
 
 

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

10 Νοεμβρίου, 2021. 

Οι υποθέσεις οι οποίες είναι ορισμένες την 11.11.2021 ενώπιον του κ. Ι.Α. 

Χατζητζιοβάννη, ορίζονται ως ακολούθως: 

 

589/16 Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση.  Έχει αποσταλεί e-

mail και από τις δύο πλευρές με το οποίο η πλευρά της 

Αιτήτριας ζητά αναβολή για τους λόγους που αναφέρονται.  

Η πλευρά των Καθ’ ων η Αίτηση δεν φέρει ένσταση.  Έχει 

αποστείλει και ημερομηνίες κατά τις οποίες οι συνήγοροι 

είναι σε θέση για να αρχίσει η ακρόαση.  Η ακρόαση της 

υπόθεσης αναβάλλεται και η υπόθεση ορίζεται ξανά για 

ακρόαση στις 22.2.2022, η ώρα 9.30 π.μ. 

102/19 & 103/19 Οι υποθέσεις είναι ορισμένες για ακρόαση.  Έχει αποσταλεί 

e-mail και από τις δύο πλευρές με το οποίο ζητείται 

αναβολή.  Οι λόγοι που αναφέρονται στα e-mail κρίνονται 

δικαιολογημένοι, ως εκ τούτου η ακρόαση της υπόθεσης 

αναβάλλεται και η υπόθεση ορίζεται ξανά για ακρόαση στις 

13.4.2022, η ώρα 9.30 π.μ. 

300/20 Είχε ενημερωθεί το Δικαστήριο κατά την προηγούμενη 

δικάσιμο από τους συνηγόρους ότι καταβάλλονται 

προσπάθειες για συνολική διευθέτηση της υπόθεσης.  Ως 

εκ τούτου παρέμεινε για οδηγίες στην παρουσία των 

διαδίκων, εκτός εάν η υπόθεση ήθελε συμβιβαστεί και 

κοινοποιήσουν σχετικά e-mail.  Αναμένονται οι θέσεις των 

συνηγόρων, οι οποίοι υπό διαφορετικές συνθήκες να είναι 

παρόντες στο Δικαστήριο. 

338/20 Η υπόθεση έχει παραμείνει για οδηγίες για σκοπούς 

συζήτησης.  Δεν έχει κοινοποιηθεί οποιονδήποτε e-mail.  

Αναμένεται ότι οι συνήγοροι θα είναι παρόντες στο 

Δικαστήριο. 

340/20 Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση.  Δεν υπάρχει 

οποιαδήποτε ειδοποίηση από πλευράς των συνηγόρων.  

Οι συνήγοροι να είναι παρόντες στο Δικαστήριο. 
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Υ.Σ.  Σε κάθε περίπτωση, εάν οι συνήγοροι επιθυμούν για σκοπούς συζήτησης ή 

διευθέτησης της υπόθεσης να είναι παρόντες στο Δικαστήριο κατά την ημερομηνία που 

είναι ορισμένη η υπόθεση, να το πράξουν, ανεξάρτητα από τις οδηγίες του Δικαστηρίου.  

Προς ενημέρωση των συνηγόρων, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της στενογράφου του 

Προέδρου έχει ως ακολούθως:   nhadjikosti@dc.judicial.gov.cy 
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