
 
 

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Οι υποθέσεις οι οποίες είναι ορισμένες στις 27.5.2021 ενώπιον του κ. Ι.Α. 

Χατζητζιοβάννη, ορίζονται ως ακολούθως: 

 

943/16  Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση.  Το Δικαστήριο θα είναι 

απασχολημένο με την ακρόαση παλαιότερης υπόθεσης.  Ίσως να είναι δύσκολο να 

αρχίσει η ακρόαση.  Οι συνήγοροι να είναι παρόντες στο Δικαστήριο. 

26/18  Η υπόθεση είναι ταχείας εκδίκασης.  Οι συνήγοροι να είναι παρόντες 

στο Δικαστήριο. 

115/18  Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση.  Υπήρχε διορισμός νέου 

δικηγόρου και τροποποίηση του δικογράφου.  Οι συνήγοροι να είναι παρόντες στο 

Δικαστήριο για την περαιτέρω πορεία της υπόθεσης. 

260/18 κ.ά. (σειρά υποθέσεων με τον Γενικό Εισαγγελέα) Οι συνήγοροι να είναι 

παρόντες στο Δικαστήριο για τον περαιτέρω προγραμματισμό των υποθέσεων. 

335/18 & 336/18 Οι συνήγοροι να είναι παρόντες στο Δικαστήριο για τον 

περαιτέρω προγραμματισμό των υποθέσεων. 

137/20  Η υπόθεση είναι ορισμένη για οδηγίες με σκοπό τη συζήτηση για 

εξώδικη διευθέτηση.  Αναφέρθηκε από τους συνηγόρους ότι θα προχωρήσουν και 

στην καταχώρηση παραδεκτών γεγονότων σε περίπτωση που δεν κατέληγαν σε 

διευθέτηση.  Αναμένεται η θέση των συνηγόρων, οι οποίοι να είναι παρόντες στο 

Δικαστήριο. 

319/20  Από τον φάκελο της υπόθεσης φαίνεται ότι έχει καταχωρηθεί κατάλογος 

μαρτύρων από πλευράς της Αιτήτριας.  Δεν έχει καταχωρηθεί από πλευράς των Καθ’ 

ων η Αίτηση, παρά τις οδηγίες του Δικαστηρίου.  Οι οδηγίες είχαν δοθεί από τις 

15.4.2021.  Παρατείνεται ο χρόνος μέχρι τις 18.6.2021 και η υπόθεση ορίζεται για 

περαιτέρω οδηγίες στις 23.6.2021, η ώρα 9.00 π.μ. 

414/20  Είχαν 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 

18.6.2021 και η υπόθεση ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες στις 23.6.2021, η ώρα 9.00 

π.μ. 

4/21  Είχαν δοθεί οδηγίες για αποκάλυψη, επιθεώρηση και ανταλλαγή 

εγγράφων.  Υπάρχει συμμόρφωση από πλευράς των Καθ’ ων η Αίτηση 1.  Δεν υπάρχει 

συμμόρφωση από πλευράς Αιτητή και από το Ταμείο.  Παρατείνεται ο χρόνος μέχρι τις 

18.6.2021 και η υπόθεση ορίζεται ξανά για οδηγίες στις 23.6.2021, 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 

Για οποιανδήποτε τηλεφωνική επικοινωνία με τη γραμματέα του Δικαστηρίου, η 

επικοινωνία να είναι μετά τις 12.15. 
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