
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

4 Μαΐου, 2022. 

Οι υποθέσεις οι οποίες είναι ορισμένες την 5.5.2022 ενώπιον του κ. Ι.Α. 

Χατζητζιοβάννη, ορίζονται ως ακολούθως: 

 

590/16 Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση. Πρόκειται για 

παλαιά υπόθεση, η οποία θα γίνει οπωσδήποτε. 

184/19 Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση. 

322/19-324/19 Οι υποθέσεις είναι ορισμένες για οδηγίες. 

329/20 Ζητείται χρόνος από το Ταμείο για αποκάλυψη εγγράφων. 

Αποκάλυψη εγγράφων από το Ταμείο να γίνει μέχρι τις 

20.5.2022. Δίδονται περαιτέρω οδηγίες για κατάλογο μαρ-

τύρων και σύνοψη μαρτυρίας από όλες τις πλευρές μέχρι 

τις 27.6.2022 και η υπόθεση ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες 

στις 29.6.2022, η ώρα 9.00π.μ. 

331/20,332/20/334/20 Οι υποθέσεις είναι ορισμένες για οδηγίες. 

212/21 Από τις 16.3.2022 έχει εκδοθεί διάταγμα για αποκάλυψη 

και ανταλλαγή εγγράφων. Από τον φάκελο της υπόθεσης 

φαίνεται ότι υπάρχει συμμόρφωση μόνον από τους Καθ’ 

ων η Αίτηση 1. Καμία συμμόρφωση από τις άλλες πλευρές. 

Παρατείνεται ο χρόνος για συμμόρφωση μέχρι τις 

20.5.2022. Δίδονται περαιτέρω οδηγίες για κατάλογο 

μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας μέχρι τις 27.6.2022 και η 

υπόθεση ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες στις 29.6.2022, η 

ώρα 9.00π.μ. 

228/21 Εκδίδεται διάταγμα για αποκάλυψη, επιθεώρηση και ανταλ-

λαγή εγγράφων μέχρι τις 10.6.2022 και η υπόθεση ορίζεται 

για περαιτέρω οδηγίες στις 15.6.2022, η ώρα 9.00π.μ. 

229/21 Εκδίδεται διάταγμα για αποκάλυψη, επιθεώρηση και ανταλ-

λαγή εγγράφων μέχρι τις 10.6.2022 και η υπόθεση ορίζεται 

για περαιτέρω οδηγίες στις 15.6.2022, η ώρα 9.00π.μ. 

282/21 Παρατείνεται ο χρόνος για αποκάλυψη εγγράφων από 

πλευράς των Καθ’ ων η Αίτηση 4 μέχρι τις 20.5.2022. 

Δίδονται περαιτέρω οδηγίες για κατάλογο μαρτύρων και 

σύνοψη μαρτυρίας μέχρι τις 27.6.2022 και η υπόθεση 

ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες στις 29.6.2022, η ώρα 

9.00π.μ. 
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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

