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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ : ΑΝΑΛΗΨΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΩ ΠΟΛΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Επικείμενης πολτοποιήσεως μέρους των πολιτικών δικογραφιών, 

ποινικών δικογραφιών, δικογραφιών Βουλευμάτων και δικογραφιών των 

τριμελών υπηρεσιακών και πειθαρχικών Συμβουλίων του Εφετείου 

Πειραιώς, λόγω ελλείψεως χώρου για την αρχειοθέτησή των, ή το ι:

1) ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

α) Δικόγραφα εφέσεων, ετών 2013, 2014, 2015, 2016 και 2017. 

β) Προτάσεις και σχετικά δικογραφιών (φακέλων), ετών 2013, 2014, 

2015, 2016 και 2017.

γ) Αιτήσεις πιστοποιητικών κλπ, ετών 2013, 2014, 2015, 2016 και 

2017.

δ) Σχετικά ματαιωθεισών υποθέσεων του τμήματος για τα έτη από 

2013, 2014, 2015, 2016 και 2017.

2) ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΩΝ

Δικογραφίες αρχειοθετημένων Βουλευμάτων των ετών 2000 έως 2002.

31 ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ)

α. Δικογραφίες Πενταμελούς Πειθαρχικού Συμβουλίου, από του 

έτους 2008 έως και του έτους 2017.

β. Δικογραφίες του Πενταμελούς Υπηρεσιακού Συμβουλίου, από του 

έτους 2011 έως και του έτους 2017.



γ. Δικογραφίες του Πενταμελούς Πειθαρχικού Συμβουλίου (για 

υποθέσεις δικαστικών Υπαλλήλων), από του έτους 2011 έως και του 

έτους 2017.

δ. Φάκελοι με τα σχετικά των αποφάσεων της Ολομέλειας, από του 

έτους 2001 έως και του έτους 2017.

ε. Φάκελοι του Συμβουλίου Εφετών σχετικά με τις εκθέσεις

καταλληλότητας Παρέδρων Εφετειακής Περιφέρειας Εφετείου

Πειραιά, από του έτους 2011 έως και του έτους 2017.

στ. Φάκελοι με τα σχετικά των κληρώσεων των ποινικών

δικαστηρίων, από του έτους 2011 έως και του έτους 2017.

ζ. Φάκελοι με τα σχετικά εκλογών, από του έτους 2013 έως και του

έτους 2017 (ετεροδημοτών).

η. Φάκελοι με τα σχετικά εκλογών για την ανάδειξη αιρετών μελών 

του Πενταμελούς Υπηρεσιακού Συμβουλίου, από του έτους 2011 έως 

και του έτους 2017.

0. Πίνακες εκκρεμότητας των δικαστικών λειτουργών των 

δικαστηρίων Εφετειακής Περιφέρειας Πειραιά (Πρωτοδικείου και 

Ειρηνοδικείων), από του έτους 2013 έως και του έτους 2017. 

ι. Πίνακες εκκρεμότητας (μηνός, διμήνου και τετραμήνου) των 

δικαστικών λειτουργών του Εφετείου Πειραιά, από του έτους 2013 

έως και του έτους 2017.

ια. Αιτήσεις αδειών (πλην αναρρωτικών) των υπαλλήλων, από του 

έτους 2013 έως και το 2017.

ιβ. Σχετικά των φακέλων των διαγωνισμών συμβολαιογράφων και 

δικηγόρων, από του έτους 2013 έως και του έτους 2017. 

ιγ. Πίνακες πραγματογνωμόνων, από του έτους 2013 έως και του 

έτους 2017.



ι.δ. Φάκελοι με τα σχετικά με την Επιθεώρηση Δικαστικών 

Λειτουργών Εφετειακής Περιφέρειας Πειραιά (Ειρηνοδικών, 

Πρωτοδικών, Εφετών), από του έτους 2013 μέχρι και το έτος 2017.

4) ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ

α. Δικογραφίες Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων Πειραιά ετών 

2013 και 2014

β. Δικογραφίες Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Πειραιά, 

ετών 2013 και 2014

γ. Δικογραφίες Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Πειραιά, ετών 

2013 και 2014

δ. Δικογραφίες Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Πειραιά κατ’ 

έφεση Μονομελούς, ετών 2013 και 2014.

ε. Δικογραφίες Πενταμελούς Εφετείου Πειραιά, ετών 2013 και 2014. 

στ. Δικογραφίες Μικτού Ορκωτού Εφετείου Πειραιά, ετών 2013 και 

2014.

Εκ των ανωτέρω ποινικών δικογραφιών, εξαιρούνται της άδειας 

καταστροφής, συνολικά ενενήντα πέντε (95) δικογραφίες, που αναφέρονται 

στα αριθ. πρωτ. 1529/27.9.2022 και 1695/19.10.2022 αντίστοιχα έγγραφα 

των Τμημάτων Εκτελέσεων -  Εκδόσεων και Δικαστικών Συνδρομών και 

Εκτελέσεων της Εισαγγελίας Εφετών Πειραιώς.

Παρακαλούνται οι κ.κ. Δικηγόροι που επιθυμούν να παραλάβουν 

τα παραπάνω σχετικά τους κ.λ.π. έγγραφα, να προσέλθουν, μέσα σε 

εξήντα (60) ημέρες, από της τοίχοκολλήσεως της παρούσης, στους 

πίνακες ανακοινώσεων του Εφετείου Πειραιώς και του Δικαστικού 

Μεγάρου Πειραιώς, στα γραφεία των τμημάτων της Γραμματείας του 

Εφετείου Πειραιώς : α) Διοικητικού Τμήματος, β) Πολιτικού Τμήματος,



γ) Τμήματος Βουλευμάτων και δ) Ποινικού Τμήματος (Σκούζε 3-5 και 

Φίλωνος, 7ος όροφος, γραφεία 703, 704, 722 και 724 αντίστοιχος), για 

την παραλαβή τους.

Ύστερα από την παρέλευση της παραπάνω προθεσμίας, όλα τα 

δικόγραφα που αναφέρονται παραπάνω θα πολτοποιηθούν.

Ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διευθύνσεως 

του Εφετείου Πειραιώς

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟ ΑΟΠΟ Υ ΛΟΣ 

Πρόεδρος Εφετών
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