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ΘΕΜΑ· Ανάληψη σχετικών λόγω πολτοποίησης άχρηστου αρχειακού υλικού του 
Πρωτοδικείου Βόλου

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ανακοινώνεται προς τα δικαστήρια και τους δικηγορικούς συλλόγους Βόλου, 
Λάρισας, Τρικάλων και Καρδίτσας ότι κατόπιν της με αριθμό 40375/23-5-2017 απόφασης του 
Υπουργού Δικαιοσύνης, η Υπηρεσία του Πρωτοδικείου Βόλου θα προβεί σε πολτοποίηση, 
σύμφωνα με το νόμο των παρακάτω σχετικών εγγράφων για τις αντίστοιχες χρονικές περιόδους: 
Α. Πολιτικών Υποθέσεων (αιτήσεις -  προτάσεις δικογραφιών που συζητήθηκαν κατά τα έτη 
1995 και 1996, σχετικά επί των οποίων εκδόθηκαν διαταγές πληρωμής κατά τα έτη 2013 και 
2014, καθώς και διαταγές πληρωμής που εκδόθηκαν κατά τα έτη 1995 και 1996, ματαιωθείσες 
ασφαλιστικών έως και το έτος 2015),
Β. Ποινικών Υποθέσεων (σχετικά επί αποφάσεων που εκδόθηκαν κατά τα έτη 2005 και 2006 
από το Μονομελές Πλημ/κείο Βόλου, το Τριμελές Πλημ/κείο Βόλου, το Μον/λές Πλημ/κείο 
Αργαλαστής, το Μον/λές Πλημ/κείο Βελεστίνου, Μ.Ο.Δ. και δικαστήρια Ανηλίκων),
Γ) Εκλογικό Υλικό Δημοψηφίσματος της 28-06-2015,
Δ) Αιτήσεις για έκδοση πιστοποιητικών ετών 2015 και 2016,
Ε) Πίνακες Κίνησης των Δικασίμων των Τμημάτων του Πρωτοδικείου Βόλου (Πολιτικού, 
Ποινικού και Ασφαλιστικών) για τα έτη 2013 έως 2015,
ΣΤ) Βεβαιώσεις αποληψίμων Δ.Ο Υ. μέχρι και το έτος 2006, φάκελοι λογοδοσίας γραφικής 
ύλης κλπ., καθώς και δικαιολογητικά αποδόσεως λ/σμών χρηματικών ενταλμάτων έως και το 
έτος 2013
Ζ) Αρχειακό Υλικό Ειρηνοδικείου Μηλεών και Ειρηνοδικείου Ζαγοράς ετών 1955 μέχρι 2005 
και
Η) Γ ραφομηχανές, παλιοί εκτυπωτές και άλλα μηχανήματα

Για το λόγο αυτό παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι, όπως μέσα σε προθεσμία 
σαράντα (40) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας στον Τύπο, στα Δικαστικά 
Καταστήματα και τους Δικηγορικούς Συλλόγους Βόλου, Λάρισας, Τρικάλων και Καρδίτσας, να 
προσέλθουν προς παραλαβή των ανωτέρω εγγράφων, τα οποία μετά την πάροδο της ανωτέρω 
προθεσμίας θα εκποιηθούν ή θα καταστραφούν σύμφωνα με τον τρόπο που ορίζει ο νόμος.

Η παρούσα θα δημοσιευθεί στον Τύπο (ημερήσιες εφημερίδες 11 θ ί ' Χ  JTA Λ \
* χ ϋ Α  Ρ £ ^ 5  " ) την 2017.
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