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Αθήνα, 20/09/2017

Αριθ. Πρωτ.: 9427

ΠΡΟΣ:

Τον κ. Πρόεδρο του ΔIKηγOΡIKO~
_._-- ",,-,.~,~_.,-,' .•...•'.". ' .• ' __ ο, ., .•. -.•.,-~ .•

Συλλόγου Αθηνών,
~__ _.- Ii'~!ίo~~

r-Ακαδημίας 60,10679 Αθήνα

Τηλ: 210 3398110

Fax: 2103610537

Σας διαβιβάζουμε τη με αριθμό πρωτοκόλλου9426/20-09-2017Ανακοίνωση του Πρωτοδικείου Αθηνών η

οποία αφορά στην καταστροφή αρχειακού υλικού που φυλάσσεται στο Γενικό και Ποινικό Αρχείο του

Πρωτοδικείου Αθηνών, σύμφωνα με την αριθ. 66918/18-09-2017 απόφαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης

Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, καθώς και το από 12/06/2017 πρακτικό της επιτροπής του άρθρου

μόνου ΒΔ 12011966 «Περί τρόπου καταστροφής αχρήστων αρχείων των Δικαστικών Υπηρεσιών» και σας

ενημερώνουμε ότι την 27 ΟκτωΒρίου 2017, λήγει οριστικά η προθεσμία παραλαβής σχετικών των δικογραφιών

που αναφέρονται στη στην ως άνω Ανακοίνωση-πρόσκληση παραλαβής σχετικών, λόγω της επικείμενης
καταστροφής τους.

Παρακαλούμε, να καταχωρίσετε στην ιστοσελίδα σας τη συνημμένη ανακοίνωση και να την αναρτήσετε
σε εμφανή σημεία προς ενημέρωση των μελών σας.
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Προς τους κ. Δικηγόρους και Διαδίκους

ΑΘΗΝΑ, 20/09/2017

Αριθ. Πρωτ.: 9426

Γνωστοποιούμε στους κ. Δικηγόρους και Διαδίκους ότι επίκειται η καταστροφή αρχειακού υλικού που φυλάσσεται στο
Γενικό και Ποινικό Αρχείο του Πρωτοδικείου Αθηνών και συγκεκριμένα:

ΑΙ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ

1) Προτάσεις και σχετικά Δικογραφιών όλων των διαδικασιών (Μονομελούς και Πολυμελούς), του έτους 2007.
2) Αγωγές -ανακοπές- κλήσεις, μισθώσεων, αυτοκινήτων, εργατικών, διατροφών, αμοιβών, και αιτήσεις και

κλήσεις εκουσίας Μονομελούς και ΠΟλυμελούς και συναινετικών διαζυγίων καθώς και τα βιβλία καταθέσεων αυτών για τα έτη
2004 και 2005.

3) Αποσυρθείσες και ματαιωθείσες, αιτήσεις διαταγών πληρωμής και πιστωτικών τίτλων για τα έτη 2015 και 2016.

4) Προτάσεις και σχετικά δικογραφιών πιστωτικών τίτλων για τα έτη 2006 και 2007.

5) Αιτήσεις και δικογραφίες ασφαλιστικών μέτρων (Μονομελούς και Πολυμελούς) για τα έτη 2009 και 2010.

6) Φάκελοι που περιέχουν προτάσεις και σχετικά, υποθέσεων που δεν συζητήθηκαν αλλά ματαιώθηκαν ή

αποσύρθηκαν, όλων των διαδικασιών καθώς και των Ασφαλιστικών Μέτρων Μονομελούς και Πολυμελούς για τα έτη 2012 και
2013 πλην της Εκουσίας Πολυμελούς.

7) Εισηγητικές Εκθέσεις Μονομελούς και Πολυμελούς, Ειρηνοδικείων, Α3, Βιβλία καταθέσεως και καταχώρισης

αυτών, εκθέματα, αιτήσεις για εισηγητικές εκθέσεις, βιβλία αιτήσεων, ευρετήρια, για τα έτη 1999 και 2000.

8) Αποφάσεις παράτασης προθεσμίας διεξαγωγών για τα έτη 2001-2002-2003 και 2004, καθώς και τα βιβλία
αυτών.

9) Πρόχειρα πινάκια και εκθέματα όλων των διαδικασιών πλην των ασφαλιστικών μέτρων έως και του έτους 2013.

10) Αιτήσεις εκδόσεως πιστοποιητικών και βιβλία- πρωτόκΟλλα κατάθεσης αυτών για το έτος 2016.
11) Διορισμοί δικαστικών αντιπροσώπων (Σωματείων) έως το έτος 2013.

12) Παραστάσεις ασκούμενων δικηγόρων για το έτος 2015.
. '

13) Αιτήσεις προτίμησης τμήματος διακοπών για το έτος 2015.

14) Αιτήσεις, κλήσεις Διεξαγωγών καθώς και αιτήσεις παρατάσεως προθεσμιών και αντικαταστάσεις
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πραγματογνωμόνων για τα έτη 2006 και 2007.

15) Αιτήσεις χορήγησης πιστοποιητικών από το Τμήμα Διαθηκών για το έτος 2016.
16) Αιτήσεις χορήγησης πιστοποιητικών από πινάκια Τακτικής για το έτος 2016.

17) Αιτήσεις χορήγησης πιστοποιητικών από πινάκια Ειδικών για το έτος 2016.

18) Διαβιβαστικά υπαλλήλων για υγειονομική για το έτος 2013.
19) Ειδικές άδειες υπαλλήλων για το έτος 2013.

20) Διαταγές πληρωμής από το έτος 2006 έως και το έτος 2010.

Β) ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ.ΠΕΙΣΤΗΡΙΩΝ

1) Σχετικά δικογραφιών (αντιμωλία) επί των οποίων εκδόθηκαν οριστικές και αμετάκλητες αποφάσεις Μονομελούς
και Τριμελούς Πλημ/κείου Αθηνών του έτους 2011.

2) Σχετικά δικογραφιών φυγόποινων που αφορούν αποφάσεις Μονομελούς, Τριμελούς Πλημ/κείου Αθηνών με
ημερομηνία αποστολής το έτος 2006.

3) Σχετικά δικογραφιών επί των οποίων εκδόθηκαν αποφάσεις για οριστική παύση της ποινικής δίωξης λόγω
θανάτου του κατηγορουμένου για το έτος 2007.

4) Σχετικά δικογραφιών επί απαλλακτικών και παρεμπιπτόντων Βουλευμάτων που εκδόθηκαν το έτος 2011.

5) Σχετικά δικογραφιών φυγόποινων του Δικαστηρίου Ανηλίκων, Μονομελούς και Τριμελούς του έτους 2006.

6) Σχετικά δικογραφιών απορριmικών Εφετείου με ημερομηνία αποστολής το έτος 2006.

7) Σχετικά δικογραφιών, επί των οποίων εκδόθηκαν οριστικές και αμετάκλητες (απαλλακτικές) αποφάσεις του
Μ.ο.Δ. Αθηνών, το έτος 2011.

8) Βιβλία κινήσεως και αλληλογραφίας Γραμματείας Μονομελούς και Τριμελούς Πλημ/κείου των ετών 2008, 2009
και 2010.

9) Βιβλία κινήσεως και αλληλογραφίας Γραμματείας του Δικαστηρίου Ανηλίκων του έτους 2010.

10) Εξουσιοδοτήσεις για παραλαβή αντιγράφων αποφάσεων και δικογραφιών το έτος 2016.

ΠαρακαλΟύνται οι ενδιαφερόμενοι να προσέλθουν μέχρι την 27 ΟκτωΒρίου 2017 για την παραλαβή των παραπάνω

σχετικών τους κτλ., που βρίσκονται στις δικογραφίες των προαναφερομένων πολιτικών και ποινικών αποφάσεων, τα οποία μετά

την παραπάνω ημερομηνία θα καταστραφούν, σύμφωνα με την αριθ. 66918/18-09-2017 απόφαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
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.'. ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 1 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Β. δ.120/1966

Στην Αθήνα και στο Κατάστημα του Πρωτοδικείου Αθηνών, οδός Ευελπίδων, κτίριο 6, γραφείο 104, οι
παρακάτω:

1) Ιωάννα Χατζάκη, Πρόεδρο Πρωτοδικών Αθηνών

2) Αλεξάνδρα Πίσχοινα, Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών
3) Μαρινέττα Γούναρη, Δικηγόρο Αθηνών

4) Όλγα Καββάγια, εκτελούσα χρέη Προϊσταμένης Διεύθυνσης Γραμματείας του Πρωτοδικείου Αθηνών

οι οποίοι αποτελούν την επιτροπή που προβλέπεται από το άρθρο μόνο του ΒΔ 12011966 « Περί τρόπου καταστροφής

αχρήστων αρχείων των Δικαστικών Υπηρεσιών» και ορίσθηκαν με την αριθ. 621/08-06-2017 πράξη του Προέδρου του

Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Αθηνών, συνήλθαν σήμερα την 12 /ουνίου 2017. ημέρα Δευτέρα

και ώρα 11:00 σε συνεδρίαση, προκειμένου να αποφανθούν για την εκποίηση ή καταστροφή προτάσεων, σχετικών,
δικογραφιών Κ.Τ.λ. που φυλάσσονται στο Γενικό και Ποινικό Αρχείο του Πρωτοδικείου

και ουδεμία χρησιμότητα έχουν.

Αφού έλαβαν υπόψη:

1) το αριθ. 1744/05-03-2017 έγγραφο του Τμήματος Γενικού Αρχείου του Πρωτοδικείου Αθηνών,

2) το αριθ. 12/10-04-2017 (Αρ. γεν. πρωτ. 5178/25-05-2017) έγγραφο του Τμήματος Ποινικού Αρχείου του
Πρωτοδικείου Αθηνών,

3) τις προφορικές διευκρινήσεις των Προϊσταμένων των Τμημάτων Γενικού και Ποινικού Αρχείου, Αθανασίου
Βασιλού και Βασιλικής Δαλαβέρα, αντίστοιχα,

αποφάνθηκαν

ότι τα παρακάτω αρχεία ουδεμία χρησιμότητα ή ιστορική αξία έχουν και μπορούν να εκποιηθούν και αν τούτο δεν είναι
δυνατόν μπορούν να καταστραφούν με φωτιά.

Α) ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ
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1) Προτάσεις και σχετικά Δικογραφιών όλων των διαδικασιών (Μονομελούς και Πολυμελούς), του έτους 2007.

2) Αγωγές .αναΚΟΠές. κλήσεις, μισθώσεων, αυτοκινήτων, εργατικών, διατροφών, αμοιβών, και αιτήσεις και
κλήσεις εκουσίας Μονομελούς και Πολυμελούς και συναινετικών διαζυγίων καθώς και τα βιβλία καταθέσεων αυτών για
τα έτη 2004 και 2005.

3) Αποσυρθείσες και ματαιωθείσες, αιτήσεις διαταγών πληρωμής και πιστωτικών τίτλων για τα έτη 2015 και
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2016.
4) Προτάσεις και σχετικά δικογραφιών πιστωτικών τίτλων για τα έτη 2006 και 2007.
5) Αιτήσεις και δικογραφίες ασφαλιστικών μέτρων (Μονομελούς και Πολυμελούς) για τα έτη 2009 και 2010.

6) Φάκελοl που περιέχουν προτάσεις και σχετικά, υποθέσεων που δεν συζητήθηκαν αλλά ματαιώθηκαν ή

αποσύρθηκαν, όλων των διαδικασιών καθώς και των Ασφαλιστικών Μέτρων Μονομελούς και Πολυμελούς για τα έτη

2012 και 2013 πλην της Εκουσίας Πολυμελούς.
7) Εισηγητικές Εκθέσεις Μονομελούς και Πολυμελούς, Ειρηνοδικείων, Α3, Βιβλία καταθέσεως και

καταχώρισης αυτών, εκθέματα, αιτήσεις για εισηγητικές εκθέσεις, βιβλία αιτήσεων, ευρετήρια, για τα έτη 1999 και 2000.

8) Αποφάσεις παράτασης προθεσμίας διεξαγωγών για τα έτη 2001-2002-2003 και 2004, καθώς και τα

βιβλία αυτών.
9) Πρόχειρα πινάκια και εκθέματα όλων των διαδικασιών πλην των ασφαλιστικών μέτρων έως και του έτους

2013.
10) Αιτήσεις εκδόσεως πιστοποιητικών και βιβλία- πρωτόκολλα κατάθεσης αυτών για το έτος 2016.

11) Διορισμοί δικαστικών αντιπροσώπων (ΣωματεΙων) έως το έτος 2013.

12) Παραστάσεις ασκούμενων δικηγόρων για το έτος 2015.

13) Αιτήσεις προτίμησης τμήματος διακοπών για το έτος 2015.
14) Αιτήσεις, κλήσεις Διεξαγωγών καθώς και αιτήσεις παρατάσεως προθεσμιών και αVΤIKαταστάσεις

πραγματογνωμόνων για τα έτη 2006 και 2007.
15) Αιτήσεις χορήγησης πιστοποιητικών από το Τμήμα Διαθηκών για το έτος 2016.

16) Αιτήσεις χορήγησης πιστοποιητικών από πινάκια Τακτικής για το έτος 2016.

17) Αιτήσεις χορήγησης πιστοποιητικών από πινάκια Ειδικών για το έτος 2016.

18) Διαβιβαστικά υπαλλήλων για υγειονομική για το έτος 2013.

19} Ειδικές άδειες υπαλλήλων για το έτος 2013.

20} Διαταγές πληρωμής από το έτος 2006 έως και το έτος 2010.

Β} ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ.ΠΕΙΣΤΗΡΙΩΝ

1} Σχετικά δικογραφιών (αντιμωλία) επί των οποίων εκδόθηκαν οριστικές και αμετάκλητες αποφάσεις

Μονομελούς και Τριμελούς Πλημ/κείου Αθηνών του έτους 2011.
2} Σχετικά δικογραφιών φυγόποινων που αφορούν αποφάσεις Μονομελούς, Τριμελούς Πλημ/κείου Αθηνών

με ημερομηνία αποστολής το έτος 2006.
3) Σχετικά δικογραφιών επί των οποίων εκδόθηκαν αποφάσεις για οριστική παύση της ποινικής δίωξης λόγω

θανάτου του κατηγορουμένου για το έτος 2007.
4} Σχετικά δικογραφιών επί απαλλακτικών και παρεμπιmόντων Βουλευμάτων που εκδόθηκαν το έτος 2011.

5} Σχετικά δικογραφιών φυγόποινων του Δικαστηρίου Ανηλίκων, Μονομελούς και Τριμελούς του έτους 2006.

6}.Σχετικά δικογραφιών απορριπτικών Εφετείου με ημερομηνία αποστολής το έτος 2006.
7} Σχετικά δικογραφιών, επί των οποίων εκδόθηκαν οριστικές και αμετάκλητες (απαλλακτικές) αποφάσεις του
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Μ.ο.Δ. Αθηνών, το έτος 2011.

8) Βιβλία κινήσεως και αλληλογραφίας Γραμματείας Μονομελούς και ΤριμελΟύς Πλημ/κείου των ετών 2008,
2009 και 2010.

9) Βιβλία κινήσεως και αλληλογραφίας Γραμματείας του Δικαστηρίου Ανηλίκων του έτους 2010.

10) Εξουσιοδοτήσεις για παραλαβή αντιγράφων αποφάσεων και δικογραφιών το έτος 2016.

Προς πιστοποίηση των παραπάνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό της επιτροπής, το οποίο αφού
αναγνώσθηκε και βεβαΙώθηκε, υπογράφεται ως εξής:

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
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