
<ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

24 Ιανουαρίου, 2022. 

Οι υποθέσεις οι οποίες είναι ορισμένες τις 25.1.2022 ενώπιον του κ. Ι.Α. 

Χατζητζιοβάννη, ορίζονται ως ακολούθως: 

 

117/17 Ζητείται χρόνος για σκοπούς επανεξέτασης της Αίτησης 

από το Ταμείο. Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες στις 

8.2.2022 η ώρα 9.00π.μ. Μέχρι τότε να υπάρχει η 

απάντηση του Ταμείου. 

776/16 Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση. Έχει κοινοποιηθεί 

e-mail και από τους δύο συνηγόρους, οι οποίοι αιτούνται 

αναβολής της ακρόασης για τον λόγο ότι θα βρίσκονται 

ενώπιον άλλων Δικαστηρίων σε παλαιότερες υποθέσεις. 

Πρόκειται για παλαιά υπόθεση ενώπιον του Δικαστηρίου. 

Λόγω του Αιτήματος όμως, η υπόθεση αναβάλλεται και 

ορίζεται ξανά για ακρόαση στις 4.5.2022, η ώρα 9.30π.μ. 

Αναμένεται από τους συνηγόρους ότι μέσα σε μια βδομάδα 

θα ενημερώσουν το Δικαστήριο κατά πόσο είναι σύμφωνοι 

με τη δοθείσα ημερομηνία. Καμιά διαταγή για έξοδα. 

130/17-134/17 Οι συνήγοροι να είναι παρόντες στο Δικαστήριο ως οι 

οδηγίες του Δικαστηρίου με βάση το προηγούμενο 

πρακτικό ημερ. 11.1.2022. 

374/17 Οι συνήγοροι να είναι παρόντες οπωσδήποτε στο 

Δικαστήριο. Αναμένεται ότι η υπόθεση θα συμβιβασθεί. 

168/18 Η υπόθεση είναι ορισμένη για οδηγίες. Αναμένεται από 

τους συνηγόρους να δώσουν τις δικές τους θέσεις. Δεν 

υπάρχει οποιαδήποτε ενημέρωση στο Δικαστήριο, ως εκ 

τούτου οι συνήγοροι να είναι παρόντες στο Δικαστήριο, ή 

να κοινοποιήσουν τις θέσεις τους. 

16/20 Οι συνήγοροι αιτούνται από κοινού αναβολή της υπόθεσης 

καθότι θα βρίσκονται ενώπιον άλλων Δικαστηρίων, συγκε-

κριμένα η συνήγορος των Καθ’ ων η Αίτηση θα βρίσκεται 

ενώπιον του Κακουργιοδικείου στη Λεμεσό ενώ ο συν-

ήγορος του Αιτητή θα βρίσκεται σε συνεχιζόμενη 

παλαιότερη υπόθεση ενώπιον του Επαρχιακού 

Δικαστηρίου Λευκωσίας. Η υπόθεση αναβάλλεται και 
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ορίζεται ξανά για ακρόαση στις 16.6.2022, η ώρα 9.30 π.μ. 

Καμιά διαταγή για έξοδα. 

 

85/20 Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση με την καταχώρηση 

γραπτών αγορεύσεων. 

97/20 Από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχει συμμόρφωση από τους 

συνηγόρους των Καθ’ ων η Αίτηση. Οι συνήγοροι να είναι 

παρόντες στο Δικαστήριο. 

 

 

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 
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