
 
 

 

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

29 Οκτωβρίου, 2021. 

Οι υποθέσεις οι οποίες είναι ορισμένες την 1.11.2021 ενώπιον του κ. Ι.Α. 

Χατζητζιοβάννη, ορίζονται ως ακολούθως: 

 

462/17 & 466/17 Οι υποθέσεις είναι ορισμένες για ακρόαση.  Υπάρχει αίτημα 

για αναβολή για τους λόγους που αναφέρονται στο e-mail 

που έχει κοινοποιηθεί στο Δικαστήριο.  Η άλλη πλευρά δεν 

φέρει ένσταση.  Πρόκειται για υποθέσεις του Ταμείου.  Δεν 

έχουν κοινοποιηθεί οποιεσδήποτε ημερομηνίες.  Οι 

συνήγοροι να είναι παρόντες στο Δικαστήριο για τον 

περαιτέρω προγραμματισμό των υποθέσεων. 

66/18 Η υπόθεση είναι ορισμένη για οδηγίες για σκοπούς 

συζήτησης με σκοπό την εξώδικη διευθέτηση.  Οι 

συνήγοροι να είναι παρόντες στο Δικαστήριο. 

99/18 & 229/18 Οι υποθέσεις είναι ορισμένες για ακρόαση.  Οι συνήγοροι 

να είναι παρόντες στο Δικαστήριο. 

156/18 Οι υποθέσεις είναι ορισμένες για ακρόαση.  Οι συνήγοροι 

να είναι παρόντες στο Δικαστήριο. 

329/20 Η υπόθεση είναι ορισμένη για οδηγίες.  Κλήθηκε το Ταμείο 

Πλεονάζοντος Προσωπικού ως αναγκαίος διάδικος.  Ως 

αναφέρεται και στο e-mail, πρόθεση του Ταμείου είναι να 

καταβάλει πληρωμή, χωρίς έξοδα.  Ζητείται από πλευράς 

του Αιτητή μια νέα ημερομηνία για σκοπούς διευθέτησης 

των εξόδων.  Δεν υπάρχει ένσταση από την άλλη πλευρά, 

ως εκ τούτου, η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες στις 

15.11.2021, η ώρα 9.00 π.μ. 

348/20 Η υπόθεση είναι ορισμένη για οδηγίες.  Από τον φάκελο της 

υπόθεσης φαίνεται ότι υπάρχει συμμόρφωση με τη Δ.30.  

Η θέση των συνηγόρων δεν έχει κοινοποιηθεί, ως εκ τούτου 

η υπόθεση παραμένει για οδηγίες για σκοπούς συζήτησης 

της προτού οριστεί για ακρόαση, στις 19.11.2021 η ώρα 

9.00 π.μ.  Με βάση τα στοιχεία που έχουν κοινοποιηθεί 

ενώπιον του Δικαστηρίου, οι συνήγοροι των μερών θα είναι 
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σε θέση να κοινοποιήσουν οποιαδήποτε στοιχεία στο 

Ταμείο για σκοπούς επανεξέτασης της Αίτησης. 

45/21 Η υπόθεση είναι ορισμένη για οδηγίες. Υπάρχει 

συμμόρφωση και από τις δύο πλευρές στη Δ.30. Η 

υπόθεση ορίζεται για οδηγίες στις 19.11.2021, η ώρα 9.00 

π.μ. σε μια τελευταία προσπάθεια διευθέτησης της, προτού 

αυτή οριστεί για ακρόαση. 

198/21 Έχει κοινοποιηθεί e-mail με το οποίο η πλευρά του Αιτητή 

ζητά χρόνο μιας βδομάδας για συμμόρφωση με τις οδηγίες 

του Δικαστηρίου για αποκάλυψη εγγράφων και περαιτέρω 

οδηγίες για κατάλογο μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας.  

Παρατείνεται ο χρόνος για αποκάλυψη εγγράφων από 

πλευράς του Αιτητή μέχρι τις 5.11.2021. Δίδονται 

περαιτέρω οδηγίες για κατάλογο μαρτύρων και σύνοψη 

μαρτυρίας και από τις δύο πλευρές μέχρι τις 15.12.2021 και 

η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες στις 17.12.2021, 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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