ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
14 Οκτωβρίου, 2021.
Οι υποθέσεις οι οποίες είναι ορισμένες στις 15.10.2021 ενώπιον του κ. Ι.Α.
Χατζητζιοβάννη, ορίζονται ως ακολούθως:

104/17

Δόθηκαν οδηγίες να είναι παρόντες οι συνήγοροι που
χειρίζονται

την

υπόθεση

για

τον

περαιτέρω

προγραμματισμό της.
357/17

Υπάρχει αίτημα για αναβολή της ακρόασης από πλευράς
του Καθ’ ου η Αίτηση 1, για τους λόγους που παρατίθενται
στο e-mail που έχει αποσταλεί στο Δικαστήριο.

Δεν

υπάρχει ένσταση από τις άλλες πλευρές στο αίτημα
αναβολής. Πρόκειται για υπόθεση που αφορά πλεονασμό.
Οι συνήγοροι να είναι παρόντες στο Δικαστήριο για τον
περαιτέρω προγραμματισμό της υπόθεσης.
Συν. 489/17 & 490/17

Οι υποθέσεις είναι ορισμένες για ακρόαση.

17/18

Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση.

334/19

Υπάρχει αίτημα αναβολής της ακρόασης από πλευράς των
Καθ’ ων η Αίτηση. Δεν υπάρχει ένσταση από την άλλη
πλευρά.

Η ακρόαση της υπόθεσης αναβάλλεται και

ορίζεται ξανά για ακρόαση στις 18.3.2021, η ώρα 9.30π.μ.
Καμιά διαταγή για έξοδα.
379/19

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

300/20

Έχει κοινοποιηθεί e-mail από πλευράς του Αιτητή με το
οποίο ζητείται όπως η υπόθεση επανοριστεί με τις ίδιες
οδηγίες και δη για σκοπούς εξώδικης διευθέτησης σε ένα
περίπου μήνα, καθ’ ότι καταβάλλονται προσπάθειες για
συνολική διευθέτηση. Παρ’ ότι δεν υπάρχει ένσταση, θα
δοθεί ο χρόνος. Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες, παρουσία
διαδίκων σε περίπτωση μη διευθέτησης της υπόθεσης, στις
11.11.2021 η ώρα 9.00 π.μ.

2
357/20

Η υπόθεση είναι ορισμένη για οδηγίες. Έχει κοινοποιηθεί
e-mail από πλευράς του Αιτητή, με το οποίο ενημερώνεται
το Δικαστήριο ότι υπάρχει συμμόρφωση με τη Δ30 και
ζητείται όπως η υπόθεση οριστεί σε ένα μήνα για τυχόν
παραδεκτά γεγονότα, ή και για σκοπούς διευθέτησης της.
Ενόψει των πιο πάνω, η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες στις
15.11.2021, η ώρα 9.00 π.μ.

358/20

Η υπόθεση είναι ορισμένη για οδηγίες. Έχει κοινοποιηθεί
e-mail

από πλευράς

της

Αιτήτριας,

με το

οποίο

ενημερώνεται το Δικαστήριο ότι υπάρχει συμμόρφωση με
τη Δ30 και ζητείται όπως η υπόθεση οριστεί σε ένα μήνα
για τυχόν παραδεκτά γεγονότα, ή και για σκοπούς
διευθέτησης της.

Ενόψει των πιο πάνω, η υπόθεση

ορίζεται για οδηγίες στις 15.11.2021, 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

