
 
 

 

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

20 Οκτωβρίου, 2021. 

Οι υποθέσεις οι οποίες είναι ορισμένες στις 21.10.2021 ενώπιον του κ. Ι.Α. 

Χατζητζιοβάννη, ορίζονται ως ακολούθως: 

 

309/13 Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση.  Πρόκειται για 

παλαιά υπόθεση για την οποία θα γίνει ξεχωριστό πρακτικό 

αφού προηγείται η ακρόαση της. 

620/15 Η υπόθεση παρέμεινε για οδηγίες για να δοθεί μια 

απάντηση από τους συνηγόρους για σκοπούς 

συμβιβασμού της υπόθεσης. 

240/17 Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση.  Έχει κοινοποιηθεί 

e-mail από τους συνηγόρους των Καθ’ ων η Αίτηση με το 

οποίο ζητείται αναβολή της ακρόασης για τον λόγο ότι 

προηγούνται παλαιότερες υποθέσεις του backlog για τις 

οποίες θα προετοιμαστούν.  Η πλευρά του Αιτητή δεν φέρει 

ένσταση στο αίτημα.  Η ακρόαση της υπόθεσης 

αναβάλλεται και ορίζεται ξανά για ακρόαση στις 14.2.2022, 

η ώρα 9.30 π.μ. 

366/17 Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση.  Αιτείται αναβολής 

η πλευρά της Αιτήτριας για τον λόγο ότι η συνήγορος που 

χειρίζεται την υπόθεση για προσωπικούς ιατρικούς λόγους 

δεν θα είναι σε θέση να βρίσκεται στο Δικαστήριο.  Δεν 

υπάρχει ένσταση στο αίτημα.  Η ακρόαση της υπόθεσης 

αναβάλλεται και ορίζεται ξανά για ακρόαση στις 18.2.2022, 

η ώρα 9.30 π.μ. 

341/17 Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση.  Οι συνήγοροι να 

είναι παρόντες στο Δικαστήριο για τον περαιτέρω 

προγραμματισμό της υπόθεσης. 

2/20 Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση.  Οι συνήγοροι να 

είναι παρόντες στο Δικαστήριο για τον περαιτέρω 

προγραμματισμό της υπόθεσης. 
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157/20 Η υπόθεση παρέμεινε για οδηγίες.  Οι συνήγοροι να είναι 

παρόντες στο Δικαστήριο για σκοπούς συζήτησης της 

υπόθεσης, ως οι οδηγίες του Δικαστηρίου. 

199/20 Υπάρχει αίτηση για παραμερισμό της απόφασης.  Υπάρχει 

και ενδιάμεση αίτηση για αναστολή εκτέλεσης του writ.  

Έχει κοινοποιηθεί e-mail από τον δικηγόρο του Αιτητή/ 

Καθ’ ου η Αίτηση στην ενδιάμεση Αίτηση, με το οποίο 

ενημερώνεται το Δικαστήριο για τις θέσεις τους σε σχέση 

με το προσωρινό διάταγμα.  Το Δικαστήριο ωστόσο, θα 

ήθελε όπως οι συνήγοροι να είναι παρόντες στο Δικαστήριο 

προς επιβεβαίωση των όσων αναφέρουν. 

275/20 Υπάρχει συμμόρφωση με τη Δ.30.  Η υπόθεση έχει 

παραμείνει για οδηγίες.  Αναμένετο από τους συνηγόρους 

να ενημερώσουν το Δικαστήριο για την περαιτέρω πορεία 

της υπόθεσης.  Δεν έγινε καμία ενημέρωση, ως εκ τούτου 

οι συνήγοροι να είναι παρόντες στο Δικαστήριο. 

320/20 Υπάρχει συμμόρφωση με τη Δ.30.  Η υπόθεση έχει 

παραμείνει για οδηγίες.  Αναμένετο από τους συνηγόρους 

να ενημερώσουν το Δικαστήριο για την περαιτέρω πορεία 

της υπόθεσης.  Δεν έγινε καμία ενημέρωση, ως εκ τούτου 

οι συνήγοροι να 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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