
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

2  Φεβρουαρίου, 2022. 

Οι υποθέσεις οι οποίες είναι ορισμένες τις 03.02.2022 ενώπιον του κ. Ι.Α. 

Χατζητζιοβάννη, ορίζονται ως ακολούθως: 

 

429/15 Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση. Πρόκειται για 

συνεχιζόμενη ακρόαση. Ζητείται αναβολή για τους λόγους 

που αναφέρονται. Το Δικαστήριο δεν μπορεί να 

αποφασίσει ένα τέτοιο αίτημα εν τη απουσία των 

δικηγόρων, ως εκ τούτου επιβάλλεται να είναι παρόντες 

στο Δικαστήριο. 

93/17 Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση. 

188/18-208/18 Έχει κοινοποιηθεί e-mail από τη Δημοκρατία με το οποίο 

ενημερώνουν το Δικαστήριο ότι γίνονται ουσιαστικές 

συζητήσεις για σκοπούς περιορισμού των επιδίκων 

θεμάτων και ενδεχομένου διευθέτησης των υποθέσεων και 

ως εκ τούτου ζητείται περαιτέρω χρόνος για συζήτηση 

τους. Θα δοθεί μια τελευταία ημερομηνία προς αυτό τον 

σκοπό. Θα πρέπει να καταβληθούν οι προσπάθειες και να 

εξαντληθούν όλα τα περιθώρια μέχρι τη νέα ημερομηνία. Οι 

υποθέσεις ορίζονται για οδηγίες στις 3.3.2022, η ώρα 

9.00π.μ. 

286/18 Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση. 

231/20-236/20 

243/20, 244/20 

Οι Καθ’ ων η Αίτηση 1 έχουν προβεί σε Ε/Δ αποκάλυψης 

εγγράφων καθώς και σε ονομαστικό κατάλογο μαρτύρων 

και σύνοψη μαρτυρίας. Από πλευράς των Αιτητών και του 

Ταμείου, δεν υπάρχει συμμόρφωση στις οδηγίες του 

Δικαστηρίου. Παρατείνεται ο χρόνος μέχρι τις 2.3.2022 και 

οι υποθέσεις ορίζονται για περαιτέρω οδηγίες στις 

4.3.2022, η ώρα 9.00π.μ. 

327/20 Είχε εκδοθεί διάταγμα από τις 13.12.2021 για εκατέρωθεν 

αποκάλυψη, επιθεώρηση και ανταλλαγή εγγράφων μέχρι 

τις 31.1.2022. Δεν υπάρχει καμία συμμόρφωση. 

Παρατείνεται ο χρόνος μέχρι τις 2.3.2022 και η υπόθεση 

ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες στις 4.3.2022, η ώρα 

9.00π.μ. 
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397/20 Υπάρχει ειδοποίηση για αλλαγή δικηγόρου των Καθ’ ων η 

Αίτηση και ζητείται περαιτέρω χρόνος για αποκάλυψη 

εγγράφων, ως οι οδηγίες του Δικαστηρίου. Η πλευρά του 

Αιτητή η οποία έχει συμμορφωθεί, δεν φέρει ένσταση στο 

να παραταθεί ο χρόνος. Παρατείνεται ο χρόνος μέχρι τις 

2.3.2022 και η υπόθεση ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες 

στις 4.3.2022, η ώρα 9.00 π.μ. 

214/21 Η υπόθεση ορίζεται για ακρόαση στις 27.6.2022, η ώρα 

9.30π.μ. 

241/21 Υπάρχει συμμόρφωση με τη Δ.30. Ζητείται από κοινού 

όπως η υπόθεση παραμείνει για οδηγίες για να δηλωθούν 

παραδεκτά γεγονότα. Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες στις 

3.3.2022, 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 

mailto:nhadjikosti@dc.judicial.gov.cy

