
 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για 13/09/22 

Οι υποθέσεις οι οποίες βρίσκονται ενώπιον της Έντιμου Δικαστού κ. Β. Καρλεττίδου, 

Δ.Δ.Δ.Δ.Π, την Τρίτη  13.09.2022, αναβάλλονται και επαναορίζονται ως διαφαίνεται πιο 

κάτω. Δίδονται σχετικές οδηγίες για κάθε υπόθεση. 

Oιεσδήποτε εκκρεμότητες σε σχέση με την καταχώριση των εγγράφων να διενεργούνται 

τουλάχιστον δύο (2) μέρες πριν από την προκαθορισμένη δικάσιμο. 

Οι υπόλοιπες υποθέσεις θα διεκπεραιωθούν κανονικά στην ώρα που αναγράφεται δίπλα 

από κάθε υπόθεση. 

Επισημαίνεται ότι αν η ένσταση ή οι αγορεύσεις που υποδεικνύονται στον πιο κάτω πίνακα 

έχουν ήδη καταχωρισθεί, θα πρέπει να προχωρήσετε στην καταχώριση των εγγράφων που 

έπονται σε σειρά μέχρι την επόμενη δικάσιμο. 

*Σε περίπτωση που ο αιτών/η αιτούσα βρίσκεται υπό κράτηση παρακαλώ όπως 

ενημερωθεί άμεσα το Πρωτοκολλητείο.   

 

2022 
 

69 10:30 π.μ.  

572 10:30 π.μ.  

692 10:30 π.μ.  

992 10:30 π.μ.  

1082 10:30 π.μ.  

1460 10:30 π.μ.  

1480 10:30 π.μ.  

1530 10:30 π.μ.  

1800 10:30 π.μ.  

2190 10:30 π.μ.  

2540 10:30 π.μ.  

2710 

 

10:30 π.μ.  

2720 10:30 π.μ.  



2790 10:30 π.μ.  

2800 1 εβδομάδα γραπτή αγόρευση Καθ’ων η αίτηση & 2 μέρες 

απαντητική αγόρευση Αιτητή– Διευκρινίσεις  

22/09/22 

2830 10:30 π.μ.  

3010 2 εβδομάδες για τη γραπτή αγόρευση Αιτητή (ρήτρα απόρριψης) & 2 

εβδομάδες για τη γραπτή αγόρευση Καθ’ων η αίτηση & 2 ημέρες για 

την απαντητική αγόρευση Αιτητή – Διευκρινίσεις 

12/10/22 

3020 10:30 π.μ.  

3070 10:30 π.μ.  

3090 10:30 π.μ.  

3100 4 εβδομάδες για τη γραπτή αγόρευση Αιτητή (ρήτρα απόρριψης) – 

Οδηγίες  

11/10/22 

3110 2 εβδομάδες για τη γραπτή αγόρευση Αιτητή (ρήτρα απόρριψης) & 1 

εβδομάδα για τη γραπτή αγόρευση Καθ’ων η αίτηση & 2 ημέρες για 

την απαντητική αγόρευση Αιτητή – Διευκρινίσεις 

11/10/22 

3120 10:30 π.μ.  

3130 10:30 π.μ.  

3140 2 εβδομάδες για τη γραπτή αγόρευση Αιτητή & 1 εβδομάδα για τη 

γραπτή αγόρευση Καθ’ων η αίτηση & 2 ημέρες για την απαντητική 

αγόρευση Αιτητή – Διευκρινίσεις 

11/10/22 

3150 10:30 π.μ.  

3160 10:30 π.μ.  

3170 2 εβδομάδες για τη γραπτή αγόρευση Αιτητή & 1 εβδομάδα για τη 

γραπτή αγόρευση Καθ’ων η αίτηση & 2 ημέρες για την απαντητική 

αγόρευση Αιτητή – Διευκρινίσεις  

11/10/22 

   

 
2021 

 

3138 10:30 π.μ.  



8639 10:30 π.μ.  

8794 4 εβδομάδες για τη γραπτή αγόρευση Καθ’ων η αίτηση & 1 

εβδομάδα για την απαντητική αγόρευση Αιτητή- Διευκρινίσεις 

01/11/22 

   

 
2020 

 

996 10:30 π.μ.  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


