
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

9 Φεβρουαρίου, 2022. 

Οι υποθέσεις οι οποίες είναι ορισμένες στις 10.02.2022 ενώπιον του κ. Ι.Α. 

Χατζητζιοβάννη, ορίζονται ως ακολούθως: 

 

61/18 Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση. 

227/21 Η υπόθεση είναι ορισμένη για οδηγίες. Υπήρξε συμ-

μόρφωση και από τις δύο πλευρές με τη Δ.30 και έχουν 

δοθεί οδηγίες από το Δικαστήριο οι συνήγοροι να είναι 

παρόντες για σκοπούς συζήτησης της υπόθεσης με 

απώτερο σκοπό την εξώδικη διευθέτηση, τον περιορισμό 

των επίδικων θεμάτων, ή την καταχώρηση παραδεκτών 

γεγονότων. 

240/21 Υπάρχει συμμόρφωση με τη Δ.30. Η υπόθεση έχει οριστεί 

για οδηγίες για σκοπούς συζήτησης της υπόθεσης στην 

παρουσία των διαδίκων αν χρειαστεί. 

257/21 Η υπόθεση έχει οριστεί για οδηγίες καθότι πρόκειται για μια 

πολύ μικρή υπόθεση, η οποία θα μπορούσε να 

συμβιβαστεί ή να ακολουθηθεί η διαδικασία ταχείας 

διεκπεραίωσης. 

264/21 Με βάση το e-mail που έχει αποσταλεί από πλευράς του 

συνηγόρου του Αιτητή, έχει καταχωρηθεί Ε/Δ αποκάλυψης 

εγγράφων και ζητείται χρόνος για κατάλογο μαρτύρων και 

σύνοψη μαρτυρίας. Εκδίδεται διάταγμα για κατάλογο 

μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας και από τις δύο πλευρές 

μέχρι τις 24.3.2022 και η υπόθεση ορίζεται για περαιτέρω 

οδηγίες στις 28.3.2022, η ώρα 9.00π.μ. 

380/21 Υπάρχει κοινό αίτημα για αποκάλυψη και επιθεώρηση 

εγγράφων. Εκδίδεται το σχετικό διάταγμα. Αποκάλυψη και 

επιθεώρηση εγγράφων να γίνει μέχρι τις 24.3.2022 και η 

υπόθεση ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες στις 28.3.2022 η 

ώρα 9.00π.μ. 

382/21 Υπάρχει κοινό αίτημα για αποκάλυψη και επιθεώρηση 

εγγράφων. Εκδίδεται το σχετικό διάταγμα. Αποκάλυψη, 

επιθεώρηση και ανταλλαγή εγγράφων να γίνει μέχρι τις 

24.3.2022 και η υπόθεση ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες 

στις 28.3.2022 η ώρα 9.00π.μ. 
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400/21 Εκδίδεται διάταγμα για αποκάλυψη, επιθεώρηση και 

ανταλλαγή εγγράφων μέχρι τις 24.3.202 και η υπόθεση 

ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες στις 28.3.2022, 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

