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Ημερομηνία:  08.09.2020  

Υποθέσεις Xρ. Παρπόττα, Ε.Δ. 

Αρ. Υποθ. 4648/20 30.11.20  Επίδοση για κατηγ. στις 

        09:00 π.μ.   

Αρ. Υποθ. 4649/20 30.11.20  Επίδοση για κατηγ. στις 

        09:00 π.μ.   

Αρ. Υποθ. 3034/20 30.11.20  Επίδοση για κατηγ. στις 

        09:00 π.μ.   

Αρ. Υποθ. 23791/19 30.11.20  Εκδίδεται Ε/Σ εναντίον του  

        Κατηγ.  Ορίζεται για απάντηση 

και έλεγχο του Ε/Σ στις 8:30 

π.μ.  

Αρ. Υποθ. 6208/19 30.11.20  Εκδίδεται Ε/Σ εναντίον του  

        Κατηγ.  Ορίζεται για γεγονότα 

και επιβολή ποινής και  έλεγχο 

του Ε/Σ στις 8:30 π.μ.  

Αρ. Υποθ. 3126/19 30.11.20  Εκδίδεται Ε/Σ εναντίον του  

        Κατηγ.2.Ορίζεται για ακρόαση 

και έλεγχο του Ε/Σ στις 8:30 

π.μ.  To E/Σ εναντίον του κατηγ. 

1 να εκτελεστεί. 
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MEΡΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  

ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 

EΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ  M. TOYMAZH, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ 

7.9.20 

 

1. Αιτ. Γονικής Μέριμνας αρ. 286/20 -  Η κυρίως αίτηση 

ορίστηκε για  οδηγίες στις  15.9.20 και ώρα 08:30.   

Συμπληρωματική ένορκη δήλωση  να καταχωρηθεί μέχρι τότε. 

  

------------ 
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ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Οι υποθέσεις οι οποίες είναι ορισμένες στις 9.9.2020 ενώπιον του κ. Ι.Α. 

Χατζητζιοβάννη, ορίζονται ως ακολούθως: 

 

147/19 Η υπόθεση είναι ορισμένη για οδηγίες.  Από τον φάκελο της 

υπόθεσης φαίνεται ότι υπήρξε συμμόρφωση από πλευράς των διαδίκων με την 

καταχώρηση καταλόγου μαρτύρων και σύνοψης μαρτυρίας.  Ως εκ τούτου, η 

υπόθεση ορίζεται για ακρόαση στις 25.2.2021, η ώρα 9.30 π.μ. 

241/19 Κατά την προηγούμενη δικάσιμο ζητήθηκε από πλευράς της 

Δημοκρατίας να παραμείνει η υπόθεση σε μια νέα ημερομηνία για σκοπούς 

διευθέτησης, με αμφισβητούμενο θέμα τη μισθολογική τοποθέτηση της 

Αιτήτριας.  Οι συνήγοροι να είναι παρόντες στο Δικαστήριο. 

16/20  Υπάρχει συμμόρφωση και από τις δύο πλευρές για καταχώρηση 

εγγράφων προτάσεων στον τύπο που προβλέπεται από τους διαδικαστικούς 

κανονισμούς του Δικαστηρίου.  Ως εκ τούτου, δίδονται οδηγίες για αποκάλυψη 

και επιθεώρηση εγγράφων μέχρι τις 15.10.2020 και η υπόθεση ορίζεται για 

περαιτέρω οδηγίες στις 20.10.2020, η ώρα 9.00 π.μ. 

129/20 Έχει καταχωρηθεί κλήση για οδηγίες.  Ως εκ τούτου, εκδίδεται 

διάταγμα για αποκάλυψη, επιθεώρηση και ανταλλαγή εγγράφων μέχρι τις 

15.10.2020 και η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες στις 20.10.2020, η ώρα 9.00 

π.μ. 

159/20 Η υπόθεση είναι ορισμένη για οδηγίες.  Τα δικόγραφα από ό,τι 

φαίνεται έχουν συμπληρωθεί.  Ως εκ τούτου, εκδίδεται διάταγμα για 

αποκάλυψη, επιθεώρηση και ανταλλαγή εγγράφων μέχρι τις 15.10.2020 και η 

υπόθεση ορίζεται για οδηγίες στις 20.10.2020, η ώρα 9.00 π.μ. 

72/20  Η υπόθεση είναι ορισμένη για οδηγίες.  Τα δικόγραφα από ό,τι 

φαίνεται έχουν συμπληρωθεί.  Ως εκ τούτου, εκδίδεται διάταγμα για 
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αποκάλυψη, επιθεώρηση και ανταλλαγή εγγράφων μέχρι τις 15.10.2020 και η 

υπόθεση ορίζεται για οδηγίες στις 20.10.2020, η ώρα 9.00 π.μ. 

75/20  Η υπόθεση είναι ορισμένη για οδηγίες.  Τα δικόγραφα από ό,τι 

φαίνεται έχουν συμπληρωθεί.  Ως εκ τούτου, εκδίδεται διάταγμα για 

αποκάλυψη, επιθεώρηση και ανταλλαγή εγγράφων μέχρι τις 15.10.2020 και η 

υπόθεση ορίζεται για οδηγίες στις 20.10.2020, η ώρα 9.00 π.μ. 

19/20  Η υπόθεση είναι ορισμένη για οδηγίες.  Τα δικόγραφα από ό,τι 

φαίνεται έχουν συμπληρωθεί.  Ως εκ τούτου, εκδίδεται διάταγμα για 

αποκάλυψη, επιθεώρηση και ανταλλαγή εγγράφων μέχρι τις 15.10.2020 και η 

υπόθεση ορίζεται για οδηγίες στις 20.10.2020, η ώρα 9.00 π.μ. 

4/15  Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση.  Το Δικαστήριο θα 

επιληφθεί της υπόθεσης και ως εκ τούτου οι συνήγοροι να είναι παρόντες στο 

Δικαστήριο, στις 9.30 π.μ. 

126/16-142/16 & 143/16-156/16 Οι υποθέσεις είναι ορισμένες για ακρόαση, 

τις οποίες επίσης το Δικαστήριο θα επιληφθεί και ως εκ τούτου οι συνήγοροι να 

είναι παρόντες στο Δικαστήριο, στις 9.30 π.μ. 

 

 

Υ.Σ.  Δικηγόροι που επιθυμούν να εμφανισθούν ενώπιον του Δικαστηρίου για 

οποιονδήποτε λόγο που αφορά την υπόθεσή τους, παρακαλώ όπως 

επικοινωνήσουν με την Ιδιαιτέρα του Προέδρου κα Νίκη Χατζηκωστή στο 

τηλέφωνο 22369705 ή να αποστείλουν σχετικό τηλεμοιότυπο στον αριθμό 

22660551 ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο nhadjikosti@dc.judicial.gov.cy 
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ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΛΑΡΝΑΚΑ 

 

Οι υποθέσεις του Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών που είναι ορισμένες την 

9/9/20 ενώπιον της Χ. Παπαγεωργίου, Δ, ορίζονται ως ακολούθως: 

 

AΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΠΟΡΕΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗΣ 

454/17 Η υπόθεση είναι ορισμένη για οδηγίες την 9/9/2020.  Η 

υπόθεση ορίζεται ξανά για οδηγίες την 29/10/2020 η ώρα 

9.00 π.μ.  Και οι δύο πλευρές να επικοινωνήσουν 

ταυτόχρονα τηλεφωνικώς με το Δικαστήριο μέχρι την 

22/10/2020. 

455/17 Η υπόθεση είναι ορισμένη για οδηγίες την 9/9/2020.  Η 

υπόθεση ορίζεται ξανά για οδηγίες την 29/10/2020 η ώρα 

9.00 π.μ.  Και οι δύο πλευρές να επικοινωνήσουν 

ταυτόχρονα τηλεφωνικώς με το Δικαστήριο μέχρι την 

22/10/2020. 

968/16 Η υπόθεση είναι ορισμένη για οδηγίες την 9/9/2020.  Η 

υπόθεση ορίζεται ξανά για οδηγίες την 29/10/2020 η ώρα 

9.00 π.μ.  Και οι δύο πλευρές να επικοινωνήσουν 

ταυτόχρονα τηλεφωνικώς με το Δικαστήριο μέχρι την 

22/10/2020. 

967/16 Η υπόθεση είναι ορισμένη για οδηγίες την 9/9/2020.  Η 

υπόθεση ορίζεται ξανά για οδηγίες την 29/10/2020 η ώρα 

9.00 π.μ.  Και οι δύο πλευρές να επικοινωνήσουν 

ταυτόχρονα τηλεφωνικώς με το Δικαστήριο μέχρι την 

22/10/2020. 

966/16 Η υπόθεση είναι ορισμένη για οδηγίες την 9/9/2020.  Η 

υπόθεση ορίζεται ξανά για οδηγίες την 29/10/2020 η ώρα 

9.00 π.μ.  Και οι δύο πλευρές να επικοινωνήσουν 

ταυτόχρονα τηλεφωνικώς με το Δικαστήριο μέχρι την 

22/10/2020. 
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970/16 Η υπόθεση είναι ορισμένη για οδηγίες την 9/9/2020.  Η 

υπόθεση ορίζεται ξανά για οδηγίες την 29/10/2020 η ώρα 

9.00 π.μ.  Και οι δύο πλευρές να επικοινωνήσουν 

ταυτόχρονα τηλεφωνικώς με το Δικαστήριο μέχρι την 

22/10/2020. 

Υ.Σ.  Δικηγόροι που επιθυμούν να εμφανισθούν ενώπιον του Δικαστηρίου για 

οποιονδήποτε λόγο που αφορά την υπόθεσή τους, παρακαλώ όπως επικοινωνήσουν 

με τη στενογράφο της Δικαστού κα Μαρία Ευαγγέλου στο τηλέφωνο 22369708 ή 

24802756 ή να αποστείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα mevangelou@idc.judicial.gov.cy, ή 

να αποστείλουν σχετικό τηλεομοιότυπο στον αριθμό 22660551. 

 

 

 

 

 

 

 

         


