ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
6 Οκτωβρίου, 2021.
Οι υποθέσεις οι οποίες είναι ορισμένες στις 7.10.2021 ενώπιον του κ. Ι.Α.
Χατζητζιοβάννη, ορίζονται ως ακολούθως:

315/15

Υπάρχει αίτημα αναβολής της υπόθεσης από πλευράς του
Αιτητή. Με βάση τα όσα αναφέρονται στο e-mail που έχει
κοινοποιηθεί στο Δικαστήριο, η άλλη πλευρά δεν φέρει
ένσταση.

Πρόκειται για παλαιά υπόθεση, η οποία

οπωσδήποτε θα πρέπει να προγραμματιστεί ενώπιον του
Δικαστηρίου το συντομότερο. Γι’ αυτό θα ήταν καλό οι
συνήγοροι να είναι παρόντες στο Δικαστήριο στις 9.00 –
9.30 π.μ. για να λάβουν μια νέα ημερομηνία.
33/17

Η

υπόθεση

παλαιότερων

είναι

ορισμένη

υποθέσεων

για

που

ακρόαση.

είναι

Λόγω

ορισμένες

για

ακρόαση, το Δικαστήριο δεν είναι σε θέση να αρχίσει την
υπόθεση, γι’ αυτό οι συνήγοροι να είναι παρόντες στο
Δικαστήριο για μια νέα ημερομηνία.
55/19

Η

υπόθεση

είναι

ορισμένη

για

ακρόαση.

Λόγω

παλαιότερων υποθέσεων αναβάλλεται και ορίζεται ξανά για
ακρόαση στις 18.2.2022, η ώρα 9.30 π.μ.
19/20

Παρατείνεται ο χρόνος για καταχώρηση από πλευράς της
Αιτήτριας

αποκάλυψης

εγγράφων

και

καταλόγου

μαρτύρων μέχρι τις 8.10.2021. Περαιτέρω η πλευρά της
Αιτήτριας να καταχωρήσει τη μαρτυρία της μέχρι τις
29.10.2021 και η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες στις
3.11.2021 η ώρα 9.00 π.μ.
338/20

Υπάρχει συμμόρφωση και από τις δύο πλευρές με τη Δ.30.
Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες για σκοπούς συζήτησης και
για τον περαιτέρω προγραμματισμό της υπόθεσης στις
13.10.2021, η ώρα 9.00 π.μ.

405/20

Από τον φάκελο της υπόθεσης φαίνεται ότι και οι δύο
πλευρές έχουν προβεί σε αποκάλυψη εγγράφων ως οι
οδηγίες του Δικαστηρίου. Επίσης η πλευρά των Καθ’ ων η
Αίτηση

έχει

καταχωρίσει

και

ονομαστικό

κατάλογο

μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας, ενώ δεν φαίνεται να έχει
καταχωρήσει η πλευρά του Αιτητή.

Ως εκ τούτου,

2
παρατείνεται ο χρόνος για καταχώρηση καταλόγου
μαρτύρων και σύνοψης μαρτυρίας από πλευράς του Αιτητή
μέχρι τις 22.10.2021 και η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες
στις 27.10.2021 η ώρα 9.00 π.μ. Για την καταχώρηση
κοινού καταλόγου παραδεκτών γεγονότων και εγγράφων
ως αναφέρεται στο e-mail που έχει αποσταλεί από
πλευράς του Αιτητή, το αίτημα να γίνει από κοινού.

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

