
 
 

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

29 Νοεμβρίου, 2021. 

Οι υποθέσεις οι οποίες είναι ορισμένες την 30.11.2021 ενώπιον του κ. Ι.Α. 

Χατζητζιοβάννη, ορίζονται ως ακολούθως: 

 

827/16 Η υπόθεση είναι ορισμένη για απόδειξη. Οι συνήγοροι 

οπωσδήποτε να είναι έτοιμοι με ένορκη δήλωση προς αυτό 

τον σκοπό. 

323/17 Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση. Ζητείται αναβολή 

από πλευράς των Καθ’ ων η Αίτηση για τον λόγο ότι θα 

χειριστεί άλλος δικηγόρος την υπόθεση από τον δικηγόρο 

που την χειριζόταν μέχρι τώρα. Η υπόθεση αυτή έχει 

συζητηθεί αρκετές φορές ενώπιον του Δικαστηρίου. Ενόψει 

του αιτήματος δεν έχουμε τη θέση της άλλης πλευράς. 

Κρίνουμε ωστόσο όπως οι συνήγοροι να είναι παρόντες 

στο Δικαστήριο για σκοπούς προγραμματισμού της 

υπόθεσης ή για σκοπούς συζήτησης αν είναι δυνατό. 

386/17 Κατόπιν αιτήματος των συνηγόρων, η υπόθεση παρέμεινε 

για οδηγίες. Αναμένεται από τους συνηγόρους να είναι 

παρόντες στο Δικαστήριο και αν χρειαστεί παρουσία των 

διαδίκων. 

97/19 Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση. Έχει αποσταλεί e-

mail με το οποίο ζητείται αναβολή από πλευράς των Καθ’ 

ων η Αίτηση, λόγω άλλης υπόθεσης στο Επαρχιακό 

Δικαστήριο Λεμεσού. Δεν έχουμε τη θέση της άλλης 

πλευράς. Για τον περαιτέρω προγραμματισμό της 

υπόθεσης οι συνήγοροι να είναι παρόντες στο Δικαστήριο. 

246/19 Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση. 

631/19, 632/19 Οι υποθέσεις παρέμειναν για οδηγίες για σκοπούς 

εξώδικης διευθέτηση. Αναμένονται οι θέσεις των 

συνηγόρων ή σε κάθε περίπτωση να είναι παρόντες στο 

Δικαστήριο. 

65/20 Έχει ζητηθεί αναβολή της υπόθεσης για σκοπούς εξώδικης 

διευθέτησης πριν από 15 ημέρες. Αναμένονται οι θέσεις 

των συνηγόρων, οι οποίοι σε κάθε περίπτωση να είναι 

παρόντες στο Δικαστήριο. 
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274/20 Η υπόθεση παρέμεινε για οδηγίες μετά από ακρόαση. Οι 

συνήγοροι να είναι παρόντες στο Δικαστήριο. 

310/20 Η υπόθεση έχει παραμείνει για οδηγίες για σκοπούς 

διευθέτησης. Οι συνήγοροι να είναι παρόντες στο 

Δικαστήριο. 

384/20 Έχουν κοινοποιηθεί e-mail στο Δικαστήριο. Δεν είναι 

ξεκάθαρες οι θέσεις των συνηγόρων. Να είναι παρόντες 

στο Δικαστήριο και έτοιμοι να ξεκαθαρίσουν τις θέσεις τους. 

405/20 Η υπόθεση είναι ορισμένη για οδηγίες με σκοπό την 

εξώδικη διευθέτηση της. Ζητείται μια νέα ημερομηνία από 

τον συνήγορο των Καθ’ ων η Αίτηση, για τον λόγο ότι θα 

βρίσκεται σε άλλη ακρόαση στο Επαρχιακό Δικαστήριο 

Λεμεσού. Η πλευρά του Αιτητή δεν φέρει ένσταση. Η 

υπόθεση ορίζεται ξανά με τις ίδιες οδηγίες στις 15.12.2021, 

η ώρα 9.00 π.μ. 

414/20 Η υπόθεση είναι ορισμένη για οδηγίες. Δεν υπήρξε 

εμφάνιση από πλευράς της Αιτήτριας την προηγούμενη 

φορά. Αναμένονται οι θέσεις των συνηγόρων, οι οποίοι σε 

κάθε περίπτωση να είναι παρόντες στο Δικαστήριο. 

66/21 Μετά από συμμόρφωση των συνηγόρων με τη Δ.30, η 

υπόθεση παρέμεινε για οδηγίες. Δεν έχουν κοινοποιηθεί οι 

θέσεις των συνηγόρων, οι οποίοι 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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