
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ  

ΑΓΝΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ - ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 1/11/2021 

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

Οι πιο κάτω υποθέσεις ορίζονται την 1/11/2021, με την φυσική παρουσία 

των διαδίκων ως ακολούθως.:  

 

 579/2015  8:30 πμ. 

 1190/2015  8:30 πμ. 

1658/2015  8:30 πμ. 

 

392/2016  8:30 πμ. 

 

 1327/2016 κ.ά. 8:30πμ. 

 

1808/2017  8:30πμ. 

 

1596/2019  8:30πμ. 

 

459/2020  8:45πμ. 

625/2020  8:45πμ. 

 

410/2021  8:45πμ. 

762/2021  8:45πμ. 

 

 1022/2016 (διευκρινίσεις) 9:00 πμ. 

 

 679/2017 κ.ά. 9:00 πμ. 

 

 168/2019 (διευκρινίσεις) 9:15 πμ. 

 1827/2019    9:15 πμ. 
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 96/2018 κ.ά. (διευκρινίσεις) 10:00 πμ. 

 

 249/2021    11:00 πμ 

 

2. Οι πιο κάτω υποθέσεις ορίζονται στις 2/12/2021:  

 

 837/2016 κ.ά. (μνεία) 

 

 620/2018  (μνεία) 

 676/2018  (μνεία) 

  

 1246/2019  (ένσταση, τελευταία φορά) 

 1484/2019  (ένσταση, τελευταία φορά) 

 1518/2019  (ένσταση, τελευταία φορά) 

  

 277/2020  (ένσταση) 

 797/2020  (ένσταση, τελευταία φορά) 

 

3. Οι πιο κάτω υποθέσεις ορίζονται στις 3/12/2021:  

 

1050/2014 κ.ά. (4 αγόρευση αιτητή, 4 αγόρευση καθ’ ων, επί της 

αίτηση προσαγωγής μαρτυρίας της αίτησης) 

 

 404/2017  (απαντητική αιτητή, προγραμματισμός) 

 409/2017 κ.ά. (αγόρευση αιτητή) 

 1080/2017 κ.ά. (απαντητική αιτητή) 

  

 1348/2018  (απαντητική αιτητή, προγραμματισμός) 

  

 518/2019  (απαντητική αιτητή, προγραμματισμός) 
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 546/2019  (απαντητική αιτητή, προγραμματισμός) 

 1092/2019  (απαντητική αιτητή, προγραμματισμός) 

 1190/2019  (απαντητική αιτητή, προγραμματισμός) 

  

 1061/2021  (επίδοση) 

 1070/2021  (επίδοση στο Ε/Μ) 

 1077/2021  (επίδοση) 

 

4. Οι πιο κάτω υποθέσεις ορίζονται στις 7/2/2022:  

 

 445/2018  (διευκρινίσεις) 

 

 1806/2019  (6 αγόρευση αιτητή, 6 αγόρευση καθ’ ων) 

 

 76/2020  (6 αγόρευση καθ’ ων, 6 απαντητική αιτητή) 

 370/2020  (6 αγόρευση καθ’ ων, 6 απαντητική αιτητή) 

 644/2020 κ.ά. (6 αγόρευση αιτητή, 6 αγόρευση καθ’ ων) 

 776/2020  (6 αγόρευση αιτητή, 6 αγόρευση καθ’ ων) 

 804/2020  (6 αγόρευση αιτητή, 6 αγόρευση καθ’ ων) 

 865/2020  (6 αγόρευση αιτητή, 6 αγόρευση καθ’ ων) 

 

 62/2021  (6 αγόρευση αιτητή, 6 αγόρευση καθ’ ων) 

 118/2021  (6 αγόρευση αιτητή, 6 αγόρευση καθ’ ων) 

 342/2021  (6 ένσταση, 6 αγόρευση αιτητή) 

 438/2021  (6 αγόρευση αιτητή, 6 αγόρευση καθ’ ων) 

 445/2021  (6 ένσταση, 6 αγόρευση αιτητή) 

 474/2021  (6 ένσταση, 6 αγόρευση αιτητή) 

 1027/2021  (6 ένσταση, 6 αγόρευση αιτητή) 

 1034/2021  (6 ένσταση, 6 αγόρευση αιτητή) 

 1048/2021  (6 ένσταση, 6 αγόρευση αιτητή) 

 1054/2021  (6 ένσταση, 6 αγόρευση αιτητή) 
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5. Οι πιο κάτω υποθέσεις ορίζονται στις 13/1/2022:  

 

 1950/2018  (διευκρινίσεις) 

 

1239/2019 (4 αγόρευση αιτητή, 4 αγόρευση καθ’ ων, επί της 

αίτησης) 

 

6. Οι πιο κάτω υποθέσεις ορίζονται στις 24/1/2022:  

 

 1908/2018  (6 αγόρευση καθ’ ων, 6 απαντητική αιτητή) 

 

 1428/2019  (6 αγόρευση καθ’ ων, 6 αγόρευση Ε/Μ) 

 

 

Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις παρακαλώ αποταθείτε στο Πρωτοκολλητείο το 

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

ειδοποιηθείτε αναλόγως. 


