
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ 

ΑΓΝΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ - ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 8/10/2021 

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

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 8/10/2021, για τις πιο κάτω 

υποθέσεις: 

 

 6255/2013  (διευκρινίσεις) 

 6256/2013  (διευκρινίσεις) 

 

434/2014  (διευκρινίσεις) 

435/2014  (διευκρινίσεις) 

 

24/2017  (διευκρινίσεις) 

 

1124/2018  (διευκρινίσεις) 

 

7/2019  (μνεία) 

147/2019  (μνεία) 

623/2019  (μνεία) 

756/2019  (μνεία) 

 

1014/2020  (μνεία) 

  

 681/2021  (μνεία) 
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2.  Η υπόθεση αρ. 539/2019 ορίζεται για διευκρινίσεις στις 3/11/2021 με 

φυσική παρουσία. 

 

3.  Οι πιο κάτω υποθέσεις ορίζονται στις 5/11/2021: 

 

917/2016  (μνεία) 

 

289/2017  (απαντητική αιτητή, προγραμματισμός) 

294/2017  (απαντητική αιτητή, προγραμματισμός) 

 

25/2018  (απαντητική αιτητή, προγραμματισμός) 

256/2018  (απαντητική αιτητή, προγραμματισμός) 

368/2018  (απαντητική αιτητή, προγραμματισμός) 

1425/2018 κ.ά. (απαντητική αιτητή, προγραμματισμός) 

1523/2018 κ.ά. (6 αγόρευση καθ’ ων – τελευταία φορά) 

 

1254/2019  (απαντητική αιτητή, προγραμματισμός) 

1260/2019  (απαντητική αιτητή, προγραμματισμός) 

1351/2019  (απαντητική αιτητή, προγραμματισμός) 

 

1000/2020  (6 ένσταση) 

 

4.  Οι πιο κάτω υποθέσεις ορίζονται στις 2/12/2021 με φυσική παρουσία. 

 

 304/2017  (απαντητική αιτητή, διευκρινίσεις) 

 309/2017  (απαντητική αιτητή, διευκρινίσεις) 

 714/2017  (απαντητική αιτητή, διευκρινίσεις) 
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5.  Οι πιο κάτω υποθέσεις ορίζονται στις 3/12/2021 με φυσική παρουσία. 

 

 1360/2017  (απαντητική αιτητή, διευκρινίσεις) 

 844/2018  (απαντητική αιτητή, διευκρινίσεις) 

 

6.  Οι πιο κάτω υποθέσεις ορίζονται στις 13/12/2021 με φυσική παρουσία. 

 

 177/2016 κ.ά. (απαντητική αιτητή, διευκρινίσεις) 

 1412/2016 κ.ά. (διευκρινίσεις) 

 

7.  Η υπόθεση αρ. 1943/2018 ορίζεται για διευκρινίσεις στις 11/1/2022 με 

φυσική παρουσία. 

 

8.  Οι πιο κάτω υποθέσεις ορίζονται στις 12/1/2022: 

 

 1250/2018  (6 αγόρευση καθ’ ων, 6 απαντητική αιτητή)  

 1628/2018  (6 αγόρευση καθ’ ων, 6 απαντητική αιτητή) 

  

 1162/2019 κ.ά. (2 αγόρευση αιτητή, 6 αγόρευση καθ’ ων) 

 1309/2019  (6 αγόρευση καθ’ ων, 6 απαντητική αιτητή)  

 1491/2019  (6 αγόρευση αιτητή, 6 αγόρευση καθ’ ων) 

 1575/2019  (6 αγόρευση καθ’ ων, 6 απαντητική αιτητή) 

 

 331/2020  (6 αγόρευση αιτητή, 6 αγόρευση καθ’ ων) 

 655/2020  (6 αγόρευση αιτητή, 6 αγόρευση καθ’ ων) 

 

8.  Η υπόθεση αρ. 186/2018 ορίζεται για διευκρινίσεις στις 11/1/2022 με 

φυσική παρουσία. 
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Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις παρακαλώ αποταθείτε στο Πρωτοκολλητείο το 

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

ειδοποιηθείτε αναλόγως. 


