
 
 

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Οι υποθέσεις οι οποίες είναι ορισμένες στις 28.5.2021 ενώπιον του κ. Ι.Α. 

Χατζητζιοβάννη, ορίζονται ως ακολούθως: 

 

815/16  Η υπόθεση είναι ορισμένη για οδηγίες.  Οι συνήγοροι να είναι παρόντες 

στο Δικαστήριο για την περαιτέρω πορεία της υπόθεσης. 

100/18  Η υπόθεση είναι ορισμένη για οδηγίες.  Επανειλημμένα έχει οριστεί για 

οδηγίες για σκοπούς διευθέτησης.  Αναμένεται η θέση των συνηγόρων.  Το Δικαστήριο 

θα επιθυμούσε να συζητήσει την υπόθεση με τους συνηγόρους και με τους πελάτες 

τους, αν δεν υπήρξε φυσικά διευθέτηση. 

118/18  Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση.  Λόγω παλαιότερων 

υποθέσεων, η ακρόαση της υπόθεσης δεν μπορεί να αρχίσει.  Το Δικαστήριο ωστόσο 

θα ήθελε αν υπάρχουν περιθώρια να συζητήσει την υπόθεση με τους συνηγόρους. 

6/20  Έχει ζητηθεί ημερομηνία για σκοπούς διευθέτησης της υπόθεσης.  Το 

Δικαστήριο αναμένει τη θέση των συνηγόρων. 

9/20  Στην παρούσα υπόθεση έχουν δοθεί επανειλημμένα οδηγίες για 

αποκάλυψη, επιθεώρηση και ανταλλαγή εγγράφων από πλευράς της Αιτήτριας.  Από 

τον φάκελο της υπόθεσης δεν φαίνεται να υπάρχει οποιαδήποτε συμμόρφωση.  Την 

τελευταία φορά μάλιστα, στις 27.4.21 εμφανίστηκε ο κ. Θεοδοσίου από πλευράς των 

Καθ’ ων η Αίτηση και ανέφερε ότι δεν έχει καμία ένσταση να παραταθεί ο χρόνος.  

Δόθηκε χρόνος μέχρι τις 24.5.2021, χωρίς ωστόσο να υπάρχει συμμόρφωση.  

Παρατείνεται ο χρόνος για αποκάλυψη και επιθεώρηση εγγράφων από πλευράς της 

Αιτήτριας μέχρι τις 8.6.2021.  Δίδονται περαιτέρω οδηγίες για κατάλογο μαρτύρων και 

σύνοψη μαρτυρίας μέχρι τις 7.7.2021 και η υπόθεση ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες 

στις 9.7.2021, η ώρα 9.00 π.μ. 

85/20  Η παρούσα υπόθεση φαίνεται να είναι ταχείας εκδίκασης.  Από τον 

φάκελο της υπόθεσης φαίνεται ότι υπάρχει ένορκη μαρτυρία από πλευράς της 

Αιτήτριας, χωρίς αυτό να διευκρινίζεται όπως είναι διατυπωμένο.  Από πλευράς του 

Καθ’ ου η Αίτηση δεν υπάρχει συμμόρφωση. Οι συνήγοροι να είναι παρόντες στο 

Δικαστήριο. 

307/20  Επανειλημμένες φορές έχει αναβληθεί η υπόθεση για σκοπούς 

καταχώρησης ένστασης μετά από αίτημα για καλύτερες λεπτομέρειες από πλευράς 

της Αιτήτριας.  Έχουν δοθεί, όπως αναφέρεται στο e-mail που έχει κοινοποιηθεί στο 

Δικαστήριο.  Έχει ετοιμαστεί η εμφάνιση.  Αναμένεται η θέση των πελατών τους.  

Ζητούν ένα μήνα παράταση.  Δεν υπάρχει ένσταση από την άλλη πλευρά.  Η υπόθεση 

ορίζεται για οδηγίες στις 2.7.2021, η ώρα 9.00 π.μ. 
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341/20  Είχε ζητηθεί χρόνος για εξέταση του ενδεχομένου καταχώρησης 

παραδεκτών γεγονότων για περιορισμό της μαρτυρίας.  Συμφωνούν και οι δύο 

πλευρές.  Η υπόθεση έχει οριστεί για οδηγίες.  Δεν φαίνεται να δόθηκαν οποιαδήποτε 

στοιχεία.  Οι συνήγοροι να είναι παρόντες, ή να κοινοποιήσουν τις θέσεις τους. 

349/20  Έχει αποσταλεί e-mail από πλευράς των Καθ’ ων η Αίτηση, με το οποίο 

ζητείται παράταση χρόνου δύο μηνών για αποκάλυψη εγγράφων.  Διερωτάται το 

Δικαστήριο πώς έχει ετοιμαστεί η υπεράσπιση χωρίς την ύπαρξη των εγγράφων τα 

οποία θα την υποστηρίξουν.  Δεν έχουμε τη θέση της άλλης πλευράς, η οποία έχει 

προβεί σε αποκάλυψη εγγράφων στις 15.4.2021.  Παρατείνεται ο χρόνος για 

αποκάλυψη εγγράφων από πλευράς των Καθ’ ων η Αίτηση μέχρι τις 2.7.2021 και η 

υπόθεση ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες στις 7.7.2021, η ώρα 9.00 π.μ. 

353/20  Υπάρχει αποκάλυψη εγγράφων και σύνοψη μαρτυρίας και από τις δύο 

πλευρές.  Αναμένεται η θέση των συνηγόρων για την περαιτέρω πορεία της υπόθεσης. 

364/20  Ζητείται χρόνος από πλευράς των Καθ’ ων η Αίτηση να ενημερώσουν 

για τον πελάτη τους για την πρόθεση τους να αποσυρθούν από την υπόθεση.  Δεν 

υπάρχει ένσταση από την άλλη πλευρά.  Αναμένεται ωστόσο ότι η πλευρά της 

Αιτήτριας θα προχωρήσει στην καταχώρηση καταλόγου μαρτύρων και σύνοψης 

μαρτυρίας.  Δίδεται χρόνος για καταχώρηση καταλόγου μαρτύρων και σύνοψης 

μαρτυρίας μέχρι τις 25.6.2021 και η υπόθεση ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες στις 

30.6.2021, στις 9.00 π.μ.  Μέχρι τότε, η πλευρά των Καθ’ ων η Αίτηση να 

προσδιορίσουν τη θέση τους κατά πόσο θα αποσυρθούν. 

 

 

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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