
 
 

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Οι υποθέσεις οι οποίες είναι ορισμένες στις 20.1.2021 ενώπιον του κ. Ι.Α. 

Χατζητζιοβάννη, ορίζονται ως ακολούθως: 

 

433/15  Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση.  Ορίζεται ξανά για ακρόαση 

στις 15.3.2021, η ώρα 9.30 π.μ. 

486/17  Μετά από e-mail των συνηγόρων του Αιτητή ότι έχει εξασφαλιστεί η 

άδεια για συνέχιση της διαδικασίας, η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες στις 4.3.2021, η 

ώρα 9.00 π.μ. 

277/19, 278/19 & 304/19 Έχει αποσταλεί e-mail από τους Καθ’ ων η Αίτηση σε 

προηγούμενο στάδιο για αναβολή των υποθέσεων που ήταν ορισμένες για ακρόαση, 

καθ’ ότι ο πελάτης τους είχε αποβιώσει πρόσφατα.  Οι υποθέσεις είναι ορισμένες για 

οδηγίες.  Δεν υπάρχει οποιαδήποτε κοινοποίηση προς το Δικαστήριο για οποιαν-

δήποτε ενημέρωση.  Ως εκ τούτου, ορίζονται για οδηγίες στις 24.2.2021 στις 9.00 π.μ.  

Εάν υπάρχει οποιαδήποτε διευθέτηση, οι συνήγοροι θα μπορούν να επικοινωνήσουν 

με το Δικαστήριο ή να αποστείλουν σχετικό e-mail από προηγουμένως. 

296/19  Έχει δηλωθεί από πλευράς των Καθ’ ων η Αίτηση ότι δεν τίθεται θέμα 

διευθέτησης της υπόθεσης και έχει ζητηθεί χρόνος για σκοπούς παραδεκτών 

γεγονότων.  Δεν υπάρχει οτιδήποτε στον φάκελο του Δικαστηρίου.  Η υπόθεση ορίζεται 

με τις ίδιες οδηγίες στις 25.2.2021, η ώρα 9.00 π.μ. 

297/19  Έχει δηλωθεί από πλευράς των Καθ’ ων η Αίτηση ότι δεν τίθεται θέμα 

διευθέτησης της υπόθεσης και έχει ζητηθεί χρόνος για σκοπούς παραδεκτών 

γεγονότων.  Δεν υπάρχει οτιδήποτε στον φάκελο του Δικαστηρίου.  Η υπόθεση ορίζεται 

με τις ίδιες οδηγίες στις 25.2.2021, η ώρα 9.00 π.μ. 

6/20  Η υπόθεση έχει παραμείνει για οδηγίες σε μια τελευταία προσπάθεια 

για σκοπούς διευθέτησης.  Δεν υπάρχει οποιαδήποτε ενημέρωση στο Δικαστήριο, ως 

εκ τούτου θα δοθεί μια τελευταία ημερομηνία για οδηγίες προς αυτό τον σκοπό.  

Ορίζεται για οδηγίες στις 26.2.2021, η ώρα 9.00 π.μ. 

307/20  Έχει καταχωρηθεί Αίτηση από τους Καθ’ ων η Αίτηση με ημερομηνία 

2.12.2020 για περισσότερες και καλύτερες λεπτομέρειες για σκοπούς καταχώρησης 

υπεράσπισης.  Κατόπιν συζήτησης με το Δικαστήριο, η κα Νικολάου έχει δεσμευτεί 

όπως δώσει τις σχετικές λεπτομέρειες.  Η υπόθεση έχει παραμείνει για οδηγίες.  Από 

τον φάκελο δεν φαίνεται να έχουν δοθεί οποιεσδήποτε λεπτομέρειες.  Η Αίτηση ορίζεται 

για οδηγίες στις 22.2.2021, η ώρα 9.00 π.μ.  Οποιεσδήποτε λεπτομέρειες ή ένσταση 

στην ενδιάμεση Αίτηση, να καταχωρηθούν μέχρι τότε. 
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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 


