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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Προς τους κ. Δικηγόρους και Διαδίκους 
 
         Γνωστοποιούμε στους κ. Δικηγόρους και Διαδίκους ότι επίκειται η καταστροφή αρχειακού υλικού 

που φυλάσσεται στον Άρειο Πάγο και συγκεκριμένα : 

 

1. Τμήμα Πολιτικού και Αρχείου :  

1) Σχετικά έγγραφα δικογραφιών που ματαιώθηκαν από τα έτη 2011 έως και 2017 

2) Προτάσεις υποθέσεων που ματαιώθηκαν από τα έτη 1994 έως και 2005  

3) Σχετικά έγγραφα δικογραφιών αναιρέσεων, που συζητήθηκαν και έχουν εκδοθεί οριστικές αποφάσεις 

για τα έτη 2012 έως και 2017 

4) Προτάσεις υποθέσεων που έχουν εκδοθεί οριστικές αποφάσεις για τα έτη 1995 έως και 2005 

5) Σχετικά έγγραφα αποφάσεων Πολιτικής ολομέλειας για τα έτη 2006 έως και 2016 

6) Προτάσεις υποθέσεων επί των οποίων εκδόθηκαν αποφάσεις πολιτικής ολομέλειας από τα έτη 1987 

έως και το 2000 

7) Σχετικά αναστολών από το έτος 2011 έως το 2013. 

 

2.Τμήμα Ποινικό :  

1) Αναιρετήρια – υπομνήματα κ.λ.π σχετικά έγγραφα των ετών από 1993  έως  2001 

2) Εκθέματα δικασίμων των ποινικών τμημάτων από το έτος 2012 έως το έτος 2016  

3) Εισερχόμενα –Εξερχόμενα – Διαβιβαστικά έγγραφα από το έτος 2014 έως 2017 

4) Αιτήσεις για χορήγηση ποινικών αποφάσεων για νομολογία έως το έτος 2016 

5) Αντίγραφα των αναιρέσεων του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου έως και το έτος 2015 

6) Βιβλία πιστοποιητικών για την άσκηση ή μη αναίρεσης έως το έτος 2010 

7) Βιβλία εισηγητών από το 2004 έως το 2009 

8) Εξουσιοδοτήσεις για χορήγηση αντιγράφων ποινικών αποφάσεων έως το έτος 2018 

9) Βεβαιώσεις των Δ.Ο.Υ. για τα απολήψιμα των ετών από 2005 έως 2017 



10) Αιτήσεις και βεβαιώσεις για δικαστικά έξοδα των ετών 2013 έως 2017 

11) Διάφορα έγγραφα φυλακών από 2003 έως το έτος 2017 

12) Μπλοκ αποληψίμων ετών 2003 και 2004 

  

 Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσέλθουν μέσα σε προθεσμία σαράντα (40) ημερών 

από τη δημοσίευση της παρούσας στον Τύπο, για την παραλαβή των παραπάνω σχετικών τους κτλ., τα 

οποία μετά την παραπάνω ημερομηνία θα καταστραφούν, σύμφωνα με την αριθ. 9953/31-03-2022 

απόφαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης . 

Η παρούσα θα δημοσιευτεί στον Τύπο (ημερήσιες εφημερίδες «ΤΑ ΝΕΑ» και «H ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 

ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ») έως την  30/05/2022.     

   
                                               Η Πρόεδρος της Επιτροπής 

 

Ασημίνα Υφαντή 

Αρεοπαγίτης 
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