ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
12 Οκτωβρίου, 2021.
Οι υποθέσεις οι οποίες είναι ορισμένες στις 13.10.2021 ενώπιον του κ. Ι.Α.
Χατζητζιοβάννη, ορίζονται ως ακολούθως:

Συν. 158/16-163/16

Οι

υποθέσεις

167/16-169/16

κοινοποιηθεί

είναι
e-mail

ορισμένες
από

το

για

ακρόαση.

Γραφείο

Έχει

Κύπρος

Χρυσοστομίδης με το οποίο ζητούν όπως οι υποθέσεις
αναβληθούν και οριστούν για οδηγίες προς τα τέλη
Νοεμβρίου προς εξασφάλιση του διοριστηρίου εγγράφου
από πλευράς των Αιτητών, καθ’ ότι μέχρι τώρα τις
υποθέσεις τις χειριζόταν δικηγόρος ο οποίος έχει διοριστεί
στη θέση Επαρχιακού Δικαστή.

Πρόκειται για παλαιές

υποθέσεις, του 2016. Από πλευράς των Καθ’ ων η Αίτηση
δεν υπάρχει ένσταση.
παράθεση

ημερομηνιών

υπόθεσης για ακρόαση.

Έχουν κοινοποιηθεί e-mail με
για σκοπούς

ορισμού

της

Οι υποθέσεις ορίζονται για

οδηγίες στις 9.11.2021 η ώρα 9.00 π.μ. για να δοθεί
ημερομηνία ακρόασης.

Μέχρι τότε να καταχωρηθεί

διοριστήριο έγγραφο από πλευράς των συνηγόρων των
Αιτητών.
165/18

Η υπόθεση έχει οριστεί για οδηγίες μετά από αίτημα των
μερών για σκοπούς συζήτησης για εξώδικη διευθέτηση
κατόπιν προτάσεων οι οποίες έχουν ανταλλαγεί. Ως εκ
τούτου, οι συνήγοροι να είναι παρόντες στο Δικαστήριο
προς διευκρίνιση των θέσεων τους για τον περαιτέρω
προγραμματισμό της υπόθεσης.

391/19

Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση. Οι συνήγοροι να
είναι παρόντες στο Δικαστήριο για τον περαιτέρω
προγραμματισμό της υπόθεσης.

325/20

Είχαν

δοθεί

οδηγίες

για

σκοπούς

καταχώρησης

ονομαστικού καταλόγου μαρτύρων και από τις δύο
πλευρές. Έχει καταχωρηθεί από πλευράς των Καθ’ ων η
Αίτηση. Δεν έχει καταχωρηθεί από πλευράς της Αιτήτριας.

2
Παρατείνεται ο χρόνος μέχρι τις 2.11.2021 και η υπόθεση
ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες στις 4.11.2021, η ώρα
9.00π.μ.
338/20

Με το προηγούμενο πρακτικό του Δικαστηρίου και οι δύο
πλευρές έχουν ενημερωθεί ότι η υπόθεση παραμένει για
προγραμματισμό για σκοπούς συζήτησης, ως εκ τούτου οι
συνήγοροι να είναι παρόντες στο Δικαστήριο.

384/20

Η υπόθεση είναι ορισμένη για οδηγίες.

Υπάρχει

συμμόρφωση στη Δ.30. Ως εκ τούτου, οι συνήγοροι να
είναι παρόντες στο Δικαστήριο για τον περαιτέρω
προγραμματισμό της υπόθεσης.

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

