
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

6 Μαΐου, 2022. 

Οι υποθέσεις οι οποίες είναι ορισμένες την 9.5.2022 ενώπιον του κ. Ι.Α. 

Χατζητζιοβάννη, ορίζονται ως ακολούθως: 

 

366/17 Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση. Οι συνήγοροι να 

είναι παρόντες στο Δικαστήριο. 

288/18 Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση. Εκκρεμούν 

παλαιότερες υποθέσεις ενώπιον του Δικαστηρίου. Θα είναι 

δύσκολο για το Δικαστήριο να προχωρήσει με την ακρόαση 

της υπόθεσης. Ως εκ τούτου, οι συνήγοροι να είναι 

παρόντες για μια νέα ημερομηνία. 

369/20 Η υπόθεση είναι ορισμένη για οδηγίες. Τα μέρη έχουν 

κοινοποιήσει τις θέσεις τους με e-mail. Η υπόθεση 

παρέμεινε για οδηγίες με σκοπό να καταχωρηθεί κοινός 

κατάλογος παραδεκτών γεγονότων και εγγράφων. Έχει 

κοινοποιηθεί από πλευράς Αιτητή σχετική επιστολή με 

παραδεκτά γεγονότα στην άλλη πλευρά, με τα οποία 

συμφωνούν. Ως εκ τούτου, η παρουσία των συνηγόρων 

στο Δικαστήριο είναι αναγκαία για σκοπούς καταχώρησης 

των εν λόγω παραδεκτών γεγονότων και οποιωνδήποτε 

εγγράφων και για τον προγραμματισμό της υπόθεσης. 

405/20 Η υπόθεση είναι ορισμένη για οδηγίες. Έχουν κοινοποιηθεί 

οι θέσεις των μερών μέσω e-mail. Έχει ετοιμαστεί 

κατάλογος παραδεκτών γεγονότων από την πλευρά του 

Αιτητή, ο οποίος έχει κοινοποιηθεί στην πλευρά των Καθ’ 

ων η Αίτηση. Ένεκα προσωπικού προβλήματος της 

συνηγόρου των Καθ’ ων η Αίτηση, δεν κατέστη εφικτή η 

εξέταση του θέματος, ως εκ τούτου αιτούνται μιας νέας 

ημερομηνίας. Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες στις 

2.6.2022, η ώρα 9.00π.μ. 

205/21 Η υπόθεση είναι ορισμένη για οδηγίες μετά από 

συμμόρφωση στη Δ.30. Για σκοπούς συζήτησης της 

υπόθεσης, οι συνήγοροι να είναι παρόντες στο Δικαστήριο. 

257/21 Πρόκειται για υπόθεση ταχείας διεκπεραίωσης εν αναμονή 

των θέσεων των συνηγόρων εάν θα υπάρξει αντεξέταση 
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επί των δηλώσεων των μαρτύρων που έχουν καταχωρηθεί 

στο Δικαστήριο. 

 

 

 

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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