
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

11 Μαΐου, 2022. 

Οι υποθέσεις οι οποίες είναι ορισμένες την 12.5.2022 ενώπιον του κ. Ι.Α. 

Χατζητζιοβάννη, ορίζονται ως ακολούθως: 

 

260/18 Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση. Έχει ερωτηθεί το 

Δικαστήριο κατά πόσο θα αρχίσει ή όχι η ακρόαση από 

πλευράς του Αιτητή. Εν τω μεταξύ έχει κοινοποιηθεί e-mail 

από πλευράς των Καθ’ ων η Αίτηση με το οποίο ζητά 

αναβολή, για τους λόγους που αναφέρονται. Η πλευρά του 

Αιτητή δηλώνει έτοιμη, ωστόσο δεν φέρει ένσταση για τους 

λόγους που αναφέρονται. Για τον καλύτερο προγραμμα-

τισμό της υπόθεσης, θα ήταν σωστό οι συνήγοροι να είναι 

παρόντες στο Δικαστήριο ή να κοινοποιήσουν ημερομηνίες 

που θα είναι σε θέση να ακουστεί η ακρόαση εντός των 

μηνών Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου. 

335/18, 336/18 Οι υποθέσεις συνδέονται με την πιο πάνω υπόθεση και με 

σειρά άλλων υποθέσεων οι οποίες είναι ορισμένες για 

οδηγίες εν αναμονή ακρόασης της πιο πάνω υπόθεσης. Θα 

προγραμματιστούν ανάλογα με την πιο πάνω υπόθεση και 

τις άλλες υποθέσεις. 

3/19 Η υπόθεση είναι ορισμένη για οδηγίες παρουσία διαδίκων. 

108/19 Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση. Το Δικαστήριο θα 

βρίσκεται σε άλλη παλαιότερη συνεχιζόμενη ακρόαση. Για 

σκοπούς συζήτησης της υπόθεσης και για τον προγραμ-

ματισμό της, συστήνεται όπως οι συνήγοροι που χειρί-

ζονται την υπόθεση να είναι παρόντες στο Δικαστήριο. 

288/19 Η υπόθεση είναι ταχείας εκδίκασης. Με βάση το τελευταίο 

πρακτικό, αναμένεται ο προσδιορισμός από πλευράς του 

Αιτητή των σημείων αντεξέτασης επί των καταθέσεων της 

άλλης πλευράς. Οι συνήγοροι να είναι παρόντες στο 

Δικαστήριο. 

287/20 Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση. 

67/21 Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση. 
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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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