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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ: 14/5/21  

Β. ΚΑΡΛΕΤΤΙΔΟΥ, 
Πρ.Δ.Δ.Δ.Π 
 4ος όροφος 
Ώρα 10.00 π.μ. 

Μ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ, 
Δ.Δ.Δ.Δ.Π 
2ος όροφος  
Ώρα 9.00 π.μ. 

Χ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ, 
Δ.Δ.Δ.Δ.Π 
 
 

Α. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 
Δ.Δ.Δ.Δ.Π 
4ος όροφος 
 

Κ. ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ 
Δ.Δ.Δ.Δ.Π 
 

 
 
2020 
 
 
1231 - 1/6/21 -
διευκρινίσεις (10 
ημέρες απαντητική) 
1316 - 15/5/21 - 
γραπτή αγόρευση 
καθ’ων (2 ημέρες πριν) 
 
2021 
 
68 
358 
363 
408 
413 
418 
423 
488 
498 
693 
723 
728 

 
 
Οι υποθέσεις 
ΝΑ 139/21 
772/21 
ΔΚ 59/21 
ΔΚ 54/21 
1065/20 
1072/21 
1110/20 
θα διεκπεραιωθούν 
στις 8:30. 
 
 
Οι πιο κάτω 
υποθέσεις θα 
διεκπεραιωθούν η 
ώρα 9:00 : 
 
ΝΑ 64/21 
 
2020 
 
1195 (14/05/2021 
οδηγίες) 

 
ΝΑ 148/21 

  

• Δείτε ξεχωριστό 
δημοσιευμένο 
πινάκιο  
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738 
743 
 

1210 (23/06/2021 
γραπτή αγόρευση 
καθ΄ ων) 
1270 (04/06/2021 
γραπτή αγόρευση 
καθ΄ ων – τελευταία 
παράταση) 
1285 (04/06/2021 
γραπτή αγόρευση 
καθ΄ ων – τελευταία 
παράταση) 
1335 
1340 
1370 
1375 (18/06/2021 
γραπτή αγόρευση 
καθ΄ ων) 
1395  
1405 
1440 (09/06/2021 
γραπτή αγόρευση 
αιτητή – ρήτρα 
απόρριψης) 
1455 (03/06/2021 
γραπτή αγόρευση 
καθ΄ ων – τελευταία 
παράταση) 
 
 
2021 
 
17 
32 
77 (04/06/2021 
γραπτή αγόρευση 
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αιτητή – ρήτρα 
απόρριψης) 
112 (04/06/2021 
γραπτή αγόρευση 
αιτητή – ρήτρα 
απόρριψης) 
117 (23/06/2021 
γραπτή αγόρευση 
καθ΄ ων) 
127 (23/06/2021 
γραπτή αγόρευση 
καθ΄ ων) 
137 
202 
207 (23/06/2021 
γραπτή αγόρευση 
καθ΄ ων) 
222 
272 
327 (03/06/2021 
γραπτή αγόρευση 
αιτητή – ρήτρα 
απόρριψης) 
362 
432 
437 
447 
457 (28/05/2021 
ακρόαση επί 
προδικαστικής- 
προφορικές 
αγορεύσεις-να 
προσκομιστεί διοικ. 
φάκελος) 
612 
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652 
657 
667 
677 (26/05/2021 
ένσταση – τελευταία 
παράταση) 
702 
742 
752 
752 
787 
802 (23/06/2021 
γραπτή αγόρευση 
αιτητή) 
877 
907 
912 
922 (23/06/2021 
γραπτή αγόρευση 
αιτητή) 
927 (23/06/2021 
γραπτή αγόρευση 
αιτητή) 
932 (21/05/2021 
ένσταση – τελευταία 
παράταση) 
952 (23/06/2021 
γραπτή αγόρευση 
αιτητή) 
957 (28/05/2021 
ακρόαση επί 
προδικαστικής- 
προφορικές 
αγορεύσεις-να 
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προσκομιστεί διοικ. 
φάκελος) 
962 (28/05/2021 
ακρόαση επί 
προδικαστικής- 
προφορικές 
αγορεύσεις-να 
προσκομιστεί διοικ. 
φάκελος) 
967 (20/05/2021 
ένσταση-τελευταία 
παράταση) 
972 (04/06/2021 
ακρόαση επί 
προδικαστικής- 
προφορικές 
αγορεύσεις-να 
προσκομιστεί διοικ. 
φάκελος) 
977 (18/06/2021 
γραπτή αγόρευση 
αιτητή) 
992 (23/06/2021 
γραπτή αγόρευση 
αιτητή) 
997 (23/06/2021 
γραπτή αγόρευση 
αιτητή) 
1002 (20/05/2021 
ένσταση-τελευταία 
παράταση) 
1007 (23/06/2021 
γραπτή αγόρευση 
αιτητή) 
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1012 (23/06/2021 
γραπτή αγόρευση 
αιτητή) 
1017 (23/06/2021 
γραπτή αγόρευση 
αιτητή) 
1067 
1142 
1147 
1152 (04/06/2021 
ένσταση – τελευταία 
παράταση) 
1157 (04/06/2021 
ένσταση – τελευταία 
παράταση) 
1162 (23/06/2021 
γραπτή αγόρευση 
αιτητή) 
1167 
1172 (04/06/2021 
ένσταση – τελευταία 
παράταση) 
1177 (04/06/2021 
ένσταση – τελευταία 
παράταση) 
1182 (04/06/2021 
ένσταση – τελευταία 
παράταση) 
1187 
1192 
1197 (18/06/2021 
γραπτή αγόρευση 
αιτητή) 
1202 
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1207 (04/06/2021 
ένσταση – τελευταία 
παράταση) 
1212 (23/06/2021 
γραπτή αγόρευση 
αιτητή) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


