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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ:  16/6/21  

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

Μ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ, 
Δ.Δ.Δ.Δ.Π 
2ος όροφος  
Ώρα 8.15 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 
 

 
 
NA 170/21 
 
2020 
 
711 
1171 
1211 
 
2021 
 
118 
458 
478 – 9/7/21 – γραπτή 
αγόρευση καθ’ ών (2 
ημέρες πριν) 
873 
1023 
1033 
1248 
1258 
1288 

 
 
Οι υποθέσεις   
372/21 
567/21 
 
Θα διεκπεραιωθούν η 
ώρα 8:15π.μ. 
 
Οι υπόλοιπες 
υποθέσεις θα 
διεκπεραιωθούν η 
ώρα 8:30π.μ 
 
ΔΔΠ 229/19 
ΝΑ 174/21 
ΝΑ 164/21 
ΝΑ 159/21 
 
 
 
 
 

 
 
2020 
 
1079 
1404 
1439 
 
2021 
 

1 - 29/6/21 Δ/σεις 
και 10 μέρες 
απάντηση  

6 
71- 14/9/21 4 
εβδομάδες Γ/Α αιτητή 
και 4 εβδομάδες Γ/Α 
καθ’ων η αίτηση 
111- 14/9/21 Δ/σεις και 
4 εβδομάδες για Γ/Α 
καθ’ων η αίτηση και 2 
εβδομάδες απάντηση 
116 

  

• Δείτε ξεχωριστό 
δημοσιευμένο 
πινάκιο  
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1293 
1588 
1758 – 9/7/21 – γραπτή 
αγόρευση αιτητή (2 
ημέρες πριν) 
1763 – 9/7/21 – γραπτή 
αγόρευση αιτητή (2 
ημέρες πριν) 
1818 – 9/7/21 – γραπτή 
αγόρευση αιτητή (2 
ημέρες πριν) 
1833 – 7/7/21 – γραπτή 
αγόρευση αιτητή (2 
ημέρες πριν) 
1843 
1853 
1863 – 16/9/21 
διευκρινίσεις (6 
εβδομάδες γραπτή 
αγόρευση αιτητή μέχρι 
την 20/7/21 – 6 
εβδομάδες γραπτή 
αγόρευση καθ’ ών – 10 
ημέρες απαντητική) 
1868 
2183 
2188 – 22/6/21 – 
ένσταση (2 ημέρες 
πριν) 
2193 
2198 
2203 
2208 

2020 
 
1200 (02/07/21 
διευκρινήσεις- 
απάντητική έως 
30/06) 
1215 
1280 
1350 
1460 (23/09/21 
οδηγίες, γραπτή 
αγόρευση αιτητή έως 
22/07, γραπτή 
αγόρευση καθ΄ ων 
έως 17/09) 
 
 
2021 
 
2 
97 
102 
147 (30/06/21 γραπτή 
αγόρευση καθ΄ ων- 
τελευταία παράταση) 
197 
272 
347 
467 (01/07/21 γραπτή 
αγόρευση καθ’ων η 
αίτηση) 
497 
512 (30/06/21 γραπτή 
αγόρευση καθ’ων η 
αίτηση) 

146 
176 
216 
246 
251- 14/9/21 Δ/σεις και 
4 εβδομάδες για Γ/Α 
καθ’ων η αίτηση και 2 
εβδομάδες απάντηση 
261 
286 
291- 29/6/21 Δ/σεις και 
10 μέρες απάντηση 
311 
341 
346 
351- 5/7/21 Δ/σεις και 1 
εβδομάδα για Γ/Α  
καθ’ων η αίτηση και 2 
εβδομάδες απάντηση 
366 
371 
376 
381 
386 
391- 14/9/21 4 
εβδομάδες για Γ/Α 
αιτητή (τελευταία φορά) 
και 4 εβδομάδες για 
γραπτή αγόρευση 
καθ’ων η αίτηση 
416 
556 
561 
756 
761 



3 
 

2213 – 25/6/21 – 
ένσταση (2 ημέρες 
πριν) 
2218 
2223 – 8/7/21 – γραπτή 
αγόρευση αιτητή (2 
ημέρες πριν) – ρήτρα 
απόρριψης 
2228 – 23/6/21 – 
ένσταση (2 ημέρες 
πριν) 
2233 – 2/7/21 – 
ένσταση (2 ημέρες 
πριν) 
2238 
2243 
2248 
2253 – 6/7/21 – 
ένσταση (2 ημέρες 
πριν) 
2258 
2263 – 9/7/21 – γραπτή 
αγόρευση αιτητή (2 
ημέρες πριν) 
2268 – 30/6/21 – 
ένσταση (2 ημέρες 
πριν) 
2273 – 30/6/21 – 
ένσταση (2 ημέρες 
πριν) 
2278 – 6/7/21 – 
ένσταση (2 ημέρες 
πριν) 

522 
577 (30/06/21 γραπτή 
αγόρευση καθ’ων η 
αίτηση) 
612 
707 (01/07/21 γραπτή 
αγόρευση καθ’ων η 
αίτηση) 
742 
747 
827 (01/07/21 γραπτή 
αγόρευση αιτητή – 
ρήτρα απόρριψης) 
832 (01/07/21 γραπτή 
αγόρευση αιτητή – 
ρήτρα απόρριψης) 
912 
1112 (01/07/21 
γραπτή αγόρευση 
αιτητή – ρήτρα 
απόρριψης) 
1432 
1452 (23/09/21 
οδηγίες, γραπτή 
αγόρευση αιτητή έως 
22/07, γραπτή 
αγόρευση καθ΄ ων 
έως 17/09) 
1467 (23/09/21 
οδηγίες, γραπτή 
αγόρευση αιτητή έως 
22/07, γραπτή 
αγόρευση καθ΄ ων 
έως 17/09) 
1472 

766- 14/9/21 Δ/σεις και 
4 εβδομάδες για καθ’ων 
η αίτηση και 2 
εβδομάδες απάντηση 
771- 14/9/21 4 
εβδομάδες για Γ/Α 
αιτητή (τελευταία φορά) 
και 4 εβδομάδες για 
καθ’ων η αίτηση 
781- 14/9/21 4 
εβδομάδες για Γ/Α 
αιτητή και 4 εβδομάδες 
για Γ/Α καθ’ων η αίτηση 
866 
941 
1241 
1296 
1301- 15/9/21 Δ/σεις, 2 
εβδομάδες για Γ/Α  
αιτητή και 4 εβδομάδες 
για Γ/Α καθ’ων η αίτηση, 
2 εβδομάδες απάντηση 
1306- 15/9/21 Δ/σεις, 2 
εβδομάδες για Γ/Α  
αιτητή και 4 εβδομάδες 
για Γ/Α καθ’ων η αίτηση 
και 2 εβδομάδες 
απάντηση 
1311- 15/9/21 2 
εβδομάδες για ένσταση, 
4 εβδομάδες για Γ/Α 
αιτητή και 4 εβδομάδες 
για Γ/Α καθ’ων η αίτηση 
1316- 15/9/21 2 
εβδομάδες για ένσταση, 
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1482 (23/09/21 
οδηγίες, γραπτή 
αγόρευση αιτητή έως 
22/07, γραπτή 
αγόρευση καθ΄ ων 
έως 17/09) 
1487 (07/07/21 
ακρόαση επί 
προδικαστικού) 
1492 
1502 
1517 (23/09/21 
οδηγίες, γραπτή 
αγόρευση αιτητή έως 
22/07, γραπτή 
αγόρευση καθ΄ ων 
έως 17/09) 
1522 (23/09/21 
οδηγίες, γραπτή 
αγόρευση αιτητή έως 
22/07, γραπτή 
αγόρευση καθ΄ ων 
έως 17/09) 
1527 (23/09/21 
οδηγίες, γραπτή 
αγόρευση αιτητή έως 
22/07, γραπτή 
αγόρευση καθ΄ ων 
έως 17/09) 
1562 (23/09/21 
οδηγίες, γραπτή 
αγόρευση αιτητή έως 
22/07, γραπτή 
αγόρευση καθ΄ ων 
έως 17/09) 

4 εβδομάδες για Γ/Α 
αιτητή και 4 εβδομάδες 
για Γ/Α καθ’ων η αίτηση 
1326- 15/9/21 2 
εβδομάδες για ένσταση, 
4 εβδομάδες για Γ/Α  
αιτητή και 4 εβδομάδες 
για Γ/Α καθ’ων η αίτηση 
1331 
1336 
1341- Δ/σεις, 2 
εβδομάδες για Γ/Α 
αιτητή και 4 εβδομάδες 
για Γ/Α καθ’ων η αίτηση 
και 2 εβδομάδες 
απάντηση 
1346- 15/9/21 Δ/σεις, 4 
εβδομάδες για Γ/Α 
αιτητή και 4 εβδομάδες 
για Γ/Α καθ’ων η αίτηση 
και 2 εβδομάδες 
απάντηση 
1351 
1401 
2281-  15/9/21 4 
εβδομάδες για ένσταση 
και 4 εβδομάδες για Γ/Α 
αιτητή 
2286- 15/9/21 4 
εβδομάδες για Γ/Α  
αιτητή και 4 εβδομάδες 
για Γ/Α καθ’ων η αίτηση 
και 2 εβδομάδες 
απάντηση  
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1567 
1577 
1587 
1607 
1612 (23/09/21 
οδηγίες, γραπτή 
αγόρευση αιτητή έως 
22/07, γραπτή 
αγόρευση καθ΄ ων 
έως 17/09) 
1617 (23/09/21 
οδηγίες, γραπτή 
αγόρευση αιτητή έως 
22/07, γραπτή 
αγόρευση καθ΄ ων 
έως 17/09) 
1622 (23/09/21 
οδηγίες, γραπτή 
αγόρευση αιτητή έως 
22/07, γραπτή 
αγόρευση καθ΄ ων 
έως 17/09) 
1632 
1637 
1642 
1657 
1727 
2107 
2187 
2217 (15/09/21 
οδηγίες, ένσταση έως 
21/07, γραπτή 
αγόρευση αιτητή έως 
10/09) 
2222 

2291- 22/6/21 επίδοση- 
ρήτρα απόρριψης 
2296- 15/9/21 4 
εβδομάδες για Γ/Α 
αιτητή και 4 εβδομάδες 
για Γ/Α καθ’ων η αίτηση 
2301- 22/6/21 επίδοση- 
ρήτρα απόρριψης 
2306- 15/9/21 4 
εβδομάδες για ένσταση 
και 4 εβδομάδες για Γ/Α 
αιτητή 
2311- 15/9/21 4 
εβδομάδες για ένσταση 
και 4 εβδομάδες για Γ/Α 
αιτητή 
2316- 15/9/21 4 
εβδομάδες για ένσταση 
και 4 εβδομάδες για Γ/Α 
αιτητή 
2321- 15/9/21 4 
εβδομάδες για ένσταση 
και 4 εβδομάδες για Γ/Α 
αιτητή 
2326- 15/9/21 Δ/σεις, 4  
εβδομάδες για Γ/Α 
αιτητή και 4 εβδομάδες 
για Γ/Α καθ’ων η αίτηση 
και 2 εβδομάδες 
απάντηση 
2331- 15/9/21 4 
εβδομάδες ένσταση και 
4 εβδομάδες για Γ/Α 
αιτητή 
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2282 (15/09/21 
οδηγίες, ένσταση έως 
21/07, γραπτή 
αγόρευση αιτητή έως 
10/09) 
2287 
2292 (23/09/21 
οδηγίες, γραπτή 
αγόρευση αιτητή έως 
22/07, γραπτή 
αγόρευση καθ΄ ων 
έως 17/09) 
2297 (15/09/21 
οδηγίες, ένσταση έως 
21/07, γραπτή 
αγόρευση αιτητή έως 
10/09) 
2302 
2307 
2312 (23/09/21 
οδηγίες, γραπτή 
αγόρευση αιτητή έως 
22/07, γραπτή 
αγόρευση καθ΄ ων 
έως 17/09) 
2317 
2322 (15/09/21 
οδηγίες, ένσταση έως 
21/07, γραπτή 
αγόρευση αιτητή έως 
10/09) 
2327 (15/09/21 
οδηγίες, ένσταση έως 
21/07, γραπτή 

2336- 22/6/21 επίδοση- 
ρήτρα απόρριψης 
2341- 22/6/21 επίδοση- 
ρήτρα απόρριψης 
2346- 22/6/21 επίδοση- 
ρήτρα απόρριψης 
2351 
2356- 15/9/21 4 
εβδομάδες για ένσταση 
και 4 εβδομάδες για Γ/Α 
αιτητή 
2361 
2366- 15/9/21 4 
εβδομάδες για ένσταση 
και 4 εβδομάδες για Γ/Α 
αιτητή 
2371- 15/9/21 4 
εβδομάδες για ένσταση 
και 4 εβδομάδες για Γ/Α 
αιτητή 
2376- 15/9/21 4 
εβδομάδες για ένσταση 
και 4 εβδομάδες για Γ/Α 
αιτητή 
2486 
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αγόρευση αιτητή έως 
10/09) 
2332 (23/09/21 
οδηγίες, γραπτή 
αγόρευση αιτητή έως 
22/07, γραπτή 
αγόρευση καθ΄ ων 
έως 17/09) 
2337 (15/09/21 
οδηγίες, ένσταση έως 
21/07, γραπτή 
αγόρευση αιτητή έως 
10/09) 
2342 (18/06/21 
επίδοση – αλλιώς 
απόρριψη) 
2347 (18/06/21 
επίδοση – αλλιώς 
απόρριψη) 
2352 (15/09/21 
οδηγίες, ένσταση έως 
21/07, γραπτή 
αγόρευση αιτητή έως 
10/09) 
2357 (23/09/21 
οδηγίες, γραπτή 
αγόρευση αιτητή έως 
22/07, γραπτή 
αγόρευση καθ΄ ων 
έως 17/09) 
2362 (23/09/21 
οδηγίες, γραπτή 
αγόρευση αιτητή έως 
22/07, γραπτή 
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αγόρευση καθ΄ ων 
έως 17/09) 
2367 (15/09/21 
οδηγίες, ένσταση έως 
21/07, γραπτή 
αγόρευση αιτητή έως 
10/09) 
2372 (15/09/21 
οδηγίες, ένσταση έως 
21/07, γραπτή 
αγόρευση αιτητή έως 
10/09) 
2377 (15/09/21 
οδηγίες, ένσταση έως 
21/07, γραπτή 
αγόρευση αιτητή έως 
10/09)) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


