
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

4 Απριλίου, 2022. 

Οι υποθέσεις οι οποίες είναι ορισμένες την 04.04.2022 ενώπιον του κ. Ι.Α. 

Χατζητζιοβάννη, ορίζονται ως ακολούθως: 

 

429/15 Η υπόθεση είναι ορισμένη για αγορεύσεις. 

801/16 Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση. Πρόκειται για 

παλαιά υπόθεση, την οποία το Δικαστήριο θα άρχιζε 

οπωσδήποτε. Υπάρχει αίτημα για αναβολή. Οι λόγοι που 

αναφέρονται είναι ουσιαστικοί για την αναβολή της 

ακρόασης. Δεν έχουν ωστόσο κοινοποιηθεί ημερομηνίες. 

Αναμένεται η κοινοποίηση ημερομηνιών, ή η παρουσία των 

συνηγόρων στο Δικαστήριο για μια νέα ημερομηνία. 

188/18-208/18 Ενημερώνεται το Δικαστήριο ότι υπήρξε εξέλιξη σε κάποιες 

από τις εν λόγω υποθέσεις και ως εκ τούτου ζητείται μια 

νέα ημερομηνία για σκοπούς εξέτασης του τρόπου 

χειρισμού των υποθέσεων. Οι υποθέσεις ορίζονται για 

οδηγίες στις 18.4.2022, η ώρα 9.00π.μ. 

3/19 Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση. 

322/19, 323/19 & 

324/19 

Είχαν δοθεί οδηγίες για κατάλογο μαρτύρων και σύνοψη 

μαρτυρίας. Υπάρχει συμμόρφωση από πλευράς των Καθ’ 

ων η Αίτηση. Δεν υπάρχει συμμόρφωση από πλευράς των 

Αιτητών. Παρατείνεται ο χρόνος μέχρι τις 3.5.2022 και η 

υπόθεση ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες στις 5.5.2022, η 

ώρα 9.00π.μ. 

36/21 Είχαν δοθεί οδηγίες για κατάλογο μαρτύρων και σύνοψη 

μαρτυρίας. Υπάρχει συμμόρφωση από πλευράς των Καθ’ 

ων η Αίτηση. Δεν υπάρχει συμμόρφωση από πλευράς της 

Αιτήτριας. Παρατείνεται ο χρόνος μέχρι τις 6.5.2022 και η 

υπόθεση ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες στις 10.5.2022, η 

ώρα 9.00π.μ. 

419/21 Εκδίδεται διάταγμα για αποκάλυψη, επιθεώρηση και 

ανταλλαγή εγγράφων μέχρι τις 10.5.2022 και η υπόθεση 

ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες στις 13.5.2022, η ώρα 

9.00π.μ. 
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86/18 Η υπόθεση ήταν ορισμένη για ακρόαση στις 28.3.2022. 

Λόγω απουσίας του Προέδρου, παρέμεινε για οδηγίες στις 

5.4.2022. Ωστόσο υπήρχε και αίτημα για αναβολή της 

ακρόασης λόγω παρουσίας των συνηγόρων ενώπιον 

άλλου Δικαστηρίου. Η υπόθεση ορίζεται ξανά για ακρόαση 

στις 15.6.2022, η ώρα 9.30π.μ. Καμιά διαταγή για έξοδα. 

386/19 Έχει κοινοποιηθεί e-mail από πλευράς των συνηγόρων με 

το οποίο ζητούν χρόνο για να προβούν στα απαιτούμενα 

διαβήματα για επαναφορά στο Μητρώο του Εφόρου 

Εταιρειών της Καθ’ ης η Αίτηση, η οποία έχει διαγραφεί. Η 

άλλη πλευρά δεν φέρει ένσταση. Ενόψει των πιο πάνω και 

για τους λόγους που αναφέρονται γιατί δεν προέβησαν 

μέχρι σήμερα στα απαιτούμενα διαβήματα, η υπόθεση 

ορίζεται για οδηγίες στις 11.5.2022, η ώρα 9.00π.μ. 

369/20 Η υπόθεση είναι ορισμένη για οδηγίες. Υπάρχει 

συμμόρφωση με τις οδηγίες του Δικαστηρίου και από τις 

δύο πλευρές. Ζητείται όπως παραμείνει για οδηγίες για 

σκοπούς εξέτασης του ενδεχομένου παραδεκτών 

γεγονότων και εγγράφων. Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες 

στις 9.5.2022, η ώρα 9.00π.μ. 

405/20 Η υπόθεση είναι ορισμένη για οδηγίες. Υπάρχει 

συμμόρφωση με τις οδηγίες του Δικαστηρίου και από τις 

δύο πλευρές. Ζητείται όπως παραμείνει για οδηγίες για 

σκοπούς εξέτασης του ενδεχομένου παραδεκτών 

γεγονότων και εγγράφων. Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες 

στις 9.5.2022, η ώρα 9.00π.μ. 

264/21 Υπάρχει συμμόρφωση με τις οδηγίες του Δικαστηρίου. 

Ζητείται από κοινού όπως η υπόθεση οριστεί για ακρόαση. 

Το Δικαστήριο, ωστόσο, μελετώντας την υπόθεση παρα-

τηρεί ότι πρόκειται για μια μικρή υπόθεση η οποία χρήζει 

συζήτησης. Ως εκ τούτου, οι συνήγοροι να είναι παρόντες 

στο Δικαστήριο για ουσιαστική συζήτηση της υπόθεσης, 

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

380/21 Ζητείται περαιτέρω χρόνος για αποκάλυψη και επιθεώρηση 

εγγράφων από πλευράς των Καθ’ ων η Αίτηση. Παρα-

τείνεται μέχρι τις 3.5.2022. Δίδονται περαιτέρω οδηγίες για 

κατάλογο μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας μέχρι τις 
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14.6.2022 και η υπόθεση ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες 

στις 17.6.2022, η ώρα 9.00π.μ. 

382/21 Υπάρχει αποκάλυψη εγγράφων και από τις δύο πλευρές. 

Ως εκ τούτου, δίδονται οδηγίες για κατάλογο μαρτύρων και 

σύνοψη μαρτυρίας μέχρι τις 18.5.2022 και η υπόθεση 

ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες στις 20.5.2022, η ώρα 

9.00π.μ. 

400/21 Ζητείται και από τις δύο πλευρές όπως δοθούν οδηγίες για 

κατάλογο μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας. Δίδονται 

οδηγίες για κατάλογο μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας 

μέχρι τις 18.5.2022 και η υπόθεση ορίζεται για περαιτέρω 

οδηγίες στις 20.5.2022, 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

