
 
 

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

15 Δεκεμβρίου, 2021. 

Οι υποθέσεις οι οποίες είναι ορισμένες τις 16.12.2021 ενώπιον του κ. Ι.Α. 

Χατζητζιοβάννη, ορίζονται ως ακολούθως: 

 

130/17-134/17 Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση. Με e-mail τα οποία 

έχουν αποσταλεί και από τον φάκελο της υπόθεσης 

φαίνεται ότι έχει καταχωρηθεί αίτηση για τροποποίηση η 

οποία έχει οριστεί από το Πρωτοκολλητείο στις 11.1.2022, 

παρόλο που δεν συστήνεται την τελευταία στιγμή να 

καταχωρούνται αιτήσεις τροποποίησης και να μετα-

βάλλεται το πρόγραμμα του Δικαστηρίου. Ως εκ τούτου, η 

ακρόαση της υπόθεσης αναβάλλεται με τα όσα αναφέρει 

και η συνήγορος για τους Καθ’ ων η Αίτηση και παραμένει 

για οδηγίες τη συγκεκριμένη ημερομηνία, η ώρα 9.00π.μ. 

29/19 Με e-mail οι συνήγοροι ενημερώνουν το Δικαστήριο ότι η 

υπόθεση έχει διευθετηθεί και παραμένει η υλοποίηση της. 

Ως εκ τούτου, η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες στις 22.12.21 

στις 9.00π.μ. 

176/19 Και οι δύο συνήγοροι ενημερώνουν το Δικαστήριο ότι 

καταβάλλουν προσπάθειες για διευθέτηση της υπόθεσης, 

ως εκ τούτου αιτούνται μιας νέας ημερομηνίας για τον λόγο 

αυτό. Οι συνήγοροι να είναι παρόντες στο Δικαστήριο μαζί 

με τους πελάτες στους στις 22.12.2021, η ώρα 9.00π.μ. 

286/19 Η υπόθεση είναι ορισμένη για οδηγίες για σκοπούς 

διευθέτησης. Τίθεται θέμα παρουσίας των συνηγόρων 

ενώπιον άλλου Δικαστηρίου, ενημερώνουν το Δικαστήριο 

και αιτούνται μια νέα ημερομηνία για τον ίδιο σκοπό. Η 

υπόθεση ορίζεται για οδηγίες στις 17.1.2022, η ώρα 

9.00π.μ. 

170/20 Ο συνήγορος της Αιτήτριας αιτείται αναβολής καθ’ ότι θα 

βρίσκεται ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου σε ποινική 

υπόθεση. Δεν υπάρχει ένσταση από την άλλη πλευρά, ως 

εκ τούτου η ακρόαση της υπόθεσης αναβάλλεται και η 

υπόθεση ορίζεται ξανά για ακρόαση στις 10.6.2022 η ώρα 

9.30 π.μ. Καμιά διαταγή για έξοδα. 
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205/21 Έχουν δοθεί οδηγίες για αποκάλυψη εγγράφων.  Υπάρχει 

συμμόρφωση από πλευράς της Αιτήτριας. Δεν υπάρχει 

συμμόρφωση από πλευράς των Καθ’ ων η Αίτηση. Παρα-

τείνεται ο χρόνος μέχρι τις 11.1.2022 προς αυτό τον σκοπό 

Δίδονται περαιτέρω οδηγίες για κατάλογο μαρτύρων και 

σύνοψη μαρτυρίας μέχρι τις 21.2.2022 και η υπόθεση 

ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες στις 24.2.2022, η ώρα 

9.00π.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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