
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

8 Απριλίου, 2022. 

Οι υποθέσεις οι οποίες είναι ορισμένες την 11.04.2022 ενώπιον του κ. Ι.Α. 

Χατζητζιοβάννη, ορίζονται ως ακολούθως: 

 

27/17 Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση. 

152/18 Υπάρχει αίτημα αναβολής λόγω κρούσματος. Για την 

περαιτέρω πορεία της υπόθεσης, οι συνήγοροι να είναι 

παρόντες στο Δικαστήριο, ή να κοινοποιήσουν τις θέσεις 

τους με νέες ημερομηνίες για ορισμό της υπόθεσης. 

248/19 Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση. Υπάρχουν 

παλαιότερες υποθέσεις των οποίων η ακρόαση θα αρχίσει. 

Ως εκ τούτου, η ακρόαση αναβάλλεται και η υπόθεση ορί-

ζεται ξανά για ακρόαση στις 10.10.2022, η ώρα 9.30π.μ. 

64/20 Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση. 

321/20 Εκκρεμεί αίτηση ενώπιον του Ταμείου Πλεονάζοντος 

Προσωπικού. Δεν έχουμε οποιανδήποτε ενημέρωση. Ως εκ 

τούτου, οι συνήγοροι να είναι παρόντες στο Δικαστήριο ή 

να κοινοποιήσουν τις θέσεις τους. 

322/20 Η υπόθεση έχει παραμείνει για οδηγίες με σκοπό να 

μελετήσει η πλευρά του Αιτητή το θέμα της επίδοσης στον 

Καθ’ ου η Αίτηση 1. Δεν υπάρχει οποιαδήποτε ενημέρωση. 

Ως εκ τούτου, οι συνήγοροι να είναι παρόντες στο 

Δικαστήριο, ή να κοινοποιήσουν τις θέσεις τους. 

341/20 Είχαν δοθεί οδηγίες για καταχώρηση γραπτών δηλώσεων 

από πλευράς της Αιτήτριας. Δίδεται παράταση χρόνου, 

λόγω της κατάστασης και της αδυναμίας των μαρτύρων να 

παρουσιαστούν στο Δικαστήριο. Ως εκ τούτου, παρα-

τείνεται ο χρόνος μέχρι τις 16.5.2022 και η υπόθεση 

ορίζεται για οδηγίες στις 18.5.2022, η ώρα 9.00π.μ. 

53/21 Η υπόθεση παρέμεινε για οδηγίες εν αναμονή των θέσεων 

των μερών αν θα υπάρξει εξώδικη διευθέτηση. Αναμένεται 

η θέση των μερών, ή να είναι παρόντες στο Δικαστήριο. 
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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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