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J Ζάκυνθος, 15-7-2016

Αριθ.Πρωτ.: 2~6
ΔΙΚΗΓΟΡΙ,ΚΟΣ ΣΥΙ\Ι\ΟΓΟΣ ΑΟΗΙΙΩΜ,

Ν'ιθ. ΠΡΟΤ•••••~!:tp.2-,..
Μήνα, .d.Ω.Ι.~.1Jlo.i£

ΠΡΟΣ

Τον κ. Πρόεδρο του Δικηγορικού

Συλλόγου Αθηνών

Ακαδημίας 60

10679 ΑΘΗΝΑ

ΠΑΤΡΑ

Σας διαβιβάζουμε την υπ αριθ. πρωτ.

2.3312016 Ανακοίνωση του Πρωτοδικείου

Ζακύνθου ,η οποία αφορά στην καταστροφή

αρχειακού υλικού που φυλάσσετε στην

Υπηρεσία μας ,σύμφωνα με την αριθ. πρωτ.

4524014-7-2016 απόφαση του Υπουργείου

Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων

Δικαιωμάτων ,και σας ενημερώνουμε ότι την 5-

9-2016 λήγει οριστικά η προθεσμία

παραλαβής σχετικών, λόγω της επικείμενης

καταστροφής τους.

Παρακαλούμε, να καταχωρήσετε στην

ιστοσελίδα σας τη συνημμένη ανακοίνωση και

να την αναρτήσετε σε εμφανή σημεία προς

ενημέρωση των μελών σας.
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( ΕΜΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑ Τ1Α

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Ζάκυνθος, 15 -7-2016

Αριθμ. Πρωτ~~~

Πληροφορίες: Αικ. Χαϊκάλη

ΑΝ ΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προς τους κ. Δικηγόρους και Διαδίκους

Γνωστοποιούμε στους κ. Δικηγόρους και Διαδίκους ότι επίκειται η καταστροφή
αρχειακού υλικού που φυλάσσονται στο αρχείο της Υπηρεσίας μας και
συγκεκρι μένα :

1) Ποινικές δικογραφίες αμετάκλητων αποφάσεων Τριμελούς και
Μονομελούς Πλημμ/κείου, μέχρι και το έτος 1993.

2) Ποινικές δικογραφίες αμετάκλητων αποφάσεων Τριμελούς και
Μονομελούς Δικαστηρίου Ανηλίκων μέχρι και το έτος 1993 .

.3) Ματαιωθείσες δικογραφίες Πολυμελούς και Μονομελούς Πρωτοδικείου,
45240μέχρι και το έτος 1993.

4) Σχετικά έγγραφα Πολιτικών δικογραφιών Πολυμελούς Πρωτοδικείου
τακτικής διαδικασίας, εκούσιας δικαιοδοσίας, μέχρι και το έτος 1993.

5) Σχετικά έγγραφα Πολιτικών δικογραφιών Μονομελούς Πρωτοδικείου
τακτικής διαδικασίας, εκούσιας δικαιοδοσίας, ειδικών διαδικασιών, μέχρι και το
έτος 1993.

6) Σχετικά έγγραφα Πολιτικών δικογραφιών ασφαλιστικών μέτρων, μέχρι
και το έτος 1993.

7) Σχετικά διαταγών πληρωμής, μέχρι και το έτος 1993.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσέλθουν μέχρι την 27 Αυγούστου
2016 για την παραλαβή των παραπάνω σχετικών τους Κ.Τ.λ. που βρίσκονται
στις δικογραφίες των προαναφερομένων πολιτικών και ποινικών αποφάσεων,
τα οποία μετά την παραπάνω ημερομηνία θα καταστραφούν ,σύμφωνα με
την αριθ. .45240/4-7- 2016 απόφαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
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