ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Μ. ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΥ, ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ
5/4/2021

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 5/4/2021,
αυτές ορίζονται σε νέα δικάσιμο και δίδονται νέες Οδηγίες ως ακολούθως:

1. Η πιο κάτω υπόθεση ορίζεται στις 12/5/2021 για Επίδοση στους καθ’ ων η αίτηση
και στα Ε/Μ αν υπάρχουν:
180/2021
________________________________________________________________________________
2. Οι πιο κάτω υποθέσεις που είναι ορισμένες για Οδηγίες και στις οποίες δεν έχει
καταχωρηθεί Ένσταση, αναβάλλονται για Οδηγίες στις 1/7/2021 για σκοπούς
καταχώρισης Ένστασης εντός 6 εβδομάδων και Γ/Α Αιτητή σε 6 εβδομάδες
αργότερα:
1021/2019

1263/2020

964/2020

857/2020

702/2020

838/2020

460/2020

187/2020

831/2020

850/2020

221/2020

129/2021

173/2021

166/2021

1042/2019 (τελευταία φορά)

159/2021

152/2021

143/2021

1889/2019

660/2019

________________________________________________________________________________
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3. Οι πιο κάτω υποθέσεις που είναι ορισμένες για Οδηγίες και στις οποίες δεν έχει
καταχωρηθεί Γ/Α Αιτητή, αναβάλλονται για Οδηγίες στις 2/7/2021 για σκοπούς
καταχώρισης Γ/Α Αιτητή σε 6 εβδομάδες και Γ/Α Καθ’ ων η Αίτηση σε 6
εβδομάδες μετά:
1413/2019

871/2020

1434/2019

127/2020

923/2019

________________________________________________________________________________
4. Η πιο κάτω υπόθεση, στην οποία εκκρεμεί η καταχώριση της Γ/Α των Καθ’ ων η
αίτηση, αναβάλλεται για Οδηγίες στις 1/7/2021 για σκοπούς καταχώρισης Γ/Α
Καθ’ ων η αίτηση σε 6 εβδομάδες και σε 4 εβδομάδες αργότερα Απαντητική
Αγόρευση Αιτητή:
843/2020
________________________________________________________________________________
5. Οι πιο κάτω συνεκδικαζόμενες υποθέσεις που είναι ορισμένες για Οδηγίες και στις
οποίες εκκρεμεί η καταχώριση της Γ/Α του Ε/Μ αναβάλλονται για Οδηγίες στις
2/7/2021 για καταχώριση της Γ/Α του Ε/Μ εντός 4 εβδομάδων και Απαντητικής
Αγόρευσης Αιτητών σε 6 εβδομάδες αργότερα:
Συν. Υπ. αρ.: 682/18, 685/18, 892/18,1126/18, 1127/18, 1128/18, 1129/18,
1130/18, 1131/18, 1132/18, 1133/18, 1134/18
________________________________________________________________________________
6. Οι πιο κάτω συνεδικαζόμενες υποθέσεις που είναι ορισμένες για Οδηγίες, στις
οποίες έχει καταχωρηθεί η Συμπληρωματική Γ/Α των Καθ’ ων η αίτηση
αναβάλλονται για Οδηγίες στις 12/5/2021 για καταχώριση Απαντητικής
Αγόρευσης αν υπάρχει:
Συν. υπ. αρ.: 1055/14, 1100/14, 1129/14
________________________________________________________________________________
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7. Οι πιο κάτω υποθέσεις που είναι ορισμένες για Μνεία παραμένουν για τον ίδιο
σκοπό και ορίζονται εκ νέου για Μνεία στις 12/5/2021:
1212/2017

328/2019 (εν αναμονή αίτ. Συνεκδ.)

1490/2019 (εν αναμονή αίτ. Συνεκδ.)
________________________________________________________________________________
8. Στην πιο κάτω υπόθεση η αίτηση για υποκατάστατο επίδοσης ορίζεται για
Οδηγίες στις 12/5/2021 για να γίνει η επίδοση (αν δεν έχει γίνει μέχρι τώρα) και οι
καθ’ ων η αίτηση να ενημερώσουν για τις θέσεις τους στο σχετικό αίτημα γραπτώς. Αν
υπάρχει ένσταση να καταχωρηθεί.:
467/2020
________________________________________________________________________________
9. Η πιο κάτω υπόθεση που είναι ορισμένη για Προσδιορισμό Επίδικων Θεμάτων
αναβάλλεται για τον ίδιο σκοπό στις 16/6/2021:
1025/2018
________________________________________________________________________________
10. Η πιο κάτω υπόθεση που είναι ορισμένη την για Προσδιορισμό Επίδικων
Θεμάτων παραμένει την ίδια ημερομηνία 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, και για να δοθεί ημερομηνία Διευκρινίσεων:
1921/2018 -

Προσδ. Επίδ. Θεμάτων

________________________________________________________________________________
11.

Στην πιο κάτω υπόθεση, που είναι ορισμένη για Διευκρινίσεις, ενόψει των

εξηγήσεων που δόθηκαν για ασθένεια από την δικηγόρο της Δημοκρατίας σε άλλες
δικές της υποθέσεις, θα δοθεί ευκαιρία καταχώρησης Γραπτής Αγόρευσης των Καθ’
ων η Αίτηση εντός 4 εβδομάδων από σήμερα και η υπόθεση ορίζεται για Οδηγίες
στις 12/5/2021:
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360/2018
_______________________________________________________________________________
12. Στην πιο κάτω υπόθεση, που είναι ορισμένη για Διευκρινίσεις, καλούνται οι
δικηγόροι των διαδίκων να εμφανιστούν στο Δικαστήριο:
300/2021
________________________________________________________________________________
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.
31/3/2021

