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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

θ Ε Μ ΑΤΑ

Α) Παραλαβή επικυρωμένων εγγράφων Δικογραφιών του Ποινικού 
Αρχείου λόγω πολτοποιήσεως:

1] των Μονομελών και Τριμελών Πλημμελειοδικείων Πειραιώς, 2] των 

Μονομελών και Τριμελών Δικαστηρίων Ανηλίκων Πειραιώς, 3] των Μονομελών 

και Τριμελών Αγορανομικών Δικαστηρίων Πειραιώς: α) των ετών 2010, 2011, 

επί των οποίων έχουν εκδοθεί καταδικαστικές ή αθωωτικές αποφάσεις κατά την 

απαγγελία των οποίων οι κατηγορούμενοι ήταν παρόντες, β) των ετών 2009, 

2010, επί των οποίων έχουν εκδοθεί καταδικαστικές αποφάσεις κατά την 

απαγγελία των οποίων οι κατηγορούμενοι ήταν απόντες, γ) Δικογραφιών 

Βουλευμάτων του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Πειραιώς των ετών 2010, 2011 

και δ) Δικογραφιών Εφετειακών των ετών 2009, 2010.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ οι διάδικοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι 
τους, που επιθυμούν να παραλάβουν επικυρωμένα αντίγραφα των 
παραπάνω δικογραφιών, να προσέρχονται στα γραφεία της Γραμματείας 
του Ποινικού Αργείου του Πρωτοδικείου Πειραιώς, οδός Φίλωνος και 
Σκουζέ 3-5 Α' όροφος για την παραλαβή τους μέχρι την 30*ι Νοεμβρίου 2020.

Β) Παραλαβή σχετικών και προτάσεων Δικογραφιών του ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ 
ΑΡΧΕΙΟΥ λόγω πολτοποιήσεως:

1] σχετικών και προτάσεων για το έτος 2012, από 1 έως 6015 (ενιαία αρίθμηση), 

των διαδικασιών Τακτικής Μονομελούς, Τακτικής Πολυμελούς, Εκούσιας 

Μονομελούς, Εκούσιας Πολυμελούς, Εργατικών, Μισθώσεων, Απαλλοτριώσεων, 

και Πιστωτικών Τίτλων, 2] σχετικών και σημειωμάτων για το έτος 2012 από 1 



έως 4077 της διαδικασίας Ασφαλιστικών Μέτρων, 3] σχετικών και προτάσεων 

των Διαταγών Πληρωμής για το έτος 2012 από 1 έως 2361, 4] σχετικών και 

προτάσεων ματαιωθεισών δικογραφιών του έτους 2012 όλων των διαδικασιών, 5] 
σχετικών από Δικογραφίες για τις οποίες συντάχθηκαν πρακτικά αναβολών, 

συμβιβασμών, ορκίσεων κ.λπ. έως και το 2012 6] Ματαιωθεισών δικογραφιών 

στις οποίες δεν κατατέθηκαν προτάσεις και σχετικά των ετών 2017 και 2018, 

όλων των διαδικασιών, 7] Αιτήσεων πιστοποιητικών των ετών 2016 και 2017, 8] 
Αιτήσεων εξαίρεσης για την κατάθεση δικογράφων από 2014 έως και 2017, 9] 
Εκλογικού υλικού που αφορά τις επαναληπτικές Νομαρχιακές και Δημοτικές 

Εκλογές της 2-6-2019.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ οι διάδικοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι 

τους, που επιθυμούν να παραλάβουν τα σχετικά τους κλπ έγγραφα, να 

προσέρχονται στα γραφεία της Γραμματείας του Πολιτικού Αρχείου του 

Πρωτοδικείου Πειραιώς, στην οδό Κολοκοτρώνη 123,1ος όροφος για την 

παραλαβή τους μέχρι την 30π Νοεμβρίου 2020.

Γ) Παραλαβή εγγράφων Δικογραφιών του Μονομελούς 
Μεταβατικού Πλημμελειοδικείου Αίγινας που συνεδριάζει στο 
Ειρηνοδικείο Αίγινας, λόγω πολτοποιήσεως:

α] των ετών 2010 έως 2011 επί των οποίων έχουν εκδοθεί καταδικαστικές ή 

αθωωτικές αποφάσεις κατά την απαγγελία των οποίων οι κατηγορούμενοι ήταν 

παρόντες, β] των ετών 2009 έως 2010 επί των οποίων έχουν εκδοθεί 

καταδικαστικές αποφάσεις κατά την απαγγελία των οποίων οι κατηγορούμενοι 

ήταν απόντες.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ οι διάδικοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι 

τους, που επιθυμούν να παραλάβουν τα σχετικά τους κλπ έγγραφα, να 

προσέρχονται στα γραφεία της Γραμματείας του Ειρηνοδικείου Αίγινας, 

για την παραλαβή τους μέχρι την 30υ Νοεμβρίου 2020.

Μετά την παρέλευση της παραπάνω προθεσμίας, όλα τα ανωτέρω 
δικόγραφα θα πολτοποιηθούν σύμφωνα με: 1) το από πρακτικό της 



επιτροπής του άρθρου μόνον του Β.Δ. 120/1966, 2) το με αρ.πρωτ. 
Δ1/Β/Φ39α/σχ.557/2083/14-7-2020 έγγραφο με την συνημμένη ταυτάριθμη 
ΑΔΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΑΝΕΝΕΡΓΟΥ ΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ-Αρ.20/2020 
των Γενικών Αρχείων του Κράτους και 3) την υπ' αρ.37136/2020 απόφαση 
του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
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