
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ  

ΕΝΩΠΙΟΝ: Α. ΔΑΥΙΔ, Π.Ε.Δ. 

21 Απριλίου, 2021 

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

22.04.2021, ορίζονται ως ακολούθως: 

 

 
 

 

ΑΡ. ΑΓΩΓΗΣ 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΡΙΣΜΟΥ 

Αγωγή αρ. 5139/10 
(αίτηση ημερ. 06.10.20) 

 

08.06.21 και ώρα 09:00 π.μ.  
για οδηγίες η αίτηση ημερ. 06.10.20 

Δυνατότητα καταχώρισης ένστασης μέχρι τότε 
Το εκδοθέν ένταλμα σύλληψης να παραμείνει 

ανενεργό μέχρι τότε 
 

Αγωγή αρ. 1879/13 29.10.21 και ώρα 10:30 π.μ. για ακρόαση 

Αγωγή αρ. 7833/13 

 

14.05.21 και ώρα 09:30 π.μ. για οδηγίες 

Χωρίς έξοδα 

 

Αγωγή αρ. 4980/13 25.10.21 και ώρα 10:30 π.μ. για ακρόαση 

Έξοδα στην πορεία 
 

Αγωγή αρ. 3033/13 02.11.21 και ώρα 10:30 π.μ. για ακρόαση 

 

Αγωγή αρ. 3951/14 

 

Η υπόθεση είναι ήδη προγραμματισμένη για 

ακρόαση στις 22.09.21 και ώρα 10:30 π.μ. 
 

Αγωγή αρ. 4124/15 

 

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

Αγωγή αρ. 6029/16 

(αιτήσεις ημερ. 26.06.20) 
 

11.06.21 και ώρα 08:30 π.μ.  

για ακρόαση και οι δύο αιτήσεις 
Δυνατότητα καταχώρισης ένστασης  

15 ημέρες τουλάχιστον προηγουμένως 
 

Αγωγή αρ. 1582/16 

 

11.06.21 και ώρα 09:30 π.μ. για οδηγίες 

Αγωγή αρ. 5769/16 25.05.21 και ώρα 09:30 π.μ. 

για οδηγίες η κλήση για οδηγίες 
  

Αγωγή αρ. 1064/16 08.10.21 και ώρα 10:30 π.μ. για ακρόαση 

Έξοδα στην πορεία 
 

Αγωγή αρ. 882/17 18.11.21 και ώρα 10:30 π.μ. για ακρόαση 



 
Σημείωση 1: Σε σχέση με την Αγωγή αρ. 775/19 το Δικαστήριο θα της 

επιληφθεί στις 08:30 π.μ. στην παρουσία των συνηγόρων. 
 

Σημείωση 2: Σε σχέση με την Αγωγή αρ. 1020/12 το Δικαστήριο θα της 
επιληφθεί στις 09:30 π.μ. στην παρουσία των συνηγόρων. 

 
Σημείωση 3: Σε σχέση με την Αγωγή αρ. 5843/16 το Δικαστήριο θα της 

επιληφθεί στις 10:00 π.μ. στην παρουσία των συνηγόρων. 

 
Σημείωση 4: Σε σχέση με την Γενική Αίτηση αρ. 119/15 το Δικαστήριο 

θα της επιληφθεί στις 11:00 π.μ. στην παρουσία των συνηγόρων. 
 

 
 

 
 

 

ΑΡ. ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΡΙΣΜΟΥ 

Γενική Αίτηση αρ. 20/21 

 

04.06.21 και ώρα 09:30 π.μ.  

για επίδοση σε σχέση με τον Καθ΄ ου η αίτηση 3 
για οδηγίες σε σχέση με τους υπόλοιπους  

Καθ΄ ων η αίτηση  
 

Αίτηση Εταιρείας 188/21 
 

 

Το Δικαστήριο θα επιληφθεί της αιτήσεως στην 
απουσία των συνηγόρων 

Αίτηση Εταιρείας 656/18 
(αφορά την αγωγή  

αρ. 1535/18) 
 

Το Δικαστήριο θα επιληφθεί της αιτήσεως στην 
απουσία των συνηγόρων 

Αίτηση Εταιρείας 656/18 

(αφορά την αγωγή αρ. 
116/14) 

Το Δικαστήριο θα επιληφθεί της αιτήσεως στην 

απουσία των συνηγόρων 


