
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

10 Φεβρουαρίου, 2022. 

Οι υποθέσεις οι οποίες είναι ορισμένες στις 11.02.2022 ενώπιον του κ. Ι.Α. 

Χατζητζιοβάννη, ορίζονται ως ακολούθως: 

 

22/17 Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση. Η ακρόαση της 

υπόθεσης θα αρχίσει. Το Δικαστήριο ευελπιστεί ότι οι 

συνήγοροι έχουν ανταλλάξει μεταξύ τους τις γραπτές 

δηλώσεις και ότι η υπόθεση θα λάβει την κανονική της 

πορεία, χωρίς αιτήματα αναβολής για σκοπούς 

αντεξέτασης. Αν υπάρχει οποιονδήποτε αίτημα, οι 

συνήγοροι να το υποβάλουν το συντομότερο για να μην 

παρουσιάζονται προβλήματα με τη σύνθεση του 

Δικαστηρίου. 

402/19 Η υπόθεση είναι ορισμένη για οδηγίες. Στο e-mail που έχει 

αποστείλει ο δικηγόρος της Αιτήτριας αναφέρει ότι έχει γίνει 

πρόταση από την πλευρά τους και αναμένουν απάντηση. 

Αιτούνται όπως η υπόθεση οριστεί ξανά για οδηγίες. Θα 

δοθεί μια τελευταία ευκαιρία, γιατί για τον ίδιο σκοπό η 

υπόθεση έχει οριστεί επανειλημμένες φορές. Αναμένεται η 

θέση των μερών. Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες στις 

25.2.2022, η ώρα 9.00π.μ. 

286/19 Με βάση το πρακτικό του Δικαστηρίου, υπήρχε αδυναμία 

στον συνήγορο των Καθ’ ων η Αίτηση να εμφανισθεί στο 

Δικαστήριο. Ζητήθηκε όπως η υπόθεση οριστεί σε μια νέα 

ημερομηνία. Αναμένεται η φυσική παρουσία των 

συνηγόρων στο Δικαστήριο για σκοπούς συζήτησης της 

υπόθεσης. 

369/20 Υπάρχει συμμόρφωση από πλευράς του Αιτητή στην 

καταχώρηση καταλόγου μαρτύρων και σύνοψης 

μαρτυρίας. Δεν υπάρχει συμμόρφωση από πλευράς των 

Καθ’ ων η Αίτηση. Παρατείνεται ο χρόνος μέχρι τις 7.3.2022 

και η υπόθεση ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες στις 

10.3.2022, 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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