
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

13 Απριλίου, 2022. 

Οι υποθέσεις οι οποίες είναι ορισμένες την 15.04.2022 ενώπιον του κ. Ι.Α. 

Χατζητζιοβάννη, ορίζονται ως ακολούθως: 

 

60/18 Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση. Πρόκειται για 

ταχείας διεκπεραίωσης υπόθεση. Υπάρχει αίτημα ανα-

βολής από πλευράς της Αιτήτριας για παράταση του 

χρόνου καταχώρησης της γραπτής δήλωσης της Αιτήτριας, 

λόγω προσωπικών προβλημάτων. Η άλλη πλευρά δεν 

φέρει ένσταση και αιτείται περαιτέρω χρόνο για την κατα-

χώρηση και της δικής της γραπτής δήλωσης. Παρατείνεται 

ο χρόνος για καταχώρηση της γραπτής δήλωσης της 

Αιτήτριας μέχρι τις 20.5.2022 και της Καθ’ ης η Αίτησης 

μέχρι τις 10.6.2022. Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες στις 

16.6.2022 η ώρα 9.00 π.μ., για να δηλωθεί αν θα υπάρξει 

αντεξέταση. 

245/19 Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση.  Υπάρχει αίτημα 

αναβολής από πλευράς των Καθ’ ων η Αίτηση. Δεν φέρει 

ένσταση η άλλη πλευρά. Η ακρόαση της υπόθεσης ανα-

βάλλεται και ορίζεται ξανά για ακρόαση στις 11.10.2022, η 

ώρα 9.30π.μ. Καμιά διαταγή για έξοδα. 

631/19, 632/19 Οι υποθέσεις είναι ορισμένες για ακρόαση. Υπάρχει αίτημα 

αναβολής από πλευράς των Καθ’ ων η Αίτηση για τους 

λόγους που αναφέρονται στα e-mail που έχουν κοινο-

ποιηθεί. Δεν υπάρχει ένσταση από την άλλη πλευρά. Η 

ακρόαση των υποθέσεων αναβάλλεται και ορίζονται ξανά 

για ακρόαση στις 7.10.2022, η ώρα 9.30π.μ. Καμιά διαταγή 

για έξοδα. 

96/20 Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση. Από κοινού οι 

συνήγοροι ζητούν μια νέα ημερομηνία λόγω του ότι 

καταβάλλονται προσπάθειες για εξώδικη διευθέτηση. Αν 

υπάρχει τέτοια πρόθεση, αναμένετο να είναι παρόντες στο 

Δικαστήριο μαζί με τους πελάτες τους. Λόγω όμως άλλων 

υποθέσεων τις οποίες το Δικαστήριο θα πρέπει να 

χειριστεί, η ακρόαση αναβάλλεται και η υπόθεση ορίζεται 
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ξανά για ακρόαση στις 14.10.2022, η ώρα 9.30π.μ. Καμιά 

διαταγή για έξοδα. 

285/20 Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση. Δεν έχουν 

κοινοποιηθεί οι θέσεις των συνηγόρων. Λόγω παλαιοτέρων 

ακροάσεων, η ακρόαση αναβάλλεται και η υπόθεση 

ορίζεται ξανά για ακρόαση στις 19.10.2022, η ώρα 9.30π.μ. 

259/21 Έχει κοινοποιηθεί e-mail με το οποίο ζητείται νέα 

ημερομηνία για τους λόγους που αναφέρονται. Η υπόθεση 

ορίζεται ξανά για οδηγίες στις 17.5.2022, 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

