
 
 

 

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

30 Νοεμβρίου, 2021. 

Οι υποθέσεις οι οποίες είναι ορισμένες την 1.12.2021 ενώπιον του κ. Ι.Α. 

Χατζητζιοβάννη, ορίζονται ως ακολούθως: 

 

Συν. 489/17 & 490/17 Συνεχιζόμενη ακρόαση. 

322/19, 323/19, 

324/19 

Οι οδηγίες του Δικαστηρίου ήταν ρητές, ότι θα έπρεπε να 

υπάρξει επίδοση στον Επίσημο Εκκαθαριστή ώστε το 

Δικαστήριο να προχωρήσει με την ακρόαση των 

υποθέσεων. Αναμένεται ότι οι συνήγοροι θα προσκομίσουν 

ένορκη δήλωση επίδοσης που να μας παρέχει την ευχέρεια 

να επιληφθούμε των υποθέσεων πριν τις διακοπές των 

Χριστουγέννων. Για την περαιτέρω πορεία των 

υποθέσεων, οι συνήγοροι να είναι παρόντες στο 

Δικαστήριο. 

341/19 Η υπόθεση έχει παραμείνει για οδηγίες ενόψει 

προσωπικού κωλύματος της συνηγόρου του Αιτητή να είναι 

παρούσα στο Δικαστήριο. Η υπόθεση είχε οριστεί για 

ουσιαστική μνεία με σκοπό την εξώδικη διευθέτηση της. Οι 

συνήγοροι να είναι παρόντες στο Δικαστήριο. 

151/20 Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση. 

203/20 Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση. Έχει ερωτηθεί το 

Δικαστήριο κατά πόσο θα προχωρήσει στην ακρόαση της 

υπόθεσης από τους συνηγόρους των Καθ’ ων η Αίτηση. 

Ενημερώθηκαν για το πρόγραμμα του Δικαστηρίου.  

Αναμένεται να είναι παρόντες οι συνήγοροι στο Δικαστήριο 

για την περαιτέρω πορεία της υπόθεσης. 

206/20 Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση. 

338/20 Η υπόθεση παρέμεινε για οδηγίες για να εξεταστεί το 

ενδεχόμενο διευθέτησης της. Οι συνήγοροι να είναι 

παρόντες στο Δικαστήριο. 

19/21, 20/21 Παρατάθηκε ο χρόνος για αποκάλυψη και επιθεώρηση 

εγγράφων από πλευράς των Καθ’ ων η Αίτηση 1. Δεν 

υπάρχει συμμόρφωση, ως εκ τούτου αποκάλυψη 
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εγγράφων να γίνει μέχρι τις 10.12.2021 και δίδονται 

περαιτέρω οδηγίες για κατάλογο μαρτύρων και σύνοψη 

μαρτυρίας μέχρι τις 20.1.2022. Η υπόθεση ορίζεται για 

περαιτέρω οδηγίες στις 24.1.2022, 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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