
 
 

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Οι υποθέσεις οι οποίες είναι ορισμένες στις 30.3.2021 ενώπιον του κ. Ι.Α. 

Χατζητζιοβάννη, ορίζονται ως ακολούθως: 

 

340/15  Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση.  Είναι παλαιά υπόθεση, η 

ακρόαση της οποίας θα αρχίσει οπωσδήποτε. 

465/16  Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση.  Πρόκειται για παλαιά υπόθεση, 

ωστόσο προηγείται η προηγούμενη υπόθεση.  Οι συνήγοροι σε κάθε περίπτωση να 

είναι παρόντες στο Δικαστήριο.  Το Δικαστήριο ευελπιστεί ότι και η παρούσα υπόθεση 

θα συζητηθεί όπως και άλλες υποθέσεις οι οποίες έχουν περατωθεί. 

27/17  Έχουν ανταλλαχθεί κάποια έγγραφα μεταξύ των συνηγόρων.  Η πλευρά 

του Ταμείου ζήτησε χρόνο για να προσδιορίσει τη θέση της.  Αναμένεται από τους 

συνηγόρους να τοποθετηθούν.  Σε κάθε περίπτωση όμως, οι συνήγοροι να είναι 

παρόντες στο Δικαστήριο, εκτός εάν κοινοποιήσουν τις θέσεις τους μέσω e-mail. 

142/18  Η παρούσα υπόθεση έχει οριστεί για οδηγίες μετά από συζήτηση 

ενώπιον του Δικαστηρίου.  Το Δικαστήριο παράπεμψε τους συνηγόρους σε αποφάσεις 

τόσο Κυπριακές, όσο και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.  Η υπόθεση έχει παραμείνει 

με σκοπό να προσδιορίσουν οι συνήγοροι τις θέσεις τους.  Το Δικαστήριο αναμένει 

τους συνηγόρους είτε να είναι παρόντες στο Δικαστήριο, ή να κοινοποιήσουν τις θέσεις 

τους μέσω e-mail. 

286/18  Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση.  Αφορά μάρτυρες οι οποίοι 

διαμένουν στο Εξωτερικό.  Προηγούνται δύο άλλες ακροάσεις, τις οποίες έχουμε ήδη 

αναφέρει πιο πάνω που χρονολογικά είναι παλαιότερες.  Ως εκ τούτου η παρούσα 

υπόθεση υπό τις δεδομένες συνθήκες θα αναβληθεί, εκτός εάν υπάρχει περιθώριο 

συζήτησης, γι’ αυτό αναμένεται από τους συνηγόρους να κοινοποιήσουν τις θέσεις 

τους, ή ημερομηνίες που θα είναι σε θέση να ακουστεί η υπόθεση εντός των μηνών 

Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου. 

993/16, 994/16, 139/17, 142/17, 143/17, 144/17  Αναμένεται η θέση των 

συνηγόρων, ή κάτω από άλλες συνθήκες να είναι παρόντες στο Δικαστήριο. 

412/17-416/17, 418/17, 419/17 Αναμένεται η θέση των συνηγόρων, ή κάτω από 

άλλες συνθήκες να είναι παρόντες στο Δικαστήριο. 

86/17, 87/17, 88/17 & 89/17 Αναμένεται η θέση των συνηγόρων, ή κάτω από άλλες 

συνθήκες να είναι παρόντες στο Δικαστήριο. 
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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 


