
 
 

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Οι υποθέσεις οι οποίες είναι ορισμένες στις 23.2.2021 ενώπιον του κ. Ι.Α. 

Χατζητζιοβάννη, ορίζονται ως ακολούθως: 

 

297/15  Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση.  Πρόκειται για παλαιά υπόθεση 

την οποία το Δικαστήριο θα επιληφθεί οπωσδήποτε. 

993/16, 994/16, 139/17, 142/17-144/17 & 86/17-89/17 Αναμένεται από τους 

συνηγόρους όπως ενημερώσουν το Δικαστήριο για την περαιτέρω πορεία των 

υποθέσεων. 

21/17  Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση.  Υπάρχει αίτημα αναβολής από 

τον δικηγόρο των Καθ’ ων η Αίτηση 1 για τους λόγους που αναφέρονται στο σχετικό 

e-mail που κοινοποίησε στο Δικαστήριο.  Η πλευρά του Αιτητή αν και δηλώνει έτοιμη 

για την ακρόαση, ωστόσο δεν φέρει ένσταση στο αίτημα ούτε και ζητά έξοδα.  Με αυτά 

τα δεδομένα η ακρόαση της υπόθεσης αναβάλλεται και ορίζεται ξανά για ακρόαση στις 

16.4.221, η ώρα 9.30 π.μ.  Καμιά διαταγή για έξοδα. 

362/18, 363/18, 238/19, 239/19, 240/19 Με βάση το προηγούμενο πρακτικό του 

Δικαστηρίου, οι υποθέσεις ήταν ορισμένες για οδηγίες για σκοπούς διευθέτησης.  Δεν 

υπήρξε επικοινωνία από πλευράς των συνηγόρων, γι’ αυτό και οι υποθέσεις ορίστηκαν 

ξανά για οδηγίες.  Αναμένεται από τους συνηγόρους να ενημερώσουν το δικαστήριο 

για την περαιτέρω πορεία της υπόθεσης. 

75/20  Η υπόθεση είναι ορισμένη για οδηγίες.  Από τον φάκελο της υπόθεσης 

φαίνεται ότι υπήρχε συμμόρφωση με τη Δ.30.  Έχουν κοινοποιηθεί e-mail από τους 

συνηγόρους κατά τον μήνα Δεκέμβριο με τα οποία ζητείται από κοινού όπως η 

υπόθεση παραμείνει για οδηγίες για σκοπούς συζήτησης.  Αναμένεται από τους 

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

ή να είναι παρόντες στο Δικαστήριο. 

131/20  Έχει κοινοποιηθεί e-mail από τους συνηγόρους με το οποίο ζητούν 

ημερομηνία ακρόασης για τον λόγο ότι δεν έχουν καταλήξει σε εξώδικο συμβιβασμό.  

Η υπόθεση ορίζεται για ακρόαση στις 14.10.2020, η ώρα 9.30 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 


