
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

25 Φεβρουαρίου, 2022. 

Οι υποθέσεις οι οποίες είναι ορισμένες στις 28.02.2022 ενώπιον του κ. Ι.Α. 

Χατζητζιοβάννη, ορίζονται ως ακολούθως: 

 

589/16 Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση. 

462/17 & 466/17 Οι υποθέσεις είναι ορισμένες για οδηγίες για σκοπούς 

διευθέτησης. Με βάση τις οδηγίες του Δικαστηρίου, οι 

συνήγοροι, αν παραστεί ανάγκη και οι διάδικοι, να είναι 

παρόντες στο Δικαστήριο. 

362/18, 363/18, 

238/19-240/19 

Οι υποθέσεις είναι ορισμένες για οδηγίες. Έχει 

κοινοποιηθεί e-mail από τη συνήγορο των Καθ’ ων η 

Αίτηση, με το οποίο συμφωνά και η πλευρά των Αιτητριών, 

με το οποίο ζητείται μια νέα ημερομηνία για σκοπούς 

διευθέτησης ή μερικής διευθέτησης. Επανειλημμένως 

έχουν αναβληθεί αυτές οι υποθέσεις για τον ίδιο σκοπό, 

χωρίς κανένα αποτέλεσμα.  Αναφέρεται ότι συνδέονται με 

την υπόθεση 355/18, η οποία είναι ορισμένη για ακρόαση 

στις 10.6.200. Ως εκ τούτου και οι εν λόγω υποθέσεις 

ορίζονται για ακρόαση στις 10.6.2022, η ώρα 9.30π.μ. 

Ζητούνται οδηγίες για καταχώρηση παραδεκτών 

γεγονότων, τις οποίες το Δικαστήριο παρέχει όπως γίνουν 

εν τω μεταξύ. Αυτό όμως που ζητείται από το Δικαστήριο, 

είναι η συνένωση των υποθέσεων αφού σχετίζονται μεταξύ 

τους, γι’ αυτό αναμένονται επί του συγκεκριμένου θέματος 

οι θέσεις των μερών μέχρι τις 17.3.2022. 

329/20 Είχε δοθεί χρόνος για να καταχωρήσει το Ταμείο εμφάνιση. 

Δεν το έπραξε. Οι συνήγοροι να είναι παρόντες στο 

Δικαστήριο. 

338/20 Η υπόθεση έχει οριστεί για οδηγίες για σκοπούς 

διευθέτησης. Οι συνήγοροι να είναι παρόντες στο 

Δικαστήριο, μαζί με τους πελάτες τους εάν χρειαστεί. 

44/21 Από τον φάκελο της υπόθεσης δεν φαίνεται να 

καταχωρήθηκε κατάλογος μαρτύρων και σύνοψη 

μαρτυρίας από πλευράς της Αιτήτριας. Παρατείνεται ο 

χρόνος μέχρι τις 21.3.2022 και η υπόθεση ορίζεται για 

περαιτέρω οδηγίες στις 24.3.2022, η ώρα 9.00π.μ. 
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79/21 Υπάρχει συμμόρφωση και από τις δύο πλευρές με τη Δ.30. 

Η υπόθεση παραμένει για οδηγίες για σκοπούς συζήτησης 

με σκοπό την εξώδικη διευθέτηση, με τη φυσική παρουσία 

των συνηγόρων. 

240/21 Η υπόθεση είναι ορισμένη για οδηγίες για σκοπούς 

συζήτησης. Οι συνήγοροι να είναι παρόντες στο 

Δικαστήριο. 

268/21 Η υπόθεση είναι ορισμένη για απόδειξη. Αναμένεται η 

προσκόμιση Ε/Δ προς αυτό τον σκοπό. 

 

 

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

