
 
 

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Οι υποθέσεις οι οποίες είναι ορισμένες στις 11.1.2021 ενώπιον του κ. Ι.Α. 

Χατζητζιοβάννη, ορίζονται ως ακολούθως: 

 

390/15  Μετά την λήψη των τελικών γραπτών αγορεύσεων και από τις δύο 

πλευρές, επιφυλάσσεται απόφαση. 

285/17  Η υπόθεση είναι ορισμένη για οδηγίες.  Ορίζεται ξανά για οδηγίες στις 

15.2.2021, η ώρα 9.00 π.μ. 

631/19, 632/19 Με e-mail οι συνήγοροι ενημερώνουν το Δικαστήριο ότι υπήρξε 

αποκάλυψη εγγράφων και κατάλογος μαρτύρων και ως εκ τούτου ζητούν όπως οι 

υποθέσεις οριστούν για ακρόαση.  Ορίζονται για ακρόαση στις 22.9.2021, η ώρα 9.30 

π.μ. 

402/19  Έχει καταχωρηθεί κατάλογος μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας και ως 

εκ τούτου η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες στις 15.2.2021, η ώρα 9.00 π.μ. 

137/20  Η υπόθεση είναι ορισμένη για οδηγίες.  Υπάρχει καταχώρηση 

καταλόγου μαρτύρων και από τις δύο πλευρές.  Όπως έχει αναφερθεί στο 

προηγούμενο πρακτικό, το Δικαστήριο μελετώντας τον φάκελο της υπόθεσης επιθυμεί 

όπως συζητήσει την υπόθεση με τους συνηγόρους με απώτερο σκοπό τον περιορισμό 

της μαρτυρίας ή ακόμα και την διευθέτηση της υπόθεσης.  Ως εκ τούτου, η υπόθεση 

ορίζεται με τις ίδιες οδηγίες στις 15.2.2021, η ώρα 9.00 π.μ. 

145/20  Υπάρχει συμμόρφωση από πλευράς και των δύο πλευρών με την 

καταχώρηση καταλόγου μαρτύρων.  Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες στις 15.2.2021 

στις 9.00 η ώρα για σκοπούς συζήτησης της υπόθεσης. 

159/20  Υπάρχει συμμόρφωση με τη Δ.30.  Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες στις 

15.2.2021, η ώρα 9.00 π.μ. 

340/20  Η υπόθεση έχει οριστεί για πρώτη φορά ενώπιον του Δικαστηρίου.  

Υπάρχει κλήση για οδηγίες από πλευράς του Αιτητή.  Εκδίδεται διάταγμα για 

αποκάλυψη, επιθεώρηση και ανταλλαγή εγγράφων μέχρι τις 26.2.2021 και η υπόθεση 

ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες στις 4.3.2021, 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 


