
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΛΕΥΚΩΣΙΑ 

 

Οι πιο κάτω υποθέσεις του Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών που είναι 

ορισμένες την 14/05/21 ενώπιον της Χ. Παπαγεωργίου, Δ, ορίζονται ως 

ακολούθως:  

   

AΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ  ΠΟΡΕΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗΣ  

436/16 Έχει καταχωρηθεί τροποποιημένη αίτηση και γενικοί 

λόγοι.  Οι Καθ’ ων η αίτηση 1 δεν καταχώρησαν 

τροποποιημένη εμφάνιση.  Όλες οι πλευρές να 

ενημερώσουν το Δικαστήριο για τις προθέσεις τους 

μέχρι την 1/6/21.  Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες την 

8/6/21 η ώρα 9:00.   

360/17 Οι Καθ’ ων η αίτηση ζητούν αναβολή της ακρόασης για 

τους λόγους που αναφέρονται σε αυτό.  Η πλευρά του 

Αιτητή δεν έχει ένσταση.  Ενόψει αυτών, το αίτημα 

εγκρίνεται.  Η ακρόαση αναβάλλεται, χωρίς έξοδα.  Η 

υπόθεση ορίζεται για οδηγίες την 2/7/21 η ώρα 9:00, 

εφόσον και οι δύο πλευρές ενημέρωσαν το Δικαστήριο 

ότι θα γίνει προσπάθεια για διευθέτηση. 

398/20 Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες την 18/6/21 η ώρα 9:00.  

Να καταχωρηθεί κλήση για οδηγίες και παραρτήματα 

μέχρι την 11/6/21. 

326/20 Εκδίδονται εκατέρωθεν διατάγματα για αποκάλυψη, 

επιθεώρηση και ανταλλαγή εγγράφων.  Τα πιο πάνω να 

γίνουν μέχρι την 10/9/21.  Στις Ε/Δ να επισυνάπτονται 

όλα τα σχετικά έγγραφα.  Η υπόθεση ορίζεται για 

οδηγίες την 17/9/21 η ώρα 9:00.   

630/19 Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες την 29/6/21, η ώρα 9:00.  

Η πλευρά του Αιτητή να συμμορφωθεί με το διάταγμα 

ημερ. 19/5/20 μέχρι την 22/6/21.   
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243/19 Οι Καθ’ ων η αίτηση έχουν αποστείλει στο Δικαστήριο e-

mail με τα προτεινόμενα από αυτούς παραδεκτά 

γεγονότα.  H υπόθεση ορίζεται για οδηγίες την 11/6/21, 

η ώρα 9:00.   Τυχόν από κοινού παραδεκτά γεγονότα να 

καταχωρηθούν μέχρι την 4/6/21.   

985/13 H υπόθεση ορίζεται για οδηγίες την 25/5/21 η ώρα 9:00, 

ημερομηνία κατά την οποία ορίστηκε και η ενδιάμεση 

αίτηση ημερ. 11/5/21.  

547/14 Τόσο η ενδιάμεση αίτηση ημερ. 14/4/21 όσο και η 

κυρίως αίτηση ορίζονται για οδηγίες την 22/6/21 η ώρα 

9:00.  Ενστάσεις να καταχωρηθούν μέχρι την 15/6/21. 

404/15 Ο δικηγόρος των Καθ’ ων η αίτηση ζητά αναβολή της 

ακρόασης και όπως οριστεί μετά από 2 μήνες η 

υπόθεση λόγω απρόβλεπτου προβλήματος υγείας και 

ανάγκης για χειρουργική επέμβαση, ως το σχετικό e-mail 

που στάληκε.  Ο Αιτητής δεν φέρει ένσταση.  Εν όψει 

των πιο πάνω το αίτημα εγκρίνεται, η ακρόαση 

αναβάλλεται χωρίς έξοδα.  Η υπόθεση ορίζεται εκ νέου 

για ακρόαση την 28/9/21 η ώρα 10:00.  

 
 

 

 

 

Υ.Σ.  Δικηγόροι που επιθυμούν να εμφανισθούν ενώπιον του Δικαστηρίου για 

οποιονδήποτε λόγο που αφορά την υπόθεσή τους, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσουν 

στο τηλέφωνο 22369700 ή 22369701 ή να αποστείλουν σχετικό τηλεομοιότυπο στον 

αριθμό 22660551 ή e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση registrar@idc.judicial.gov.cy. 


