
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ 

ΑΓΝΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ - ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 5/10/2021 

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

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

κτηρίου του Διοικητικού Δικαστηρίου στις 8:30πμ, χωρίς τη φυσική παρουσία, 

εκτός όπου υποδεικνύεται. 

 

 

1.  Απαιτείται η φυσική παρουσία στις 5/10/2021, για τις πιο κάτω 

υποθέσεις: 

 

 1353/2017  (διευκρινίσεις) 

 

 879/2018  (διευκρινίσεις) 

 

           3/2021  (K)              (επίδοση) 

 

2.  Απαιτείται η φυσική παρουσία στις 18/10/2021, ια τις πιο κάτω 

υποθέσεις: 

 

 662/2018  (μνεία) 

 1607/2018  (6 αγόρευση καθ’ ων) 

  

 483/2019  (διευκρινίσεις) 

 1407/2019  (6 αγόρευση αιτητή – τελευταία φορά) 

 1869/2019  (6 αγόρευση καθ’ ων) 

 

 214/2020  (6 αγόρευση αιτητή) 

 

3.  Οι πιο κάτω υποθέσεις ορίζονται στις 3/11/2021: 
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924/2017  (6 αγόρευση καθ’ ων – τελευταία φορά) 

975/2017  (6 απαντητική αιτητή, προγραμματισμός) 

 

221/2018  (6 αγόρευση καθ’ ων – τελευταία φορά) 

781/2018  (6 αγόρευση καθ’ ων – τελευταία φορά) 

1362/2018  (6 απαντητική αιτητή) 

 

98/2019  (6 αγόρευση καθ’ ων – τελευταία φορά) 

238/2019  (6 απαντητική αιτητή, προγραμματισμός) 

455/2019  (6 αγόρευση αιτητή – τελευταία φορά) 

728/2019  (προγραμματισμός) 

1470/2019  (6 αγόρευση αιτητή – τελευταία φορά) 

1540/2019  (6 αγόρευση αιτητή – τελευταία φορά) 

1687/2019  (6 απαντητική αιτητή, προγραμματισμός) 

1722/2019  (6 αγόρευση αιτητή – τελευταία φορά) 

1778/2019  (6 αγόρευση αιτητή – τελευταία φορά) 

1785/2019  (6 αγόρευση αιτητή – τελευταία φορά) 

 

604/2020  (6 αγόρευση αιτητή – τελευταία φορά) 

 

 945/2021  (επίδοση) 

 

4.  Οι πιο κάτω υποθέσεις ορίζονται στις 10/1/2022: 

  

109/2018  (6 απαντητική αιτητή, προγραμματισμός) 

956/2018  (6 απαντητική αιτητή, προγραμματισμός) 

1334/2018  (6 απαντητική αιτητή, προγραμματισμός) 

 

28/2019  (6 αγόρευση Ε/Μ, 6 απαντητική αιτητή) 

70/2019  (6 απαντητική αιτητή, προγραμματισμός) 
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189/2019  (6 αγόρευση Ε/Μ, 6 απαντητική αιτητή) 

206/2019  (προγραμματισμός) 

343/2019  (6 αγόρευση καθ’ ων, 6 απαντητική αιτητή) 

413/2019  (6 αγόρευση καθ’ ων, 6 απαντητική αιτητή) 

707/2019  (6 αγόρευση καθ’ ων, 6 απαντητική αιτητή) 

1141/2019  (6 αγόρευση καθ’ ων, 6 απαντητική αιτητή) 

1253/2019  (6 αγόρευση καθ’ ων, 6 απαντητική αιτητή) 

1274/2019  (6 αγόρευση καθ’ ων, 6 απαντητική αιτητή) 

1743/2019  (6 αγόρευση καθ’ ων, 6 απαντητική αιτητή) 

1813/2019  (4 αγόρευση καθ’ ων, 4 αγόρευση Ε/Μ) 

1883/2019  (6 αγόρευση καθ’ ων, 6 απαντητική αιτητή) 

 

286/2020  (6 αγόρευση καθ’ ων, 6 απαντητική αιτητή) 

487/2020  (6 αγόρευση αιτητή, 6 αγόρευση καθ’ ων) 

547/2020  (6 αγόρευση αιτητή, 6 αγόρευση καθ’ ων) 

555/2020  (6 αγόρευση καθ’ ων, 6 απαντητική αιτητή) 

706/2020  (6 αγόρευση αιτητή, 6 αγόρευση καθ’ ων) 

734/2020  (6 αγόρευση αιτητή, 6 αγόρευση καθ’ ων) 

765/2020  (6 αγόρευση αιτητή, 6 αγόρευση καθ’ ων) 

937/2020  (6 αγόρευση αιτητή, 6 αγόρευση καθ’ ων) 

1024/2020  (6 αγόρευση αιτητή, 6 αγόρευση καθ’ ων) 

1133/2020  (6 ένσταση, 6 αγόρευση αιτητή) 

 

11/2021  (6 αγόρευση αιτητή, 6 αγόρευση καθ’ ων) 

360/2021  (6 ένσταση, 6 αγόρευση αιτητή) 

900/2021  (6 ένσταση, 6 αγόρευση αιτητή) 

907/2021  (6 ένσταση, 6 αγόρευση αιτητή) 

914/2021  (6 ένσταση, 6 αγόρευση αιτητή) 

924/2021  (6 ένσταση, 6 αγόρευση αιτητή) 

931/2021  (6 ένσταση, 6 αγόρευση αιτητή) 

938/2021  (6 ένσταση, 6 αγόρευση αιτητή) 
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953/2021  (6 ένσταση, 6 αγόρευση αιτητή) 

 

 

 

Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις παρακαλώ αποταθείτε στο Πρωτοκολλητείο το 

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

ειδοποιηθείτε αναλόγως. 


