ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Οι υποθέσεις οι οποίες είναι ορισμένες στις 4.3.2021 ενώπιον του κ. Ι.Α.
Χατζητζιοβάννη, ορίζονται ως ακολούθως:

Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση. Υπάρχει e-mail από πλευράς

315/15

του Αιτητή με το οποίο ζητείται αναβολή της υπόθεσης, καθ’ ότι ο κ. Βραχίμης που
χειρίζεται την υπόθεση θα βρίσκεται ενώπιον του Δευτεροβάθμιου Οικογενειακού
Δικαστηρίου σε ακρόαση εφέσεως. Η πλευρά των Καθ’ ων η Αίτηση δεν φέρει καμία
ένσταση.

Ζητείται από κοινού μια νέα ημερομηνία εντός Απριλίου.

Η υπόθεση

αναβάλλεται και ορίζεται ξανά για ακρόαση στις 22.4.2021, η ώρα 9.30 π.μ.
466/16

Η υπόθεση είναι ορισμένη για οδηγίες. Την προηγούμενη φορά ανα-

φέρθηκε από τους συνηγόρους ότι είναι πολύ κοντά να διευθετήσουν την υπόθεση, ότι
υπήρξαν συζητήσεις, υπάρχει κάποιο χάσμα το οποίο πιστεύουν ότι θα γεφυρώσουν
και ως εκ τούτου έχει ζητηθεί μια νέα ημερομηνία. Οι συνήγοροι να είναι παρόντες στο
Δικαστήριο.
370/17

Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση.

Λόγω παλαιότερων

υποθέσεων τις οποίες το Δικαστήριο θα πρέπει να επιληφθεί και λόγω των
καθυστερήσεων που έχουν προκύψει με την πανδημία, το Δικαστήριο αδυνατεί να
αρχίσει την ακρόαση της υπόθεσης. Ως εκ τούτου, θα δοθεί μια νέα ημερομηνία. Η
υπόθεση ορίζεται για ακρόαση στις 7.6.2021, η ώρα 9.30 π.μ.
486/17

Υπάρχει γραπτό αίτημα για ορισμό της υπόθεσης σε μια νέα

ημερομηνία για τον λόγο ότι εκκρεμεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου αίτηση για
άδεια συνέχισης της διαδικασίας, που είναι ορισμένη στις 9.3.2021. Ενόψει τούτου, η
υπόθεση ορίζεται για οδηγίες στις 13.4.2021, η ώρα 9.00 π.μ. Μέχρι τότε να γίνουν
όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες για τροποποίηση του τίτλου της αίτησης, ώστε να
συνεχιστεί η διαδικασία ενώπιον του εκκαθαριστή.
75/19

Από τον φάκελο της υπόθεσης φαίνεται ότι υπάρχει συμμόρφωση και

από τις δύο πλευρές με την καταχώρηση καταλόγου μαρτύρων και σύνοψης
μαρτυρίας. Για σκοπούς προγραμματισμού της υπόθεσης, ορίζεται για οδηγίες στις
16.4.2021, η ώρα 9.00 π.μ.
241/19

Η υπόθεση είναι ορισμένη για οδηγίες για σκοπούς συζήτησης και

διευθέτησης της. Αναμένεται από τους συνηγόρους να ενημερώσουν ανάλογα το
Δικαστήριο. Προτιμότερο, ωστόσο, οι συνήγοροι να είναι παρόντες στο Δικαστήριο.
341/19

Η υπόθεση έχει παραμείνει για οδηγίες για σκοπούς συζήτησης. Οι

συνήγοροι να κοινοποιήσουν τις θέσεις τους, ή να είναι παρόντες στο Δικαστήριο γι’
αυτόν τον σκοπό.
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Υπάρχει ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων από μέρους της

237/20

Αιτήτριας. Δεν υπάρχει από μέρους των Καθ’ ων η Αίτηση. Παρατείνεται ο χρόνος
μέχρι τις 31.3.2021 και η υπόθεση ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες στις 5.4.2021, η ώρα
9.00 π.μ.
239/20

Έχει καταχωρηθεί ονομαστικός κατάλογος μαρτύρων και σύνοψη

μαρτυρίας και από τις δύο πλευρές με βάση τη Δ.30. Αναμένεται από τους συνηγόρους
όπως κοινοποιήσουν τις θέσεις τους σε σχέση με την περαιτέρω πορεία της υπόθεσης.
Αν οι συνήγοροι είναι σε θέση να συζητήσουν την υπόθεση για εξώδικη διευθέτηση,
θα ήταν καλό να βρίσκονται στο Δικαστήριο.
340/20

Υπάρχει αποκάλυψη εγγράφων και από τις δύο πλευρές. Ως εκ τούτου,

δίδονται οδηγίες για κατάλογο μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας μέχρι τις 14.4.2021
και η υπόθεση ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες στις 16.4.2021, η ώρα 9.00 π.μ.

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

