ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Οι υποθέσεις οι οποίες είναι ορισμένες στις 13.4.2021 ενώπιον του κ. Ι.Α.
Χατζητζιοβάννη, ορίζονται ως ακολούθως:

171/17 – 174/17

Οι υποθέσεις είναι ορισμένες για ακρόαση.

Οι συνήγοροι

συστήνεται να είναι παρόντες στο Δικαστήριο.
486/17

Υπάρχει ενδιάμεση αίτηση.

Οι συνήγοροι να είναι παρόντες στο

Δικαστήριο.
54/18

Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση.

Υπάρχουν παλαιότερες

ακροάσεις τις οποίες το Δικαστήριο θα πρέπει να επιληφθεί.

Το Δικαστήριο θα

επιθυμούσε να συζητήσει την υπόθεση σε μια τελευταία προσπάθεια εξώδικου
συμβιβασμού με όσα είχαν αναφερθεί και τις προηγούμενες φορές. Αναμένεται από
τους συνηγόρους να είναι παρόντες, ή να κοινοποιήσουν τις θέσεις τους.
165/20

Είχαν δοθεί οδηγίες για αποκάλυψη και επιθεώρηση εγγράφων.

Υπάρχει συμμόρφωση από πλευράς των Καθ’ ων η αίτηση στις 22.2.2021, ωστόσο
μετά από επανειλημμένες αναβολές δεν υπάρχει συμμόρφωση από πλευράς της
Αιτήτριας.

Θα δοθεί μια τελευταία ημερομηνία μέχρι τις 21.4.2021 για σκοπούς

συμμόρφωσης από πλευράς της Αιτήτριας.

Είτε υπάρξει συμμόρφωση είτε όχι,

δίδονται περαιτέρω οδηγίες για κατάλογο μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας μέχρι τις
31.5.2021 και η υπόθεση ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες στις 3.6.2021, η ώρα 9.00
π.μ.
229/20

Η υπόθεση είναι ορισμένη για οδηγίες.

Είχαν δοθεί οδηγίες για

κατάλογο μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας από 1.3.2021. Δεν υπάρχει συμμόρφωση.
Παρατείνεται ο χρόνος μέχρι τις 20.5.2021 και η υπόθεση ορίζεται για περαιτέρω
οδηγίες στις 25.5.2021, η ώρα 9.00 π.μ.
281/20

Είχαν δοθεί οδηγίες για κατάλογο μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας.

Υπάρχει συμμόρφωση και από τις δύο πλευρές. Αναμένεται από τους συνηγόρους να
κοινοποιήσουν τις θέσεις τους για την περαιτέρω πορεία της υπόθεσης.
287/20

Και οι δύο πλευρές έχουν καταχωρήσει κατάλογο μαρτύρων και

σύνοψη μαρτυρίας.

Οι συνήγοροι να είναι παρόντες στο Δικαστήριο ή να

κοινοποιήσουν τις θέσεις τους γραπτώς μέσω e-mail.
365/20

Οι συνήγοροι να είναι παρόντες στο Δικαστήριο.

2
385/20

Η υπόθεση είναι ορισμένη για οδηγίες.

Εκδίδεται διάταγμα για

αποκάλυψη, επιθεώρηση και ανταλλαγή εγγράφων μέχρι τις 20.5.2021 και η υπόθεση
ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες στις 25.5.2021, 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

