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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

 

 

       Η παρούσα πτυχιακή εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια των προπτυχιακών 

σπουδών μου στο Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης. 

Έχει ως σκοπό την επεξεργασία και αρχειοθέτηση ενός αρχειακού συνόλου.  

       Το αρχείο που επεξεργάστηκα είναι από το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, το 

Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης και το Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης. Το υλικό, 

όταν το παραλάβαμε ήταν τοποθετημένο σε φακέλους και κατ’ επέκταση χάρτινες 

κούτες. Η διαδικασία που ακολούθησα περιλάμβανε την τοποθέτηση των εγγράφων 

σε καινούργιους φακέλους και στη συνέχεια οι φάκελοι αυτοί τοποθετήθηκαν  σε κυτία. 

Τα κυτία σε τελικό στάδιο τοποθετήθηκαν στο αρχειοστάσιο και έπειτα ακολούθησε η 

ηλεκτρονική καταχώρηση του υλικού στον @ρχειομνήμων. 

       Η εργασία επίσης περιλαμβάνει και το θεωρητικό κομμάτι, το οποίο καθιστά σαφή 

την επιστήμη της αρχειονομίας και όλες τις επιμέρους έννοιες.  
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@ρχειομνήμων, Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας, επεξεργασία υλικού, ταξινόμηση, 
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ABSTRACT 

 

 

 

       This dissertation was a part of my bachelor studies at Alexander Technological 

Educational Institute of Thessaloniki. The subject of this project wat to process and 

archive a file set. 

       The files that I processed were taken from Thessaloniki Court, the Administrative 

Court of Thessaloniki and District Court. The material was originally stored in folders 

which were also stored in bigger cardboard boxes. The process that I followed involved 

the storage of the files in new folders and then in bigger boxes. Finally the boxes were 

stored in the Archive warehouse and then we used the software @rcheiomnimon in 

order to keep a data base of those files in a digital form.  

       This project also includes a theoretical part, which makes the definitions of the 

archiving and all the other sub-meanings clear. 

 

 

 

 

 

Keywords: archive, archiving, archivist, General State Archives, @rcheiomnimon 

Historical Archive Macedonia, material processing, classification, archiving 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Page 10 of 138 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

 

 

 

Από τα προϊστορικά ακόμη χρόνια, είναι έμφυτη η ανάγκη του ανθρώπου για 

επικοινωνία, γι’ αυτό τον λόγο η ανάγκη μετάδοσης της πληροφορίας συνέβαλε πρώτα 

στην δημιουργία της γλώσσας κι έπειτα στην ανάγκη αποτύπωσης και διατήρησης των 

δραστηριοτήτων της καθημερινότητας, δημιουργώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο ενός 

είδους αρχέγονου αρχείου.  

Η έννοια του αρχείου που γεννήθηκε, όπως είπαμε, από τους αρχαίους 

χρόνους συνεχίζει να  υφίσταται στην καθημερινότητά όλων των ανθρώπων ολοένα 

και πιο ενεργά. Ο κάθε άνθρωπος οποιασδήποτε κοινωνικής τάξης, οποιασδήποτε 

εκπαιδευτικής βαθμίδας κ.α. έχει το δικό του είδος αρχείου.  Το άκουσμα της λέξης 

αρχείο στη χώρα μας συνήθως δημιουργεί αρνητικές σκέψεις, καθώς υπάρχει άγνοια 

και αποστεωμένες απόψεις. 

Σε πολλές χώρες του εξωτερικού, η πλειονότητα του κοινού των αρχείων είναι 

απλοί αναγνώστες, οι οποίοι ασχολούνται με την γενεαλογία και την ανακάλυψη της 

οικογενειακής τους ιστορίας. Σε άλλες περιπτώσεις οι αρχειακοί οργανισμοί έχουν 

δημιουργήσει εκπαιδευτικές υπηρεσίες που εξηγούν σε παιδιά και ενήλικες ότι ο 

καθένας τους δημιουργεί το δικό του προσωπικό αρχείο και ότι αυτό αντανακλά στις 

καθημερινές τους δραστηριότητες. 

Ποια είναι η θέση του αρχείου στο σήμερα; Το αρχείο καταλήγει πλέον να 

αποτελεί μια αυτόνομη επιστήμη, με εξειδικευμένες εργασίες και ειδικό επιστήμονα, 

τον αρχειονόμο. Η αρχειονομία, η επιστήμη της διαχείρισης και οργάνωσης των 

αρχείων, τις δυο τελευταίες δεκαετίες βρίσκεται διεθνώς σε μία συνεχή εξέλιξη και 

γνωρίζει σήμερα τις μεγαλύτερες αλλαγές της ιστορίας της.  

    Η συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία με τίτλο «Ταξινόμηση αρχειακού υλικού: 

Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης (JUS006.04), Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης 

(JUS001.07)», Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης (JUS003.08), εκπονήθηκε στο πλαίσιο των 

σπουδών μου στο τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του 

Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης. Σκοπός της 

παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση των βασικών εννοιών της επιστήμης του 

αρχείου καθώς επίσης και η επεξεργασία του υλικού που είχα στα χέρια μου, δηλαδή 

η καταγραφή, η  επεξεργασία, η ταξινόμηση και η ευρετηρίαση. 

  Ο κορμός της πτυχιακής εργασίας βασίζεται σε δύο βασικές θεματικές ενότητες 

με τα επιμέρους κεφάλαιο. Η πρώτη ενότητα περιλαμβάνει όλες τις βασικές έννοιες 
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από την επιστήμη του αρχείου καθώς επίσης αναλύονται και όλες οι αρχειακές 

εργασίες. Τέλος, αναφέρονται λίγα λόγια για τα Γενικά Αρχεία του Κράτους και το 

Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας και παρουσιάζεται αναλυτικά η ιστοσελίδα του 

@ρχειομνήμων.  

    Η δεύτερη ενότητα αφορά στο πρακτικό κομμάτι της εργασίας, δηλαδή στην 

επεξεργασία του αρχειακού υλικού. Η επεξεργασία αυτή συμπεριλαμβάνει την 

πρόσκτηση του υλικού, την ταξινόμηση κατά την οποία καταγράφονται και αναλύονται 

τα βασικά στοιχεία των εγγράφων και τέλος η ευρετηρίαση του αρχειακού συνόλου. 

   Η σύνταξη της βιβλιογραφίας, η οποία παρατίθεται στο τέλος της πτυχιακής 

εργασίας συντάχθηκε με το πρότυπο του Harvard. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 

 
       Στο παρόν κεφάλαιο αναπτύσσονται οι βασικές έννοιες της Αρχειονομίας, οι 

οποίες θα μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε τη συγκεκριμένη επιστήμη καθώς επίσης 

και να εντρυφήσουμε στο γενικότερο φάσμα της επιστήμης.  

   

 

1.1. Τι είναι «πληροφορία» 
 

 Η πληροφορία (information) είναι η στοιχειώδης μονάδα γνώσης, το 

στοιχειώδες δεδομένο που μπορεί να θεωρηθεί γνωστικά αυτοδύναμο. Δηλαδή, το 

δομικό στοιχείο της γνωστικής διαδικασίας ή το στοιχειώδες γνωστικό νόημα για το 

άτομο το οποίο την προσλαμβάνει. Ως στοιχειώδες αυτοδύναμο γνωστικό στοιχείο η 

πληροφορία, αποτελεί το δομικό στοιχείο κατά τη διαδικασία παραγωγής και 

διαμόρφωσης της γνώσης. Δεδομένου ότι κύριο εργαλείο μετάδοσης της πληροφορίας 

είναι η γλώσσα και πιο συγκεκριμένα κάποιος κώδικας γλωσσικής επικοινωνίας, 

προκύπτει ότι το στοιχειώδες αυτοδύναμο γνωστικό στοιχείο αντιστοιχεί σε μία  

νοηματική αυτοδύναμη πρόταση του γλωσσικού συστήματος επικοινωνίας (Μπώκος, 

2002). 

 Επιπρόσθετα,  πληροφορία μπορεί να θεωρηθεί μια πρωταρχική έννοια, 

όπως αυτές της ενέργειας, του ηλεκτρισμού, της απόστασης, της ισχύος και της 

εργασίας. Οι έννοιες αυτές είναι ενστικτωδώς κατανοητές, και δεν υπάρχουν επαρκείς 

ορισμοί για να τις περιγράψουν. Ωστόσο αυτό δεν αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα 

για τη μελέτη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους, της συμπεριφοράς και των 

αλληλοσυσχετισμών τους εντός των συστημάτων και των οργανισμών όπου 

αυτές εφαρμόζονται (Miranda Pao, 1989). 

 

 

1.2. Τι είναι «αρχείο» 

                

 Η λέξη αρχείο προέρχεται από την αρχαία ελληνική λέξη αρχή, η οποία 

υποδήλωνε την εξουσία γενικά ή την διοίκηση ειδικά. Για την ομαλή διακύβευση τότε 

αλλά και τώρα, απαιτείται η δημιουργία και η τήρηση αρχείων για την εσωτερική της 

οργάνωση αλλά και για την άσκηση της εποπτικής της εξουσία (Giddens).  Σύμφωνα 

με το Μπάγια, με τον όρο αρχείο εννοούμε το σύνολο των τεκμηρίων ανεξαρτήτως 
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χρονολογίας, ύλης και σχήματος, το οποίο έχει δεχτεί ή παραγάγει ένα φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του. Συνεπώς το αρχείο είναι η φυσική 

αντανάκλαση των δραστηριοτήτων ενός νομικού η φυσικού προσώπου (Μπάγιας, 

1999).  

               Σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Αρχειακής Περιγραφής του Διεθνούς 

Συμβουλίου Αρχείων, αρχείο είναι "το σύνολο των τεκμηρίων, ανεξάρτητα από το 

είδος ή το υπόστρωμά τους, τα οποία παράχθηκαν οργανικά και/ή συσσωρεύτηκαν και 

χρησιμοποιήθηκαν από ένα συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο, μια οικογένεια ή ένα 

νομικό πρόσωπο/φορέα στη διάρκεια των δραστηριοτήτων και λειτουργιών τους". 

 

 

1.2.1. Χρήσεις και φύση του αρχείου: 

 

                  Με το πέρασμα των αιώνων ο όρος αρχείο έχει χρησιμοποιηθεί με ποικίλες 

έννοιες ανάλογα με τις ιστορικές συνθήκες κάτω από τις οποίες προκύπτει η λέξη. 

Σύμφωνα λοιπόν με το Μπάγια, τα αρχεία χρησιμοποιήθηκαν ως εξής: 

 Ως όργανο εξουσίας και διαχείρισης, καθώς από τα αρχαία χρόνια ακόμη η 

διαχείριση και η φύλαξη των αρχείων ήταν συνδεδεμένες  με τη διοικητική 

εξουσία. 

 Ως απόδειξη προκειμένου να κατοχυρωθούν τίτλοι ευγενείας, τίτλοι ιδιοκτησίας, 

προνόμια, δικαιώματα. 

 Ως τεκμηρίωση χρησιμοποιούνταν για τις ανάγκες της τρέχουσας διαχείρισης. 

 Ως υλικό για έρευνα, καθώς μετά τη γαλλική Επανάσταση τα αρχεία για πρώτη 

φορά φαίνεται ν αποσυνδέονται από τη διοίκηση, για να αποκτήσουν και μία 

νέα χρήση αυτή της πρώτης ύλης για την έρευνα του παρελθόντος και 

ειδικότερα την ιστορική έρευνα. 

 Ως σύμβολα, δηλαδή η επίδειξη των τεκμηρίων ως κειμηλίων με συμβολική και 

συναισθηματική διάσταση. 

                 Το αρχείο συνίσταται από πληροφορίες. Αυτό όμως δεν εξασφαλίζει πως 

οποιαδήποτε πληροφορία που παράγεται είτε από κάποιον ιδιώτη η από κάποια 

υπηρεσία, αποτελεί αρχείο. Πρέπει να πληρούνται δύο βασικές προϋποθέσεις  

προκειμένου να χαρακτηριστεί μία πληροφορία αρχειακή. Η πρώτη προϋπόθεση είναι 

να πρόκειται για πληροφορία οργανική, δηλαδή να έχει ληφθεί μέσα στα πλαίσια των 

δραστηριοτήτων του ιδιώτη ή της υπηρεσίας. Η δεύτερη προϋπόθεση είναι η 

πληροφορία αυτή να είναι καταχωρισμένη σε ένα οποιοδήποτε υπόστρωμα 

(Μπάγιας, 1999). 

http://www.eae.org.gr/dipap.pdf
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1.2.2. Η αρχή των τριών ηλικιών 

                   

                Η αρχή των τριών ηλικιών είναι μία θεμελιώδη αρχή , η οποία έχει προκύψει 

από την εμπειρία και πάνω στην οποία στηρίζονται πλήθος αρχειακών πρακτικών. Στη 

Ελλάδα με τον όρο αρχείο αναφερόμαστε σε όλο τον κύκλο ζωής των αρχειακών 

τεκμηρίων τα οποία διακρίνονται σε:  

I. Ενεργά/Τρέχοντα, και πρόκειται για τεκμήρια που χρησιμεύουν  στις τρέχουσες 

υποθέσεις του οργανισμού, 

II. Ημιενεργά/ Ενδιάμεσα, τα οποία παρόλο που η υπηρεσιακή τους χρησιμότητα 

δεν έχει λήξει ακόμη, ωστόσο χρησιμοποιούνται πολύ σπάνια από τη διοίκηση, 

III. Ιστορικά/Ανενεργά, τα τεκμήρια των οποίων έχει λήξει η υπηρεσιακή 

χρησιμότητα και φυλάσσονται πλέον για ερευνητικούς μόνο λόγους (Μπάγιας, 

1999). 

                Η αρχή των ηλικιών ξεκίνησε από τους μηχανισμούς της διοίκησης. Η 

αιτία δημιουργίας των τριών ηλικιών οφείλεται στο πρόβλημα του αποθηκευτικού 

χώρου, λόγω του μεγάλου όγκου των αρχειακών υλικών των επιχειρήσεων και των 

οργανισμών. Η αρχική διάκριση με βάση της χρησιμότητα ήταν ενεργά-ανενεργά. Η 

ενσωμάτωση των ημιενεργών αρχείων ήταν μια καινοτομία, με το κίνητρο του πόσο 

συχνά χρησιμοποιείται το αρχειακό σύνολο. Με την επιπλέον αυτή διάκριση 

δημιουργείται ένα κλίμα οφέλους προς τις αρχειακές υπηρεσίες. Τα αρχεία που 

χρησιμοποιούνται σπάνια ή σχεδόν καθόλου μεταφέρονται από τον χώρο των 

γραφείων της διοίκησης σε έναν αποθηκευτικό χώρο. Χάρις στο ταξινομικό σύστημα 

που εφαρμόζεται, υπάρχει δυνατότητα αναζήτησης και ανάκτησης σε 24 ώρες. 

 

 

1.3. Τι είναι «αρχειονομία» 

 
             Η επιστήμη που ειδικεύεται στο αρχείο, δηλαδή στην επεξεργασία, στην 

οργάνωση, στην προβολή και στη συντήρηση, είναι η αρχειονομία.  Ο ορισμός που 

καθιερώνει  την έννοια της αρχειονομίας είναι ο εξής: «αρχειονομία είναι η επιστήμη,  

η οποία έχει ως αντικείμενο τις αρχές και τις τεχνικές για τη διαχείριση και επεξεργασία 

των αρχείων». Η αρχειονομία ακολούθησε μία εξελικτική πορεία για τη συγκρότηση και 

την αναγνώρισή της ως αυτόνομη επιστήμη – πορεία η οποία δεν έχει ακόμη 

ολοκληρωθεί (Μπάγιας, 1999).  

Η Luciana Duranti, αναφέρει ότι η Αρχειονομία ορίζεται ως ένα σύστημα, το 

οποίο  εμπεριέχει νοήματα για τη φύση του αρχειακού υλικού (δηλαδή την 
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αρχειακή θεωρία) και αρχές και μεθόδους για τον έλεγχο και τη διατήρηση 

αυτού του υλικού (δηλαδή την αρχειακή μεθοδολογία). 

             Η αρχειονομία ακολούθησε κάποιες ενέργειες για να αναγνωριστεί ως 

αυτόνομη επιστήμη. Αυτές οι ενέργειες ξεκίνησαν το 19ο αιώνα και συνεχίζουν μέχρι 

και σήμερα. Από διάφορες μεθόδους που εφαρμόζονταν σε αρχειακές υπηρεσίες της 

Ευρώπης συγκεντρώθηκαν οι κυριότερες και δημιουργήθηκε ένας γνωστικός κώδικας. 

Στην Ευρώπη και σε άλλες χώρες θεωρούσαν την αρχειονομία βοηθητική της ιστορίας. 

Ακόμη, αναπτυσσόταν στα πλαίσια της διπλωματικής, της μελέτης των τεκμηρίων του 

μεσαίωνα και την αναγέννηση, της παλαιογραφίας, της γνώσης των συμπλεγμάτων 

και των συντομογραφιών της γραφής της ίδιας περιόδου. Στις λατινογενείς χώρες 

κυριαρχούσε η άποψη πως η αρχειονομία δεν υφίσταται ως αυτόνομο επιστημονικό 

πεδίο και για την διαχείριση των ιστορικών αρχείων απαιτούνται άλλου είδους 

εξοπλισμός. Δηλαδή, η γνώση της παλαιογραφίας, της διπλωματικής και της ιστορίας 

του μεσαίωνα. Με βάση αυτήν την εκδοχή, η αρχειονομία συχνά ταυτιζόταν με την 

αρχειοθέτηση, την φυσική οργάνωση των αρχείων, με βάση την κοινή λογική και η 

εφαρμογή των πρακτικών κανόνων. Έτσι, αντί για τεχνικές μεθόδους στις σχολές της 

αρχειονομίας διδάσκονταν την ιστορία των αρχείων. 

                 Με το πέρασμα των χρόνων και έπειτα μετά από σημαντικές αλλαγές η 

αρχειονομία αναγνωρίστηκε ως μία επιστήμη. Ακόμη επισημάνθηκαν οι μεθοδολογικές 

συνάφειες  με την επιστήμη της πληροφόρησης, αν και αυτό δεν έγινε κοινώς αποδεκτό 

από όλους και δεν ήταν αυτόματα εφαρμόσιμο. Η αρχειονομία σταδιακά γνωστοποιεί 

το αντικείμενό της και προσπαθεί να δημιουργήσει γερά θεμέλια στο ευρύ φάσμα της 

πληροφόρησης. 

 

 

1.4. Τι είναι «αρχειονόμος» 

 
                Ο Αρχειονόμος είναι αρμόδιος για την συλλογή, οργάνωση, διαχείριση και 

διατήρηση του αρχειακού υλικού. Συνήθως, ο επαγγελματίας αρχειονόμος κατέχει 

πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο στην επιστήμη της αρχειονομίας ή βιβλιοθηκονομίας και 

οφείλει να είναι εκπαιδευμένος ώστε να καλύπτει της πληροφοριακές ανάγκες των 

χρηστών αναφορικά με τα αρχεία. Το αντικείμενο εργασίας του αφορά πρωτίστως στη 

χρήση των σχετικών απαραίτητων εγχειριδίων για τη διαμόρφωση πρότυπου 

σχήματος διαχείρισης τεκμηρίων και για την καθιέρωση ταξινομικού συστήματος και 

έπειτα στην παροχή των αναγκαίων εργαλείων έρευνας για πρόσβαση στην 

πληροφορία. Ο αρχειονόμος οφείλει επίσης να προβαίνει σε διάφορες αρχειακές 

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CF%8D_%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%92%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CE%B8%CE%B7%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D_%CF%83%CF%85%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
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εργασίες όπως: την πρόσκτηση, ταξινόμηση, περιγραφή, ευρετηρίαση, συντήρηση και 

τέλος στην προβολή των τεκμηρίων ώστε να επιτευχθεί πλήρως η άρτια αξιοποίηση 

του αρχειακού υλικού (Μπάγιας, 1999). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%B7%CF%83%CE%B7&action=edit&redlink=1
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΑΡΧΕΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 
2.1. Πρόσκτηση 
 

                   Πρόσκτηση είναι η διαδικασία με την οποία η αρχειακή υπηρεσία γίνεται 

κάτοχος τεκμηρίων, προκειμένου να εμπλουτίσει ή να συμπληρώσει το αρχειακό υλικό 

της. Οι νομικές μορφές μέσω των οποίων πραγματοποιείται η πρόσκτηση είναι 

ποικίλες: κατάθεση, δωρεά, κληροδότημα, αγορά, ανταλλαγή (Μπάγιας, 1999). 

 

 

2.2. Ταξινόμηση 

                  

                Η ταξινόμηση είναι άμεσα συνδεδεμένη με την περιγραφή. Σύμφωνα με τον 

Μπάγια, «Η ταξινόμηση συνίσταται στη φυσική και διανοητική οργάνωση των 

τεκμηρίων. Ανώτερη επιδίωξη της είναι η οργάνωση των τεκμηρίων να συνιστά εμφανή 

τόσο τη μεταξύ τους σύνδεση όσο και το δεσμό τους με τη δραστηριότητα που τα 

δημιούργησε». Η ταξινόμηση περιλαμβάνει τέσσερα στάδια: 

 Καταγραφή: Σε αυτό το στάδιο πραγματοποιείται μία πρώτη επαφή με  το 

αρχειακό υλικό στο επίπεδο της μονάδας (αρχειακό σύνολο, σειρά, υποσειρά, 

φάκελος, υποφάκελος, τεκμήριο) και με τη βοήθεια  ενός καταγραφικού δελτίου 

οδηγούμαστε στην ακριβή γνώση. Γενικά, προσπαθούμε να συλλέξουμε όσο 

το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες μπορούμε, έτσι ώστε να αξιοποιηθούν 

στις επόμενες αρχειακές εργασίες.  

 Ανάλυση της τεκμηριωτικής δομής: Το συγκεκριμένο στάδιο συχνά δεν γίνεται 

διακριτό και συνήθως θεωρείται προκαταρκτικό της διανοητικής ταξινόμησης.  

Σε αυτή τη φάση αναλύονται οι πληροφορίες οι οποίες αντλούνται από τα 

τεκμήρια και τις σχέσεις μεταξύ των τεκμηρίων. Στόχος στο συγκεκριμένο 

στάδιο είναι να διαχωριστεί η εσωτερική και εξωτερική δομή ενός αρχειακού 

συνόλου και αναδειχθούν οι σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ αυτών των 

δύο δομών. 

 Διανοητική/Κυρίως ταξινόμηση: είναι η οργάνωση του αρχειακού υλικού με 

τρόπο ώστε να εμφανίζεται η δραστηριότητα του νομικού ή φυσικού 

προσώπου, το οποίο το δημιούργησε. Η ταξινόμηση, εκτός από την 

τεκμηριωτική αξία, βασίζεται σε στοιχεία σχετικά με το οργανισμό και τα 
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έγγραφα του, τα οποία ο αρχειονόμος συγκεντρώνει πριν από την πρόσκτηση 

των τεκμηρίων στην αρχειακή υπηρεσία.  

 Αρχειοθέτηση: ορίζεται ως η φυσική διευθέτηση των τεκμηρίων. Η 

αρχειοθέτηση πραγματοποιείται με βάση το ταξινομικό διάγραμμα. 

Εξαιρούνται οι περιπτώσεις που χρειάζεται συντήρηση και φύλαξη των 

τεκμηρίων σε διαφορετικούς αποθηκευτικούς χώρους.  

 

 

2.3. Περιγραφή 

 
                    Στόχος της περιγραφής είναι να εντοπίσει και να παρουσιάσει την 

χαρακτηριστική μορφή και περιεχόμενο μιας αρχειακής μονάδας. Η περιγραφή είναι η 

αρχειακή λειτουργία, που αξιοποιώντας και συμπληρώνοντας την ταξινόμηση 

επιδιώκει τη συστηματική απεικόνιση του αρχειακού υλικού, προκειμένου να γίνει 

ευχερέστερη η χρησιμοποίηση του (Μπάγιας, 1999).  

                   Ο ρόλος του αρχειονόμου στο συγκεκριμένο στάδιο είναι βασικός καθώς 

πρέπει να λάβει υπόψιν  και την εσωτερική δομή (τεκμηριωτικό υλικό) αλλά και την 

εξωτερική δομή (περιβάλλον παραγωγής) της εκάστοτε αρχειακής μονάδας. Τα 

εργαλεία έρευνας που εκπονεί ο αρχειονόμος λειτουργούν  ως σημείο αναφοράς για 

την εργασία των ερευνητών. 

 

 

2.4. Ευρετηρίαση 

 

               Η ευρετηρίαση αποτελεί μια ολοκληρωμένη επιστήμη. Θεωρείται ένα βασικό 

κεφάλαιο της επιστήμης της πληροφόρησης, η οποία είναι αλληλένδετη με την 

πληροφορική και συγκεκριμένα με τα εργαλεία ανάκτησης της πληροφορίας. Με την 

ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας και με την αύξηση του αρχειακού υλικού, η ανάγκη για 

πρόσβαση είναι πιο έντονη. Η ηλεκτρονική ευρετηρίαση θα είναι το κλειδί για 

αναζήτηση και ανάκτηση αρχειακών τεκμηρίων και μεμονωμένων πληροφοριών. 

               Σύμφωνα με το Μπάγια, ευρετηρίαση είναι η επεξεργασία των τεκμηρίων 

για την επιλογή (Θεματικών ή κυρίων) όρων που χαρακτηρίζουν το περιεχόμενό τους. 

Το προϊόν της περιγραφής για τους κύριους όρους είναι ένα αλφάβητο index, ενώ 

προκειμένου για τους θεματικούς όρους μπορεί να λάβει είτε τη μορφή αλφαβητικού 

ευρετηρίου είτε τη μορφή δομημένου λεξιλογίου (θησαυρός). 
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2.5. Αξιολόγηση 

 

                 Η δουλειά του αρχειονόμου στο συγκεκριμένο στάδιο είναι αρκετά δύσκολη 

καθώς η αξιολόγηση του αρχειακού υλικού είναι το κρισιμότερο από τα καθήκοντά του. 

Με τη συγκεκριμένη αρχειακή λειτουργία επεμβαίνει  και καθοδηγεί δύο πράξεις της 

αρχειακής παρέμβασης: την πρόσκτηση και τη διαλογή του αρχειακού υλικού. Σ’ αυτή 

τη διαδικασία καθορίζεται το τεκμηριωτικό υλικό των μελλοντικών ερευνητών.  

                     Αξιολόγηση λοιπόν, είναι η διαδικασία καθορισμού της τεκμηριωτικής 

και πληροφοριακής αξίας του αρχειακού υλικού, προκειμένου να αποφασιστεί η αγορά 

τους ή σε άλλες περιπτώσεις η διατήρησή τους στο διηνεκές (Μπάγιας, 1999).  

 

 

2.6. Συντήρηση 

 

                   Συντήρηση είναι το σύνολο των απαραίτητων μέτρων διαφύλαξης ή 

αποκατάστασης της υλικής μορφής των τεκμηρίων. Ο αρχειονόμος είναι υπεύθυνος 

για τη διαφύλαξη της υλικής ακεραιότητας των τεκμηρίων. Ωστόσο οι σχετικές εργασίες 

δεν εκτελούνται από τον ίδιο αλλά από ειδικευμένους επιστήμονες η εξωτερικά 

συνεργεία (Μπάγιας, 1999). 

                     Η συντήρηση ως αρχειακή λειτουργία έχει αντικείμενο προσανατολισμού 

το υλικό υπόστρωμα των τεκμηρίων και όχι τις περιεχόμενες πληροφορίες αυτών. Η 

διαφύλαξη του υλικού υποστρώματος έρχεται σε δεύτερη μοίρα, διότι η αρχειονομία 

εστιάζει στη διαφύλαξη του αρχειακού δεσμού. 

 

 

2.7. Προβολή και χρήση των αρχείων 

 

                          Υπό τον όρο προβολή εννοούμε τις δραστηριότητες που επιτρέπουν 

στο κοινό να εξασφαλίσει πρόσβαση στα αρχειακά τεκμήρια και στο περιεχόμενό τους 

(Μπάγιας, 1999). Ο αρχειονόμος έχει και εδώ βασικό ρόλο καθώς μεσολαβεί ανάμεσα 

στα τεκμήρια και στην κοινωνία. Αναφορικά, παρουσιάζονται τα βασικά 

χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης  αρχειακής διαδικασίας: 

 Η γεφύρωση του αρχειονόμου και της κοινωνίας και κατ’ επέκταση η εικόνα του 

σχηματίζεται για το επάγγελμα του αρχειονόμου. 
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 Ο αρχειονόμος φέρνει σε επαφή τα ανενεργά τεκμήρια του παρελθόντος με την 

κοινωνία η οποία εξελίσσεται συνεχώς με γοργούς ρυθμούς. 

 Η βιβλιοθήκη προσφέρει άμεση πρόσβαση του κοινού στα τεκμήρια, αντίθετα 

η μοναδικότητα του αρχειακού υλικού απαγορεύει την ελεύθερη πρόσβαση σ’ 

αυτά, χωρίς τον μεσολάβηση του αρχειονόμου, ο οποίος έχει την ευθύνη της 

υλικής φύλαξης και είναι γνώστης του υλικού.  

 Άμεση συσχέτιση στη μέθοδο που κάθε εποχή δημιουργεί τα τεκμήρια και στη 

χρήση του.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ 

ΚΡΑΤΟΥΣ (Γ.Α.Κ.) 

 
                Τα Γενικά Αρχεία του Κράτους (Γ.Α.Κ.) είναι μία δημόσια υπηρεσία, της 

οποίας αρμοδιότητα είναι η διαχείριση 

και η εποπτεία όλης της αρχειακής 

παραγωγής της Ελλάδας. Τα Γ.Α.Κ. 

διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στους 

τομείς της ιστορικής έρευνας, της 

πολιτιστικής δράσης, της διοικητικής 

πληροφόρησης και της εξυπηρέτησης 

του πολίτη. Στην ιστοσελίδα τους 

καταγράφονται αναλυτικά οι στόχοι 

που θέλουν να πετύχουν και είναι οι 

παρακάτω:  

 Η εποπτεία, διάσωση, συγκέντρωση, συντήρηση, καταγραφή, 

μικροφωτογράφιση, ταξινόμηση και ευρετηρίαση του αρχειακού υλικού της 

χώρας και η διάθεση προς μελέτη όλων των δημόσιων και ιδιωτικών αρχείων, 

εγγράφων και χειρόγραφων, τα οποία αναφέρονται στην ιστορία και στην 

πολιτισμική κληρονομιά του ελληνικού έθνους και σε ό,τι έχει σχέση με τη 

διοικητική, οικονομική και κοινωνική ζωή του ελληνικού κράτους. 

 Η επισήμανση και απογραφή των εχόντων ιστορικό ενδιαφέρον δημοσίων 

αρχείων, η επιλογή και εισαγωγή τους στα Γενικά Αρχεία του Κράτους και η 

προετοιμασία για τη διάθεση στους μελετητές. 

 Η συνεργασία με τις αρχές της Εκκλησίας, των εκκλησιαστικών και 

μοναστηριακών ιδρυμάτων και άλλων θρησκευτικών φορέων για τη διάσωση 

του αρχειακού υλικού. 

 Η συνεργασία με τους κατόχους των ιδιωτικών αρχείων, τα οποία 

παρουσιάζουν ιστορικό ενδιαφέρον. 

 Η εποπτεία των ειδικών αρχείων που ιδρύονται και λειτουργούν σε 

υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα. 

 Η έκδοση δημοσιευμάτων (περιοδικών και αυτοτελών), που εξυπηρετούν τη 

γνώση των ιστορικών πηγών της χώρας. 

 Η συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα σε συνεργασία με άλλους 

επιστημονικούς φορείς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. 

Εικόνα 1: Γενικά Αρχεία του Κράτους (Γ.Α.Κ.) 
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 Ο εμπλουτισμός με αγορά ή αποδοχή δωρεάς αρχειακού υλικού από τους 

κατόχους τους και ομοιότυπων αρχειακού υλικού που βρίσκονται σε ξένα κράτη 

ή οργανισμούς. 

               Στα Γ.Α.Κ. φυλάσσονται έγγραφα και σπουδαίες πληροφορίες 

αποθηκευμένες σε ποικίλα υποστρώματα. Στην κεντρική τους υπηρεσία υπάρχει 

μεγάλος όγκος αρχείων και συλλογών, είτε δημοσίων είτε ιδιωτικών, που εκτείνονται 

από την περίοδο της Ελληνικής Επανάστασης και την ίδρυση του ελληνικού κράτους, 

μέχρι σήμερα. Επίσης είναι διαθέσιμο και πλήθος άλλων αρχείων όπως: αρχεία 

επιτροπών, υπηρεσιών, οργάνων, αξιόλογα ιδιωτικά αρχεία και συλλογές φυσικών 

προσώπων, χειρόγραφοι κώδικες, αρχιτεκτονικά σχέδια, χάρτες, φωτογραφίες και 

αρχεία δικαστηρίων.  

 
3.1 Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας (Ι.Α.Μ.) 

 
                Το Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας (Ι.Α.Μ.) είναι περιφερειακή υπηρεσία των 

Γενικών Αρχείων του Κράτους και ιδρύθηκε το 1954 στη Θεσσαλονίκη.  Βασικός 

στόχος του Ι.Α.Μ.  είναι η εποπτεία, διάσωση, συγκέντρωση, ταξινόμηση και 

ευρετηρίαση του αρχειακού υλικού των νομών Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης 

περιοχής της Μακεδονίας, με τελικό στόχο τη διάθεση και την με ποικίλους τρόπους 

αξιοποίηση όλου αυτού του αρχειακού 

πλούτου από το κοινό και τους ερευνητές. 

                Η συνεχής αύξηση του όγκου των 

αρχείων και η ανάγκη του ΙΑΜ για χώρους 

φύλαξης, τους ανάγκασε να περιπλανώνται 

40χρόνια μέχρι να εγκατασταθεί στο κτήριο 

που βρίσκεται μέχρι και σήμερα.  Τα πρώτα 

χρόνια ίδρυσης λειτουργούσε στην Εταιρεία 

Μακεδονικών Σπουδών μέχρι το 1972. Τον 

Ιούνιου του 1972 η υπηρεσία μετακόμισε 

στην οδό Καμβουνίων 9, στην περιοχή του 

Συντριβανίου, στον 7ο όροφο. Το 1991 φιλοξενήθηκε 

στο Πανεπιστήμιο Μακεδονία και τον Απρίλιο του 1994 εγκαταστάθηκε οριστικά στο 

πρώην Ρωσικό Νοσοκομείο, όπου παραχωρήθηκε από την Κτηματική Υπηρεσία του 

Δημοσίου. 

                 Οι υπηρεσίες του Ι.Α.Μ. που είναι ανοιχτές προς το κοινό είναι: το 

αναγνωστήριο, το οποίο καλύπτει τη μελέτη αρχειακού υλικού (δημόσια &  ιδιωτικά 

Εικόνα 2: Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας 

(Ι.Α.Μ.) 
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αρχεία), η βιβλιοθήκη, η οποία λειτουργεί υποστηρικτικά στις δραστηριότητες  των 

Αρχείων, και τέλος οι επισκέψεις και οι ξεναγήσεις, οι οποίες πραγματοποιούνται κατά 

τμήμα και μετά από συνεννόηση με το προσωπικό του Αρχείου. 

                 Επίσης, με το ηλεκτρονικό σύστημα «@ρχειομνήμων» υπάρχει και η 

δυνατότητα ψηφιακής αναζήτησης και ευρετηρίασης των αρχειακών συνόλων, τα 

οποία έχουν ενταχθεί στην συλλογή του ΙΑΜ. 

 

 

3.2.@ρχειομνήμων 

 

                 Τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, 

συμμετέχοντας στις δράσεις του άξονα «Παιδεία και 

Πολιτισμός» του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Κοινωνία της Πληροφορίας»  (http://www.infosoc.gr), 

το οποίο εντάσσεται στο Γ΄ ΚΠΣ (http://www.3kps.gr) 

και συγχρηματοδοτείται κατά 80% από το ΕΤΠΑ 

(http://www.europa.eu.int) και 20% από εθνικούς 

πόρους, υλοποίησαν το έργο «Ανάπτυξη 

ολοκληρωμένων ψηφιακών πολιτιστικών συλλογών των Γενικών Αρχείων του 

Κράτους». 

                   Όλα τα αρχεία και οι συλλογές που φυλάσσονται στην κρατική αρχειακή 

υπηρεσία αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της κληρονομιάς του έθνους μας. Η 

πληθώρα των πληροφοριών  που περιέχονται σε αυτά καλύπτουν όλο το φάσμα της 

κοινωνικής, οικονομικής, πολιτικής, επιστημονικής και οποιασδήποτε άλλης 

δραστηριότητας της χώρας μας.  Μέχρι και σήμερα, το κοινό είχε φυσικά τη δυνατότητα 

πρόσβασης στις συγκεκριμένες πληροφορίες μόνο όμως μ ε τη χρήση πρωτότυπου 

αρχειακού υλικού, δηλαδή με την επίσκεψη του κάθε ενδιαφερόμενου στο χώρο 

φύλαξης.  

                    Σήμερα, πλέον υπάρχει ένα 

ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης 

αρχειακών δεδομένων, ο @ρχειομνήμων. Αυτό 

το σύστημα προσφέρει ελεύθερη πρόσβαση 

στην αρχειακή συλλογή των ΓΑΚ. Υπάρχει 

δυνατότητα αναζήτησης τεκμηρίων με βάση τον 

τίτλο, το θέμα, το ΑΒΕ και το ΑΕΕ. Στόχος αυτού 

Εικόνα 3: Γ.Α.Κ. 

Εικόνα 4: @ρχειομνήμων 

http://www.infosoc.gr/
http://www.3kps.gr/
http://www.europa.eu.int/
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του προγράμματος είναι η ψηφιοποίηση όσο περισσότερων εγγράφων γίνεται, για την 

δημιουργία ψηφιακής συλλογής. 

 

 

3.2.1.Παρουσίαση ιστοσελίδας @ρχειομνήμων 
 

 

 
Εικόνα 5: Ιστότοπος @ρχειομνήμων 

 

                      Παραπάνω παρουσιάζεται η αρχική σελίδα του @ρχειομνήμων. Στην αριστερή 

πλευρά υπάρχουν όλες οι  περιφερειακές αρχειακές υπηρεσίας της Ελλάδας, οι οποίες 

ανήκουν στα Γενικά Αρχεία του κράτους. Επίσης, υπάρχει ένα κείμενο το οποίο παρουσιάζει 

συντόμως τη ψηφιακή συλλογή. Κατά την πλοήγηση, βλέπουμε ότι στο πάνω μέρος του 

@ρχειομνήμων υπάρχουν πέντε επιλογές: η αρχική, η πλοήγηση, η αναζήτηση, οι 

πληροφορίες και οι συνδέσεις.  Αξίζει να σταθούμε στην πλοήγηση καθώς εκεί υπάρχει η 

υποενότητα με τις συλλογές.  

 

 
Εικόνα 6: Συλλογές 
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                      Τέλος, αναφορικά με την αναζήτηση που μπορεί να πραγματοποιήσει ο 

χρήστης υπάρχει η επιλογή της απλής και της σύνθετης αναζήτησης.  Η απλή αναζήτηση 

πραγματοποιείται κάνοντας σάρωση των εγγραφών  και επιλέγοντας την εγγραφή που 

επιθυμεί ο εκάστοτε χρήστης. Η σύνθετη αναζήτηση γίνεται συμπληρώνοντας απλά τα 

απαιτούμενα πεδία. 

 

 

Εικόνα 7: Απλή αναζήτηση 

 

 

Εικόνα 8: Σύνθετη αναζήτηση 
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ΚΕΓΑΛΑΙΟ 4: 

 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ & 

 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ &  

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

4.1 Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης 

 

Ο όρος Πρωτοδικείο χρησιμοποιείται με δύο έννοιες και δηλώνει: α) ορισμένη 

υπηρεσία ως σύνολο, από διοικητική ή οργανική άποψη, ενώ β) δικαιοδοτούσα ή 

δικάζουσα αρχή, από δικονομική άποψη. Το Πρωτοδικείο δικάζει ως Μονομελές και 

ως Πολυμελές. 

Η λειτουργία του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης ανάγεται στις αρχές του 20ου 

αιώνα και συγκεκριμένα στο Μάιο του 1914. Η ίδρυσή του πραγματοποιήθηκε στις 11 

Απριλίου 1914 με βάση το βασιλικό διάταγμα Περί συστάσεως δικαστηρίων εν 

Μακεδονία. Το εν λόγω 

διάταγμα, εκδόθηκε σε 

εκτέλεση του Ν. 147/1.2.1914 

Περί δικαστικής οργανώσεως 

των νέων χώρων.  

Το Πρωτοδικείο 

Θεσσαλονίκης διευθύνεται από 

Τριμελές Συμβούλιο 

Διεύθυνσης, το οποίο 

αποτελείται από έναν Πρόεδρο 

Πρωτοδικών, ως Πρόεδρο και 

δύο Πρωτοδίκες ως μέλη. Ο 

Πρόεδρος και τα μέλη του Τριμελούς Συμβουλίου, καθώς και οι αναπληρωτές τους, 

εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία από την Ολομέλεια του Δικαστηρίου, κάθε δύο 

χρόνια, το τρίτο Σάββατο του μηνός Σεπτεμβρίου. Σήμερα στο Πρωτοδικείο 

Θεσσαλονίκης υπηρετούν :  38 Πρόεδροι Πρωτοδικών,  91 Πρωτοδίκες,  19 Πάρεδροι 

και 187 Δικαστικοί Υπάλληλοι. 

 

     Εικόνα 9: Κεντρική είσοδος Πρωτοδικείου Θεσ/νίκης 
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4.2 Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης 

 

Το Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης συστάθηκε με το Β.Δ. 868/1961 ως 

Πρωτοβάθμιο Φορολογικό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης. Κύρια έδρα του Δικαστηρίου 

ορίσθηκε η πόλη της Θεσσαλονίκης και μεταβατική έδρα του η πόλη της Κατερίνης. 

Με τον πρώτο Κανονισμό Εσωτερικής Οργάνωσης της 17ης Μαρτίου 1962 ορίσθηκε 

ως αίθουσα συνεδριάσεων του Δικαστηρίου χώρος στον τέταρτο όροφο οικοδομής των 

οδών Λέοντος Σοφού και Βαλαωρίτου 16. Με το Σύνταγμα του 1975 μετονομάσθηκε, 

όπως όλα τα πρωτοβάθμια φορολογικά δικαστήρια, σε Διοικητικό Πρωτοδικείο 

Θεσσαλονίκης.  

 

Εικόνα 10: Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων                                     Εικόνα 11: Αίθουσα δικαστών 

 

 

         

Εικόνα 12: Κεντρική είσοδος Εφετείου-Πρωτοδικείου 
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4.3 Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης 

 

Το Ειρηνοδικείο είναι το κατώτερο πολιτικό Δικαστήριο της Ελλάδος. Σε γενικές 

γραμμές, σε αυτό δικάζονται σε πρώτο βαθμό οι ιδιωτικές διαφορές που αφορούν 

ποσά μέχρι 20.000€ (μετά την τροποποίηση από το ν. 3994/2011). Στο Ειρηνοδικείο 

εκδικάζονται αστικές διαφορές με όλες τις υπάρχουσες διαδικασίες (ασφαλιστικά 

μέτρα, τακτική διαδικασία, εκούσια διαδικασία κλπ.) καθώς και με τη διαδικασία των 

μικροδιαφορών. Κατά κανόνα, οι αποφάσεις των Ειρηνοδικείων υπόκεινται σε έφεση 

που εκδικάζεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο. 

Το Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης διευθύνεται από Τριμελές Συμβούλιο 

Διεύθυνσης, το οποίο αποτελείται από έναν Ειρηνοδίκη, ως Πρόεδρο και δύο 

Ειρηνοδίκες ως μέλη. Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Τριμελούς Συμβουλίου, καθώς και 

οι αναπληρωτές τους, εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία από την Ολομέλεια του 

Δικαστηρίου, κάθε δύο χρόνια, το τρίτο Σάββατο του μηνός Σεπτεμβρίου.  

 

 

 

 

Εικόνα 13: Κεντρική είσοδος Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 

ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΥΛΙΚΟΥ 

Το αρχείο, το οποίο επεξεργάστηκα, προέρχεται από το Πρωτοδικείο 

Θεσσαλονίκης, το Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης και το Ειρηνοδικείο 

Θεσσαλονίκης. Βάση νόμου των ΓΑΚ τηρείται η διαδικασία πρωτοκόλλου παράδοση-

παραλαβή. Όταν γίνεται πρόσκτηση υλικού, αυτόματα του δίνεται αριθμός 

πρωτοκόλλου (αρ. πρ.), αριθμός βιβλίου εισαγωγής (ΑΒΕ) και αριθμός ειδικού 

ευρετηρίου (ΑΕΕ).   

Το αρχειακό υλικό το παρέλαβα σε χάρτινες κούτες, οι οποίες περιείχαν 

χάρτινους φακέλους.  Το περιεχόμενο αφορούσε υποθέσεις δικαίου π.χ.  παύση 

εργασιών,  δελτία δικαστικών υποθέσεων, φακέλους δικογραφιών κ.α.  

Πριν ξεκινήσει η επεξεργασία του υλικού ο αρχειονόμος πρέπει να τηρεί 

κάποιους κανόνες υγιεινής. Ποτέ δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με τα τεκμήρια χωρίς 

γάντια μια χρήσης και μάσκα. Το υλικό απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή κατά την 

επεξεργασία του, διότι η παλαιότητα του ή άλλοι παράγοντες (κλιματικές αλλαγές), το 

συνιστούν ιδιαίτερα ευπαθές. Επίσης, εκτός από την υγιεινή του αρχειονόμου, ο ίδιος 

πρέπει να προστατεύει και το υλικό από επιβλαβείς ουσίες για εκείνο. Τέλος, είναι 

απαραίτητο να το προφυλάσσει σε μη όξινους φακέλους και κουτιά για την προστασία 

του. 

Οι κούτες οι οποίες παρέλαβα ήταν αριθμημένες και γι’ αυτό το λόγο έπρεπε 

να ανοιχτούν με τη σειρά. Οι κούτες, όπως προαναφέρθηκε, περιλάμβαναν φακέλους, 

οι οποίοι τοποθετήθηκαν σε καινούργιους. Έξω από το φάκελο αναγραφόταν  το ΑΕΕ 

και ο αριθμός του κυτίου (μπεζ κουτί), στο οποίο ανήκει. Όταν σφραγίστηκαν οι 

καινούργιοι φάκελοι τοποθετούνταν μέσα στα κυτία, όσοι χωρούσαν στο καθένα. Έξω 

από το κυτίο καταγράφεται το όνομα του αρχείου, ο ΑΒΕ, ο ΑΕΕ, η ενότητα και ο 

αύξοντας αριθμός του κυτίου. 

Η αρχειοθέτηση του αρχειακού υλικού έγινε με βάση τον αύξοντα αριθμό του 

κυτίου στο αρχειοστάσιο. Το αρχειοστάσιο είναι ένα δωμάτιο, το οποίο έχει ιδανική 

θερμοκρασία, ανάλογη υγρασία και όσο φως χρειάζονται τα αρχεία για να διατηρηθούν 

όσο περισσότερο γίνεται, χωρίς να υποστούν κάποια σοβαρή αλλοίωση.  

Αφού ολοκληρωθεί και η αρχειοθέτηση, τότε περνάμε στην ηλεκτρονική 

καταχώρηση του αρχειακού υλικού στον @αρχειομνήμονα.  
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Όταν τελειώνουμε το πρακτικό κομμάτι και φτάνουμε στο θεωρητικό, πρέπει να 

είμαστε εξίσου προσεκτικοί. Στην καταχώρηση, όπως θα δούμε και παρακάτω, δεν 

υπάρχουν καθόλου προσωπικά στοιχεία. Το υλικό μας είναι ευαίσθητο και δεν 

μπορούμε να αναφέρουμε ονόματα διαδίκων στο διαδίκτυο. 

 

 

 

Ακολουθούν εικόνες του πρακτικού μέρους που εκπονήθηκε στο Ιστορικό 

Αρχείο Μακεδονίας. Στις εικόνες όπου φαινόταν τα προσωπικά στοιχεία των διαδίκων 

έχουν αλλοιωθεί.  

 

 

 

                                                          Εικόνα 14: Χάρτινες κούτες  - Πρόσκτηση υλικού  
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                                                     Εικόνα 15: Μελέτη Υλικού – Επεξεργασία υλικού 

 

 

 

                                

                                                          Εικόνα 16: Καρτελάκια με στοιχεία φακέλου           
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                                                               Εικόνα 17: Παλιοί φάκελοι - όξινοι 

 

                                                Εικόνα 18: Νέοι φάκελοι – μη όξινοι – Ταξινόμηση υλικού 
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                    Εικόνα 19: Τοποθέτηση σε κυτία – Αρχειοθέτηση υλικού 

  

 

 

 

 

                     Εικόνα 20: Ταξιθέτηση κυτίων – Αρχειοθέτηση υλικού 
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Παρακάτω ακολουθεί η αναφορά στο υλικό μου όπως καταγράφηκε στα 

έντυπα καρτελάκια και μετέπειτα στον @ρχειομνήμονα, ύστερα από αφαίρεση των 

προσωπικών στοιχείων.  Το γενικό σύνολο των εγγραφών μου είναι 200 καρτελάκια. 

Τα καρτελάκια από τις υποθέσεις του Πρωτοδικείου Θεσ/νίκης είναι 47, από τις 

υποθέσεις του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσ/νίκης 75 και του Ειρηνοδικείου Θεσ/νίκης 

78. 
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ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

JUS 001.07 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 

Πτώχευσις του ……….........................................   

 Κωδικός αναγνώρισης : GRGSA-IAM_JUS001.07.F000444 

       

 Τίτλος : Πτώχευσις του ………………………………………… 

       

 Χρονολογίες : 14/07/1970 - 24/03/1975  

     

 Επίπεδο περιγραφής : Φάκελος  

      

 Όνομα του παραγωγού  : Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης  

      

 Παρουσίαση περιεχομένου : Αντικείμενον : Παύσις εργασιών ελλείψει ενεργητικού, 

με α.α. 2682, δικάσιμος 28/02/1975 

 

Πτώχευσις του ………......................................... 

 Κωδικός αναγνώρισης : GRGSA-IAM_JUS001.07.F000445 

 

 Τίτλος : Πτώχευσις του ………………………………………… 

 

 Χρονολογίες : 5/04/1968 – 24/10/1975 

 

 Επίπεδο περιγραφής : Φάκελος 

 

 Όνομα του παραγωγού  : Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης 

 

 Παρουσίαση περιεχομένου : Αντικείμενον : Παύσις εργασιών ελλείψει ενεργητικού, 

με α.α. 2690, Συνεδρίαση της 20/02/1975 
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Πτώχευσις του ……….........................................   

 Κωδικός αναγνώρισης : GRGSA-IAM_JUS001.07.F000446 

       

 Τίτλος : Πτώχευσις του ………………………………………… 

       

 Χρονολογίες : 3/07/1970 – 20/02/1976 

     

 Επίπεδο περιγραφής : Φάκελος  

      

 Όνομα του παραγωγού  : Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης  

      

 Παρουσίαση περιεχομένου : Αντικείμενον : Παύσις εργασιών ελλείψει ενεργητικού, 

με α.α. 2691,  Συνεδρίαση της 22/04/1975 

 

 

 

Πτώχευσις της ……….........................................   

 Κωδικός αναγνώρισης : GRGSA-IAM_JUS001.07.F000447 

       

 Τίτλος : Πτώχευσις της ………………………………………… 

       

 Χρονολογίες : 8/07/1970 – 29/06/1976  

     

 Επίπεδο περιγραφής : Φάκελος  

      

 Όνομα του παραγωγού  : Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης  

      

 Παρουσίαση περιεχομένου : Αντικείμενον : Παύσις εργασιών ελλείψει ενεργητικού, 

με α.α. 2692, Συνεδρίαση 20/05/1975 
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Πτώχευσις της ……….........................................   

 Κωδικός αναγνώρισης : GRGSA-IAM_JUS001.07.F000448 

       

 Τίτλος : Πτώχευσις της ………………………………………… 

       

 Χρονολογίες : 31/07/1970 – 1/10/1976  

     

 Επίπεδο περιγραφής : Φάκελος  

      

 Όνομα του παραγωγού  : Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης  

      

 Παρουσίαση περιεχομένου : Αντικείμενον : Παύσις εργασιών ελλείψει ενεργητικού, 

με α.α. 2694, Συνεδρίαση 11/03/1975 

 

 

 

Πτώχευσις της ……….........................................   

 Κωδικός αναγνώρισης : GRGSA-IAM_JUS001.07.F000449 

       

 Τίτλος : Πτώχευσις της ………………………………………… 

       

 Χρονολογίες : 26/05/1970 – 21/09/1978  

     

 Επίπεδο περιγραφής : Φάκελος  

      

 Όνομα του παραγωγού  : Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης  

      

 Παρουσίαση περιεχομένου : Αντικείμενον : Παύσις εργασιών ελλείψει ενεργητικού, 

με α.α. 2599, Αποφάσεις – Πρακτικά/ Εκθέσεις – Πράξεις 
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Πτώχευσις της ……….........................................   

 Κωδικός αναγνώρισης : GRGSA-IAM_JUS001.07.F000450 

       

 Τίτλος : Πτώχευσις της ………………………………………… 

       

 Χρονολογίες : 19/06/1970 – 8/03/1974  

     

 Επίπεδο περιγραφής : Φάκελος  

      

 Όνομα του παραγωγού  : Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης  

      

 Παρουσίαση περιεχομένου : Αντικείμενον : Παύσις εργασιών ελλείψει ενεργητικού, 

με α.α. 2599, Δημοσιεύσεις 

 

 

Πτώχευσις της ……….........................................   

 Κωδικός αναγνώρισης : GRGSA-IAM_JUS001.07.F000451 

       

 Τίτλος : Πτώχευσις της ………………………………………… 

       

 Χρονολογίες : 25/05/1970 – 21/07/1982  

     

 Επίπεδο περιγραφής : Φάκελος  

      

 Όνομα του παραγωγού  : Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης  

      

 Παρουσίαση περιεχομένου : Αντικείμενον : Παύσις εργασιών ελλείψει ενεργητικού, 

με α.α. 2599, Αναγγελίαι ταμείου 
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Πτώχευσις της ……….........................................   

 Κωδικός αναγνώρισης : GRGSA-IAM_JUS001.07.F000452 

       

 Τίτλος : Πτώχευσις της ………………………………………… 

       

 Χρονολογίες : 6/11/1970 – 17/11/1970 

     

 Επίπεδο περιγραφής : Φάκελος  

      

 Όνομα του παραγωγού  : Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης  

      

 Παρουσίαση περιεχομένου : Αντικείμενον : Παύσις εργασιών ελλείψει ενεργητικού, 

με α.α. 2599 

 

 

 

Πτώχευσις της ……….........................................   

 Κωδικός αναγνώρισης : GRGSA-IAM_JUS001.07.F000453 

       

 Τίτλος : Πτώχευσις της ………………………………………… 

       

 Χρονολογίες : 8/03/1971 – 1/04/1971 

     

 Επίπεδο περιγραφής : Φάκελος  

      

 Όνομα του παραγωγού  : Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης  

      

 Παρουσίαση περιεχομένου : Αντικείμενον : Παύσις εργασιών ελλείψει ενεργητικού, 

με α.α. 2599, Προτάσεις ……………………………….. κατά ……………………………………………… 
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Πτώχευσις της ……….........................................   

 Κωδικός αναγνώρισης : GRGSA-IAM_JUS001.07.F000454 

       

 Τίτλος : Πτώχευσις της ………………………………………… 

       

 Χρονολογίες : 19/03/1970 – 25/06/1970 

     

 Επίπεδο περιγραφής : Φάκελος  

      

 Όνομα του παραγωγού  : Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης  

      

 Παρουσίαση περιεχομένου : Αντικείμενον : Παύσις εργασιών ελλείψει ενεργητικού, 

με α.α. 2599, Προτάσεις …………………………. Κατά ……………………………….. 

 

 

 

Πτώχευσις της ……….........................................   

 Κωδικός αναγνώρισης : GRGSA-IAM_JUS001.07.F000455 

       

 Τίτλος : Πτώχευσις της ………………………………………… 

       

 Χρονολογίες : 12/04/1956 – 23/07/1971  

     

 Επίπεδο περιγραφής : Φάκελος  

      

 Όνομα του παραγωγού  : Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης  

      

 Παρουσίαση περιεχομένου : Αντικείμενον : Παύσις εργασιών ελλείψει ενεργητικού, 

με α.α. 2599, Αναγγελίες 
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Πτώχευσις του ……….........................................   

 Κωδικός αναγνώρισης : GRGSA-IAM_JUS001.07.F000456 

       

 Τίτλος : Πτώχευσις του ………………………………………… 

       

 Χρονολογίες : 2/04/1970 – 29/03/1975 

     

 Επίπεδο περιγραφής : Φάκελος  

      

 Όνομα του παραγωγού  : Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης  

      

 Παρουσίαση περιεχομένου : Αντικείμενον : Παύσις εργασιών ελλείψει ενεργητικού, 

με α.α. 2610, Δικάσιμος 28/02/1975 

 

 

 

Πτώχευσις του ……….........................................   

 Κωδικός αναγνώρισης : GRGSA-IAM_JUS001.07.F000457 

       

 Τίτλος : Πτώχευσις του ………………………………………… 

       

 Χρονολογίες : 14/08/1969 – 14/12/1977 

     

 Επίπεδο περιγραφής : Φάκελος  

      

 Όνομα του παραγωγού  : Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης  

      

 Παρουσίαση περιεχομένου : Αντικείμενον : Παύσις εργασιών ελλείψει ενεργητικού, 

με α.α. 2639, Αναγγελίες 
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Πτώχευσις του ……….........................................   

 Κωδικός αναγνώρισης : GRGSA-IAM_JUS001.07.F000458 

       

 Τίτλος : Πτώχευσις του ………………………………………… 

       

 Χρονολογίες : 28/11/1970 – 18/05/1971 

     

 Επίπεδο περιγραφής : Φάκελος  

      

 Όνομα του παραγωγού  : Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης  

      

 Παρουσίαση περιεχομένου : Αντικείμενον : Παύσις εργασιών ελλείψει ενεργητικού, 

με α.α. 2639, Αναγγελίες 

 

 

 

Πτώχευσις του ……….........................................   

 Κωδικός αναγνώρισης : GRGSA-IAM_JUS001.07.F000459 

       

 Τίτλος : Πτώχευσις του ………………………………………… 

       

 Χρονολογίες : 21/04/1972 – 8/11/1980  

     

 Επίπεδο περιγραφής : Φάκελος  

      

 Όνομα του παραγωγού  : Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης  

      

 Παρουσίαση περιεχομένου : Αντικείμενον : Παύσις εργασιών ελλείψει ενεργητικού, 

με α.α. 2639, Πτωχευτικός συμβιβασμός 
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Πτώχευσις του ……….........................................   

 Κωδικός αναγνώρισης : GRGSA-IAM_JUS001.07.F000460 

       

 Τίτλος : Πτώχευσις του ………………………………………… 

       

 Χρονολογίες : 5/06/1980 – 11/06/1980 

     

 Επίπεδο περιγραφής : Φάκελος  

      

 Όνομα του παραγωγού  : Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης  

      

 Παρουσίαση περιεχομένου : Αντικείμενον : Παύσις εργασιών ελλείψει ενεργητικού, 

με α.α. 2639, Δικάσιμος 6/06/1980, Αρ. πινακίου 18 

 

 

 

Πτώχευσις του ……….........................................   

 Κωδικός αναγνώρισης : GRGSA-IAM_JUS001.07.F000461 

       

 Τίτλος : Πτώχευσις του ………………………………………… 

       

 Χρονολογίες : 29/03/1977 – 3/05/1977  

     

 Επίπεδο περιγραφής : Φάκελος  

      

 Όνομα του παραγωγού  : Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης  

      

 Παρουσίαση περιεχομένου : Αντικείμενον : Παύσις εργασιών ελλείψει ενεργητικού, 

με α.α. 2639, Δικάσιμος 6/05/1977, Αρ. πινακίου 19 
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Πτώχευσις του ……….........................................   

 Κωδικός αναγνώρισης : GRGSA-IAM_JUS001.07.F000462 

       

 Τίτλος : Πτώχευσις του ………………………………………… 

       

 Χρονολογίες : 29/04/1976 – 26/05/1976 

     

 Επίπεδο περιγραφής : Φάκελος  

      

 Όνομα του παραγωγού  : Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης  

      

 Παρουσίαση περιεχομένου : Αντικείμενον : Παύσις εργασιών ελλείψει ενεργητικού, 

με α.α. 2639, Δικάσιμος 3/06/1976, Αρ. πινακίου 138 

 

 

 

Πτώχευσις του ……….........................................   

 Κωδικός αναγνώρισης : GRGSA-IAM_JUS001.07.F000463 

       

 Τίτλος : Πτώχευσις του ………………………………………… 

       

 Χρονολογίες : 2/06/1976 – 3/06/1976 

     

 Επίπεδο περιγραφής : Φάκελος  

      

 Όνομα του παραγωγού  : Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης  

      

 Παρουσίαση περιεχομένου : Αντικείμενον : Παύσις εργασιών ελλείψει ενεργητικού, 

με α.α. 2639, Δικάσιμος 3/06/1976, Αρ. πινακίου 33 
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Πτώχευσις του ……….........................................   

 Κωδικός αναγνώρισης : GRGSA-IAM_JUS001.07.F000464 

       

 Τίτλος : Πτώχευσις του ………………………………………… 

       

 Χρονολογίες : 28/05/1970 – 27/03/1980 

     

 Επίπεδο περιγραφής : Φάκελος  

      

 Όνομα του παραγωγού  : Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης  

      

 Παρουσίαση περιεχομένου : Αντικείμενον : Παύσις εργασιών ελλείψει ενεργητικού, 

με α.α. 2639 

 

 

 

Πτώχευσις του ……….........................................   

 Κωδικός αναγνώρισης : GRGSA-IAM_JUS001.07.F000465 

       

 Τίτλος : Πτώχευσις του ………………………………………… 

       

 Χρονολογίες : 21/11/1969 – 10/11/1970 

     

 Επίπεδο περιγραφής : Φάκελος  

      

 Όνομα του παραγωγού  : Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης  

      

 Παρουσίαση περιεχομένου : Αντικείμενον : Παύσις εργασιών ελλείψει ενεργητικού, 

με α.α. 2639, Αναγγελία ………………………. 
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Πτώχευσις του ……….........................................   

 Κωδικός αναγνώρισης : GRGSA-IAM_JUS001.07.F000466 

       

 Τίτλος : Πτώχευσις του ………………………………………… 

       

 Χρονολογίες : 26/08/1970 – 2/11/1970 

     

 Επίπεδο περιγραφής : Φάκελος  

      

 Όνομα του παραγωγού  : Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης  

      

 Παρουσίαση περιεχομένου : Αντικείμενον : Παύσις εργασιών ελλείψει ενεργητικού, 

με α.α. 2639, Προτάσεις ……………………………………… 

 

 

 

 

Πτώχευσις του ……….........................................   

 Κωδικός αναγνώρισης : GRGSA-IAM_JUS001.07.F000467 

       

 Τίτλος : Πτώχευσις του ………………………………………… 

       

 Χρονολογίες : 2/12/1971 – 21/09/1972   

     

 Επίπεδο περιγραφής : Φάκελος  

      

 Όνομα του παραγωγού  : Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης  

      

 Παρουσίαση περιεχομένου : Αντικείμενον : Παύσις εργασιών ελλείψει ενεργητικού, 

με α.α. 2639, Προτάσεις …………………………………………. 
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Πτώχευσις του ……….........................................   

 Κωδικός αναγνώρισης : GRGSA-IAM_JUS001.07.F000468 

       

 Τίτλος : Πτώχευσις του ………………………………………… 

       

 Χρονολογίες : 13/04/1971 – 12/09/1972 

     

 Επίπεδο περιγραφής : Φάκελος  

      

 Όνομα του παραγωγού  : Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης  

      

 Παρουσίαση περιεχομένου : Αντικείμενον : Παύσις εργασιών ελλείψει ενεργητικού, 

με α.α. 2639, Προτάσεις……………………………….. 

 

 

Πτώχευσις του ……….........................................   

 Κωδικός αναγνώρισης : GRGSA-IAM_JUS001.07.F000469 

       

 Τίτλος : Πτώχευσις του ………………………………………… 

       

 Χρονολογίες : 27/05/1970 – 28/05/1970 

     

 Επίπεδο περιγραφής : Φάκελος  

      

 Όνομα του παραγωγού  : Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης  

      

 Παρουσίαση περιεχομένου : Αντικείμενον : Παύσις εργασιών ελλείψει ενεργητικού, 

με α.α. 2639, Προτάσεις ……………………………………………. 
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Πτώχευσις του ……….........................................   

 Κωδικός αναγνώρισης : GRGSA-IAM_JUS001.07.F000470 

       

 Τίτλος : Πτώχευσις του ………………………………………… 

       

 Χρονολογίες : 28/05/1970 – 1/06/1973 

     

 Επίπεδο περιγραφής : Φάκελος  

      

 Όνομα του παραγωγού  : Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης  

      

 Παρουσίαση περιεχομένου : Δελτία δικαστικών δημοσιεύσεων 

 

 

 

 

Πτώχευσις του ……….........................................   

 Κωδικός αναγνώρισης : GRGSA-IAM_JUS001.07.F000471 

       

 Τίτλος : Πτώχευσις του ………………………………………… 

       

 Χρονολογίες : 3/05/1974 – 11/03/1975 

     

 Επίπεδο περιγραφής : Φάκελος  

      

 Όνομα του παραγωγού  : Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης  

      

 Παρουσίαση περιεχομένου : Αντικείμενον : Διορισμός οριστικού συνδίκου,  με α.α. 

2642, Προτάσεις ………………………………… και ……………………………………. 
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Πτώχευσις του ……….........................................   

 Κωδικός αναγνώρισης : GRGSA-IAM_JUS001.07.F000472 

       

 Τίτλος : Πτώχευσις του ………………………………………… 

       

 Χρονολογίες : 29/04/1970 – 27/04/1974 

     

 Επίπεδο περιγραφής : Φάκελος  

      

 Όνομα του παραγωγού  : Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης  

      

 Παρουσίαση περιεχομένου : Αντικείμενον : Νέα ημέρα, με α.α. 2642, Προτάσεις 

……………………….. και …………………………………… 

 

 

 

Πτώχευσις του ……….........................................   

 Κωδικός αναγνώρισης : GRGSA-IAM_JUS001.07.F000473 

       

 Τίτλος : Πτώχευσις του ………………………………………… 

       

 Χρονολογίες : 16/01/1970 – 24/03/1975 

     

 Επίπεδο περιγραφής : Φάκελος  

      

 Όνομα του παραγωγού  : Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης  

      

 Παρουσίαση περιεχομένου : Αντικείμενον : Διορισμός νέου προσωρινού συνδίκου, 

Νέα ημέρα με α.α. 2645 
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Πτώχευσις του ……….........................................   

 Κωδικός αναγνώρισης : GRGSA-IAM_JUS001.07.F000474 

       

 Τίτλος : Πτώχευσις του ………………………………………… 

       

 Χρονολογίες : 1/03/1970 – 28/03/1975 

     

 Επίπεδο περιγραφής : Φάκελος  

      

 Όνομα του παραγωγού  : Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης  

      

 Παρουσίαση περιεχομένου : Αντικείμενον : Διορισμός οριστικού συνδίκου, με α.α. 

2647 

 

 

 

Πτώχευσις του ……….........................................   

 Κωδικός αναγνώρισης : GRGSA-IAM_JUS001.07.F000475 

       

 Τίτλος : Πτώχευσις του ………………………………………… 

       

 Χρονολογίες : 11/06/1970 – 22/04/1972 

     

 Επίπεδο περιγραφής : Φάκελος  

      

 Όνομα του παραγωγού  : Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης  

      

 Παρουσίαση περιεχομένου : Αντικείμενον : Παύσις εργασιών ελλείψει ενεργητικού, 

με α.α. 2647 
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Πολυμελές Πρωτοδικείο εκούσια δικαιοδοσία, φάκελος 

δικογραφίας  

 Κωδικός αναγνώρισης : GRGSA-IAM_JUS001.07.F000476 

       

 Τίτλος : Πολυμελές Πρωτοδικείο εκούσια δικαιοδοσία, φάκελος δικογραφίας 

       

 Χρονολογίες : 5/05/1970 – 24/03/1975 

     

 Επίπεδο περιγραφής : Φάκελος  

      

 Όνομα του παραγωγού  : Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης  

      

 Παρουσίαση περιεχομένου : Διάδικος: …………………………., Αντικείμενον δίκης: 

Δήλωση αναστολής πληρωμών, α.α. 2652 

 

 

 

Πτώχευσις του ……….................. ή .......................   

 Κωδικός αναγνώρισης : GRGSA-IAM_JUS001.07.F000477 

       

 Τίτλος : Πτώχευσις του ………………… ή ……………………… 

       

 Χρονολογίες : 6/10/1970 – 28/03/1975 

     

 Επίπεδο περιγραφής : Φάκελος  

      

 Όνομα του παραγωγού  : Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης  

      

 Παρουσίαση περιεχομένου : Αντικείμενον : Διορισμός οριστικού συνδίκου, α.α. 

2655 
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Πτώχευσις του ………................. ή ........................   

 Κωδικός αναγνώρισης : GRGSA-IAM_JUS001.07.F000478 

       

 Τίτλος : Πτώχευσις του …………………… ή …………………… 

       

 Χρονολογίες : 18/12/1969 – 2/10/1970 

     

 Επίπεδο περιγραφής : Φάκελος  

      

 Όνομα του παραγωγού  : Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης  

      

 Παρουσίαση περιεχομένου : Αντικείμενον : Νέα ημέρα, εκλογή οριστικού συνδίκου, 

με α.α. 2655 

 

 

 

Πτώχευσις του ……….........................................   

 Κωδικός αναγνώρισης : GRGSA-IAM_JUS001.07.F000479 

       

 Τίτλος : Πτώχευσις του ………………………………………… 

       

 Χρονολογίες : 15/09/1969 – 28/06/1978 

     

 Επίπεδο περιγραφής : Φάκελος  

      

 Όνομα του παραγωγού  : Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης  

      

 Παρουσίαση περιεχομένου : Αντικείμενον : Διορισμός οριστικού συνδίκου, με α.α. 

2659, Αναγγελίες  
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Πτώχευσις του ……….........................................   

 Κωδικός αναγνώρισης : GRGSA-IAM_JUS001.07.F000480 

       

 Τίτλος : Πτώχευσις του ………………………………………… 

       

 Χρονολογίες : 10/06/1970 – 2/10/1970 

     

 Επίπεδο περιγραφής : Φάκελος  

      

 Όνομα του παραγωγού  : Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης  

      

 Παρουσίαση περιεχομένου : Πολυμελές Πρωτοδικείον Θες/νίκης, εκούσια 

διακαιοδοσία, Φάκελος δικογραφίας, με α.α 2659 

 

 

 

 

Πτώχευσις της ……….........................................   

 Κωδικός αναγνώρισης : GRGSA-IAM_JUS001.07.F000481 

       

 Τίτλος : Πτώχευσις της ………………………………………… 

       

 Χρονολογίες : 18/06/1970 – 25/11/1976 

     

 Επίπεδο περιγραφής : Φάκελος  

      

 Όνομα του παραγωγού  : Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης  

      

 Παρουσίαση περιεχομένου : Πολυμελές Πρωτοδικείον Θες/νίκης, εκούσια 

δικαιοδοσία, Φάκελος δικογραφίας, με α.α. 2660, Προτάσεις 
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Πτώχευσις της ……….........................................   

 Κωδικός αναγνώρισης : GRGSA-IAM_JUS001.07.F000482 

       

 Τίτλος : Πτώχευσις της ………………………………………… 

       

 Χρονολογίες : 30/11/1968 – 25/05/1971 

     

 Επίπεδο περιγραφής : Φάκελος  

      

 Όνομα του παραγωγού  : Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης  

      

 Παρουσίαση περιεχομένου : Αντικείμενον : Παύσις εργασιών ελλείψει ενεργητικού, 

με α.α. 2660, Αναγγελίες 

 

 

 

Πτώχευσις της ……….........................................   

 Κωδικός αναγνώρισης : GRGSA-IAM_JUS001.07.F000483 

       

 Τίτλος : Πτώχευσις της ………………………………………… 

       

 Χρονολογίες : 2/06/1970 – 7/01/1971 

     

 Επίπεδο περιγραφής : Φάκελος  

      

 Όνομα του παραγωγού  : Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης  

      

 Παρουσίαση περιεχομένου : Αντικείμενον : Νέα ημέρα, με α.α. 2660 
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Πτώχευσις του ……….........................................   

 Κωδικός αναγνώρισης : GRGSA-IAM_JUS001.07.F000484 

       

 Τίτλος : Πτώχευσις του ………………………………………… 

       

 Χρονολογίες : 13/08/1970 – 12/06/1976 

     

 Επίπεδο περιγραφής : Φάκελος  

      

 Όνομα του παραγωγού  : Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης  

      

 Παρουσίαση περιεχομένου : Αντικείμενον : Διορισμός οριστικού συνδίκου, α.α. 

2715, Αναγγελίες 

 

 

 

Πτώχευσις του ……….........................................   

 Κωδικός αναγνώρισης : GRGSA-IAM_JUS001.07.F000485 

       

 Τίτλος : Πτώχευσις του ………………………………………… 

       

 Χρονολογίες : 3/12/1970 – 16/05/1972 

     

 Επίπεδο περιγραφής : Φάκελος  

      

 Όνομα του παραγωγού  : Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης  

      

 Παρουσίαση περιεχομένου : Πολυμελές Πρωτοδικείον Θες/νίκης, εκούσια 

δικαιοδοσία , Φάκελος δικογραφίας, α.α 2715, Διάδικος: ………………………….. 
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Πτώχευσις του ……….........................................   

 Κωδικός αναγνώρισης : GRGSA-IAM_JUS001.07.F000486 

       

 Τίτλος : Πτώχευσις του ………………………………………… 

       

 Χρονολογίες : 25/08/1970 – 26/07/1971 

     

 Επίπεδο περιγραφής : Φάκελος  

      

 Όνομα του παραγωγού  : Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης  

      

 Παρουσίαση περιεχομένου : Πολυμελές Πρωτοδικείον Θες/νικης, εκούσια 

δικαιοδοσία, Φάκελος δικογραφίας, α.α. 2715, Διάδικος:…………………………….. 

 

 

 

Πτώχευσις της ……….........................................   

 Κωδικός αναγνώρισης : GRGSA-IAM_JUS001.07.F000487 

       

 Τίτλος : Πτώχευσις της ………………………………………… 

       

 Χρονολογίες : 30/09/1970 – 27/01/1977 

     

 Επίπεδο περιγραφής : Φάκελος  

      

 Όνομα του παραγωγού  : Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης  

      

 Παρουσίαση περιεχομένου : Αντικείμενον : Παύσις εργασιών ελλείψει ενεργητικού, 

με α.α. 2728, Προτάσεις - Αποφάσεις – Πρακτικά – Εκθέσεις – Πράξεις – Αναγγελία 

ταμείων  
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Πτώχευσις της ……….........................................   

 Κωδικός αναγνώρισης : GRGSA-IAM_JUS001.07.F000488 

       

 Τίτλος : Πτώχευσις της ………………………………………… 

       

 Χρονολογίες : 20/03/1972 – 28/03/1975 

     

 Επίπεδο περιγραφής : Φάκελος  

      

 Όνομα του παραγωγού  : Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης  

      

 Παρουσίαση περιεχομένου : Αντικείμενον : Νέα ημέρα, έντυπα δημοσιεύσεων, α.α. 

2728 

 

 

 

Πτώχευσις του ……….........................................   

 Κωδικός αναγνώρισης : GRGSA-IAM_JUS001.07.F000489 

       

 Τίτλος : Πτώχευσις του ………………………………………… 

       

 Χρονολογίες : 24/09/1970 – 28/06/1976 

     

 Επίπεδο περιγραφής : Φάκελος  

      

 Όνομα του παραγωγού  : Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης  

      

 Παρουσίαση περιεχομένου : Αντικείμενον : Διορισμός οριστικού συνδίκου, α.α. 

2731 

 

 

 



Page 58 of 138 
 

Πτώχευσις του ……….........................................   

 Κωδικός αναγνώρισης : GRGSA-IAM_JUS001.07.F000490 

       

 Τίτλος : Πτώχευσις του ………………………………………… 

       

 Χρονολογίες : 16/10/1970 – 27/06/1975 

     

 Επίπεδο περιγραφής : Φάκελος  

      

 Όνομα του παραγωγού  : Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης  

      

 Παρουσίαση περιεχομένου : Αντικείμενον : Διορισμός οριστικού συνδίκου, Νέα 

ημέρα, Παύσις εργασιών ελλείψει ενεργητικού, διορισμός νέου προσωρινού  

συνδίκου – Νέα ημέρα 
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

JUS 006.04 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Φάκελος Προεδρικής διαδικασίας (2009)  

 

 Κωδικός αναγνώρισης : GRGSA-IAM_JUS006.04.F000001 

       

 Τίτλος : Φάκελος Προεδρικής διαδικασίας (2009) 

       

 Χρονολογίες : 5/02/2008 – 2/11/2009  

     

 Επίπεδο περιγραφής : Φάκελος  

      

 Όνομα του παραγωγού  :  Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης  

      

 Παρουσίαση περιεχομένου : Φάκελος προεδρικής διαδικασίας με α.α. 5202/09 κ’ 

αρ. πινακίου: 4/ …………………………….. του ………………………….. 

 

Φάκελος Προεδρικής διαδικασίας (2009)  

 Κωδικός αναγνώρισης : GRGSA-IAM_JUS006.04.F000002 

       

 Τίτλος : Φάκελος Προεδρικής διαδικασίας (2009) 

       

 Χρονολογίες : 14/12/2007 – 20/08/2009  

     

 Επίπεδο περιγραφής : Φάκελος  

      

 Όνομα του παραγωγού  :  Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης  

      

 Παρουσίαση περιεχομένου : Φάκελος προεδρικής διαδικασίας με α.α. 6134/09 

χωρίς  αρ. πινακίου/ …………………………….. του ………………………….. 
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Φάκελος Προεδρικής διαδικασίας (2009)  

 Κωδικός αναγνώρισης : GRGSA-IAM_JUS006.04.F000003 

       

 Τίτλος : Φάκελος Προεδρικής διαδικασίας (2009) 

       

 Χρονολογίες : 4/03/2002 – 14/09/2009  

     

 Επίπεδο περιγραφής : Φάκελος  

      

 Όνομα του παραγωγού  :  Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης  

      

 Παρουσίαση περιεχομένου : Φάκελος προεδρικής διαδικασίας με α.α. 6672/2009 κ’ 

αρ. πινακίου: 4/ …………………………….. του ………………………….. 

 

 

 

Φάκελος Προεδρικής διαδικασίας (2009)  

 Κωδικός αναγνώρισης : GRGSA-IAM_JUS006.04.F000004 

       

 Τίτλος : Φάκελος Προεδρικής διαδικασίας (2009) 

       

 Χρονολογίες : 15/10/2003 – 28/07/2009 

     

 Επίπεδο περιγραφής : Φάκελος  

      

 Όνομα του παραγωγού  :  Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης  

      

 Παρουσίαση περιεχομένου : Φάκελος προεδρικής διαδικασίας με α.α. 4679/2009 κ’ 

αρ. πινακίου: 2/ …………………………….. του ………………………….. 
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Φάκελος Προεδρικής διαδικασίας (2009)  

 Κωδικός αναγνώρισης : GRGSA-IAM_JUS006.04.F000005 

       

 Τίτλος : Φάκελος Προεδρικής διαδικασίας (2009) 

       

 Χρονολογίες : 12/02/2009 – 22/05/2009 

     

 Επίπεδο περιγραφής : Φάκελος  

      

 Όνομα του παραγωγού  :  Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης  

      

 Παρουσίαση περιεχομένου : Φάκελος προεδρικής διαδικασίας με α.α. 2879/2009 κ’ 

αρ. πινακίου: 4/ …………………………….. του ………………………….. 

 

 

Φάκελος αναστολών ουσίας τριμελούς (2009) 

 Κωδικός αναγνώρισης : GRGSA-IAM_JUS006.04.F000006 

       

 Τίτλος : Φάκελος αναστολών ουσίας τριμελούς (2009) 

       

 Χρονολογίες : 16/12/2008 – 25/08/2009 

     

 Επίπεδο περιγραφής : Φάκελος  

      

 Όνομα του παραγωγού  :  Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης  

      

 Παρουσίαση περιεχομένου : Φάκελος αναστολών ουσίας τριμελούς με α.α. 

1037/2009 κ’ αρ. πινακίου: 12/ ……………………………. Του……………………. 
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Φάκελος αναστολών ουσίας τριμελούς (2009) 

 Κωδικός αναγνώρισης : GRGSA-IAM_JUS006.04.F000007 

       

 Τίτλος : Φάκελος αναστολών ουσίας τριμελούς (2009) 

       

 Χρονολογίες : 6/12/2007 – 30/06/2009 

     

 Επίπεδο περιγραφής : Φάκελος  

      

 Όνομα του παραγωγού  :  Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης  

      

 Παρουσίαση περιεχομένου : Φάκελος αναστολών ουσίας τριμελούς με α.α. 330/09 

χωρίς αρ. πινακίου: / ……………………………. Του……………………. 

 

 

 

Φάκελος αναστολών ουσίας τριμελούς (2009) 

 Κωδικός αναγνώρισης : GRGSA-IAM_JUS006.04.F000008 

       

 Τίτλος : Φάκελος αναστολών ουσίας τριμελούς (2009) 

       

 Χρονολογίες : 25/05/09 – 13/11/09 

     

 Επίπεδο περιγραφής : Φάκελος  

      

 Όνομα του παραγωγού  :  Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης  

      

 Παρουσίαση περιεχομένου : Φάκελος αναστολών ουσίας τριμελούς με α.α. 

584/2009 χωρίς αρ. πινακίου: / ……………………………. Του……………………. 
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Φάκελος αναστολών ουσίας τριμελούς (2009) 

 Κωδικός αναγνώρισης : GRGSA-IAM_JUS006.04.F000009 

       

 Τίτλος : Φάκελος αναστολών ουσίας τριμελούς (2009) 

       

 Χρονολογίες : 4/04/07 – 22/12/09 

     

 Επίπεδο περιγραφής : Φάκελος  

      

 Όνομα του παραγωγού  :  Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης  

      

 Παρουσίαση περιεχομένου : Φάκελος αναστολών ουσίας τριμελούς με α.α. 635/09 

χωρίς αρ. πινακίου: / ……………………………. Του……………………. 

 

 

 

Φάκελος αναστολών ουσίας τριμελούς (2009) 

 Κωδικός αναγνώρισης : GRGSA-IAM_JUS006.04.F000010 

       

 Τίτλος : Φάκελος αναστολών ουσίας τριμελούς (2009) 

       

 Χρονολογίες : 20/11/2004 – 2/03/2010 

     

 Επίπεδο περιγραφής : Φάκελος  

      

 Όνομα του παραγωγού  :  Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης  

      

 Παρουσίαση περιεχομένου : Φάκελος αναστολών ουσίας τριμελούς με α.α. 

725/2009 χωρίς αρ. πινακίου: / ……………………………. Του……………………. 
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Φάκελος αναστολών ουσίας μονομελούς (2009) 

 Κωδικός αναγνώρισης : GRGSA-IAM_JUS006.04.F000011 

       

 Τίτλος : Φάκελος αναστολών ουσίας μονομελούς (2009) 

       

 Χρονολογίες : 3/11/2008 – 21/04/2009 

     

 Επίπεδο περιγραφής : Φάκελος  

      

 Όνομα του παραγωγού  :  Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης  

      

 Παρουσίαση περιεχομένου : Φάκελος αναστολών ουσίας μονομελούς με α.α. 01/09 

κ’ αρ. πινακίου: 1/ …………………………… 

 

 

 

Φάκελος αναστολών ουσίας μονομελούς (2009) 

 Κωδικός αναγνώρισης : GRGSA-IAM_JUS006.04.F000012 

       

 Τίτλος : Φάκελος αναστολών ουσίας μονομελούς (2009) 

       

 Χρονολογίες : 11/11/2008 – 9/02/2009 

     

 Επίπεδο περιγραφής : Φάκελος  

      

 Όνομα του παραγωγού  :  Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης  

      

 Παρουσίαση περιεχομένου : Φάκελος αναστολών ουσίας μονομελούς με α.α. 

488/2008 κ’ αρ. πινακίου: 2/ ……………………………. Του……………………. 
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Φάκελος αναστολών ουσίας μονομελούς (2009) 

 Κωδικός αναγνώρισης : GRGSA-IAM_JUS006.04.F000013 

       

 Τίτλος : Φάκελος αναστολών ουσίας μονομελούς (2009) 

       

 Χρονολογίες : 9/10/2008 – 11/03/2009 

     

 Επίπεδο περιγραφής : Φάκελος  

      

 Όνομα του παραγωγού  :  Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης  

      

 Παρουσίαση περιεχομένου : Φάκελος αναστολών ουσίας μονομελούς με α.α. 

397/2009 κ’ αρ. πινακίου: 7/ ……………………………. 

 

 

 

Φάκελος αναστολών ουσίας μονομελούς (2009) 

 Κωδικός αναγνώρισης : GRGSA-IAM_JUS006.04.F000014 

       

 Τίτλος : Φάκελος αναστολών ουσίας μονομελούς (2009) 

       

 Χρονολογίες : 5/07/2006 – 15/04/2009 

     

 Επίπεδο περιγραφής : Φάκελος  

      

 Όνομα του παραγωγού  :  Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης  

      

 Παρουσίαση περιεχομένου : Φάκελος αναστολών ουσίας μονομελούς με α.α. 

496/2009 κ’ αρ. πινακίου: 2/ …………………………….  
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Φάκελος αναστολών ουσίας μονομελούς (2009) 

 Κωδικός αναγνώρισης : GRGSA-IAM_JUS006.04.F000015 

       

 Τίτλος : Φάκελος αναστολών ουσίας μονομελούς (2009) 

       

 Χρονολογίες : 25/10/2007 – 22/02/2019 

     

 Επίπεδο περιγραφής : Φάκελος  

      

 Όνομα του παραγωγού  :  Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης  

      

 Παρουσίαση περιεχομένου : Φάκελος αναστολών ουσίας μονομελούς με α.α. 

1505/09 κ’ αρ. πινακίου: 1/ ……………………………. Του……………………. 

 

 

 

Φάκελος διαδικασιών σε συμβούλιο (2009) 

 Κωδικός αναγνώρισης : GRGSA-IAM_JUS006.04.F000016 

       

 Τίτλος : Φάκελος διαδικασιών σε συμβούλιο (2009) 

       

 Χρονολογίες : 18/05/2007 – 27/02/2009 

     

 Επίπεδο περιγραφής : Φάκελος  

      

 Όνομα του παραγωγού  :  Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης  

      

 Παρουσίαση περιεχομένου : Φάκελος διαδικασιών σε συμβούλιο με α.α. 170/2007 

χωρίς αρ. πινακίου: / ……………………………. Του……………………. 
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Φάκελος διαδικασιών σε συμβούλιο (2009) 

 Κωδικός αναγνώρισης : GRGSA-IAM_JUS006.04.F000017 

       

 Τίτλος : Φάκελος διαδικασιών σε συμβούλιο (2009) 

       

 Χρονολογίες : 16/10/2008 – 2/02/2009 

     

 Επίπεδο περιγραφής : Φάκελος  

      

 Όνομα του παραγωγού  :  Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης  

      

 Παρουσίαση περιεχομένου : Φάκελος διαδικασιών σε συμβούλιο με α.α. 362/08 κ’ 

αρ. πινακίου: 2 / ……………………………. Του……………………. 

 

 

 

Φάκελος διαδικασιών σε συμβούλιο (2009) 

 Κωδικός αναγνώρισης : GRGSA-IAM_JUS006.04.F000018 

       

 Τίτλος : Φάκελος διαδικασιών σε συμβούλιο (2009) 

       

 Χρονολογίες : 29/10/2008 – 27/01/2010 

     

 Επίπεδο περιγραφής : Φάκελος  

      

 Όνομα του παραγωγού  :  Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης  

      

 Παρουσίαση περιεχομένου : Φάκελος διαδικασιών σε συμβούλιο με α.α. 1081/08 κ’ 

αρ. πινακίου:1 / ……………………………. Του……………………. 

 

 Παρατηρήσεις : α.α. 1227/2007 χωρίς αρ. πινακίου 

                              Χρονολογίες : 3/08/2007 – 27/01/2010  
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Φάκελος διαδικασιών σε συμβούλιο (2009) 

 Κωδικός αναγνώρισης : GRGSA-IAM_JUS006.04.F000019 

       

 Τίτλος : Φάκελος διαδικασιών σε συμβούλιο (2009) 

       

 Χρονολογίες : 26/07/2002 – 9/06/2011 

     

 Επίπεδο περιγραφής : Φάκελος  

      

 Όνομα του παραγωγού  :  Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης  

      

 Παρουσίαση περιεχομένου : Φάκελος διαδικασιών σε συμβούλιο με α.α. 252/2009 

χωρίς αρ. πινακίου: / ……………………………. Του……………………. 

 

 

 

Φάκελος διαδικασιών σε συμβούλιο (2009) 

 Κωδικός αναγνώρισης : GRGSA-IAM_JUS006.04.F000020 

       

 Τίτλος : Φάκελος διαδικασιών σε συμβούλιο (2009) 

       

 Χρονολογίες : 28/07/2009 – 19/01/2010 

     

 Επίπεδο περιγραφής : Φάκελος  

      

 Όνομα του παραγωγού  :  Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης  

      

 Παρουσίαση περιεχομένου : Φάκελος διαδικασιών σε συμβούλιο με α.α. 6032/2009 

χωρίς αρ. πινακίου: / ………………………………………. 
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Φάκελος αναστολών ακυρωτικής διαδικασίας (2009) 

 Κωδικός αναγνώρισης : GRGSA-IAM_JUS006.04.F000021 

       

 Τίτλος : Φάκελος αναστολών ακυρωτικής διαδικασίας (2009) 

       

 Χρονολογίες : 28/11/2007 – 30/07/2007 

     

 Επίπεδο περιγραφής : Φάκελος  

      

 Όνομα του παραγωγού  :  Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης  

      

 Παρουσίαση περιεχομένου : Φάκελος αναστολών ακυρωτικής διαδικασίας με αρ. 

καταχωρήσεως 917/2007/ …………………………….του……………………. 

 

 

 

Φάκελος ακυρωτικής διαδικασίας (2009) 

 Κωδικός αναγνώρισης : GRGSA-IAM_JUS006.04.F000022 

       

 Τίτλος : Φάκελος ακυρωτικής διαδικασίας (2009) 

       

 Χρονολογίες : 10/07/2006 – 10/03/2010 

     

 Επίπεδο περιγραφής : Φάκελος  

      

 Όνομα του παραγωγού  :  Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης  

      

 Παρουσίαση περιεχομένου : Φάκελος ακυρωτικής διαδικασίας με αρ. 

καταχωρήσεως 307/2006/ …………………………….του……………………. 
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Φάκελος αναστολών ακυρωτικής διαδικασίας (2009) 

 Κωδικός αναγνώρισης : GRGSA-IAM_JUS006.04.F000023 

       

 Τίτλος : Φάκελος αναστολών ακυρωτικής διαδικασίας (2009) 

       

 Χρονολογίες : 19/01/2007 – 9/03/2009 

     

 Επίπεδο περιγραφής : Φάκελος  

      

 Όνομα του παραγωγού  :  Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης  

      

 Παρουσίαση περιεχομένου : Φάκελος αναστολών ακυρωτικής διαδικασίας με αρ. 

καταχωρήσεως 727/06/ …………………………….του…………………… 

 

 

 

Φάκελος αναστολών ακυρωτικής διαδικασίας (2009) 

 Κωδικός αναγνώρισης : GRGSA-IAM_JUS006.04.F000024 

       

 Τίτλος : Φάκελος αναστολών ακυρωτικής διαδικασίας (2009) 

       

 Χρονολογίες : 8/05/2006 – 27/04/2009 

     

 Επίπεδο περιγραφής : Φάκελος  

      

 Όνομα του παραγωγού  :  Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης  

      

 Παρουσίαση περιεχομένου : Φάκελος αναστολών ακυρωτικής διαδικασίας με αρ. 

καταχωρήσεως 189/2006 κ’ αρ.πινακίου 3/ ……………………………….. 
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Φάκελος αναστολών ακυρωτικής διαδικασίας (2009) 

 Κωδικός αναγνώρισης : GRGSA-IAM_JUS006.04.F000025 

       

 Τίτλος : Φάκελος αναστολών ακυρωτικής διαδικασίας (2009) 

       

 Χρονολογίες : 08/05/2006 – 27/04/2009 

     

 Επίπεδο περιγραφής : Φάκελος  

      

 Όνομα του παραγωγού  :  Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης  

      

 Παρουσίαση περιεχομένου : Φάκελος αναστολών ακυρωτικής διαδικασίας με αρ. 

καταχωρήσεως 411/2007 κ’ αρ.πινακίου 50/ …………………………….του…………………… 

 

 

 

Φάκελος δικογραφιών ακυρωτικής διαδικασίας (2009) 

 Κωδικός αναγνώρισης : GRGSA-IAM_JUS006.04.F000026 

       

 Τίτλος : Φάκελος δικογραφιών ακυρωτικής διαδικασίας (2009) 

       

 Χρονολογίες : 15/05/2007 – 16/07/2009 

     

 Επίπεδο περιγραφής : Φάκελος  

      

 Όνομα του παραγωγού  :  Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης  

      

 Παρουσίαση περιεχομένου : Φάκελος δικογραφιών ακυρωτικής διαδικασίας με αρ. 

καταχωρήσεως 327/2007 κ’ αρ.πινακίου 11/ …………………………….του…………………… 
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Φάκελος δικογραφιών ακυρωτικής διαδικασίας (2009) 

 Κωδικός αναγνώρισης : GRGSA-IAM_JUS006.04.F000027 

       

 Τίτλος : Φάκελος δικογραφιών ακυρωτικής διαδικασίας (2009) 

       

 Χρονολογίες : 15/01/2007 – 17/07/2009 

     

 Επίπεδο περιγραφής : Φάκελος  

      

 Όνομα του παραγωγού  :  Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης  

      

 Παρουσίαση περιεχομένου : Φάκελος δικογραφιών ακυρωτικής διαδικασίας με αρ. 

καταχωρήσεως 285/2007 κ’ αρ.πινακίου 20/ …………………………….του…………………… 

 

 

 

Φάκελος δικογραφιών ακυρωτικής διαδικασίας (2009) 

 Κωδικός αναγνώρισης : GRGSA-IAM_JUS006.04.F000028 

       

 Τίτλος : Φάκελος δικογραφιών ακυρωτικής διαδικασίας (2009) 

       

 Χρονολογίες : 11/05/2007 – 19/07/2009 

     

 Επίπεδο περιγραφής : Φάκελος  

      

 Όνομα του παραγωγού  :  Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης  

      

 Παρουσίαση περιεχομένου : Φάκελος δικογραφιών ακυρωτικής διαδικασίας με αρ. 

καταχωρήσεως 314/07 κ’ αρ.πινακίου 8/ …………………………….του…………………… 
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Φάκελος δικογραφιών ακυρωτικής διαδικασίας (2009) 

 Κωδικός αναγνώρισης : GRGSA-IAM_JUS006.04.F000029 

       

 Τίτλος : Φάκελος δικογραφιών ακυρωτικής διαδικασίας (2009) 

       

 Χρονολογίες : 11/10/2006 – 26/03/2009 

     

 Επίπεδο περιγραφής : Φάκελος  

      

 Όνομα του παραγωγού  :  Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης  

      

 Παρουσίαση περιεχομένου : Φάκελος δικογραφίας ακυρωτικής διαδικασίας με αρ. 

καταχωρήσεως 833/2006 κ’ αρ.πινακίου 30/ …………………………….του…………………… 

 

 

 

Φάκελος δικογραφιών ακυρωτικής διαδικασίας (2009) 

 Κωδικός αναγνώρισης : GRGSA-IAM_JUS006.04.F000030 

       

 Τίτλος : Φάκελος δικογραφιών ακυρωτικής διαδικασίας (2009) 

       

 Χρονολογίες : 20/03/2007 – 27/04/2009 

     

 Επίπεδο περιγραφής : Φάκελος  

      

 Όνομα του παραγωγού  :  Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης  

      

 Παρουσίαση περιεχομένου : Φάκελος δικογραφίας ακυρωτικής διαδικασίας με αρ. 

καταχωρήσεως 175/2007 κ’ αρ.πινακίου 59/ …………………………….του…………………… 
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Φάκελος δικογραφιών ουσίας τριμελούς (2009) 

 Κωδικός αναγνώρισης : GRGSA-IAM_JUS006.04.F000031 

       

 Τίτλος : Φάκελος δικογραφιών ουσίας τριμελούς (2009) 

       

 Χρονολογίες : 25/06/2003 – 9/09/2009 

     

 Επίπεδο περιγραφής : Φάκελος  

      

 Όνομα του παραγωγού  :  Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης  

      

 Παρουσίαση περιεχομένου : Φάκελος δικογραφίας ουσίας τριμελούς με α.α. 1308 

/2003 κ’ αρ. πινακίου:3 / …………………………….  

 

 

Φάκελος δικογραφιών ουσίας τριμελούς (2009) 

 Κωδικός αναγνώρισης : GRGSA-IAM_JUS006.04.F000032 

       

 Τίτλος : Φάκελος δικογραφιών ουσίας τριμελούς (2009) 

       

 Χρονολογίες : 28/06/2004 – 13/07/2009 

     

 Επίπεδο περιγραφής : Φάκελος  

      

 Όνομα του παραγωγού  :  Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης  

      

 Παρουσίαση περιεχομένου : Φάκελος δικογραφίας ουσίας τριμελούς με α.α. 

544/2005 κ’ αρ. πινακίου:11 / …………………………….  
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Φάκελος δικογραφιών ουσίας τριμελούς (2009) 

 Κωδικός αναγνώρισης : GRGSA-IAM_JUS006.04.F000033 

       

 Τίτλος : Φάκελος δικογραφιών ουσίας τριμελούς (2009) 

       

 Χρονολογίες : ……. 

     

 Επίπεδο περιγραφής : Φάκελος  

      

 Όνομα του παραγωγού  :  Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης  

      

 Παρουσίαση περιεχομένου : Φάκελος δικογραφίας ουσίας τριμελούς με α.α. 

255/2004 κ’ αρ. πινακίου:9 / …………………………….  

 

 

 

Φάκελος δικογραφιών ουσίας τριμελούς (2009) 

 Κωδικός αναγνώρισης : GRGSA-IAM_JUS006.04.F000034 

       

 Τίτλος : Φάκελος δικογραφιών ουσίας τριμελούς (2009) 

       

 Χρονολογίες : 15/11/2000 – 7/9/2009 

     

 Επίπεδο περιγραφής : Φάκελος  

      

 Όνομα του παραγωγού  :  Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης  

      

 Παρουσίαση περιεχομένου : Φάκελος δικογραφίας ουσίας τριμελούς με α.α. 155 

/2000 κ’ αρ. πινακίου:2 / …………………………… του ………………………………..   
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Φάκελος δικογραφιών ουσίας τριμελούς (2009) 

 Κωδικός αναγνώρισης : GRGSA-IAM_JUS006.04.F000035 

       

 Τίτλος : Φάκελος δικογραφιών ουσίας τριμελούς (2009) 

       

 Χρονολογίες : 29/12/2006 – 23/03/2009 

     

 Επίπεδο περιγραφής : Φάκελος  

      

 Όνομα του παραγωγού  :  Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης  

      

 Παρουσίαση περιεχομένου : Φάκελος δικογραφίας ουσίας τριμελούς με α.α. 

1409/2006 κ’ αρ. πινακίου:19 / …………………………….  

 

 

 

Φάκελος δικογραφιών ουσίας μονομελούς (2009) 

 Κωδικός αναγνώρισης : GRGSA-IAM_JUS006.04.F000036 

       

 Τίτλος : Φάκελος δικογραφιών ουσίας μονομελούς (2009) 

       

 Χρονολογίες : 28/02/2007 – 25/05/2009 

     

 Επίπεδο περιγραφής : Φάκελος  

      

 Όνομα του παραγωγού  :  Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης  

      

 Παρουσίαση περιεχομένου : Φάκελος δικογραφίας ουσίας μονομελούς με α.α. 1633 

/2007 κ’ αρ. πινακίου:10 / …………………………….  
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Φάκελος δικογραφιών ουσίας μονομελούς (2009) 

 Κωδικός αναγνώρισης : GRGSA-IAM_JUS006.04.F000037 

       

 Τίτλος : Φάκελος δικογραφιών ουσίας μονομελούς (2009) 

       

 Χρονολογίες : 2/08/2006 – 19/01/2010 

     

 Επίπεδο περιγραφής : Φάκελος  

      

 Όνομα του παραγωγού  :  Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης  

      

 Παρουσίαση περιεχομένου : Φάκελος δικογραφίας ουσίας μονομελούς με α.α. 

386/06 κ’ αρ. πινακίου:7 / …………………………….  

 

 

 

Φάκελος δικογραφιών ουσίας μονομελούς (2009) 

 Κωδικός αναγνώρισης : GRGSA-IAM_JUS006.04.F000038 

       

 Τίτλος : Φάκελος δικογραφιών ουσίας μονομελούς (2009) 

       

 Χρονολογίες : 4/01/2008 – 18/03/2009 

     

 Επίπεδο περιγραφής : Φάκελος  

      

 Όνομα του παραγωγού  :  Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης  

      

 Παρουσίαση περιεχομένου : Φάκελος δικογραφίας ουσίας μονομελούς με α.α. 12/ 

2008 κ’ αρ. πινακίου:4 / …………………………….  
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Φάκελος δικογραφιών ουσίας μονομελούς (2009) 

 Κωδικός αναγνώρισης : GRGSA-IAM_JUS006.04.F000039 

       

 Τίτλος : Φάκελος δικογραφιών ουσίας μονομελούς (2009) 

       

 Χρονολογίες : 20/11/1997 – 18/08/2009 

     

 Επίπεδο περιγραφής : Φάκελος  

      

 Όνομα του παραγωγού  :  Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης  

      

 Παρουσίαση περιεχομένου : Φάκελος δικογραφίας ουσίας μονομελούς με α.α. 153/ 

2008 κ’ αρ. πινακίου:8 / …………………………….  

 

 

Φάκελος δικογραφιών ουσίας μονομελούς (2009) 

 Κωδικός αναγνώρισης : GRGSA-IAM_JUS006.04.F000040 

       

 Τίτλος : Φάκελος δικογραφιών ουσίας μονομελούς (2009) 

       

 Χρονολογίες : 8/04/2003 – 25/06/2009 

     

 Επίπεδο περιγραφής : Φάκελος  

      

 Όνομα του παραγωγού  :  Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης  

      

 Παρουσίαση περιεχομένου : Φάκελος δικογραφίας ουσίας μονομελούς με α.α. 37/ 

2004 κ’ αρ. πινακίου:27 / …………………………….  
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Φάκελος δικογραφίας ουσίας τριμελούς(2008) 

 Κωδικός αναγνώρισης : GRGSA-IAM_JUS006.04.F000041 

       

 Τίτλος : Φάκελος δικογραφίας ουσίας τριμελούς (2008) 

       

 Χρονολογίες : 11/02/2002 – 5/02/2008 

     

 Επίπεδο περιγραφής : Φάκελος  

      

 Όνομα του παραγωγού  :  Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης  

      

 Παρουσίαση περιεχομένου : Φάκελος δικογραφίας ουσίας τριμελούς με α.α. 147/ 

2002 κ’ αρ. πινακίου:3 / …………………………….  

 

 

 

Φάκελος δικογραφίας ουσίας τριμελούς(2008) 

 Κωδικός αναγνώρισης : GRGSA-IAM_JUS006.04.F000042 

       

 Τίτλος : Φάκελος δικογραφίας ουσίας τριμελούς (2008) 

       

 Χρονολογίες : 28/03/2005 – 15/05/2008 

     

 Επίπεδο περιγραφής : Φάκελος  

      

 Όνομα του παραγωγού  :  Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης  

      

 Παρουσίαση περιεχομένου : Φάκελος δικογραφίας ουσίας τριμελούς με α.α. 389/ 

2005 κ’ αρ. πινακίου:19 / …………………………… του ………………………………………. 
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Φάκελος δικογραφίας ουσίας τριμελούς(2008) 

 Κωδικός αναγνώρισης : GRGSA-IAM_JUS006.04.F000043 

       

 Τίτλος : Φάκελος δικογραφίας ουσίας τριμελούς (2008) 

       

 Χρονολογίες : 17/05/2005 – 17/10/2008 

     

 Επίπεδο περιγραφής : Φάκελος  

      

 Όνομα του παραγωγού  :  Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης  

      

 Παρουσίαση περιεχομένου : Φάκελος δικογραφίας ουσίας τριμελούς με α.α. 661/ 

2005 κ’ αρ. πινακίου:1 / ……………………………. Του …………………………………….. 

 

 

 

Φάκελος δικογραφίας ουσίας τριμελούς(2008) 

 Κωδικός αναγνώρισης : GRGSA-IAM_JUS006.04.F000044 

       

 Τίτλος : Φάκελος δικογραφίας ουσίας τριμελούς (2008) 

       

 Χρονολογίες : 24/03/2005 – 15/05/2008 

     

 Επίπεδο περιγραφής : Φάκελος  

      

 Όνομα του παραγωγού  :  Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης  

      

 Παρουσίαση περιεχομένου : Φάκελος δικογραφίας ουσίας τριμελούς με α.α. 388/ 

2005 κ’ αρ. πινακίου:18 / …………………………….  
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Φάκελος δικογραφίας ουσίας τριμελούς(2008) 

 Κωδικός αναγνώρισης : GRGSA-IAM_JUS006.04.F000045 

       

 Τίτλος : Φάκελος δικογραφίας ουσίας τριμελούς (2008) 

       

 Χρονολογίες : 3/04/1985 – 27/02/2008 

     

 Επίπεδο περιγραφής : Φάκελος  

      

 Όνομα του παραγωγού  :  Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης  

      

 Παρουσίαση περιεχομένου : Φάκελος δικογραφίας ουσίας τριμελούς με α.α. 238/ 

2000 κ’ αρ. πινακίου:9 / …………………………….  

 

 

 

Φάκελος αναστολών ακυρωτικής διαδικασίας (2008) 

 Κωδικός αναγνώρισης : GRGSA-IAM_JUS006.04.F000046 

       

 Τίτλος : Φάκελος αναστολών ακυρωτικής διαδικασίας (2008) 

       

 Χρονολογίες : 24/08/2006 – 16/01/2009 

     

 Επίπεδο περιγραφής : Φάκελος  

      

 Όνομα του παραγωγού  :  Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης  

      

 Παρουσίαση περιεχομένου : Φάκελος αναστολών ακυρωτικής διαδικασίας  με αρ. 

καταχωρήσεως. 405/2006 / …………………………….  
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Φάκελος αναστολών ακυρωτικής διαδικασίας (2008) 

 Κωδικός αναγνώρισης : GRGSA-IAM_JUS006.04.F000047 

       

 Τίτλος : Φάκελος αναστολών ακυρωτικής διαδικασίας (2008) 

       

 Χρονολογίες : 31/08/2006 – 8/09/2008 

     

 Επίπεδο περιγραφής : Φάκελος  

      

 Όνομα του παραγωγού  :  Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης  

      

 Παρουσίαση περιεχομένου : Φάκελος αναστολών ακυρωτικής διαδικασίας  με αρ. 

καταχωρήσεως 429/2009 / ……………………………. του …………………………………………. 

 

 

 

Φάκελος αναστολών ακυρωτικής διαδικασίας (2008) 

 Κωδικός αναγνώρισης : GRGSA-IAM_JUS006.04.F000048 

       

 Τίτλος : Φάκελος αναστολών ακυρωτικής διαδικασίας (2008) 

       

 Χρονολογίες : 24/07/2007 – 27/05/2008 

     

 Επίπεδο περιγραφής : Φάκελος  

      

 Όνομα του παραγωγού  :  Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης  

      

 Παρουσίαση περιεχομένου : Φάκελος αναστολών ακυρωτικής διαδικασίας  με αρ. 

καταχωρήσεως 450/2007 / ……………………………. του 

………………………………………………………… 
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Φάκελος αναστολών ακυρωτικής διαδικασίας (2008) 

 Κωδικός αναγνώρισης : GRGSA-IAM_JUS006.04.F000049 

       

 Τίτλος : Φάκελος αναστολών ακυρωτικής διαδικασίας (2008) 

       

 Χρονολογίες : 25/02/2005 – 18/04/2008 

     

 Επίπεδο περιγραφής : Φάκελος  

      

 Όνομα του παραγωγού  :  Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης  

      

 Παρουσίαση περιεχομένου : Φάκελος αναστολών ακυρωτικής διαδικασίας  με αρ. 

καταχωρήσεως 99/2005 / ……………………………. του ………………………………………….. 

 

 

 

Φάκελος αναστολών ακυρωτικής διαδικασίας (2008) 

 Κωδικός αναγνώρισης : GRGSA-IAM_JUS006.04.F000050 

       

 Τίτλος : Φάκελος αναστολών ακυρωτικής διαδικασίας (2008) 

       

 Χρονολογίες : 16/11/2007 – 18/05/2008 

     

 Επίπεδο περιγραφής : Φάκελος  

      

 Όνομα του παραγωγού  :  Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης  

      

 Παρουσίαση περιεχομένου : Φάκελος αναστολών ακυρωτικής διαδικασίας  με αρ. 

καταχωρήσεως 846/2007 / ……………………………. του 

……………………………………………………….. 
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Φάκελος δικογραφίας ακυρωτικής διαδικασίας (2008) 

 Κωδικός αναγνώρισης : GRGSA-IAM_JUS006.04.F000051 

       

 Τίτλος : Φάκελος δικογραφίας ακυρωτικής διαδικασίας (2008) 

       

 Χρονολογίες : 13/09/2001 – 19/05/2008 

     

 Επίπεδο περιγραφής : Φάκελος  

      

 Όνομα του παραγωγού  :  Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης  

      

 Παρουσίαση περιεχομένου : Φάκελος δικογραφίας ακυρωτικής διαδικασίας  με αρ. 

καταχωρήσεως 401/04 κ’ αρ. πινακίου: 8/ ……………………………. του 

…………………………………… 

 

 

Φάκελος δικογραφίας ακυρωτικής διαδικασίας (2008) 

 Κωδικός αναγνώρισης : GRGSA-IAM_JUS006.04.F000052 

       

 Τίτλος : Φάκελος δικογραφίας ακυρωτικής διαδικασίας (2008) 

       

 Χρονολογίες : 16/05/2005 – 16/10/2008 

     

 Επίπεδο περιγραφής : Φάκελος  

      

 Όνομα του παραγωγού  :  Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης  

      

 Παρουσίαση περιεχομένου : Φάκελος δικογραφίας ακυρωτικής διαδικασίας  με αρ. 

καταχωρήσεως κ’ αρ. πινακίου: 24/ ……………………………. του …………………………………… 
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Φάκελος δικογραφίας ακυρωτικής διαδικασίας (2008) 

 Κωδικός αναγνώρισης : GRGSA-IAM_JUS006.04.F000053 

       

 Τίτλος : Φάκελος δικογραφίας ακυρωτικής διαδικασίας (2008) 

       

 Χρονολογίες : 6/01/2005 – 19/03/2008 

     

 Επίπεδο περιγραφής : Φάκελος  

      

 Όνομα του παραγωγού  :  Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης  

      

 Παρουσίαση περιεχομένου : Φάκελος δικογραφίας ακυρωτικής διαδικασίας  με αρ. 

καταχωρήσεως 376/ 2006 κ’ αρ. πινακίου: 30/ ……………………………. του 

…………………………………… 

 

 

 

Φάκελος δικογραφίας ακυρωτικής διαδικασίας (2008) 

 Κωδικός αναγνώρισης : GRGSA-IAM_JUS006.04.F000054 

       

 Τίτλος : Φάκελος δικογραφίας ακυρωτικής διαδικασίας (2008) 

       

 Χρονολογίες : 18/04/2002 – 13/01/2009 

     

 Επίπεδο περιγραφής : Φάκελος  

      

 Όνομα του παραγωγού  :  Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης  

      

 Παρουσίαση περιεχομένου : Φάκελος δικογραφίας ακυρωτικής διαδικασίας  με αρ. 

καταχωρήσεως 606/2006 κ’ αρ. πινακίου: 38/ ……………………………. του 

…………………………………… 
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Φάκελος δικογραφίας ακυρωτικής διαδικασίας (2008) 

 Κωδικός αναγνώρισης : GRGSA-IAM_JUS006.04.F000055 

       

 Τίτλος : Φάκελος δικογραφίας ακυρωτικής διαδικασίας (2008) 

       

 Χρονολογίες : 23/12/2005 – 27/06/2008 

     

 Επίπεδο περιγραφής : Φάκελος  

      

 Όνομα του παραγωγού  :  Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης  

      

 Παρουσίαση περιεχομένου : Φάκελος δικογραφίας ακυρωτικής διαδικασίας  με αρ. 

καταχωρήσεως 442/2006 κ’ αρ. πινακίου: 62/ ……………………………. του 

…………………………………… 

 

 

 

Φάκελος δικογραφίας ουσίας μονομελούς (2008) 

 Κωδικός αναγνώρισης : GRGSA-IAM_JUS006.04.F000056 

       

 Τίτλος : Φάκελος δικογραφίας ουσίας μονομελούς (2008) 

       

 Χρονολογίες : 21/03/2002 – 16/07/2008 

     

 Επίπεδο περιγραφής : Φάκελος  

      

 Όνομα του παραγωγού  :  Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης  

      

 Παρουσίαση περιεχομένου : Φάκελος δικογραφίας ουσίας μονομελούς  με α.α. 

2459/ 2004 κ’ αρ. πινακίου: 9/ …………………………….  
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Φάκελος δικογραφίας ουσίας μονομελούς (2008) 

 Κωδικός αναγνώρισης : GRGSA-IAM_JUS006.04.F000057 

       

 Τίτλος : Φάκελος δικογραφίας ουσίας μονομελούς (2008) 

       

 Χρονολογίες : 15/05/2008 – 2/10/2008 

     

 Επίπεδο περιγραφής : Φάκελος  

      

 Όνομα του παραγωγού  :  Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης  

      

 Παρουσίαση περιεχομένου : Φάκελος δικογραφίας ουσίας μονομελούς  με α.α. 132/ 

2004 κ’ αρ. πινακίου: 11/ ……………………………. του …………………………………… 

 

 

 

Φάκελος δικογραφίας ουσίας μονομελούς (2008) 

 Κωδικός αναγνώρισης : GRGSA-IAM_JUS006.04.F000058 

       

 Τίτλος : Φάκελος δικογραφίας ουσίας μονομελούς (2008) 

       

 Χρονολογίες : 29/01/2007 – 24/11/2008 

     

 Επίπεδο περιγραφής : Φάκελος  

      

 Όνομα του παραγωγού  :  Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης  

      

 Παρουσίαση περιεχομένου : Φάκελος δικογραφίας ουσίας μονομελούς  με α.α. 46/ 

2007 κ’ αρ. πινακίου: 18/ ……………………………. του …………………………………… 

 

 



Page 88 of 138 
 

Φάκελος δικογραφίας ουσίας μονομελούς (2008) 

 Κωδικός αναγνώρισης : GRGSA-IAM_JUS006.04.F000059 

       

 Τίτλος : Φάκελος δικογραφίας ουσίας μονομελούς (2008) 

       

 Χρονολογίες : 28/06/2001 – 19/05/2008 

     

 Επίπεδο περιγραφής : Φάκελος  

      

 Όνομα του παραγωγού  :  Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης  

      

 Παρουσίαση περιεχομένου : Φάκελος δικογραφίας ουσίας μονομελούς  με α.α. 

116/2008 κ’ αρ. πινακίου: 9/ ……………………………. του …………………………………… 

 

 

 

Φάκελος δικογραφίας ουσίας μονομελούς (2008) 

 Κωδικός αναγνώρισης : GRGSA-IAM_JUS006.04.F000060 

       

 Τίτλος : Φάκελος δικογραφίας ουσίας μονομελούς (2008) 

       

 Χρονολογίες : 14/07/2008 – 1/10/2008 

     

 Επίπεδο περιγραφής : Φάκελος  

      

 Όνομα του παραγωγού  :  Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης  

      

 Παρουσίαση περιεχομένου : Φάκελος δικογραφίας ουσίας μονομελούς  με α.α. 306/ 

2008κ’ αρ. πινακίου: 1/ ……………………………. του …………………………………… 
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Φάκελος προεδρικής διαδικασίας (2008) 

 Κωδικός αναγνώρισης : GRGSA-IAM_JUS006.04.F000061 

       

 Τίτλος : Φάκελος προεδρικής διαδικασίας (2008) 

       

 Χρονολογίες : 28/02/2008 – 20/06/2008 

     

 Επίπεδο περιγραφής : Φάκελος  

      

 Όνομα του παραγωγού  :  Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης  

      

 Παρουσίαση περιεχομένου : Φάκελος προεδρικής διαδικασίας με α.α. 826/08  κ’ αρ. 

πινακίου: 3/ ……………………………. του …………………………………… 

 

 

 

Φάκελος προεδρικής διαδικασίας (2008) 

 Κωδικός αναγνώρισης : GRGSA-IAM_JUS006.04.F000062 

       

 Τίτλος : Φάκελος προεδρικής διαδικασίας (2008) 

       

 Χρονολογίες : 8/03/2006 – 15/02/2008 

     

 Επίπεδο περιγραφής : Φάκελος  

      

 Όνομα του παραγωγού  :  Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης  

      

 Παρουσίαση περιεχομένου : Φάκελος προεδρικής διαδικασίας με α.α. 89/2008  κ’ 

αρ. πινακίου: 1/ ……………………………. του …………………………………… 
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Φάκελος προεδρικής διαδικασίας (2008) 

 Κωδικός αναγνώρισης : GRGSA-IAM_JUS006.04.F000063 

       

 Τίτλος : Φάκελος προεδρικής διαδικασίας (2008) 

       

 Χρονολογίες : 3/10/2006 – 11/03/2008 

     

 Επίπεδο περιγραφής : Φάκελος  

      

 Όνομα του παραγωγού  :  Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης  

      

 Παρουσίαση περιεχομένου : Φάκελος προεδρικής διαδικασίας με α.α. 328/2008  κ’ 

αρ. πινακίου: 2/ ……………………………. του …………………………………… 

 

 

 

Φάκελος προεδρικής διαδικασίας (2008) 

 Κωδικός αναγνώρισης : GRGSA-IAM_JUS006.04.F000064 

       

 Τίτλος : Φάκελος προεδρικής διαδικασίας (2008) 

       

 Χρονολογίες : 22/07/2008 – 18/08/2008 

     

 Επίπεδο περιγραφής : Φάκελος  

      

 Όνομα του παραγωγού  :  Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης  

      

 Παρουσίαση περιεχομένου : Φάκελος προεδρικής διαδικασίας με α.α. 1140/2008  κ’ 

αρ. πινακίου: 7/ ……………………………. του …………………………………… 
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Φάκελος προεδρικής διαδικασίας (2008) 

 Κωδικός αναγνώρισης : GRGSA-IAM_JUS006.04.F000065 

       

 Τίτλος : Φάκελος προεδρικής διαδικασίας (2008) 

       

 Χρονολογίες : 2/03/2006 – 29/08/2008 

     

 Επίπεδο περιγραφής : Φάκελος  

      

 Όνομα του παραγωγού  :  Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης  

      

 Παρουσίαση περιεχομένου : Φάκελος προεδρικής διαδικασίας με α.α. 1212/2008  κ’ 

αρ. πινακίου: 7/ ……………………………. του …………………………………… 

 

 

Φάκελος αναστολών ουσίας μονομελούς (2008) 

 Κωδικός αναγνώρισης : GRGSA-IAM_JUS006.04.F000066 

       

 Τίτλος : Φάκελος αναστολών ουσίας μονομελούς (2008) 

       

 Χρονολογίες : 27/09/2007 – 30/01/2008 

     

 Επίπεδο περιγραφής : Φάκελος  

      

 Όνομα του παραγωγού  :  Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης  

      

 Παρουσίαση περιεχομένου : Φάκελος αναστολών ουσίας μονομελούς με α.α. 

403/2007  κ’ αρ. πινακίου: 1/ ……………………………. του …………………………………… 
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Φάκελος αναστολών ουσίας μονομελούς (2008) 

 Κωδικός αναγνώρισης : GRGSA-IAM_JUS006.04.F000067 

       

 Τίτλος : Φάκελος αναστολών ουσίας μονομελούς (2008) 

       

 Χρονολογίες : 10/10/2008 – 5/03/2009 

     

 Επίπεδο περιγραφής : Φάκελος  

      

 Όνομα του παραγωγού  :  Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης  

      

 Παρουσίαση περιεχομένου : Φάκελος αναστολών ουσίας μονομελούς με α.α. 

353/2008  κ’ αρ. πινακίου: 3/ …………………………….… 

 

 

 

Φάκελος αναστολών ουσίας μονομελούς (2008) 

 Κωδικός αναγνώρισης : GRGSA-IAM_JUS006.04.F000068 

       

 Τίτλος : Φάκελος αναστολών ουσίας μονομελούς (2008) 

       

 Χρονολογίες : 21/12/2007 – 7/05/2008 

     

 Επίπεδο περιγραφής : Φάκελος  

      

 Όνομα του παραγωγού  :  Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης  

      

 Παρουσίαση περιεχομένου : Φάκελος αναστολών ουσίας μονομελούς με α.α. 

435/2007  κ’ αρ. πινακίου: 3/ ………………………………. 
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Φάκελος αναστολών ουσίας μονομελούς (2008) 

 Κωδικός αναγνώρισης : GRGSA-IAM_JUS006.04.F000069 

       

 Τίτλος : Φάκελος αναστολών ουσίας μονομελούς (2008) 

       

 Χρονολογίες : 19/09/2004 – 3/04/2008 

     

 Επίπεδο περιγραφής : Φάκελος  

      

 Όνομα του παραγωγού  :  Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης  

      

 Παρουσίαση περιεχομένου : Φάκελος αναστολών ουσίας μονομελούς με α.α. 

438/2007  κ’ αρ. πινακίου: 1/ ……………………………. του …………………………………… 

 

 

 

Φάκελος αναστολών ουσίας μονομελούς (2008) 

 Κωδικός αναγνώρισης : GRGSA-IAM_JUS006.04.F000070 

       

 Τίτλος : Φάκελος αναστολών ουσίας μονομελούς (2008) 

       

 Χρονολογίες : 13/03/2008 – 19/11/2008 

     

 Επίπεδο περιγραφής : Φάκελος  

      

 Όνομα του παραγωγού  :  Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης  

      

 Παρουσίαση περιεχομένου : Φάκελος αναστολών ουσίας μονομελούς με α.α. 

209/08  κ’ αρ. πινακίου: 4/ ……………………………. του …………………………………… 
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Φάκελος αναστολών ουσίας τριμελούς (2008) 

 Κωδικός αναγνώρισης : GRGSA-IAM_JUS006.04.F000071 

       

 Τίτλος : Φάκελος αναστολών ουσίας τριμελούς (2008) 

       

 Χρονολογίες : 28/11/2007 – 25/06/2008 

     

 Επίπεδο περιγραφής : Φάκελος  

      

 Όνομα του παραγωγού  :  Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης  

      

 Παρουσίαση περιεχομένου : Φάκελος αναστολών ουσίας τριμελούς με α.α. 292/08  

κ’ αρ. πινακίου: 16/ ………………………………… 

 

 

 

Φάκελος αναστολών ουσίας τριμελούς (2008) 

 Κωδικός αναγνώρισης : GRGSA-IAM_JUS006.04.F000072 

       

 Τίτλος : Φάκελος αναστολών ουσίας τριμελούς (2008) 

       

 Χρονολογίες : 23/07/2008 – 16/02/2009 

     

 Επίπεδο περιγραφής : Φάκελος  

      

 Όνομα του παραγωγού  :  Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης  

      

 Παρουσίαση περιεχομένου : Φάκελος αναστολών ουσίας τριμελούς με α.α. 

767/2008  κ’ αρ. πινακίου: 3/ ………………………………… 
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Φάκελος αναστολών ουσίας τριμελούς (2008) 

 Κωδικός αναγνώρισης : GRGSA-IAM_JUS006.04.F000073 

       

 Τίτλος : Φάκελος αναστολών ουσίας τριμελούς (2008) 

       

 Χρονολογίες : 19/05/2008 – 7/05/2009 

     

 Επίπεδο περιγραφής : Φάκελος  

      

 Όνομα του παραγωγού  :  Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης  

      

 Παρουσίαση περιεχομένου : Φάκελος αναστολών ουσίας τριμελούς με α.α. 

538/2008  κ’ αρ. πινακίου: 13/ ………………………………… 

 

 

 

Φάκελος αναστολών ουσίας τριμελούς (2008) 

 Κωδικός αναγνώρισης : GRGSA-IAM_JUS006.04.F000074 

       

 Τίτλος : Φάκελος αναστολών ουσίας τριμελούς (2008) 

       

 Χρονολογίες : 8/02/2007 – 28/01/2008 

     

 Επίπεδο περιγραφής : Φάκελος  

      

 Όνομα του παραγωγού  :  Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης  

      

 Παρουσίαση περιεχομένου : Φάκελος αναστολών ουσίας τριμελούς με α.α. 

1307/2007  κ’ αρ. πινακίου: 1/ …………………………… του …………………………. 

 

 

 



Page 96 of 138 
 

Φάκελος αναστολών ουσίας τριμελούς (2008) 

 Κωδικός αναγνώρισης : GRGSA-IAM_JUS006.04.F000075 

       

 Τίτλος : Φάκελος αναστολών ουσίας τριμελούς (2008) 

       

 Χρονολογίες : 20/11/2007 – 20/06/2008 

     

 Επίπεδο περιγραφής : Φάκελος  

      

 Όνομα του παραγωγού  :  Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης  

      

 Παρουσίαση περιεχομένου : Φάκελος αναστολών ουσίας τριμελούς με α.α. 

151/2008  κ’ αρ. πινακίου: 3/ ………………………………… 

του…………………………………………………. 
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JUS 003.08 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 

Αιτήσεις εγγραφής και εξάλειψης προσημειώσεων έτους 2013 

 

 Κωδικός αναγνώρισης : GRGSA-IAM_JUS003.08.F000201 

       

 Τίτλος : Αιτήσεις εγγραφής και εξάλειψης προσημειώσεων έτους 2013 

       

 Χρονολογίες : 10/02/2013 – 13/02/2013 

     

 Επίπεδο περιγραφής : Φάκελος  

      

 Όνομα του παραγωγού  : Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης 

      

 Παρουσίαση περιεχομένου : Διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων 

 

 

 

Αιτήσεις εγγραφής και εξάλειψης προσημειώςεων έτους 2013

  

 Κωδικός αναγνώρισης : GRGSA-IAM_JUS003.08.F000202 

       

 Τίτλος : Αιτήσεις εγγραφής και εξάλειψης προσημειώσεων έτους 2013 

       

 Χρονολογίες : 14/02/2013 – 15/02/2013 

     

 Επίπεδο περιγραφής : Φάκελος  

      

 Όνομα του παραγωγού  : Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης 

      

 Παρουσίαση περιεχομένου : Διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων 
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Αιτήσεις εγγραφής και εξάλειψης προσημειώσεων έτους 2013

  

 Κωδικός αναγνώρισης : GRGSA-IAM_JUS003.08.F000203 

       

 Τίτλος : Αιτήσεις εγγραφής και εξάλειψης προσημειώσεων έτους 2013 

       

 Χρονολογίες : 18/02/2013 – 19/02/2013 

     

 Επίπεδο περιγραφής : Φάκελος  

      

 Όνομα του παραγωγού  : Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης 

      

 Παρουσίαση περιεχομένου : Διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων 

 

 

 

 

Αιτήσεις εγγραφής και εξάλειψης προσημειώσεων έτους 2013

  

 Κωδικός αναγνώρισης : GRGSA-IAM_JUS003.08.F000204 

       

 Τίτλος : Αιτήσεις εγγραφής και εξάλειψης προσημειώσεων έτους 2013 

       

 Χρονολογίες : 21/02/2013 

     

 Επίπεδο περιγραφής : Φάκελος  

      

 Όνομα του παραγωγού  : Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης 

      

 Παρουσίαση περιεχομένου : Διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων 
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Αιτήσεις εγγραφής και εξάλειψης προσημειώσεων έτους 2013

  

 Κωδικός αναγνώρισης : GRGSA-IAM_JUS003.08.F000205 

       

 Τίτλος : Αιτήσεις εγγραφής και εξάλειψης προσημειώσεων έτους 2013 

       

 Χρονολογίες : 22/02/2013 

     

 Επίπεδο περιγραφής : Φάκελος  

      

 Όνομα του παραγωγού  : Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης 

      

 Παρουσίαση περιεχομένου : Διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων 

 

 

 

 

Αιτήσεις εγγραφής και εξάλειψης προσημειώσεων έτους 2013

  

 Κωδικός αναγνώρισης : GRGSA-IAM_JUS003.08.F000206 

       

 Τίτλος : Αιτήσεις εγγραφής και εξάλειψης προσημειώσεων έτους 2013 

       

 Χρονολογίες : 25/02/2013 

     

 Επίπεδο περιγραφής : Φάκελος  

      

 Όνομα του παραγωγού  : Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης 

      

 Παρουσίαση περιεχομένου : Διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων 
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Αιτήσεις εγγραφής και εξάλειψης προσημειώσεων έτους 2013

  

 Κωδικός αναγνώρισης : GRGSA-IAM_JUS003.08.F000207 

       

 Τίτλος : Αιτήσεις εγγραφής και εξάλειψης προσημειώσεων έτους 2013 

       

 Χρονολογίες : 26/02/2013 – 27/02/2013 

     

 Επίπεδο περιγραφής : Φάκελος  

      

 Όνομα του παραγωγού  : Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης 

      

 Παρουσίαση περιεχομένου : Διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων 

 

 

 

Αιτήσεις εγγραφής και εξάλειψης προσημειώσεων έτους 2013

  

 Κωδικός αναγνώρισης : GRGSA-IAM_JUS003.08.F000208 

       

 Τίτλος : Αιτήσεις εγγραφής και εξάλειψης προσημειώσεων έτους 2013 

       

 Χρονολογίες : 28/02/2013 

     

 Επίπεδο περιγραφής : Φάκελος  

      

 Όνομα του παραγωγού  : Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης 

      

 Παρουσίαση περιεχομένου : Διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων 
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Αιτήσεις εγγραφής και εξάλειψης προσημειώσεων έτους 2013

  

 Κωδικός αναγνώρισης : GRGSA-IAM_JUS003.08.F000209 

       

 Τίτλος : Αιτήσεις εγγραφής και εξάλειψης προσημειώσεων έτους 2013 

       

 Χρονολογίες : 1/03/2013 – 5/03/2013 

     

 Επίπεδο περιγραφής : Φάκελος  

      

 Όνομα του παραγωγού  : Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης 

      

 Παρουσίαση περιεχομένου : Διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων 

 

 

 

 

Αιτήσεις εγγραφής και εξάλειψης προσημειώσεων έτους 2013

  

 Κωδικός αναγνώρισης : GRGSA-IAM_JUS003.08.F000210 

       

 Τίτλος : Αιτήσεις εγγραφής και εξάλειψης προσημειώσεων έτους 2013 

       

 Χρονολογίες : 7/10/2013 – 9/10/2013 

     

 Επίπεδο περιγραφής : Φάκελος  

      

 Όνομα του παραγωγού  : Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης 

      

 Παρουσίαση περιεχομένου : Διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων 
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Αιτήσεις εγγραφής και εξάλειψης προσημειώσεων έτους 2013

  

 Κωδικός αναγνώρισης : GRGSA-IAM_JUS003.08.F000211 

       

 Τίτλος : Αιτήσεις εγγραφής και εξάλειψης προσημειώσεων έτους 2013 

       

 Χρονολογίες : 10/10/2013 – 14/10/2013 

     

 Επίπεδο περιγραφής : Φάκελος  

      

 Όνομα του παραγωγού  : Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης 

      

 Παρουσίαση περιεχομένου : Διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων 

 

 

 

 

 

Αιτήσεις εγγραφής και εξάλειψης προσημειώσεων έτους 2013

  

 Κωδικός αναγνώρισης : GRGSA-IAM_JUS003.08.F000212 

       

 Τίτλος : Αιτήσεις εγγραφής και εξάλειψης προσημειώσεων έτους 2013 

       

 Χρονολογίες : 15/10/2013 – 17/10/2013 

     

 Επίπεδο περιγραφής : Φάκελος  

      

 Όνομα του παραγωγού  : Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης 

      

 Παρουσίαση περιεχομένου : Διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων 
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Αιτήσεις εγγραφής και εξάλειψης προσημειώσεων έτους 2013

  

 Κωδικός αναγνώρισης : GRGSA-IAM_JUS003.08.F000213 

       

 Τίτλος : Αιτήσεις εγγραφής και εξάλειψης προσημειώσεων έτους 2013 

       

 Χρονολογίες : 18/10/2013 – 21/10/2013 

     

 Επίπεδο περιγραφής : Φάκελος  

      

 Όνομα του παραγωγού  : Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης 

      

 Παρουσίαση περιεχομένου : Διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων 

 

 

 

 

Αιτήσεις εγγραφής και εξάλειψης προσημειώσεων έτους 2013

  

 Κωδικός αναγνώρισης : GRGSA-IAM_JUS003.08.F000214 

       

 Τίτλος : Αιτήσεις εγγραφής και εξάλειψης προσημειώσεων έτους 2013 

       

 Χρονολογίες : 22/10/2013 – 23/10/2013 

     

 Επίπεδο περιγραφής : Φάκελος  

      

 Όνομα του παραγωγού  : Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης 

      

 Παρουσίαση περιεχομένου : Διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων 
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Αιτήσεις εγγραφής και εξάλειψης προσημειώσεων έτους 2013

  

 Κωδικός αναγνώρισης : GRGSA-IAM_JUS003.08.F000215 

       

 Τίτλος : Αιτήσεις εγγραφής και εξάλειψης προσημειώσεων έτους 2013 

       

 Χρονολογίες : 24/10/2013 – 25/10/2013 

     

 Επίπεδο περιγραφής : Φάκελος  

      

 Όνομα του παραγωγού  : Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης 

      

 Παρουσίαση περιεχομένου : Διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων 

 

 

 

 

Αιτήσεις εγγραφής και εξάλειψης προσημειώσεων έτους 2013

  

 Κωδικός αναγνώρισης : GRGSA-IAM_JUS003.08.F000216 

       

 Τίτλος : Αιτήσεις εγγραφής και εξάλειψης προσημειώσεων έτους 2013 

       

 Χρονολογίες : 29/10/2013 – 30/10/2013 

     

 Επίπεδο περιγραφής : Φάκελος  

      

 Όνομα του παραγωγού  : Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης 

      

 Παρουσίαση περιεχομένου : Διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων 
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Αιτήσεις εγγραφής και εξάλειψης προσημειώσεων έτους 2013

  

 Κωδικός αναγνώρισης : GRGSA-IAM_JUS003.08.F000217 

       

 Τίτλος : Αιτήσεις εγγραφής και εξάλειψης προσημειώσεων έτους 2013 

       

 Χρονολογίες : 31/10/2013 – 1/11/2013 

     

 Επίπεδο περιγραφής : Φάκελος  

      

 Όνομα του παραγωγού  : Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης 

      

 Παρουσίαση περιεχομένου : Διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων 

 

 

 

 

Αιτήσεις εγγραφής και εξάλειψης προσημειώσεων έτους 2013

  

 Κωδικός αναγνώρισης : GRGSA-IAM_JUS003.08.F000218 

       

 Τίτλος : Αιτήσεις εγγραφής και εξάλειψης προσημειώσεων έτους 2013 

       

 Χρονολογίες : 4/11/2013 – 5/11/2013 

     

 Επίπεδο περιγραφής : Φάκελος  

      

 Όνομα του παραγωγού  : Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης 

      

 Παρουσίαση περιεχομένου : Διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων 
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Αιτήσεις εγγραφής και εξάλειψης προσημειώσεων έτους 2012

  

 Κωδικός αναγνώρισης : GRGSA-IAM_JUS003.08.F000219 

       

 Τίτλος : Αιτήσεις εγγραφής και εξάλειψης προσημειώσεων έτους 2012 

       

 Χρονολογίες : 14/05/2012 

     

 Επίπεδο περιγραφής : Φάκελος  

      

 Όνομα του παραγωγού  : Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης 

      

 Παρουσίαση περιεχομένου : Διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων 

 

 

 

 

 

Αιτήσεις εγγραφής και εξάλειψης προσημειώσεων έτους 2012

  

 Κωδικός αναγνώρισης : GRGSA-IAM_JUS003.08.F000220 

       

 Τίτλος : Αιτήσεις εγγραφής και εξάλειψης προσημειώσεων έτους 2012 

       

 Χρονολογίες : 15/05/2012 

     

 Επίπεδο περιγραφής : Φάκελος  

      

 Όνομα του παραγωγού  : Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης 

      

 Παρουσίαση περιεχομένου : Διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων 
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Αιτήσεις εγγραφής και εξάλειψης προσημειώσεων έτους 2012

  

 Κωδικός αναγνώρισης : GRGSA-IAM_JUS003.08.F000221 

       

 Τίτλος : Αιτήσεις εγγραφής και εξάλειψης προσημειώσεων έτους 2012 

       

 Χρονολογίες : 16/05/2012 

     

 Επίπεδο περιγραφής : Φάκελος  

      

 Όνομα του παραγωγού  : Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης 

      

 Παρουσίαση περιεχομένου : Διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων 

 

 

 

 

 

Αιτήσεις εγγραφής και εξάλειψης προσημειώσεων έτους 2012

  

 Κωδικός αναγνώρισης : GRGSA-IAM_JUS003.08.F000222 

       

 Τίτλος : Αιτήσεις εγγραφής και εξάλειψης προσημειώσεων έτους 2012 

       

 Χρονολογίες : 17/05/2012 

     

 Επίπεδο περιγραφής : Φάκελος  

      

 Όνομα του παραγωγού  : Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης 

      

 Παρουσίαση περιεχομένου : Διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων 
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Αιτήσεις εγγραφής και εξάλειψης προσημειώσεων έτους 2012

  

 Κωδικός αναγνώρισης : GRGSA-IAM_JUS003.08.F000223 

       

 Τίτλος : Αιτήσεις εγγραφής και εξάλειψης προσημειώσεων έτους 2012 

       

 Χρονολογίες : 18/05/2012 

     

 Επίπεδο περιγραφής : Φάκελος  

      

 Όνομα του παραγωγού  : Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης 

      

 Παρουσίαση περιεχομένου : Διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων 

 

 

 

 

Αιτήσεις εγγραφής και εξάλειψης προσημειώσεων έτους 2012

  

 Κωδικός αναγνώρισης : GRGSA-IAM_JUS003.08.F000224 

       

 Τίτλος : Αιτήσεις εγγραφής και εξάλειψης προσημειώσεων έτους 2012 

       

 Χρονολογίες : 21/05/2012 

     

 Επίπεδο περιγραφής : Φάκελος  

      

 Όνομα του παραγωγού  : Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης 

      

 Παρουσίαση περιεχομένου : Διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων 
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Αιτήσεις εγγραφής και εξάλειψης προσημειώσεων έτους 2012

  

 Κωδικός αναγνώρισης : GRGSA-IAM_JUS003.08.F000225 

       

 Τίτλος : Αιτήσεις εγγραφής και εξάλειψης προσημειώσεων έτους 2012 

       

 Χρονολογίες : 12/06/2012 – 13/06/2012 

     

 Επίπεδο περιγραφής : Φάκελος  

      

 Όνομα του παραγωγού  : Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης 

      

 Παρουσίαση περιεχομένου : Διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων 

 

 

 

 

 

Αιτήσεις εγγραφής και εξάλειψης προσημειώσεων έτους 2012

  

 Κωδικός αναγνώρισης : GRGSA-IAM_JUS003.08.F000226 

       

 Τίτλος : Αιτήσεις εγγραφής και εξάλειψης προσημειώσεων έτους 2012 

       

 Χρονολογίες : 20/06/2012 

     

 Επίπεδο περιγραφής : Φάκελος  

      

 Όνομα του παραγωγού  : Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης 

      

 Παρουσίαση περιεχομένου : Διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων 
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Αιτήσεις εγγραφής και εξάλειψης προσημειώσεων έτους 2012

  

 Κωδικός αναγνώρισης : GRGSA-IAM_JUS003.08.F000227 

       

 Τίτλος : Αιτήσεις εγγραφής και εξάλειψης προσημειώσεων έτους 2012 

       

 Χρονολογίες : 20/06/2012 

     

 Επίπεδο περιγραφής : Φάκελος  

      

 Όνομα του παραγωγού  : Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης 

      

 Παρουσίαση περιεχομένου : Διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων 

 

 

 

 

Αιτήσεις εγγραφής και εξάλειψης προσημειώσεων έτους 2012

  

 Κωδικός αναγνώρισης : GRGSA-IAM_JUS003.08.F000228 

       

 Τίτλος : Αιτήσεις εγγραφής και εξάλειψης προσημειώσεων έτους 2012 

       

 Χρονολογίες : 21/06/2012 

     

 Επίπεδο περιγραφής : Φάκελος  

      

 Όνομα του παραγωγού  : Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης 

      

 Παρουσίαση περιεχομένου : Διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων 
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Αιτήσεις εγγραφής και εξάλειψης προσημειώσεων έτους 2012

  

 Κωδικός αναγνώρισης : GRGSA-IAM_JUS003.08.F000229 

       

 Τίτλος : Αιτήσεις εγγραφής και εξάλειψης προσημειώσεων έτους 2012 

       

 Χρονολογίες : 21/06/2012 

     

 Επίπεδο περιγραφής : Φάκελος  

      

 Όνομα του παραγωγού  : Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης 

      

 Παρουσίαση περιεχομένου : Διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων 

 

 

 

 

Αιτήσεις εγγραφής και εξάλειψης προσημειώσεων έτους 2012

  

 Κωδικός αναγνώρισης : GRGSA-IAM_JUS003.08.F000230 

       

 Τίτλος : Αιτήσεις εγγραφής και εξάλειψης προσημειώσεων έτους 2012 

       

 Χρονολογίες : 22/06/2012 

     

 Επίπεδο περιγραφής : Φάκελος  

      

 Όνομα του παραγωγού  : Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης 

      

 Παρουσίαση περιεχομένου : Διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων 
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Αιτήσεις εγγραφής και εξάλειψης προσημειώσεων έτους 2012

  

 Κωδικός αναγνώρισης : GRGSA-IAM_JUS003.08.F000231 

       

 Τίτλος : Αιτήσεις εγγραφής και εξάλειψης προσημειώσεων έτους 2012 

       

 Χρονολογίες : 22/06/2012 

     

 Επίπεδο περιγραφής : Φάκελος  

      

 Όνομα του παραγωγού  : Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης 

      

 Παρουσίαση περιεχομένου : Διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων 

 

 

 

 

 

Αιτήσεις εγγραφής και εξάλειψης προσημειώσεων έτους 2012

  

 Κωδικός αναγνώρισης : GRGSA-IAM_JUS003.08.F000232 

       

 Τίτλος : Αιτήσεις εγγραφής και εξάλειψης προσημειώσεων έτους 2012 

       

 Χρονολογίες : 22/06/2012 

     

 Επίπεδο περιγραφής : Φάκελος  

      

 Όνομα του παραγωγού  : Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης 

      

 Παρουσίαση περιεχομένου : Διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων 
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Αιτήσεις εγγραφής και εξάλειψης προσημειώσεων έτους 2012

  

 Κωδικός αναγνώρισης : GRGSA-IAM_JUS003.08.F000233 

       

 Τίτλος : Αιτήσεις εγγραφής και εξάλειψης προσημειώσεων έτους 2012 

       

 Χρονολογίες : 25/06/2012 

     

 Επίπεδο περιγραφής : Φάκελος  

      

 Όνομα του παραγωγού  : Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης 

      

 Παρουσίαση περιεχομένου : Διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων 

 

 

 

 

 

Αιτήσεις εγγραφής και εξάλειψης προσημειώσεων έτους 2012

  

 Κωδικός αναγνώρισης : GRGSA-IAM_JUS003.08.F000234 

       

 Τίτλος : Αιτήσεις εγγραφής και εξάλειψης προσημειώσεων έτους 2012 

       

 Χρονολογίες : 11/12/2012 

     

 Επίπεδο περιγραφής : Φάκελος  

      

 Όνομα του παραγωγού  : Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης 

      

 Παρουσίαση περιεχομένου : Διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων 
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Αιτήσεις εγγραφής και εξάλειψης προσημειώσεων έτους 2012

  

 Κωδικός αναγνώρισης : GRGSA-IAM_JUS003.08.F000235 

       

 Τίτλος : Αιτήσεις εγγραφής και εξάλειψης προσημειώσεων έτους 2012 

       

 Χρονολογίες : 12/12/2012 

     

 Επίπεδο περιγραφής : Φάκελος  

      

 Όνομα του παραγωγού  : Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης 

      

 Παρουσίαση περιεχομένου : Διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων 

 

 

 

 

 

Αιτήσεις εγγραφής και εξάλειψης προσημειώσεων έτους 2012

  

 Κωδικός αναγνώρισης : GRGSA-IAM_JUS003.08.F000236 

       

 Τίτλος : Αιτήσεις εγγραφής και εξάλειψης προσημειώσεων έτους 2012 

       

 Χρονολογίες : 13/12/2012 

     

 Επίπεδο περιγραφής : Φάκελος  

      

 Όνομα του παραγωγού  : Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης 

      

 Παρουσίαση περιεχομένου : Διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων 
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Αιτήσεις εγγραφής και εξάλειψης προσημειώσεων έτους 2012

  

 Κωδικός αναγνώρισης : GRGSA-IAM_JUS003.08.F000237 

       

 Τίτλος : Αιτήσεις εγγραφής και εξάλειψης προσημειώσεων έτους 2012 

       

 Χρονολογίες : 14/12/2012 

     

 Επίπεδο περιγραφής : Φάκελος  

      

 Όνομα του παραγωγού  : Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης 

      

 Παρουσίαση περιεχομένου : Διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων 

 

 

Αιτήσεις εγγραφής και εξάλειψης προσημειώσεων έτους 2012

  

 Κωδικός αναγνώρισης : GRGSA-IAM_JUS003.08.F000238 

       

 Τίτλος : Αιτήσεις εγγραφής και εξάλειψης προσημειώσεων έτους 2012 

       

 Χρονολογίες : 17/12/2012 

     

 Επίπεδο περιγραφής : Φάκελος  

      

 Όνομα του παραγωγού  : Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης 

      

 Παρουσίαση περιεχομένου : Διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων 
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Αιτήσεις εγγραφής και εξάλειψης προσημειώσεων έτους 2012

  

 Κωδικός αναγνώρισης : GRGSA-IAM_JUS003.08.F000239 

       

 Τίτλος : Αιτήσεις εγγραφής και εξάλειψης προσημειώσεων έτους 2012 

       

 Χρονολογίες : 18/12/2012 

     

 Επίπεδο περιγραφής : Φάκελος  

      

 Όνομα του παραγωγού  : Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης 

      

 Παρουσίαση περιεχομένου : Διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων 

 

 

 

 

 

Αιτήσεις εγγραφής και εξάλειψης προσημειώσεων έτους 2012

  

 Κωδικός αναγνώρισης : GRGSA-IAM_JUS003.08.F000240 

       

 Τίτλος : Αιτήσεις εγγραφής και εξάλειψης προσημειώσεων έτους 2012 

       

 Χρονολογίες : 18/12/2012 – 19/12/2012 

     

 Επίπεδο περιγραφής : Φάκελος  

      

 Όνομα του παραγωγού  : Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης 

      

 Παρουσίαση περιεχομένου : Διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων 
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Αιτήσεις εγγραφής και εξάλειψης προσημειώσεων έτους 2012

  

 Κωδικός αναγνώρισης : GRGSA-IAM_JUS003.08.F000241 

       

 Τίτλος : Αιτήσεις εγγραφής και εξάλειψης προσημειώσεων έτους 2012 

       

 Χρονολογίες : 20/12/2012 

     

 Επίπεδο περιγραφής : Φάκελος  

      

 Όνομα του παραγωγού  : Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης 

      

 Παρουσίαση περιεχομένου : Διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων 

 

 

 

 

 

Αιτήσεις εγγραφής και εξάλειψης προσημειώσεων έτους 2012

  

 Κωδικός αναγνώρισης : GRGSA-IAM_JUS003.08.F000242 

       

 Τίτλος : Αιτήσεις εγγραφής και εξάλειψης προσημειώσεων έτους 2012 

       

 Χρονολογίες : 20/12/2012 

     

 Επίπεδο περιγραφής : Φάκελος  

      

 Όνομα του παραγωγού  : Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης 

      

 Παρουσίαση περιεχομένου : Διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων 
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Αιτήσεις εγγραφής και εξάλειψης προσημειώσεων έτους 2012

  

 Κωδικός αναγνώρισης : GRGSA-IAM_JUS003.08.F000243 

       

 Τίτλος : Αιτήσεις εγγραφής και εξάλειψης προσημειώσεων έτους 2012 

       

 Χρονολογίες : 20/12/2012 

     

 Επίπεδο περιγραφής : Φάκελος  

      

 Όνομα του παραγωγού  : Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης 

      

 Παρουσίαση περιεχομένου : Διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων 

 

 

 

Αιτήσεις εγγραφής και εξάλειψης προσημειώσεων έτους 2012

  

 Κωδικός αναγνώρισης : GRGSA-IAM_JUS003.08.F000244 Α 

       

 Τίτλος : Αιτήσεις εγγραφής και εξάλειψης προσημειώσεων έτους 2012 

       

 Χρονολογίες : 31/05/2012 

     

 Επίπεδο περιγραφής : Φάκελος  

      

 Όνομα του παραγωγού  : Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης 

      

 Παρουσίαση περιεχομένου : Διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων 
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Αιτήσεις εγγραφής και εξάλειψης προσημειώσεων έτους 2012

  

 Κωδικός αναγνώρισης : GRGSA-IAM_JUS003.08.F000244 Β 

       

 Τίτλος : Αιτήσεις εγγραφής και εξάλειψης προσημειώσεων έτους 2012 

       

 Χρονολογίες : 20/12/2012 

     

 Επίπεδο περιγραφής : Φάκελος  

      

 Όνομα του παραγωγού  : Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης 

      

 Παρουσίαση περιεχομένου : Διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων 

 

 

 

 

Αιτήσεις εγγραφής και εξάλειψης προσημειώσεων έτους 2012

  

 Κωδικός αναγνώρισης : GRGSA-IAM_JUS003.08.F000245 

       

 Τίτλος : Αιτήσεις εγγραφής και εξάλειψης προσημειώσεων έτους 2012 

       

 Χρονολογίες : 31/05/2012 

     

 Επίπεδο περιγραφής : Φάκελος  

      

 Όνομα του παραγωγού  : Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης 

      

 Παρουσίαση περιεχομένου : Διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων 
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Αιτήσεις εγγραφής και εξάλειψης προσημειώσεων έτους 2012

  

 Κωδικός αναγνώρισης : GRGSA-IAM_JUS003.08.F000246 

       

 Τίτλος : Αιτήσεις εγγραφής και εξάλειψης προσημειώσεων έτους 2012 

       

 Χρονολογίες : 31/05/2012 

     

 Επίπεδο περιγραφής : Φάκελος  

      

 Όνομα του παραγωγού  : Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης 

      

 Παρουσίαση περιεχομένου : Διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων 

 

 

 

 

 

Αιτήσεις εγγραφής και εξάλειψης προσημειώσεων έτους 2012

  

 Κωδικός αναγνώρισης : GRGSA-IAM_JUS003.08.F000247 

       

 Τίτλος : Αιτήσεις εγγραφής και εξάλειψης προσημειώσεων έτους 2012 

       

 Χρονολογίες : 1/06/2012 

     

 Επίπεδο περιγραφής : Φάκελος  

      

 Όνομα του παραγωγού  : Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης 

      

 Παρουσίαση περιεχομένου : Διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων 
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Αιτήσεις εγγραφής και εξάλειψης προσημειώσεων έτους 2012

  

 Κωδικός αναγνώρισης : GRGSA-IAM_JUS003.08.F000248 

       

 Τίτλος : Αιτήσεις εγγραφής και εξάλειψης προσημειώσεων έτους 2012 

       

 Χρονολογίες : 1/06/2012 

     

 Επίπεδο περιγραφής : Φάκελος  

      

 Όνομα του παραγωγού  : Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης 

      

 Παρουσίαση περιεχομένου : Διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων 

 

 

 

 

 

Αιτήσεις εγγραφής και εξάλειψης προσημειώσεων έτους 2012

  

 Κωδικός αναγνώρισης : GRGSA-IAM_JUS003.08.F000249 

       

 Τίτλος : Αιτήσεις εγγραφής και εξάλειψης προσημειώσεων έτους 2012 

       

 Χρονολογίες : 1/06/2012 

     

 Επίπεδο περιγραφής : Φάκελος  

      

 Όνομα του παραγωγού  : Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης 

      

 Παρουσίαση περιεχομένου : Διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων 
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Αιτήσεις εγγραφής και εξάλειψης προσημειώσεων έτους 2012

  

 Κωδικός αναγνώρισης : GRGSA-IAM_JUS003.08.F000250 

       

 Τίτλος : Αιτήσεις εγγραφής και εξάλειψης προσημειώσεων έτους 2012 

       

 Χρονολογίες : 5/06/2012 

     

 Επίπεδο περιγραφής : Φάκελος  

      

 Όνομα του παραγωγού  : Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης 

      

 Παρουσίαση περιεχομένου : Διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων 

 

 

 

 

Αιτήσεις εγγραφής και εξάλειψης προσημειώσεων έτους 2012

  

 Κωδικός αναγνώρισης : GRGSA-IAM_JUS003.08.F000251 

       

 Τίτλος : Αιτήσεις εγγραφής και εξάλειψης προσημειώσεων έτους 2012 

       

 Χρονολογίες : 5/06/2012 

     

 Επίπεδο περιγραφής : Φάκελος  

      

 Όνομα του παραγωγού  : Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης 

      

 Παρουσίαση περιεχομένου : Διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων 
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Αιτήσεις εγγραφής και εξάλειψης προσημειώσεων έτους 2012

  

 Κωδικός αναγνώρισης : GRGSA-IAM_JUS003.08.F000252 

       

 Τίτλος : Αιτήσεις εγγραφής και εξάλειψης προσημειώσεων έτους 2012 

       

 Χρονολογίες : 6/06/2012 

     

 Επίπεδο περιγραφής : Φάκελος  

      

 Όνομα του παραγωγού  : Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης 

      

 Παρουσίαση περιεχομένου : Διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων 

 

 

 

Αιτήσεις εγγραφής και εξάλειψης προσημειώσεων έτους 2012

  

 Κωδικός αναγνώρισης : GRGSA-IAM_JUS003.08.F000253 

       

 Τίτλος : Αιτήσεις εγγραφής και εξάλειψης προσημειώσεων έτους 2012 

       

 Χρονολογίες : 6/06/2012 

     

 Επίπεδο περιγραφής : Φάκελος  

      

 Όνομα του παραγωγού  : Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης 

      

 Παρουσίαση περιεχομένου : Διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων 
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Αιτήσεις εγγραφής και εξάλειψης προσημειώσεων έτους 2012

  

 Κωδικός αναγνώρισης : GRGSA-IAM_JUS003.08.F000254 

       

 Τίτλος : Αιτήσεις εγγραφής και εξάλειψης προσημειώσεων έτους 2012 

       

 Χρονολογίες : 6/06/2012 

     

 Επίπεδο περιγραφής : Φάκελος  

      

 Όνομα του παραγωγού  : Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης 

      

 Παρουσίαση περιεχομένου : Διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων 

 

 

 

 

 

Αιτήσεις εγγραφής και εξάλειψης προσημειώσεων έτους 2012

  

 Κωδικός αναγνώρισης : GRGSA-IAM_JUS003.08.F000255 

       

 Τίτλος : Αιτήσεις εγγραφής και εξάλειψης προσημειώσεων έτους 2012 

       

 Χρονολογίες : 7/06/2012 

     

 Επίπεδο περιγραφής : Φάκελος  

      

 Όνομα του παραγωγού  : Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης 

      

 Παρουσίαση περιεχομένου : Διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων 
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Αιτήσεις εγγραφής και εξάλειψης προσημειώσεων έτους 2012

  

 Κωδικός αναγνώρισης : GRGSA-IAM_JUS003.08.F000256 

       

 Τίτλος : Αιτήσεις εγγραφής και εξάλειψης προσημειώσεων έτους 2012 

       

 Χρονολογίες : 7/06/2012 

     

 Επίπεδο περιγραφής : Φάκελος  

      

 Όνομα του παραγωγού  : Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης 

      

 Παρουσίαση περιεχομένου : Διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων 

 

 

 

 

 

 

Αιτήσεις εγγραφής και εξάλειψης προσημειώσεων έτους 2012

  

 Κωδικός αναγνώρισης : GRGSA-IAM_JUS003.08.F000257 

       

 Τίτλος : Αιτήσεις εγγραφής και εξάλειψης προσημειώσεων έτους 2012 

       

 Χρονολογίες : 7/06/2012 

     

 Επίπεδο περιγραφής : Φάκελος  

      

 Όνομα του παραγωγού  : Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης 

      

 Παρουσίαση περιεχομένου : Διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων 

 



Page 126 of 138 
 

Αιτήσεις εγγραφής και εξάλειψης προσημειώσεων έτους 2012

  

 Κωδικός αναγνώρισης : GRGSA-IAM_JUS003.08.F000258 

       

 Τίτλος : Αιτήσεις εγγραφής και εξάλειψης προσημειώσεων έτους 2012 

       

 Χρονολογίες : 8/06/2012 

     

 Επίπεδο περιγραφής : Φάκελος  

      

 Όνομα του παραγωγού  : Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης 

      

 Παρουσίαση περιεχομένου : Διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων 

 

 

 

Αιτήσεις εγγραφής και εξάλειψης προσημειώσεων έτους 2012

  

 Κωδικός αναγνώρισης : GRGSA-IAM_JUS003.08.F000259 

       

 Τίτλος : Αιτήσεις εγγραφής και εξάλειψης προσημειώσεων έτους 2012 

       

 Χρονολογίες : 8/06/2012 

     

 Επίπεδο περιγραφής : Φάκελος  

      

 Όνομα του παραγωγού  : Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης 

      

 Παρουσίαση περιεχομένου : Διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων 
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Αιτήσεις εγγραφής και εξάλειψης προσημειώσεων έτους 2012

  

 Κωδικός αναγνώρισης : GRGSA-IAM_JUS003.08.F000260 

       

 Τίτλος : Αιτήσεις εγγραφής και εξάλειψης προσημειώσεων έτους 2012 

       

 Χρονολογίες : 11/06/2012 

     

 Επίπεδο περιγραφής : Φάκελος  

      

 Όνομα του παραγωγού  : Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης 

      

 Παρουσίαση περιεχομένου : Διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων 

 

 

 

 

Αιτήσεις εγγραφής και εξάλειψης προσημειώσεων έτους 2012

  

 Κωδικός αναγνώρισης : GRGSA-IAM_JUS003.08.F000261 

       

 Τίτλος : Αιτήσεις εγγραφής και εξάλειψης προσημειώσεων έτους 2012 

       

 Χρονολογίες : 11/06/2012 

     

 Επίπεδο περιγραφής : Φάκελος  

      

 Όνομα του παραγωγού  : Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης 

      

 Παρουσίαση περιεχομένου : Διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων 

 



Page 128 of 138 
 

Αιτήσεις εγγραφής και εξάλειψης προσημειώσεων έτους 2012

  

 Κωδικός αναγνώρισης : GRGSA-IAM_JUS003.08.F000262 

       

 Τίτλος : Αιτήσεις εγγραφής και εξάλειψης προσημειώσεων έτους 2012 

       

 Χρονολογίες : 11/06/2012 

     

 Επίπεδο περιγραφής : Φάκελος  

      

 Όνομα του παραγωγού  : Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης 

      

 Παρουσίαση περιεχομένου : Διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων 

 

 

 

 

Αιτήσεις εγγραφής και εξάλειψης προσημειώσεων έτους 2012

  

 Κωδικός αναγνώρισης : GRGSA-IAM_JUS003.08.F000263 

       

 Τίτλος : Αιτήσεις εγγραφής και εξάλειψης προσημειώσεων έτους 2012 

       

 Χρονολογίες : 12/06/2012 

     

 Επίπεδο περιγραφής : Φάκελος  

      

 Όνομα του παραγωγού  : Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης 

      

 Παρουσίαση περιεχομένου : Διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων 
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Αιτήσεις εγγραφής και εξάλειψης προσημειώσεων έτους 2012

  

 Κωδικός αναγνώρισης : GRGSA-IAM_JUS003.08.F000264 

       

 Τίτλος : Αιτήσεις εγγραφής και εξάλειψης προσημειώσεων έτους 2012 

       

 Χρονολογίες : 12/06/2012 

     

 Επίπεδο περιγραφής : Φάκελος  

      

 Όνομα του παραγωγού  : Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης 

      

 Παρουσίαση περιεχομένου : Διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων 

 

 

 

 

Αιτήσεις εγγραφής και εξάλειψης προσημειώσεων έτους 2012

  

 Κωδικός αναγνώρισης : GRGSA-IAM_JUS003.08.F000265 

       

 Τίτλος : Αιτήσεις εγγραφής και εξάλειψης προσημειώσεων έτους 2012 

       

 Χρονολογίες : 23/09/2012 – 24/04/2012 

     

 Επίπεδο περιγραφής : Φάκελος  

      

 Όνομα του παραγωγού  : Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης 

      

 Παρουσίαση περιεχομένου : Διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων 
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 Αιτήσεις εγγραφής και εξάλειψης προσημειώσεων έτους 2012

  

 Κωδικός αναγνώρισης : GRGSA-IAM_JUS003.08.F000266 

       

 Τίτλος : Αιτήσεις εγγραφής και εξάλειψης προσημειώσεων έτους 2012 

       

 Χρονολογίες : 25/09/2012 

     

 Επίπεδο περιγραφής : Φάκελος  

      

 Όνομα του παραγωγού  : Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης 

      

 Παρουσίαση περιεχομένου : Διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων 

 

 

 

 

 

Αιτήσεις εγγραφής και εξάλειψης προσημειώσεων έτους 2012

  

 Κωδικός αναγνώρισης : GRGSA-IAM_JUS003.08.F000267 

       

 Τίτλος : Αιτήσεις εγγραφής και εξάλειψης προσημειώσεων έτους 2012 

       

 Χρονολογίες : 25/09/2012 

     

 Επίπεδο περιγραφής : Φάκελος  

      

 Όνομα του παραγωγού  : Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης 

      

 Παρουσίαση περιεχομένου : Διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων 
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Αιτήσεις εγγραφής και εξάλειψης προσημειώσεων έτους 2012

  

 Κωδικός αναγνώρισης : GRGSA-IAM_JUS003.08.F000268 

       

 Τίτλος : Αιτήσεις εγγραφής και εξάλειψης προσημειώσεων έτους 2012 

       

 Χρονολογίες : 27/09/2012 

     

 Επίπεδο περιγραφής : Φάκελος  

      

 Όνομα του παραγωγού  : Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης 

      

 Παρουσίαση περιεχομένου : Διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων 

 

 

 

Αιτήσεις εγγραφής και εξάλειψης προσημειώσεων έτους 2012

  

 Κωδικός αναγνώρισης : GRGSA-IAM_JUS003.08.F000269 

       

 Τίτλος : Αιτήσεις εγγραφής και εξάλειψης προσημειώσεων έτους 2012 

       

 Χρονολογίες : 27/09/2012 

     

 Επίπεδο περιγραφής : Φάκελος  

      

 Όνομα του παραγωγού  : Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης 

      

 Παρουσίαση περιεχομένου : Διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων 
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Αιτήσεις εγγραφής και εξάλειψης προσημειώσεων έτους 2012

  

 Κωδικός αναγνώρισης : GRGSA-IAM_JUS003.08.F000270 

       

 Τίτλος : Αιτήσεις εγγραφής και εξάλειψης προσημειώσεων έτους 2012 

       

 Χρονολογίες : 27/09/2012 

     

 Επίπεδο περιγραφής : Φάκελος  

      

 Όνομα του παραγωγού  : Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης 

      

 Παρουσίαση περιεχομένου : Διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων 

 

 

 

 

Αιτήσεις εγγραφής και εξάλειψης προσημειώσεων έτους 2012

  

 Κωδικός αναγνώρισης : GRGSA-IAM_JUS003.08.F000271 

       

 Τίτλος : Αιτήσεις εγγραφής και εξάλειψης προσημειώσεων έτους 2012 

       

 Χρονολογίες : 28/09/2012 

     

 Επίπεδο περιγραφής : Φάκελος  

      

 Όνομα του παραγωγού  : Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης 

      

 Παρουσίαση περιεχομένου : Διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων 
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Αιτήσεις εγγραφής και εξάλειψης προσημειώσεων έτους 2012

  

 Κωδικός αναγνώρισης : GRGSA-IAM_JUS003.08.F000272 

       

 Τίτλος : Αιτήσεις εγγραφής και εξάλειψης προσημειώσεων έτους 2012 

       

 Χρονολογίες : 28/09/2012 

     

 Επίπεδο περιγραφής : Φάκελος  

      

 Όνομα του παραγωγού  : Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης 

      

 Παρουσίαση περιεχομένου : Διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων 

 

   

 

 

Αιτήσεις εγγραφής και εξάλειψης προσημειώσεων έτους 2012

  

 Κωδικός αναγνώρισης : GRGSA-IAM_JUS003.08.F000273 

       

 Τίτλος : Αιτήσεις εγγραφής και εξάλειψης προσημειώσεων έτους 2012 

       

 Χρονολογίες : 28/09/2012 

     

 Επίπεδο περιγραφής : Φάκελος  

      

 Όνομα του παραγωγού  : Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης 

      

 Παρουσίαση περιεχομένου : Διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων 
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Αιτήσεις εγγραφής και εξάλειψης προσημειώσεων έτους 2012

  

 Κωδικός αναγνώρισης : GRGSA-IAM_JUS003.08.F000274 

       

 Τίτλος : Αιτήσεις εγγραφής και εξάλειψης προσημειώσεων έτους 2012 

       

 Χρονολογίες : 2/10/2012 

     

 Επίπεδο περιγραφής : Φάκελος  

      

 Όνομα του παραγωγού  : Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης 

      

 Παρουσίαση περιεχομένου : Διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων 

 

   

 

Αιτήσεις εγγραφής και εξάλειψης προσημειώσεων έτους 2012

  

 Κωδικός αναγνώρισης : GRGSA-IAM_JUS003.08.F000275 

       

 Τίτλος : Αιτήσεις εγγραφής και εξάλειψης προσημειώσεων έτους 2012 

       

 Χρονολογίες : 4/10/2012 

     

 Επίπεδο περιγραφής : Φάκελος  

      

 Όνομα του παραγωγού  : Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης 

      

 Παρουσίαση περιεχομένου : Διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων 
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Αιτήσεις εγγραφής και εξάλειψης προσημειώσεων έτους 2012

  

 Κωδικός αναγνώρισης : GRGSA-IAM_JUS003.08.F000276 

       

 Τίτλος : Αιτήσεις εγγραφής και εξάλειψης προσημειώσεων έτους 2012 

       

 Χρονολογίες : 5/10/2012 

     

 Επίπεδο περιγραφής : Φάκελος  

      

 Όνομα του παραγωγού  : Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης 

      

 Παρουσίαση περιεχομένου : Διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων 

 

 

 

Αιτήσεις εγγραφής και εξάλειψης προσημειώσεων έτους 2012

  

 Κωδικός αναγνώρισης : GRGSA-IAM_JUS003.08.F000277 

       

 Τίτλος : Αιτήσεις εγγραφής και εξάλειψης προσημειώσεων έτους 2012 

       

 Χρονολογίες : 5/10/2012 

     

 Επίπεδο περιγραφής : Φάκελος  

      

 Όνομα του παραγωγού  : Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης 

      

 Παρουσίαση περιεχομένου : Διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων 
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Αιτήσεις εγγραφής και εξάλειψης προσημειώσεων έτους 2012

  

 Κωδικός αναγνώρισης : GRGSA-IAM_JUS003.08.F000278 

       

 Τίτλος : Αιτήσεις εγγραφής και εξάλειψης προσημειώσεων έτους 2012 

       

 Χρονολογίες : 5/10/2012 

     

 Επίπεδο περιγραφής : Φάκελος  

      

 Όνομα του παραγωγού  : Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης 

      

 Παρουσίαση περιεχομένου : Διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων 

 

 

 

Αιτήσεις εγγραφής και εξάλειψης προσημειώσεων έτους 2012

  

 Κωδικός αναγνώρισης : GRGSA-IAM_JUS003.08.F000279 

       

 Τίτλος : Αιτήσεις εγγραφής και εξάλειψης προσημειώσεων έτους 2012 

       

 Χρονολογίες : 8/10/2012 – 10/10/2012 

     

 Επίπεδο περιγραφής : Φάκελος  

      

 Όνομα του παραγωγού  : Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης 

      

 Παρουσίαση περιεχομένου : Διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων 
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