
 
 

 

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Οι υποθέσεις οι οποίες είναι ορισμένες στις 21.4.2021 ενώπιον του κ. Ι.Α. 

Χατζητζιοβάννη, ορίζονται ως ακολούθως: 

 

926/12 – 292/12 & 299/13 Πρόκειται για υπόθεση της Λάρνακας την οποία 

επιλαμβάνεται ο Πρόεδρος λόγω εξαίρεσης της κας Παπαγεωργίου.  Υπάρχει Αίτηση 

ημερομηνίας 26.3.2021 για αναστολή εκτέλεσης της απόφασης. Το Δικαστήριο έχει 

μελετήσει την αίτηση και δίδονται οδηγίες όπως επιδοθεί στην άλλη πλευρά.  Ορίζεται 

με τις ίδιες οδηγίες στις 24.5.2021, η ώρα 9.00 π.μ. 

514/16  Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση.  Οπωσδήποτε οι συνήγοροι να 

είναι παρόντες στο Δικαστήριο. 

130/17 – 134/17 Οι υποθέσεις είναι ορισμένες για ακρόαση.  Οπωσδήποτε οι 

συνήγοροι να είναι παρόντες στο Δικαστήριο. 

366/17  Με βάση το τελευταίο πρακτικό του Δικαστηρίου, οι συνήγοροι να είναι 

παρόντες στο Δικαστήριο για σκοπούς συζήτησης της υπόθεσης ή για τον περαιτέρω 

προγραμματισμό της υπόθεσης. 

100/18  Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση.  Οι συνήγοροι να είναι 

παρόντες στο Δικαστήριο για σκοπούς συζήτησης της υπόθεσης ή για τον περαιτέρω 

προγραμματισμό της υπόθεσης. 

295/18  Υπάρχει αίτημα για αναβολή της υπόθεσης από τον συνήγορο της 

Αιτήτριας για τον λόγο ότι θα είναι απασχολημένος ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου 

σε ακρόαση πολιτικής έφεσης.  Η άλλη πλευρά δεν φέρει ένσταση, ωστόσο αιτείται την 

καταβολή των εξόδων.  Επειδή υπάρχει το αίτημα για καταβολή εξόδων, οι συνήγοροι 

να είναι παρόντες στο Δικαστήριο. 

338/20  Η υπόθεση είναι ορισμένη για πρώτη φορά ενώπιον του Δικαστηρίου.  

Εκδίδεται διάταγμα για αποκάλυψη, επιθεώρηση και ανταλλαγή εγγράφων μέχρι τις 

28.5.2021 και η υπόθεση ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες στις 2.6.2021, η ώρα 9.00 

π.μ. 

411/20  Υπάρχει αίτηση, με βάση τη Δ.30, για οδηγίες.  Εκδίδεται διάταγμα για 

αποκάλυψη, επιθεώρηση και ανταλλαγή εγγράφων μέχρι τις 28.5.2021 και η υπόθεση 

ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες στις 2.6.2021, η ώρα 9.00 π.μ. 
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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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