ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Οι υποθέσεις οι οποίες είναι ορισμένες στις 20.4.2021 ενώπιον του κ. Ι.Α.
Χατζητζιοβάννη, ορίζονται ως ακολούθως:

403/15

Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση. Πρόκειται για παλαιά υπόθεση,

της οποίας η ακρόαση θα αρχίσει οπωσδήποτε.

Αναμένεται ωστόσο από τους

συνηγόρους να συζητήσουν την υπόθεση για σκοπούς εξώδικου συμβιβασμού, καθώς
δεν πρόκειται για μεγάλη υπόθεση.
289/17

Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση. Προηγείται η υπόθεση 403/15.

Δεν φαίνεται να είναι υπόθεση με πολλά επίδικα θέματα.

Συστήνεται όπως οι

συνήγοροι είναι παρόντες στο Δικαστήριο για σκοπούς συζήτησης της υπόθεσης. Οι
πιθανότητες έναρξης της ακρόασης της θα είναι περιορισμένες, ενόψει της
παλαιότερης υπόθεσης.
46/18

Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση.

Λόγω παλαιότερων

υποθέσεων, είναι αδύνατο να αρχίσει η ακρόαση. Ωστόσο, το Δικαστήριο θα ανέμενε
από τους συνηγόρους όπως συζητήσουν την υπόθεση για σκοπούς εξώδικης
διευθέτησης. Πρόκειται για παλαιά, μικρή υπόθεση και το Δικαστήριο διερωτάται γιατί
δεν τέθηκε σε ταχεία διαδικασία. Ως εκ τούτου, οι συνήγοροι να είναι οπωσδήποτε
παρόντες στο Δικαστήριο.
20/19 & 23/19, 21/19 & 22/19

Οι υποθέσεις είναι ορισμένες για ακρόαση. Είναι

αδύνατο να αρχίσει η ακρόαση τους. Ως εκ τούτου, θα δοθεί μια νέα ημερομηνία για
ακρόαση. Για τον προγραμματισμό των υποθέσεων, θα ήταν καλό οι συνήγοροι να
είναι παρόντες στο Δικαστήριο.
20/20

Είχαν δοθεί οδηγίες για αποκάλυψη εγγράφων από πλευράς του Αιτητή

μέχρι τις 8.3.2021 και περαιτέρω οδηγίες για κατάλογο μαρτύρων και σύνοψη
μαρτυρίας μέχρι τις 16.4.2021 και από τις δύο πλευρές. Από τον φάκελο της υπόθεσης
φαίνεται ότι η συνήγορος του Αιτητή ζήτησε παράταση χρόνου και καταχώρησε ένορκη
δήλωση αποκάλυψης εγγράφων στις 7.4.2021. Επίσης σήμερα προχώρησε στην
κατάθεση καταλόγου μαρτύρων και σύνοψης μαρτυρίας, κάτι που δεν έπραξε η
πλευρά των Καθ’ ων η Αίτηση. Υπό αυτά τα δεδομένα θα παραταθεί ο χρόνος για
κατάλογο μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας από πλευράς των Καθ’ ων η Αίτηση μέχρι
τις 26.5.2021 και η υπόθεση ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες στις 31.5.2021, η ώρα
9.00 π.μ.

2
349/20

Στην παρούσα υπόθεση έχει γίνει αποκάλυψη εγγράφων από πλευράς

του Αιτητή. Από πλευράς των Καθ’ ων η Αίτηση δεν έχει γίνει, παρά το διάταγμα του
Δικαστηρίου ημερομηνίας 2.3.2021. Παρατείνεται ο χρόνος μέχρι τις 24.5.2021 και η
υπόθεση ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες στις 28.5.2021.

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.

