
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

1 Φεβρουαρίου, 2022. 

Οι υποθέσεις οι οποίες είναι ορισμένες τις 02.02.2022 ενώπιον του κ. Ι.Α. 

Χατζητζιοβάννη, ορίζονται ως ακολούθως: 

 

107/17 Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση και όχι για 

προγραμματισμό όπως αναφέρουν οι συνήγοροι του 

Αιτητή στο e-mail που έχουν κοινοποιήσει στο Δικαστήριο 

για σκοπούς αναβολής της υπόθεσης σε μια νέα 

ημερομηνία, έστω και αν συνοδεύεται και από τη σύμφωνη 

γνώμη της άλλης πλευράς. Πρόκειται για παλαιά υπόθεση 

την οποία το Δικαστήριο θα ήθελε να προγραμματίσει ώστε 

να αρχίσει η ακρόαση της. Δεν δίδεται οποιοσδήποτε λόγος 

για την αναβολή. Οι συνήγοροι να είναι παρόντες στο 

Δικαστήριο για τον περαιτέρω προγραμματισμό της 

υπόθεσης. 

341/20 Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση. Από το e-mail που 

έχει κοινοποιηθεί στο Δικαστήριο, έχει καταχωρηθεί 

μαρτυρία από πλευράς των Καθ’ ων η Αίτηση. Δίδονται 

ωστόσο οδηγίες για καταχώρηση μαρτυρίας και από 

πλευράς της Αιτήτριας μέχρι τις 4.3.2022 και η υπόθεση 

ορίζεται για οδηγίες στις 11.3.2022, η ώρα 9.00π.μ. Κατά 

την εν λόγω ημερομηνία οι συνήγοροι να ενημερώσουν το 

Δικαστήριο κατά πόσο θα προβούν σε αντεξέταση και επί 

ποίων σημείων θα γίνει η αντεξέταση. 

244/21 Με το προηγούμενο πρακτικό έχουν δοθεί οδηγίες όπως οι 

συνήγοροι είναι παρόντες στο Δικαστήριο για σκοπούς 

συζήτησης της υπόθεσης.  Υπάρχει ήδη συμμόρφωση με 

τη Δ.30 και από τις δύο πλευρές. 

289/21 Έχει καταχωρηθεί και από τις δύο πλευρές ονομαστικός 

κατάλογος μαρτύρων. Ζητείται ημερομηνία ακρόασης. 

Ωστόσο το Δικαστήριο σ’ αυτό το στάδιο θα ορίσει την 

υπόθεση για σκοπούς συζήτησης, παρουσία των διαδίκων 

αν είναι δυνατό, στις 22.2.2022 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 
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