
 
 

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

25 Νοεμβρίου, 2021. 

Οι υποθέσεις οι οποίες είναι ορισμένες την 26.11.2021 ενώπιον του κ. Ι.Α. 

Χατζητζιοβάννη, ορίζονται ως ακολούθως: 

 

526/16 Συνεχιζόμενη ακρόαση. 

993/16, 994/16, 

139/17, 142/17, 

143/17 144/17 & 

86/17-89/17 

Έχουν κοινοποιηθεί e-mail από τους συνηγόρους με τα 

οποία ζητείται όπως δοθεί μια νέα ημερομηνία καθ’ ότι οι 

υποθέσεις αυτές σχετίζονται με άλλες διαδικασίες ενώπιον 

του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας. Ενόψει των 

διαδικασιών που εκκρεμούν το Δικαστήριο θα δώσει ακόμα 

μια ευκαιρία και θα ορίσει τις υποθέσεις για οδηγίες στις 

25.2.2022, η ώρα 9.00 π.μ. 

412/17-416/17 & 

418/17-419/17 

Οι υποθέσεις είναι ορισμένες για οδηγίες. Αναμένονται οι 

θέσεις των μερών, οι οποίοι να είναι παρόντες στο 

Δικαστήριο. 

104/17 Η υπόθεση έχει παραμείνει για οδηγίες για σκοπούς 

εξώδικης διευθέτησης. Πρόκειται με μαρτυρία όπου ο 

Αιτητής διαμένει στο εξωτερικό και με μάρτυρες που 

διαμένουν στο εξωτερικό. Οι συνήγοροι να είναι παρόντες 

στο Δικαστήριο. 

73/18 Η υπόθεση παρέμεινε για οδηγίες για σκοπούς εξώδικης 

διευθέτησης. Οι συνήγοροι να είναι παρόντες στο 

Δικαστήριο. 

288/18 Υπάρχει αίτημα για αναβολή της ακρόασης από πλευράς 

των Καθ’ ων η Αίτηση, για τους λόγους που αναφέρονται 

στο e-mail που έχει κοινοποιηθεί. Δεν υπάρχει ένσταση 

από την άλλη πλευρά. Ενόψει του γεγονότος ότι το 

Δικαστήριο θα είναι απασχολημένο σε συνεχιζόμενη 

ακρόαση, θα δοθεί μια νέα ημερομηνία. Η ακρόαση 

αναβάλλεται και η υπόθεση ορίζεται ξανά για ακρόαση στις 

9.5.2022 η ώρα 9.30 π.μ. Τα έξοδα στην πορεία, σε καμία 

περίπτωση να μην είναι εναντίον του Αιτητή. 

139/20 Η υπόθεση παρέμεινε για οδηγίες για σκοπούς συζήτησης 

με σκοπό την εξώδικη διευθέτηση. Οι συνήγοροι να είναι 

παρόντες στο Δικαστήριο. 
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304/20 Η υπόθεση είναι ορισμένη για οδηγίες. Ζητείται από τους 

συνηγόρους μια νέα ημερομηνία. Η πλευρά των Καθ’ ων η 

Αίτηση αναφέρεται σε καταχώρηση συμπληρωματικού 

καταλόγου μαρτύρων και σύνοψης μαρτυρίας. Η υπόθεση 

ορίζεται για οδηγίες στις 20.12.2021, η ώρα 9.00 π.μ. 

325/20 Έχει γίνει πρόταση για σκοπούς συμβιβασμού της 

υπόθεσης από πλευράς των Καθ’ ων η Αίτηση, η οποία δεν 

έγινε αποδεκτή από την Αιτήτρια. Ζητείται και από τις δύο 

πλευρές όπως η υπόθεση οριστεί για ακρόαση. Η υπόθεση 

ορίζεται για ακρόαση στις 13.5.2022, η ώρα 9.30 π.μ. 

357/20 Ζητήθηκε χρόνος για καταχώρηση παραδεκτών 

γεγονότων, χωρίς να υπάρξει ανταπόκριση. Αναμένονται οι 

θέσεις των συνηγόρων, οι οποίοι σε κάθε περίπτωση να 

είναι παρόντες στο Δικαστήριο. 

 

358/20 Ζητήθηκε χρόνος για καταχώρηση παραδεκτών 

γεγονότων, χωρίς να υπάρξει ανταπόκριση. Αναμένονται οι 

θέσεις των συνηγόρων, οι οποίοι σε κάθε περίπτωση να 

είναι παρόντες στο Δικαστήριο. 

 

 

 

Υ.Σ.  Για υποθέσεις που δεν βρίσκονται στο πινάκιο απαιτείται η φυσική παρουσία των 

συνηγόρων στο Δικαστήριο.  Επίσης, για υποθέσεις στις οποίες έχει δοθεί ημερομηνία 

είτε για ακρόαση είτε για οδηγίες και οι συνήγοροι επιθυμούν να είναι παρόντες στο 

Δικαστήριο είτε για αλλαγή της ημερομηνίας είτε για σκοπούς συμβιβασμού, να το 

πράξουν.  Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της στενογράφου του Προέδρου στο οποίο θα 

απευθύνεστε, είναι το εξής:  nhadjikosti@dc.judicial.gov.cy 
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