
 
 

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Οι υποθέσεις οι οποίες είναι ορισμένες στις 19.1.2021 ενώπιον του κ. Ι.Α. 

Χατζητζιοβάννη, ορίζονται ως ακολούθως: 

 

227/15  Είναι ορισμένη για ακρόαση η ενδιάμεση αίτηση για αναστολή 

εκτέλεσης της απόφασης.  Αναμένεται από τους συνηγόρους να αποστείλουν τις 

αγορεύσεις τους. 

558/15  Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση.  Η ακρόαση αναβάλλεται και 

ορίζεται ξανά για ακρόαση στις 2.3.2021, η ώρα 9.30 π.μ. 

86/18  Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση.  Πρόκειται για υπόθεση ταχείας 

διεκπεραίωσης.  Ως εκ τούτου, ορίζεται ξανά για ακρόαση στις 22.3.2021, η ώρα 9.30 

π.μ. 

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

διευθέτησης.  Δεν υπάρχει επικοινωνία από πλευράς των συνηγόρων εάν θα είναι σε 

θέση να δηλώσουν τις υποθέσεις.  Το Δικαστήριο θα δώσει μια νέα ημερομηνία.  Οι 

υποθέσεις ορίζονται για οδηγίες στις 23.2.2021, η ώρα 9.00 π.μ.  Εάν οι συνήγοροι 

είναι σε θέση να δηλώσουν τις υποθέσεις, θα μπορούν να αποστείλουν τις θέσεις τους 

μέσω e-mail, ή να επικοινωνήσουν με το Δικαστήριο από προηγουμένως. 

131/20  Ζητήθηκε από τους συνηγόρους όπως η υπόθεση παραμείνει για 

οδηγίες για σκοπούς διευθέτησης.  Δεν υπάρχει οποιαδήποτε ενημέρωση.  Η υπόθεση 

θα οριστεί για οδηγίες στις 23.2.2021, η ώρα 9.00 π.μ.  Οι συνήγοροι θα μπορούν να 

επικοινωνήσουν με το Δικαστήριο ή να αποστείλουν σχετικό e-mail από 

προηγουμένως εάν η υπόθεση έχει διευθετηθεί. 

320/20  Η υπόθεση έχει οριστεί για πρώτη φορά ενώπιον του Δικαστηρίου.  

Εκδίδεται διάταγμα για αποκάλυψη, επιθεώρηση και ανταλλαγή εγγράφων μέχρι τις 

2.3.2021 και ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες στις 5.3.2021, η ώρα 9.00 π.μ. 

378/20  Η υπόθεση έχει οριστεί για πρώτη φορά ενώπιον του Δικαστηρίου.  

Εκδίδεται διάταγμα για αποκάλυψη, επιθεώρηση και ανταλλαγή εγγράφων μέχρι τις 

2.3.2021 και ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες στις 5.3.2021, 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 


