
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ 

ΑΓΝΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ - ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 15/9/2021 

---------------------------------------------------- 

Το Δικαστήριο θα επιλαμβάνεται των υποθέσεων στην αίθουσα 5, του νέου 

κτηρίου του Διοικητικού Δικαστηρίου στις 8:30πμ. 

 

1.  Οι πιο κάτω υποθέσεις ορίζονται στις 18/10/2021, με τη φυσική 

παρουσία: 

 

 214/2018  (μνεία) 

 

 662/2020  (μνεία) 

 

 76/2021  (ένσταση, τελευταία φορά) 

 

2.  Οι πιο κάτω υποθέσεις ορίζονται στις 18/10/2021, χωρίς τη φυσική 

παρουσία: 

 

1554/2019 κ.ά. (6 αγόρευση αιτητή στη 1787/2019 – τελευταία φορά) 

 

 258/2021  (ένσταση – τελευταία φορά) 

 

3.  Οι πιο κάτω υποθέσεις ορίζονται στις 2/11/2021, με τη φυσική παρουσία: 

 

 212/2016  (μνεία) 

 

 394/2017  (διευκρινίσεις) 

 519/2017  (μνεία) 

 

 819/2019  (διευκρινίσεις) 
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4.  Οι πιο κάτω υποθέσεις ορίζονται στις 2/11/2021, χωρίς τη φυσική 

παρουσία: 

 

 462/2019  (6 αγόρευση καθ’ ων, τελευταία φορά) 

 749/2019  (προγραμματισμός) 

 

 4/2020  (6 αγόρευση αιτητή) 

 

 39/2021  (6 ένσταση) 

 221/2021  (6 ένσταση) 

 228/2021  (6 ένσταση) 

 380/2021  (επίδοση στο Ε/Μ) 

 688/2021  (επίδοση) 

  

5.  Οι πιο κάτω υποθέσεις ορίζονται στις 15/12/2021 με τη φυσική παρουσία: 

 

 1068/2018  (διευκρινίσεις) 

 1586/2018  (διευκρινίσεις) 

 

6.  Οι πιο κάτω υποθέσεις ορίζονται στις 15/12/2021 χωρίς τη φυσική 

παρουσία: 

 

 522/2018 κ.ά. (6 απαντητική, προγραμματισμός) 

 984/2018  (6 αγόρευση Ε/Μ, 6 απαντητική) 

 1929/2018  (6 αγόρευση καθ’ ων, 6 αγόρευση Ε/Μ) 

  

 77/2019  (απαντητική, προγραμματισμός) 

 329/2019  (6 αγόρευση καθ’ ων, 6 απαντητική αιτητή) 

 959/2019  (6 αγόρευση αιτητή, 6 αγόρευση καθ’ ων) 

 1113/2019  (απαντητική, προγραμματισμός) 
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 1876/2019  (6 αγόρευση καθ’ ων, 6 απαντητική αιτητή) 

 

 263/2020  (6 αγόρευση καθ’ ων, 6 απαντητική αιτητή) 

 583/2020  (6 αγόρευση αιτητή, 6 αγόρευση καθ’ ων) 

 676/2020  (6 αγόρευση καθ’ ων, 6 απαντητική αιτητή) 

 1030/2020  (6 αγόρευση καθ’ ων, 6 αγόρευση Ε/Μ) 

 1040/2020  (6 αγόρευση αιτητή, 6 αγόρευση καθ’ ων) 

 1106/2020  (6 ένσταση, 6 αγόρευση αιτητή) 

 1185/2020  (6 αγόρευση αιτητή, 6 αγόρευση καθ’ ων) 

 

 48/2021  (6 αγόρευση αιτητή, 6 αγόρευση καθ’ ων) 

 55/2021  (6 αγόρευση αιτητή, 6 αγόρευση καθ’ ων) 

 69/2021  (6 ένσταση, 6 αγόρευση αιτητή) 

 93/2021  (6 αγόρευση καθ’ ων, 6 απαντητική αιτητή) 

 118/2021  (6 αγόρευση αιτητή, 6 αγόρευση καθ’ ων) 

 695/2021  (6 αγόρευση αιτητή, 6 αγόρευση καθ’ ων) 

 702/2021  (6 ένσταση, 6 αγόρευση αιτητή)  

 709/2021  (6 ένσταση, 6 αγόρευση αιτητή) 

 720/2021  (6 ένσταση, 6 αγόρευση αιτητή) 

 727/2021  (6 ένσταση, 6 αγόρευση αιτητή) 

 734/2021  (6 ένσταση, 6 αγόρευση αιτητή) 

 741/2021  (6 ένσταση, 6 αγόρευση αιτητή) 

 

7.  Η πιο κάτω υπόθεση ορίζεται στις 24/1/2022 με τη φυσική παρουσία: 

 

 1922/2018  (διευκρινίσεις) 

 

 

Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις παρακαλώ αποταθείτε στο Πρωτοκολλητείο το 

οποίο θα ενημερώσει το Δικαστήριο σχετικά με τα αιτήματα σας και θα 

ειδοποιηθείτε αναλόγως. 


