
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

7 Απριλίου, 2022. 

Οι υποθέσεις οι οποίες είναι ορισμένες την 08.04.2022 ενώπιον του κ. Ι.Α. 

Χατζητζιοβάννη, ορίζονται ως ακολούθως: 

 

151/17 Η υπόθεση έχει παραμείνει για οδηγίες για σκοπούς 

συζήτησης. Δεν έχει κοινοποιηθεί οτιδήποτε εκ μέρους των 

συνηγόρων. Αναμένεται να είναι παρόντες στο Δικαστήριο 

μαζί με τους πελάτες τους. 

321/17 Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση. Υπάρχει αίτημα 

αναβολής λόγω ασθενείας του μάρτυρα των Καθ’ ων η 

Αίτηση. Δεν υπάρχει ένσταση από την άλλη πλευρά. Είναι 

παλαιά υπόθεση η οποία πρέπει να προγραμματιστεί από 

το Δικαστήριο ως εκ τούτου οι συνήγοροι να είναι παρόντες 

για μια νέα ημερομηνία. 

168/18 Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση. 

381/20 Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση. Δεν φαίνεται να 

έχει συζητηθεί η παρούσα υπόθεση. Αναμένεται από τους 

συνηγόρους ότι θα καταβάλουν κάποια προσπάθεια. Λόγω 

του ότι υπάρχουν παλαιότερες υποθέσεις για ακρόαση, 

επιθυμία του Δικαστηρίου είναι όπως οι συνήγοροι να είναι 

παρόντες στο Δικαστήριο για σκοπούς συζήτησης της 

υπόθεσης, αν είναι δυνατό και με τους πελάτες τους.  

239/21 Η υπόθεση είναι ορισμένη για οδηγίες για σκοπούς 

συζήτησης της. Αναμένεται ότι οι συνήγοροι θα είναι 

παρόντες στο Δικαστήριο γι’ αυτό τον σκοπό. 

371/21 Εκδίδεται διάταγμα για αποκάλυψη, επιθεώρηση και ανταλ-

λαγή εγγράφων μέχρι τις 13.5.2022 και η υπόθεση ορίζεται 

για περαιτέρω οδηγίες στις 17.5.2022, η ώρα 9.00π.μ. 

 

323/17 Η υπόθεση ήταν ορισμένη για ακρόαση στις 31.3.2022. 

Αναβλήθηκε λόγω απουσίας του Προέδρου. Παρέμεινε για 

οδηγίες για να δοθεί μια νέα ημερομηνία. Πρόκειται για 

παλαιά υπόθεση που πρέπει να προγραμματιστεί, ως εκ 

τούτου οι συνήγοροι να είναι παρόντες στο Δικαστήριο. 

2/18 Η υπόθεση είναι ορισμένη για οδηγίες για σκοπούς συ-

ζήτησης μετά από αναβολή λόγω απουσίας του Προέδρου. 
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288/19 Η υπόθεση ήταν ορισμένη για οδηγίες στις 31.3.22. 

Παρέμεινε για οδηγίες. Παρατηρώ ότι καταχωρήθηκαν 

γραπτές καταθέσεις ανυπόγραφες, που δεν έπρεπε να 

γίνουν δεκτές από το Πρωτοκολλητείο. Οι συνήγοροι να 

είναι παρόντες στο Δικαστήριο. 

82/20 Η υπόθεση ήταν ορισμένη για οδηγίες στις 31.3.2022. 

Λόγω απουσίας του Προέδρου, παρέμεινε για οδηγίες. 

Αναμένεται ότι οι συνήγοροι θα είναι παρόντες στο 

Δικαστήριο για σκοπούς συζήτησης της υπόθεσης, ως το 

τελευταίο πρακτικό του Δικαστηρίου. 

145/20 Ζητείται από τους συνηγόρους όπως η υπόθεση οριστεί για 

ακρόαση. Ορίζεται για ακρόαση στις 17.10.2022, η ώρα 

9.30π.μ. 

384/20 Η υπόθεση ήταν ορισμένη για οδηγίες στις 31.3.22. Λόγω 

απουσίας του Προέδρου παρέμεινε για οδηγίες. Έχει κοινο-

ποιηθεί e-mail και από τις δύο πλευρές. Δεν φέρουν έν-

σταση για να δοθεί χρόνος στο Ταμείο να καταχωρήσει 

κατάλογο μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας. Το Ταμείο δεν 

κοινοποίησε τη θέση του αν υπάρχει τέτοια πρόθεση από 

μέρους τους, ως εκ τούτου αναμένονται οι θέσεις των 

μερών, διαφορετικά να είναι παρόντες στο Δικαστήριο. 

198/21 Με βάση το τελευταίο πρακτικό στην παρουσία των συνη-

γόρων, ζητήθηκε όπως η υπόθεση παραμείνει για οδηγίες 

για σκοπούς διευθέτησης. Ως εκ τούτου, οι συνήγοροι να 

είναι παρόντες στο Δικαστήριο 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

