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ΑριΘμ. π.ρωτ .. .Δα.s..1.~.;'~ ι ορ. Ι ")...

Θέμα: Γιρόσι<λ'1ση για πι:φαλαβ'll σχετικών από τις προς κατα.στροφή δΙKoγραφLες

Σας παρακαλούμε να φροντΙσετε για την ανάρτηση τη~ συνημμένης
πρ6σκλ"σης στΟ'llζ πΙναιςες nvaKOLYcUoCrov ΤΟ" ΔΙKcιστηρΙo'\) σας ι<αι.τον Cιιι<είου
ΔΙ1Cηγορικού Συλλόγου ι<:α,ινα μα.ς στειΝ::τε το Ύρηγοl,ότι-;ρο τα σχετικά αποδεικτικά
α.vtiΡτησης.
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fιειρωΙις 15/09/2017
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Π:ΡΟΣΚΔΗΣ11

AναKoινώνι-~ταιότι με -rην με αριθμό πρω'tο~t\λk~~39/2S.04 •.20Ι7
απ~~φασ"του Υπουργού Δικαιοσ(,νης έχει εγlφιΘε:ΙΡ!'tκποιηση των άχρηΟΤων
δικογραφιών τον Διoιι~ηΤΙKσίJΕφcτεΙου Πεφαιιbς τ~oνετών 201 Οκαι 201 Ι καθίΟζ ΚαΙ
των δΙΙCOγραφι(ί)νπου έχουν επι~πό το Σ\>μβούλιο τi1ς"'ΈΠΙKpατεΙαςμέχρι 30 .•
11•.:2016 μετά την έκδοση αμ£τακλητων αποφάσεων από αυτό. e.,

'Eπι~ιτααπό αυτό καλούνται οι ενδιαψερόμ.cνOι.σ~-:διάοτημα δύο μηνd:ιναπό την
ημιψομηνΙα ανάρτησης να πάρουν από τις δΙ1<ογραψu-;ςΤα/ν ανωτέΡα/ ετ(l,)νl(άθε
έYΎf,αφO που τους εΙναι χρήσιμο,
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nlΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:

ι. ΠΡωΤQδικεΙα Dcι,ι(gΙ;Ρειαs Aιoιιcητιι{oν Εφε!εΙου 11εΙl2gιw~
α) Δ.Π, ,Γl.ειραιά
β) Δ,Π ΛαμΙα~
γ) Δ,ΓΙ Λιβαδειά~
δ) Δ.Ι:Ι Χαλκίδας
ε) Δ.Π: Σύρου

στ) Δ.ΙΙ Μ.υτιλήνης
ζ) Δ. Π 'Ρόδου

2, ι\ΙΟΙJ<'Ι,τιιςά ΔΙKαςm;pια Αθηνών
α) Δι Πι Αθηνών
β) Δ.ε Αθ"νών

3. J.1QλΙΤΙJ(ά"Διι<:α(fΤ1~ρια ΑΘηνών tςαι l1ειραιώς
α) Πρωτοδικε(ο Πειραιά
β) ΕισαγγελΙα Πρωτοδικών n,,)ιραιά
γ) Ηφετε(ο ΠειΡαιά
δ) ΕισαΎ'ΥcλΙα Βφετrbν l1ε:ιΡαιά
ε) Γ!ταισματοδικεl.ο ηειραιά
στ) ΕιρηνοδικεΙο nι~φαιά
ζ) :ιiρωτοδΙJ(CΙΟ Αθηνών
η) εφετε[ο ΑΘηνών
Ο) Άρcιo~ ΓJ.ά.yoς

_ 4. Συμβούλιο τη~ EπιtςρατεΙα~

5. ΔΙI<1]ΎQΙ2ΙΙCg.t ΣύλλgΥQΙ
•• α) Δ,Σ.Λ
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