ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Οι υποθέσεις οι οποίες είναι ορισμένες στις 16.12.2020 ενώπιον του κ. Ι.Α.
Χατζητζιοβάννη, ορίζονται ως ακολούθως:
533/15

Η υπόθεση είναι ορισμένη για οδηγίες για σκοπούς υλοποίησης της

απόφασης. Οι συνήγοροι να είναι παρόντες στο Δικαστήριο, ή να κοινοποιήσουν τις
θέσεις τους μέσω e-mail.
405/16 κ.α. σύνολο 10 συνεκδικαζόμενες

Οι υποθέσεις έχουν παραμείνει

για οδηγίες ενόψει της απόφασης του Δικαστηρίου στην Αίτηση 907/16 με σκοπό να
δηλωθεί απόφαση. Οι συνήγοροι οπωσδήποτε να είναι παρόντες στο Δικαστήριο.
424/16

Η υπόθεση έχει παραμείνει για οδηγίες ενόψει της απόφασης του

Δικαστηρίου στην Αίτηση 907/16 με σκοπό να δηλωθεί απόφαση. Οι συνήγοροι
οπωσδήποτε να είναι παρόντες στο Δικαστήριο.
253/17 & 254/17

Οι υποθέσεις είναι ορισμένες για ακρόαση. Συζητήθηκαν κατά

καιρούς ενώπιον του Δικαστηρίου. Αναμένεται από το Δικαστήριο να είναι παρόντες
στο Δικαστήριο.
228/18

Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση. Ωστόσο το Δικαστήριο είναι

αδύνατο να αρχίσει την ακρόαση λόγω άλλων παλαιότερων υποθέσεων τις οποίες θα
πρέπει να διεκπεραιώσει. Ως εκ τούτου, η ακρόαση της υπόθεσης αναβάλλεται και
ορίζεται ξανά για ακρόαση στις 10.5.2021, η ώρα 9.30 π.μ. Αναμένετο ότι η παρούσα
υπόθεση θα συζητείτο για σκοπούς διευθέτησης, αφού αφορά υπηρεσία ορισμένου
χρόνου στο Δημόσιο. Το Δικαστήριο θα επιθυμούσε να συζητήσει την υπόθεση με
τους διαδίκους, ανεξάρτητα αν έχει δοθεί ημερομηνία ακρόασης.
329/19

Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση. Ωστόσο το Δικαστήριο είναι

αδύνατο να αρχίσει την ακρόαση λόγω άλλων παλαιότερων υποθέσεων τις οποίες θα
πρέπει να διεκπεραιώσει. Ως εκ τούτου, η ακρόαση της υπόθεσης αναβάλλεται και
ορίζεται ξανά για ακρόαση στις 10.5.2021, η ώρα 9.30 π.μ. Αναμένετο ότι η παρούσα
υπόθεση θα συζητείτο για σκοπούς διευθέτησης, αφού αφορά υπηρεσία ορισμένου
χρόνου στο Δημόσιο. Το Δικαστήριο θα επιθυμούσε να συζητήσει την υπόθεση με
τους διαδίκους, ανεξάρτητα αν έχει δοθεί ημερομηνία ακρόασης.
48/19

Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση. Το Δικαστήριο, λόγω άλλων

παλαιότερων υποθέσεων τις οποίες θα πρέπει να επιληφθεί θα αναβάλει την υπόθεση
και θα την ορίσει ξανά για ακρόαση στις 8.6.2021, η ώρα 9.30 π.μ., εκτός εάν οι
συνήγοροι επιθυμούν να είναι παρόντες στο Δικαστήριο για συζήτηση της υπόθεσης,

2
ή για οποιανδήποτε άλλη εξέλιξη. Για κάθε περίπτωση, μπορούν να κοινοποιήσουν
τις θέσεις τους μέσω e-mail.
Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση. Υπάρχει από κοινού αίτημα

90/19

για αναβολή της υπόθεσης. Στο e-mail που έχει κοινοποιηθεί αναφέρεται ότι δεν έχει
καταστεί δυνατό να καταλήξουν στη δήλωση παραδεκτών γεγονότων τα οποία η
πλευρά της Δημοκρατίας μόλις πρόσφατα τα έχει λάβει από τους συναδέλφους της και
είναι παράκληση όπως δοθεί χρόνος για να καταλήξουν. Προς αυτό τον σκοπό, η
υπόθεση ορίζεται για οδηγίες στις 18.1.2021, η ώρα 9.00 π.μ.
Η υπόθεση είναι ορισμένη για οδηγίες.

266/19

Από το e-mail που έχει

κοινοποιηθεί στο Δικαστήριο, φαίνεται ότι υπήρξε πρόταση από τους Καθ’ ων η Αίτηση
για σκοπούς συμβιβασμού, η οποία δεν έγινε αποδεκτή από τον Αιτητή. Ζητείται όπως
η υπόθεση οριστεί για ακρόαση.

Το Δικαστήριο επιθυμεί να συζητήσει με τους

συνηγόρους το ενδεχόμενο συμβιβασμού ενόψει της πρότασης που έχει γίνει. Το
Δικαστήριο κρίνει σκόπιμο όπως οι συνήγοροι να είναι παρόντες στο Δικαστήριο.
Είχε ζητηθεί χρόνος για σκοπούς διευθέτησης της υπόθεσης. Ζητείται

6/20

περαιτέρω χρόνος προς αυτό τον σκοπό. Η υπόθεση ορίζεται ξανά για οδηγίες στις
20.1.2021, η ώρα 9.00 π.μ.
Έχει καταχωρηθεί κατάλογος μαρτύρων και από τις δύο πλευρές. Το

137/20

Δικαστήριο μελετώντας τον φάκελο της υπόθεσης θα ήθελε να συζητήσει την υπόθεση
με τους συνηγόρους με απώτερο σκοπό τον περιορισμό της μαρτυρίας, ή ακόμα και
τη διευθέτηση της υπόθεσης. Ως εκ τούτου, οι συνήγοροι να είναι παρόντες στο
Δικαστήριο στις 11.1.2021, η ώρα 9.00 π.μ.
Υπάρχει συμμόρφωση και από τις δύο πλευρές στη Δ.30 των Θεσμών

159/20

Πολιτικής Δικονομίας. Ως εκ τούτου, η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες στις 11.1.2021, 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

