
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ 

ΑΓΝΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ - ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 6/10/2021 

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

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 6/10/2021, για τις πιο κάτω 

υποθέσεις: 

 

 1355/2018  (διευκρινίσεις 9:00πμ.) 

 1376/2018  (μνεία) 

 1411/2018  (μνεία) 

  

 490/2019  (ακρόαση αίτησης 9:00πμ.) 

 931/2019  (μνεία) 

 1288/2019  (μνεία) 

 1519/2019  (ακρόαση αίτησης 9:00πμ.) 

 1659/2019  (διευκρινίσεις 9:00πμ.) 

 1750/2019  (μνεία) 

 

 480/2020  (μνεία) 

 496/2020  (μνεία) 

 597/2020  (μνεία) 

 683/2020  (μνεία) 

 975/2020  (μνεία) 

 

2.  Απαιτείται η φυσική παρουσία στις 19/10/2021, για τις πιο κάτω 

υποθέσεις: 
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 624/2017  (μνεία) 

 770/2019  (μνεία) 

 

 1171/2020  (μνεία) 

 

3.  Οι πιο κάτω υποθέσεις ορίζονται στις 4/11/2021: 

 

442/2017  (6 αγόρευση αιτητή – τελευταία φορά) 

 

634/2018  (μνεία) 

1313/2018 κ.ά. (6 αγόρευση αιτητή (1249/2019 & 191/2021)) 

 

448/2019  (προγραμματισμός) 

560/2019  (προγραμματισμός) 

 

1217/2020  (μνεία (αίτηση συνεκδ. 1069/2020 κ.ά.)) 

 

963/2021  (επίδοση) 

970/2021  (επίδοση) 

1007/2021  (επίδοση) 

 

4.  Οι πιο κάτω υποθέσεις ορίζονται στις 11/1/2022: 

 

 579/2017  (αγόρευση αιτητή, 6 αγόρευση καθ’ ων) 

 

 1061/2018  (6 απαντητική αιτητή, προγραμματισμός) 

 1460/2018  (6 αγόρευση καθ’ ων, 6 αγόρευση Ε/Μ) 

 1558/2018  (6 αγόρευση Ε/Μ, 6 απαντητική αιτητή) 

 1719/2018  (απαντητική αιτητή, προγραμματισμός) 

 1810/2018  (απαντητική αιτητή, προγραμματισμός) 
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 266/2019  (6 αγόρευση καθ’ ων, 6 αγόρευση Ε/Μ) 

 1841/2019  (6 αγόρευση καθ’ ων, 6 απαντητική αιτητή) 

 1855/2019  (6 αγόρευση καθ’ ων, 6 απαντητική αιτητή) 

 

 198/2020  (6 αγόρευση αιτητή, 6 αγόρευση καθ’ ων) 

 270/2020  (6 αγόρευση καθ’ ων, 6 απαντητική αιτητή) 

 363/2020  (6 αγόρευση αιτητή, 6 αγόρευση καθ’ ων) 

 396/2020  (6 αγόρευση αιτητή, 6 αγόρευση καθ’ ων) 

 580/2020  (6 αγόρευση καθ’ ων, 6 απαντητική αιτητή) 

 669/2020  (6 αγόρευση αιτητή, 6 αγόρευση καθ’ ων) 

 720/2020  (6 αγόρευση καθ’ ων, 6 απαντητική αιτητή) 

 737/2020  (6 επίδοση, 6 ένσταση) 

 886/2020 κ.ά. (6 αγόρευση αιτητή, 6 αγόρευση καθ’ ων) 

 

 956/2021  (6 ένσταση, 6 αγόρευση αιτητή) 

 977/2021  (6 ένσταση, 6 αγόρευση αιτητή) 

 984/2021  (6 ένσταση, 6 αγόρευση αιτητή) 

 993/2021  (6 ένσταση, 6 αγόρευση αιτητή) 

 1000/2021  (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. 


