
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

5 Απριλίου, 2022. 

Οι υποθέσεις οι οποίες είναι ορισμένες την 06.04.2022 ενώπιον του κ. Ι.Α. 

Χατζητζιοβάννη, ορίζονται ως ακολούθως: 

 

375/19 Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση. Υπάρχει αίτημα 

αναβολής από πλευράς του δικηγόρου του Αιτητή, δεν 

υπάρχει ένσταση από την πλευρά του δικηγόρου των Καθ’ 

ων η Αίτηση για τους λόγους που αναφέρονται στα 

ηλεκτρονικά μηνύματα που έχουν κοινοποιηθεί. Ως εκ 

τούτου, η ακρόαση αναβάλλεται και η υπόθεση ορίζεται 

ξανά για ακρόαση στις 21.9.2022, η ώρα 9.30π.μ. 

231/20-236/20, 

243/20, 244/20 

Υπάρχει αίτημα για παράταση του χρόνου καταχώρησης 

καταλόγου μαρτύρων και σύνοψης μαρτυρίας από 

πλευράς των Αιτητών. Δεν υπάρχει ένσταση από την άλλη 

πλευρά. Παρατείνεται ο χρόνος μέχρι τις 6.5.2022 και οι 

υποθέσεις ορίζονται για περαιτέρω οδηγίες στις 10.5.2022, 

η ώρα 9.00π.μ. 

340/20 Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση. Αναμένεται η 

παρουσία των συνηγόρων για την περαιτέρω πορεία της 

υπόθεσης. Η υπόθεση δεν φαίνεται να έχει συζητηθεί μέχρι 

τώρα ενώπιον του Δικαστηρίου. Πρόκειται για μια μικρή 

περίοδο απασχόλησης, την οποία το Δικαστήριο θα ήθελε 

να συζητήσει με την παρουσία των διαδίκων. 

401/20 Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση. Λόγω 

παλαιοτέρων υποθέσεων, η ακρόαση αναβάλλεται και η 

υπόθεση ορίζεται ξανά για ακρόαση στις 5.10.2022, η ώρα 

9.30π.μ. 

 

839/16 Πρόκειται για συνεχιζόμενη ακρόαση. Έχουν κοινοποιηθεί 

ημερομηνίες από τους συνηγόρους. Και οι δύο έχουν 

κοινοποιήσει μεταξύ άλλων την ημερ. 9.5.2022 με την 

οποία είναι σύμφωνοι και οι Πάρεδροι. Ως εκ τούτου, η 

υπόθεση ορίζεται για συνέχιση της ακρόασης στις 

9.5.2022, η ώρα 9.30π.μ. 

46/18 Η υπόθεση ήταν ορισμένη στις 29.3.2022 για ακρόαση. 

Λόγω απουσίας του Προέδρου για προσωπικούς λόγους 



2 
 

που δεν του επέτρεπαν να είναι στο Δικαστήριο, παρέμεινε 

σήμερα για οδηγίες. Οι συνήγοροι ζητούν από κοινού όπως 

οριστεί για ακρόαση.  Ορίζεται ξανά για ακρόαση στις 

20.9.2022, η ώρα 9.30π.μ. 

65/21 Έχει κοινοποιηθεί e-mail από τους συνηγόρους με το οποίο 

ζητούν όπως η υπόθεση οριστεί για ακρόαση. Ορίζεται για 

ακρόαση στις 11.10.2022, η ώρα 9.30π.μ. 

216/21 & 217/21 Υπάρχει αίτημα από πλευράς του δικηγόρου των Αιτητριών 

για να ελέγξει το θέμα δικαιοδοσίας του Δικαστηρίου.  Η 

άλλη πλευρά δεν φέρει ένσταση.  Ορίζεται για οδηγίες προς 

αυτό τον σκοπό στις 11.5.2022, η ώρα 9.00π.μ. 

240/21 Δεν έχουν κοινοποιηθεί οι θέσεις των μερών για την 

περαιτέρω πορεία της υπόθεσης.  Οι συνήγοροι να είναι 

παρόντες στο Δικαστήριο. 

 

526/16 Η υπόθεση είναι ορισμένη για οδηγίες. Πρόκειται για 

συνεχιζόμενη ακρόαση, η οποία αναβλήθηκε λόγω της 

απουσίας του Προέδρου. Ως εκ τούτου, αναμένεται από 

τους συνηγόρους να κοινοποιήσουν νέες ημερομηνίες κατά 

τις οποίες θα είναι σε θέση να συνεχιστεί η ακρόαση της 

υπόθεσης, ή να είναι παρόντες στο Δικαστήριο. 

157/18 Η υπόθεση αναβλήθηκε λόγω της απουσίας του 

Προέδρου. Παρέμεινε για οδηγίες σήμερα. Υπάρχει αίτημα 

για μια νέα ημερομηνία ακρόασης. Ορίζεται ξανά για 

ακρόαση στις 27.9.2022, η ώρα 9.30π.μ. 

2/20 Η υπόθεση είναι ορισμένη για οδηγίες μετά από απουσία 

του Προέδρου.  Ορίζεται ξανά για ακρόαση στις 7.10.2022, 

η ώρα 9.30π.μ. 

219/20 Η υπόθεση είναι ορισμένη για οδηγίες. Αναμένονται οι 

θέσεις των μερών, ή η παρουσία τους στο Δικαστήριο για 

την περαιτέρω πορεία της υπόθεσης. 

67/21 Αναμένονται οι θέσεις των μερών, οι οποίοι να είναι 

παρόντες στο Δικαστήριο. 

75/20 Η υπόθεση ήταν ορισμένη για ακρόαση στις 29.3.2022. 

Λόγω απουσίας του Προέδρου που δεν του επέτρεπε να 

είναι παρών στο Δικαστήριο, παρέμεινε για οδηγίες. Η 

υπόθεση ορίζεται ξανά για ακρόαση στις 26.9.2022, η ώρα 

9.30π.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 

mailto:nhadjikosti@dc.judicial.gov.cy

