ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
27 Οκτωβρίου, 2021.
Οι υποθέσεις οι οποίες είναι ορισμένες στις 29.10.2021 ενώπιον του κ. Ι.Α.
Χατζητζιοβάννη, ορίζονται ως ακολούθως:

286/19

Η υπόθεση είναι ορισμένη για οδηγίες. Είχε ζητηθεί μια νέα
ημερομηνία για τον λόγο ότι ο συνήγορος των Καθ’ ων η
Αίτηση δεν ήταν σε θέση να βρίσκεται στο Δικαστήριο λόγω
προσωπικού προβλήματος. Αναμένεται ότι οι συνήγοροι
θα είναι στο Δικαστήριο για σκοπούς συζήτησης της
υπόθεσης με σκοπό την εξώδικη διευθέτηση, σύμφωνα με
τα όσα και οι ίδιοι ανάφεραν στο Δικαστήριο.

379/19

Είχε ζητηθεί χρόνος για σκοπούς συζήτησης της υπόθεσης
για σκοπούς εξώδικης διευθέτησης. Η υπόθεση παρέμεινε
για οδηγίες παρουσία διαδίκων σε περίπτωση που δεν
κλείσει.

231/20 – 236/20 &

Είχαν δοθεί οδηγίες από το Δικαστήριο για αποκάλυψη

243/20, 244/20

εγγράφων. Δεν υπάρχει συμμόρφωση. Οι συνήγοροι από
κοινού ζητούν παράταση του χρόνου.

Παρατείνεται ο

χρόνος για αποκάλυψη, επιθεώρηση και ανταλλαγή
εγγράφων μέχρι τις 30.11.2021 και ορίζονται για περαιτέρω
οδηγίες στις 3.12.2021, η ώρα 9.00 π.μ.
331/20

Είχαν δοθεί οδηγίες για αποκάλυψη και επιθεώρηση
εγγράφων

και

παραδοχή

γεγονότων.

Υπάρχει

συμμόρφωση από πλευράς της Αιτήτριας. Δεν υπάρχει
συμμόρφωση από πλευράς του Ταμείου, ούτε έχουν
κατατεθεί παραδεκτά γεγονότα, ως έχει αναφερθεί.
Παρατείνεται ο χρόνος μέχρι τις 30.11.2021 και η υπόθεση
ορίζεται για οδηγίες στις 3.12.2021, η ώρα 9.00 π.μ.
334/20

Είχαν δοθεί οδηγίες για αποκάλυψη και επιθεώρηση
εγγράφων

και

παραδοχή

γεγονότων.

Υπάρχει

συμμόρφωση από πλευράς της Αιτήτριας. Δεν υπάρχει
συμμόρφωση από πλευράς του Ταμείου, ούτε έχουν
κατατεθεί παραδεκτά γεγονότα, ως έχει αναφερθεί.
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Παρατείνεται ο χρόνος μέχρι τις 30.11.2021 και η υπόθεση
ορίζεται για οδηγίες στις 3.12.2021, η ώρα 9.00 π.μ.
332/20

Η υπόθεση σχετίζεται με τις υποθέσεις 334/20 & 331/20.
Υπάρχει αποκάλυψη εγγράφων και από τις δύο πλευρές.
Επίσης υπάρχει και κατάλογος μαρτύρων. Παρ’ όλα αυτά
θα παραμείνει για οδηγίες στις 3.12.2021 η ώρα 9.00 π.μ..
Αν υπάρξει αίτημα για συνένωση των υποθέσεων, οι
συνήγοροι να το πράξουν είτε γραπτώς, είτε κατά την
παρουσία τους στο Δικαστήριο.

211/21

Υπάρχει κλήση για οδηγίες και από τις δύο πλευρές.
Εκδίδεται διάταγμα για αποκάλυψη, επιθεώρηση και
ανταλλαγή εγγράφων μέχρι τις 6.12.2021 και η υπόθεση
ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες στις 9.12.2021, η ώρα 9.00
π.μ.

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

