
 
 

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

16 Δεκεμβρίου, 2021. 

Οι υποθέσεις οι οποίες είναι ορισμένες τις 17.12.2021 ενώπιον του κ. Ι.Α. 

Χατζητζιοβάννη, ορίζονται ως ακολούθως: 

 

371/17 Η παρούσα υπόθεση έχει αναβληθεί επανειλημμένες 

φορές με σκοπό την ανταλλαγή εγγράφων μετά τον ορισμό 

της για ακρόαση. Έχει δοθεί αρκετός χρόνος χωρίς να 

υπάρξει οποιονδήποτε αποτέλεσμα. Οι συνήγοροι να είναι 

παρόντες στο Δικαστήριο. 

299/19 Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση. Οι συνήγοροι 

αιτούνται μια νέα ημερομηνία ακρόασης για τους λόγους 

που αναφέρουν στα e-mail τους. Η ακρόαση της υπόθεσης 

αναβάλλεται και ορίζεται ξανά για ακρόαση στις 2.6.2022, 

η ώρα 9.30π.μ. 

198/21 Έχει κοινοποιηθεί e-mail με το οποίο οι συνήγοροι 

ενημερώνουν το Δικαστήριο ότι έχουν συμμορφωθεί με τη 

Δ.30 και ζητούν ημερομηνία ακρόασης. Η υπόθεση ορίζεται 

για οδηγίες στις 12.1.2022 η ώρα 9.00π.μ. παρουσία 

διαδίκων για σκοπούς συζήτησης της υπόθεσης για 

εξώδικη διευθέτηση, ή για περιορισμό των επιδίκων 

θεμάτων. Παρόντες να είναι οι συνήγοροι που χειρίζονται 

την υπόθεση. 

250/21 Έχει γίνει αποκάλυψη εγγράφων από πλευράς των Καθ’ 

ων η Αίτηση. Δεν έχει γίνει από πλευράς του Αιτητή για τους 

λόγους που αναφέρει στο e-mail που έχει κοινοποιηθεί στο 

Δικαστήριο. Παρατείνεται ο χρόνος μέχρι τις 13.1.2022 και 

δίδονται περαιτέρω οδηγίες για κατάλογο μαρτύρων και 

σύνοψη μαρτυρίας μέχρι τις 21.2.2022. Η υπόθεση ορίζεται 

για περαιτέρω οδηγίες στις 24.2.2022, η ώρα 9.00π.μ. 

289/21 Έχει αποσταλεί e-mail από την συνήγορο των Καθ’ ων η 

Αίτηση με το οποίο ενημερώνει το Δικαστήριο ότι θα προβεί 

σε εκπρόθεσμη καταχώρηση ένορκης δήλωσης για 

αποκάλυψη εγγράφων καθ’ ότι οι συνάδελφοι της με τους 

οποίους έχει μιλήσει δεν φέρουν ένσταση, χωρίς να 

λαμβάνεται υπόψη ο ρόλος του Δικαστηρίου. Παρατείνεται 
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ο χρόνος για αποκάλυψη εγγράφων από πλευράς των Καθ’ 

ων η Αίτηση μέχρι τις 20.12.2021 και δίδονται περαιτέρω 

οδηγίες για κατάλογο μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας 

μέχρι τις 31.1.2022. Η υπόθεση ορίζεται για περαιτέρω 

οδηγίες στις 2.2.2022, 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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