
 
 

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Οι υποθέσεις οι οποίες είναι ορισμένες στις 04.12.2020 ενώπιον του κ. Ι.Α. 

Χατζητζιοβάννη, ορίζονται ως ακολούθως: 

 

429/14 & 493/14 Οι υποθέσεις είναι ορισμένες για αγορεύσεις. 

957/14  Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση και συγκεκριμένα για 

αγορεύσεις.  Οι συνήγοροι να είναι παρόντες στο Δικαστήριο.  Έχει κοινοποιηθεί e-

mail από πλευράς των Καθ’ ων η Αίτηση, με το οποίο ζητείται αναβολή της ακρόασης 

για συγκεκριμένο λόγο που αναφέρεται.  Δεν υπάρχει ένσταση από την άλλη πλευρά.  

Ωστόσο, για τον προγραμματισμό της υπόθεσης οι συνήγοροι να είναι παρόντες στο 

Δικαστήριο.  Έχουν δοθεί ήδη γραπτές αγορεύσεις στο Δικαστήριο και κατόπιν 

αιτήματος της πλευράς του Αιτητή παρέμεινε για διευκρινίσεις επί των γραπτών 

αγορεύσεων. 

2/18  Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση.  Ωστόσο, λόγω παλαιότερων 

ακροάσεων τις οποίες το δικαστήριο θα πρέπει να επιληφθεί, η ακρόαση της υπόθεσης 

αναβάλλεται και ορίζεται ξανά για ακρόαση στις 27.4.2021, η ώρα 9.30 π.μ., εκτός εάν 

οι συνήγοροι επιθυμούν να είναι παρόντες στο Δικαστήριο για συζήτηση της 

υπόθεσης, ή για οποιανδήποτε άλλη εξέλιξη.  Για κάθε περίπτωση, μπορούν 

να κοινοποιήσουν τις θέσεις τους μέσω e-mail. 

17/18  Η υπόθεση είναι ορισμένη για οδηγίες.  Οι συνήγοροι να είναι 

παρόντες στο Δικαστήριο για τον περαιτέρω προγραμματισμό της υπόθεσης ή 

για υλοποίηση των όσων έχουν συζητηθεί ενώπιον του Δικαστηρίου, εκτός εάν 

ενημερώσουν το Δικαστήριο για την περαιτέρω πορεία της υπόθεσης.  Το 

Δικαστήριο, ωστόσο, θα επιθυμούσε όπως οι συνήγοροι είναι παρόντες, ενόψει 

των συζητήσεων που έγιναν τις προηγούμενες φορές. 

126/18 Η υπόθεση είναι  ορισμένη για ακρόαση.  Το Δικαστήριο θα 

επιθυμούσε όπως οι συνήγοροι είναι παρόντες στο Δικαστήριο για την 

περαιτέρω πορεία της υπόθεσης. 

101/19 Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση.  Λόγω άλλων 

παλαιότερων υποθέσεων τις οποίες το Δικαστήριο θα πρέπει να επιληφθεί, η 

ακρόαση της υπόθεσης αναβάλλεται και ορίζεται ξανά για ακρόαση στις 

9.6.2021, η ώρα 9.30 π.μ., εκτός εάν οι συνήγοροι επιθυμούν να είναι παρόντες 
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στο Δικαστήριο για συζήτηση της υπόθεσης, ή για οποιανδήποτε άλλη εξέλιξη.  

Για κάθε περίπτωση, μπορούν να κοινοποιήσουν τις θέσεις τους μέσω e-mail. 

20/20  Η υπόθεση ορίστηκε για πρώτη φορά ενώπιον του Δικαστηρίου 

και έχουν ενημερωθεί τα μέρη με ανάλογη επιστολή.  Εν τω μεταξύ, δόθηκαν 

οδηγίες για αποκάλυψη, επιθεώρηση και ανταλλαγή εγγράφων.  Έχει συμ-

μορφωθεί η πλευρά των Καθ’ ων η Αίτηση.  Δεν υπάρχει συμμόρφωση από 

πλευράς της Αιτήτριας.  Ως εκ τούτου παρατείνεται ο χρόνος μέχρι τις 8.1.2021 

και η υπόθεση ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες στις 13.1.2021, η ώρα 9.00 π.μ. 

144/20 Υπάρχει συμμόρφωση στις οδηγίες του Δικαστηρίου και από τις 

δύο πλευρές.  Έχει καταχωρηθεί κατάλογος μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας.  

Ως εκ τούτου, η υπόθεση παραμένει για οδηγίες στην παρουσία των 

συνηγόρων. 

148/20 Υπάρχει συμμόρφωση και από τις δύο πλευρές.  Έχει κατά-

χωρηθεί κατάλογος μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας ως οι οδηγίες του 

Δικαστηρίου.  Οι συνήγοροι να είναι παρόντες στο Δικαστήριο, εκτός εάν ήθελε 

ενημερώσουν το Δικαστήριο για την περαιτέρω πορεία της υπόθεσης. 

229/20 Έχουν δοθεί οδηγίες για αποκάλυψη, επιθεώρηση και ανταλλαγή 

εγγράφων.  Δεν υπάρχει καμία συμμόρφωση.  Ως εκ τούτου, παρατείνεται ο 

χρόνος μέχρι τις 11.1.2021 και η υπόθεση ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες στις 

14.1.2021, η ώρα 9.00 π.μ. 

218/20 Έχουν δοθεί οδηγίες για αποκάλυψη, επιθεώρηση και ανταλλαγή 

εγγράφων.  Υπάρχει συμμόρφωση από πλευράς της Αιτήτριας.  Δεν υπάρχει 

συμμόρφωση από πλευράς των Καθ’ ων η Αίτηση.  Υπάρχει ενημέρωση μέσω 

e-mail από πλευράς της Αιτήτριας ότι δεν φέρουν καμία ένσταση για παράταση 

του χρόνου.  Παρατείνεται ο χρόνος.  Οι Καθ’ ων η Αίτηση να συμμορφωθούν 

με το ανάλογο διάταγμα του Δικαστηρίου μέχρι τις 11.1.2021 και η υπόθεση 

ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες στις 14.1.2021, η ώρα 9.00 π.μ. 

 

Υ.Σ.  Δικηγόροι που επιθυμούν να εμφανισθούν ενώπιον του Δικαστηρίου για 

οποιονδήποτε λόγο που αφορά την υπόθεσή τους, παρακαλώ όπως επικοινωνήσουν 

με την Ιδιαιτέρα του Προέδρου κα Νίκη Χατζηκωστή στο τηλέφωνο 22369705 ή να 

αποστείλουν σχετικό τηλεμοιότυπο στον αριθμό 22660551 ή στο ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο nhadjikosti@dc.judicial.gov.cy 


