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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. απόφ.  13/2012 (1) 

Τροποποίηση και συμπλήρωση του Εσωτερικού
Κανονισμού Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Πειραιώς.

  Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
(Σε συμβούλιο) 

  Σήμερα 7 Ιουνίου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00΄ 
στο Κατάστημα του Αρείου Πάγου και στην αίθουσα 
διασκέψεων της Ολομέλειας (γρ. 205 του 2ου ορόφου) 
συνήλθε, ύστερα από νόμιμη πρόσκληση της Προέδρου 
του Αρείου Πάγου, η, κατά τα άρθρα 14 και 17 του Κώ−
δικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικα−
στικών Λειτουργών (κυρωτικός νόμος 1756/1988, όπως 
ισχύει σήμερα), Ολομέλεια σε συμβούλιο, στην οποία 
έλαβαν μέρος οι: 1) Ρένα Ασημακοπούλου, Πρόεδρος 
του Αρείου Πάγου, 2) Δημήτριος Πατινίδης, 3) Γεώργιος 
Χρυσικός, 4) Νικόλαος Ζαΐρης, Αντιπρόεδροι του Αρεί−
ου Πάγου, 5) Αιμιλία Λίτινα, 6) Βασίλειος Λυκούδης, 7) 
Γεώργιος Γιαννούλης−Εισηγητής, 8) Ανδρέας Τσόλιας, 
9) Βασίλειος Φούκας, 10) Δήμητρα Παπαντωνοπούλου, 
11) Νικόλαος Λεοντής, 12) Βιολέττα Κυτέα, 13) Βαρβάρα 
Κριτσωτάκη, 14) Γρηγόριος Κουτσόπουλος, 15) Σπυρίδων 
Μιτσιάλης, 16) Βασιλική Θάνου−Χριστοφίλου, 17) Γεώργι−
ος Γεωργέλλης, 18) Δημήτριος Μουστάκας, 19) Δημήτρι−

ος Μαζαράκης, 20) Παναγιώτης Ρουμπής, 21) Ανδρέας 
Δουλγεράκης, 22) Κωνσταντίνος Φράγκος, 23) Νικόλα−
ος Πάσσος, 24) Νικόλαος Μπιχάκης, 25) Χρυσόστομος 
Ευαγγέλου, 26) Κωνσταντίνος Τσόλας, 27) Δημήτριος 
Κράνης, 28) Ανδρέας Ξένος, 29) Κυριακούλα Γεροστάθη, 
30) Βασίλειος Φράγγος, 31) Ευφημία Λαμπροπούλου, 
32) Δημήτριος Κόμης, 33) Βασίλειος Λαμπρόπουλος, 
34) Αντώνιος Ζευγώλης, 35) Ερωτόκριτος Καλούδης, 
36) Ασπασία Καρέλλου, 37) Γεράσιμος Φουρλάνος, 38) 
Μιλτιάδης Σπυρόπουλος, 39) Αργύριος Σταυράκης, 40) 
Ιωάννα Πετροπούλου, 41) Στυλιανή Γιαννούκου, 42) Δήμη−
τρα Λεοντάρη−Μπουρνάκα, 43) Εμμανουήλ Κλαδογένης 
και 44) Γεώργιος Σακκάς, Αρεοπαγίτες. Κωλύονται και 
δεν παρέστησαν οι λοιποί Αντιπρόεδροι του Αρείου 
Πάγου και Αρεοπαγίτες.

Παραστάθηκαν ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ιω−
άννης−Σπυρίδων Τέντες και η Γραμματέας της Ολομε−
λείας Μάρθα Ψαραύτη, Προϊσταμένη Διεύθυνσης της 
Γραμματείας του Αρείου Πάγου.

Στην αρχή της συνεδρίασης, η Πρόεδρος γνωστο−
ποίησε στα μέλη της Ολομέλειας ότι στον Άρειο Πάγο 
υπηρετούν, εκτός από την Πρόεδρο του Αρείου Πάγου, 
10 Αντιπρόεδροι και 59 Αρεοπαγίτες.

Κατόπιν, μετά από εντολή της Προέδρου, η Γραμ−
ματέας της Ολομέλειας, εκφώνησε τα ονόματα των 
υπηρετούντων Αντιπροέδρων του Αρείου Πάγου και 
Αρεοπαγιτών, όπου διαπιστώθηκε ότι από τους 69 υπη−
ρετούντες Δικαστές είναι παρόντες οι αναφερόμενοι 
στην αρχή της παρούσας σαράντα τέσσερις (44), δη−
λαδή είναι παρόντα περισσότερα από τα μισά μέλη της, 
άρα υπάρχει η προβλεπόμενη από το νόμο απαρτία 
(άρθρο 14 παρ. 5, εδ. α΄ του Ν. 1756/1988, όπως αυτό 
αντικ. από το άρθρο 3 παρ. 1 του Ν. 1868/1989).

Στη συνέχεια η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συ−
νεδρίασης.

Η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου συγκλήθηκε νομίμως, 
κατόπιν της από 28−5−2012 έγγραφης πρόσκλησης της 
Προέδρου του Αρείου Πάγου προς τους υπηρετούντες 
στον Άρειο Πάγο δικαστικούς λειτουργούς (άρθρο 14 
παρ. 2 εδ. α΄ ν. 1756/1988, όπως αντικ. από το άρθρο 3 
παρ. 1 του Ν. 1868/1989), προκειμένου να επιληφθεί του 
2382/17−5−2012 εγγράφου της Προέδρου του Τριμελούς 
Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Πειραιώς, το 
οποίο έχει ως ακολούθως: «Σας διαβιβάζουμε τη με αρ. 
4/23−2−2012 απόφαση της Ολομέλειας του Πρωτοδικείου 
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Πειραιώς σχετικά α) με τη συμπλήρωση του Κανονισμού 
Εσωτερικής Υπηρεσίας του δικαστηρίου μας και β) τον 
ορισμό Επίκουρου Ανακριτή στο ΣΤ΄ Ανακριτικό Τμήμα, 
κατόπιν του με αρ.πρωτ. 2382/7−5−2012 εγγράφου της 
Προϊσταμένης του Τμήματος Α1΄ του Υπουργείου Δικαιο−
σύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Χρο−
νοπούλου Κατά την άποψή μας νομίμως υποβλήθηκε η 
ως άνω απόφαση στον Υπουργό Δικαιοσύνης προκειμέ−
νου να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 
κατά τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 17 στοιχ. Α7 
του Ν. 1756/1988 όπως αυτή ίσχυε την 23−2−2012, οπότε 
συνεκλήθη και αποφάσισε η εν λόγω Ολομέλεια».

Ο Εισηγητής−Αρεοπαγίτης Γεώργιος Γιαννούλης, αφού 
έθεσε υπόψη των μελών της Ολομέλειας: α. το παρα−
πάνω έγγραφο του Πρωτοδικείου Πειραιώς, β. το υπ’ 
αριθμ. 177/30−1−2012 έγγραφο του Εφετείου Πειραιώς, 
από το οποίο προκύπτει το σύνολο των αποφάσεων 
του Πρωτοδικείου Πειραιώς, που εκδόθηκαν κατά το 
ημερολογιακό έτος 2011 (πολιτικών και ποινικών) και 
γ. την υπό κρίση υπ’ αριθμ. 4/2011 απόφαση της Ολο−
μέλειας του Πρωτοδικείου Πειραιώς, εισηγήθηκε την 
έγκρισή της. 

Ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ιωάννης – Σπυρίδων 
Τέντες ανέπτυξε την πρότασή του και συμφώνησε με 
την άποψη του Εισηγητή. Στη συνέχεια, σύμφωνα με το 
άρθρο 14 παρ. 1 εδ. γ΄ του Ν. 1756/1988, όπως αντικ. με 
το άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 3388/2005, ο Εισαγγελέας του 
Αρείου Πάγου αποχώρησε.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Επειδή, κατά την § 7 του στοιχείου Α «Κανονισμοί» του 
άρθρου 17 του Ν. 1756/1988 «Κώδικας Οργανισμού Δικα−
στηρίων και κατάστασης δικαστικών λειτουργών», όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 86 § 2 του Ν. 4055/2012, 
οι καταρτιζόμενοι κανονισμοί εσωτερικής υπηρεσίας 
των δικαστηρίων, καθώς και οι τροποποιήσεις τους, 
υποβάλλονται αμέσως στις οικείες ολομέλειες των 
ανωτάτων δικαστηρίων, οι οποίες έχουν δικαίωμα συ−
μπλήρωσης, τροποποίησης ή ακύρωσης αυτών, ως προς 
όλα τα σημεία και ειδικώτερα ως προς τον αριθμό των 
δικασίμων και των υποθέσεων που προσδιορίζονται σε 
κάθε δικάσιμο. Οι κανονισμοί ισχύουν μόνο μετά την 
τελική έγκρισή τους από τις ολομέλειες των ανωτάτων 
δικαστηρίων και αφού διαβιβασθούν στον Υπουργό Δι−
καιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην 
προκειμένη περίπτωση, με την υπ’ αριθ. 4/23.2.2012 από−
φαση της Ολομελείας του Πρωτοδικείου Πειραιώς συ−
μπληρώθηκε το άρθρ. 5 § 3 εδαφ. δ, που με την υπ’ αριθ. 
26/2011 απόφαση της ίδιας ως άνω Ολομελείας είχε ήδη 
αριθμηθεί σε άρθρ. 6 § 3 εδαφ. δ, του κανονισμού Εσω−
τερικής Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Πειραιώς και στις 
προβλεπόμενες από τον κανονισμό δικασίμους στα Μο−
νομελή και Τριμελή Πλημμελειοδικεία ορίστηκαν ειδικές 
δικάσιμοι για την εκδίκαση υποθέσεων φοροδιαφυγής, 
ως εξής: Α) Την α΄, β΄ και γ΄ Τετάρτη κάθε μήνα, κατά το 
χρονικό διάστημα από Σεπτέμβριο μέχρι και Ιούνιο εκά−
στου δικαστικού έτους, να συνεδριάζει το Β΄ Μονομελές 
Πλημμελειοδικείο για την εκδίκαση φορολογικών υποθέ−
σεων. Σε κάθε συνεδρίαση του ως άνω Δικαστηρίου, θα 
εισάγονται προς εκδίκαση πενήντα (50) υποθέσεις, από 
τις οποίες σαράντα (40) θα προσδιορίζονται από τον 
Εισαγγελέα και οι υπόλοιπες δέκα (10) από το Δικαστή−

ριο σε περίπτωση αναβολής σε ρητή δικάσιμο. Β) Την 
α΄ και γ΄ Πέμπτη κάθε μήνα, κατά το χρονικό διάστημα 
από Σεπτέμβριο μέχρι και Ιούνιο εκάστου δικαστικού 
έτους, να συνεδριάζει το Β΄ Τριμελές Πλημμελειοδικείο 
για την εκδίκαση φορολογικών υποθέσεων σε πρώτο 
και δεύτερο βαθμό. Σε κάθε συνεδρίαση του ως άνω 
δικαστηρίου θα εισάγονται προς εκδίκαση πενήντα (50) 
υποθέσεις, από τις οποίες σαράντα (40) θα προσδιορί−
ζονται από τον Εισαγγελέα και οι υπόλοιπες δέκα (10) 
από το Δικαστήριο σε περίπτωση αναβολής σε ρητή 
δικάσιμο, ως χρόνος δε έναρξης προσδιορισμού των 
ανωτέρω δικασίμων τίθεται η 16.9.2012.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου της 
υποθέσεως, η συμπλήρωση του κανονισμού λειτουργίας 
του Πρωτοδικείου Πειραιώς επιβλήθηκε από την ανάγκη 
να οριστούν ειδικές δικάσιμοι στα Μονομελή και Τριμελή 
Πλημμελειοδικεία, των οποίων η καθ’ ύλη αρμοδιότητα για 
την εκδίκαση υποθέσεων φοροδιαφυγής στηρίζεται στις 
διατάξεις του άρθρου 21 § 5 του Ν. 2523/1997, όπως αυτό 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 § 2 του Ν. 3943/2011, σε 
συνδυασμό με το άρθρο 114 ΚΠΔ, όπως αυτό τροποποιή−
θηκε με το άρθρο 10 § 4 του Ν. 3904/2010, προκειμένου σε 
αυτές να εκδικάζονται αποκλειστικά και μόνο υποθέσεις 
φορολογικών πλημμελημάτων. Περαιτέρω,

Όσον αφορά το Α΄ και Β΄ Μονομελές Πλημμελειοδικείο 
Πειραιά, το έτος 2011 προσδιορίστηκαν προς εκδίκα−
ση 13.873 ποινικές υποθέσεις, από τις οποίες οι 1.308 
αφορούσαν φορολογικά πλημμελήματα. Κατά το ίδιο 
έτος, δημοσιεύτηκαν 18.533 αποφάσεις, εκ των οποίων 
οι 1.259 αφορούσαν φορολογικά πλημμελήματα. Για το 
έτος 2012 έχουν προσδιοριστεί προς εκδίκαση 12.044 
υποθέσεις, εκ τω οποίων μέχρι τις 30.9.2012 563 υπο−
θέσεις που αφορούν φορολογικά πλημμελήματα. Όσον 
αφορά το Α΄, Β΄ και Γ΄ Τριμελές Πλημμελειοδικείο Πει−
ραιά, κατά το έτος 2011 προσδιορίστηκαν προς εκδί−
καση 16.747 ποινικές υποθέσεις, εκ των οποίων οι 367 
αφορούσαν φορολογικά πλημμελήματα. Κατά το ίδιο 
έτος, δημοσιεύτηκαν 17.329 αποφάσεις, εκ των οποίων 
οι 938 αφορούσαν φορολογικά πλημμελήματα. Για το 
έτος 2012 έχουν προσδιοριστεί προς εκδίκαση 10.151 
υποθέσεις, εκ των οποίων οι 705 αφορούν φορολογικά 
πλημμελήματα. Με βάση τον παραπάνω αριθμό των 
υποθέσεων που προσδιορίζονται προς εκδίκαση κατά 
δικάσιμο, ο γενόμενος από την Ολομέλεια καθορισμός 
ειδικών δικασίμων στα Μονομελή και Τριμελή Πλημμε−
λειοδικεία και ο αριθμός των εισαγόμενων προς εκδί−
καση υποθέσεων κρίνεται, ότι εξυπηρετεί την ανάγκη 
της ταχείας εκδικάσεως των υποθέσεων φοροδιαφυγής 
αρμοδιότητας του Πλημμελειοδικείου Πειραιώς. Ενόψει 
τούτων δεν ανακύπτει ανάγκη συμπληρώσεως, τροπο−
ποιήσεως ή ακυρώσεως της γενόμενης συμπληρώσεως 
του ανωτέρω κανονισμού. Συνεπώς, πρέπει να εγκριθεί 
αυτός ως έχει.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Εγκρίνει την ως άνω τροποποίηση του Εσωτερικού 
Κανονισμού Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Πειραιώς, που 
έγινε με την υπ’ αριθ. 4/23.2.2012 απόφαση της Ολομε−
λείας αυτού.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και εκδόθηκε στην Αθήνα στις 
7 Ιουνίου 2012. 

Η Πρόεδρος

ΡΕΝΑ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
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    Αριθμ. απόφ. 22/2012 (2)
Τροποποίηση και συμπλήρωση το Κανονισμού 
Εσωτερικής Υπηρεσίας του Εφετείου Λάρισας.

  Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
(Σε συμβούλιο) 

  Σήμερα 5 Ιουλίου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00΄ 
στο Κατάστημα του Αρείου Πάγου και στην αίθουσα 
διασκέψεων της Ολομέλειας (γρ. 205 του 2ου ορόφου) 
συνήλθε, ύστερα από νόμιμη πρόσκληση της Προέδρου 
του Αρείου Πάγου, η, κατά τα άρθρα 14 και 17 του Κώδικα 
Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών 
Λειτουργών (κυρωτικός νόμος 1756/1988, όπως ισχύει 
σήμερα), Ολομέλεια σε συμβούλιο, στην οποία έλαβαν 
μέρος οι: 1) Ρένα Ασημακοπούλου, Πρόεδρος του Αρείου 
Πάγου, 2) Δημήτριος Πατινίδης, 3) Θεοδώρα Γκοΐνη, 4) 
Γεώργιος Χρυσικός, 5) Νικόλαος Ζαΐρης, Αντιπρόεδροι 
του Αρείου Πάγου, 6) Χαράλαμπος Δημάδης, 7) Βασί−
λειος Λυκούδης, 8) Γεώργιος Γιαννούλης – Εισηγητής, 
9) Βασίλειος Φούκας, 10) Δήμητρα Παπαντωνοπούλου, 
11) Νικόλαος Λεοντής, 12) Βιολέττα Κυτέα, 13) Βαρβάρα 
Κριτσωτάκη, 14) Γρηγόριος Κουτσόπουλος, 15) Σπυρίδων 
Μιτσιάλης, 16) Δημήτριος Μουστάκας, 17) Δημήτριος Μα−
ζαράκης, 18) Παναγιώτης Ρουμπής, 19) Ανδρέας Δουλγε−
ράκης, 20) Κωνσταντίνος Φράγκος, 21) Νικόλαος Πάσσος, 
22) Γεώργιος Αδαμόπουλος, 24) Νικόλαος Μπιχάκης, 
24) Ιωάννης Γιαννακόπουλος, 25) Χρυσόστομος Ευαγγέ−
λου, 26) Κωνσταντίνος Τσόλας, 27) Δημήτριος Κράνης, 
28) Χριστόφορος Κοσμίδης, 29) Ανδρέας Ξένος, 30) Νι−
κόλαος Τρούσας, 31) Δημήτριος Κόμης, 32) Βασίλειος 
Λαμπρόπουλος, 33) Αντώνιος Ζευγώλης, 34) Ερωτόκρι−
τος Καλούδης, 35) Ασπασία Καρέλλου, 36) Γεράσιμος 
Φουρλάνος, 37) Μιλτιάδης Σπυρόπουλος 38) Αργύριος 
Σταυράκης, 39) Ιωάννα Πετροπούλου, 40) Στυλιανή Γι−
αννούκου, 41) Ειρήνη Κιουρκτσόγλου−Πετρουλάκη, 42) 
Δήμητρα Λεοντάρη−Μπουρνάκα, 43) Εμμανουήλ Κλα−
δογένης, 44) Γεώργιος Σακκάς και 45) Μαρία Βασιλάκη, 
Αρεοπαγίτες. Κωλύονται και δεν παρέστησαν οι λοιποί 
Αντιπρόεδροι του Αρείου Πάγου και Αρεοπαγίτες.

Παραστάθηκαν ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ιω−
άννης−Σπυρίδων Τέντες και η Γραμματέας της Ολομε−
λείας Μάρθα Ψαραύτη, Προϊσταμένη Διεύθυνσης της 
Γραμματείας του Αρείου Πάγου.

Στην αρχή της συνεδρίασης, η Πρόεδρος γνωστο−
ποίησε στα μέλη της Ολομέλειας ότι στον Άρειο Πάγο 
υπηρετούν, εκτός από την Πρόεδρο του Αρείου Πάγου, 
6 Αντιπρόεδροι και 51 Αρεοπαγίτες.

Κατόπιν, μετά από εντολή της Προέδρου, η Γραμ−
ματέας της Ολομέλειας, εκφώνησε τα ονόματα των 
υπηρετούντων Αντιπροέδρων του Αρείου Πάγου και 
Αρεοπαγιτών, όπου διαπιστώθηκε ότι από τους 57 υπη−
ρετούντες Δικαστές είναι παρόντες οι αναφερόμενοι 
στην αρχή της παρούσας σαράντα πέντε (45), δηλαδή 
είναι παρόντα περισσότερα από τα μισά μέλη της, άρα 
υπάρχει η προβλεπόμενη από το νόμο απαρτία (άρθρο 
14 παρ. 5, εδ. α΄ του Ν. 1756/1988, όπως αυτό αντικ. από 
το άρθρο 3 παρ. 1 του Ν. 1868/1989).

Στη συνέχεια η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συ−
νεδρίασης.

Η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου συγκλήθηκε νομίμως, 
κατόπιν της από 29−6−2012 έγγραφης πρόσκλησης της 
Προέδρου του Αρείου Πάγου προς τους υπηρετούντες 
στον Άρειο Πάγο δικαστικούς λειτουργούς (άρθρο 14 παρ. 

2 εδ. α΄ Ν. 1756/1988, όπως αντικ. από το άρθρο 3 παρ. 1 του 
Ν. 1868/1989), προκειμένου να επιληφθεί του 1989/6−6−2012 
εγγράφου του Προέδρου Εφετών Λάρισας, το οποίο έχει 
ως ακολούθως: «Σας υποβάλλουμε, σύμφωνα με το άρθρο 
86 παρ. 2 του Ν. 4055/2012 την υπ’ αριθμ. 3/2012 απόφα−
ση της Ολομέλειας του Εφετείου Λάρισας, σε επίσημο 
αντίγραφο, με την οποία αποφασίσθηκε η τροποποίηση 
– συμπλήρωση του ισχύοντος Κανονισμού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας του Εφετείου Λάρισας».

Ο Εισηγητής−Αρεοπαγίτης Γεώργιος Γιαννούλης, αφού 
έθεσε υπόψη των μελών της Ολομέλειας: α. το παραπά−
νω έγγραφο του Εφετείου Λάρισας και β. την υπό κρίση 
υπ’ αριθμ. 3/2012 απόφαση της Ολομέλειας του ως άνω 
Εφετείου, εισηγήθηκε την έγκρισή της. 

Ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ιωάννης – Σπυρίδων 
Τέντες ανέπτυξε την πρότασή του και συμφώνησε με 
την άποψη του Εισηγητή. Στη συνέχεια, σύμφωνα με το 
άρθρο 14 παρ. 1 εδ. γ΄ του Ν. 1756/1988, όπως αντικ. με 
το άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 3388/2005, ο Εισαγγελέας του 
Αρείου Πάγου αποχώρησε.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Επειδή, κατά την § 7 του στοιχείου Α «Κανονισμοί» του 
άρθρου 17 του Ν. 1756/1988 «Κώδικας Οργανισμού Δικα−
στηρίων και κατάστασης δικαστικών λειτουργών», όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 86 § 2 του Ν. 4055/2012, 
οι καταρτιζόμενοι κανονισμοί εσωτερικής υπηρεσίας 
των δικαστηρίων, καθώς και οι τροποποιήσεις τους, 
υποβάλλονται αμέσως στις οικείες ολομέλειες των 
ανωτάτων δικαστηρίων, οι οποίες έχουν δικαίωμα συ−
μπλήρωσης, τροποποίησης ή ακύρωσης αυτών, ως προς 
όλα τα σημεία και ειδικώτερα ως προς τον αριθμό των 
δικασίμων και των υποθέσεων που προσδιορίζονται σε 
κάθε δικάσιμο. Οι κανονισμοί ισχύουν μόνο μετά την 
τελική έγκρισή τους από τις ολομέλειες των ανωτάτων 
δικαστηρίων και αφού διαβιβασθούν στον Υπουργό Δι−
καιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην 
προκειμένη περίπτωση, με την υπ’ αριθ. 3/2.5.2012 από−
φαση της Ολομελείας του Εφετείου Λάρισας τροπο−
ποιήθηκε και συμπληρώθηκε ο κανονισμός εσωτερικής 
υπηρεσίας του ανωτέρω Εφετείου, ως εξής:

1. Από 16.9.2012 προσθήκη δύο (2) δικασίμων Μονομε−
λούς Εφετείου Κακουργημάτων, τη δεύτερη Δευτέρα 
και την τέταρτη Δευτέρα κάθε μήνα, τα οποία θα συ−
νεδριάζουν στην αίθουσα εκδηλώσεων του 3ου ορόφου 
και ώρα 9.00 π.μ., σε έκαστο δε από αυτά θα προσδιο−
ρίζονται υποθέσεις κατ’ ανώτατο όριο δέκα πέντε (15) 
τον αριθμό.

2. Από 1.2.2013 μετατροπή των ήδη υπαρχουσών δικα−
σίμων Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων της πρώτης 
Πέμπτης και της τρίτης Πέμπτης κάθε μήνα σε δικάσι−
μους Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων,

3. Από 1.2.2013 μετατροπή των ήδη προβλεπομένων 
δικασίμων Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων της 
πρώτης Τετάρτης, της δεύτερης Τετάρτης και της πέ−
μπτης Δευτέρας (όταν υπάρχει) σε δικάσιμους Δευ−
τεροβαθμίου Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων, σε 
έκαστο των οποίων θα προσδιορίζονται υποθέσεις κατ’ 
ανώτατο όριο δέκα πέντε (15) τον αριθμό.

4. Από 1.2.2013 οι δικάσιμοι των Ποινικών Εφετείων 
διαμορφώνονται ως εξής; Α. ΜΟΕ: πρώτη Τρίτη, τρίτη 
Τρίτη και τρίτη Τετάρτη, Β. Πενταμελές Εφετείο: πρώτη 
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Δευτέρα και τέταρτη Τετάρτη (ή δεύτερη Τετάρτη, στις 
γιορτές Χριστουγέννων και Πάσχα). Γ, Δευτεροβάθμιο 
Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων: πρώτη Τετάρτη, δεύ−
τερη Τετάρτη και (όταν υπάρχει) πέμπτη Δευτέρα. Δ. 
Πρωτοβάθμιο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων: δεύ−
τερη Δευτέρα, τρίτη Δευτέρα και τέταρτη Δευτέρα. Ε. 
Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων: πρώτη Πέμπτη, 
δεύτερη Δευτέρα, τρίτη Πέμπτη, τέταρτη Δευτέρα. ΣΤ. 
Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων: Τρίτη και Πέμπτη 
κάθε εβδομάδα, πλην της πρώτης Πέμπτης και της τρί−
της Πέμπτης.

5. Την προσθήκη μίας δικασίμου Πολιτικού Εφετείου 
την προτελευταία Παρασκευή κάθε Ιουλίου, ως ημέρα 
συνεδριάσεως για τις θερινές διακοπές, στην οποία θα 
προσδιορίζονται υποθέσεις ασφαλιστικών μέτρων και 
όσες κηρύσσονται από τον Διευθύνοντα το Εφετείο 
κατεπείγουσες.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου της 
υποθέσεως στο Εφετείο Λάρισας υπηρετούν τέσσερις 
(4) Πρόεδροι Εφετών και δεκαπέντε (15) Εφέτες. Κατά το 
έτος 2011 εκδόθηκαν από το Εφετείο αυτό 605 πολιτικές 
αποφάσεις, 2390 αποφάσεις του Τριμελούς Εφετείου 
Πλημμελημάτων, 1013 αποφάσεις του Τριμελούς Εφε−
τείου Κακουργημάτων, 662 αποφάσεις του Πενταμε−
λούς Εφετείου Κακουργημάτων και 24 αποφάσεις του 
ΜΟΕ. Όλες οι υποθέσεις, πολιτικές και ποινικές, προσ−
διορίζονται προς εκδίκαση σε σύντομο χρόνο. Μετά 
τις γενόμενες με το Ν. 4055/2012 τροποποιήσεις της 
αρμοδιότητας των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων 
και την ίδρυση Μονομελών Εφετείων, δεν είναι εφικτός 
ο προσδιορισμός του αριθμού των υποθέσεων που θα 
εισαχθούν προς εκδίκαση σε κάθε δικαστήριο κατά το 
προσεχές χρονικό διάστημα. Πάντως δεν προκύπτει 
λόγος συμπληρώσεως, τροποποιήσεως ή ακυρώσεως 
του ως άνω Κανονισμού. Επομένως πρέπει να εγκριθεί 
αυτός.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Εγκρίνει τις ως άνω τροποποιήσεις και συμπληρώσεις 
του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Εφετείου 
Λάρισας, που έγιναν με την υπ’ αριθ. 3/2.5.2012 απόφαση 
της Ολομελείας του Εφετείου αυτού.

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και εκδόθηκε, στην Αθήνα, 
στις 5 Ιουλίου 2012.

  Η Πρόεδρος

ΡΕΝΑ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
Ö

Αριθμ. απόφ.     23/2012 (3)
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Κανονισμού 
Εσωτερικής Υπηρεσίας του Εφετείου Πειραιώς.

  Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
(Σε συμβούλιο) 

  Σήμερα 5 Ιουλίου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00΄ 
στο Κατάστημα του Αρείου Πάγου και στην αίθουσα 
διασκέψεων της Ολομέλειας (γρ. 205 του 2ου ορόφου) 
συνήλθε, ύστερα από νόμιμη πρόσκληση της Προέδρου 
του Αρείου Πάγου, η, κατά τα άρθρα 14 και 17 του Κώδικα 
Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών 
Λειτουργών (κυρωτικός νόμος 1756/1988, όπως ισχύει 
σήμερα), Ολομέλεια σε συμβούλιο, στην οποία έλαβαν 
μέρος οι: 1) Ρένα Ασημακοπούλου, Πρόεδρος του Αρείου 
Πάγου, 2) Δημήτριος Πατινίδης, 3) Θεοδώρα Γκοΐνη, 4) 

Γεώργιος Χρυσικός, 5) Νικόλαος Ζαΐρης, Αντιπρόεδροι 
του Αρείου Πάγου, 6) Χαράλαμπος Δημάδης, 7) Βασί−
λειος Λυκούδης, 8) Γεώργιος Γιαννούλης, 9) Βασίλειος 
Φούκας – Εισηγητής, 10) Δήμητρα Παπαντωνοπούλου, 
11) Νικόλαος Λεοντής, 12) Βιολέττα Κυτέα, 13) Βαρβάρα 
Κριτσωτάκη, 14) Γρηγόριος Κουτσόπουλος, 15) Σπυρίδων 
Μιτσιάλης, 16) Δημήτριος Μουστάκας, 17) Δημήτριος Μα−
ζαράκης, 18) Παναγιώτης Ρουμπής, 19) Ανδρέας Δουλγε−
ράκης, 20) Κωνσταντίνος Φράγκος, 21) Νικόλαος Πάσσος, 
22) Γεώργιος Αδαμόπουλος, 23) Νικόλαος Μπιχάκης, 
24) Ιωάννης Γιαννακόπουλος, 25) Χρυσόστομος Ευαγ−
γέλου, 26) Κωνσταντίνος Τσόλας, 27) Δημήτριος Κρά−
νης, 28) Χριστόφορος Κοσμίδης, 29) Ανδρέας Ξένος, 30) 
Νικόλαος Τρούσας, 31) Δημήτριος Κόμης, 32) Βασίλειος 
Λαμπρόπουλος, 33) Αντώνιος Ζευγώλης, 34) Ερωτόκρι−
τος Καλούδης, 35) Ασπασία Καρέλλου, 36) Γεράσιμος 
Φουρλάνος, 37) Μιλτιάδης Σπυρόπουλος 38) Αργύριος 
Σταυράκης, 39) Ιωάννα Πετροπούλου, 40) Στυλιανή Γι−
αννούκου, 41) Ειρήνη Κιουρκτσόγλου−Πετρουλάκη, 42) 
Δήμητρα Λεοντάρη−Μπουρνάκα, 43) Εμμανουήλ Κλα−
δογένης, 44) Γεώργιος Σακκάς και 45) Μαρία Βασιλάκη, 
Αρεοπαγίτες. Κωλύονται και δεν παρέστησαν οι λοιποί 
Αντιπρόεδροι του Αρείου Πάγου και Αρεοπαγίτες.

Παραστάθηκαν ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ιω−
άννης−Σπυρίδων Τέντες και η Γραμματέας της Ολομε−
λείας Μάρθα Ψαραύτη, Προϊσταμένη Διεύθυνσης της 
Γραμματείας του Αρείου Πάγου.

Στην αρχή της συνεδρίασης, η Πρόεδρος γνωστο−
ποίησε στα μέλη της Ολομέλειας ότι στον Άρειο Πάγο 
υπηρετούν, εκτός από την Πρόεδρο του Αρείου Πάγου, 
6 Αντιπρόεδροι και 51 Αρεοπαγίτες.

Κατόπιν, μετά από εντολή της Προέδρου, η Γραμ−
ματέας της Ολομέλειας, εκφώνησε τα ονόματα των 
υπηρετούντων Αντιπροέδρων του Αρείου Πάγου και 
Αρεοπαγιτών, όπου διαπιστώθηκε ότι από τους 57 υπη−
ρετούντες Δικαστές είναι παρόντες οι αναφερόμενοι 
στην αρχή της παρούσας σαράντα πέντε (45), δηλαδή 
είναι παρόντα περισσότερα από τα μισά μέλη της, άρα 
υπάρχει η προβλεπόμενη από το νόμο απαρτία (άρθρο 
14 παρ. 5, εδ. α΄ του Ν. 1756/1988, όπως αυτό αντικ. από 
το άρθρο 3 παρ. 1 του Ν. 1868/1989).

Στη συνέχεια η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συ−
νεδρίασης.

Η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου συγκλήθηκε νομίμως, 
κατόπιν της από 29−6−2012 έγγραφης πρόσκλησης της 
Προέδρου του Αρείου Πάγου προς τους υπηρετούντες 
στον Άρειο Πάγο δικαστικούς λειτουργούς (άρθρο 14 
παρ. 2 εδ. α΄ Ν. 1756/1988, όπως αντικ. από το άρθρο 3 
παρ. 1 του Ν. 1868/1989), προκειμένου να επιληφθεί του 
894/7−6−2012 εγγράφου της Αναπληρώτριας Διευθύνου−
σας το Εφετείο Πειραιώς Ασπασίας Μαγιάκου Προέδρου 
Εφετών, το οποίο έχει ως ακολούθως: «Σας υποβάλλομε 
ακριβές αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 2/2012 Ολομέλειας του 
Εφετείου Πειραιώς».

Ο Εισηγητής−Αρεοπαγίτης Βασίλειος Φούκας, αφού 
έθεσε υπόψη των μελών της Ολομέλειας: α. το παρα−
πάνω έγγραφο του Εφετείου Πειραιώς και β. την υπό 
κρίση υπ’ αριθμ. 2/2012 απόφαση της Ολομέλειας του 
ως άνω Εφετείου, εισηγήθηκε την έγκρισή της. 

Ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ιωάννης – Σπυρίδων 
Τέντες ανέπτυξε την πρότασή του και συμφώνησε με 
την άποψη του Εισηγητή, τονίζοντας ότι στις περιπτώ−
σεις που εισάγονται στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου 
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τροποποιήσεις κανονισμών εφετείων προς έγκριση ή 
μη, όπως στην προκειμένη περίπτωση, ίσως θα ήταν 
σκόπιμο, ενόψει και του νέου θεσμού των Μονομελών 
Εφετείων, να έχουμε από κάθε εφετείο της χώρας μία 
συγκεκριμένη στατιστική μελέτη, από την οποία να 
προκύπτει πόσες υποθέσεις φεύγουν από τα πολυμε−
λή εφετεία και προσδιορίζονται στα μονομελή εφετεία, 
προς εκδίκαση. 

Στη συνέχεια, σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 1 εδ. 
γ΄ του Ν. 1756/1988, όπως αντικ. με το άρθρο 4 παρ. 1 
του Ν. 3388/2005, ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου 
αποχώρησε.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Επειδή, κατά την § 7 του στοιχείου Α «Κανονισμοί» του 
άρθρου 17 του Ν. 1756/1988 «Κώδικας Οργανισμού Δικα−
στηρίων και κατάστασης δικαστικών λειτουργών», όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 86 § 2 του Ν. 4055/2012, 
οι καταρτιζόμενοι κανονισμοί εσωτερικής υπηρεσίας 
των δικαστηρίων, καθώς και οι τροποποιήσεις τους, 
υποβάλλονται αμέσως στις οικείες ολομέλειες των 
ανωτάτων δικαστηρίων, οι οποίες έχουν δικαίωμα συ−
μπλήρωσης, τροποποίησης ή ακύρωσης αυτών, ως προς 
όλα τα σημεία και ειδικότερα ως προς τον αριθμό των 
δικασίμων και των υποθέσεων που προσδιορίζονται σε 
κάθε δικάσιμο. Οι κανονισμοί ισχύουν μόνο μετά την 
τελική έγκρισή τους από τις ολομέλειες των ανωτάτων 
δικαστηρίων και αφού διαβιβασθούν στον Υπουργό Δι−
καιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην 
προκειμένη περίπτωση, η Ολομέλεια του Εφετείου Πει−
ραιώς, με την υπ’ αριθμ. 2/31−5−2012 απόφασή της, τρο−
ποποίησε τον Κανονισμό λειτουργίας της εσωτερικής 
υπηρεσίας αυτού και της Γραμματείας του Εφετείου 
Πειραιώς, ως εξής: 

Α. Η τροποποίηση του άρθρου 1 του Κανονισμού ως 
εξής:

«Άρθρο 1. Τμήματα του Εφετείου, πολιτικές υποθέσεις 
και βουλεύματα 

1. Το Εφετείο Πειραιώς λειτουργεί σε τέσσερα πολι−
τικά τμήματα, τα οποία αριθμούνται, αντιστοίχως, με 
τους αριθμούς 1 έως 4.

2. Το 1ο τμήμα ως τακτικό και το 2ο ως αναπληρωμα−
τικό, δικάζουν ως ειδικά τμήματα ναυτικών διαφορών 
(άρθ. 51 παρ. 6 εδ. α΄ του νόμου 2172/1993), υπό τριμελή 
μεν σύνθεση τις εφέσεις κατά των αποφάσεων του 
Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς, υπό μονομελή δε 
σύνθεση τις εφέσεις κατά των αποφάσεων του Μονο−
μελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς, που κρίνουν ναυτικές 
διαφορές και υποθέσεις, οι οποίες γράφονται σε ειδικά 
πινάκια ναυτικών διαφορών, ξεχωριστά για Τριμελές και 
Μονομελές Εφετείο. Τα τμήματα 2ο (τακτικό), 3ο και 4ο 
δικάζουν τις λοιπές πολιτικές υποθέσεις πάσης φύσεως, 
χωρίς ειδικότερο προσδιορισμό του αντικειμένου τους, 
υπό τριμελή μεν σύνθεση τις εφέσεις κατά των απο−
φάσεων του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς, υπό 
μονομελή δε σύνθεση τις εφέσεις κατά των αποφάσεων 
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς, οι οποίες γρά−
φονται σε ενιαία πινάκια, ξεχωριστά για Τριμελές και 
Μονομελές Εφετείο, ενώ και για τις υποθέσεις αρμοδιό−
τητας Πενταμελούς Εφετείου τηρείται χωριστό πινάκιο. 
Ως ειδικό τμήμα υποθέσεων πνευματικής ιδιοκτησίας 
(άρθρ. 3 § 26β του Ν. 2479/1997) κατ’ αποφάσεων του 

Πρωτοδικείου Πειραιώς ορίζεται το 4ο, το οποίο θα τις 
εκδικάζει παράλληλα με τις λοιπές πολιτικές υποθέσεις. 
Ο αριθμός των υποθέσεων που θα γράφονται σε όλα 
τα πινάκια προς συζήτηση, είτε για πρώτη φορά, είτε 
μετ’ αναβολή, δεν πρέπει να υπερβαίνει τις επτά (7) 
σε κάθε δικάσιμο για κάθε υπηρετούντα Δικαστή, που 
χρεώνεται υποθέσεις, είτε ως Εισηγητής του Τριμελούς 
Εφετείου, είτε ως Δικαστής του Μονομελούς Εφετείου. 
Τα ειδικά τμήματα των ναυτικών διαφορών συνεδριά−
ζουν αυτοτελώς (σε άλλη αίθουσα) και ταυτοχρόνως 
με τα λοιπά τμήματα. Η σειρά που θα δικάζουν όλα τα 
τμήματα θα αλλάζει κάθε φορά, ώστε να επιτυγχάνεται 
η ισομερής κατανομή των υποθέσεων κατά Δικαστή. 
Πρόεδροι των τεσσάρων (4) πολιτικών τμημάτων ορί−
ζονται οι αρχαιότεροι Πρόεδροι Εφετών (εξαιρουμένου 
του Διευθύνοντος το Εφετείο), που υπηρετούν κάθε 
φορά στο Εφετείο.

3. Στο Εφετείο λειτουργεί και τμήμα βουλευμάτων. Το 
τμήμα αυτό συγκροτείται, εκτός από τον Πρόεδρό του, 
από τους Εφέτες των πολιτικών τμημάτων, οι οποίοι 
ασκούν παραλλήλως και τα δύο καθήκοντα. Πρόεδρος 
τους τμήματος βουλευμάτων είναι ο αρχαιότερος των 
Προέδρων Εφετών, που υπηρετεί κάθε φορά στο Εφε−
τείο, εξαιρουμένων του Διευθύνοντος το Εφετείο και 
των Προέδρων των πολιτικών τμημάτων. Οι Εφέτες που 
προεδρεύουν στις συνεδριάσεις των ποινικών δικαστη−
ρίων δεν θα ορίζονται ως εισηγητές για την έκδοση 
βουλευμάτων, εκτός αν ο Πρόεδρος του τμήματος κρί−
νει ότι η φύση και η σοβαρότητα της συγκεκριμένης 
υποθέσεως το απαιτεί.

4. Ο Διευθύνων το Εφετείο καταρτίζει τις συνθέσεις 
των τμημάτων του Δικαστηρίου πριν από την έναρξη 
του δικαστικού έτους.»

Β. Η τροποποίηση του άρθρου 2 παρ. 1 εδ. α΄ ως 
εξής:

«1. Ως ημέρα τακτικής δικασίμου όλων των πολιτικών 
τμημάτων του Τριμελούς (και Πενταμελούς) Εφετείου 
καθώς και του Μονομελούς Εφετείου ορίζεται η Πέμπτη 
κάθε δεύτερη εβδομάδα».

Γ. Η προσθήκη στην παρ. 1 του άρθρου 4 β΄ εδαφίου 
ως εξής: «Μετά την εκδίκαση των υποθέσεων όλων των 
τμημάτων του Τριμελούς (και Πενταμελούς) Εφετείου θα 
ακολουθεί η εκδίκαση των υποθέσεων του Μονομελούς 
Εφετείου».

Επί του υπ’ αρ. 2 θέματος:
Μετά τη θεσμοθέτηση Μονομελούς Ποινικού Εφετείου 

με το ν. 4055/2012 επιβάλλεται να επέλθουν τροπο−
ποιήσεις στον κανονισμό ως προς τον ορισμό δικασί−
μων των ποινικών δικαστηρίων και του αριθμού των 
υποθέσεων, που θα προσδιορίζονται σ’ αυτές, για την 
επίτευξη των ανωτέρω διαλαμβανομένων στόχων, ήτοι 
την ορθολογική και συστηματική κατανομή εργασίας 
για την απόδοση του καλύτερου δυνατού έργου και 
την ομαλή εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του 
Εφετείου. Και ο μεν ορισμός δικασίμων του Μονομελούς 
Ποινικού Εφετείου, καθώς και του Δευτεροβαθμίου Τρι−
μελούς Εφετείου, θα γίνει με τη μετατροπή δικασίμων 
άλλων ποινικών δικαστηρίων, από την αρμοδιότητα 
των οποίων θα αφαιρεθεί σημαντικός αριθμός υποθέ−
σεων, διότι η έλλειψη αιθουσών, όπως επισημαίνεται και 
στην εισαγγελική πρόταση, αλλά και ο περιορισμένος 
αριθμός γραμματέων του ποινικού τμήματος, καθιστά 
ανέφικτο τον ορισμό επί πλέον δικασίμων σε μόνιμη 
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βάση, αφού και από τον Διευθύνοντα την Εισαγγελία 
Εφετών ζητείται η (προσωρινή) προσθήκη μόνο τεσσά−
ρων δικασίμων Μονομελούς Εφετείου Κακ/των για το 
χρονικό διάστημα μέχρι τέλους Ιανουαρίου 2013, για να 
εκδικασθούν επείγουσες υποθέσεις. Επί του ζητήματος 
αυτού (του προσδιορισμού δικασίμων) πρέπει να ληφθεί 
υπόψη και ο επελθών διασκορπισμός των υποθέσεων 
που δικάζονταν από το Πενταμελές Εφετείο Αναστο−
λών σε περισσότερα δικαστήρια (Πενταμελές ή Δευτε−
ροβάθμιο Τριμελές αρμόδια για αιτήσεις αναστολών, 
Μονομελές Εφετείο για καθορισμό συνολικής ποινής), ο 
οποίος καθιστά περιττή την ιδιαίτερη δικάσιμο Πεντα−
μελούς Αναστολών, της οποίας αποφασίζεται η κατάρ−
γηση από τον Δεκέμβριο του 2012 μετά την εκδίκαση 
όποιων υποθέσεων έχουν οριστεί τον Ιούλιο, Σεπτέμβριο 
και Νοέμβριο 2012. Ως προς δε τον ορισμό του αριθμού 
των υποθέσεων των ποινικών δικαστηρίων, ενόψει του 
ότι στην ποινική δίκη διακυβεύονται και κρίνονται τα 
σπουδαιότερα των έννομων αγαθών, όπως η προσωπι−
κή ελευθερία και η τιμή, πρέπει να γίνει με περίσκεψη, 
κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μην διακινδυνεύεται η ορθή 
απονομή της δικαιοσύνης με την υπέρβαση των ακραίων 
ορίων της ανθρώπινης αντοχής των δικαστών, αλλά και 
να αποφεύγεται η άσκοπη ταλαιπωρία των διαδίκων και 
μαρτύρων με αλλεπάλληλες προσελεύσεις για υποθέ−
σεις, των οποίων η εκδίκαση θα καθίσταται ανέφικτη. 
Για τον ορισμό αυτό θα ληφθούν υπόψη: Α. Οι υπ’ αρ. 
1/2004 και 2/2007 αποφάσεις της Ολομέλειας του Εφε−
τείου (ως βάση), δεδομένου ότι από τη δημοσίευση της 
τελευταίας δεν έχει εισαχθεί στην Ολομέλεια πρόταση 
του Διευθύνοντος την Εισαγγελία Εφετών Πειραιώς για 
αύξηση του αριθμού των υποθέσεων, συνοδευομένη με 
στατιστικά στοιχεία, ώστε να δικαιολογείται μεγάλη 
απόκλιση από τις ανωτέρω αποφάσεις, οι οποίες, παρά 
ταύτα, στην πράξη έχουν παραβιασθεί από όλους μας. Β. 
Η ανάγκη για ταχεία απονομή της ποινικής δικαιοσύνης 
με δραστικό περιορισμό των αναβολών, σύμφωνα και με 
το σκοπό του νομοθέτη (ανεξαρτήτως του ότι η επίτευ−
ξή του επιδιώκεται με ρυθμίσεις, όχι πάντοτε εύστοχες), 
αλλά και με πρόνοια να μην υπάρξει μακρά παράτα−
ση κάθε δικασίμου, με απεριόριστο αριθμό διακοπών, 
που θα προκαλούσε, λόγω παράλληλης συνεδριάσεως 
πολλών δικαστηρίων, της έλλειψης αιθουσών και του 
περιορισμένου αριθμού των γραμματέων, δυσλειτουργία 
του Εφετείου, φαινόμενα της οποίας έχουν ήδη παρα−
τηρηθεί. Γ. Οι νέες ρυθμίσεις του Ν. 4055/2012 (άρθρ. 33 
§ 5 και 87 § 12), που επιβάλλουν, όταν συντρέχει λόγος 
ανώτερης βίας, η αναβολή να γίνεται εντός χρονικού 
διαστήματος ενός έως έξι μηνών και σε συγκεκριμένες 
δικασίμους και οι οποίες (ρυθμίσεις) είναι δυνατόν να 
προκαλέσουν σε σύντομο χρονικό διάστημα συσσώ−
ρευση σε κάθε δικάσιμο δεκάδων υποθέσεων, που μετά 
από πολλές διακοπές, θα αναβάλλονται λόγω ανώτε−
ρης βίας (αδυναμίας συνεδριάσεως του Δικαστηρίου, 
εξ αιτίας της απασχόλησης των μελών του σε άλλα 
ακροατήρια, στα οποία έχουν κληρωθεί, έναρξης συ−
νεδρίασης δικαστηρίων του επομένου μήνα κ.ο.κ.) και, 
συνακόλουθα, να υποβάλλονται οι διάδικοι και μάρτυρες 
σε άσκοπη ταλαιπωρία, αν δεν οριστεί προσεκτικά και 
λελογισμένα αριθμός υποθέσεων, όχι μεγαλύτερος εκεί−
νου που θα μπορεί να εκδικάσει κάθε δικαστήριο, υπό 
τις υπάρχουσες συνθήκες και περιστάσεις. Δ. Ο όγκος 
των εισαγομένων υποθέσεων, όπως είναι γνωστός από 

την εμπειρία μας στα ακροατήρια, ελλείψει συγκεκρι−
μένων στατιστικών στοιχείων. Ειδικά δε ως προς το 
Πρωτοβάθμιο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων και το 
Πενταμελές Εφετείο, η μεγάλη μείωση της ύλης αρμοδι−
ότητας αυτών θα έχει ως συνέπεια τα δικαστήρια αυτά 
να δικάζουν πλέον μόνο σοβαρές και κατά κανόνα χρο−
νοβόρες υποθέσεις (π.χ. διαχειριστικές, κακουργήματα 
του νόμου περί ναρκωτικών κατά των οποίων απειλείται 
ποινή ισόβιας κάθειρξης). Ε. Η έγγραφη πρόταση του δι−
ευθύνοντος την Εισαγγελία Εφετών Πειραιώς, ο οποίος, 
εκτός των άλλων, επιφυλάσσεται να προτείνει τη μεί−
ωση του αριθμού των συνεδριάσεων του Πενταμελούς 
Εφετείου στο μέλλον, όταν μειωθεί, όπως προβλέπεται, 
ο όγκος των εισαγομένων σ’ αυτό υποθέσεων. Πρέπει 
να σημειωθεί ότι μέχρι το μήνα Φεβρουάριο 2013 το 
Πρωτοβάθμιο Τριμελές Εφετείο Κακ/των θα συνεχίσει 
να εκδικάζει, διότι έχουν εισαχθεί σ’ αυτό (άρθρ. 110 παρ. 
6 ν. 4055/2012) και υποθέσεις εξ εκείνων που υπάγονται 
πλέον στην καθ’ ύλην αρμοδιότητα του Μονομελούς 
Εφετείου, ενώ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα θα απαι−
τηθεί για την εκδίκαση από το Πενταμελές Εφετείο 
όλων των εφέσεων κατ’ αποφάσεων Τριμελούς Εφετείου 
Κακουργημάτων, που αφορούν στις ως άνω υποθέσεις. 
Ενόψει όλων των προαναφερθέντων, αφού επισημανθεί 
ότι λόγω των ανωτέρω εκκρεμοτήτων (υπαρχουσών 
υπερβάσεων κανονισμού και εφαρμογής μεταβατικών 
διατάξεων του Ν. 4055/2012), η πιστή τήρηση του κανονι−
σμού, ως προς τον αριθμό των εισαγομένων υποθέσεων 
και η μη επιβάρυνση των ακροατηρίων, είναι απολύτως 
εφικτή και επιβεβλημένη, με μέριμνα τόσο της Εισαγγε−
λίας όσο και των συνθέσεων των Ποινικών Δικαστηρίων, 
από τον Απρίλιο του 2013, αποφασίσθηκε:

1) Για το χρονικό διάστημα μέχρι τέλους Ιανουαρίου 
2012:

Α) Η μετατροπή της δικασίμου του Τριμελούς Εφε−
τείου Κακ/των της 17−7−2012 σε δικάσιμο του Μον/λούς 
Εφετείου Κακ/των, ώστε άμεσα να προσδιορισθούν και 
εκδικασθούν υποθέσεις που έχουν επείγοντα χαρακτή−
ρα λόγω κινδύνου παραγραφής ή λόγω προσωρινής 
κρατήσεως του κατηγορουμένου ή αφορούν τον καθο−
ρισμό συνολικής ποινής.

Β) Η μετατροπή των δικασίμων 23−10−2012, 9−11−2012, 
23−11−2012, 07−12−2012, 14−12−2012, 11−1−2013 και 25−1−2013 
του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων σε δικασίμους 
Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων.

Γ) Από 16−9−2012 η προσθήκη μίας (1) έκτακτης (μόνο 
για το δικαστικό έτος 2012 – 2013) δικασίμου Μονομε−
λούς Εφετείου Κακουργημάτων στις 17−10−2012, 24−10−
2012, 19−12−2012 και 23−1−2013.

2) Για το χρονικό διάστημα από 1−2−2013:
Α. Η μετατροπή εκ των ήδη ορισθεισών δικασίμων 

του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων, σε δικασί−
μους Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων εκείνων 
της Παρασκευής κάθε μήνα.

Β. Η μετατροπή της δικασίμου κάθε 4ης Τρίτης σε 
δικάσιμο Δευτεροβαθμίου Τριμελούς Εφετείου Κακουρ−
γημάτων.

3) Η τροποποίηση του άρθρου 3 παρ. 2 του Κανονι−
σμού ως εξής:

«2. Οι δικάσιμοι ορίζονται ως εξής: α) Του Τριμελούς 
Εφετείου Πλημ/των σε οκτώ (8) μηνιαίως, με ημέρες 
συνεδριάσεως Δευτέρα και Τρίτη κάθε μήνα. β) Του 
Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων σε τέσσερις (4) 
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μηνιαίως, με ημέρα συνεδριάσεως Παρασκευή. γ) Του 
Δευτεροβάθμιου Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων 
σε μία (1) μηνιαίως, με ημέρα συνεδριάσεως την 4η Τρίτη 
κάθε μήνα. δ) Του Πρωτοβάθμιου Τριμελούς Εφετείου 
σε τρεις (3) μηνιαίως την 1η, 2η και 3η Τρίτη κάθε μήνα. 
ε) Του Πενταμελούς Εφετείου σε τρεις (3) μηνιαίως, με 
ημέρα συνεδριάσεως την 1η, 2η και τελευταία Τετάρτη 
κάθε μήνα. στ) Του Μ.Ο.Εφετείου σε τρεις (3) μηνιαίως, 
με ημέρα συνεδριάσεως την 1η, 2η και 3η Παρασκευή 
κάθε μήνα»

4) Η τροποποίηση του άρθρ. 3 παρ. 3 του Κανονισμού 
ως εξής:

«3. Σε κάθε συνεδρίαση των ποινικών δικαστηρίων ο 
αριθμός των εισαγομένων υποθέσεων, που θα προσ−
διορίζονται από τον Εισαγγελέα, δεν πρέπει να υπερ−
βαίνει:

α) Τις είκοσι δύο (22) ουσίας στο Τριμελές Εφετείο 
Πλημ/των και τις (3) που δεν αφορούν την ουσία της 
κατηγορίας.

β) Τις είκοσι (20) ουσίας στο Μονομελές Εφετείο Κα−
κουργημάτων και πέντε (5) μη ουσίας.

γ) Τις είκοσι (20) ουσίας στο Δευτεροβάθμιο Τριμελές 
Εφετείο Κακουργημάτων και πέντε (5) μη ουσίας. 

δ) Τις οκτώ (8) ουσίας στο Πρωτοβάθμιο Τριμελές 
Εφετείο Κακουργημάτων και πέντε (5) μη ουσίας.

ε) Τις οκτώ (8) ουσίας στο Πενταμελές Εφετείο και 
πέντε (5) μη ουσίας.

στ) Τη μία (1) στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο».
4) Η τροποποίηση του άρθρου 5 του Κανονισμού ως 

εξής:
«Άρθρο 5
Δικάσιμοι των ποινικών δικαστηρίων κατά τις δικαστι−

κές διακοπές. Κατά τη διάρκεια των δικαστικών διακο−
πών κάθε έτους θα γίνονται οι εξής δικάσιμοι:

Α) Του Πενταμελούς Εφετείου δύο (2), ήτοι μία στο 
πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου και μια στο πρώτο 
δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου.

Β) Του Πρωτοβάθμιου Τριμελούς Εφετείου Κακουρ−
γημάτων μία (1) στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Σε−
πτεμβρίου.

Γ) Του Μονομελούς Εφετείου (Κακ/των) μια (1) στο 
δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου.

Δ) Του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων δύο (2), 
ήτοι μία στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου και 
μια στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου.

Ε) Του Μικτού Ορκωτού Εφετείου μια στο πρώτο δε−
καπενθήμερο του Ιουλίου».

Από τα στοιχεία του φακέλλου της υποθέσεως, προ−
κύπτουν τα εξής: Στο Εφετείο Πειραιώς υπηρετούν 
δέκα πρόεδροι εφετών και τριάντα δύο εφέτες. Κατά 
το έτος 2012 εκδόθηκαν από αυτό 741 αποφάσεις επί 
πολιτικών υποθέσεων και 4.083 συνολικά αποφάσεις 
επί ποινικών υποθέσεων, από τις οποίες 1.971 Τριμελούς 
Εφετείου Πλημμελημάτων, 16 Μ.Ο.Ε. (επί της ουσίας), 
820 Πενταμελούς Εφετείου και 1.213 Τριμελούς Εφετεί−
ου Κακουργημάτων, 63 Τριμελούς Εφετείου Ανηλίκων, 
καθώς και 303 βουλεύματα. Εισήχθησαν και περατώθη−
καν 294 ανακριτικές υποθέσεις των άρθρων 4 και 8 Ν. 
3213/2003, 2, 3, 4, 5 και 6 του Ν. 3849/2010. Οι πολιτικές 
υποθέσεις προσδιορίζονται για να δικασθούν μετά τη 
δικάσιμο της 21−3−2013. Οι ποινικές υποθέσεις προσδι−
ορίζονται για να δικασθούν σε δικασίμους εντός του 
έτους 2013. Εκκρεμούν προς προσδιορισμό 11 υποθέσεις 

του Πενταμελούς Εφετείου, 90 υποθέσεις του Τριμε−
λούς Εφετείου Πλημμελημάτων και 80 υποθέσεις του 
Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων. Ο προσδιορι−
σμός δικασίμων για την εκδίκαση τόσο των πολιτικών 
όσο και των ποινικών υποθέσεων γίνεται σε σύντομο 
σχετικά χρόνο, αν ληφθεί υπόψη ο όγκος των εργασιών 
και ο αριθμός των υπηρετούντων στο Δικαστήριο αυτό 
δικαστικών λειτουργών. Μετά τις γενόμενες με το Ν. 
4055/2012 μεταβολές, γενικώτερες ρυθμίσεις και τρο−
ποποιήσεις της αρμοδιότητας των πολιτικών και των 
ποινικών δικαστηρίων, οι οποίες καθιστούν αναγκαία 
τη νέα τροποποίηση και συμπλήρωση του Κανονισμού 
αυτού, πρέπει να ληφθούν υπόψη όλες οι υπηρεσιακές 
ανάγκες που θα προκύψουν και να ληφθούν μέτρα για 
την αντιμετώπισή τους. Πάντως δεν προκύπτει λόγος 
συμπληρώσεως, τροποποιήσεως ή ακυρώσεως του ως 
άνω Κανονισμού. Επομένως πρέπει να εγκριθεί αυτός 
ως έχει.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Εγκρίνει τις ως άνω τροποποιήσεις και συμπληρώσεις 
του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Εφετείου 
Πειραιώς, οι οποίες έγιναν με την υπ’ αριθμ. 2/31−5−2012 
απόφαση της Ολομελείας του Δικαστηρίου αυτού.−

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και εκδόθηκε, στην Αθήνα, 
στις 5 Ιουλίου 2012.

  Η Πρόεδρος

ΡΕΝΑ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
Ö

Αριθμ. απόφ.     24/2012 (4)
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Κανονισμού Εσω−

τερικής Υπηρεσίας του Εφετείου Δυτικής Στερεάς 
Ελλάδος.

  Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
(Σε συμβούλιο) 

  Σήμερα 5 Ιουλίου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00΄ 
στο Κατάστημα του Αρείου Πάγου και στην αίθουσα 
διασκέψεων της Ολομέλειας (γρ. 205 του 2ου ορόφου) 
συνήλθε, ύστερα από νόμιμη πρόσκληση της Προέδρου 
του Αρείου Πάγου, η, κατά τα άρθρα 14 και 17 του Κώδικα 
Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών 
Λειτουργών (κυρωτικός νόμος 1756/1988, όπως ισχύει 
σήμερα), Ολομέλεια σε συμβούλιο, στην οποία έλαβαν 
μέρος οι: 1) Ρένα Ασημακοπούλου, Πρόεδρος του Αρείου 
Πάγου, 2) Δημήτριος Πατινίδης, 3) Θεοδώρα Γκοΐνη, 4) 
Γεώργιος Χρυσικός, 5) Νικόλαος Ζαΐρης, Αντιπρόεδροι 
του Αρείου Πάγου, 6) Χαράλαμπος Δημάδης, 7) Βασί−
λειος Λυκούδης, 8) Γεώργιος Γιαννούλης, 9) Βασίλειος 
Φούκας – Εισηγητής, 10) Δήμητρα Παπαντωνοπούλου, 
11) Νικόλαος Λεοντής, 12) Βιολέττα Κυτέα, 13) Βαρβάρα 
Κριτσωτάκη, 14) Γρηγόριος Κουτσόπουλος, 15) Σπυρίδων 
Μιτσιάλης, 16) Δημήτριος Μουστάκας, 17) Δημήτριος Μα−
ζαράκης, 18) Παναγιώτης Ρουμπής, 19) Ανδρέας Δουλγε−
ράκης, 20) Κωνσταντίνος Φράγκος, 21) Νικόλαος Πάσσος, 
22) Γεώργιος Αδαμόπουλος, 23) Νικόλαος Μπιχάκης, 
24) Ιωάννης Γιαννακόπουλος, 25) Χρυσόστομος Ευαγ−
γέλου, 26) Κωνσταντίνος Τσόλας, 27) Δημήτριος Κρά−
νης, 28) Χριστόφορος Κοσμίδης, 29) Ανδρέας Ξένος, 30) 
Νικόλαος Τρούσας, 31) Δημήτριος Κόμης, 32) Βασίλειος 
Λαμπρόπουλος, 33) Αντώνιος Ζευγώλης, 34) Ερωτόκρι−
τος Καλούδης, 35) Ασπασία Καρέλλου, 36) Γεράσιμος 
Φουρλάνος, 37) Μιλτιάδης Σπυρόπουλος 38) Αργύριος 
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Σταυράκης, 39) Ιωάννα Πετροπούλου, 40) Στυλιανή Γι−
αννούκου, 41) Ειρήνη Κιουρκτσόγλου−Πετρουλάκη, 42) 
Δήμητρα Λεοντάρη−Μπουρνάκα, 43) Εμμανουήλ Κλα−
δογένης, 44) Γεώργιος Σακκάς και 45) Μαρία Βασιλάκη, 
Αρεοπαγίτες. Κωλύονται και δεν παρέστησαν οι λοιποί 
Αντιπρόεδροι του Αρείου Πάγου και Αρεοπαγίτες.

Παραστάθηκαν ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ιω−
άννης−Σπυρίδων Τέντες και η Γραμματέας της Ολομε−
λείας Μάρθα Ψαραύτη, Προϊσταμένη Διεύθυνσης της 
Γραμματείας του Αρείου Πάγου.

Στην αρχή της συνεδρίασης, η Πρόεδρος γνωστο−
ποίησε στα μέλη της Ολομέλειας ότι στον Άρειο Πάγο 
υπηρετούν, εκτός από την Πρόεδρο του Αρείου Πάγου, 
6 Αντιπρόεδροι και 51 Αρεοπαγίτες.

Κατόπιν, μετά από εντολή της Προέδρου, η Γραμ−
ματέας της Ολομέλειας, εκφώνησε τα ονόματα των 
υπηρετούντων Αντιπροέδρων του Αρείου Πάγου και 
Αρεοπαγιτών, όπου διαπιστώθηκε ότι από τους 57 υπη−
ρετούντες Δικαστές είναι παρόντες οι αναφερόμενοι 
στην αρχή της παρούσας σαράντα πέντε (45), δηλαδή 
είναι παρόντα περισσότερα από τα μισά μέλη της, άρα 
υπάρχει η προβλεπόμενη από το νόμο απαρτία (άρθρο 
14 παρ. 5, εδ. α΄ του Ν. 1756/1988, όπως αυτό αντικ. από 
το άρθρο 3 παρ. 1 του Ν. 1868/1989).

Στη συνέχεια η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συ−
νεδρίασης.

Η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου συγκλήθηκε νομίμως, 
κατόπιν της από 29−6−2012 έγγραφης πρόσκλησης της 
Προέδρου του Αρείου Πάγου προς τους υπηρετούντες 
στον Άρειο Πάγο δικαστικούς λειτουργούς (άρθρο 14 
παρ. 2 εδ. α΄ Ν. 1756/1988, όπως αντικ. από το άρθρο 3 
παρ. 1 του Ν. 1868/1989), προκειμένου να επιληφθεί του 
339/1−6−2012 εγγράφου του Προέδρου Εφετών Δυτικής 
Στερεάς Ελλάδας Γεράσιμου Τσούνη, το οποίο έχει ως 
ακολούθως: «Σας υποβάλλουμε, σύμφωνα με τις διατά−
ξεις του άρθρου 86 παρ. 2 του Ν. 4055/2012 αντίγραφο 
της υπ’ αριθμ. 2/2012 αποφάσεως της Ολομέλειας του 
Εφετείου Δυτικής Στερεάς Ελλάδας (τροποποίηση κα−
νονισμού). Παρακαλούμε για την έγκριση της ανωτέρω 
απόφασης».

Ο Εισηγητής−Αρεοπαγίτης Βασίλειος Φούκας, αφού 
έθεσε υπόψη των μελών της Ολομέλειας: α. το παρα−
πάνω έγγραφο του Εφετείου Δυτικής Στερεάς Ελλά−
δας και β. την υπό κρίση υπ’ αριθμ. 2/2012 απόφαση 
της Ολομέλειας του ως άνω Εφετείου, εισηγήθηκε την 
τροποποίησή της. 

Ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ιωάννης – Σπυρίδων 
Τέντες ανέπτυξε την πρότασή του και συμφώνησε με 
την άποψη του Εισηγητή, τονίζοντας ότι στις περιπτώ−
σεις που εισάγονται στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου 
τροποποιήσεις κανονισμών εφετείων προς έγκριση ή 
μη, όπως στην προκειμένη περίπτωση, ίσως θα ήταν 
σκόπιμο, ενόψει και του νέου θεσμού των Μονομελών 
Εφετείων, να έχουμε από κάθε εφετείο της χώρας μία 
συγκεκριμένη στατιστική μελέτη, από την οποία να 
προκύπτει πόσες υποθέσεις φεύγουν από τα πολυμε−
λή εφετεία και προσδιορίζονται στα μονομελή εφετεία, 
προς εκδίκαση. 

Στη συνέχεια, σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 1 εδ. 
γ΄ του Ν. 1756/1988, όπως αντικ. με το άρθρο 4 παρ. 1 
του Ν. 3388/2005, ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου 
αποχώρησε.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Επειδή, κατά την § 7 του στοιχείου Α «Κανονισμοί» του 
άρθρου 17 του Ν. 1756/1988 «Κώδικας Οργανισμού Δικα−
στηρίων και κατάστασης δικαστικών λειτουργών», όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 86 § 2 του Ν. 4055/2012, 
οι καταρτιζόμενοι κανονισμοί εσωτερικής υπηρεσίας 
των δικαστηρίων, καθώς και οι τροποποιήσεις τους, 
υποβάλλονται αμέσως στις οικείες ολομέλειες των 
ανωτάτων δικαστηρίων, οι οποίες έχουν δικαίωμα συ−
μπλήρωσης, τροποποίησης ή ακύρωσης αυτών, ως προς 
όλα τα σημεία και ειδικότερα ως προς τον αριθμό των 
δικασίμων και των υποθέσεων που προσδιορίζονται σε 
κάθε δικάσιμο. Οι κανονισμοί ισχύουν μόνο μετά την 
τελική έγκρισή τους από τις ολομέλειες των ανωτάτων 
δικαστηρίων και αφού διαβιβασθούν στον Υπουργό Δι−
καιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην 
προκειμένη περίπτωση, η Ολομέλεια του Εφετείου Δυτι−
κής Στερεάς Ελλάδος, με την υπ’ αριθμ. 2/25−5−2012 από−
φασή της, αποφάσισε να ορισθεί δικάσιμος προς εκδίκα−
ση υποθέσεων Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων 
την ημέρα Πέμπτη εκείνης της εργάσιμης εβδομάδας 
εκάστου μηνός, εντός της οποίας έχει οριστεί πολιτική 
συνεδρίαση στην οποία θα προσδιορίζονται μέχρι δέκα 
(10) υποθέσεις, εξαιρουμένου του χρονικού διαστήμα−
τος α) των δικαστικών διακοπών, κατά τις οποίες οι 
δικάσιμοι θα ορίζονται με απόφαση της Ολομέλειας 
των Δικαστών του Εφετείου Δυτικής Στερεάς Ελλάδας 
και β) της Μεγάλης Εβδομάδας, της Διακαινησίμου και 
εκείνου από της 20ης Δεκεμβρίου εκάστου έτους έως 
και της 7ης Ιανουαρίου του επόμενου (νέου) έτους. Ως 
ώρα ενάρξεως της συνεδρίασης ορίζεται η 09.00΄.

Από τα στοιχεία του φακέλλου της υποθέσεως, προκύ−
πτουν τα εξής: Στο Εφετείο Δυτικής Στερεάς Ελλάδος, 
υπηρετούν ένας Πρόεδρος Εφετών και πέντε Εφέτες. 
Εκκρεμούν προς προσδιορισμό και εκδίκαση εκατόν 
ενενήντα πέντε (195) ποινικές υποθέσεις αρμοδιότητας 
Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων. Ο ορισμός μόνο 
μίας δικασίμου ανά μήνα και ο προσδιορισμός σε κάθε 
μία από αυτές μόνο δέκα υποθέσεων προς εκδίκαση, 
θα οδηγούσε σε ανεπίτρεπτη καθυστέρηση εκδικάσεως 
αυτών μέχρι και μετά από μία διετία περίπου. Επομένως 
πρέπει να τροποποιηθεί η ως άνω υπ’ αριθμ. 2/25−5−2012 
απόφαση της Ολομελείας του Εφετείου Δυτικής Στε−
ρεάς Ελλάδος και να ορισθούν δύο δικάσιμοι ανά μήνα 
προς εκδίκαση υποθέσεων αρμοδιότητας Μονομελούς 
Εφετείου Κακουργημάτων και ότι θα προσδιορίζονται 
προς εκδίκαση δεκαπέντε (15) υποθέσεις σε κάθε μία 
από τις δικασίμους αυτές, κατά τα οριζόμενα στο δι−
ατακτικό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Τροποποιεί την υπ’ αριθμ. 2/25−5−2012 απόφαση της 
Ολομελείας του Εφετείου Δυτικής Στερεάς Ελλάδος.

Ορίζει δικασίμους, προς εκδίκαση υποθέσεων αρμοδι−
ότητας του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων, την 
ημέρα Πέμπτη της δεύτερης και της τέταρτης εβδομά−
δας κάθε μήνα, ώρα ενάρξεως των συνεδριάσεων την 
09.00΄ και αριθμό υποθέσεων που θα προσδιορίζονται 
σε κάθε μία από τις δικασίμους αυτές δεκαπέντε (15). Για 
το διάστημα των δικαστικών διακοπών οι δικάσιμοι θα 
ορίζονται με απόφαση της Ολομελείας των Δικαστών 
του Εφετείου αυτού. Δεν ορίζονται δικάσιμοι κατά τη 
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Μεγάλη Εβδομάδα, την Εβδομάδα της Διακαινησίμου 
και για το χρονικό διάστημα από την 20η Δεκεμβρίου 
κάθε έτους μέχρι και την 7η Ιανουαρίου του επομένου 
έτους.

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και εκδόθηκε, στην Αθήνα, 
στις 5 Ιουλίου 2012 

Η Πρόεδρος

ΡΕΝΑ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
Ö

Αριθμ.    απόφ. 25/2012 (5)
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Κανονισμού 
Εσωτερικής Υπηρεσίας του Εφετείου Ναυπλίου 

 Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
(Σε συμβούλιο) 

  Σήμερα 5 Ιουλίου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00΄ 
στο Κατάστημα του Αρείου Πάγου και στην αίθουσα 
διασκέψεων της Ολομέλειας (γρ. 205 του 2ου ορόφου) 
συνήλθε, ύστερα από νόμιμη πρόσκληση της Προέδρου 
του Αρείου Πάγου, η, κατά τα άρθρα 14 και 17 του Κώδικα 
Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών 
Λειτουργών (κυρωτικός νόμος 1756/1988, όπως ισχύει 
σήμερα), Ολομέλεια σε συμβούλιο, στην οποία έλαβαν 
μέρος οι: 1) Ρένα Ασημακοπούλου, Πρόεδρος του Αρείου 
Πάγου, 2) Δημήτριος Πατινίδης, 3) Θεοδώρα Γκοΐνη, 4) 
Γεώργιος Χρυσικός, 5) Νικόλαος Ζαΐρης, Αντιπρόεδροι 
του Αρείου Πάγου, 6) Χαράλαμπος Δημάδης, 7) Βασί−
λειος Λυκούδης, 8) Γεώργιος Γιαννούλης, 9) Βασίλειος 
Φούκας – Εισηγητής, 10) Δήμητρα Παπαντωνοπούλου, 
11) Νικόλαος Λεοντής, 12) Βιολέττα Κυτέα, 13) Βαρβάρα 
Κριτσωτάκη, 14) Γρηγόριος Κουτσόπουλος, 15) Σπυρίδων 
Μιτσιάλης, 16) Δημήτριος Μουστάκας, 17) Δημήτριος Μα−
ζαράκης, 18) Παναγιώτης Ρουμπής, 19) Ανδρέας Δουλγε−
ράκης, 20) Κωνσταντίνος Φράγκος, 21) Νικόλαος Πάσσος, 
22) Γεώργιος Αδαμόπουλος, 23) Νικόλαος Μπιχάκης, 
24) Ιωάννης Γιαννακόπουλος, 25) Χρυσόστομος Ευαγ−
γέλου, 26) Κωνσταντίνος Τσόλας, 27) Δημήτριος Κρά−
νης, 28) Χριστόφορος Κοσμίδης, 29) Ανδρέας Ξένος, 30) 
Νικόλαος Τρούσας, 31) Δημήτριος Κόμης, 32) Βασίλειος 
Λαμπρόπουλος, 33) Αντώνιος Ζευγώλης, 34) Ερωτόκρι−
τος Καλούδης, 35) Ασπασία Καρέλλου, 36) Γεράσιμος 
Φουρλάνος, 37) Μιλτιάδης Σπυρόπουλος 38) Αργύριος 
Σταυράκης, 39) Ιωάννα Πετροπούλου, 40) Στυλιανή Γι−
αννούκου, 41) Ειρήνη Κιουρκτσόγλου−Πετρουλάκη, 42) 
Δήμητρα Λεοντάρη−Μπουρνάκα, 43) Εμμανουήλ Κλα−
δογένης, 44) Γεώργιος Σακκάς και 45) Μαρία Βασιλάκη, 
Αρεοπαγίτες. Κωλύονται και δεν παρέστησαν οι λοιποί 
Αντιπρόεδροι του Αρείου Πάγου και Αρεοπαγίτες.

Παραστάθηκαν ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ιω−
άννης−Σπυρίδων Τέντες και η Γραμματέας της Ολομε−
λείας Μάρθα Ψαραύτη, Προϊσταμένη Διεύθυνσης της 
Γραμματείας του Αρείου Πάγου.

Στην αρχή της συνεδρίασης, η Πρόεδρος γνωστο−
ποίησε στα μέλη της Ολομέλειας ότι στον Άρειο Πάγο 
υπηρετούν, εκτός από την Πρόεδρο του Αρείου Πάγου, 
6 Αντιπρόεδροι και 51 Αρεοπαγίτες.

Κατόπιν, μετά από εντολή της Προέδρου, η Γραμ−
ματέας της Ολομέλειας, εκφώνησε τα ονόματα των 
υπηρετούντων Αντιπροέδρων του Αρείου Πάγου και 
Αρεοπαγιτών, όπου διαπιστώθηκε ότι από τους 57 υπη−
ρετούντες Δικαστές είναι παρόντες οι αναφερόμενοι 
στην αρχή της παρούσας σαράντα πέντε (45), δηλαδή 

είναι παρόντα περισσότερα από τα μισά μέλη της, άρα 
υπάρχει η προβλεπόμενη από το νόμο απαρτία (άρθρο 
14 παρ. 5, εδ. α΄ του Ν. 1756/1988, όπως αυτό αντικ. από 
το άρθρο 3 παρ. 1 του Ν. 1868/1989).

Στη συνέχεια η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συ−
νεδρίασης.

Η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου συγκλήθηκε νομίμως, 
κατόπιν της από 29−6−2012 έγγραφης πρόσκλησης της 
Προέδρου του Αρείου Πάγου προς τους υπηρετούντες 
στον Άρειο Πάγο δικαστικούς λειτουργούς (άρθρο 14 
παρ. 2 εδ. α΄ ν. 1756/1988, όπως αντικ. από το άρθρο 3 
παρ. 1 του Ν. 1868/1989), προκειμένου να επιληφθεί του 
1813/5−6−2012 εγγράφου της Διευθύνουσας το Εφετείο 
Ναυπλίου Γεωργίας Σωτηροπούλου Προέδρου Εφετών, 
το οποίο έχει ως ακολούθως: «Σας υποβάλλουμε υπη−
ρεσιακό αντίγραφο της υπ’ αριθ. 2/2012 αποφάσεως της 
Ολομέλειας του Εφετείου Ναυπλίου, σύμφωνα με το 
άρθρο 86 § 2 Ν. 4055/2012, η οποία τροποποιεί τον 1.2005 
Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Εφετείου Ναυ−
πλίου και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες».

Ο Εισηγητής−Αρεοπαγίτης Βασίλειος Φούκας, αφού 
έθεσε υπόψη των μελών της Ολομέλειας: α. το παρα−
πάνω έγγραφο του Εφετείου Ναυπλίου και β. την υπό 
κρίση υπ’ αριθμ. 1/2012 απόφαση της Ολομέλειας του 
ως άνω Εφετείου, εισηγήθηκε την έγκρισή της. 

Ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ιωάννης – Σπυρίδων 
Τέντες ανέπτυξε την πρότασή του και συμφώνησε με 
την άποψη του Εισηγητή, τονίζοντας ότι στις περιπτώ−
σεις που εισάγονται στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου 
τροποποιήσεις κανονισμών εφετείων προς έγκριση ή 
μη, όπως στην προκειμένη περίπτωση, ίσως θα ήταν 
σκόπιμο, ενόψει και του νέου θεσμού των Μονομελών 
Εφετείων, να έχουμε από κάθε εφετείο της χώρας μία 
συγκεκριμένη στατιστική μελέτη, από την οποία να 
προκύπτει πόσες υποθέσεις φεύγουν από τα πολυμε−
λή εφετεία και προσδιορίζονται στα μονομελή εφετεία, 
προς εκδίκαση. 

Στη συνέχεια, σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 1 εδ. 
γ΄ του Ν. 1756/1988, όπως αντικ. με το άρθρο 4 παρ. 1 
του Ν. 3388/2005, ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου 
αποχώρησε.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Επειδή, κατά την § 7 του στοιχείου Α «Κανονισμοί» του 
άρθρου 17 του Ν. 1756/1988 «Κώδικας Οργανισμού Δικα−
στηρίων και κατάστασης δικαστικών λειτουργών», όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 86 § 2 του Ν. 4055/2012, 
οι καταρτιζόμενοι κανονισμοί εσωτερικής υπηρεσίας 
των δικαστηρίων, καθώς και οι τροποποιήσεις τους, 
υποβάλλονται αμέσως στις οικείες ολομέλειες των 
ανωτάτων δικαστηρίων, οι οποίες έχουν δικαίωμα συ−
μπλήρωσης, τροποποίησης ή ακύρωσης αυτών, ως προς 
όλα τα σημεία και ειδικότερα ως προς τον αριθμό των 
δικασίμων και των υποθέσεων που προσδιορίζονται σε 
κάθε δικάσιμο. Οι κανονισμοί ισχύουν μόνο μετά την 
τελική έγκρισή τους από τις ολομέλειες των ανωτά−
των δικαστηρίων και αφού διαβιβασθούν στον Υπουργό 
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμά−
των δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
Στην προκειμένη περίπτωση, η Ολομέλεια του Εφετεί−
ου Ναυπλίου, με την υπ’ αριθμ. 2/24−4−2012 απόφασή 
της, τροποποίησε τον καταρτισθέντα με την υπ’ αριθμ. 
1/2005 απόφασή της Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας 
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του, που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 44509/2005 (ΦΕΚ 
716/2005, τ. Β΄) απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης 
όπως έχει τροποποιηθεί με την 1/2011 απόφαση της 
Ολομέλειας του Εφετείου Ναυπλίου, που εγκρίθηκε με 
την 67622/2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης (ΦΕΚ Β΄ 2009/2011) ως ακο−
λούθως: Το Πενταμελές Εφετείο θα συνεδριάζει: α) Την 
πρώτη ημέρα Πέμπτη κάθε μήνα, β) την τρίτη ημέρα 
Πέμπτη του μηνός Σεπτεμβρίου, γ) μία φορά το μήνα, 
ημέρα Τετάρτη, όταν συνεδριάζει το Πολιτικό Τμήμα 
για την εκδίκαση μόνο παρεμπιπτουσών υποθέσεων 
(αιτήσεων αναστολής εκτελέσεως, καθορισμού συνο−
λικής ποινής κ.λπ.) πλην του μηνός Ιουνίου, όπου οι 
άνω παρεμπίπτουσες αιτήσεις θα δικάζονται την ημέρα 
(Πέμπτη) που θα συνεδριάζει το Πενταμελές Εφετείο. 
Κατά την περίοδο των δικαστικών διακοπών το δικα−
στήριο αυτό δεν θα συνεδριάζει, εκτός αν αποφασίσει 
την συνεδρίαση κατά την περίοδο αυτή για εξαιρετικούς 
λόγους η Ολομέλεια του Δικαστηρίου. Το Μονομελές 
Εφετείο Κακουργημάτων θα συνεδριάζει για την εκ−
δίκαση Κακουργημάτων της αρμοδιότητας του α) την 
τελευταία Πέμπτη κάθε μήνα πλην των μηνών Ιουλίου, 
Αυγούστου και Δεκεμβρίου, β) την τρίτη Πέμπτη εκείνων 
των μηνών των οποίων η πρώτη Πέμπτη είναι αργία 
πλην του μηνός Σεπτεμβρίου και γ) κατά την περίοδο 
των δικαστικών διακοπών εκείνες τις ημέρες Πέμπτη 
όπου κατά τον κανονισμό υπάρχει συνεδρίαση και του 
Τριμελούς Ποινικού Εφετείου ενιαίου για Κακουργήματα 
και Πλημμελήματα. Σε κάθε δικάσιμο πλην αυτών του 
Τμήματος διακοπών, ο αριθμός των προσδιοριζόμενων 
προς εκδίκαση υποθέσεων του Μονομελούς Εφετείου 
Κακουργημάτων δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 15. Στα 
Τμήματα διακοπών ο αριθμός των προσδιοριζόμενων 
υποθέσεων δεν θα πρέπει να υπερβαίνει για το Τρι−
μελές Εφετείο Κακουργημάτων τις 5, για το Τριμελές 
Εφετείο Πλημ/των τις 10 και για το Μονομελές Εφετείο 
Κακουργημάτων τις 5.

Από τα στοιχεία του φακέλλου της υποθέσεως προκύ−
πτει ότι στο Εφετείο Ναυπλίου υπηρετούν δύο πρόεδροι 
εφετών και εννέα εφέτες. Κατά το έτος 2012 εκδόθηκαν 
από αυτό 226 αποφάσεις επί πολιτικών υποθέσεων και 
2.432 αποφάσεις συνολικώς επί ποινικών υποθέσεων, 
από τις οποίες 10 του Μ.Ο.Ε. (ουσίας), 259 του Πεντα−
μελούς Εφετείου, 659 του Τριμελούς Εφετείου Κακουρ−
γημάτων, 1.488 του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων 
και 16 του Τριμελούς Εφετείου Ανηλίκων, καθώς και 138 
βουλεύματα. Οι ποινικές υποθέσεις προσδιορίζονται 
προς εκδίκαση σε δικασίμους του έτους 2013. Εκκρε−
μούν για προσδιορισμό μία υπόθεση του Μ.Ο.Ε., δύο του 
Πενταμελούς Εφετείου, πέντε του Τριμελούς Εφετείου 
Κακουργημάτων, τριακόσιες είκοσι δύο του Τριμελούς 
Εφετείου Πλημμελημάτων και δέκα πέντε του Μονο−
μελούς Εφετείου Κακουργημάτων. Ο προσδιορισμός 
δικασίμων για την εκδίκαση τόσο των πολιτικών όσο 
και των ποινικών υποθέσεων γίνεται σε σύντομο σχε−
τικά χρόνο, αν ληφθεί υπόψη ο όγκος των εργασιών 
και ο αριθμός των υπηρετούντων στο Δικαστήριο αυτό 
δικαστικών λειτουργών. Μετά τις γενόμενες με το Ν. 
4055/2012 μεταβολές, γενικώτερες ρυθμίσεις και τρο−
ποποιήσεις της αρμοδιότητας των πολιτικών και των 
ποινικών δικαστηρίων, οι οποίες καθιστούν αναγκαία 
τη νέα τροποποίηση και συμπλήρωση του Κανονισμού 
αυτού, πρέπει να ληφθούν υπόψη όλες οι υπηρεσιακές 

ανάγκες που θα προκύψουν και να ληφθούν μέτρα για 
την αντιμετώπισή τους. Πάντως δεν προκύπτει λόγος 
συμπληρώσεως, τροποποιήσεως ή ακυρώσεως του ως 
άνω Κανονισμού. Επομένως πρέπει να εγκριθεί αυτός 
ως έχει.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Εγκρίνει τις ως άνω τροποποιήσεις και συμπληρώσεις 
του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Εφετείου 
Ναυπλίου, οι οποίες έγιναν με την υπ’ αριθμ. 2/24−4−2012 
απόφαση της Ολομελείας του Δικαστηρίου αυτού.−

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και εκδόθηκε, στην Αθήνα, 
στις 5 Ιουλίου 2012.

Η Πρόεδρος

ΡΕΝΑ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
Ö

Αριθμ. απόφ.     27/2012 (6)
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Κανονισμού 

Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Σερρών

  Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
(Σε συμβούλιο) 

  Σήμερα 5 Ιουλίου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00΄ 
στο Κατάστημα του Αρείου Πάγου και στην αίθουσα 
διασκέψεων της Ολομέλειας (γρ. 205 του 2ου ορόφου) 
συνήλθε, ύστερα από νόμιμη πρόσκληση της Προέδρου 
του Αρείου Πάγου, η, κατά τα άρθρα 14 και 17 του Κώδικα 
Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών 
Λειτουργών (κυρωτικός νόμος 1756/1988, όπως ισχύει 
σήμερα), Ολομέλεια σε συμβούλιο, στην οποία έλαβαν 
μέρος οι: 1) Ρένα Ασημακοπούλου, Πρόεδρος του Αρείου 
Πάγου, 2) Δημήτριος Πατινίδης, 3) Θεοδώρα Γκοΐνη, 4) 
Γεώργιος Χρυσικός, 5) Νικόλαος Ζαΐρης, Αντιπρόεδροι 
του Αρείου Πάγου, 6) Χαράλαμπος Δημάδης, 7) Βασί−
λειος Λυκούδης, 8) Γεώργιος Γιαννούλης, 9) Βασίλειος 
Φούκας – Εισηγητής, 10) Δήμητρα Παπαντωνοπούλου, 
11) Νικόλαος Λεοντής, 12) Βιολέττα Κυτέα, 13) Βαρβάρα 
Κριτσωτάκη, 14) Γρηγόριος Κουτσόπουλος, 15) Σπυρίδων 
Μιτσιάλης, 16) Δημήτριος Μουστάκας, 17) Δημήτριος Μα−
ζαράκης, 18) Παναγιώτης Ρουμπής, 19) Ανδρέας Δουλγε−
ράκης, 20) Κωνσταντίνος Φράγκος, 21) Νικόλαος Πάσσος, 
22) Γεώργιος Αδαμόπουλος, 23) Νικόλαος Μπιχάκης, 
24) Ιωάννης Γιαννακόπουλος, 25) Χρυσόστομος Ευαγ−
γέλου, 26) Κωνσταντίνος Τσόλας, 27) Δημήτριος Κρά−
νης, 28) Χριστόφορος Κοσμίδης, 29) Ανδρέας Ξένος, 30) 
Νικόλαος Τρούσας, 31) Δημήτριος Κόμης, 32) Βασίλειος 
Λαμπρόπουλος, 33) Αντώνιος Ζευγώλης, 34) Ερωτόκρι−
τος Καλούδης, 35) Ασπασία Καρέλλου, 36) Γεράσιμος 
Φουρλάνος, 37) Μιλτιάδης Σπυρόπουλος 38) Αργύριος 
Σταυράκης, 39) Ιωάννα Πετροπούλου, 40) Στυλιανή Γι−
αννούκου, 41) Ειρήνη Κιουρκτσόγλου−Πετρουλάκη, 42) 
Δήμητρα Λεοντάρη−Μπουρνάκα, 43) Εμμανουήλ Κλα−
δογένης, 44) Γεώργιος Σακκάς και 45) Μαρία Βασιλάκη, 
Αρεοπαγίτες. Κωλύονται και δεν παρέστησαν οι λοιποί 
Αντιπρόεδροι του Αρείου Πάγου και Αρεοπαγίτες.

Παραστάθηκαν ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ιω−
άννης−Σπυρίδων Τέντες και η Γραμματέας της Ολομε−
λείας Μάρθα Ψαραύτη, Προϊσταμένη Διεύθυνσης της 
Γραμματείας του Αρείου Πάγου.

Στην αρχή της συνεδρίασης, η Πρόεδρος γνωστο−
ποίησε στα μέλη της Ολομέλειας ότι στον Άρειο Πάγο 
υπηρετούν, εκτός από την Πρόεδρο του Αρείου Πάγου, 
6 Αντιπρόεδροι και 51 Αρεοπαγίτες.
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Κατόπιν, μετά από εντολή της Προέδρου, η Γραμ−
ματέας της Ολομέλειας, εκφώνησε τα ονόματα των 
υπηρετούντων Αντιπροέδρων του Αρείου Πάγου και 
Αρεοπαγιτών, όπου διαπιστώθηκε ότι από τους 57 υπη−
ρετούντες Δικαστές είναι παρόντες οι αναφερόμενοι 
στην αρχή της παρούσας σαράντα πέντε (45), δηλαδή 
είναι παρόντα περισσότερα από τα μισά μέλη της, άρα 
υπάρχει η προβλεπόμενη από το νόμο απαρτία (άρθρο 
14 παρ. 5, εδ. α΄ του Ν. 1756/1988, όπως αυτό αντικ. από 
το άρθρο 3 παρ. 1 του Ν. 1868/1989).

Στη συνέχεια η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συ−
νεδρίασης.

Η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου συγκλήθηκε νομίμως, 
κατόπιν της από 29−6−2012 έγγραφης πρόσκλησης της 
Προέδρου του Αρείου Πάγου προς τους υπηρετούντες 
στον Άρειο Πάγο δικαστικούς λειτουργούς (άρθρο 14 
παρ. 2 εδ. α΄ Ν. 1756/1988, όπως αντικ. από το άρθρο 3 
παρ. 1 του Ν. 1868/1989), προκειμένου να επιληφθεί του 
1008/1−6−2012 εγγράφου της Προέδρου Πρωτοδικών Σερ−
ρών Σοφίας Καραγιάννη, το οποίο έχει ως ακολούθως: 
«Σας αποστέλλουμε, συνημμένα, επικυρωμένο αντίγρα−
φο υπηρεσιακό, της υπ’ αριθμ. 2/2012 απόφασης της 
ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ του Πρωτοδικείου Σερρών, που αφορά 
τις δικασίμους στο Μονομελές για τις κατατεθείσες 
εφέσεις και παρακαλούμε για την έγκριση αυτής».

Ο Εισηγητής−Αρεοπαγίτης Βασίλειος Φούκας, αφού 
έθεσε υπόψη των μελών της Ολομέλειας: α. το παρα−
πάνω έγγραφο του Πρωτοδικείου Σερρών και β. την υπό 
κρίση υπ’ αριθμ. 2/2012 απόφαση της Ολομέλειας του ως 
άνω Πρωτοδικείου, εισηγήθηκε την τροποποίησή της. 

Ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ιωάννης−Σπυρίδων 
Τέντες ανέπτυξε την πρότασή του και συμφώνησε με 
την άποψη του Εισηγητή. Στη συνέχεια, σύμφωνα με το 
άρθρο 14 παρ. 1 εδ. γ΄ του Ν. 1756/1988, όπως αντικ. με 
το άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 3388/2005, ο Εισαγγελέας του 
Αρείου Πάγου αποχώρησε.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Επειδή, κατά την παρ. 7 του στοιχείου Α «Κανονισμοί» 
του άρθρου 17 του Ν. 1756/1988 «Κώδικας Οργανισμού 
Δικαστηρίων και κατάστασης δικαστικών λειτουργών», 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 86 παρ. 2 του Ν. 
4055/2012, οι καταρτιζόμενοι κανονισμοί εσωτερικής 
υπηρεσίας των δικαστηρίων, καθώς και οι τροποποιή−
σεις τους, υποβάλλονται αμέσως στις οικείες ολομέλειες 
των ανωτάτων δικαστηρίων, οι οποίες έχουν δικαίωμα 

συμπλήρωσης, τροποποίησης ή ακύρωσης αυτών, ως 
προς όλα τα σημεία και ειδικότερα ως προς τον αριθμό 
των δικασίμων και των υποθέσεων που προσδιορίζονται 
σε κάθε δικάσιμο. Οι κανονισμοί ισχύουν μόνο μετά την 
τελική έγκρισή τους από τις ολομέλειες των ανωτάτων 
δικαστηρίων και αφού διαβιβασθούν στον Υπουργό Δι−
καιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην 
προκειμένη περίπτωση, η Ολομέλεια του Πρωτοδικείου 
Σερρών, με την υπ’ αριθμ. 2/17−1−2012 απόφασή της, έκρι−
νε ότι, κυρίως λόγω του μικρού αριθμού αποφάσεων των 
Ειρηνοδικείων της περιφέρειας του Πρωτοδικείου Σερ−
ρών που προσβάλλονται με έφεση, δεν συντρέχει λόγος 
να ορισθούν δικάσιμοι στο Μονομελές Πρωτοδικείο Σερ−
ρών προς εκδίκαση εφέσεων κατά των αποφάσεων των 
Ειρηνοδικείων. Όμως, με το άρθρο 3 § 3 του Ν. 3994/2011, 
με το οποίο προστέθηκε το άρθρο 17 Α του Κ.Πολ.Δ., θε−
σμοθετήθηκε, ως αυτοτελές δικαστήριο, το Μονομελές 
Πρωτοδικείο, συγκροτούμενο από πρόεδρο πρωτοδικών 
ή πρωτοδίκη, για την εκδίκαση των εφέσεων κατά των 
αποφάσεων των Ειρηνοδικείων της περιφέρειας του 
Πρωτοδικείου, κατά τα οριζόμενα ειδικώτερα στη διά−
ταξη αυτή. Επομένως, πρέπει να τροποποιηθεί η ως άνω 
απόφαση της Ολομέλειας του Πρωτοδικείου Σερρών και 
να ορισθούν δικάσιμοι του Μονομελούς Πρωτοδικείου 
για την εκδίκαση των εφέσεων κατά των αποφάσεων 
των Ειρηνοδικείων της περιφέρειας του Πρωτοδικείου 
Σερρών, κατά τα οριζόμενα στο διατακτικό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Τροποποιεί την υπ’ αριθμ. 2/17−1−2012 απόφαση της 
Ολομέλειας του Πρωτοδικείου Σερρών.

Ορίζει δικασίμους του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σερ−
ρών, για την εκδίκαση των εφέσεων κατά των αποφάσε−
ων των Ειρηνοδικείων της περιφέρειας του Πρωτοδικεί−
ου Σερρών, τις ίδιες με αυτές που έχουν ορισθεί με τον 
καταρτισθέντα με την υπ’ αριθμ. 1/22−2−2003 απόφαση 
της Ολομέλειας του Πρωτοδικείου Σερρών Κανονισμό 
Εσωτερική Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Σερρών, ανά−
λογα με τη διαδικασία στην οποία υπάγεται κάθε υπόθε−
ση, αριθμό υποθέσεων μέχρι πέντε (5) σε κάθε δικάσιμο 
και την ίδια ώρα ενάρξεως των συνεδριάσεων.−

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και εκδόθηκε, στην Αθήνα, 
στις 5 Ιουλίου 2012.

Η Πρόεδρος

ΡΕΝΑ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

. . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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