ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Μ. ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΥ, ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ
18/12/2020
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
18/12/2020, 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 2/2/2021. Απαντητική Αγόρευση Αιτητή να καταχωρηθεί σε 6
εβδομάδες από σήμερα:
1408/2017
__________________________________________________________________________
2. Οι πιο κάτω υποθέσεις που είναι ορισμένες για Προγραμματισμό
παραμένουν για Προγραμματισμό και ορίζονται στις 18/2/2021:
482/2019

937/2019

853/2019

1686/2019
_______________________________________________________________________
3. Η πιο κάτω υπόθεση η οποία ορίστηκε για Προσδιορισμό Επίδικων
Θεμάτων στις 18/12/2020, επαναορίζεται

για Προγραμματισμό στις

22/1/2021 ενόψει της ενημέρωσης που το Δικαστήριο είχε από την δικηγόρο
του αιτητή για ασθένεια πελάτη τους:
1393/2015
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_________________________________________________________________________
4. Οι πιο κάτω συνεκδικαζόμενες υποθέσεις ορίζονται για Ακρόαση στις
18/12/2020 και καλούνται οι διάδικοι να παραστούν στο Δικαστήριο:
Συν. υπ. αρ.: 1646/2017, 1650/2017, 53/2018, 125/2018
__________________________________________________________________________
5. Η πιο κάτω υπόθεση προφανώς σχετίζεται, βάσει ενημέρωσης που είχα από
τον δικηγόρο των αιτητών, με άλλες υποθέσεις που αφορούν αντίστοιχο θέμα.
Εν αναμονή της αίτησης για συνεκδίκαση, η υπόθεση αναβάλλεται για Μνεία
στις 1/3/2021:
1865/2018
__________________________________________________________________________
6. Η πιο κάτω υπόθεση εκκρεμεί η αίτηση ημερ. 30/10/2020 για τροποποίηση
της προσφυγής.

Παρά την τελευταία ανακοίνωση του Δικαστηρίου ότι θα

επιληφθώ της αίτησης σήμερα, στο μέτρο που δεν ήθελε καταχωρηθεί ένσταση
από την Δημοκρατία, δεν εντοπίζω αποδεικτικό επίδοσης της αίτησης στους
Καθ’ ων η αίτηση. Ως εκ τούτου ορίζω την αίτηση για περαιτέρω Οδηγίες στις
21/1/2021.

Καλούνται οι δικηγόροι της αιτήτριας να ενημερώσουν το

Δικαστήριο κατά πόσο επέδωσαν την αίτηση στη Νομική Υπηρεσία. Αντίστοιχη
ενημέρωση αναμένει το Δικαστήριο από τους δικηγόρους της Δημοκρατίας,
κατά πόσο έχουν ένσταση στην αίτηση ή όχι:
1245/2019
__________________________________________________________________________
7. Η πιο κάτω υπόθεση αναβλήθηκε για τελευταία φορά στις 18/12/20 για
σκοπούς καταχώρισης Γραπτής Αγόρευσης των Καθ’ ων η αίτηση.

Δίδεται

τελευταία ευκαιρία στη Δημοκρατία να καταχωρίσει Γραπτή Αγόρευση εντός 10
ημερών από σήμερα και η υπόθεση ορίζεται για Οδηγίες στις 22/1/2021.
Εάν δεν καταχωρηθεί η υπόθεση θα οριστεί για Διευκρινίσεις.

Η
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παρούσα ανακοίνωση να κοινοποιηθεί στη Νομική Υπηρεσία τόσο στον
δικηγόρο που χειρίζεται την υπόθεση όσο και στην υπεύθυνη του Τομέα
Προσφυγών, για να επιληφθεί αν υπάρχει ζήτημα ασθένειας:
360/2018
__________________________________________________________________________
8. Η πιο κάτω υπόθεση ενόψει της πρόθεσης που εκδηλώθηκε από την
δικηγόρο των καθ’ ων η αίτηση να εισηγηθεί Ανάκληση της επίδικης απόφασης,
αναβάλλεται για Μνεία για να δοθεί η ευκαιρία να υπάρξει απάντηση στην
σχετική εισήγηση.

Η υπόθεση ορίζεται για Οδηγίες στις 1/3/2021.

Οι

δικηγόροι των διαδίκων καλούνται να ενημερώσουν το Δικαστήριο κατά πόσο
υπήρξε οποιαδήποτε εξέλιξη μέχρι σήμερα:
752/2018
__________________________________________________________________________
9. Η αίτηση ημερ. 3/12/2020 για συνεκδίκαση των δύο κατωτέρω
αναφερόμενων υποθέσεων ορίζεται για Ακρόαση στις 21/1/2021. Αν τυχόν
υπάρχει ένσταση να καταχωρηθεί μέχρι τότε:
601/2019, 1781/2019
__________________________________________________________________________
10. Στην πιο κάτω υπόθεση Συμπληρωματική Γραπτή Αγόρευση των Καθ’ ων η
αίτηση να καταχωρηθεί εντός 3 εβδομάδων από σήμερα και η υπόθεση ορίζεται
για Οδηγίες στις 20/1/2021. Αυτή είναι η τελευταία παράταση που δίνεται
για τον σκοπό αυτό:
548/2017
__________________________________________________________________________
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11. Η πιο κάτω υπόθεση ορίζεται για Ακρόαση της αίτησης στις 8/1/2021.
Αν υπάρχουν οποιεσδήποτε άλλες ειλημμένες υποχρεώσεις την ίδια ώρα να
ενημερωθεί έγκαιρα το Δικαστήριο από τους δικηγόρους:
880/2020
__________________________________________________________________________
12. Οι πιο κάτω συνεκδικαζόμενες υποθέσεις που ήταν ορισμένες για
καταχώριση των Γραπτών Αγορεύσεων των Αιτητών, αναβάλλονται για
Οδηγίες στις 4/2/2021 για τον ίδιο σκοπό:
Συν. υπ. αρ.: 1613/2018, 1614/2018, 1759/2018, 1760/2018
__________________________________________________________________________
13. Στην πιο κάτω υπόθεση που είναι ορισμένη για Οδηγίες για καταχώριση
της Γραπτής Αγόρευσης Αιτήτριας και ενόψει του αιτήματος που έχει
καταχωρηθεί από τους δικηγόρους της αιτήτριας για περαιτέρω χρόνο για
επιθεώρηση διοικητικών φακέλων, κρίνεται εύλογο να δοθεί παράταση 4
εβδομάδων για την καταχώρησή της. Η υπόθεση ορίζεται για Οδηγίες στις
22/1/2021:
20/2019
__________________________________________________________________________
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
μήνυμα

στο

mkoui@ac.judicial.gov.cy,

με

κοινοποίηση

στον

αντίδικο

δικηγόρο, για να εκφράσει εκ των προτέρων την θέση του.
Μ. Καλλιγέρου, ΠΔΔ.
16/12/2020

