
 
 

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Οι υποθέσεις οι οποίες είναι ορισμένες στις 26.5.2021 ενώπιον του κ. Ι.Α. 

Χατζητζιοβάννη, ορίζονται ως ακολούθως: 

 

882/16  Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση.  Οι συνήγοροι να είναι έτοιμοι 

για την ακρόαση.  Το Δικαστήριο δεν θα δεχθεί αναβολή, εκτός εάν η υπόθεση 

δηλωθεί. 

37/18  Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση.  Υπάρχουν παλαιότερες 

υποθέσεις τις οποίες το Δικαστήριο θα επιληφθεί.  Ως εκ τούτου, το πιο πιθανό είναι 

να δοθεί μια νέα ημερομηνία.  Το Δικαστήριο θα επιθυμούσε να συζητήσει την υπόθεση 

με τους συνηγόρους εάν υπάρχει οποιονδήποτε έδαφος, υπό διαφορετικές συνθήκες 

οι συνήγοροι να κοινοποιήσουν τις θέσεις τους για τον περαιτέρω προγραμματισμό 

της υπόθεσης, ή να είναι παρόντες στο Δικαστήριο. 

60/18  Αίτηση τροποποίησης ημερομηνίας 7.5.2021.  Οι συνήγοροι έχουν 

κοινοποιήσει τις θέσεις τους.  Η πλευρά των Καθ’ ων η Αίτηση ζητά χρόνο να μελετήσει 

την αίτηση για να τοποθετηθεί.  Η αίτηση ορίζεται για οδηγίες στις 24.6.2021, η ώρα 

9.00 π.μ.  Οποιαδήποτε ένσταση να καταχωρηθεί μέχρι τότε. 

322/19, 323/19 & 324/19 Οι υποθέσεις είναι ορισμένες για οδηγίες.  Αναμένεται 

από τους συνηγόρους να είναι παρόντες στο Δικαστήριο, ή να κοινοποιήσουν τις 

θέσεις τους για τον περαιτέρω προγραμματισμό των υποθέσεων. 

290/20  Η υπόθεση είναι ορισμένη για οδηγίες.  Υπάρχει σύνοψη μαρτυρίας από 

πλευράς των Καθ’ ων η Αίτηση.  Δεν φαίνεται να υπάρχει συμμόρφωση από πλευράς 

της Αιτήτριας, παρά τις οδηγίες του Δικαστηρίου.  Δίδεται χρόνος μέχρι τις 3.6.2021 

για κατάλογο μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας από πλευράς της Αιτήτριας και η 

υπόθεση ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες στις 8.6.2021, η ώρα 9.00 π.μ. 

369/20  Αίτηση για τροποποίηση ημερομηνίας 22.3.2021.  Έχει καταχωρηθεί 

ένσταση από πλευράς του Αιτητή στην κυρίως Αίτηση.  Η Αίτηση ορίζεται για ακρόαση 

στις 28.6.2021, η ώρα 9.30 π.μ. για να δοθούν γραπτές αγορεύσεις. 

 

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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