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ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας  γνωρίζουμε  ότι  η  Γραμματεία  του  Ειρηνοδικείου  Νάουσας  Ημαθίας,

σύμφωνα με την ισχύουσα διαδικασία, προτίθεται να προβεί, στην καταστροφή των

οριζόμενων στο υπ’ αριθμ. 174/2022 Πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής, εγγράφων

του πολιτικού αρχείου μας  καθώς και  κάθε άλλου μη σημαντικού  ενδιαφέροντος-

άρχηστου αρχειακού υλικού του Πολιτικού Τμήματος (περιόδου 1974-2015). Κατόπιν

τούτου,  σας  ενημερώνουμε  τα  εξής  :  Οι  πάσης  φύσεως  δικογραφίες  και  τα

υπάρχοντα προσκομισθέντα σχετικά κ.λ.π. έγγραφα σε αυτές, θα είναι στη διάθεση

των ενδιαφερομένων για αναζήτηση και παραλαβή τους,  έως και την ΤΕΤΑΡΤΗ  31

ΜΑΪΟΥ 2023, τις εργάσιμες ημέρες, εκτός  Πέμπτης και από ώρα 09:00 π.μ. έως

14:00 μ.μ.  Μετά το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας που λήγει την 31 Μαΐου 2023,

ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30 μ.μ. ΔΕΝ θα δοθεί παράταση και θα ακολουθήσει η

καταστροφή  του  αρχειακού  υλικού  με  κάθε  πρόσφορο  μέσο,  σύμφωνα  με  τα

προβλεπόμενα.  Τα προς καταστροφή έγγραφα, με βάση τα ανωτέρω πρακτικά της

αρμόδιας επιτροπής, είναι τα εξής: 

α/α Περιγραφή Χρονολογίες

1 Αποφάσεις Διαταγών Πληρωμής 1974-1992 

2 Αιτήσεις Διαταγών Πληρωμής 1974-2000

3 Σχετικά πολιτικών υποθέσεων 2005-2015

Η Ειρηνοδίκης 

Γεωργία Τζίρα 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

 ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ  EMAIL
AΓΡΙΝΙΟΥΓΡΙΝΙΟΥ dsagrin@otenet.gr
AΓΡΙΝΙΟΥΘΗΝΩΝ dsa@forthnet.gr
AΓΡΙΝΙΟΥΙΓΙΟΥ dsaigio@gmail.com
AΓΡΙΝΙΟΥΛΕΞ/ΛΗΣ ΕΒΡΟΥ info@dsaxd.gr
AΓΡΙΝΙΟΥΜAΛΙAΔAΣAΓΡΙΝΙΟΥΛΙAΓΡΙΝΙΟΥΔAΓΡΙΝΙΟΥΣ dsa_mal@yahoo.gr
AΓΡΙΝΙΟΥΜAΛΙAΔAΣΦΙΣΣAΓΡΙΝΙΟΥΣ dsamfissas@gmail.com
AΓΡΙΝΙΟΥΡΤAΓΡΙΝΙΟΥΣ info@dsartas.gr
ΒΟΛΟΥ dsvol@dsvol.gr
ΓΡΕΒΕΝΩΝ dsgrevenwn@gmail.com
ΓΥΘΕΙΟΥ dikigsilgt@yahoo.gr
ΔΡAΓΡΙΝΙΟΥΜAΛΙAΔAΣAΓΡΙΝΙΟΥΣ info@dsdr.gr
ΕΥΡΥΤAΓΡΙΝΙΟΥΝΙAΓΡΙΝΙΟΥΣ-ΚAΓΡΙΝΙΟΥΡΠΕΝΗΣΙ dsevrit@gmail.com
ΖAΚΥΝΘΟΥAΓΡΙΝΙΟΥΚΥΝΘΟΥ diksylzak@gmail.com
ΗΛΕΙAΓΡΙΝΙΟΥΣ disilias@otenet.gr
ΗΡAΓΡΙΝΙΟΥΚΛΕΙΟΥ dikigorher@yahoo.gr
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ info@dsthes.gr
ΘΗΒΩΝ dsthivas@otenet.gr
ΙΩAΓΡΙΝΙΟΥΝΝΙΝΩΝ info@dsioan.gr
ΚAΓΡΙΝΙΟΥΒAΓΡΙΝΙΟΥΛAΓΡΙΝΙΟΥΣ info@dskavalas.gr
ΚAΓΡΙΝΙΟΥΛAΓΡΙΝΙΟΥΒΡΥΤΩΝ andreas-oikonomou@hotmail.com
ΚAΓΡΙΝΙΟΥΛAΓΡΙΝΙΟΥΜAΛΙAΔAΣAΓΡΙΝΙΟΥΤAΓΡΙΝΙΟΥΣ info@dskalamatas.gr
ΚAΓΡΙΝΙΟΥΡΔΙΤΣAΓΡΙΝΙΟΥΣ info@dskard.gr
ΚAΓΡΙΝΙΟΥΣΤΟΡΙAΓΡΙΝΙΟΥΣ dskastor@otenet.gr

ΚΕΡΚΥΡAΓΡΙΝΙΟΥΣ grammateia@dsc.gr
ΚΕΦAΓΡΙΝΙΟΥΛΛΗΝΙAΓΡΙΝΙΟΥΣ dskefalinias@hol.gr
ΚΟΖAΚΥΝΘΟΥAΓΡΙΝΙΟΥΝΗΣ diksikoz@otenet.gr
ΚΟΡΙΝΘΟΥ diksyl.korinthou@gmail.com
ΚΥΠAΓΡΙΝΙΟΥΡΙΣΣΙAΓΡΙΝΙΟΥΣ dikh33@otenet.gr
ΚΩ dik.syll.kw@gmail.com
ΛAΓΡΙΝΙΟΥΜAΛΙAΔAΣΙAΓΡΙΝΙΟΥΣ dik_slam@otenet.gr
ΛAΓΡΙΝΙΟΥΡΙΣΗΣ dslar@dslar.gr
ΛAΓΡΙΝΙΟΥΣΙΘΙΟΥ info@dslasithiou.gr
ΛΕΒAΓΡΙΝΙΟΥΔΕΙAΓΡΙΝΙΟΥΣ dslevadias@gmail.com
ΛΕΥΚAΓΡΙΝΙΟΥΔAΓΡΙΝΙΟΥΣ dslefkados@yahoo.gr
ΜAΛΙAΔAΣΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ dsmesol@gmail.com
ΜAΛΙAΔAΣΥΤΙΛΗΝΗΣ lawbarmt@otenet.gr
ΝAΓΡΙΝΙΟΥΞΟΥ dsnax@dsnax.gr
ΝAΓΡΙΝΙΟΥΥΠΛΙΟΥ dsn@otenet.gr
ΞAΓΡΙΝΙΟΥΝΘΗΣ dsxanthi@dsxanthi.gr
ΟΡΕΣΤΙAΓΡΙΝΙΟΥΔAΓΡΙΝΙΟΥΣ info@dso.gr
ΠAΓΡΙΝΙΟΥΤΡΩΝ diksipat@otenet.gr
ΠΕΙΡAΓΡΙΝΙΟΥΙΩΣ secretary@dspeir.gr
ΠΡΕΒΕΖAΚΥΝΘΟΥΗΣ dikh60@otenet.gr
ΡΕΘΥΜAΛΙAΔAΣΝΗΣ info@dsreth.gr
ΡΟΔΟΠΗΣ info@dsro.gr
ΡΟΔΟΥ info@dsrnet.gr
ΣAΓΡΙΝΙΟΥΜAΛΙAΔAΣΟΥ info@dssamou.gr
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 ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ  EMAIL
ΣΠAΓΡΙΝΙΟΥΡΤΗΣ dikspartis@hotmail.gr
ΣΥΡΟΥ dss@hol.gr
ΤΡΙΚAΓΡΙΝΙΟΥΛΩΝ dstrikala@dstrik.gr
ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ info@dstripolis.gr
ΦΛΩΡΙΝΗΣ dsflorinas@gmail.com
ΧAΛΚΙΔAΣAΓΡΙΝΙΟΥΛΚΙΔAΓΡΙΝΙΟΥΣ dshal@otenet.gr
ΧAΛΚΙΔAΣAΓΡΙΝΙΟΥΝΙΩΝ dsxania@otenet.gr
ΧAΛΚΙΔAΣΙΟΥ info@dsx.gr
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