
 
 

 

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

19 Οκτωβρίου, 2021. 

Οι υποθέσεις οι οποίες είναι ορισμένες στις 20.10.2021 ενώπιον του κ. Ι.Α. 

Χατζητζιοβάννη, ορίζονται ως ακολούθως: 

 

472/16 Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση.  Οι συνήγοροι να 

είναι παρόντες στο Δικαστήριο. 

815/16 Η υπόθεση είναι ορισμένη για οδηγίες μετά από 

παράκληση των συνηγόρων για σκοπούς μελέτης της 

υπόθεσης.  Αναμένεται από τους συνηγόρους ότι θα 

υπάρξει εξέλιξη στην παρούσα υπόθεση.  Οι συνήγοροι να 

είναι παρόντες στο Δικαστήριο. 

386/17 Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση.  Υπάρχουν 

παλαιότερες υποθέσεις τις οποίες το Δικαστήριο θα πρέπει 

να επιληφθεί.  Οι συνήγοροι να είναι παρόντες για σκοπούς 

συζήτησης της υπόθεσης και για τον περαιτέρω 

προγραμματισμό της. 

66/18 Η υπόθεση παρέμεινε για οδηγίες μετά από αίτημα των 

συνηγόρων για σκοπούς συζήτησης της υπόθεσης με τους 

πελάτες τους, για σκοπούς διευθέτησης.  Ως εκ τούτου, οι 

συνήγοροι να είναι παρόντες στο Δικαστήριο.  Το 

Δικαστήριο θέλει να εξαντλήσει κάθε περιθώριο για 

σκοπούς διευθέτησης. 

 

259/18 Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση.  Το Δικαστήριο θα 

είναι απασχολημένο με παλαιότερες ακροάσεις.  

Πιστεύουμε ότι η παρούσα υπόθεση θα μπορούσε να 

συζητηθεί και να εξευρεθεί εξώδικη διευθέτηση.  Ως εκ 

τούτου, οι συνήγοροι να είναι παρόντες στο Δικαστήριο για 

σκοπούς συζήτησης και για τον περαιτέρω 

προγραμματισμό της υπόθεσης. 

291/18 Η υπόθεση παρέμεινε για οδηγίες.  Έχει διοριστεί 

διαχειριστής των Καθ’ ων η Αίτηση.  Έχει ζητηθεί μια νέα 

ημερομηνία για να τοποθετηθεί ο διαχειριστής κατά πόσο 
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θα εμφανισθεί ή όχι.  Από τον φάκελο δεν φαίνεται να 

έγιναν οποιαδήποτε διαβήματα για να μπορεί να 

προχωρήσει η υπόθεση.  Οι συνήγοροι να είναι παρόντες 

στο Δικαστήριο. 

147/19 Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση.  Υπάρχουν 

παλαιότερες ακροάσεις τις οποίες το Δικαστήριο θα πρέπει 

να επιληφθεί.  Για τον περαιτέρω προγραμματισμό της 

υπόθεσης και για σκοπούς συζήτησης, οι συνήγοροι να 

είναι παρόντες στο Δικαστήριο. 

145/20 Η υπόθεση παρέμεινε για οδηγίες με σκοπό να είναι 

παρόντες οι συνήγοροι που χειρίζονται την υπόθεση και αν 

είναι δυνατό, παρουσία διαδίκων. 

323/20 Έχουν συμμορφωθεί οι συνήγοροι με τις οδηγίες του 

Δικαστηρίου και η υπόθεση παρέμεινε για οδηγίες για 

σκοπούς συζήτησης. 

369/20 Η υπόθεση είναι ορισμένη για οδηγίες για να δοθούν 

περαιτέρω οδηγίες από το Δικαστήριο. 

 

 

Υ.Σ.  Σε κάθε περίπτωση, εάν οι συνήγοροι επιθυμούν για σκοπούς συζήτησης ή 

διευθέτησης της υπόθεσης να είναι παρόντες στο Δικαστήριο κατά την ημερομηνία που 

είναι ορισμένη η υπόθεση, να το πράξουν, ανεξάρτητα από τις οδηγίες του Δικαστηρίου.  

Προς ενημέρωση των συνηγόρων, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της στενογράφου του 

Προέδρου έχει ως ακολούθως:   nhadjikosti@dc.judicial.gov.cy 
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