
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ  
ΕΝΩΠΙΟΝ: Α. ΔΑΥΙΔ, Π.Ε.Δ. 

10 Δεκεμβρίου, 2020 

Oι υποθέσεις που είναι ορισμένες ενώπιον του κ. Α. Δαυίδ, Π.Ε.Δ., την 

11.12.2020, ορίζονται ως ακολούθως: 

ΑΡ. ΑΓΩΓΗΣ 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΡΙΣΜΟΥ 

Αγωγή αρ. 2214/13 27.04.21 και ώρα 10:30 π.μ. για ακρόαση 

Έξοδα στην πορεία 
 

Αγωγή αρ. 5749/14 

 

15.04.21 και ώρα 10:30 π.μ. για ακρόαση 

Έξοδα στην πορεία  
 

Αγωγή αρ. 1449/15 
 

26.05.21 και ώρα 10:30 π.μ. για ακρόαση 
Έξοδα στην πορεία 

 

Αγωγή αρ. 2290/18 
(αιτήσεις ημερ. 09.08.18 

και 12.06.19)  

Το Δικαστήριο θα επιληφθεί της αιτήσεως ημερ. 
09.08.18 ως είναι προγραμματισμένη. Με 

δεδομένο ότι δεν υπάρχει οποιοδήποτε αίτημα από 
τους δικηγόρους, το Δικαστήριο θα επιληφθεί της 

αιτήσεως στην απουσία των συνηγόρων. 
Αναμένεται από τους τελευταίους να εφαρμόσουν 

τις οδηγίες του Επαρχιακού Δικαστηρίου 
Λευκωσίας όσον αφορά την ακολουθητέα πρακτική 

 

Η αίτηση ημερ. 12.06.19 παραμένει για οδηγίες 
στις 15.01.21 και ώρα 09:15 π.μ. 

 

Αγωγή αρ. 2254/18 

(αίτηση ημερ. 05.10.20) 
 

15.01.21 και ώρα 09:00 π.μ.  

για οδηγίες η αίτηση ημερ. 05.10.20 
Δυνατότητα καταχώρισης Υπεράσπισης μέχρι τότε 

 

Αγωγή αρ. 706/19 15.02.21 και ώρα 09:10 π.μ. για οδηγίες 
Επαναλαμβάνονται οι προηγούμενες οδηγίες  

του Δικαστηρίου 
Έξοδα στην πορεία  

Αγωγή αρ. 3440/19 
 

16.03.21 και ώρα 09:10 π.μ. για οδηγίες  
Εκδίδεται διάταγμα ένορκης αποκάλυψης 

εγγράφων και στοιχείων εκατέρωθεν 
Ένορκη αποκάλυψη εγγράφων θα πρέπει να γίνει 

εντός 45 ημερών από σήμερα 

Περαιτέρω εντός των επόμενων 30 ημερών θα 
πρέπει να ακολουθηθούν οι διαδικασίες για 

επιθεώρηση των ως άνω εγγράφων 
 

 



 

 
 

 

Σημείωση 1: Σε σχέση με υποθέσεις οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στον ως 
άνω πίνακα, αναμένεται από τους δικηγόρους – εκτός εάν υπάρξει διαφορετική 

ρύθμιση – να εμφανίζονται ενώπιον του Δικαστηρίου για σκοπούς προώθησης 
και/ή διεκπεραίωσής τους.  

Αγωγή αρ. 712/20 
(αιτήσεις ημερ. 09.04.20 

και 15.06.20) 

08.02.21 και ώρα 08:30 π.μ.  
για ακρόαση η αίτηση ημερ. 15.06.20 και 

για οδηγίες η αίτηση ημερ. 09.04.20 

Το προσωρινό διάταγμα σε ισχύ μέχρι τότε 
Τυχόν ένσταση στην αίτηση ημερ. 09.04.20  

να καταχωριστεί μέχρι τότε 

ΑΡ. ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΡΙΣΜΟΥ 

Γενική Αίτηση αρ. 729/12 

(αίτηση ημερ. 21.11.19) 
 

12.02.21 και ώρα 09:15 π.μ. για οδηγίες  

η αίτηση ημερ. 21.11.19 
Το ένταλμα σύλληψης να εκτελεστεί μέχρι τότε 

 


