
1 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ: 20/5/21  

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

Μ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ, 
Δ.Δ.Δ.Δ.Π 
2ος όροφος  
Ώρα 8.30 π.μ. 

Χ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ, 
Δ.Δ.Δ.Δ.Π 
2ος όροφος 
Ωρα 8.30 π.μ. 

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

Κ. ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ 
Δ.Δ.Δ.Δ.Π 
 

 
ΔΚ 70/21 
 
2020 
 
1171 – 16/6/21 – 
γραπτή αγόρευση 
καθ’ων (2 ημέρες πριν) 
1221 
1241 – 3/6/21 – 
διευκρινίσεις (10 
ημέρες απαντητική) 
1266 - απόφαση 
1326 
1341 – 22/6/21 – 
γραπτή αγόρευση 
καθ’ων (2 ημέρες πριν) 
1346 
1361 – στις 10:15 
1366 - απόφαση 
1376 – στις 10:15 
1406 - απόφαση 
1426 
 
2021 
 

ΝΑ 144/21  
 
ΔΔΠ 73/19  
 
2020 
 
275 
902  
1010 
1085 
1105 Διευκρινήσεις 
10/6/21 -απαντητική 
μέχρι 7/6) 
1145 
1165 Διευκρινήσεις 
10/6/21 -απαντητική 
μέχρι 7/6) 
1215 
1235 
1240 (4/6/21 γραπτή 
αγόρευση καθ’ων - 
τελευταία παράταση) 
1315 (4/6/21 γραπτή 
αγόρευση καθ’ων - 
τελευταία παράταση) 
1335 

   Δείτε ξεχωριστό 
δημοσιευμένο 
πινάκιο  
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13 
58 – 22/6/21 – γραπτή 
αγόρευση καθ’ων (2 
ημέρες πριν) 
93 - απόφαση 
143  
148 
218 - απόφαση 
248 – 22/6/21 – γραπτή 
αγόρευση καθ’ων (2 
ημέρες πριν) 
543 
628 – 22/6/21 γραπτή 
αγόρευση καθ’ων (2 
ημέρες πριν) 
733  
818 
843 
848 
918 – 22/6/21 – γραπτή 
αγόρευση αιτητή (2 
ημέρες πριν) 
968 – 22/6/21 – γραπτή 
αγόρευση αιτητή (2 
ημέρες πριν) 
973 – 27/5/21 – 
ακρόαση 
προδικαστικής 
ένστασης στις 10:30 
978 
1013 – 22/6/21 – 
γραπτή αγόρευση 
αιτητή (2 ημέρες πριν) 

1385 (4/6/21 γραπτή 
αγόρευση καθ’ων - 
τελευταία παράταση) 
1400 – (4/6/21 
γραπτή αγόρευση 
καθ’ων - τελευταία 
παράταση) 
1430 (4/6/21 γραπτή 
αγόρευση καθ’ων - 
τελευταία παράταση) 
 
2021 
 
167 (23/6/21 γραπτή 
αγόρευση καθ’ων) 
412 
452 
462 
472 
477 
522 
572 
652 
657 
757 
882 
887 (23/6/21 γραπτή 
αγόρευση καθ’ων) 
942 
967 (25/6/21 γραπτή 
αγόρευση αιτητή) 
1002 (25/6/21 γραπτή 
αγόρευση αιτητή) 
1167 
1297 
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1038 – 22/6/21 – 
γραπτή αγόρευση 
αιτητή (2 ημέρες πριν) 
1118 
1358 – 1/6/21 – 
ένσταση (2 ημέρες 
πριν) 
1363 – 22/6/21 – 
γραπτή αγόρευση 
αιτητή (2 ημέρες πριν) 
1368 – 2/6/21 – 
ένσταση (2 ημέρες 
πριν) 
1373 – 2/6/21 – 
ένσταση (2 ημέρες 
πριν) 
1378 – 22/6/21 – 
γραπτή αγόρευση 
αιτητ. (2 ημέρες πριν) 
1383 – 27/5/21 – 
ένσταση (2 ημέρες 
πριν) 
1388 
1393 
1398 – 22/6/21 – 
γραπτή αγόρευση 
αιτητή (2 ημέρες πριν) 
1403 
1408 – 22/6/21 – 
γραπτή αγόρευση 
αιτητή (2 ημέρες πριν) 
1413 – 27/5/21 – 
ένσταση (2 ημέρες 
πριν) 

1302 (11/6/21 
ένσταση- τελευταία 
παράταση) 
1307 (25/6/21 γραπτή 
αγόρευση αιτητή) 
1312 (17/6/21 
ένσταση- τελευταία 
παράταση) 
1317 (11/6/21 
ένσταση- τελευταία 
παράταση) 
1322 
1327 (11/6/21 
ένσταση- τελευταία 
παράταση) 
1332 
1337 
1342 (24/6/21 γραπτή 
αγόρευση αιτητή) 
1347 (4/6/21 
ένσταση- τελευταία 
παράταση) 
1352 
1507 
1512 (24/6/21 γραπτή 
αγόρευση αιτητή) 
1517 (16/6/21 
ένσταση – τελευταία 
παράταση) 
1522 (16/6/21 
ένσταση – τελευταία 
παράταση) 
1527 (16/6/21 
ένσταση – τελευταία 
παράταση) 
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1418 – 1/6/21 – 
ένσταση (2 ημέρες 
πριν) 
1423 – 18/6/21 – 
γραπτή αγόρευση 
αιτητή (2 ημέρες πριν) 
1428 – 27/5/21 – 
ακρόαση 
προδικαστικής 
ένστασης στις 10:30 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


