ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
2 Νοεμβρίου, 2021.
Οι υποθέσεις οι οποίες είναι ορισμένες την 3.11.2021 ενώπιον του κ. Ι.Α.
Χατζητζιοβάννη, ορίζονται ως ακολούθως:

315/15

Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση.

Θα γίνει

οπωσδήποτε.
452/16, 453/16

Οι υποθέσεις είναι ορισμένες για ακρόαση.

Ωστόσο

προηγείται άλλη παλαιότερη ακρόαση. Ως εκ τούτου, οι
συνήγοροι να είναι παρόντες στο Δικαστήριο για τον
περαιτέρω προγραμματισμό των υποθέσεων.
19/20

Είχαν δοθεί οδηγίες από την περασμένη φορά για
αποκάλυψη εγγράφων από πλευράς της Αιτήτριας μέχρι τις
8.10.2021 και περαιτέρω οδηγίες για κατάλογο μαρτύρων
επίσης από πλευράς της Αιτήτριας μέχρι τις 29.10.2021.
Τα όσα αναφέρει η πλευρά της Αιτήτριας στο e-mail της
είναι ότι παρουσιάστηκε στο Πρωτοκολλητείο για να
καταχωρήσει κατάλογο μαρτύρων, και ότι δεν έγινε
αποδεκτή. Από τον φάκελο της υπόθεσης όμως, φαίνεται
ότι δεν υπήρξε αποκάλυψη εγγράφων από μέρους της. Ως
εκ τούτου, δίδονται οδηγίες όπως συμμορφωθεί τόσο με
την αποκάλυψη εγγράφων όσο και με την καταχώρηση
καταλόγου μαρτύρων μέχρι τις 10.11.2021 και η υπόθεση
ορίζεται ξανά για οδηγίες στις 12.11.2021, η ώρα 9.00 π.μ.

91/20

Η υπόθεση έχει παραμείνει για οδηγίες παρουσία διαδίκων.

195/20

Υπάρχει συμμόρφωση στη Δ.30 και από τις δύο πλευρές.
Η υπόθεση παραμένει για οδηγίες για σκοπούς συζήτησης
με σκοπό την εξώδικη διευθέτηση, ή τον περιορισμό των
επίδικων θεμάτων στις 22.11.2021, ημερομηνία κατά την
οποία οι συνήγοροι να είναι παρόντες, η ώρα 9.00 π.μ.

289/20

Υπάρχει συμμόρφωση και από τις δύο πλευρές πλην του
Ταμείου, το οποίο δεν έχει καταχωρήσει κατάλογο
μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας. Παρατείνεται ο χρόνος
μέχρι τις 18.11.2021 και η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες
22.11.2021, η ώρα 9.00 π.μ.

2
304/20

Υπάρχει συμμόρφωση με τη Δ.30 και ζητείται όπως δοθεί
χρόνος για ετοιμασία κοινού καταλόγου παραδεκτών
γεγονότων και εγγράφων. Ενόψει τούτου, η υπόθεση
ορίζεται για οδηγίες στις 26.11.2021, η ώρα 9.00 π.μ.

365/20

Έχουν κοινοποιηθεί e-mail και από τις δύο πλευρές. Η
πλευρά του Αιτητή αναφέρει ότι γίνονται προσπάθειες για
εξώδικη διευθέτηση. Η πλευρά των Καθ’ ων η Αίτηση ζητά
όπως η υπόθεση οριστεί για ακρόαση. Το Δικαστήριο
επιθυμεί όπως οι συνήγοροι να είναι παρόντες στο
Δικαστήριο για τον περαιτέρω προγραμματισμό της
υπόθεσης.

52/21

Ζητείται παράταση χρόνου από τους Καθ’ ων η Αίτηση για
καταχώρηση

καταλόγου

μαρτύρων

και

σύνοψης

μαρτυρίας. Παρατείνεται ο χρόνος μέχρι τις 18.11.2021 και
η υπόθεση ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες στις 22.11.2021,
η ώρα 9.00 π.μ.
66/21

Υπάρχει συμμόρφωση και από τις δύο πλευρές με την
καταχώρηση ονομαστικού καταλόγου μαρτύρων και ως εκ
τούτου η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες, για σκοπούς
συζήτησης στις 30.11.2021, 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

