
ΠΡΟΣΚΤΗΣΕΙΣ 2011    

1805 | Υπουργείο Οικονοµικών, ∆ιεύθυνση Ελέγχου Τελωνειακών Αρχών 
(∆.Ι.Ε.Τ.Α.), Τµήµα Αρχείου (1993, 1995, 60 κιβ.) 

Παραστατικά ετών 1993, 1995 

 

1806 | Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών, Γενικό Χηµείο του Κράτους, 
Χηµική Υπηρεσία Αγίας Παρασκευής (1984-1999, 1 ντοσιέ (5 φάκελοι )) 

Εκθέσεις µη κανονικών δειγµάτων των ετών 1984, 1987, 1989, 1994, 1999      

 

1807 | Πρωτοδικείο Αθηνών (1878-1969, 827 κιβώτια) 

Αγωγές τακτικής και ευρετήρια (1925-1969).  Ανακοπές και ευρετήρια (1955-1969). 
Αναιρέσεις και ευρετήρια (1956-1969). Πολιτικές αποφάσεις και ευρετήρια (1961-
1969). Ασφαλιστικά µέτρα και ευρετήρια (1968-1969). Εφέσεις και ευρετήρια (1958-
1969). Απαλλοτριώσεις και ευρετήρια (1950-1975). Εργατικά και ευρετήρια (1960. 
1967-1975). Μισθώσεις και ευρετήρια (1969-1975). Εκουσία Πολυµελούς (1968-
1969). Εκουσία Μονοµελούς (1968-1969). Πρακτικά και αποφάσεις διεξαγωγής µε 
αριθµό αγωγής (1968-1971). Πρακτικά συναίνεσης προς υιοθεσία/Εκουσία 
Πολυµελούς (1971-1990). ∆ιεξαγωγές Ειρηνοδικείου (1970-1989). Εκθέσεις 
ορκίσεως πραγµατογνωµόνων Εκουσίας Πολυµελούς (Ιατρών) και Εκθέσεις θέσεως 
υπό δικαστική απαγόρευση (1976-1989). Πραγµατογνωµοσύνες και ευρετήρια (1884-
1990). Εταιρικά και ευρετήρια (1878-1970). 
 

 

1808 | Υπουργείο Οικονοµικών, ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία (∆.Ο.Υ.) Αγίας 
Παρασκευής (1991-1995, 4 κιβώτια) 

20 φάκελοι (500 υποφάκελοι) µε φορολογικές δηλώσεις φυσικών προσώπων και 5% 
του συνόλου των υποφακέλων Νοµικών Προσώπων      

 

1809 | Βασιλικά Ανάκτρορα / Προεδρία της ∆ηµοκρατίας (1950-1990, 5 κιβώτια) 

Αλληλογραφία του Ιδιαιτέρου Γραφείου της Προεδρίας της ∆ηµοκρατίας, δέσµες 
εγγράφων και φάκελοι σχετικά µε θέµατα εθιµοτυπίας (παρελάσεις, ξένοι επίσηµοι), 
οικονοµικά θέµατα Ανακτόρων και Προεδρίας, υποθέσεις Στρατιωτικού Οίκου κ.ά.       

 

1810 | Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας (1972-2008, 24 κιβώτια) 

Υλικό από διάφορες ∆ιευθύνσεις του Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας που αφορά: 
Ατυχήµατα σκαφών, αλληλογραφία µε λιµενικές αρχές για ναυτικά ατυχήµατα, 
δελτία συµβάντων, αποφάσεις επιβολής προστίµου, ναυάγια–ανελκύσεις, κλοπές–
αναζητήσεις πλοίων, ρύπανση από πλοία, επιστολές-καταγγελίες ναυτεργατικών 
θεµάτων, ναυάγιο Jupiter, παραβάσεις παράνοµης αλιείας, θέµατα ∆ιεύθυνσης 
Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος, Συνεδριάσεις του Συµβουλίου Ακτοπλοϊκών 
Συγκοινωνιών (Σ.Α.Σ.), ναυλολόγιο.      

 



1811 | Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης, Ελληνική Αστυνοµία, Γενική Αστυνοµική 
∆ιεύθυνση Αττικής, ∆ιεύθυνση Άµεσης ∆ράσης (2000, 6 κιβώτια) 

Ηµερήσια δελτία εγγραφής συµβάντων οχηµάτων (Η.∆.Ο.) του µηνός Ιουλίου.      

 

1812 | Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών, ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσίας 
(∆.Ο.Υ.) Κορυδαλλού (1982-2007, 14 κιβώτια) 

∆ηλώσεις φόρου εισοδήµατος Φυσικών και Νοµικών Προσώπων, προσωρινές και 
εκκαθαριστικές δηλώσεις ΦΜΥ (Φόρος Μισθωτών Υπαλλήλων), περιοδικές και 
εκκαθαριστικές  δηλώσεις ΦΠΑ Φυσικών και Νοµικών Προσώπων, χρηµατικοί 
κατάλογοι και συνοδευτικά έγγραφα, διπλότυπα είσπραξης τύπου Α΄ και Β΄, στελέχη 
αποδεικτικών φορολογικής ενηµερότητας και αιτήσεις αυτών, βιβλία καταχώρησης 
προσκλήσεων οφειλετών, βιβλία εισπρακτέων εσόδων, λογιστικά βιβλία, βιβλία 
κίνησης αντιτίµων κ.α.      

 

1813 | Πρωτοδικείο Αθηνών, Τµήµα ∆ιαθηκών (1854-1921, 17 κιβώτια) 

∆ιαθήκες      

 

1814 | Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών (1982-2001, 3 κιβώτια) 

100 φάκελοι κοινωνικής  έρευνας και τα σχετικά έγγραφα από το 1998 έως και το 
2001 του Τµήµατος Ανηλίκων και των βιβλίων καταχώρησης πειστηρίων έως και το 
έτος 1994 του Τµήµατος ∆ίωξης Αυτοφώρων Εγκληµάτων-Κατηγορητηρίων Α΄ 
Ποινικής ∆ίωξης και Αυτοφώρου ∆ιαδικασίας-Πειστηρίων.   

 

    

1815 | Πρωτοδικείο Αθηνών: Βουλευτικές εκλογές 4/10/2009 (2009, 1 κιβώτιο) 

Ψηφοδέλτια από το εκλογικό υλικό των Βουλευτικών Εκλογών της 4ης Οκτωβρίου 
2009.      

 

1816 | Εφετείο Αθηνών (1995-2009, 10 κιβώτια)      

∆ικογραφίες επί ποινικών υποθέσεων και πολιτικών υποθέσεων, ευρωεκλογές εκτός 
των πρακτικών της εφορευτικής επιτροπής 

 

1817 | Τσακιράκης, Αλέξανδρος (1940-1997, 1 κιβώτιο (2660 φιλµ και ένα άλµπουµ 
φωτογραφιών) 

Αρχείο του φωτογράφου Αλέξανδρου Τσακιράκη που καλύπτει κυρίως την 
µεταπολεµική πολιτική ζωή (1950-1997). 

 

1818 | Βασιλικά Ανάκτορα / Προεδρία της ∆ηµοκρατίας, ∆ιπλωµατικό Γραφείο 
(1963-2005, 48 κιβώτια) 



Επίσηµες επισκέψεις Προέδρου Ελληνικής ∆ηµοκρατίας στο εξωτερικό, επίσηµες 
επισκέψεις ξένων ηγετών, αλληλογραφία µε υπουργεία.    

 

 1819 | Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιά (1990-2005, 1 κιβώτιο) 

10 φάκελοι ψυχασθενών των ετών 2000-2005 και 1 κιβώτιο δικογραφιών 
παραγραφεισών λόγω 20ετίας µε Εισαγγελική ∆ιάταξη µε χρόνο τέλεσης έως το 
1990.      

 

1820 | Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών, Υπηρεσία ∆ηµοσιονοµικού 
Ελέγχου στη Νοµαρχία ∆υτικής Αττικής (1973-2006, 31 κιβώτια) 

Βιβλία (πρωτοκόλλου, εγκρίσεων και εντολών πληρωµής, υπολόγων, ηµερολόγια, 
καθολικά), στελέχη χρηµατικών ενταλµάτων, φάκελοι δηµοσίων επενδύσεων, 
φάκελοι χανσενικών, µητρώα υπαλλήλων, µισθοδοσία υπαλλήλων.      

 

1821 | Βασιλικά Ανάκτορα / Προεδρία της ∆ηµοκρατίας, Γραφείο Οικονοµικών 
Υποθέσεων (περ. 1950-1980, 9 κιβώτια) 

ΦΕΚ 19ου αιώνα. Ευρετήρια ΦΕΚ 20ου αιώνα. Αλληλογραφία µε αιτήµατα πολιτών 
προς τα Ανάκτορα των δεκαετιών '50, '60, '70. Βιβλία καταχώρησης χρηµατικών 
ενταλµάτων (δεκαετία '60). Αρχιτεκτονικά σχέδια Προεδρικού Μεγάρου και Κήπου 
      

1822 | Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, ∆ιεύθυνση Μητρώων & 
Τεχνικών Επαγγελµάτων (∆15), Τµήµα Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων 
(ΜΕΕΠ) (2001-2005, 17 κιβώτια) 

Εκθέσεις δραστηριότητας εταιρειών Ε - Η και 3ης - 7ης τάξης, ενηµερότητες πτυχίου, 
Πιστοποιητικά ΜΕΚ (Μητρώο εµπειρίας κατασκευαστών) και ΜΕΕΠ (Μητρώο 
εργοληπτικών επιχειρήσεων)..      

 

1823 | Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, ∆ιεύθυνση 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Β' Αθήνας, 1ο Γραφείο (1984-2009, 3 φάκελοι, 
δέσµη δύο κλασέρ και δέσµη δύο φακέλων) 

Βιβλία Πρωτοκόλλου. Πειθαρχικές υποθέσεις. Μεταβολές υπηρεσιακής κατάστασης 
εκπαιδευτικών. Άδειες εκπαιδευτικών και δοικητικού προσωπικού. Οικονοµικά 
θέµατα.      

 

1824 | Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταµείο Ασφάλισης Μισθωτών 
(ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), Περιφερειακό Υποκατάστηµα Ελευσίνας (1982-1995, 3 κιβώτια) 

Φάκελοι ατυχηµάτων (Τµήµα Παροχών Ασθενείας) και έγγραφα ∆ιευθυντή (Τµήµα 
Εσόδων).  

1825 | Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης, Ελληνική Αστυνοµία, Γενική Αστυνοµική 
∆ιεύθυνση Αττικής, (Επιτελείο), Τµήµα Γενικής Αστυνόµευσης (1992-1999, 7 
φάκελοι)      



Φάκελοι υποθέσεων  που αφορούν θέµατα γενικής αστυνόµευσης: κοινωνική ειρήνη, 
λειτουργία κέντρων διασκέδασης, επερωτήσεις βουλευτών. 

 

1826 | Υπουργείο Οικονοµικών, ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία (∆.Ο.Υ.) 
Παλλήνης, Τµήµα Κεφαλαίου (1945-1982, 9 κιβώτια (50 φάκελοι)\) 

∆ηλώσεις φόρου κληρονοµιών.      

 

1827 | Υπουργείο Οικονοµικών, Τοπικό Τελωνειακό Γραφείο Ωρωπού (1945-
2004, 128 βιβλία και 1 φάκελος εγγράφων). 

Βιβλία καταχώρησης αλληλογραφίας (1945-2004). Πρόχειρα Βιβλία Ταµείου (1945-
2001). Ηµερολόγια Ταµείου (1954-1990). Πρωτόκολλα επιθεώρησης χρηµατικής 
διαχείρισης (1946-1996). Πρωτόκολλα επιθεώρησης ετήσιου κλεισίµατος βιβλίων 
(1946-1996).  

    

1828 | Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας, Έδρα Ναυτιλιακού Ακολούθου στο 
Αµβούργο (Προξενικό Λιµεναρχείο Αµβούργου) (1984-2000) 

Αλληλογραφία του Προξενικού Λιµεναρχείου Αµβούργου µε τις υπηρεσίες του 
Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας: αναφορές, στατιστικοί πίνακες, έντυπα σήµατα, 
αποσπάσµατα Τύπου κ.ά  

 

1829 | Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Ταµείο Είσπραξης Εσόδων Πειραιά 
(1958-1991, 1 φάκελος εγγράφων)      

Το υλικό του αρχείου αποτελείται από 15 φακέλους υποθέσεων και περιλαµβάνει 
έγγραφα (κατασχετήρια έγγραφα εις χείρας τρίτου, αποδεικτικά, δικαστικές 
αποφάσεις και δικαιοπρακτικά έγγραφα, αλληλογραφία µε τη Νοµική Υπηρεσία του 
Περιφερειακού Υποκαταστήµατος ΙΚΑ κλπ.) που αφορά κυρίως διαδικασίας 
διοικητικής εκτέλεσης (Τµήµα διοικητικής Εκτέλεσης).    

 


