
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

21 Φεβρουαρίου, 2022. 

Οι υποθέσεις οι οποίες είναι ορισμένες στις 22.02.2022 ενώπιον του κ. Ι.Α. 

Χατζητζιοβάννη, ορίζονται ως ακολούθως: 

 

589/16 Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση. 

99/18 & 229/18 Είχε ζητηθεί χρόνος από το Ταμείο για σκοπούς 

επανεξέτασης της Αίτησης. Ως εκ τούτου, οι συνήγοροι να 

κοινοποιήσουν τις θέσεις τους, ή να είναι παρόντες στο 

Δικαστήριο. 

172/18 Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση. 

272/19 Δόθηκαν επανειλημμένες αναβολές για σκοπούς 

διευθέτησης της υπόθεσης. Ζητείται παράταση χρόνου. 

Δεν θα δοθεί από το Δικαστήριο. Οι συνήγοροι να είναι 

παρόντες στο Δικαστήριο. 

393/19 Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση. Ζητείται αναβολή 

για τους λόγους που αναφέρονται στο e-mail του 

συνηγόρου του Αιτητή. Η πλευρά των Καθ’ ων η Αίτηση δεν 

φέρει ένσταση. Για τη νέα ημερομηνία οι συνήγοροι να είναι 

παρόντες στο Δικαστήριο. 

242/20 Η υπόθεση παρέμεινε για οδηγίες για να εξεταστεί το θέμα 

της κατά τόπον δικαιοδοσίας του Δικαστηρίου με βάση και 

το αίτημα των συνηγόρων. 

399/20 Η υπόθεση είναι ορισμένη για οδηγίες μετά από αίτημα για 

μια νέα ημερομηνία για τον λόγο ότι ο Αιτητής δεν ήτο σε 

θέση να βρίσκεται στο Δικαστήριο λόγω των περιοριστικών 

μέτρων. Οι συνήγοροι με τους πελάτες τους να είναι 

παρόντες στο Δικαστήριο για σκοπούς συζήτησης της 

υπόθεσης. 

289/21 Υπάρχει συμμόρφωση με τη Δ.30 των θεσμών πολιτικής 

δικονομίας. Ζητείται όπως η υπόθεση οριστεί για ακρόαση 

καθότι δεν υπάρχουν περιθώρια εξώδικης διευθέτησης. Η 

πλευρά των Καθ’ ων η Αίτηση σημειώνει ότι ο τερματισμός 

οφείλεται σε πλεονασμό. Αυτό διαπιστώνει και το 

Δικαστήριο μέσα από τους γενικούς λόγους εμφάνισης, 

κάτι το οποίο δεν τέθηκε ενώπιον του Δικαστηρίου από 

τους συνηγόρους. Δίδονται οδηγίες στο Πρωτοκολλητείο 
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όπως κοινοποιήσει στο Ταμείο Πλεονάζοντος Προσωπικού 

όλα τα έγγραφα για σκοπούς εμφάνισης. Η υπόθεση 

ορίζεται για οδηγίες στις 4.4.2022, η ώρα 9.00 π.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 
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