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

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 
 
ΩΡΑ 10.30 π.μ. 

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

Κ. ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ 
Δ.Δ.Δ.Δ.Π 
 

 
 
ΝΑ 155/21 
 
2020 
 
1226 – 22/6/21 – 
γραπτή αγόρευση 
καθ’ων (2 ημέρες πριν) 
1236 
1461 
 
2021 
 
33 – 22/6/21 – γραπτή 
αγόρευση καθ’ων (2 
ημέρες πριν) 
53 
173 
213 
238 
243 
288 

 
Οι ακόλουθες 
υποθέσεις θα 
διεκπεραιωθούν η 
ώρα 8.30. 
 
ΔΚ 54/21 
ΔΔΠ 229/19 
1360/20 
 
Οι κατωτέρω θα 
διεκπεραιωθούν 
κανονικά η ώρα 9.00. 
 
ΝΑ 134/21 
 
2020 
 
587 
1095 
1150 (Διευκρινήσεις 
09/06/21 -απαντητική 
μέχρι 04/06) 

 
ΝΑ 153/21 
 
ΔΚ 48/21 

 
 

• Δείτε ξεχωριστό 
δημοσιευμένο 
πινάκιο  
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323 
383  
418 
493 
498 
578 – 22/6/21 – γραπτή 
αγόρευση καθ’ων (2 
ημέρες πριν) 
678  
713 
718 
728 – 22/6/21 – γραπτή 
αγόρευση καθ’ων (2 
ημέρες πριν) 
823 
833 
838 
853 – 22/6/21 – γραπτή 
αγόρευση καθ’ων (2 
ημέρες πριν) 
883 
908 
1143 
1188 

1155 
1225 (Διευκρινήσεις 
04/06/21- απαντητική 
μέχρι 02/06/21) 
1275 
1360 
1450 
1460 
 
2021 
 
47 (30/06/21 γραπτή 
αγόρευση καθ΄ ων) 
122 (09/06/21 γραπτή 
αγόρευση αιτητή -
ρήτρα απόρριψης) 
132 
212 
227 
232 
252 (30/06/21 γραπτή 
αγόρευση καθ΄ ων) 
332 (26/06/21 γραπτή 
αγόρευση καθ΄ ων) 
372 (26/05/21 γραπτή 
αγόρευση καθ΄ ων) 
417 
422 (09/06/21 γραπτή 
αγόρευση αιτητή -
ρήτρα απόρριψης) 
427 (09/06/21 γραπτή 
αγόρευση αιτητή -
ρήτρα απόρριψης) 
432 
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482 (09/06/21 γραπτή 
αγόρευση αιτητή -
ρήτρα απόρριψης) 
487 (09/06/21 γραπτή 
αγόρευση αιτητή -
ρήτρα απόρριψης) 
497 (09/06/21 γραπτή 
αγόρευση αιτητή -
ρήτρα απόρριψης) 
512 (09/06/21 γραπτή 
αγόρευση αιτητή -
ρήτρα απόρριψης) 
517 (09/06/21 γραπτή 
αγόρευση αιτητή -
ρήτρα απόρριψης) 
537 (30/06/21 γραπτή 
αγόρευση καθ΄ ων) 
542 (30/06/21 γραπτή 
αγόρευση καθ΄ ων) 
577 (09/06/21 γραπτή 
αγόρευση αιτητή -
ρήτρα απόρριψης) 
587 
592 (02/06/21 γραπτή 
αγόρευση αιτητή -
ρήτρα απόρριψης) 
702  
712 (02/06/21 γραπτή 
αγόρευση αιτητή -
ρήτρα απόρριψης) 
717 (30/06/21 γραπτή 
αγόρευση καθ΄ ων) 
732 02/06/21 γραπτή 
αγόρευση αιτητή -
ρήτρα απόρριψης) 



4 
 

772 
842 
867 
902 
932 (30/06/21 γραπτή 
αγόρευση αιτητή) 
982 
1022 (30/06/21 
γραπτή αγόρευση 
αιτητή) 
1357 (03/06/21 
ακρόαση επί 
προδικαστικής- 
προφορικές 
αγορεύσεις-να 
προσκομιστεί διοικ. 
φάκελος) 
1362 (30/06/21 
γραπτή αγόρευση 
αιτητή) 
1367 (02/06/21 
ένσταση – τελευταία 
παράταση) 
1372 (02/06/21 
ένσταση – τελευταία 
παράταση) 
1377 (30/06/21 
γραπτή αγόρευση 
αιτητή) 
1382 (02/06/21 
ένσταση – τελευταία 
παράταση) 
1387 (02/06/21 
ένσταση – τελευταία 
παράταση) 
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1392 (02/06/21 
ένσταση – τελευταία 
παράταση) 
1397 (02/06/21 
ένσταση – τελευταία 
παράταση) 
1402 
1407 (02/06/21 
ένσταση – τελευταία 
παράταση) 
1412 (02/06/21 
ένσταση – τελευταία 
παράταση) 
1417 (02/06/21 
ένσταση – τελευταία 
παράταση) 
1422 (02/06/21 
ένσταση – τελευταία 
παράταση) 
1427 
1532 
1537 
1542 (02/06/21 
ένσταση – τελευταία 
παράταση) 
1547 
1552 (02/06/21 
ένσταση – τελευταία 
παράταση) 
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