
 
 

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Οι υποθέσεις οι οποίες είναι ορισμένες στις 16.4.2021 ενώπιον του κ. Ι.Α. 

Χατζητζιοβάννη, ορίζονται ως ακολούθως: 

 

21/17  Με μακροσκελή αναφορά του δικηγόρου των Καθ’ ων η Αίτηση των 

προσωπικών προβλημάτων που αντιμετώπιζε και αντιμετωπίζει με επακόλουθο να 

μην είναι σε θέση να αρχίσει την ακρόαση της υπόθεσης, αιτείται αναβολής της 

ακρόασης με την πλευρά του Αιτητή να μην φέρει ένσταση, να δηλώνει ετοιμότητα και 

να αιτείται όπως τα έξοδα να είναι στην πορεία και σε καμία περίπτωση εναντίον τους.  

Ως εκ τούτου, οι συνήγοροι να είναι παρόντες στο Δικαστήριο για μια νέα ημερομηνία, 

ή να κοινοποιήσουν ημερομηνίες για ακρόαση στο Δικαστήριο μέσω e-mail. 

371/17  Υπάρχει επιστολή από πλευράς του δικηγόρου των Καθ’ ων η Αίτηση 

με την οποία αιτούνται αναβολής δια τους λόγους που αναφέρονται στο e-mail.  Έχει 

διαβιβαστεί και η θέση της άλλης πλευράς.  Δεν υπάρχει ένσταση.  Ωστόσο, οι 

συνήγοροι να είναι παρόντες στο Δικαστήριο για τον περαιτέρω προγραμματισμό της 

υπόθεσης. 

260/18 κ.ά. Πρόκειται για σειρά υποθέσεων με το ίδιο αντικείμενο και τους ίδιους 

συνηγόρους.  Με βάση το πρακτικό του Δικαστηρίου, αναμένεται από τους 

συνηγόρους να προσδιορίσουν τη θέση τους για την περαιτέρω πορεία των 

υποθέσεων, ως έχουν ήδη αναλάβει.  Ως εκ τούτου, οι συνήγοροι να βρίσκονται στο 

Δικαστήριο. 

335/18, 336/18 Πρόκειται για υποθέσεις που συνδέονται με τις πιο πάνω, 

ωστόσο ο Καθ’ ου η Αίτηση εκπροσωπείται από ιδιώτη δικηγόρο.  Και στις εν λόγω 

υποθέσεις αναμένεται η θέση των μερών, ως εκ τούτου να είναι παρόντες στο 

Δικαστήριο. 

75/19  Η εν λόγω υπόθεση φαίνεται να συνδέεται με τις πιο πάνω υποθέσεις.  

Ως εκ τούτου, αναμένεται η θέση των συνηγόρων οι οποίοι να είναι παρόντες στο 

Δικαστήριο. 

151/20  Είναι ορισμένη η ενδιάμεση αίτηση για οδηγίες.  Είχε ζητηθεί από τους 

συνηγόρους των Καθ’ ων η Αίτηση να καταχωρήσουν συμπληρωματική ένορκη 

δήλωση.  Οι συνήγοροι να είναι παρόντες στο Δικαστήριο για την περαιτέρω πορεία 

της υπόθεσης. 

340/20  Η υπόθεση είναι ορισμένη για οδηγίες.  Υπάρχει συμμόρφωση και 

καταχώρηση καταλόγου μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας και από τις δύο πλευρές.  

Αναμένεται η θέση των συνηγόρων για την περαιτέρω πορεία της υπόθεσης. 
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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 

Για οποιανδήποτε τηλεφωνική επικοινωνία με τη γραμματέα του Δικαστηρίου, η 

επικοινωνία να είναι μετά τις 12.15. 
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