
 
 

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Οι υποθέσεις οι οποίες είναι ορισμένες στις 14.4.2021 ενώπιον του κ. Ι.Α. 

Χατζητζιοβάννη, ορίζονται ως ακολούθως: 

 

41/15  Η υπόθεση είναι ορισμένη για οδηγίες.  Πρόκειται για παλαιά, μικρή 

υπόθεση για την οποία αναμένεται οι συνήγοροι να προσδιορίσουν τη θέση τους, ως 

εκ τούτου να είναι παρόντες στο Δικαστήριο. 

297/15  Η υπόθεση είναι ορισμένη για οδηγίες.  Πρόκειται για παλαιά υπόθεση, 

για την οποία επίσης αναμένεται από τους συνηγόρους να προσδιορίσουν τις θέσεις 

τους και να είναι παρόντες στο Δικαστήριο. 

929/16  Ζητήθηκε από τους συνηγόρους να παραμείνει η υπόθεση για οδηγίες 

για σκοπούς συμβιβασμού.  Οι συνήγοροι να είναι παρόντες στο Δικαστήριο. 

137/17  Από όσα έχουν τεθεί ενώπιον του Δικαστηρίου, υπήρξε μια πρόταση 

την οποία η πλευρά των Καθ’ ων η Αίτηση επιθυμεί να συζητήσει με τους πελάτες της. 

Ως εκ τούτου, με τη σύμφωνο γνώμη και της άλλης πλευράς η υπόθεση είναι ορισμένη 

για οδηγίες.  Αναμένεται η θέση των συνηγόρων.  Σε κάθε περίπτωση, για σκοπούς 

συζήτησης της υπόθεσης και για εξώδικο συμβιβασμό να είναι παρόντες στο 

Δικαστήριο. 

1002/16 Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση.  Οι συνήγοροι να είναι 

παρόντες στο Δικαστήριο. 

172/18  Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση.  Προηγούνται άλλες, 

παλαιότερες υποθέσεις τις οποίες το Δικαστήριο θα πρέπει να επιληφθεί.  Εάν οι 

συνήγοροι έχουν περιθώρια για σκοπούς συζήτησης, να είναι παρόντες στο 

Δικαστήριο, υπό διαφορετικές συνθήκες να κοινοποιήσουν ημερομηνίες εντός 

Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου που θα είναι σε θέση να ακουστεί η υπόθεση τους. 

379/19  Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση.  Προηγούνται άλλες, 

παλαιότερες υποθέσεις τις οποίες το Δικαστήριο θα πρέπει να επιληφθεί.  Εάν οι 

συνήγοροι έχουν περιθώρια για σκοπούς συζήτησης, να είναι παρόντες στο 

Δικαστήριο, υπό διαφορετικές συνθήκες να κοινοποιήσουν ημερομηνίες εντός 

Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου που θα είναι σε θέση να ακουστεί η υπόθεση τους. 

6/20  Έχει ζητηθεί από τους συνηγόρους μια νέα ημερομηνία για να υπάρξει 

συνάντηση μεταξύ των Καθ’ ων η Αίτηση και του Ταμείου για σκοπούς συζήτησης της 

υπόθεσης.  Η συνήγορος της Αιτήτριας δεν έφερε ένσταση.  Η υπόθεση παρέμεινε για 

οδηγίες.  Οι συνήγοροι να ενημερώσουν το Δικαστήριο εάν υπήρξε οποιαδήποτε 

συνάντηση ή κατάληξη, ή αν υπάρχουν περιθώρια για κατάληξη.  Υπό διαφορετικές 

συνθήκες να ενημερώσουν το Δικαστήριο για την περαιτέρω πορεία της υπόθεσης. 
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384/20  Εκδίδεται διάταγμα για αποκάλυψη, επιθεώρηση και ανταλλαγή 

εγγράφων μέχρι τις 18.5.2021 και η υπόθεση ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες στις 

21.5.2021, η ώρα 9.00 π.μ. 

7/21  Εκδίδεται διάταγμα για αποκάλυψη, επιθεώρηση και ανταλλαγή 

εγγράφων μέχρι τις 18.5.2021 και η υπόθεση ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες στις 

21.5.2021, 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 


