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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ: 28/5/21  

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

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

Χ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ, 
Δ.Δ.Δ.Δ.Π 
2ος όροφος 
9.30 π.μ 

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

Κ. ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ 
Δ.Δ.Δ.Δ.Π 
 

 
2020 
 
1106 
1141 – 29/6/21 – 
γραπτή αγόρευση καθ’ 
ων (2 ημέρες πριν) 
1211 – 16/6/21 - 
διευκρινίσεις 
1221 
 
2021 
 
63 
88 – 4/6/21 – 
διευκρινίσεις στις 
10:15 
123 – 4/6/21 – 
ακρόαση στις 10:30 
228 
258 
263 
333 
338 
463 
598 

 
 
537/18 (25/06/2021 
γραπτή αγόρευση 
καθ΄ ων – τελευταία 
παράταση) 
 
 
2020 
 
461 
959 (02/07/2021 
γραπτή αγόρευση 
καθ΄ ων – τελευταία 
παράταση) 
1030 (07/07/2021 
γραπτή αγόρευση 
καθ΄ ων – τελευταία 
παράταση) 
1110 
1140 
1180 (18/06/2021 
γραπτή αγόρευση 
αιτητή – ρήτρα 
απόρριψης) 
1190 

 
ΔΚ 68/21 
 
 

 
 

 

• Δείτε ξεχωριστό 
δημοσιευμένο 
πινάκιο  
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673 – 29/6/21 – γραπτή 
αγόρευση καθ’ ων (2 
ημέρες πριν) 
903 
963 
978 – 29/6/21 γραπτή 
αγόρευση αιτητή 2 
μέρες πριν  
1103 
1163 – 29/6/21 – 
γραπτή αγόρευση 
αιτητή (2 ημέρες πριν) 
1168 
1173 – 29/6/21 – 
γραπτή αγόρευση 
αιτητή (2 ημέρες πριν) 
1213 
1218 
1223 
1228 
1233 – 29/6/21 – 
γραπτή αγόρευση 
αιτητή (2 ημέρες πριν) 
1263 
1273 – 29/6/21 – 
γραπτή αγόρευση 
αιτητή (2 ημέρες πριν) 
1283 – 29/6/21 – 
γραπτή αγόρευση 
αιτητή (2 ημέρες πριν) 
 

1200 (16/06/2021 
γραπτή αγόρευση 
καθ΄ ων – τελευταία 
παράταση) 
1300 
1305 (23/06/2021 
γραπτή αγόρευση 
καθ΄ ων – τελευταία 
παράταση) 
1330 
1355 (Διευκρινήσεις 
18/06/2021, 
απαντητική μέχρι 
15/06/2021) 
1395 
1415 
 
2021 
 
22 (Διευκρινήσεις 
23/06/2021, 
απαντητική μέχρι 
18/06/2021) 
42 
72 
92 
217 
457 
502 
552 
597 
627 (30/06/2021 
γραπτή αγόρευση 
καθ΄ ων ) 
957 
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962 
1077 
1102 (03/06/2021 
ένσταση – τελευταία 
παράταση) 
1107 (03/06/2021 
ένσταση – τελευταία 
παράταση) 
1122 (03/06/2021 
ένσταση – τελευταία 
παράταση) 
1127 (30/06/2021 
γραπτή αγόρευση 
αιτητή) 
1462 (23/06/2021- 
ένσταση) 
1497 
1682 (09/06/2021 
ένσταση – τελευταία 
παράταση) 
1687 (09/06/2021 
ένσταση – τελευταία 
παράταση) 
1692 (09/06/2021 
ένσταση – τελευταία 
παράταση) 
1697 (09/06/2021 
ένσταση – τελευταία 
παράταση) 
1702 (09/06/2021 
ένσταση – τελευταία 
παράταση) 
1707 (09/06/2021 
ένσταση – τελευταία 
παράταση) 
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1712 (02/07/2021 
γραπτή αγόρευση 
αιτητή) 
1717 (01/07/2021 
γραπτή αγόρευση 
αιτητή) 
1722 (01/07/2021 
γραπτή αγόρευση 
αιτητή) 
1727 (16/06/2021 
ένσταση – τελευταία 
παράταση) 
1732 
1737 
1742 (01/07/2021 
γραπτή αγόρευση 
αιτητή) 
1747 
1752 (30/06/2021 
γραπτή αγόρευση 
αιτητή) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


