
 
 

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Οι υποθέσεις οι οποίες είναι ορισμένες στις 20.5.2021 ενώπιον του κ. Ι.Α. 

Χατζητζιοβάννη, ορίζονται ως ακολούθως: 

 

809/16  Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση.  Με e-mail το οποίο έχει 

κοινοποιηθεί από τους συνηγόρους, πληροφορείται το Δικαστήριο ότι η υπόθεση έχει 

διευθετηθεί εξωδίκως.  Για την εν λόγω υπόθεση θα γίνει ξεχωριστό πρακτικό. 

1002/16 Η υπόθεση είναι ορισμένη για οδηγίες.  Κατόπιν συζήτησης που είχαν 

οι συνήγοροι ενώπιον του Δικαστηρίου, παρέμεινε για οδηγίες για σκοπούς συζήτησης 

και αν το επιβάλλουν οι περιστάσεις, εξώδικης διευθέτησης της υπόθεσης.  Οι 

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

την περαιτέρω πορεία της υπόθεσης. 

366/17  Η υπόθεση έχει παραμείνει για οδηγίες με σκοπό να είναι παρόντες οι 

συνήγοροι που τη χειρίζονται, με σκοπό τη συζήτηση και την εξώδικη διευθέτηση. 

140/19-142/19& 284/19 Οι υποθέσεις είναι ορισμένες για ακρόαση ενώπιον 

Δικαστηρίου.  Προηγούνται άλλες παλαιότερες ακροάσεις τις οποίες το Δικαστήριο 

πρέπει να επιληφθεί, ωστόσο πρόκειται για υποθέσεις που επικαλούνται συνθήκες 

πλεονασμού και το Δικαστήριο θα ήθελε οπωσδήποτε να τις συζητήσει ενώπιον των 

συνηγόρων για σκοπούς εξώδικης διευθέτησης.  Εάν η μαρτυρία είναι περιορισμένη, 

ίσως θα βοηθήσει να περιοριστούν τα επίδικα θέματα και να ακουστεί σύντομα η 

υπόθεση. 

375/19  Έχει καταχωρηθεί κατάλογος μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας και από 

τις δύο πλευρές.  Με e-mail οι συνήγοροι αιτούνται όπως οριστεί για ακρόαση.  Η 

υπόθεση ορίζεται για ακρόαση στις 17.11.2021, η ώρα 9.30 π.μ. 

95/20  Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση.  Είναι δύσκολο να αρχίσει, 

λόγω παλαιοτέρων υποθέσεων.  Αν υπάρχουν περιθώρια συζήτησης, το Δικαστήριο 

θα επιθυμούσε όπως οι συνήγοροι να είναι παρόντες.  Αυτό επιβάλλει και ο περαιτέρω 

προγραμματισμός της υπόθεσης. 

96/20  Έχει καταχωρηθεί κατάλογος μαρτύρων από πλευράς των Καθ’ ων η 

Αίτηση.  Δεν υπάρχει συμμόρφωση από πλευράς της Αιτήτριας.  Τούτο θα έπρεπε να 

γίνει μέχρι τις 17.5.2021.  Παρατείνεται ο χρόνος μέχρι τις 7.6.2021 και η υπόθεση 

ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες στις 11.6.2021, η ώρα 9.00 π.μ. 

138/20  Από πλευράς της Αιτήτριας δεν φαίνεται να έχει καταχωρηθεί 

κατάλογος μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας, παρά τις οδηγίες του Δικαστηρίου.  Οι 

συνήγοροι να είναι παρόντες στο Δικαστήριο για περαιτέρω οδηγίες. 
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275/20  Υπάρχει αποκάλυψη εγγράφων και από τις δύο πλευρές.  Έχουν δοθεί 

οδηγίες δύο φορές για κατάλογο μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας.  Δεν υπάρχει 

συμμόρφωση από καμία πλευρά.  Δίδεται μια τελευταία ευκαιρία μέχρι τις 15.6.2021 

και ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες στις 18.6.2021. 

332/20  Υπάρχει αποκάλυψη εγγράφων και από τις δύο πλευρές.  Δίδονται 

περαιτέρω οδηγίες για κατάλογο μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας μέχρι τις 24.6.2021 

και η υπόθεση ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες στις 29.6.2021, η ώρα 9.00 π.μ. 

48/21  Έχει κοινοποιηθεί e-mail με το οποίο ζητείται απόσυρση της Αίτησης 

ως διευθετηθείσα.  Για την εν λόγω υπόθεση θα γίνει ξεχωριστό πρακτικο. 

 

 

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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