
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ 

ΑΓΝΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ - ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 17/9/2021 

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

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.  Οι πιο κάτω υποθέσεις ορίζονται στις 18/10/2021,: 

 

1642/2018 (διευκρινίσεις (σε σχέση με την ένορκη δήλωση) με την 

φυσική παρουσία). 

 

 1799/2019 (μνεία) με την φυσική παρουσία. 

 

 1264/2020 (αίτηση συνεκδίκασης) με την φυσική παρουσία. 

 

 809/2021 (επίδοση) 

 844/2021 (επίδοση) 

 

2.  Η υπόθεση αρ. 858/2020 ορίζεται για διευκρινίσεις 19/10/2021. 

 

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

 

 845/2018 (6 αγόρευση αιτητή, τελευταία φορά) 

 

 1533/2019 (6 αγόρευση αιτητή, τελευταία φορά) 

 1645/2019 (6 αγόρευση αιτητή, τελευταία φορά) 

 1848/2019 (6 αγόρευση καθ’ ων, τελευταία φορά) 

  

 384/2020 (6 ένσταση, τελευταία φορά) 
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 783/2020 (6 αγόρευση αιτητή) 

 790/2020 (6 αγόρευση αιτητή) 

 828/2020 (6 ένσταση, τελευταία φορά) 

 

4.  Οι πιο κάτω υποθέσεις ορίζονται στις 16/12/2021: 

 

 328/2021 (6 ένσταση, 6 αγόρευση αιτητή) 

 335/2021 (6 ένσταση, 6 αγόρευση αιτητή) 

 349/2021 (6 ένσταση, 6 αγόρευση αιτητή) 

 356/2021 (6 ένσταση, 6 αγόρευση αιτητή) 

 

5.  Οι πιο κάτω υποθέσεις ορίζονται στις 17/12/2021: 

 

 1155/2019 (6 αγόρευση καθ’ ων, 6 απαντητική αιτητή) 

 1568/2019 (6 αγόρευση αιτητή, 6 αγόρευση καθ’ ων) 

 1617/2019 (6 αγόρευση καθ’ ων, 6 απαντητική αιτητή) 

  

 524/2020 (6 αγόρευση καθ’ ων, 6 απαντητική αιτητή) 

 527/2020 (6 αγόρευση αιτητή, 6 αγόρευση καθ’ ων) 

 758/2020 (6 αγόρευση αιτητή, 6 αγόρευση καθ’ ων) 

 807/2020 (6 αγόρευση καθ’ ων, 6 απαντητική αιτητή) 

 835/2020 (6 αγόρευση καθ’ ων, 6 απαντητική αιτητή) 

 844/2020 (6 αγόρευση αιτητή, 6 αγόρευση καθ’ ων) 

 1227/2020 (6 ένσταση, 6 αγόρευση αιτητή) 

 1234/2020 (6 αγόρευση αιτητή, 6 αγόρευση καθ’ ων) 

 1241/2020 (6 αγόρευση αιτητή, 6 αγόρευση καθ’ ων) 

 1255/2020 (6 ένσταση, 6 αγόρευση αιτητή) 

 1271/2020 (6 αγόρευση αιτητή, 6 αγόρευση καθ’ ων) 

 

 366/2021 (6 ένσταση, 6 αγόρευση αιτητή) 

 802/2021 (6 ένσταση, 6 αγόρευση αιτητή) 
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 816/2021 (6 ένσταση, 6 αγόρευση αιτητή) 

 823/2021 (6 αγόρευση αιτητή, 6 αγόρευση καθ’ ων) 

 837/2021 (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. 


