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ΘΕΜΑ: Καταστροφή  ανενεργού  αρχειακού  υλικού  Πρωτοδικείου

Αλεξανδρούπολης

Σας γνωρίζουμε ότι με την υπ’ αριθ. πρωτ. 22267/6-5-2021 απόφαση

του Υπουργείου Δικαιοσύνης, μας έχει δοθεί άδεια εκποίησης, και, αν τούτο

δεν  είναι  δυνατό,  καταστροφής  του  άχρηστου  αρχειακού  υλικού  του

Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης, που κρίθηκε από την επιτροπή του άρθρου

μόνου  του  Β.Δ  120/1966  μη  διατηρητέο,  διότι  δεν  έχει  καμία  υπηρεσιακή

χρησιμότητα και ιστορική αξία και ειδικότερα:

Α) ΓΕΝΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ

1)Έγγραφα γενικής  αλληλογραφίας  (εισερχόμενα-εξερχόμενα)-αιτήσεις  έως

και το έτος 2016

2)  Διπλότυπες  καταστάσεις  επαναλαμβανόμενης  παροχής  ταχυδρομικών

υπηρεσιών έως και το έτος 2016

3) Αλληλογραφία Γραφείου Διεύθυνσης (εισερχόμενα-εξερχόμενα) έως και το

έτος 2017

4)Άδειες  κανονικές  και  αναπληρώσεις  συμβολαιογράφων λόγω συγγένειας

κλπ έως και το έτος 2016

5)Αιτήσεις  και  πράξεις  διορισμών  δικαστικών  αντιπροσώπων  σε  εκλογές

σωματείων έως και το έτος 2016

6)  Διαβιβαστικά προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης αποδεικτικών επιδόσεως

εκθέσεων επιθεώρησης σε δικαστές έως και το έτος 2018
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7)Αλληλογραφία με Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών έως και το έτος

2018

8)  Εγκύκλιοι  και  διάφορα  διαβιβαστικά  έγγραφα  των  Δημοτικών,

Περιφερειακών  και  Ευρωεκλογών  του  έτους  2014  και  των  Βουλευτικών

εκλογών και Δημοψηφίσματος του έτους 2015

9)Έντυπα υπεύθυνων δηλώσεων αναρρωτικών αδειών υπαλλήλων έως και

το έτος 2010

10)Παράβολα και αιτήσεις που αφορούν την σφραγίδα της Χάγης έως και το

έτος 2018

11)Δικαιολογητικά και αποφάσεις πιστώσεων μέχρι και το έτος 2015

12)Βιβλία παρουσίας υπαλλήλων έως και το έτος 2015 και βιβλία παρουσίας

ασκούμενων δικηγόρων

13)Ψηφοδέλτια  εκλογών  Τεχνικού  Επιμελητηρίου  Ελλάδος  της  25ης

Απριλίου 2010

Β) ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

1)Αγωγές-Αιτήσεις-Ανακοπές-Κλήσεις όλων των διαδικασιών (Μονομελούς και

Πολυμελούς)  και  των  διαταγών  πληρωμής-απόδοσης  μισθίου,  πλην

απαλλοτριώσεων, υιοθεσιών και πτωχεύσεων, μέχρι και το έτος 2000

2)Αιτήσεις  και  Σημειώματα  Ασφαλιστικών  Μέτρων  Μονομελούς  και

Πολυμελούς έως και το 2016.

3)Προτάσεις, Προσθήκες-Αντικρούσεις, Παράβολα και Τετραπλότυπα έως και

του  έτους  2010,  εκτός  των  υιοθεσιών,  των  απαλλοτριώσεων  και  των

πτωχεύσεων.

4)Φάκελοι επί ματαιωθεισών – μη εκφωνηθεισών – παραιτήσεων όλων των

διαδικασιών (Μονομελούς και Πολυμελούς) έως και του έτους 2018 

5)Εισηγητικές  εκθέσεις,  αιτήσεις,  κλήσεις  διεξαγωγών  καθώς  και  αιτήσεις

παράτασης προθεσμιών έως και του έτους 2000

6)Αλληλογραφία  Πολιτικού  Τμήματος  και  Τμήματος  Πιστοποιητικών

(εισερχόμενα-εξερχόμενα) έως και το έτος 2016

7)Πρωτόκολλο αιτήσεων χορήγησης πιστοποιητικών έως και το έτος 2016



8)Αιτήσεις για έκδοση πιστοποιητικών ( διαθηκών - σωματείων - εταιρειών

κλπ ) έως και το έτος 2016

9)Γενική  Αλληλογραφία  (εισερχόμενα  και  εξερχόμενα  έγγραφα  όλων  των

τμημάτων έως και το έτος 2016)

10)Πιστοποιητικά  που  εκδόθηκαν  έως  το  έτος  2018  με  αιτήσεις  των

επιμελητηρίων για ανάκληση δεδομένων και έχουν αποσταλεί στα αντίστοιχα

επιμελητήρια με FAX

11)Τα σχετικά των Δικηγόρων όλων των διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένων

και των διαταγών πληρωμής και απόδοσης μισθίου έως και του έτους 2018,

εάν δεν παραληφθούν από τους Δικηγόρους

12)Τετράδια πρακτικών έως και το έτος 2017

Γ) ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

1)Σχετικά  δικογραφιών  για  τις  οποίες  εκδόθηκαν  απαλλακτικά  ή

παρεμπίπτοντα  βουλεύματα,  ΠΟΠΔ  λόγω  παραγραφής  ή  θανάτου  που

τέθηκαν από την Εισαγγελία στο αρχείο έως και το έτος 2014

2)Σχετικά δικογραφιών επί  των οποίων εκδόθηκαν αμετάκλητες αθωωτικές

αποφάσεις,  ΠΟΠΔ  λόγω  παραγραφής  ή  θανάτου  ή  λόγω  ανάκλησης  κι

αποδοχής του Τριμελούς- Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αλεξανδρούπολης

(καθώς και των μεταβατικών εδρών Σουφλίου και Σαμοθράκης), Τριμελούς-

Μονομελούς Δικαστηρίου Ανηλίκων και ΜΟΔ Αλεξανδρούπολης έως και το

έτος 2014

3)Σχετικά  δικογραφιών  αιτήσεων  επί  εκτέλεσης  ποινής  (συγχωνεύσεις-

δοσοποιήσεις κλπ) επί των οποίων εκδόθηκαν αποφάσεις έως και το έτος

2011

4)Σχετικά  δικογραφιών  ποινικών  (αντιμωλία)  επί  των  οποίων  εκδόθηκαν

αμετάκλητες  καταδικαστικές  αποφάσεις  Τριμελούς-  Μονομελούς

Πλημμελειοδικείου  (καθώς  και  των  μεταβατικών  εδρών  Σουφλίου  και

Σαμοθράκης),  Τριμελούς-Μονομελούς  Δικαστηρίου  Ανηλίκων έως  και  το

2011.

5)Σχετικά  δικογραφιών  ποινικών  επί  των  οποίων  εκδόθηκαν  ερήμην



αμετάκλητες αποφάσεις  Τριμελούς- Μονομελούς Πλημμελειοδικείου (καθώς

και  των  μεταβατικών  εδρών  Σουφλίου  και  Σαμοθράκης),  Τριμελούς-

Μονομελούς Δικαστηρίου Ανηλίκων έως και το έτος 2010, επί των οποίων

έλαβε  χώρα  πράξη  διαγραφής  από  την  Εισαγγελία  Πρωτοδικών

Αλεξανδρούπολης. 

6)Σχετικά δικογραφιών απορριπτικών Εφετείου έως και το έτος 2010, επί των

οποίων  έλαβε  χώρα  πράξη  διαγραφής  από  την  Εισαγγελία  Πρωτοδικών

Αλεξανδρούπολης. 

7)Αποδεικτικά κλήσεως ενόρκων μέχρι και το έτος 2018

8)Αλληλογραφία  -Εισερχόμενα  και  Εξερχόμενα  έγγραφα  του  Ποινικού

Τμήματος  έως και το έτος 2015.

Ως  εκ  τούτου  το  ανωτέρω υλικό  που  θα καταστραφεί  θα  είναι  στη

διάθεση των δικηγόρων, για την παραλαβή των σχετικών εγγράφων, μέχρι 2

Αυγούστου 2021. 

Η Διευθύνουσα το Πρωτοδικείο Αλεξανδρούπολης

Κωνσταντίνα Λυμπεροπούλου

Πρόεδρος Πρωτοδικών

ΚΟΝΟΠΟΙΗΣΗ (διά ηλεκτρονικής αλληλογραφίας)  :  

1) Δικηγορικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης
2) Πρωτοδικείο Ορεστιάδας
3) Πρωτοδικείο Ροδόπης
4) Πρωτοδικείο Ξάνθης
5) Πρωτοδικείο Δράμας
6) Πρωτοδικείο Σερρών
7) Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης
8) Πρωτοδικείο Αθηνών


		2021-06-02T19:16:32+0258
	KONSTANTINA LYMPEROPOULOU
	ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ




