
 
 

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Οι υποθέσεις οι οποίες είναι ορισμένες στις 19.4.2021 ενώπιον του κ. Ι.Α. 

Χατζητζιοβάννη, ορίζονται ως ακολούθως: 

 

815/16  Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση. 

489/17 & 490/17  Οι υποθέσεις είναι ορισμένες για ακρόαση. 

170/20  Οι Καθ’ ων η Αίτηση έχουν συμμορφωθεί με το διάταγμα του 

Δικαστηρίου και έχουν καταχωρήσει ένορκη δήλωση με αποκάλυψη εγγράφων.  Δεν 

υπάρχει συμμόρφωση από πλευράς της Αιτήτριας.  Παρατείνεται ο χρόνος μέχρι τις 

18.5.2021 και η υπόθεση ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες στις 21.5.2021, η ώρα 9.00 

π.μ. 

245/20  Υπάρχει συμμόρφωση και από τις δύο πλευρές με την καταχώρηση 

σύνοψης μαρτυρίας και καταλόγου μαρτύρων.  Αναμένεται η θέση των διαδίκων για 

την περαιτέρω πορεία της υπόθεσης.  Εάν υπάρχουν περιθώρια συζήτησης της 

υπόθεσης, συστήνεται όπως οι συνήγοροι είναι παρόντες στο Δικαστήριο γι’ αυτό τον 

σκοπό. 

300/20  Κατόπιν αιτήσεως των μερών, έχει εκδοθεί διάταγμα για αποκάλυψη, 

επιθεώρηση και ανταλλαγή εγγράφων.  Δεν υπάρχει συμμόρφωση, ως εκ τούτου 

παρατείνεται ο χρόνος μέχρι τις 18.5.2021 και η υπόθεση ορίζεται για περαιτέρω 

οδηγίες στις 21.5.2021, η ώρα 9.00 π.μ. 

329/20  Υπάρχει συμμόρφωση με το διάταγμα του Δικαστηρίου για αποκάλυψη 

εγγράφων από πλευράς του Αιτητή.  Δεν υπάρχει συμμόρφωση από πλευράς των 

Καθ’ ων η Αίτηση.  Παρατείνεται ο χρόνος μέχρι τις 18.5.2021 και η υπόθεση ορίζεται 

για περαιτέρω οδηγίες στις 21.5.2021, η ώρα 9.00 π.μ. 

341/20  Υπάρχει συμμόρφωση και από τις δύο πλευρές με την καταχώρηση 

καταλόγου μαρτύρων και σύνοψης μαρτυρίας.  Αναμένεται η θέση των συνηγόρων για 

την περαιτέρω πορεία της υπόθεσης.  Το Δικαστήριο θα ήθελε να συζητήσει την 

υπόθεση με τους συνηγόρους για σκοπούς εξώδικης διευθέτησης ή για περιορισμό της 

μαρτυρίας. 

353/20  Έχουν καταχωρηθεί και από τις δύο πλευρές ένορκες δηλώσεις για 

αποκάλυψη και επιθεώρηση εγγράφων, ως οι οδηγίες του Δικαστηρίου.  Ως εκ τούτου 

δίδονται περαιτέρω οδηγίες για κατάλογο μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας μέχρι τις 

24.5.2021 και η υπόθεση ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες στις 28.5.2021, η ώρα 9.00 

π.μ. 
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364/20  Με ηλεκτρονικό μήνυμα ζητείται όπως παραταθεί ο χρόνος για 

κατάλογο μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας, καθ’ ότι οι συνήγοροι συζητούν την 

υπόθεση για σκοπούς εξώδικης διευθέτησης.  Παρατείνεται ο χρόνος μέχρι τις 

24.5.2021 και η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες στις 28.5.2021, η ώρα 9.00 π.μ. 

399/20  Υπάρχει συμμόρφωση και από τις δύο πλευρές με την καταχώρηση 

καταλόγου μαρτύρων και σύνοψης μαρτυρίας.  Αναμένεται η θέση των συνηγόρων για 

την περαιτέρω πορεία της υπόθεσης.  Το Δικαστήριο θα ήθελε να συζητήσει την 

υπόθεση με τους συνηγόρους για σκοπούς εξώδικης διευθέτησης ή για περιορισμό της 

μαρτυρίας. 

 

 

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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