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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ: 27/5/21  

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 
 
 

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

Κ. ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ 
Δ.Δ.Δ.Δ.Π 
 

2021 
 
 
83 – 15/6/21 – γραπτή 
αγόρευση αιτητή (2 
ημέρες πριν) – ρήτρα 
απόρριψης  
113 – 3/6/21 – γραπτή 
αγόρευση καθ’ ων 
(τελευταία παράταση) 
158  
168 – 29/6/21 – γραπτή 
αγόρευση καθ’ ων (2 
ημέρες πριν) 
293 – 29/6/21 – γραπτή 
αγόρευση καθ’ ων (2 
ημέρες πριν) 
353 – 3/6/21 – γραπτή 
αγόρευση αιτητή (2 
ημέρες πριν) – ρήτρα 
απόρριψης 
398 – 29/6/21 – γραπτή 
αγόρευση καθ΄ων (2 

 
Οι υποθέσεις 
  
974/20 
137/21 
 
θα διεκπεραιωθούν 
στις 8:30. 
 
Οι πιο κάτω 
υποθέσεις θα 
διεκπεραιωθούν η 
ώρα 9:00 : 
 
ΔΚ 74/21 
 
2020 
 
974 
1025 
1065 
1215 
1420 

  

• Δείτε ξεχωριστό 
δημοσιευμένο 
πινάκιο  

 



2 
 

ημέρες πριν) – ρήτρα 
απόρριψης 
403  
588 
608 
648 
753 
773 
778 
973 
1113 – 3/6/21 – 
ένσταση (2 ημέρες 
πριν) τελευταία 
παράταση 
1383 – 29/6/21 – 
γραπτή αγόρευση καθ’ 
ων (2 ημέρες πριν) 
1401 
1413 – 29/6/21 – 
γραπτή αγόρευση 
αιτητή (2 ημέρες πριν) 
1428 
1583 – 4/6/21 – 
ένσταση (2 ημέρες 
πριν) 
1588  
1593 – 29/6/21 – 
γραπτή αγόρευση 
αιτητή (2 ημέρες πριν) 
1598 – 29/6/21 – 
γραπτή αγόρευση 
αιτητή (2 ημέρες πριν) 
1603 

1425 (25/06/2021 
γραπτή αγόρευση 
καθ΄ ων) 
 
2021 
 
82 
107 (02/06/2021 
γραπτή αγόρευση 
αιτητή – ρήτρα 
απόρριψης) 
137 
287 
302 
312 
322 
337 (25/06/2021 
γραπτή αγόρευση 
καθ΄ ων) 
352 (25/06/2021 
γραπτή αγόρευση 
καθ΄ ων) 
382 
527 
547 
602 (25/06/2021 
γραπτή αγόρευση 
καθ΄ ων)  
637 (25/06/2021 
γραπτή αγόρευση 
καθ΄ ων) 
662 
682 
687 
697 
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1608 – 8/6/21 – 
ένσταση (2 ημέρες 
πριν) 
1613 – 8/6/21 – 
ένσταση (2 ημέρες 
πριν) 
1618 – 8/6/21 – 
ένσταση (2 ημέρες 
πριν) 
1623 – 8/6/21 – 
ένσταση (2 ημέρες 
πριν) 
1628 – 8/6/21 – 
ένσταση (2 ημέρες 
πριν) 
1633 – 8/6/21 – 
ένσταση (2 ημέρες 
πριν) 
1638 
1643 – 9/6/21 ένσταση 
(2 ημέρες πριν) 
1648 
1653 – 29/6/21 – 
γραπτή αγόρευση 
αιτητή (2 ημέρες πριν) 
1658 – 29/6/21 - 
γραπτή αγόρευση 
αιτητή (2 ημέρες πριν) 
1663 
1668 – 9/6/21 – 
ένσταση (2 ημέρες 
πριν) 
1673 – 9/6/21 – 
ένσταση (2 ημέρες 
πριν) 

767 (25/06/2021 
γραπτή αγόρευση 
καθ΄ ων) 
807 (25/06/2021 
γραπτή αγόρευση 
καθ΄ ων) 
812 (02/06/2021 
γραπτή αγόρευση 
αιτητή – ρήτρα 
απόρριψης) 
817 (02/06/2021 
γραπτή αγόρευση 
αιτητή – ρήτρα 
απόρριψης) 
822 (30/06/2021 
γραπτή αγόρευση 
αιτητή)  
1042 (02/06/2021 
ακρόαση επί 
προδικαστικής- 
προφορικές 
αγορεύσεις-να 
προσκομιστεί διοικ. 
φάκελος) 
1047 (30/06/2021 
γραπτή αγόρευση 
αιτητή)  
1052 (03/06/2021 
ένσταση – τελευταία 
παράταση) 
1057 (30/06/2021 
γραπτή αγόρευση 
αιτητή) 
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1678 – 29/6/21 – 
γραπτή αγόρευση 
αιτητή (2 ημέρες πριν) 
 

1062 (30/06/2021 
γραπτή αγόρευση 
αιτητή) 
1557 
1562 (16/06/2021 
ένσταση – τελευταία 
παράταση) 
1567 
1572 (30/06/2021 
γραπτή αγόρευση 
αιτητή) 
1577 (16/06/2021 
ένσταση – τελευταία 
παράταση) 
1582 (30/06/2021 
γραπτή αγόρευση 
αιτητή) 
1587 (16/06/2021 
ένσταση – τελευταία 
παράταση) 
1592 (30/06/2021 
γραπτή αγόρευση 
αιτητή) 
1597 
1602 (30/06/2021 
γραπτή αγόρευση 
αιτητή) 
1607 (16/06/2021 
ένσταση – τελευταία 
παράταση) 
1612 (16/06/2021 
ένσταση – τελευταία 
παράταση) 
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1617 (16/06/2021 
ένσταση – τελευταία 
παράταση) 
1622 (16/06/2021 
ένσταση – τελευταία 
παράταση) 
1627 
1632 (16/06/2021 
ένσταση – τελευταία 
παράταση) 
1637 (16/06/2021 
ένσταση – τελευταία 
παράταση) 
1642 (16/06/2021 
ένσταση – τελευταία 
παράταση) 
1647 
1652 (30/06/2021 
γραπτή αγόρευση 
αιτητή) 
1657 (16/06/2021 
ένσταση – τελευταία 
παράταση) 
1662 (30/06/2021 
γραπτή αγόρευση 
αιτητή) 
1667 (17/06/2021 
ένσταση – τελευταία 
παράταση) 
1672 (17/06/2021 
ένσταση – τελευταία 
παράταση) 
1677 (17/06/2021 
ένσταση – τελευταία 
παράταση) 
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