
 
 

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Οι υποθέσεις οι οποίες είναι ορισμένες στις 5.3.2021 ενώπιον του κ. Ι.Α. 

Χατζητζιοβάννη, ορίζονται ως ακολούθως: 

 

7/17  Είναι ορισμένη για ακρόαση η ενδιάμεση αίτηση ημερ. 3.12.2020 που 

αφορά το προδικαστικό σημείο που εγείρουν οι Καθ’ ων η Αίτηση. 

606/16  Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση.  Λόγω παλαιότερων 

υποθέσεων τις οποίες το Δικαστήριο θα πρέπει να επιληφθεί και οι οποίες προ-

ηγούνται της παρούσας, θα δοθεί μια νέα ημερομηνία.  Η υπόθεση ορίζεται ξανά για 

ακρόαση στις 7.6.2021, η ώρα 9.30 π.μ. 

384/19  Την προηγούμενη φορά είχε ζητηθεί χρόνος από τους Καθ’ ων η Αίτηση 

ώστε να κοινοποιήσουν νέα στοιχεία προς το Ταμείο για σκοπούς επανεξέτασης της 

Αίτησης.  Ως εκ τούτου, να ενημερώσουν ανάλογα το Δικαστήριο αν υπάρχει οποια-

δήποτε εξέλιξη ή αν η υπόθεση θα πρέπει να οριστεί για ακρόαση ή για οποιεσδήποτε 

άλλες οδηγίες. 

85/20  Από σχετικό e-mail που έχει κοινοποιήσει η συνήγορος της Αιτήτριας, 

ζητείται όπως δοθούν οδηγίες για καταχώρηση γραπτής μαρτυρίας καθ’ ότι το 

αντικείμενο της Αίτησης είναι κάτω των 3.000.  Ως εκ τούτου, δίδονται οδηγίες όπως οι 

Καθ’ ων η Αίτηση καταχωρήσουν στο Δικαστήριο και παραδώσουν στην άλλη πλευρά 

τη γραπτή τους μαρτυρία μέχρι τις 15.4.2021 και η Αιτήτρια να καταθέσει στο 

Δικαστήριο και να παραδώσει στην άλλη πλευρά τη δική της γραπτή μαρτυρία μέχρι 

τις 25.5.2021.  Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες στις 28.5.2021 στις 9.00 π.μ.  Οι 

συνήγοροι να τοποθετηθούν αν θα υπάρχει αντεξέταση ή επί της μαρτυρίας. 

300/20  Έχουν καταχωρηθεί αιτήσεις για οδηγίες με βάση τον τύπο 25.  

Εκδίδεται διάταγμα για αποκάλυψη, επιθεώρηση και ανταλλαγή εγγράφων μέχρι τις 

15.4.2021 και η υπόθεση ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες στις 19.4.2021, η ώρα 9.00 

π.μ. 

320/20  Έχει εκδοθεί διάταγμα για αποκάλυψη, επιθεώρηση και ανταλλαγή 

εγγράφων μέχρι τις 2.3.2021.  Με e-mail οι συνήγοροι ζητούν όπως τους δοθεί επι-

πλέον χρόνος 15 ημερών για σκοπούς συμμόρφωσης.  Παρατείνεται ο χρόνος μέχρι 

τις 26.3.2021 και η υπόθεση ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες στις 31.3.2021, η ώρα 

9.00 π.μ. 

378/20  Έχει εκδοθεί διάταγμα μετά από αίτηση των δικηγόρων της Αιτήτριας 

για αποκάλυψη, επιθεώρηση και ανταλλαγή εγγράφων μέχρι τις 2.3.2021.  Δεν 

φαίνεται να υπάρχει συμμόρφωση.  Παρατείνεται ο χρόνος μέχρι τις 26.3.2021 και η 

υπόθεση ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες στις 31.3.2021, 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 


