
 

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

21 Μαρτίου, 2022. 

Οι υποθέσεις οι οποίες είναι ορισμένες την 22.03.2022 ενώπιον του κ. Ι.Α. 

Χατζητζιοβάννη, ορίζονται ως ακολούθως: 

 

296/19, 297/19 Οι υποθέσεις είναι ορισμένες για ακρόαση. Υπάρχει αίτημα 

αναβολής από τη Δημοκρατία για τους λόγους που ανα-

φέρονται στο e-mail που έχει κοινοποιήσει στο Δικαστήριο. 

Η πλευρά των Αιτητριών δεν φέρουν ένσταση και 

αναμένουν τις οδηγίες του Δικαστηρίου. Ενόψει του ότι και 

το Δικαστήριο θα είναι απασχολημένο με παλαιότερη 

υπόθεση, η ακρόαση των υποθέσεων αναβάλλεται και 

ορίζονται ξανά για ακρόαση στις 15.6.2022, η ώρα 9.30π.μ. 

Καμιά διαταγή για έξοδα. 

228/18 Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση. Υπάρχει αίτημα 

αναβολής από τη Δημοκρατία για τους λόγους που ανα-

φέρονται στο e-mail που έχει κοινοποιήσει στο Δικαστήριο. 

Ενόψει του ότι και το Δικαστήριο θα είναι απασχολημένο με 

παλαιότερη υπόθεση, η ακρόαση της υπόθεσης ανα-

βάλλεται και ορίζεται ξανά για ακρόαση στις 7.6.2022, η 

ώρα 9.30π.μ. Καμιά διαταγή για έξοδα. 

277/20 Οι συνήγοροι αιτούνται αναβολής για σκοπούς εξάντλησης 

των προσπαθειών διευθέτησης της υπόθεσης. Η ακρόαση 

της υπόθεσης αναβάλλεται και η υπόθεση ορίζεται για 

οδηγίες παρουσία διαδίκων στις 4.5.2022, η ώρα 9.00π.μ. 

Καμιά διαταγή για έξοδα. 

47/21 Η υπόθεση εκ παραδρομής έχει αποσταλεί στη Λεμεσό. Ως 

εκ τούτου οι οδηγίες θα δοθούν τηλεφωνικώς. 

204/21 Η υπόθεση είναι ορισμένη για οδηγίες. Σύμφωνα με την 

ενημέρωση που έχει δώσει το Ταμείο, οι συνήγοροι να είναι 

παρόντες στο Δικαστήριο για σκοπούς διευθέτησης της 

υπόθεσης. 

205/21 Και οι δύο πλευρές ενημερώνουν το Δικαστήριο ότι έχουν 

συμμορφωθεί με τη Δ.30. Αιτούνται όπως η υπόθεση 

οριστεί για ακρόαση. Το Δικαστήριο, ωστόσο, επιθυμεί 
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όπως ορίσει την υπόθεση για οδηγίες, παρουσία διαδίκων, 

με σκοπό τη συζήτηση της σε μια προσπάθεια εξώδικης 

διευθέτησης. Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες στις 9.5.2022, 

η ώρα 9.00π.μ., παρουσία διαδίκων. 

259/21 Η υπόθεση είναι ορισμένη για οδηγίες. Εκδίδεται διάταγμα 

για αποκάλυψη, επιθεώρηση και ανταλλαγή εγγράφων 

μέχρι τις 4.5.2022 και η υπόθεση ορίζεται για περαιτέρω 

οδηγίες στις 6.5.2022, η ώρα 9.00π.μ. 

267/21 Παρά τις οδηγίες του Δικαστηρίου για καταχώρηση Ε/Δ 

αποκάλυψης εγγράφων, δεν υπάρχει συμμόρφωση. Παρα-

τείνεται ο χρόνος μέχρι τις 4.5.2022 και η υπόθεση ορίζεται 

για περαιτέρω οδηγίες στις 6.5.2022, η ώρα 9.00π.μ. 

279/21 Παρά τις οδηγίες του Δικαστηρίου για καταχώρηση Ε/Δ 

αποκάλυψης εγγράφων, δεν υπάρχει συμμόρφωση. Παρα-

τείνεται ο χρόνος μέχρι τις 4.5.2022 και η υπόθεση ορίζεται 

για περαιτέρω οδηγίες στις 6.5.2022, η ώρα 9.00π.μ. 

282/21 Είχαν δοθεί οδηγίες για αποκάλυψη και επιθεώρηση 

εγγράφων. Υπάρχει συμμόρφωση από τη Δημοκρατία. Όχι 

από τις άλλες πλευρές. Παρατείνεται ο χρόνος μέχρι τις 

3.5.2022 και η υπόθεση ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες 

στις 5.5.2022, η ώρα 9.00π.μ. 

428/21 Υπάρχει αίτηση από πλευράς των Καθ’ ων η Αίτηση για 

strick out, διαγραφή, ακύρωση της Αίτησης. Οι συνήγοροι 

να είναι παρόντες στο Δικαστήριο. 

 

 

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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