
 
 

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

18 Νοεμβρίου, 2021. 

Οι υποθέσεις οι οποίες είναι ορισμένες την 19.11.2021 ενώπιον του κ. Ι.Α. 

Χατζητζιοβάννη, ορίζονται ως ακολούθως: 

 

152/18 Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση.  Έχει αποσταλεί e-

mail από την δικηγόρο του Αιτητή με το οποίο αιτείται όπως 

η υπόθεση οριστεί για οδηγίες για τον λόγο ότι γίνονται 

προσπάθειες με σκοπό τη διευθέτηση της υπόθεσης. Η 

άλλη πλευρά συμφωνεί. Ενόψει τούτου, η υπόθεση 

ορίζεται για οδηγίες στις 13.12.2021, η ώρα 9.00 π.μ. 

6/19 Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση.  Έχουν 

κοινοποιηθεί e-mail και από τις δύο πλευρές.  Η συνήγορος 

του Αιτητή ζητά αναβολή για προσωπικούς λόγους.  Δεν 

υπάρχει ένσταση από την άλλη πλευρά.  Ως εκ τούτου, η 

ακρόαση της υπόθεσης αναβάλλεται και η υπόθεση 

ορίζεται ξανά για ακρόαση στις 11.3.2022, η ώρα 9.30 π.μ. 

341/19 Έχουν κοινοποιηθεί e-mail με τα οποία ζητείται μια νέα 

ημερομηνία για οδηγίες για σκοπούς συζήτησης της 

υπόθεσης, για προσωπικούς λόγους του συνηγόρου του 

Αιτητή.  Η υπόθεση ορίζεται με τις ίδιες οδηγίες την 

1.12.2021, η ώρα 9.00 π.μ. 

344/19 Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση. 

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

διευθέτησης. Αναμένεται η φυσική παρουσία των 

συνηγόρων στο Δικαστήριο. 

348/20 Υπάρχει συμμόρφωση με τη Δ.30.  Αναμένετο από τους 

δικηγόρους ότι θα κοινοποιούσαν νέα στοιχεία στο Ταμείο 

για σκοπούς επανεξέτασης.  Παρέμεινε για οδηγίες σε μια 

τελευταία προσπάθεια για εξώδικη διευθέτηση ή για 

πληρωμή από το Ταμείο.  Αναμένεται η φυσική παρουσία 

των συνηγόρων στο Δικαστήριο. 

364/20 Υπάρχει συμμόρφωση από πλευράς των Καθ’ ων η Αίτηση 

με τη σύνοψη μαρτυρίας.  Αναμένεται η θέση των μερών 

για την περαιτέρω πορεία της υπόθεσης. 
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45/21 Υπάρχει συμμόρφωση με τη Δ.30.  Η υπόθεση παρέμεινε 

για οδηγίες σε μια τελευταία προσπάθεια, προτού οριστεί 

για ακρόαση.  Έχουν κοινοποιηθεί e-mail με τα οποία 

ενημερώνεται το Δικαστήριο ότι δεν προέκυψε 

οποιαδήποτε εξώδικη διευθέτηση της υπόθεσης και 

ζητείται όπως οριστεί για ακρόαση.  Η υπόθεση ορίζεται για 

ακρόαση στις 11.5.2022, η ώρα 9.30 π.μ. 

241/21 Είχαν δοθεί οδηγίες για αποκάλυψη και επιθεώρηση 

εγγράφων. Υπάρχει συμμόρφωση από πλευράς του 

Αιτητή.  Δεν υπάρχει συμμόρφωση από πλευράς των Καθ’ 

ων η Αίτηση.  Παρατείνεται ο χρόνος μέχρι τις 17.12.2021 

και δίδονται περαιτέρω οδηγίες για κατάλογο μαρτύρων και 

σύνοψη μαρτυρίας και από τις δύο πλευρές μέχρι τις 

31.1.2022 και η υπόθεση ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες 

στις 3.2.2022, η ώρα 9.00 π.μ. 

244/21 Έχει κοινοποιηθεί e-mail με το οποίο ζητείται όπως δοθούν 

οδηγίες για καταχώρηση ονομαστικού καταλόγου 

μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας.  Δίδονται οδηγίες για 

καταχώρηση καταλόγου μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας 

μέχρι τις 11.1.2022 και η υπόθεση ορίζεται για περαιτέρω 

οδηγίες στις 14.1.2022, η ώρα 9.00 π.μ. 

 

 

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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