
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

17 Φεβρουαρίου, 2022. 

Οι υποθέσεις οι οποίες είναι ορισμένες στις 18.02.2022 ενώπιον του κ. Ι.Α. 

Χατζητζιοβάννη, ορίζονται ως ακολούθως: 

 

526/16 Πρόκειται για συνεχιζόμενη ακρόαση στην οποία, μετά που 

έχει δοθεί ενδιάμεση απόφαση, ειδοποιήθηκαν τα μέρη για 

νέα ημερομηνία συνέχισης της ακρόασης. Η πλευρά της 

Αιτήτριας έχει κοινοποιήσει ημερομηνίες. Και οι δύο 

πλευρές αιτούνται μακρινής ημερομηνίας. Η υπόθεση 

ορίζεται για συνέχιση της ακρόασης στις 23.3.2022, η ώρα 

9.30π.μ. 

366/17 Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση. Έχει κοινοποιηθεί 

e-mail από πλευράς της Αιτήτριας, με το οποίο αιτούνται 

αναβολής για τους λόγους που αναφέρονται. Η πλευρά των 

Καθ’ ων η Αίτηση δεν φέρουν ένσταση, αιτούνται ωστόσο 

όπως τα έξοδα να είναι στην πορεία και όχι εναντίον τους. 

Με όσα αναφέρονται, το αίτημα κρίνεται δικαιολογημένο. Η 

ακρόαση της υπόθεσης αναβάλλεται και ορίζεται ξανά για 

ακρόαση στις 9.5.2022, η ώρα 9.30π.μ. Τα έξοδα στην 

πορεία, σε καμιά περίπτωση να μην είναι εναντίον των Καθ’ 

ων η Αίτηση. 

436/17 Έχει κοινοποιηθεί e-mail από το γραφείο LP Legal Partners 

ότι θα καταχωρηθεί ειδοποίηση αλλαγής δικηγόρου εκ 

μέρους της Αιτήτριας. Η υπόθεση παραμένει για οδηγίες. 

Οι συνήγοροι να είναι παρόντες για την περαιτέρω πορεία 

της υπόθεσης. 

168/18 Η υπόθεση είναι ορισμένη για οδηγίες για σκοπούς 

συζήτησης. Οι συνήγοροι να είναι παρόντες στο 

Δικαστήριο. 

55/19 Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση. Έχει κοινοποιηθεί 

e-mail από πλευράς των Καθ’ ων η Αίτηση, οι οποίοι 

αιτούνται αναβολής για τους λόγους που αναφέρουν. Η 

πλευρά του Αιτητή δεν φέρουν ένσταση. Για τον περαιτέρω 

προγραμματισμό της υπόθεσης, οι συνήγοροι να είναι 

παρόντες στο Δικαστήριο. 
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384/20 Έχει καταχωρηθεί Ε/Δ αποκάλυψης εγγράφων από όλες 

τις πλευρές. Ως εκ τούτου, δίδονται οδηγίες για κατάλογο 

μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας μέχρι τις 28.3.2022 και η 

υπόθεση ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες την 31.3.2022, η 

ώρα 9.00π.μ. 

68/21 κ.ά. 

157/21 κ.ά. 

Το Δικαστήριο έχει διαπιστώσει ότι πρόκειται για υποθέσεις 

με τα ίδια νομικά και πραγματικά γεγονότα. Με σχετική 

ειδοποίηση που έχει κοινοποιηθεί στους συνηγόρους, έχει 

ζητηθεί όπως οι υποθέσεις αυτές συνεκδικαστούν. Ο ένας 

εκ των δικηγόρων των Αιτητών ζήτησε χρόνο για να 

καταχωρήσει αίτηση συνένωσης των υποθέσεων, 

αναφέροντας μάλιστα ότι υπάρχουν και υποθέσεις στις 

άλλες Επαρχίες, τις οποίες επιθυμεί να συνεκδικαστούν. Το 

αίτημα μπορεί να γίνει προφορικά, αρκεί να συμφωνούν 

όλες οι πλευρές. Αυτή η διευκόλυνση παρέχεται από τους 

διαδικαστικούς κανονισμούς του Δικαστηρίου. Ωστόσο, οι 

υποθέσεις της κάθε Επαρχίας θα πρέπει να παραμείνουν 

στην Επαρχία τους. Ως εκ τούτου, για σκοπούς 

προγραμματισμού των υποθέσεων, ορίζονται στις 

22.2.2022, η ώρα 9.00π.μ. 

 

 

 

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

