ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
29 Σεπτεμβρίου, 2021.
Οι υποθέσεις οι οποίες είναι ορισμένες στις 30.9.2021 ενώπιον του κ. Ι.Α.
Χατζητζιοβάννη, ορίζονται ως ακολούθως:

199/20

Στην υπόθεση αυτή έχει εκδοθεί ερήμην απόφαση στις
23.12.20. Υπάρχει αίτηση ημερομηνίας 24.6.21 για
παραμερισμό της απόφασης. Στις 5.7.2021 είχαν δοθεί
οδηγίες για καταχώρηση ένστασης μέχρι τις 27.9.21. Με
μήνυμα των συνηγόρων του Αιτητή ζητείται παράταση του
χρόνου για καταχώρηση ένστασης στην Αίτηση. Η άλλη
πλευρά έχει κοινοποιήσει τη θέση της. Δίδεται παράταση
για καταχώρηση ένστασης μέχρι τις 14.10.2021 και η
ενδιάμεση αίτηση ορίζεται για ακρόαση στις 26.10.2021, η
ώρα 9.30 π.μ.

349/20

Είχαν δοθεί οδηγίες από το Δικαστήριο στις 7.7.21 για
καταχώρηση καταλόγου μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας
και από τις δύο πλευρές.

Δεν φαίνεται να υπάρχει

συμμόρφωση από πλευράς των Καθ’ ων η Αίτηση. Δεν
έχει καταχωρηθεί ούτε έχει κοινοποιηθεί οποιονδήποτε email. Παρατείνεται ο χρόνος μέχρι τις 25.10.2021 και η
υπόθεση ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες στις 27.10.2021,
η ώρα 9.00 π.μ.
357/20 & 358/20

Ζητείται παράταση χρόνου από τον Αιτητή για καταχώρηση
καταλόγου μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας. Η πλευρά
των Καθ’ ων η Αίτηση δεν φέρουν ένσταση. Παρατείνεται
ο χρόνος μέχρι τις 12.10.2021 και η υπόθεση ορίζεται για
οδηγίες στις 15.10.2021, η ώρα 9.00 π.μ.

218/21

Εκδίδεται διάταγμα για αποκάλυψη, επιθεώρηση και
ανταλλαγή εγγράφων μέχρι τις 10.11.2021 και η υπόθεση
ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες στις 15.11.2021, η ώρα
9.00 π.μ.

53/21

Υπάρχει συμμόρφωση και από τις δύο πλευρές για
αποκάλυψη εγγράφων μαρτυρίας, ως εκ τούτου δίδονται
περαιτέρω οδηγίες για κατάλογο μαρτύρων και σύνοψη
μαρτυρίας μέχρι τις 12.11.2021 και η υπόθεση ορίζεται για
οδηγίες στις 16.11.2021, η ώρα 9.00 π.μ.

2

Υ.Σ. Σε κάθε περίπτωση, εάν οι συνήγοροι επιθυμούν για σκοπούς συζήτησης ή
διευθέτησης της υπόθεσης να είναι παρόντες στο Δικαστήριο κατά την ημερομηνία που
είναι ορισμένη η υπόθεση, να το πράξουν, ανεξάρτητα από τις οδηγίες του Δικαστηρίου.
Προς ενημέρωση των συνηγόρων, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της στενογράφου του
Προέδρου έχει ως ακολούθως: nhadjikosti@dc.judicial.gov.cy

