ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Οι υποθέσεις οι οποίες είναι ορισμένες στις 26.3.2021 ενώπιον του κ. Ι.Α.
Χατζητζιοβάννη, ορίζονται ως ακολούθως:

490/16 & 798/16

Ζητείται αναβολή της παρούσας υπόθεσης από πλευράς των

Καθ’ ων η Αίτηση, λόγω άλλης συνεχιζόμενης ακρόασης ενώπιον του Επαρχιακού
Δικαστηρίου. Η πλευρά των Αιτητών δεν φέρει ένσταση. Ζητείται σύντομη ημερομηνία
για ακρόαση. Η ακρόαση της υπόθεσης αναβάλλεται και ορίζεται ξανά για ακρόαση
στις 19.5.2021, η ώρα 9.30 π.μ. Εάν υπάρχει οποιονδήποτε κώλυμα από πλευράς
των συνηγόρων, να επικοινωνήσουν το συντομότερο με το Δικαστήριο για αλλαγή της
ημερομηνίας.
Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση. Το Δικαστήριο αναμένει τη

137/17

θέση των συνηγόρων ως προς την περαιτέρω πορεία της υπόθεσης.
296/19, 297/19

Οι υποθέσεις είναι ορισμένες για οδηγίες. Με βάση το τελευταίο

πρακτικό, αναμένετο από τους συνηγόρους ότι θα κατέληγαν στην καταχώρηση
παραδεκτών γεγονότων. Δεν είχε καταστεί δυνατό και η υπόθεση ορίστηκε ξανά για
οδηγίες. Από τον φάκελο δεν φαίνεται να έχουν γίνει παραδεκτά γεγονότα. Αναμένεται
η θέση των συνηγόρων για την περαιτέρω πορεία των υποθέσεων.
Έχει καταχωρηθεί κατάλογος μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας και από

334/19

τις δύο πλευρές. Ως εκ τούτου, οι συνήγοροι να κοινοποιήσουν τις θέσεις τους για την
περαιτέρω πορεία της υπόθεσης.
Η υπόθεση παρέμεινε για οδηγίες για σκοπούς διευθέτησης. Από τον

386/19

φάκελο της υπόθεσης δεν φαίνεται να υπάρχει οποιαδήποτε ενημέρωση, ως εκ τούτου
οι συνήγοροι να είναι παρόντες στο Δικαστήριο, ή να κοινοποιήσουν τις θέσεις τους
μέσω e-mail.
392/19

Είχε ζητηθεί χρόνος για να δοθούν περαιτέρω στοιχεία στο Ταμείο για

σκοπούς επανεξέτασης της υπόθεσης.

Από πλευράς του Ταμείου δεν υπήρχε

ένσταση. Δεν υπάρχει οποιαδήποτε ενημέρωση αν όντως υπήρχε συμμόρφωση ή
κατάληξη.

Ως εκ τούτου, οι συνήγοροι να είναι παρόντες στο Δικαστήριο, ή να

κοινοποιήσουν τις θέσεις τους μέσω e-mail.
94/20

Έχει ζητηθεί χρόνος για καταχώρηση παραδεκτών γεγονότων και για

συζήτηση της υπόθεσης. Δεν υπάρχει οποιαδήποτε ενημέρωση. Οι συνήγοροι να
κοινοποιήσουν τις θέσεις τους μέσω e-mail, ή να είναι παρόντες στο Δικαστήριο.

2
97/20

Υπάρχει αίτημα από πλευράς των Καθ’ ων η Αίτηση για παράταση του

χρόνου καταχώρησης της ένορκης δήλωσης για αποκάλυψη εγγράφων. Από πλευράς
της Αιτήτριας δεν υπάρχει ένσταση. Παρατείνεται ο χρόνος μέχρι τις 22.4.2021 και η
υπόθεση ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες στις 27.4.2021, η ώρα 9.00 π.μ.
359/20

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

δίδονται οδηγίες για κατάλογο μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας μέχρι τις 10.5.2021
και η υπόθεση ορίζεται για περαιτέρω οδη\γίες στις 14.5.2021, η ώρα 9.00 π.μ.
406/20

Η υπόθεση είναι ενώπιον του Δικαστηρίου για πρώτη φορά. Υπάρχει

αίτηση από πλευράς του Αιτητή στον τύπο 25. Εκδίδεται διάταγμα για αποκάλυψη,
επιθεώρηση και ανταλλαγή εγγράφων μέχρι τις 10.5.2021 και η υπόθεση ορίζεται για
οδηγίες στις 13.5.2021, 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

