
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

27 Ιανουαρίου, 2022. 

Οι υποθέσεις οι οποίες είναι ορισμένες τις 28.1.2022 ενώπιον του κ. Ι.Α. 

Χατζητζιοβάννη, ορίζονται ως ακολούθως: 

 

158/16-163/16 & 

176-169/16 

Οι υποθέσεις είναι ορισμένες για οδηγίες κατόπιν αιτήματος 

της πλευράς των Καθ’ ων η Αίτηση για σκοπούς εμφάνισης. 

Αναμένονται οι θέσεις των μερών για την περαιτέρω πορεία 

της υπόθεσης, διαφορετικά οι συνήγοροι να είναι παρόντες 

στο Δικαστήριο. 

33/17 Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση. Υπάρχει αίτημα για 

αναβολή για τους λόγους που αναφέρονται από πλευράς 

των Καθ’ ων η Αίτηση. Η πλευρά της Αιτήτριας δεν φέρει 

ένσταση. Με όσα αναφέρονται, το αίτημα κρίνεται δικαιολο-

γημένο. Η υπόθεση αναβάλλεται και ορίζεται ξανά για 

ακρόαση στις 24.5.2022, η ώρα 9.30π.μ. Τα έξοδα στην 

πορεία, σε καμία περίπτωση να μην είναι εναντίον του 

Αιτητή. 

20/19-23/19 Οι υποθέσεις είναι ορισμένες για ακρόαση εν τη απουσία 

των Καθ’ ων η Αίτηση. Με e-mail ωστόσο που έχουν κοινο-

ποιηθεί στο Δικαστήριο, υπάρχει αντικατάσταση δικη-

γόρων με τον ορισμό νέου δικηγόρου που θα εκπροσωπεί 

τους Καθ’ ων η Αίτηση. Ως εκ τούτου αιτούνται αναβολής 

της ακρόασης. Η πλευρά των Αιτητριών δεν φέρει ένσταση. 

Οι υποθέσεις ορίζονται ξανά για ακρόαση στις 21.6.2022, 

η ώρα 9.30π.μ. 

322/19-324/19 Οι υποθέσεις είναι ορισμένες για ακρόαση ενόψει του 

γεγονότος ότι έχει διοριστεί επίσημος παραλήπτης και δεν 

υπήρχε μέχρι πρόσφατα εμφάνιση. Ωστόσο, από τους 

φακέλους των υποθέσεων φαίνεται ότι έχει καταχωρηθεί 

σημείωμα εμφάνισης από τον εκκαθαριστή. Ως εκ τούτου, 

οι υποθέσεις παραμένουν για αύριο για οδηγίες παρουσία 

των μερών, ενόψει του γεγονότος ότι δεν έχει κοινοποιηθεί 

οτιδήποτε για την περαιτέρω πορεία των. 

262/20-271/20 Οι υποθέσεις είναι ορισμένες για ακρόαση. Αναμένεται η 

προσκόμιση ενόρκων δηλώσεων για σκοπούς απόδειξης. 
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365/20 Η υπόθεση είναι ορισμένη για οδηγίες για σκοπούς 

διευθέτησης. Αναμένονται οι θέσεις των μερών, διαφο-

ρετικά 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 

mailto:nhadjikosti@dc.judicial.gov.cy

