
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ:  14/10/21  

Β. ΚΑΡΛΕΤΤΙΔΟΥ, 
Πρ.Δ.Δ.Δ.Π 
 4ος όροφος 
10.30 π.μ. 

Μ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ, 
Δ.Δ.Δ.Δ.Π 
2ος όροφος  
 

Χ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ, 
Δ.Δ.Δ.Δ.Π 
2ος Όροφος 
 

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

Κ. ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ 
Δ.Δ.Δ.Δ.Π 
 
 

 
 
 
 
ΝΑ 235/21 
 
2021 
 
543 
908 
1433 
1563 
1593 
1608 
1703 
1798 
1813 
1973 
2058 
2143 
2438 
2448 
2748 
2878 
3013 

 

• Δείτε 
ξεχωριστό 
δημοσιευμένο 
πινάκιο  

 
 

 
 

 

• Δείτε ξεχωριστό 
δημοσιευμένο 
πινάκιο  



3178 
3328 
3638 – 27/10/21 – 
ένσταση (2 ημ. πριν) 
4223 – 2/11/21 – γρ. αγ. 
Αιτ. (2 ημ. πριν) ρήτρα 
απόρριψης 
4228 – 27/10/21 – 
ένσταση (2 ημ. πριν) 
4238 
4248 
4263 – 15/11/21 – γρ. αγ. 
Αιτ. (2 ημ. πριν) (ρήτρα 
απόρριψης) 
4273 – 16/11/21 – γρ. αγ. 
Αιτ. (2 ημ. πριν) (ρήτρα 
απόρριψης) 
4283 – 15/11/21 – γρ. αγ. 
Αιτ. (2 ημ. πριν) (ρήτρα 
απόρριψης) 
4293 – 16/11/21 – γρ. αγ. 
Αιτ. (2 ημ. πριν) (ρήτρα 
απόρριψης) 
4303 – 10 ημ. απαντητική 
– 3/11/21 - διευκρινίσεις 
4328 – 2/11/21 – 
ένσταση (2 ημ. πριν) 
4333 – 2/11/21 – 
ένσταση (2 ημ. πριν) 
4348 – 15/11/21 – γρ. αγ. 
Αιτ. (2 ημ. πριν) (ρήτρα 
απόρριψης) 



4353 – 16/11/21 – γρ. αγ. 
Αιτ. (2 ημ. πριν) (ρήτρα 
απόρριψης) 
4363 – 2/11/21 – 
ένσταση (2 ημ. πριν) 
4368 – 15/11/21 – γρ. αγ. 
Αιτ. (2 ημ. πριν) (ρήτρα 
απόρριψης) 
4378 – 15/11/21 – γρ. αγ. 
Αιτ. (2 ημ. πριν) (ρήτρα 
απόρριψης) 
4383 
4533 – 27/10/21 – 
ένσταση (2 ημ. πριν) 
4543 – 15/11/21 – γρ. αγ. 
Αιτ. (2 ημ. πριν) (ρήτρα 
απόρριψης) 
4573 
4578 – 27/10/21 – 
ένσταση (2 ημ. πριν) 
4608 – 2/11/21 – 
ένσταση (2 ημ. πριν) 
4613 – 2/11/21 – 
ένσταση (2 ημ. πριν) 
4618 – 2/11/21 – 
ένσταση (2 ημ. πριν) 
4628 
4633 – 16/11/21 – γρ. αγ. 
Αιτ. (2 ημ. πριν) (ρήτρα 
απόρριψης) 
4643 – 2/11/21 – 
ένσταση (2 ημ. πριν) 



4673 – 2/11/21 – 
ένσταση (2 ημ. πριν) 
5553 
5558 
5563 
5568 
5573 – 2/11/21 – 
ένσταση (2 ημ. πριν) 
5578 – 2/11/21 – 
ένσταση (2 ημ. πριν) 
5583 – 2/11/21 – 
ένσταση (2 ημ. πριν) 
5588 
5593 
5598 
5603 
5608 
5613 – 2/11/21 – 
ένσταση (2 ημ. πριν) 
5618 – 2/11/21 – 
ένσταση (2 ημ. πριν) 
5623 – 2/11/21 – 
ένσταση (2 ημ. πριν) 
5628 – 2/11/21 – 
ένσταση (2 ημ. πριν) 
5633 – 2/11/21 – 
ένσταση (2 ημ. πριν) 
5638 – 2/11/21 – 
ένσταση (2 ημ. πριν) 
5643 – 2/11/21 – 
ένσταση (2 ημ. πριν) 
5648 



5653  
5658 
5663 
5668 – 2/11/21 – 
ένσταση (2 ημ. πριν) 
5673 – 2/11/21 – 
ένσταση (2 ημ. πριν) 
5678 – 2/11/21 – 
ένσταση (2 ημ. πριν) 
5683 
5688 
5693 
5698 – 2/11/21 – 
ένσταση (2 ημ. πριν) 
5703 
5708 
5713 
5718 
5723 
5728 – 1/11/21 – 
ένσταση (2 ημ. πριν) 
5733 
5738 – 1/11/21 – 
ένσταση (2 ημ. πριν) 
5743 – 1/11/21 – 
ένσταση (2 ημ. πριν) 
5748 

 
 



     



     

 


