
 
 

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Οι υποθέσεις οι οποίες είναι ορισμένες στις 18.12.2020 ενώπιον του κ. Ι.Α. 

Χατζητζιοβάννη, ορίζονται ως ακολούθως: 

127/18  Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση.  Για σκοπούς συμβιβασμού, οι 

συνήγοροι να είναι παρόντες στο Δικαστήριο. 

335/18 & 336/18 Οι υποθέσεις είναι ορισμένες για οδηγίες.  Οι συνήγοροι να είναι 

παρόντες στο Δικαστήριο για περαιτέρω οδηγίες. 

112/19  Πρόκειται για σειρά υποθέσεων που είναι ορισμένες ενώπιον του 

Δικαστηρίου.  Οι συνήγοροι να είναι παρόντες στο Δικαστήριο για περαιτέρω οδηγίες. 

176/19  Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση.  Το Δικαστήριο θα είναι 

απασχολημένο με την ακρόαση παλαιότερων υποθέσεων τις οποίες θα πρέπει να 

επιληφθεί.  Ως εκ τούτου, η ακρόαση της υπόθεσης αναβάλλεται και ορίζεται ξανά για 

ακρόαση στις 23.6.2021, η ώρα 9.30 π.μ., εκτός εάν οι συνήγοροι επιθυμούν να είναι 

παρόντες στο Δικαστήριο στις 18.12.2020 στις 9.00 π.μ. για συζήτηση της υπόθεσης, 

ή για οποιανδήποτε άλλη εξέλιξη.  Για κάθε περίπτωση, μπορούν να κοινοποιήσουν 

τις θέσεις τους μέσω e-mail. 

241/19  Η υπόθεση είναι ορισμένη για οδηγίες με σκοπό τη διευθέτηση της.  Ως 

εκ τούτου, οι συνήγοροι να είναι παρόντες στο Δικαστήριο. 

261/19  Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση.  Το Δικαστήριο θα είναι 

απασχολημένο με την  ακρόαση παλαιότερων υποθέσεων τις οποίες θα πρέπει να 

επιληφθεί.  Ως εκ τούτου, η ακρόαση της υπόθεσης αναβάλλεται και ορίζεται ξανά για 

ακρόαση στις 25.6.2021, η ώρα 9.30 π.μ., εκτός εάν οι συνήγοροι επιθυμούν να είναι 

παρόντες στο Δικαστήριο στις 18.12.2020 στις 9.00 π.μ. για συζήτηση της υπόθεσης, 

ή για οποιανδήποτε άλλη εξέλιξη.  Για κάθε περίπτωση, μπορούν να κοινοποιήσουν 

τις θέσεις τους μέσω e-mail. 

296/19  Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση.  Το Δικαστήριο δεν θα έχει 

χρόνο να επιληφθεί της υπόθεσης, ωστόσο οι συνήγοροι για σκοπούς συμβιβασμού 

να είναι ενώπιον του Δικαστηρίου. 

297/19  Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση.  Το Δικαστήριο δεν θα έχει 

χρόνο να επιληφθεί της υπόθεσης, ωστόσο οι συνήγοροι για σκοπούς συμβιβασμού 

να είναι ενώπιον του Δικαστηρίου. 

309/19  Είχαν δοθεί οδηγίες με βάση τη Δ.30.  Δεν υπάρχει συμμόρφωση.  Οι 

συνήγοροι να είναι παρόντες στο Δικαστήριο για περαιτέρω οδηγίες. 
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344/19  Η υπόθεση είναι ορισμένη για οδηγίες.  Από τον φάκελο της υπόθεσης 

δεν φαίνεται να υπάρχει συμμόρφωση από πλευράς της Αιτήτριας για καταχώρηση 

καταλόγου μαρτύρων και σύνοψης μαρτυρίας.  Ως εκ τούτου, παρατείνεται ο χρόνος 

μέχρι τις 12.1.2021 και η υπόθεση ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες στις 15.1.2021, η 

ώρα 9.00 π.μ., εκτός εάν τίθεται θέμα συζήτησης της υπόθεσης για σκοπούς 

συμβιβασμού και οι συνήγοροι επιθυμούν να είναι παρόντες στο Δικαστήριο στις 

18.12.2020 η ώρα 9.00 π.μ. 

362/18, 363/18, 238/19, 239/19, 240/19 Οι υποθέσεις είναι ορισμένες για οδηγίες 

για σκοπούς διευθέτησης.  Ως εκ τούτου, οι συνήγοροι να είναι παρόντες στο 

Δικαστήριο. 

188/18 – 208/18 Έχει παραταθεί ο χρόνος για κατάλογο μαρτύρων και σύνοψη 

μαρτυρίας από πλευράς Αιτητριών.  Δεν υπάρχει συμμόρφωση.  Παρατείνεται  ο 

χρόνος μέχρι τις 12.1.2021 και οι υποθέσεις ορίζονται για περαιτέρω οδηγίες στις 

15.1.2021 η ώρα 9.00 π.μ., εκτός εάν οι συνήγοροι επιθυμούν να είναι στο Δικαστήριο 

στις 18.12.2020 η ώρα 9.00 π.μ. για σκοπούς διευθέτησης των υποθέσεων. 

 

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 


