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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ:  15/6/21  

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

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

Χ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ, 
Δ.Δ.Δ.Δ.Π 
 
Ώρα 8.00 π.μ. 

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

Κ. ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ 
Δ.Δ.Δ.Δ.Π 
 

 
ΔΔΠ 596/19 – στις 
11:00 π.μ. 
NA 140/21 - στις 11:30 
π.μ. 
ΔΚ 35/21 – στις 11:15 
π.μ. 
 
2020 
 
1221 – στις 10:45 π.μ. 
1231 – στις 10:30 π.μ. 
1316 – 2/7/21 – 
διευκρινίσεις (10 
ημέρες απαντητική) 
1426 – στις 10:45 π.μ. 
 
2021 
 
 
83 
258 

 
2020 
 
974 (17/06/2021 
ακρόαση 8:00) 

 
Οι υποθέσεις  
 
269/18 
1044/20 
1064/20 
1244/20 
1394/20 
331/21 
 
Θα διεκπεραιωθούν η 
ώρα 8.00π.μ. 
 
Οι πιο κάτω υποθέσεις 
θα διεκπεραιωθούν η 
ώρα 8.30.π.μ : 
 
ΝΑ 98/21 
ΝΑ 178/21 
 
2020 
 
1199 

 

• Δείτε ξεχωριστό 
δημοσιευμένο 
πινάκιο  
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453 – 22/6/21 – γραπτή 
αγόρευση καθ’ ών – 2 
ημέρες πριν - 
(τελευταία παράταση) 
473 
523 
558 
573 – 18/6/21 – γραπτή 
αγόρευση αιτητή – 2 
ημέρες πριν (ρήτρα 
απόρριψης) 
603 – 18/6/21 – γραπτή 
αγόρευση αιτητή – 2 
ημέρες πριν (ρήτρα 
απόρριψης)  
633 – 22/6/21 – γραπτή 
αγόρευση καθ’ ών (2 
ημέρες πριν) 
663 
683 – 18/6/21 – γραπτή 
αγόρευση αιτητή – 2 
ημέρες πριν (ρήτρα 
απόρριψης) 
778 
938 
663 
1028 
1078 
1083 
1088 
1148 
1178 
1193 

1309 
1334 
 
2021 
 
91 
101 
231 
271 
401 
411 
446 
521 
566 
611 
651 
656 
671 
901 
981 
1141 
1146 
1191 
1201 
1986 
2016-14/9/21 τέσσερεις 
εβδομάδες ένσταση και 
τέσσερεις εβδομάδες 
για γραπτή αγόρευση 
αιτητή 
2181 
2186-14/9/21 τέσσερεις 
εβδομάδες ένσταση και 
τέσσερεις εβδομάδες 
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1208 – 8/7/21 – γραπτή 
αγόρευση αιτητή (2 
ημέρες πριν) 
2108 
2113 – 22/6/21 – 
ένσταση (2 ημέρες 
πριν) 
2118 – 22/6/21 – 
ένσταση (2 ημέρες 
πριν) 
2123 
2128 – 22/6/21 – 
ένσταση (2 ημέρες 
πριν) 
2133 
2138 
2143 
2148 – 22/6/21 – 
ένσταση (2 ημέρες 
πριν) 
2153 – 22/6/21 – 
ένσταση (2 ημέρες 
πριν) 
2158 – 22/6/21 – 
ένσταση (2 ημέρες 
πριν) 
2163 – 22/6/21 – 
ένσταση (2 ημέρες 
πριν) 
2168 – 22/6/21 – 
ένσταση (2 ημέρες 
πριν) 
2173 

για γραπτή αγόρευση 
αιτητή 
2191-14/9/21 τέσσερεις 
εβδομάδες ένσταση και 
τέσσερεις εβδομάδες 
για γραπτή αγόρευση 
αιτητή 
2196- 22/6/21 επίδοση- 
ρήτρα απόρριψης 
2201 
2206- 14/9/21 τέσσερεις 
εβδομάδες ένσταση και 
τέσσερεις εβδομάδες 
για γραπτή αγόρευση 
αιτητή 
2211- 22/6/21 επίδοση- 
ρήτρα απόρριψης 
2216 
2221- 22/6/21 επίδοση- 
ρήτρα απόρριψης 
2226-14/9/21 τέσσερεις 
εβδομάδες ένσταση και 
τέσσερεις εβδομάδες 
για γραπτή αγόρευση 
αιτητή 
2231-14/9/21 τέσσερεις 
εβδομάδες ένσταση και 
τέσσερεις εβδομάδες 
για γραπτή αγόρευση 
αιτητή 
2236-14/9/21 τέσσερεις 
εβδομάδες ένσταση και 
τέσσερεις εβδομάδες 
για γραπτή αγόρευση 
αιτητή 
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2178 – 22/6/21 – 
ένσταση (2 ημέρες 
πριν) 
 

2241- 22/6/21 επίδοση- 
ρήτρα απόρριψης 
2246-14/9/21 τέσσερεις 
εβδομάδες ένσταση και 
τέσσερεις εβδομάδες 
για γραπτή αγόρευση 
αιτητή 
2251 
2256 
2261- 14/9/21 τέσσερεις 
εβδομάδες ένσταση και 
τέσσερεις εβδομάδες 
για γραπτή αγόρευση 
αιτητή 
2266- 14/9/21 τέσσερεις 
εβδομάδες ένσταση και 
τέσσερεις εβδομάδες 
για γραπτή αγόρευση 
αιτητή 
2271- 14/9/21 τέσσερεις 
εβδομάδες ένσταση και 
τέσσερεις εβδομάδες 
για γραπτή αγόρευση 
αιτητή 
2276- 14/9/21 τέσσερεις 
εβδομάδες ένσταση και 
τέσσερεις εβδομάδες 
για γραπτή αγόρευση 
αιτητή 
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