
 
 

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Οι υποθέσεις οι οποίες είναι ορισμένες στις 11.3.2021 ενώπιον του κ. Ι.Α. 

Χατζητζιοβάννη, ορίζονται ως ακολούθως: 

 

289/19  Η παρούσα υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση.  Δυστυχώς, λόγω της 

πανδημίας η υπόθεση δεν μπορεί να ακουστεί.  Προηγούνται άλλες παλαιότερες 

υποθέσεις, οι οποίες θα πρέπει οπωσδήποτε να ακουστούν.  Ως εκ τούτου, θα δοθεί 

μια νέα ημερομηνία.  Η ακρόαση της υπόθεσης αναβάλλεται και η υπόθεση ορίζεται 

ξανά για ακρόαση στις 8.10.2021, η ώρα 9.30 π.μ. 

589/16  Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση.  Λόγω παλαιότερων 

ακροάσεων τις οποίες το Δικαστήριο θα πρέπει να επιληφθεί και οι οποίες έχουν 

καθυστερήσει λόγω της πανδημίας, το Δικαστήριο θα δώσει μια νέα ημερομηνία.  Η 

ακρόαση της υπόθεσης αναβάλλεται και η υπόθεση ορίζεται ξανά για ακρόαση στις 

10.6.2021, η ώρα 9.30 π.μ. 

375/19  Παρά τις οδηγίες του Δικαστηρίου, καμία από τις δύο πλευρές δεν έχει 

καταχωρήσει κατάλογο μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας.  Δίδεται μια τελευταία 

ημερομηνία για σκοπούς συμμόρφωσης.  Κατάλογος μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας 

να καταχωρηθούν μέχρι τις 22.4.2021 και η υπόθεση ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες 

στις 26.4.2021, η ώρα 9.30 π.μ. 

138/20  Υπάρχει συμμόρφωση για αποκάλυψη εγγράφων και από τις δύο 

πλευρές.  Δίδονται οδηγίες για κατάλογο μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας μέχρι τις 

22.4.2021 και η υπόθεση ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες στις 26.4.2021, η ώρα 9.30 

π.μ. 

249/20  Υπάρχει αίτηση για εκδίκαση προδικαστικού σημείου.  Είχαν δοθεί 

οδηγίες για καταχώρηση της ένστασης μέχρι τις 9.3.2021.  Δεν φαίνεται να έχει 

κατατεθεί μέχρι αυτή την στιγμή οποιαδήποτε ένσταση.  Η υπόθεση είναι ορισμένη για 

οδηγίες.  Αναμένεται η φυσική παρουσία των συνηγόρων. 

275/20  Υπάρχει αποκάλυψη εγγράφων και από τις δύο πλευρές.  Δίδονται 

περαιτέρω οδηγίες για κατάλογο μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας μέχρι τις 22.4.2021 

και η υπόθεση ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες στις 26.4.2021, η ώρα 9.00 π.μ. 

277/20  Έχει εκδοθεί διάταγμα για αποκάλυψη εγγράφων μέχρι τις 5.3.2021.  

Δεν φαίνεται να υπάρχει συμμόρφωση.  Παρατείνεται ο χρόνος μέχρι τις 5.4.2021 και 

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

 



2 
 

 

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 


