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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ: 4/6/21  

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 9.00 π.μ. 

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

Κ. ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ 
Δ.Δ.Δ.Δ.Π 
 

 
 
2020 
 
1146 
 
2021 
 
88 
123 
148 
228 
263 – 6/7/21 – γραπτή 
αγόρευση καθ’ ων (2 
ημέρες πριν) 
338 
498 
513 
563 
588 
753 
838 
1188 

 
Οι υποθέσεις 
1085/20 και 1225/20 
που έχουν οριστεί για 
Διευκρινήσεις θα 
ξεκινήσουν η ώρα 
8:30 π.μ. 
 
 
ΝΑ 169/21  
 
 
2020 
 
1085 
1170 
1225 
1240 
1245 – 9/6/21 
Aγόρευση αιτητή  
1270 
1285 

 
 
υπόθεση 
 
ΝΑ 163/21 
 
Θα διεκπεραιωθεί στις 
9.00 π.μ  
 
 
 
2021 
 
 
1871- 13/9/21 τέσσερεις 
εβδομάδες για ένσταση 
και τέσσερεις 
εβδομάδες για γραπτή 
αγόρευση Αιτητή 
1876- 13/9/21 τέσσερεις 
εβδομάδες για ένσταση 
και τέσσερεις  

  
 

 Δείτε ξεχωριστό 
δημοσιευμένο 
πινάκιο  
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1218  
1223 
1443 
1488 
1523 – 6/7/21 – γραπτή 
αγόρευση αιτητή (2 
ημέρες πριν) 
1528 – 6/7/21 – γραπτή 
αγόρευση αιτητή (2 
ημέρες πριν) 
1553 – 6/7/21 – γραπτή 
αγόρευση αιτητή (2 
ημέρες πριν) 
1563 – 6/7/21 – γραπτή 
αγόρευση αιτητή (2 
ημέρες πριν) 
1568 
1583 – 6/7/21 – γραπτή 
αγόρευση αιτητή (2 
ημέρες πριν) 
1663 – 6/7/21 – γραπτή 
αγόρευση αιτητή (2 
ημέρες πριν) 

1315 – 30/6/21 
Διευκρινήσεις 
απάντηση μέχρι 
24/6/21 
1325 – 2/7/21 
Διευκρινήσεις 
απάντηση μέχρι 
29/6/21 
1385 
1400 – 23/6/21 
Διευκρινήσεις – 
απάντηση μέχρι 
17/6/21 
1430 
 
2021 
 
77 
112 – 7/7/21 
αγόρευση καθ΄ων  
142 
407 
452 
532 
672 
742 
752 
947 - - 7/7/21 
αγόρευση καθ΄ων  
972 
1072 
1087 
1152 – 7/7/21 
αγόρευση καθ΄ων  

εβδομάδες για γραπτή 
αγόρευση Αιτητή 
1881- 13/9/21 τέσσερεις  
εβδομάδες για ένσταση 
και τέσσερεις 
εβδομάδες για γραπτή 
αγόρευση Αιτητή 
1886- 13/9/21 τέσσερεις 
εβδομάδες για ένσταση 
και τέσσερεις 
εβδομάδες για γραπτή 
αγόρευση Αιτητή 
1891- 13/9/21 τέσσερεις 
εβδομάδες για ένσταση 
και τέσσερεις 
εβδομάδες για γραπτή 
αγόρευση Αιτητή 
1896- 13/9/21 τέσσερεις 
εβδομάδες για ένσταση 
και τέσσερεις 
εβδομάδες για γραπτή 
αγόρευση Αιτητή 
1901- 13/9/21 τέσσερεις 
εβδομάδες για ένσταση 
και τέσσερεις 
εβδομάδες για γραπτή 
αγόρευση Καθ’ων η 
αίτηση 
1906- 13/9/21 τέσσερεις 
εβδομάδες για ένσταση 
και τέσσερεις  
εβδομάδες για γραπτή 
αγόρευση Αιτητή 
1911- 13/9/21 τέσσερεις 
εβδομάδες για ένσταση 
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1157 – 7/7/21 
αγόρευση καθ΄ων  
1172 – 7/7/21 
αγόρευση καθ΄ων  
1177 
1182 – 7/7/21 
αγόρευση καθ ών  
1207 – 7/7/21 
αγόρευση καθ΄ων 
1222 
1227 – 7/7/21 
αγόρευση καθ΄ων  
1232 – 7/7/21 
αγόρευση καθ΄ων  
1262 – 7/7/21 
αγόρευση αιτητών  
1347 – 7/7/21 
αγόρευση αιτητών  
1947 – 30/6/21 
ένσταση τελευταία 
παράταση  
1952 – 30/6/21 
τελευταία παράταση  
1957 – 30/6/21 
ένσταση τελευταία 
παράταση  
1962 – 7/7/21 
αγόρευση αιτητών 
1967 – 30/6/21 
ένσταση τελευταία 
παράταση  
1972 – 30/6/21 
ένσταση τελευταία 
παράταση  

και τέσσερεις 
εβδομάδες για γραπτή 
αγόρευση Αιτητή 
1916- 13/9/21 τέσσερεις  
εβδομάδες για ένσταση 
και τέσσερεις 
εβδομάδες για γραπτή 
αγόρευση Αιτητή 
1921-13/9/21 τέσσερεις 
εβδομάδες για ένσταση 
και τέσσερεις  
εβδομάδες για γραπτή 
αγόρευση Αιτητή 
1926- 13/9/21 τέσσερεις 
εβδομάδες για ένσταση 
και τέσσερεις 
εβδομάδες για γραπτή 
αγόρευση Αιτητή 
1931- 13/9/21 τέσσερεις  
εβδομάδες για ένσταση 
και τέσσερεις 
εβδομάδες για γραπτή 
αγόρευση Αιτητή 
1936- 13/9/21 τέσσερεις 
εβδομάδες για ένσταση 
και τέσσερεις  
εβδομάδες για γραπτή 
αγόρευση Αιτητή 
1941- 13/9/21 τέσσερεις 
εβδομάδες για ένσταση 
και τέσσερεις 
εβδομάδες για γραπτή 
αγόρευση Αιτητή 
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1977 – 30/6/21 
ένσταση τελευταία 
παράταση  
1982 – 30/6/21 
ένσταση τελευταία 
παράταση  
1987 – 7/7/21 
αγόρευση αιτητών  
1992 
1997  - 30/6/21 
ένσταση τελευταία 
παράταση  
2002 – 30/6/21 
ένσταση τελευταία 
παράταση  
2007 – 30/6/21 
ένσταση τελευταία 
παράταση  
2012 – 9/6/21 
επίδοση αλλιώς 
απόρριψη  
2017 – 30/6/21 
ένσταση τελευταία 
φορά 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


