
 
 

 

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

3 Νοεμβρίου, 2021. 

Οι υποθέσεις οι οποίες είναι ορισμένες την 4.11.2021 ενώπιον του κ. Ι.Α. 

Χατζητζιοβάννη, ορίζονται ως ακολούθως: 

 

104/16 Η υπόθεση είναι ορισμένη για οδηγίες για σκοπούς 

εξώδικης διευθέτησης.  Δεν έχουν κοινοποιηθεί οι θέσεις 

των μερών.  Το Δικαστήριο θα επιθυμούσε να συζητήσει 

την υπόθεση με τους συνηγόρους.  Ως εκ τούτου να είναι 

παρόντες στο Δικαστήριο. 

21/17 Είναι ορισμένη για ακρόαση η αίτηση για τροποποίηση.  

Αναμένεται από τους συνηγόρους να παραδώσουν 

γραπτές αγορεύσεις. 

67/18 Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση. 

168/18 Έχει κοινοποιηθεί e-mail από τους δικηγόρους του Αιτητή 

με το οποίο ζητείται μια νέα ημερομηνία για σκοπούς 

συζήτησης της υπόθεσης. Επειδή η υπόθεση είναι 

ορισμένη για ακρόαση, το Δικαστήριο επιθυμεί όπως οι 

συνήγοροι να είναι παρόντες για τον περαιτέρω 

προγραμματισμό της υπόθεσης. 

350/18 Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση. 

322/19, 323/19, 

324/19 

Η υπόθεση είναι ορισμένη για οδηγίες.  Οι συνήγοροι να 

είναι παρόντες στο Δικαστήριο για την περαιτέρω πορεία 

της υπόθεσης. 

325/20 Υπάρχει συμμόρφωση με τη Δ.30.  Οι συνήγοροι αιτούνται 

όπως η υπόθεση οριστεί για ακρόαση.  Το Δικαστήριο 

προτού ορίσει την υπόθεση για ακρόαση, θα επιθυμούσε 

όπως η υπόθεση συζητηθεί, αν είναι δυνατό παρουσία των 

διαδίκων, για σκοπούς εξώδικης διευθέτησης ή για 

περιορισμό των επίδικων θεμάτων με την καταχώρηση 

παραδεκτών γεγονότων, όπως ήδη οι συνήγοροι το ζητούν 

με το σχετικό e-mail που έχουν κοινοποιήσει στο 

Δικαστήριο. 
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364/20 Υπάρχει αίτηση για τροποποίηση.  Είναι ορισμένη για 

ακρόαση.  Έχει καταχωρηθεί ένσταση από τους Καθ’ ων η 

Αίτηση.  Αναμένονται οι θέσεις των συνηγόρων. 

412/20 Έχει καταχωρηθεί κατάλογος μαρτύρων από πλευράς των 

Καθ’ ων η Αίτηση.  Δεν φαίνεται να καταχωρήθηκε από 

πλευράς του Αιτητή, ούτε έχει κοινοποιηθεί οποιονδήποτε 

e-mail που να ζητείται παράταση.  Παρατείνεται ο χρόνος 

για καταχώρηση καταλόγου μαρτύρων και σύνοψης 

μαρτυρίας από πλευράς του Αιτητή μέχρι τις 25.11.2021 

και η υπόθεση ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες στις 

29.11.2021, η ώρα 9.00 π.μ. 

 

 

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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