
 
 

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Οι υποθέσεις οι οποίες είναι ορισμένες στις 21.12.2020 ενώπιον του κ. Ι.Α. 

Χατζητζιοβάννη, ορίζονται ως ακολούθως: 

297/15  Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση.  Την τελευταία ημερομηνία το 

Δικαστήριο είχε κάποια συζήτηση με τους συνηγόρους.  Αν υπάρχει οποιονδήποτε 

περιθώριο διευθέτησης, να ενημερωθεί από προηγουμένως το Δικαστήριο, 

διαφορετικά θα προχωρήσουμε με την ακρόαση της υπόθεσης. 

993/16, 994/16, 139/17, 142/17, 143/17 & 144/17 Οι υποθέσεις είναι ορισμένες για 

οδηγίες.  Την τελευταία φορά έγινε αναφορά στο θέμα της εκκαθάρισης του υπο-

καταστήματος των Καθ’ ων η Αίτηση και στην Αίτηση 123/19 που εκκρεμεί ενώπιον 

του Επαρχιακού Δικαστηρίου.  Εκκρεμεί επίσης και η αναγνώριση των Τανζανών 

εκκαθαριστών με την Αίτηση 373/17, οι οποίες Αιτήσεις πιθανών να επηρεάσουν την 

πορεία της υπόθεσης.  Αναμένεται από τους συνηγόρους να ενημερώσουν το 

Δικαστήριο για την περαιτέρω πορεία των υποθέσεων, ή αν τέλος πάντων η διαφορά 

έχει επιλυθεί να δηλωθούν αποφάσεις.  Υπό διαφορετικές συνθήκες, οι συνήγοροι να 

είναι παρόντες στο Δικαστήριο. 

86/17 – 89/17  Οι υποθέσεις είναι ορισμένες για οδηγίες.  Την τελευταία φορά 

έγινε αναφορά στο θέμα της εκκαθάρισης του υποκαταστήματος των Καθ’ ων η Αίτηση 

και στην Αίτηση 123/19 που εκκρεμεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου.  Εκκρεμεί 

επίσης και η αναγνώριση των Τανζανών εκκαθαριστών με την Αίτηση 373/17, οι οποίες 

Αιτήσεις πιθανών να επηρεάσουν την πορεία της υπόθεσης.  Αναμένεται από τους 

συνηγόρους να ενημερώσουν το Δικαστήριο για την περαιτέρω πορεία των 

υποθέσεων, ή αν τέλος πάντων η διαφορά έχει επιλυθεί να δηλωθούν αποφάσεις.  Υπό 

διαφορετικές συνθήκες, οι συνήγοροι να είναι παρόντες στο Δικαστήριο. 

126/18  Η υπόθεση είναι ορισμένη για απόδειξη. 

92/19  Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση.  Υπάρχει αίτημα για αναβολή 

για τον λόγο ότι η συνήγορος της Αιτήτριας θα απουσιάζει στο εξωτερικό.  Επίσης, η 

πλευρά των Καθ’ ων η Αίτηση ενημερώνει το Δικαστήριο ότι θα υπάρχει πρόβλημα 

καθ’ ότι η συνήγορος που χειρίζεται την υπόθεση θα βρίσκεται στο Επαρχιακό 

Δικαστήριο στην υπόθεση 1948/15, ως εκ τούτου αναβάλλεται και ορίζεται ξανά για 

ακρόαση στις 10.3.2021, η ώρα 9.30 π.μ. 

270/19  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 την 1.6.2021, η ώρα 9.30 π.μ., εκτός εάν οι συνήγοροι επιθυμούν να είναι 
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παρόντες στο Δικαστήριο στις 21.12.2020 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. 

272/19  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 4.6.2021, η ώρα 9.30 π.μ., εκτός εάν οι συνήγοροι επιθυμούν να είναι 

παρόντες στο Δικαστήριο στις 21.12.2020 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. 

85/20  Υπάρχει συμμόρφωση και από τις δύο πλευρές για καταχώρηση 

ένορκης δήλωσης αποκάλυψης, επιθεώρησης και ανταλλαγής εγγράφων.  Δίδονται 

οδηγίες για κατάλογο μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας μέχρι τις 28.1.2021 και η 

υπόθεση ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες την 1.2.2021, η ώρα 9.00 π.μ. 

91/20  Από τον φάκελο της υπόθεσης φαίνεται ότι υπάρχει συμμόρφωση από 

πλευράς της Αιτήτριας στην καταχώρηση ονομαστικού καταλόγου μαρτύρων και 

σύνοψης μαρτυρίας.  Δεν υπάρχει συμμόρφωση από πλευράς των Καθ’ ων η Αίτηση.  

Παρατείνεται ο χρόνος μέχρι τις 13.1.2021 και η υπόθεση ορίζεται για περαιτέρω 

οδηγίες στις 18.1.2021, η ώρα 9.00 π.μ. 

165/20  Είχαν δοθεί οδηγίες για δεύτερη φορά για καταχώρηση ένορκης 

δήλωσης αποκάλυψης, επιθεώρησης και ανταλλαγής εγγράφων.  Δεν υπάρχει 

συμμόρφωση ούτε από την μία, ούτε από την άλλη πλευρά.  Παρατείνεται ο χρόνος 

για τελευταία φορά μέχρι τις 13.1.2021 και η υπόθεση ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες 

στις 18.1.2021, η ώρα 9.00 π.μ. 

206/20  Στην προκειμένη περίπτωση φαίνεται ότι υπάρχει συμμόρφωση για 

κατάλογο μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας και από τις δύο πλευρές.  Ως εκ τούτου, οι 

συνήγοροι να είναι παρόντες στο Δικαστήριο, εκτός εάν ήθελαν κοινοποιήσουν μέσω 

e-mail τις θέσεις τους για την περαιτέρω πορεία της υπόθεσης.  Αυτό που αναμένει το 

Δικαστήριο σ’ αυτές τις υποθέσεις όπου εμπλέκεται το Ταμείο, είναι όπως οι Καθ’ ων 

η Αίτηση εφοδιάσουν το Ταμείο με όλα τα αναγκαία στοιχεία. 

249/20  Είχε ζητηθεί ημερομηνία για να αποφασισθεί κατά πόσο μπορούν να 

ακουστούν πρώτα οι προδικαστικές ενστάσεις.  Αναμένεται από τους συνηγόρους να 

ενημερώσουν το Δικαστήριο για την περαιτέρω πορεία της υπόθεσης, διαφορετικά να 

είναι παρόντες στο Δικαστήριο. 
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274/20  Δίδονται οδηγίες για κατάλογο μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας και 

από τις δύο πλευρές μέχρι τις 28.1.2021 και η υπόθεση ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες 

την 1.2.2021, η ώρα 9.00 π.μ. 

307/20  Εκκρεμεί ενδιάμεση Αίτηση ημερ. 2.12.2020 για καλύτερες λεπτο-

μέρειες.  Ως εκ τούτου, οι συνήγοροι να είναι παρόντες στο Δικαστήριο. 

319/20  Είχαν δοθεί οδηγίες από τις 3.11.2020 για αποκάλυψη, επιθεώρηση και 

ανταλλαγή εγγράφων.  Δεν φαίνεται να υπάρχει συμμόρφωση.  Παρατείνεται ο χρόνος 

μέχρι τις 13.1.2021 και η υπόθεση παραμένει για περαιτέρω οδηγίες στις 18.1.2021, 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 


