
 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ  ΤΡΟΧΑΙΟΥ  -  ΕΝΩΠΙΟΝ  Σ.  ΣΥΜΕΟΥ, Ε.Δ. 

----------------------- 

22 Φεβρουαρίου 2021 

 

Σε συνέχεια των ανακοινώσεων του Ανωτάτου Δικαστηρίου ημερομηνίας 4.2.2021 λόγω της 

πανδημίας του κορωνοϊού, οι υποθέσεις που ήταν ορισμένες στις 22.2.2021 ενώπιον του κ. Σ. Συμεού, 

Ε.Δ., ορίζονται ως εξής: 

 

 

●  Νομική Αρωγή 765/20 ορίζεται για Εξέταση στις 22.3.2021 στις 9:00 π.μ. 

●  Νομική Αρωγή 835/20 ορίζεται για Εξέταση στις 22.3.2021 στις 9:00 π.μ. 

●  Νομική Αρωγή 877/20 ορίζεται για Εξέταση στις 22.3.2021 στις 9:00 π.μ. 

• Νομική Αρωγή 876/20 ορίζεται για Εξέταση στις 24.3.2021 στις 9:00 π.μ. 

• Νομική Αρωγή 867/20 ορίζεται για Εξέταση στις 24.3.2021 στις 9:00 π.μ. 

• Νομική Αρωγή 833/20 ορίζεται για Εξέταση στις 24.3.2021 στις 9:00 π.μ. 

 

●  6003/20 ορίζεται για Απάντηση στις 24.3.2021 στις 9:00 π.μ. 

●  1479/20 ορίζεται για Απάντηση στις 24.3.2021 στις 9:00 π.μ. 

• 6489/20 ορίζεται για Απάντηση στις 24.3.2021 στις 9:00 π.μ. 

• 22728/19 ορίζεται για Απάντηση για κατηγορούμενο 2 και Επίδοση για κατηγορούμενο 1  

στις 22.3.2021 στις 9:00 π.μ. 

• 1151/20 ορίζεται για Απάντηση στις 22.3.2021 στις 9:00 π.μ. 

• 1292/20 ορίζεται για Απάντηση στις 22.3.2021 στις 9:00 π.μ. 

• 6758/20 ορίζεται για Απάντηση στις 22.3.2021 στις 9:00 π.μ. 

• 14884/20 ορίζεται για Απάντηση στις 24.3.2021 στις 9:00 π.μ. 

• 6474/20 ορίζεται για Απάντηση στις 22.3.2021 στις 9:00 π.μ. 

• 24818/19 ορίζεται για Ακρόαση για κατηγορίες 3 και 4 και γεγονότα ποινή στις                    

κατηγορίες 1, 2 και 5  στις 22.3.2021 στις 9:00 π.μ 

• 6288/19 ορίζεται για Ακρόαση στις 18.3.2021 στις 9:00 π.μ. 

• 21895/19 ορίζεται για Ακρόαση στις 18.3.2021 στις 9:00 π.μ. 

• 195/20 ορίζεται για Ακρόαση στις 18.3.2021 στις 9:00 π.μ. 

• 1414/20 ορίζεται για Ακρόαση στις 18.3.2021 στις 9:00 π.μ. 

• 1682/20 ορίζεται για Ακρόαση στις 18.3.2021 στις 9:00 π.μ. 
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• 3487/20 ορίζεται για Ακρόαση στις 18.3.2021 στις 9:00 π.μ. 

• 5291/20 ορίζεται για Ακρόαση στις 18.3.2021 στις 9:00 π.μ. 

• 9847/20 ορίζεται για Ακρόαση στις 18.3.2021 στις 9:00 π.μ. 

• 1119/21 ορίζεται για Απάντηση την 21.3.2021 στις 9:00 π.μ. 

• 12668/19 ορίζεται για Ακρόαση οι κατηγορίες 1, 2, 3 και 4 και γεγονότα και                                   

ποινή οι υπόλοιπες κατηγορίες στις 22.3.2021 στις 9:00 π.μ. 

 

Σύμφωνα με τις οδηγίες οι υποθέσεις που είναι ορισμένες για Ακρόαση και που το Δικαστήριο 

κρίνει σκόπιμο να ξεκινά, θα ενημερώνονται οι δικηγόροι 5 ημέρες προηγουμένως. 

 

Όσες υποθέσεις έχουν επιδοθεί και ήταν ορισμένες για να εμφανιστούν οι κατηγορούμενοι για πρώτη 

φορά ενώπιον του Δικαστηρίου, καθώς και οι υποθέσεις οι οποίες ήταν ορισμένες για επίδοση, 

αναβάλλονται και ορίζονται στις 14.06.21 στις 9:00 π.μ. 

 


