
 
 

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Οι υποθέσεις οι οποίες είναι ορισμένες στις 25.2.2021 ενώπιον του κ. Ι.Α. 

Χατζητζιοβάννη, ορίζονται ως ακολούθως: 

 

779/16  Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση.  Δυστυχώς, λόγω της 

πανδημίας έχουν παρουσιαστεί αρκετές καθυστερήσεις με υποθέσεις του 2015, τις 

οποίες το Δικαστήριο θα πρέπει οπωσδήποτε να ολοκληρώσει.  Πρόκειται για 

υποθέσεις παλαιότερες της παρούσας που αναγκάζουν το Δικαστήριο να αναβάλει την 

ακρόαση και να την ορίσει σε μια νέα ημερομηνία, κατά την οποία θα καταβάλει κάθε 

δυνατή προσπάθεια αν οι περιστάσεις το επιτρέπουν, να αρχίσει η ακρόαση.  Η 

ακρόαση της υπόθεσης αναβάλλεται και ορίζεται ξανά για ακρόαση στις 13.5.2021, η 

ώρα 9.30 π.μ. 

147/19  Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση.  Το Δικαστήριο δυστυχώς δεν 

θα είναι σε θέση να αρχίσει την ακρόαση λόγω παλαιότερων ακροάσεων, ως 

αναφέρεται και ανωτέρω.  Το Δικαστήριο ωστόσο θα ήθελε να συζητήσει την υπόθεση 

με τους συνηγόρους.  Το Ταμείο, με βάση τα στοιχεία που έχει ενώπιον του, να 

επανεξετάσει και να προσδιορίσει τη θέση του.  Επίσης, οι Καθ’ ων η Αίτηση 1 να 

εξετάσουν το ενδεχόμενο εάν με βάση τα στοιχεία που έχουν δοθεί στο Ταμείο 

δικαιολογείται πλεονασμός. 

296/19 & 297/19 Οι υποθέσεις είναι ορισμένες για οδηγίες.  Οι συνήγοροι έχουν 

δηλώσει στο Δικαστήριο ότι δεν υπάρχουν περιθώρια διευθέτησης.  Έχουν ζητήσει 

χρόνο για να καταχωρήσουν παραδεκτά γεγονότα, αν αυτό μπορεί να γίνει.  Από τον 

φάκελο της υπόθεσης δεν φαίνεται να υπάρχει οποιαδήποτε ενημέρωση.  Ως εκ 

τούτου, οι συνήγοροι να είναι παρόντες στο Δικαστήριο, ή να ενημερώσουν αναλόγως 

το Δικαστήριο μέσω e-mail. 

20/20  Η υπόθεση έχει οριστεί ενώπιον του Δικαστηρίου για οδηγίες στις 

4.12.2020 με σχετική επιστολή ημερ. 22.12.2020 προς τους συνηγόρους.  Εν τω 

μεταξύ, με την εν λόγω ενημέρωση δόθηκαν οδηγίες για αποκάλυψη, επιθεώρηση και 

ανταλλαγή εγγράφων.  Υπήρχε συμμόρφωση από πλευράς των Καθ’ ων η Αίτηση.  

Δεν υπήρχε ωστόσο συμμόρφωση από πλευράς του Αιτητή, παρόλο που έχουν δοθεί 

ακόμα δύο παρατάσεις από το Δικαστήριο.  Ως εκ τούτου, παρατείνεται ο χρόνος για 

αποκάλυψη, επιθεώρηση και ανταλλαγή εγγράφων από πλευράς του Αιτητή μέχρι τις 

8.3.2021.  Δίδονται περαιτέρω οδηγίες για κατάλογο μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας 

μέχρι τις 16.4.2021.  Η υπόθεση Λάρνακας ορίζεται για οδηγίες στις 20.4.2021, η ώρα 

9.00 π.μ. 
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94/20  Και οι δύο πλευρές έχουν συμμορφωθεί με τις οδηγίες του Δικαστηρίου 

βάσει της Δ.30.  Οι συνήγοροι να είναι παρόντες στο Δικαστήριο για σκοπούς 

συζήτησης της υπόθεσης, διαφορετικά να κοινοποιήσουν τις θέσεις τους μέσω e-mail 

για την περαιτέρω πορεία της υπόθεσης. 

97/20  Από τον φάκελο της υπόθεσης φαίνεται ότι είχαν δοθεί οδηγίες από το 

Δικαστήριο για αποκάλυψη εγγράφων.  Υπάρχει συμμόρφωση από πλευράς της 

Αιτήτριας από τις 22.10.2020.  Δεν υπάρχει συμμόρφωση από την πλευρά των Καθ’ 

ων η Αίτηση.  Με e-mail που έχει κοινοποιηθεί στο Δικαστήριο, ζητούν περαιτέρω 

χρόνο.  Δεν υπάρχει ένσταση.  Αποκάλυψη εγγράφων με βάση τις οδηγίες του 

Δικαστηρίου να γίνει μέχρι τις 23.3.2021 και η υπόθεση ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες 

στις 26.3.2021, η ώρα 9.00 π.μ. 

359/20  Με βάση τις οδηγίες του Δικαστηρίου υπάρχει αποκάλυψη εγγράφων 

από τους Καθ’ ων η Αίτηση.  Δεν υπάρχει αποκάλυψη από τον Αιτητή.  Παρατείνεται 

ο χρόνος μέχρι τις 23.3.2021 και η υπόθεση ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες στις 

26.3.2021, 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 


