριο θα
ορίσει την υπόθεση για Διευκρινίσεις. Η παρούσα ανακοίνωση θα κοινοποιηθεί
στην δικηγόρο των Καθ’ ων η αίτηση και προσωπικά. Η υπόθεση ορίζεται για
Προγραμματισμό στις 18/1/2021:
1347/2018
__________________________________________________________________________
4. Στην πιο κάτω υπόθεση που εκκρεμεί η Γ/Α του Ε/Μ και είχε οριστεί για
τελευταία φορά στην προηγούμενη δικάσιμο, αφού λήφθηκε υπόψη η
συναίνεση των διαδίκων στην αναβολή που ζητήθηκε από το Ε/Μ, ορίζεται για
Οδηγίες στις 20/1/2021 για την καταχώριση της, εντός 4 εβδομάδων από
σήμερα:
1172/2018
__________________________________________________________________________
5. Στην πιο κάτω υπόθεση η οποία είναι ορισμένη για Οδηγίες για σκοπούς
καταχώρισης Συμπληρωματικής Γραπτής Αγόρευσης των Καθ’ ων η αίτηση,
αναβάλλεται για Οδηγίες για τον ίδιο σκοπό, εντός 3 εβδομάδων από σήμερα.
Η υπόθεση ορίζεται για Οδηγίες στις 18/1/2021:
841/2015
__________________________________________________________________________
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6. Στις πιο κάτω συνεκδικαζόμενες υποθέσεις στις οποίες ολοκληρώθηκαν οι
γραπτές αγορεύσεις με την καταχώριση απαντητικής αγόρευσης, πολύ
πρόσφατα καταχωρήθηκε εμφάνιση από ένα από τα Ε/Μ, χωρίς όμως υποβολή
αιτήματος για καταχώριση γραπτής αγόρευσης. Ως εκ τούτου και για να δοθεί
η ευκαιρία στο Ε/Μ

να αιτηθεί στο Δικαστήριο την καταχώρηση Γραπτής

Αγόρευσης, η υπόθεση ορίζεται για Προγραμματισμό στις 22/1/2021:
Συν. Υπ. αρ.: 136/2018, 267/2018, 353/2018
__________________________________________________________________________
7. Οι πιο κάτω υποθέσεις που είναι ορισμένες για Διευκρινίσεις στις
17/12/2020, παραμένουν για Διευκρινίσεις την ίδια ημέρα. Οι δικηγόροι
μπορούν, (αν επιθυμούν όλες οι διάδικες πλευρές), να υιοθετήσουν τις
γραπτές τους αγορεύσεις, ώστε η απόφαση να επιφυλαχθεί με την κατάθεση των
διοικητικών φακέλων στο Πρωτοκολλητείο.

Εάν δεν παραληφθεί μέχρι την

προηγούμενη ημέρα Έντυπο Υιοθέτησης των γραπτών αγορεύσεων από όλους
τους διαδίκους, (έστω με συμπληρωματικά Υπομνήματα) το Δικαστήριο εκείνη
την ημέρα θα παρακαθίσει για να ακούσει την υπόθεση:
528/2017

-

Διευκρινίσεις

241/2020

-

Διευκρινίσεις

__________________________________________________________________________
8. Η πιο κάτω υπόθεση που είναι ορισμένη για συνέχιση του επανανοίγματος
που είχε γίνει, καλούνται οι δικηγόροι να παρευρεθούν στο Δικαστήριο για
συνέχισή του:
505/2015
__________________________________________________________________________
Παρακαλώ για τυχόν απορίες να επικοινωνήσετε με το γραφείο της Προέδρου
και να συνομιλήσετε με την κα Μαρία Κουή (22865599).

Οποιαδήποτε

αιτήματα αναβολών να υποβάλλονται στο fax αρ.: 22865500, ή με ηλεκτρονικό
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μήνυμα

στο

mkoui@ac.judicial.gov.cy,

με

κοινοποίηση

στον

αντίδικο

δικηγόρο, για να εκφράσει εκ των προτέρων την θέση του.

Μ. Καλλιγέρου, ΠΔΔ.
14/12/2020

