
 
 

 

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

26 Οκτωβρίου, 2021. 

Οι υποθέσεις οι οποίες είναι ορισμένες στις 27.10.2021 ενώπιον του κ. Ι.Α. 

Χατζητζιοβάννη, ορίζονται ως ακολούθως: 

 

620/15 Η παρούσα υπόθεση είναι ορισμένη για οδηγίες εν 

αναμονή προσδιορισμού των θέσεων των μερών για 

σκοπούς διευθέτησης της υπόθεσης. 

436/17 Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση.  Την προηγούμενη 

φορά ζητήθηκε αναβολή για τον λόγο ότι η Αιτήτρια είναι 

κάτοικος εξωτερικού.  Δεν έχουμε οποιανδήποτε 

ενημέρωση αν βρίσκεται Κύπρο ή όχι. 

259/18 Η υπόθεση είναι ορισμένη για οδηγίες για σκοπούς 

συμβιβασμού.  Αναμένονται οι θέσεις των μερών. 

99/19 Η υπόθεση παρέμεινε για οδηγίες για να διευκρινιστεί η 

οφειλή οποιουδήποτε επιπλέον ποσού.  Δεν είχαμε 

οποιανδήποτε ενημέρωση από τους συνηγόρους, ως εκ 

τούτου αναμένεται ότι οι συνήγοροι θα είναι παρόντες στο 

Δικαστήριο για να ξεκαθαρίσουν τις θέσεις τους. 

96/20 Η υπόθεση είναι ορισμένη για οδηγίες.  Έχει αποσταλεί 

email από τους συνηγόρους, με το οποίο ζητείται επιπλέον 

χρόνος 20 ημερών για σκοπούς συζήτησης της υπόθεσης 

με σκοπό τη διευθέτηση.  Ενόψει τούτου, η υπόθεση 

ορίζεται ξανά για οδηγίες στις 18.11.2021, η ώρα 9.00 π.μ. 

151/20 Υπάρχει ενδιάμεση αίτηση που αφορά την κατά τόπο 

δικαιοδοσία του Δικαστηρίου. Αναμένεται από τους 

συνηγόρους ότι θα συμμορφωθούν με τα όσα ήδη 

παρέθεσαν στο Δικαστήριο την προηγούμενη φορά. 

349/20 Παρατηρείται ότι υπάρχει συμμόρφωση και από τις δύο 

πλευρές με την καταχώρηση ονομαστικού καταλόγου 

μαρτύρων.  Η υπόθεση είναι ορισμένη για οδηγίες.  

Αναμένετο η θέση των μερών για την περαιτέρω πορεία της 

υπόθεσης.  Τα email που έχουν κοινοποιηθεί από τους 

συνηγόρους, δεν αναφέρονται επί της ουσίας της 
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υπόθεσης.  Το Δικαστήριο θα ήθελε, προτού η υπόθεση 

οριστεί για ακρόαση να συζητηθεί ενώπιον του, παρουσία 

των διαδίκων αν είναι δυνατό.  Ως εκ τούτου, η υπόθεση 

ορίζεται για οδηγίες στις 25.11.2021, η ώρα 9.00 π.μ. 

405/20 Έχει αποσταλεί email από τους συνηγόρους του Αιτητή με 

το οποίο ζητείται επιπλέον χρόνος ολίγων ημερών για την 

καταχώρηση καταλόγου μαρτύρων και σύνοψης 

μαρτυρίας.  Κατάλογος μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας 

από πλευράς του Αιτητή να καταχωρηθεί μέχρι τις 

10.11.2021 και η υπόθεση ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες 

στις 12.11.2021, η ώρα 9.00 π.μ. 

414/20 Η υπόθεση ορίστηκε για οδηγίες με σκοπό τη συζήτηση της 

για σκοπούς διευθέτησης.  Δεν υπάρχει ενημέρωση από 

πλευράς των συνηγόρων, οι οποίοι αναμένεται να 

βρίσκονται στο Δικαστήριο. 

4/21 Η υπόθεση είναι ορισμένη για οδηγίες παρουσία διαδίκων 

για σκοπούς συζήτησης της.  Αναμένεται ότι οι συνήγοροι 

μαζί με τους πελάτες τους θα είναι παρόντες στο 

Δικαστήριο. 

67/21 Η παρούσα υπόθεση είναι ορισμένη για οδηγίες για 

σκοπούς εξώδικης διευθέτησης.  Αναμένεται ότι οι 

συνήγοροι θα είναι παρόντες στο 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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