ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
1 Νοεμβρίου, 2021.
Οι υποθέσεις οι οποίες είναι ορισμένες την 2.11.2021 ενώπιον του κ. Ι.Α.
Χατζητζιοβάννη, ορίζονται ως ακολούθως:

606/16

Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση.

371/17

Η υπόθεση έχει παραμείνει για οδηγίες.
χρόνος

για

σκοπούς

επιθεώρησης

Είχε ζητηθεί

εγγράφων.

Οι

συνήγοροι ζήτησαν περαιτέρω χρόνο καθ’ ότι δεν κατέστη
δυνατό. Από τον φάκελο της υπόθεσης δεν φαίνεται να
υπάρχει

οποιαδήποτε

ενημέρωση

εάν

υπήρξε

συμμόρφωση ή όχι στις οδηγίες του Δικαστηρίου, ως εκ
τούτου οι συνήγοροι να είναι παρόντες στο Δικαστήριο ή να
κοινοποιήσουν με e-mail τις θέσεις τους.
115/18

Η υπόθεση έχει οριστεί για οδηγίες. Έχει κοινοποιηθεί email από την πλευρά των Καθ’ ων η Αίτηση με το οποίο
ζητούν αναβολή για τους λόγους που αναφέρουν.

Η

πλευρά της Αιτήτριας φέρει ένσταση στην αναβολή, ως εκ
τούτου οι συνήγοροι να είναι παρόντες στο Δικαστήριο.
3/19

Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση. Έχει κοινοποιηθεί
e-mail από τον δικηγόρο της Αιτήτριας ενημερώνοντας το
Δικαστήριο ότι απουσιάζει με άδεια ασθενείας και ως εκ
τούτου αιτείται αναβολής.

Η άλλη πλευρά δεν φέρει

ένσταση ούτε και ζητά έξοδα.

Παρόλο που δεν έχουν

κοινοποιηθεί ημερομηνίες, θα δοθεί μια νέα ημερομηνία για
ακρόαση.

Η υπόθεση ορίζεται ξανά για ακρόαση στις

5.4.2022, η ώρα 9.30 π.μ. Καμιά διαταγή για έξοδα.
248/19

Έχει κοινοποιηθεί και από τις δύο πλευρές e-mail με το
οποίο ζητείται όπως η υπόθεση οριστεί για ακρόαση ενόψει
μη διευθέτησης. Παρόλο που δεν έχουν κοινοποιηθεί
ημερομηνίες, η υπόθεση ορίζεται για ακρόαση στις
11.4.2022, η ώρα 9.30 π.μ. Καμιά διαταγή για έξοδα.

213/20

Η υπόθεση είναι ορισμένη για απόδειξη.

2
250/21

Η υπόθεση είναι ορισμένη για οδηγίες για πρώτη φορά
ενώπιον του Δικαστηρίου με βάση τους Κ.8 & Κ.9 των
διαδικαστικών κανονισμών του παρόντος Δικαστηρίου.
Εκδίδεται διάταγμα για αποκάλυψη, επιθεώρηση και
ανταλλαγή εγγράφων μέχρι τις 15.12.2021 και η υπόθεση
ορίζεται για οδηγίες στις 17.12.2021, η ώρα 9.00 π.μ.

289/21

Η υπόθεση έχει οριστεί ενώπιον του Δικαστηρίου με βάση
τους κανονισμούς 8 & 9 του παρόντος Δικαστηρίου.
Εκδίδεται διάταγμα για αποκάλυψη, επιθεώρηση και
ανταλλαγή εγγράφων, ως και τα σχετικά παραρτήματα που
έχουν καταχωρηθεί, μέχρι τις 15.12.2021 και η υπόθεση
ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες στις 17.12.2021, 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

