
 
 

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Οι υποθέσεις οι οποίες είναι ορισμένες στις 26.2.2021 ενώπιον του κ. Ι.Α. 

Χατζητζιοβάννη, ορίζονται ως ακολούθως: 

 

590/16  Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση.  Πρόκειται για παλαιά υπόθεση.  

Λόγω της πανδημίας ωστόσο, το Δικαστήριο δεν είναι σε θέση να επιληφθεί της 

παρούσας υπόθεσης λόγω παλαιότερων υποθέσεων των οποίων η ακρόαση έχει 

καθυστερήσει και το Δικαστήριο θα πρέπει να επιληφθεί.  Πρόκειται για υποθέσεις του 

2015 οι οποίες προηγούνται της παρούσας υπόθεσης.  Ως εκ τούτου, θα δοθεί νέα 

ημερομηνία για ακρόαση.  Η υπόθεση ορίζεται ξανά για ακρόαση στις 11.5.2021, η 

ώρα 9.30 π.μ. 

335/19  Επανειλημμένως έχει δοθεί χρόνος για αποκάλυψη εγγράφων από 

πλευράς των Καθ’ ων η Αίτηση με βάση τις οδηγίες που είχαν δοθεί από το Δικαστήριο 

στις 17.6.2020 με την ειδοποίηση ορισμού της υπόθεσης.  Για τελευταία φορά 

παρατείνεται ο χρόνος μέχρι τις 31.3.2021 και η υπόθεση ορίζεται για περαιτέρω 

οδηγίες στις 5.4.2021,  ώρα 9.00 π.μ. 

245/19  Έχει καταχωρηθεί εμφάνιση από πλευράς των Καθ’ ων η Αίτηση στις 

18.2.2021.  Δίδονται οδηγίες για αποκάλυψη, επιθεώρηση και ανταλλαγή εγγράφων 

μέχρι τις 2.4.2021 και η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες στις 6.4.2021, η ώρα 9.00 π.μ. 

248/19  Η υπόθεση είναι ορισμένη για οδηγίες.  Με βάση το πρακτικό ημερ. 

12.1.2021, οι Καθ’ ων η Αίτηση θα έπρεπε να προβούν σε αποκάλυψη, επιθεώρηση 

και ανταλλαγή εγγράφων μέχρι τις 22.2.2021.  Δεν το έπραξαν.  Ωστόσο, στις 

24.2.2021 παρουσιάστηκε ενώπιον του Δικαστηρίου η κα Μπριάνα και ζήτησε άδεια 

όπως προβεί σε αποκάλυψη, επιθεώρηση και ανταλλαγή εγγράφων.  Ανέφερε ότι η μη 

συμμόρφωση με τις οδηγίες του Δικαστηρίου ήταν για προσωπικούς λόγους, 

επικαλέστηκε δε και την αναστολή της περιόδου που έχει δοθεί λόγω πανδημίας.  Της 

έχει δοθεί η άδεια και έχει προβεί στην αποκάλυψη.  Δίδονται περαιτέρω οδηγίες για 

κατάλογο μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας και από τις δύο πλευρές μέχρι τις 

31.3.2021 και η υπόθεση ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες στις 5.4.2021, η ώρα 9.00 

π.μ. 

281/19 & 282/19 Οι υποθέσεις έχουν παραμείνει για οδηγίες με σκοπό τον 

εξώδικο συμβιβασμό, ή τον περιορισμό των επίδικων θεμάτων με την καταχώρηση 

παραδεκτών γεγονότων.  Δεν φαίνεται να έπραξαν οτιδήποτε οι συνήγοροι.  Οι 

συνήγοροι να κοινοποιήσουν τις θέσεις τους, ή να είναι παρόντες στο Δικαστήριο για 

τον περαιτέρω προγραμματισμό της υπόθεσης. 
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6/20  Η υπόθεση είναι ορισμένη για οδηγίες.  Αναμένεται από τους 

συνηγόρους να ενημερώσουν το Δικαστήριο για την περαιτέρω πορεία της υπόθεσης 

είτε μέσω e-mail, είτε με την παρουσία τους στο Δικαστήριο. 

72/20  Με βάση το τελευταίο πρακτικό, μετά την αποκάλυψη εγγράφων 

ζητήθηκε και από τις δύο πλευρές χρόνος για ανταλλαγή εγγράφων με σκοπό την 

ετοιμασία και καταχώρηση καταλόγου μαρτύρων.  Από τον φάκελο της υπόθεσης δεν 

υπάρχει οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση.  Αναμένεται από τους συνηγόρους να 

ενημερώσουν σχετικά το Δικαστήριο είτε μέσω e-mail είτε με την παρουσία τους, για 

την περαιτέρω πορεία της υπόθεσης. 

139/20  Από πλευράς των Καθ’ ων η Αίτηση υπάρχει πλήρης συμμόρφωση με 

την αποκάλυψη εγγράφων και την καταχώρηση ονομαστικού καταλόγου μαρτύρων.  

Από πλευράς της Αιτήτριας έχει καταχωρηθεί στις 10.2.2021 ένορκη δήλωση 

αποκάλυψης εγγράφων.  Παρατείνεται ο χρόνος για κατάλογο μαρτύρων και σύνοψη 

μαρτυρίας από πλευράς της Αιτήτριας μέχρι τις 31.3.2021 και η υπόθεση ορίζεται για 

περαιτέρω οδηγίες στις 6.4.2021, η ώρα 9.00 π.μ. 

224/20  Είχαν δοθεί οδηγίες για αποκάλυψη εγγράφων από πλευράς των Καθ’ 

ων η Αίτηση.  Υπάρχει συμμόρφωση από τις 12.2.2021.  Ως εκ τούτου, δίδονται 

περαιτέρω οδηγίες για κατάλογο μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας μέχρι τις 5.4.2021 

και η υπόθεση ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες στις 8.4.2021, η ώρα 9.00 π.μ. 

249/20  Είναι ορισμένη η αίτηση ημερ. 18.12.2020 για προδικαστική εκδίκαση 

των νομικών σημείων που εγείρονται στις παρ. 1 & 2 των γενικών λόγων εμφάνισης.  

Έχει ενημερωθεί το Δικαστήριο από τη συνήγορο που εμφανίζεται για τους Αιτητές ότι 

θα προχωρήσει στην καταχώρηση ένστασης το συντομότερο.  Παρατείνεται ο χρόνος 

για καταχώρηση ένστασης μέχρι τις 9.3.2021 και η υπόθεση ορίζεται για περαιτέρω 

οδηγίες στις 11.3.2021, η ώρα 9.00 π.μ. 

283/20  Είχαν δοθεί οδηγίες για αποκάλυψη, επιθεώρηση και ανταλλαγή 

εγγράφων.  Δεν φαίνεται να υπάρχει συμμόρφωση ούτε από πλευράς του Αιτητή, ούτε 

από πλευράς των Καθ’ ων η Αίτηση.  Οι συνήγοροι να είναι παρόντες στο Δικαστήριο, 

ή να κοινοποιήσουν τις θέσεις τους μέσω e-mail. 

285/20  Υπάρχει αποκάλυψη εγγράφων και από τις δύο πλευρές.  Δίδονται 

περαιτέρω οδηγίες για κατάλογο μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας μέχρι τις 5.4.2021 

και η υπόθεση ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες στις 8.4.2021, η ώρα 9.00 π.μ. 

290/20  Έχουν δοθεί οδηγίες για αποκάλυψη, επιθεώρηση και ανταλλαγή 

εγγράφων.  Υπάρχει συμμόρφωση από πλευράς της Αιτήτριας.  Δεν υπάρχει 

συμμόρφωση από πλευράς των Καθ’ ων η Αίτηση.  Παρατείνεται ο χρόνος μέχρι τις 

2.4.2021 και η υπόθεση ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες στις 7.4.2021, 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 


