
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

5 Μαΐου, 2022. 

Οι υποθέσεις οι οποίες είναι ορισμένες την 6.5.2022 ενώπιον του κ. Ι.Α. 

Χατζητζιοβάννη, ορίζονται ως ακολούθως: 

 

513/16 Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση. Πρόκειται για 

υπόθεση της Λάρνακας, η οποία έχει ανατεθεί στον 

Πρόεδρο μετά από εξαίρεση της κας Παπαγεωργίου. Τα 

μέρη έχουν κοινοποιήσει τις θέσεις τους μέσω e-mail. Για 

καθαρά πρακτικούς λόγους και λόγω αδυναμίας του 

Δικαστηρίου να βρίσκεται στη Λάρνακα, η ακρόαση 

αναβάλλεται και ορίζεται ξανά για ακρόαση στις 

14.10.2022, η ώρα 11.00π.μ. στη Λάρνακα. Καμιά διαταγή 

για έξοδα. 

372/19 Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση. Υπάρχει αίτημα 

αναβολής από πλευράς της συνηγόρου του Αιτητή. Η 

πλευρά των Καθ’ ων η Αίτηση δεν φέρουν ένσταση. 

Αιτούνται ωστόσο αν είναι δυνατό η υπόθεση να παρα-

μείνει για οδηγίες σε μια νέα ημερομηνία για τον λόγο ότι 

υπάρχει περιθώριο για σκοπούς διευθέτησης της υπό-

θεσης. Με βάση τα πιο πάνω, το Δικαστήριο θα ορίσει την 

ακρόαση για οδηγίες προτού δοθεί ημερομηνία ακρόασης, 

στις 24.5.2022 η ώρα 9.00π.μ. για σκοπούς εξάντλησης 

των προσπαθειών διευθέτησης της υπόθεσης. 

20/20 Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση. Πρόκειται για 

υπόθεση της Λάρνακας. Υπήρχε εξαίρεση της συναδέλφου 

Δικαστού κας Παπαγεωργίου και την υπόθεση έχει 

αναλάβει ο Πρόεδρος. Ωστόσο, λόγω αδυναμίας του 

Δικαστηρίου να μεταβεί στη Λάρνακα λόγω άλλων 

υποχρεώσεων και πρακτικών δυσκολιών που παρου-

σιάζονται στο να προχωρήσει η ακρόαση, η ακρόαση της 

υπόθεσης αναβάλλεται και ορίζεται ξανά για ακρόαση στις 

4.11.2022, η ώρα 11.00π.μ. στη Λάρνακα. Καμιά διαταγή 

για έξοδα. 

267/21 Έχει γίνει αποκάλυψη εγγράφων και από τις δύο πλευρές. 

Οι συνήγοροι αιτούνται όπως δοθούν οδηγίες για κατάλογο 

μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας. Κατάλογος μαρτύρων 
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και σύνοψη μαρτυρίας και από τις δύο πλευρές να κατα-

χωρηθεί μέχρι τις 17.6.2022 και η υπόθεση ορίζεται για 

περαιτέρω οδηγίες στις 21.6.2022, η ώρα 9.00π.μ. 

279/21 Έχει καταχωρηθεί αποκάλυψη εγγράφων και από τις δύο 

πλευρές. Δίδονται οδηγίες για κατάλογο μαρτύρων και σύν-

οψη μαρτυρίας και από τις δύο πλευρές μέχρι τις 17.6.2022 

και η υπόθεση ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες στις 

21.6.2022, η ώρα 9.00π.μ. 

381/21 Έχουν δοθεί οδηγίες από το Δικαστήριο από τις 21.3.2022 

για αποκάλυψη εγγράφων. Καμία συμμόρφωση δεν 

υπάρχει από τους συνηγόρους. Παρατείνεται ο χρόνος 

μέχρι τις 6.6.2022 και η υπόθεση ορίζεται για περαιτέρω 

οδηγίες στις 8.6.2022, η ώρα 9.00π.μ. 

426/21 Έχει γίνει αποκάλυψη εγγράφων και από τις δύο πλευρές. 

Δίδονται οδηγίες για κατάλογο μαρτύρων και σύνοψη 

μαρτυρίας και από τις δύο πλευρές μέχρι τις 17.6.2022 και 

η υπόθεση ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες στις 21.6.2022, 

η ώρα 9.00π.μ. 

427/21 Έχει γίνει αποκάλυψη εγγράφων και από τις δύο πλευρές. 

Δίδονται οδηγίες για κατάλογο μαρτύρων και σύνοψη 

μαρτυρίας και από τις δύο πλευρές μέχρι τις 17.6.2022 και 

η υπόθεση ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες στις 21.6.2022, 

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

