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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ: 9/6/21  

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

Μ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ, 
Δ.Δ.Δ.Δ.Π 
2ος όροφος  
Ώρα 8.00 π.μ. 

Χ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ, 
Δ.Δ.Δ.Δ.Π 
 
Ώρα 10.30 π.μ. 

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

Κ. ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ 
Δ.Δ.Δ.Δ.Π 
 

 
 
ΔΚ 70/21 
ΔΚ 75/21 
 
2021 
 
68 – 25/6/21 – γραπτή 
αγόρευση καθ’ ών (2 
ημέρες πριν) 
243 
288 
483 – 25/6/21 – γραπτή 
αγόρευση καθ’ ών (2 
ημέρες πριν) 
608 
773 
988 – 25/6/21 – γραπτή 
αγόρευση καθ’ ών (2 
ημέρες πριν) 
1023 
1043 
1123 

 
Οι υποθέσεις 
ΔΚ 64/21 
1215/20 
1150/20 
θα διεκπεραιωθούν 
στις 8:00. 
 
Οι υποθέσεις 
601/16 
ΔΚ 69/21  
θα διεκπεραιωθούν 
στις 8:30. 
 
Οι υπόλοιπες 
υποθέσεις θα 
διεκπεραιωθούν η 
ώρα 9.00πμ και 
μετέπειτα  
 
ΔΚ 69/21 
ΔΚ 27/21 
601/16 

 
 
Δκ 73/21 
NA 168/21 
 
2020 
 
985- 28/6/21 
Διευκρινήσεις και 10 
ημέρες Απάντηση 
 
2021 
 
51 
246 
706 
721 
741 
746 
946 
1486 
1491 
1731 

 

• Δείτε ξεχωριστό 
δημοσιευμένο 
πινάκιο  
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1128 
1253 
1313 – 25/6/21 – 
γραπτή αγόρευση 
αιτητή (2 ημέρες πριν) 
1328 
1348 – 25/6/21 – 
γραπτή αγόρευση 
αιτητή (2 ημέρες πριν) 
1643 – 17/6/21 – 
ένσταση τελευταία 
παράταση (2 ημέρες 
πριν) 
1668 
1673 
1803 
1858 
1948 – 23/6/21 – 
ένσταση (2 ημέρες 
πριν) 
1953 – 17/6/21 – 
ένσταση (2 ημέρες 
πριν) 
1958 – 17/6/21 – 
ένσταση (2 ημέρες 
πριν) 
1963 
1968 – 25/6/21 – 
ένσταση (2 ημέρες 
πριν) 
1973 – 23/6/21 – 
ένσταση (2 ημέρες 
πριν) 
1978  
1983 

ΝΑ 134/21 
ΝΑ 159/21 
ΝΑ 174/21 
 
 
2020 
 
1220 
1245 
1440 
 
2021 
 
 
122 (09/07/2021 
γραπτή αγόρευση 
καθ’ων η αίτηση) 
132 
417 
422 (09/07/2021 
γραπτή αγόρευση 
καθ’ων η αίτηση) 
427 (09/07/2021 
γραπτή αγόρευση 
καθ’ων η αίτηση) 
482 
487 (09/07/2021 
γραπτή αγόρευση 
καθ’ων η αίτηση) 
497 
502 
512 
517 (09/07/2021 
γραπτή αγόρευση 
καθ’ων η αίτηση) 

2021- 14/9/21 τέσσερεις 
εβδομάδες ένσταση και 
τέσσερεις εβδομάδες 
για γραπτή αγόρευση 
αιτητή 
2026- 14/9/21 τέσσερεις 
εβδομάδες ένσταση και 
τέσσερεις εβδομάδες 
για γραπτή αγόρευση 
αιτητή 
2031 
2036- 14/9/21 τέσσερεις 
εβδομάδες ένσταση και 
τέσσερεις εβδομάδες 
για γραπτή αγόρευση 
αιτητή 
2041- 14/9/21 τέσσερεις 
εβδομάδες ένσταση και 
τέσσερεις εβδομάδες 
για γραπτή αγόρευση 
αιτητή 
2046- 14/9/21 τέσσερεις 
εβδομάδες ένσταση και 
τέσσερεις εβδομάδες 
για γραπτή αγόρευση 
αιτητή 
2051- 14/9/21 τέσσερεις 
εβδομάδες ένσταση και 
τέσσερεις εβδομάδες 
για γραπτή αγόρευση 
αιτητή 
2056 
2061- 14/6/21 Επίδοση- 
ρήτρα απόρριψης 
2066 



3 
 

1988 
1993 – 29/6/21 – 
ένσταση (2 ημέρες 
πριν) 
1998 – 29/6/21 – 
ένσταση (2 ημέρες 
πριν) 
2003 – 29/6/21 – 
ένσταση (2 ημέρες 
πριν) 
2008 – 23/6/21 – 
ένσταση (2 ημέρες 
πριν) 
2013 
2018 

527 
547 
572 
577 
592 
642 
652 
662 (09/07/2021 
γραπτή αγόρευση 
αιτητή) 
712 
732 (09/07/2021 
γραπτή αγόρευση 
καθ’ων η αίτηση) 
772 
787 
812 
817 
867 
982 (01/07/2021 
γραπτή αγόρευση 
καθ’ων η αίτηση) 
1042 
1167 
1222 
1267 (09/07/2021 
γραπτή αγόρευση 
αιτητή) 
1292 
1367  (09/07/2021 
γραπτή αγόρευση 
αιτητή) 
1382 (11/06/2021 
ένσταση- τελευταία 
παράταση) 

2071- 14/9/21 τέσσερεις 
εβδομάδες ένσταση και 
τέσσερεις εβδομάδες 
για γραπτή αγόρευση 
αιτητή 
2076 
2081- 14/9/21 τέσσερεις 
εβδομάδες ένσταση και 
τέσσερεις εβδομάδες 
για γραπτή αγόρευση 
αιτητή 
2086- 14/9/21 τέσσερεις 
εβδομάδες ένσταση και 
τέσσερεις εβδομάδες 
για γραπτή αγόρευση 
αιτητή 
2091- 14/9/21 τέσσερεις 
εβδομάδες ένσταση και 
τέσσερεις εβδομάδες 
για γραπτή αγόρευση 
αιτητή 
2096- 14/9/21 τέσσερεις 
εβδομάδες ένσταση και 
τέσσερεις εβδομάδες 
για γραπτή αγόρευση 
αιτητή 
2101- 14/9/21 τέσσερεις 
εβδομάδες ένσταση και 
τέσσερεις εβδομάδες 
για γραπτή αγόρευση 
αιτητή 
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1597 
1682 (11/06/2021 
ένσταση- τελευταία 
παράταση) 
1687 (09/07/2021 
γραπτή αγόρευση 
αιτητή) 
1692 (09/07/2021 
γραπτή αγόρευση 
αιτητή) 
1697 (09/07/2021 
γραπτή αγόρευση 
αιτητή) 
1702 (09/07/2021 
γραπτή αγόρευση 
αιτητή) 
1707 (11/06/2021 
ένσταση- τελευταία 
παράταση) 
1757 (01/07/2021 
ένσταση – τελευταία 
παράταση) 
1762 (01/07/2021 
ένσταση – τελευταία 
παράταση) 
1767 (09/07/2021 
γραπτή αγόρευση 
αιτητή) 
1772 (09/07/2021 
γραπτή αγόρευση 
αιτητή) 
1782 
1787 
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1792 (02/07/2021 
ένσταση – τελευταία 
παράταση) 
1797 (09/07/2021 
γραπτή αγόρευση 
αιτητή) 
1802 (09/07/2021 
γραπτή αγόρευση 
αιτητή) 
1807 
1812 
1817 (09/07/2021 
ένσταση) 
1822 (02/07/2021 
ένσταση – τελευταία 
παράταση) 
1827 (09/07/2021 
γραπτή αγόρευση 
αιτητή) 
1832 (09/07/2021 
γραπτή αγόρευση 
αιτητή) 
1837 (02/07/2021 
ένσταση – τελευταία 
παράταση) 
1842 (09/07/2021 
γραπτή αγόρευση 
αιτητή) 
1847 (09/07/2021 
γραπτή αγόρευση 
αιτητή) 
1852 (02/07/2021 
ένσταση – τελευταία 
παράταση) 
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1857 (02/07/2021 
ένσταση – τελευταία 
παράταση) 
1862 (02/07/2021 
ένσταση – τελευταία 
παράταση) 
1867 (02/07/2021 
ένσταση – τελευταία 
παράταση) 
1897 (01/07/2021 
ένσταση – τελευταία 
παράταση) 
2012  
2022 (02/07/2021 
ένσταση – τελευταία 
παράταση) 
2027 
2032 
2037 (02/07/2021 
ένσταση – τελευταία 
παράταση) 
2042 (09/07/2021 
γραπτή αγόρευση 
αιτητή) 
2047 (02/07/2021 
ένσταση – τελευταία 
παράταση) 
2052 (02/07/2021 
ένσταση – τελευταία 
παράταση) 
2057 
2062 
2067 (02/07/2021 
ένσταση – τελευταία 
παράταση) 
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2072 (02/07/2021 
ένσταση – τελευταία 
παράταση) 
2077 (02/07/2021 
ένσταση – τελευταία 
παράταση) 
2082 (02/07/2021 
ένσταση – τελευταία 
παράταση) 
2087 (02/07/2021 
ένσταση – τελευταία 
παράταση) 
2092 (02/07/2021 
ένσταση – τελευταία 
παράταση) 
2097 (02/07/2021 
ένσταση – τελευταία 
παράταση) 
2102 (09/07/2021 
γραπτή αγόρευση 
αιτητή) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


