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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. απόφ. 11/2013 (1)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1/2013 απόφασης της Ολο−

μελείας του Εφετείου Ευβοίας, με την οποία συμπλη−
ρώθηκε και τροποποιήθηκε ο Κανονισμός Εσωτερικής 
Υπηρεσίας του. 

 Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
(Σε συμβούλιο)  

Σήμερα 28 Μαρτίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 
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) Αθανάσιος Κουτρο−
μάνος, 4) Γεώργιος Χρυσικός, 5) Βασίλειος Λυκούδης,

6) Γεώργιος Γιαννούλης, Αντιπρόεδροι του Αρείου Πά−
γου, 7) Βασίλειος Φούκας – Εισηγητής, 8) Νικόλαος Λε−
οντής, 9) Βιολέττα Κυτέα, 10) Βαρβάρα Κριτσωτάκη,
11) Γρηγόριος Κουτσόπουλος, 12) Δημήτριος Μαζαρά−
κης, 13) Παναγιώτης Ρουμπής, 14) Κωνσταντίνος Φρά−
γκος, 15) Γεώργιος Αδαμόπουλος, 16) Αικατερίνη Βασι−
λακοπούλου − Κατσαβριά, 17) Ιωάννης Γιαννακόπουλος,
18) Δημήτριος Κράνης, 19) Ανδρέας Ξένος, 20) Ευφημία 
Λαμπροπούλου, 21) Αντώνιος Ζευγώλης, 22) Ερωτόκρι−
τος Καλούδης, 23) Ασπασία Καρέλλου, 24) Μιλτιάδης 
Σπυρόπουλος, 25) Αργύριος Σταυράκης, 26) Δήμητρα 
Λεοντάρη−Μπουρνάκα, 27) Εμμανουήλ Κλαδογένης, 
28) Γεώργιος Σακκάς, 29) Μαρία Βασιλάκη, 30) Χρυ−
σούλα Παρασκευά, 31) Ιωάννης Χαμηλοθώρης, 32) Μα−
ρία Γαλάνη − Λεοναρδοπούλου, 33) Μιχαήλ Αυγουλέ−
ας, 34) Βασίλειος Καπελούζος, 35) Χαραλαμπία Σίμου,
36) Παναγιώτης Χατζηπαναγιώτης, 37) Ιωσήφ Τσαλαγα−
νίδης, 38) Πάνος Πετρόπουλος, 39) Ευγενία Προγάκη και
40) Γεώργιος Κοντός, Αρεοπαγίτες. Κωλύονται και δεν 
παρέστησαν οι λοιποί Αντιπρόεδροι του Αρείου Πάγου 
και Αρεοπαγίτες.

Παραστάθηκαν ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου 
Ρούσσος − Εμμανουήλ Παπαδάκης (νόμιμος αναπληρωτής 
του κωλυομένου Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ιωάννη − 
Σπυρίδωνα Τέντε και των κωλυομένων Αντεισαγγελέων 
του Αρείου Πάγου Αθανασίου Κονταξή και Ευτέρπης Κου−
τζαμάνη, ως αρχαιοτέρων αυτού) και η Γραμματέας της 
Ολομελείας Μάρθα Ψαραύτη, Προϊσταμένη Διεύθυνσης 
της Γραμματείας του Αρείου Πάγου.

Στην αρχή της συνεδρίασης, η Πρόεδρος γνωστοποίησε 
στα μέλη της Ολομέλειας ότι στον Άρειο Πάγο υπηρετούν, 
εκτός από την Πρόεδρο του Αρείου Πάγου, 10 Αντιπρόε−
δροι και 61 Αρεοπαγίτες.

Κατόπιν, μετά από εντολή της Προέδρου, η Γραμματέας 
της Ολομέλειας, εκφώνησε τα ονόματα των υπηρετού−
ντων Αντιπροέδρων του Αρείου Πάγου και Αρεοπαγιτών, 
όπου διαπιστώθηκε ότι από τους 72 υπηρετούντες Δικα−
στές είναι παρόντες οι αναφερόμενοι στην αρχή της πα−
ρούσας σαράντα (40), 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 13−3−2013 έγγραφης πρόσκλησης της 
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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 επί του υπ’ αριθμ. 
46/29−1−2013 εγγράφου της Προέδρου Εφετών Ευβοίας Αρ−
τεμισίας Παναγιώτου, το οποίο έχει ως ακολούθως: «Σας 
διαβιβάζουμε κατ’ άρθρο 17 παρ. 7 του Ν. 1756/1988 ως νυν 
ισχύει την υπ’ αριθμ. 1/2013 απόφαση της Ολομέλειας του 
Εφετείου Ευβοίας, με θέμα την τροποποίηση – συμπλήρω−
ση του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Εφετείου 
Ευβοίας και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες».

Ο Εισηγητής−Αρεοπαγίτης Βασίλειος Φούκας, αφού 
έθεσε υπόψη των μελών της Ολομέλειας: α. το παραπά−
νω έγγραφο του Εφετείου Ευβοίας και β. την υπό κρίση 
υπ’ αριθμ. 1/2013 απόφαση της Ολομέλειας του ως άνω 
Εφετείου, εισηγήθηκε την τροποποίησή της, όπως διατυ−
πώνεται στο διατακτικό.

Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ρούσσος − Εμμα−
νουήλ Παπαδάκης ανέπτυξε την πρότασή του και συμ−
φώνησε 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 Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου απο−
χώρησε.

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, υποβάλ−
λονται 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 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δημοσιεύονται στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. Στην προκειμένη περίπτωση, με την 
υπ’ αριθμό 1/2013 απόφαση της Ολομελείας του Εφετείου 
Ευβοίας, τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε ο Κανονισμός 
Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δικαστηρίου αυτού, ως προς 
τον ορισμό δικασίμων προς εκδίκαση υποθέσεων αρμο−
διότητας του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων και 
του Μικτού Ορκωτού Εφετείου ως εξής:

Ι. Στο άρθρο 2 στοιχ. Β (ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ) προστίθεται 
με το εξής περιεχόμενο «περ. ε) την τέταρτη εργάσιμη 
Πέμπτη εκάστου μηνός, προς εκδίκαση υποθέσεων Μο−
νομελούς Εφετείου Κακουργημάτων, πλην της δεύτερης 
εργάσιμης Πέμπτης του χρονικού διαστήματος από 16 έως 
30 Σεπτεμβρίου, εφόσον κατ’ αυτήν έχουν προσδιοριστεί 
προς εκδίκαση υποθέσεις αρμοδιότητας Πενταμελούς 
Ποινικού Εφετείου» και στην προτελευταία παράγραφο 
του ίδιου άρθρου «περ. ε) στο Μονομελές Εφετείο Κα−
κουργημάτων δεν πρέπει να υπερβαίνει τις δώδεκα (12), 
από τις οποίες δέκα (10) θα ορίζονται από την Εισαγγελία 
και δύο (2) από το Δικαστήριο σε περίπτωση αναβολής 
σε ρητή δικάσιμο». ΙΙ. Στο άρθρο 2 στοιχ. Β (ΠΟΙΝΙΚΟ 
ΤΜΗΜΑ) στη περ. α προστίθεται στο τέλος «καθώς και 
την τελευταία Τρίτη των μηνών Νοεμβρίου, Φεβρουαρίου, 
Απριλίου και Ιουνίου, προς εκδίκαση υποθέσεων αρμοδι−
ότητας υποθέσεων Μικτού Ορκωτού Εφετείου, μόνον και 
απολύτως κατεπείγουσας φύσης».

Από τα στοιχεία του φακέλλου της υποθέσεως, προ−
κύπτουν τα εξής: Το Εφετείο Ευβοίας ιδρύθηκε με το ΠΔ 
30/2011. Χρόνος ενάρξεως της λειτουργίας αυτού ορίσθη−
κε η 16−9−2011. Με το άρθρο 8 του Ν. 4022/2011 ανατέθηκε 
σε αυτό η εκδίκαση και όλων των πολιτικών και ποινικών 
υποθέσεων της κατά τόπον αρμοδιότητάς του, οι οποίες 
είχαν προσδιορισθεί να δικασθούν στο Εφετείο Αθηνών. 
Δεν διαθέτει αίθουσες συνεδριάσεων. Χρησιμοποιεί για 
τη λειτουργία αίθουσα παραχωρούμενη από το Πρωτο−
δικείο Χαλκίδας. Στο Εφετείο Ευβοίας προβλέπονται, ως 
οργανικές θέσεις, μία προέδρου εφετών και πέντε εφετών. 
Δεν υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις. Οι ίδιες οργανικές 
θέσεις προβλέπονται και με το ΠΔ 30/2011 της 4/16−3−2013. 
Από το Εφετείο Ευβοίας εκδόθηκαν κατά το έτος 2012:

Ι) Πολιτικές αποφάσεις:
1) 176 Τριμελούς Εφετείου, 2) 6 Μονομελούς Εφετείου.

ΙΙ) Ποινικές αποφάσεις: 1) Μικτού Ορκωτού Εφετείου: 3 (επί 
της ουσίας), 2) Πενταμελούς Εφετείου: 59, 3) Τριμελούς 
Εφετείου Κακουργημάτων: 213, 4) Τριμελούς Εφετείου 
Πλημμελημάτων: 375, 5) Μονομελούς Εφετείου Κακουρ−
γημάτων: 9. Εκδόθηκαν 106 Βουλεύματα. Εισήχθησαν και 
περατώθηκαν 2 ανακριτικές υποθέσεις των άρθρων 4 
και 8 του Ν. 3213/2003, 2, 3, 4, 5 και 6 του Ν. 3849/2010. Οι 
πολιτικές υποθέσεις προσδιορίζονται για να δικασθούν 
σε δικασίμους μετά την 2−4−2014. Οι ποινικές υποθέσεις 
έχουν προσδιορισθεί να δικασθούν σε δικασίμους μέχρι 
4−6−2013 αυτές του ΜΟΕ, μέχρι 4−11−2014 αυτές του Πε−
νταμελούς Εφετείου, μέχρι 23−9−2014 αυτές του Τριμε−
λούς Εφετείου Κακουργημάτων, μέχρι 14−10−2014 αυτές 
του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων μέχρι 27−11−2014 
αυτές του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων. Εκ−
κρεμούν προς προσδιορισμό 85 υποθέσεις του ΜΟΕ, 32 
υποθέσεις του Πενταμελούς Εφετείου, 25 υποθέσεις του 
Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων και 20 υποθέσεις 
του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων. Ο αριθμός 
των υποθέσεων αρμοδιότητας του Μικτού Ορκωτού Εφε−
τείου που εκκρεμεί προς προσδιορισμό είναι υπερβολικά 
μεγάλος. Με δεδομένο ότι προβλέπονται τέσσερις μόνο 
δικάσιμοι ανά δικαστικό έτος και δυνατότητα μίας μόνον 
υποθέσεως ανά δικάσιμο, θα καταστεί δυνατός μόνον 
ο προσδιορισμός αυτός σε βάθος χρόνου εξικυουμένου 
μέχρι και πέραν της εικοσαετίας. Εντεύθεν ανακύπτει η 
ανάγκη τροποποιήσεως του ψηφισθέντος Κανονισμού, 
προκειμένου να συνεδριάζει το Μικτό Ορκωτό Εφετείο την 
πρώτη και την τέταρτη εργάσιμη Παρασκευή κάθε μήνα 
κατά τον οποίο δεν συνεδριάζει το Πενταμελές Εφετείο, 
καθώς και την τέταρτη εργάσιμη Παρασκευή κάθε μήνα, 
κατά τον οποίο συνεδριάζει μόνον το Μ.Ο.Ε. Περαιτέρω 
πρέπει να προσδιορίζονται προς εκδίκαση τουλάχιστον 
δύο (2) υποθέσεις σε κάθε δικάσιμο. Εξάλλου ο αριθμός 
των υποθέσεων που θα προσδιορίζονται προς εκδίκαση 
στο Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων πρέπει να ορι−
σθεί σε δεκαπέντε (15). Κατόπιν τούτων, η Ολομέλεια κρί−
νει ομοφώνως ότι πρέπει να τροποποιηθεί ο Κανονισμός 
Εσωτερικής Υπηρεσίας του ως άνω Εφετείου, σύμφωνα 
με το διατακτικό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Τροποποιεί την υπ’ αριθμό 1/2013 απόφαση της Ολομε−

λείας του Εφετείου Ευβοίας, με την οποία συμπληρώθηκε 
και τροποποιήθηκε ο Κανονισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας 
του Εφετείου Ευβοίας, ως εξής: «Ι. Στο άρθρο 2 στοιχείο Β 
(ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ) προστίθεται περίπτωση Ε΄ με το εξής 
περιεχόμενο: «Ε). Την τέταρτη εργάσιμη Πέμπτη κάθε μήνα, 
προς εκδίκαση υποθέσεων αρμοδιότητας Μονομελούς 
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Εφετείου Κακουργημάτων, πλην της δεύτερης εργάσιμης 
Πέμπτης του χρονικού διαστήματος από 16 μέχρι 30 Σε−
πτεμβρίου, εφόσον κατ’ αυτήν έχουν προσδιορισθεί προς 
εκδίκαση υποθέσεις αρμοδιότητας του Πενταμελούς Ποι−
νικού Εφετείου» και στην προτελευταία παράγραφο του 
ιδίου άρθρου: «Ε) Στο Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων 
προσδιορίζονται προς εκδίκαση δεκαπέντε (15) υποθέσεις».
ΙΙ. Στο άρθρο 2 στοιχείο Β (ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ), στο τέλος 
της περιπτώσεως α΄, προστίθεται εδάφιο με το εξής πε−
ριεχόμενο: «Το Μικτό Ορκωτό Εφετείο συνεδριάζει επίσης 
την πρώτη και την τέταρτη εργάσιμη Παρασκευή κάθε 
μήνα, κατά τον οποίο συνεδριάζει το Πενταμελές Εφετείο, 
καθώς και την τέταρτη εργάσιμη Παρασκευή κάθε μήνα, 
κατά τον οποίο συνεδριάζει μόνον το Μικτό Ορκωτό Εφε−
τείο». Η περίπτωση γ΄ του τελευταίου εδαφίου του ιδίου 
άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής: «στο Μικτό Ορκωτό 
Εφετείο τουλάχιστον δύο (2) υποθέσεις σε κάθε δικάσιμο».

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και εκδόθηκε, στην Αθήνα, στις 
28 Μαρτίου 2013. 

 Η Πρόεδρος
 ΡΕΝΑ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Η Γραμματέας
ΜΑΡΘΑ ΨΑΡΑΥΤΗ
F     

 Αριθμ. απόφ. 12/2013 (2)
Έγκριση συμπληρώσεων και τροποποιήσεων του Κανο−

νισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Εφετείου Πατρών, 
που έγιναν με την υπ’ αριθμ. 2/2013 απόφαση της Ολο−
μελείας αυτού. 

 Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
(Σε συμβούλιο)  

Σήμερα 28 Μαρτίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00΄ 
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) Αθανάσιος Κουτρο−
μάνος, 4) Γεώργιος Χρυσικός, 5) Βασίλειος Λυκούδης,
6) Γεώργιος Γιαννούλης, Αντιπρόεδροι του Αρείου Πά−
γου, 7) Βασίλειος Φούκας – Εισηγητής, 8) Νικόλαος Λε−
οντής, 9) Βιολέττα Κυτέα, 10) Βαρβάρα Κριτσωτάκη,
11) Γρηγόριος Κουτσόπουλος, 12) Δημήτριος Μαζαρά−
κης, 13) Παναγιώτης Ρουμπής, 14) Κωνσταντίνος Φρά−
γκος, 15) Γεώργιος Αδαμόπουλος, 16) Αικατερίνη Βασι−
λακοπούλου−Κατσαβριά, 17) Ιωάννης Γιαννακόπουλος,
18) Δημήτριος Κράνης, 19) Ανδρέας Ξένος, 20) Ευφημία 
Λαμπροπούλου, 21) Αντώνιος Ζευγώλης, 22) Ερωτόκρι−
τος Καλούδης, 23) Ασπασία Καρέλλου, 24) Μιλτιάδης 
Σπυρόπουλος, 25) Αργύριος Σταυράκης, 26) Δήμητρα 
Λεοντάρη−Μπουρνάκα, 27) Εμμανουήλ Κλαδογένης,
28) Γεώργιος Σακκάς, 29) Μαρία Βασιλάκη, 30) Χρυσούλα 
Παρασκευά, 31) Ιωάννης Χαμηλοθώρης, 32) Μαρία Γαλάνη−
Λεοναρδοπούλου, 33) Μιχαήλ Αυγουλέας, 34) Βασίλειος 
Καπελούζος, 35) Χαραλαμπία Σίμου, 36) Παναγιώτης Χα−
τζηπαναγιώτης, 37) Ιωσήφ Τσαλαγανίδης, 38) Πάνος Πε−
τρόπουλος, 39) Ευγενία Προγάκη και 40) Γεώργιος Κοντός, 
Αρεοπαγίτες. Κωλύονται και δεν παρέστησαν οι λοιποί 
Αντιπρόεδροι του Αρείου Πάγου και Αρεοπαγίτες.

Παραστάθηκαν ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου 
Ρούσσος − Εμμανουήλ Παπαδάκης (νόμιμος αναπληρωτής 

του κωλυομένου Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ιωάννη − 
Σπυρίδωνα Τέντε και των κωλυομένων Αντεισαγγελέων 
του Αρείου Πάγου Αθανασίου Κονταξή και Ευτέρπης Κου−
τζαμάνη, ως αρχαιοτέρων αυτού) και η Γραμματέας της 
Ολομελείας Μάρθα Ψαραύτη, Προϊσταμένη Διεύθυνσης 
της Γραμματείας του Αρείου Πάγου.

Στην αρχή της συνεδρίασης, η Πρόεδρος γνωστοποίησε 
στα μέλη της Ολομέλειας ότι στον Άρειο Πάγο υπηρετούν, 
εκτός από την Πρόεδρο του Αρείου Πάγου, 10 Αντιπρόε−
δροι και 61 Αρεοπαγίτες.

Κατόπιν, μετά από εντολή της Προέδρου, η Γραμματέας 
της Ολομέλειας, εκφώνησε τα ονόματα των υπηρετούντων 
Αντιπροέδρων του Αρείου Πάγου και Αρεοπαγιτών, όπου 
διαπιστώθηκε ότι από τους 72 υπηρετούντες Δικαστές 
είναι παρόντες οι αναφερόμενοι στην αρχή της παρούσας 
σαράντα δύο (42), 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 13−3−2013 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 υπ’ αριθμ. 
234/8−3−2013 εγγράφου του Διευθύνοντος το Εφετείο Πα−
τρών Γεωργίου Σπηλιωτόπουλου, Προέδρου Εφετών, το 
οποίο έχει ως ακολούθως: «Σας υποβάλλουμε, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 86 παρ. 2 του Ν. 4055/2012, 
αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 2/2013 αποφάσεως της Ολο−
μέλειας του Εφετείου Πατρών και σας αναφέρουμε τα 
εξής: Κατά την συζήτηση στην ολομέλεια των ορισθέντων 
θεμάτων, τέθηκε το πρώτον προς συζήτηση από εφέτη 
και ψηφίστηκε, κατά πλειοψηφία, ερμηνευτική διάταξη στο 
άρθρο 23, σύμφωνα με την οποία στον συνολικό αριθμό 
των 90 υποθέσεων, που προσδιορίζονται σε κάθε πολιτική 
δικάσιμο, προσμετράται ως μονάδα κάθε κατατεθειμένο 
δικόγραφο. Στο Εφετείο μας, λόγω των έργων μεγάλων 
οδικών αξόνων, εκκρεμούν πολλές απαλλοτριώσεις, για 
ορισμό οριστικής τιμής μονάδος, στις οποίες κατατίθενται 
ιδιαίτερα δικόγραφα – παρεμβάσεις. Έτσι π.χ. ενώ πρόκει−
ται να εκδοθεί μία απόφαση, υπάρχουν 30−50 αυτοτελή 
δικόγραφα. Εάν γίνει δεκτή η άποψη της πλειοψηφίας 
της ολομελείας, θα προσδιορίζεται σε κάθε πινάκιο, που 
υπάρχουν απαλλοτριώσεις, 30 – 50% λιγότερες υποθέ−
σεις, με αποτέλεσμα την επιμήκυνση, τουλάχιστον για 
ένα εξάμηνο, του χρόνου προσδιορισμού των εφέσεων, 
ο οποίος τώρα είναι στο τέλος του 2014, με συνέπεια 
την κατά πολύ ελάφρυνση του φόρτου των δικαστών, σε 
βάρος των πολιτών και της δικαιοσύνης».

Ο Εισηγητής−Αρεοπαγίτης Βασίλειος Φούκας, αφού 
έθεσε υπόψη των μελών της Ολομέλειας: α. το παραπά−
νω έγγραφο του Εφετείου Πατρών και β. την υπό κρίση 
υπ’ αριθμ. 2/2013 απόφαση της Ολομέλειας του ως άνω 
Εφετείου, εισηγήθηκε την έγκριση της τροποποίησης και 
συμπλήρωσης του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 
του ανωτέρω Εφετείου, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2/2013 
απόφαση της Ολομέλειας αυτού.

Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ρούσσος−Εμμα−
νουήλ Παπαδάκης, ανέπτυξε την πρότασή του και συμ−
φώνησε 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 
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ν. 3388/2005, ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου απο−
χώρησε.

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 τε−
λική έγκρισή τους από τις ολομέλειες των ανωτάτων 
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 Πατρών, με την υπ’ αριθμό 2/7−3−2013 απόφασή της:
Α) Τροποποίησε τον Εσωτερικό Κανονισμό Υπηρεσίας του 
Δικαστηρίου αυτού, ορίζοντας ως ημέρα συνεδριάσεως 
του Πενταμελούς Εφετείου Πατρών, για την εκδίκαση 
μόνον υποθέσεων αναστολών, προστιθεμένων και πέντε 
υποθέσεων ναρκωτικών, κλοπών και ληστειών, την τρίτη 
(3η) Τετάρτη των μηνών Ιανουαρίου, Μαΐου, Σεπτεμβρίου 
και Οκτωβρίου και την πρώτη (1η) Τετάρτη των μηνών 
Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Απριλίου, Ιουνίου, Νοεμβρίου και 
Δεκεμβρίου κάθε έτους. Β) Κωδικοποίησε σε ενιαίο κείμε−
νο όλες τις ισχύουσες διατάξεις (αρχικές και τροποποιη−
τικές) του Εσωτερικού Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 
του Δικαστηρίου αυτού. Γ) Προσέθεσε νέα παράγραφο 
στο άρθρο 23 του Κανονισμού, σύμφωνα με την οποία: 
«Διευκρινίζεται ότι κάθε δικόγραφο που κατατίθεται στην 
γραμματεία του Εφετείου, θεωρείται ως αυτοτελές δι−
κόγραφο και προσμετράται ως μονάδα, στον συνολικό 
αριθμό των ενενήντα (90) υποθέσεων κατά πολιτική δικά−
σιμο». Η ως άνω τροποποίηση του Κανονισμού ως προς 
τις ημέρες συνεδριάσεως του Πενταμελούς Εφετείου ανα−
στολών είναι επιβεβλημένη για να μην συμπίπτει συνεδρί−
αση αυτού με συνεδρίαση του Εφετείου για την εκδίκαση 
πολιτικών υποθέσεων. Η ως άνω προσθήκη, με τη μορφή 
«ερμηνευτικής διατάξεως» στο άρθρο 23 του Κανονισμού, 
δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία του Εφε−
τείου Πατρών, στο οποίο πρέπει να εκδικασθούν πολλές 
υποθέσεις απαλλοτριώσεων, κυρίως ορισμού οριστικής 
τιμής μονάδας απαλλοτριωθέντων, λόγω της εκτελέσε−
ως των έργων μεγάλων οδικών αξόνων. Ο υπολογισμός 
των κατατιθεμένων πλειόνων δικογράφων (αιτήσεων και 
παρεμβάσεων) ως μονάδων θα οδηγούσε σε μεγάλη κα−
θυστέρηση του προσδιορισμού και της εκδικάσεως των 
λοιπών υποθέσεων, δεδομένου ότι αυτές προσδιορίζονται 
ήδη σε δικασίμους των τελευταίων μηνών του έτους 2014. 
Ο τυχόν μεγάλος αριθμός αιτήσεων και παρεμβάσεων για 
ορισμό οριστικής τιμής μονάδας πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη από τον διευθύνοντα το Εφετείο κατά την χρέωση 
(σε Εισηγητές) των υποθέσεων που θα έχουν συζητηθεί 
συνολικώς σε κάθε δικάσιμο. Και κατ’ ακολουθίαν τούτων, 
πρέπει να εγκριθεί η ως άνω γενομένη τροποποίηση του 
Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Εφετείου Πατρών 
και της κωδικοποιήσεως αυτού και να ακυρωθεί η ως άνω 
γενομένη προσθήκη στο άρθρο 23 αυτού− Κατόπιν τούτων, 
η Ολομέλεια κρίνει ομοφώνως ότι πρέπει να εγκριθεί η 
γενομένη με την υπ’ αριθμ. 2/2013 απόφαση της Ολομε−

λείας του ως άνω Εφετείου τροποποίηση του Κανονισμού 
Εσωτερικής Υπηρεσίας του καθώς και η κωδικοποίηση σε 
ενιαίο κείμενο, με το αρχικό, όλων των τροποποιήσεων 
αυτού και να ακυρωθεί η τεθείσα, με την ίδια απόφαση, 
νέα παράφος στο άρθρο 23 του ίδιου Κανονισμού.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Εγκρίνει την γενομένη με την υπ’ αριθμό 2/2013 απόφαση 

της Ολομελείας του Εφετείου Πατρών τροποποίηση του 
Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας αυτού, καθώς και την 
κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο, με το αρχικό, όλων των 
τροποποιήσεων αυτού.

Ακυρώνει την τεθείσα, με την ίδια απόφαση, νέα παρά−
γραφο στο άρθρο 23 του ίδιου Κανονισμού.

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και εκδόθηκε, στην Αθήνα, στις 
28 Μαρτίου 2013. 

 Η Πρόεδρος
 ΡΕΝΑ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Η Γραμματέας
ΜΑΡΘΑ ΨΑΡΑΥΤΗ

F   
Αριθμ. απόφ. 13/2013 (3)
Έγκριση του ορισμού εμβόλιμης δικασίμου στις 20−5−2013 

του Τριμελούς Δικαστηρίου Ανηλίκων του Πρωτοδικεί−
ου Ηλείας, που έγινε με την υπ’ αριθμ. 1/2013 απόφαση 
της Ολομελείας αυτού.

Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
(Σε συμβούλιο)

Σήμερα 28 Μαρτίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00΄ 
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) Αθανάσιος Κουτρο−
μάνος, 4) Γεώργιος Χρυσικός, 5) Βασίλειος Λυκούδης,
6) Γεώργιος Γιαννούλης, Αντιπρόεδροι του Αρείου Πά−
γου, 7) Βασίλειος Φούκας – Εισηγητής, 8) Νικόλαος Λε−
οντής, 9) Βιολέττα Κυτέα, 10) Βαρβάρα Κριτσωτάκη,
11) Γρηγόριος Κουτσόπουλος, 12) Δημήτριος Μαζαρά−
κης, 13) Παναγιώτης Ρουμπής, 14) Κωνσταντίνος Φρά−
γκος, 15) Γεώργιος Αδαμόπουλος, 16) Αικατερίνη Βασι−
λακοπούλου − Κατσαβριά, 17) Ιωάννης Γιαννακόπουλος,
18) Δημήτριος Κράνης, 19) Ανδρέας Ξένος, 20) Ευφημία 
Λαμπροπούλου, 21) Αντώνιος Ζευγώλης, 22) Ερωτόκρι−
τος Καλούδης, 23) Ασπασία Καρέλλου, 24) Μιλτιάδης 
Σπυρόπουλος, 25) Αργύριος Σταυράκης, 26) Δήμητρα 
Λεοντάρη − Μπουρνάκα, 27) Εμμανουήλ Κλαδογένης,
28) Γεώργιος Σακκάς, 29) Μαρία Βασιλάκη, 30) Χρυ−
σούλα Παρασκευά, 31) Ιωάννης Χαμηλοθώρης, 32) Μα−
ρία Γαλάνη − Λεοναρδοπούλου, 33) Μιχαήλ Αυγουλέας,
34) Βασίλειος Καπελούζος, 35) Χαραλαμπία Σίμου,
36) Παναγιώτης Χατζηπαναγιώτης, 37) Ιωσήφ Τσαλαγα−
νίδης, 38) Πάνος Πετρόπουλος, 39) Ευγενία Προγάκη και 
40) Γεώργιος Κοντός, Αρεοπαγίτες. Κωλύονται και δεν 
παρέστησαν οι λοιποί Αντιπρόεδροι του Αρείου Πάγου 
και Αρεοπαγίτες.

Παραστάθηκαν ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου 
Ρούσσος − Εμμανουήλ Παπαδάκης (νόμιμος αναπληρωτής 
του κωλυομένου Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ιωάννη − 
Σπυρίδωνα Τέντε και των κωλυομένων Αντεισαγγελέων 
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του Αρείου Πάγου Αθανασίου Κονταξή και Ευτέρπης Κου−
τζαμάνη, ως αρχαιοτέρων αυτού) και η Γραμματέας της 
Ολομελείας Μάρθα Ψαραύτη, Προϊσταμένη Διεύθυνσης 
της Γραμματείας του Αρείου Πάγου.

Στην αρχή της συνεδρίασης, η Πρόεδρος γνωστοποίησε 
στα μέλη της Ολομέλειας ότι στον Άρειο Πάγο υπηρετούν, 
εκτός από την Πρόεδρο του Αρείου Πάγου, 10 Αντιπρόε−
δροι και 61 Αρεοπαγίτες.

Κατόπιν, μετά από εντολή της Προέδρου, η Γραμματέας 
της Ολομέλειας, εκφώνησε τα ονόματα των υπηρετού−
ντων Αντιπροέδρων του Αρείου Πάγου και Αρεοπαγιτών, 
όπου διαπιστώθηκε ότι από τους 72 υπηρετούντες Δικα−
στές είναι παρόντες οι αναφερόμενοι στην αρχή της πα−
ρούσας σαράντα (40), 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 13−3−2013 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 υπ’ αριθμ. 
119/24−1−2013 εγγράφου της Διευθύνουσας το Πρωτοδικείο 
Ηλείας Κωνσταντίνας Νασιάκου, Προέδρου Πρωτοδικών, 
το οποίο έχει ως ακολούθως: «Σας υποβάλλουμε την υπ’ 
αριθμ. 1/2013 απόφαση της Ολομέλειας του Πρωτοδικείου 
Ηλείας, που αφορά τον ορισμό εμβόλιμης δικασίμου του 
Τριμελούς Δικαστηρίου Ανηλίκων Πύργου, για τις δικές 
σας ενέργειες.»

Ο Εισηγητής−Αρεοπαγίτης Βασίλειος Φούκας, αφού έθε−
σε υπόψη των μελών της Ολομέλειας: α. το παραπάνω 
έγγραφο του Πρωτοδικείου Ηλείας και β. την υπό κρίση 
υπ’ αριθμ. 1/2013 απόφαση της Ολομέλειας του ως άνω 
Πρωτοδικείου, εισηγήθηκε την έγκριση της συμπλήρω−
σης του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ανωτέρω 
Πρωτοδικείου, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1/2013 απόφαση 
της Ολομέλειας αυτού.

Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ρούσσος−Εμμα−
νουήλ Παπαδάκης ανέπτυξε την πρότασή του και συμ−
φώνησε 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 Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου απο−
χώρησε.

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, υποβάλ−
λονται 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 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δημοσιεύονται στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

Στην προκειμένη περίπτωση, η Ολομέλεια του Πρωτο−
δικείου Ηλείας, με την υπ’ αριθμό 1/2013 απόφασή της, 
συμπλήρωσε τον Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του 
Δικαστηρίου αυτού, με τον ορισμό εμβόλιμης δικασίμου 
του Τριμελούς Δικαστηρίου Ανηλίκων Πύργου. Με τη συ−
μπλήρωση αυτή παρέχεται η δυνατότητα να προσδιορι−
σθούν προς εκδίκαση εκκρεμείς υποθέσεις, ενόψει και της 
δυνατότητας προσωρινής κρατήσεως των ανηλίκων για 
περιορισμένο χρόνο, αλλά και του γεγονότος ότι για τη 
δικάσιμο της 4ης Νοεμβρίου 2013 έχει προσδιορισθεί προς 
εκδίκαση ικανός αριθμός υποθέσεων. Κατόπιν τούτων, 
η Ολομέλεια κρίνει ομοφώνως ότι πρέπει να εγκριθεί η 
γενόμενη με την υπ’ αριθμ. 1/2013 απόφαση συμπλήρωση 
του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δικαστηρίου 
αυτού.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Εγκρίνει τη γενομένη με την υπ’ αριθμό 1/2013 απόφαση 

της Ολομέλειας του Πρωτοδικείου Ηλείας συμπλήρωση 
του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δικαστηρίου 
αυτού.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και εκδόθηκε, στην Αθήνα, στις 
28 Μαρτίου 2013.

Η Πρόεδρος
 ΡΕΝΑ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Η Γραμματέας
ΜΑΡΘΑ ΨΑΡΑΥΤΗ
F

Αριθμ. απόφ. 14/2013 (4)
Έγκριση πρόσθετων δικασίμων του Μονομελούς Πλημ−

μελειοδικείου Ρεθύμνου, μετά την κατάργηση των με−
ταβατικών εδρών, όπως ορίστηκαν με την υπ’ αριθμ. 
1/2013 απόφαση της Ολομελείας αυτού.

Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
(Σε συμβούλιο)

Σήμερα 28 Μαρτίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00΄ 
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) Αθανάσιος Κουτρο−
μάνος, 4) Γεώργιος Χρυσικός, 5) Βασίλειος Λυκούδης,
6) Γεώργιος Γιαννούλης, Αντιπρόεδροι του Αρείου Πά−
γου, 7) Βασίλειος Φούκας – Εισηγητής, 8) Νικόλαος Λε−
οντής, 9) Βιολέττα Κυτέα, 10) Βαρβάρα Κριτσωτάκη,
11) Γρηγόριος Κουτσόπουλος, 12) Δημήτριος Μαζαρά−
κης, 13) Παναγιώτης Ρουμπής, 14) Κωνσταντίνος Φρά−
γκος, 15) Γεώργιος Αδαμόπουλος, 16) Αικατερίνη Βασι−
λακοπούλου − Κατσαβριά, 17) Ιωάννης Γιαννακόπουλος,
18) Δημήτριος Κράνης, 19) Ανδρέας Ξένος, 20) Ευφημία 
Λαμπροπούλου, 21) Αντώνιος Ζευγώλης, 22) Ερωτόκρι−
τος Καλούδης, 23) Ασπασία Καρέλλου, 24) Μιλτιάδης 
Σπυρόπουλος, 25) Αργύριος Σταυράκης, 26) Δήμητρα 
Λεοντάρη − Μπουρνάκα, 27) Εμμανουήλ Κλαδογένης,
28) Γεώργιος Σακκάς, 29) Μαρία Βασιλάκη, 30) Χρυ−
σούλα Παρασκευά, 31) Ιωάννης Χαμηλοθώρης, 32) Μα−
ρία Γαλάνη − Λεοναρδοπούλου, 33) Μιχαήλ Αυγουλέ−
ας, 34) Βασίλειος Καπελούζος, 35) Χαραλαμπία Σίμου,
36) Παναγιώτης Χατζηπαναγιώτης, 37) Ιωσήφ Τσαλαγα−
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νίδης, 38) Πάνος Πετρόπουλος, 39) Ευγενία Προγάκη και
40) Γεώργιος Κοντός, Αρεοπαγίτες. Κωλύονται και δεν 
παρέστησαν οι λοιποί Αντιπρόεδροι του Αρείου Πάγου 
και Αρεοπαγίτες.

Παραστάθηκαν ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου 
Ρούσσος−Εμμανουήλ Παπαδάκης (νόμιμος αναπληρωτής 
του κωλυομένου Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ιωάννη − 
Σπυρίδωνα Τέντε και των κωλυομένων Αντεισαγγελέων 
του Αρείου Πάγου Αθανασίου Κονταξή και Ευτέρπης Κου−
τζαμάνη, ως αρχαιοτέρων αυτού) και η Γραμματέας της 
Ολομελείας Μάρθα Ψαραύτη, Προϊσταμένη Διεύθυνσης 
της Γραμματείας του Αρείου Πάγου.

Στην αρχή της συνεδρίασης, η Πρόεδρος γνωστοποίησε 
στα μέλη της Ολομέλειας ότι στον Άρειο Πάγο υπηρετούν, 
εκτός από την Πρόεδρο του Αρείου Πάγου, 10 Αντιπρόε−
δροι και 61 Αρεοπαγίτες.

Κατόπιν, μετά από εντολή της Προέδρου, η Γραμματέας 
της Ολομέλειας, εκφώνησε τα ονόματα των υπηρετού−
ντων Αντιπροέδρων του Αρείου Πάγου και Αρεοπαγιτών, 
όπου διαπιστώθηκε ότι από τους 72 υπηρετούντες Δικα−
στές είναι παρόντες οι αναφερόμενοι στην αρχή της πα−
ρούσας σαράντα (40), 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 13−3−2013 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 υπ’ αριθμ. 
80/7−2−2013 εγγράφου της Προϊσταμένης της Διεύθυν−
σης της Γραμματείας του Πρωτοδικείου Ρεθύμνου Ελένης 
Χωνιανάκη, το οποίο έχει ως ακολούθως: «Υποβάλλουμε 
αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 1/2013 απόφασης Ολομελείας 
του Πρωτοδικείου Ρεθύμνης που αφορά πρόσθετες δι−
κασίμους Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Ρεθύμνου και 
παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.»

Ο Εισηγητής−Αρεοπαγίτης Βασίλειος Φούκας, αφού έθε−
σε υπόψη των μελών της Ολομέλειας: α. το παραπάνω 
έγγραφο του Πρωτοδικείου Ρεθύμνου και β. την υπό κρίση 
υπ’ αριθμ. 1/2013 απόφαση της Ολομέλειας του ως άνω 
Πρωτοδικείου, εισηγήθηκε την έγκριση της συμπλήρωσης 
του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δικαστηρίου 
αυτού, όπως προβλέπεται με την ανωτέρω απόφαση.

Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ρούσσος−Εμμα−
νουήλ Παπαδάκης ανέπτυξε την πρότασή του και συμ−
φώνησε 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 Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου απο−
χώρησε.

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, υποβάλ−
λονται 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 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δημοσιεύονται στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

Στην προκειμένη περίπτωση, Η Ολομέλεια του Πρωτο−
δικείου Ρεθύμνης, με την υπ’ αριθμό 1/2013 απόφασή της, 
συμπλήρωσε τον Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του 
Δικαστηρίου αυτού και όρισε πρόσθετες δικασίμους, για 
να συνεδριάσει το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Ρεθύμνης, 
για την εκδίκαση των υποθέσεων που θα δικαζόταν στη 
μεταβατική έδρα αυτού στα συγχωνευθέντα με το Π.Δ. 
110/2012 Ειρηνοδικεία Αμαρίου, Σπηλίου και Μυλοποτάμου. 
Επομένως, πρέπει να εγκριθεί η συμπλήρωση αυτή του 
Κανονισμού ως έχει.

Κατόπιν τούτων, η Ολομέλεια κρίνει ομοφώνως ότι 
η γενόμενη συμπλήρωση του Κανονισμού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας του Δικαστηρίου αυτού πρέπει να εγκριθεί 
ως έχει.−

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Εγκρίνει τη γενόμενη με την υπ’ αριθμό 1/2013 απόφαση 

της Ολομελείας του Πρωτοδικείου Ρεθύμνης συμπλήρωση 
του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας αυτού.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και εκδόθηκε, στην Αθήνα, στις 
28 Μαρτίου 2013.

Η Πρόεδρος
 ΡΕΝΑ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Η Γραμματέας
ΜΑΡΘΑ ΨΑΡΑΥΤΗ
F

Αριθμ. απόφ. 15/2013 (5)
Έγκριση τροποποιήσεων του Κανονισμού Εσωτερικής 

Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Πειραιώς, που έγιναν 
με την υπ’ αριθμ. 3/2013 απόφαση της Ολομελεί−
ας αυτού.

Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
(Σε συμβούλιο)

Σήμερα 28 Μαρτίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00΄ 
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) Αθανάσιος Κουτρο−
μάνος, 4) Γεώργιος Χρυσικός, 5) Βασίλειος Λυκούδης,
6) Γεώργιος Γιαννούλης, Αντιπρόεδροι του Αρείου Πά−
γου, 7) Βασίλειος Φούκας – Εισηγητής, 8) Νικόλαος Λε−
οντής, 9) Βιολέττα Κυτέα, 10) Βαρβάρα Κριτσωτάκη,
11) Γρηγόριος Κουτσόπουλος, 12) Δημήτριος Μαζαρά−
κης, 13) Παναγιώτης Ρουμπής, 14) Κωνσταντίνος Φρά−
γκος, 15) Γεώργιος Αδαμόπουλος, 16) Αικατερίνη Βασι−
λακοπούλου − Κατσαβριά, 17) Ιωάννης Γιαννακόπουλος,
18) Δημήτριος Κράνης, 19) Ανδρέας Ξένος, 20) Ευφημία 
Λαμπροπούλου, 21) Αντώνιος Ζευγώλης, 22) Ερωτόκρι−
τος Καλούδης, 23) Ασπασία Καρέλλου, 24) Μιλτιάδης 
Σπυρόπουλος, 25) Αργύριος Σταυράκης, 26) Δήμητρα 
Λεοντάρη − Μπουρνάκα, 27) Εμμανουήλ Κλαδογένης,
28) Γεώργιος Σακκάς, 29) Μαρία Βασιλάκη, 30) Χρυ−
σούλα Παρασκευά, 31) Ιωάννης Χαμηλοθώρης, 32) Μα−
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ρία Γαλάνη − Λεοναρδοπούλου, 33) Μιχαήλ Αυγουλέας,
34) Βασίλειος Καπελούζος, 35) Χαραλαμπία Σίμου,
36) Παναγιώτης Χατζηπαναγιώτης, 37) Ιωσήφ Τσαλαγα−
νίδης, 38) Πάνος Πετρόπουλος, 39) Ευγενία Προγάκη και 
40) Γεώργιος Κοντός, Αρεοπαγίτες. Κωλύονται και δεν 
παρέστησαν οι λοιποί Αντιπρόεδροι του Αρείου Πάγου 
και Αρεοπαγίτες.

Παραστάθηκαν ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου 
Ρούσσος − Εμμανουήλ Παπαδάκης (νόμιμος αναπληρωτής 
του κωλυομένου Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ιωάννη − 
Σπυρίδωνα Τέντε και των κωλυομένων Αντεισαγγελέων 
του Αρείου Πάγου Αθανασίου Κονταξή και Ευτέρπης Κου−
τζαμάνη, ως αρχαιοτέρων αυτού) και η Γραμματέας της 
Ολομελείας Μάρθα Ψαραύτη, Προϊσταμένη Διεύθυνσης 
της Γραμματείας του Αρείου Πάγου.

Παραστάθηκαν ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ιωάννης 
− Σπυρίδωνας Τέντες και η Γραμματέας της Ολομελείας 
Μάρθα Ψαραύτη, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης της Γραμ−
ματείας του Αρείου Πάγου.

Στην αρχή της συνεδρίασης, η Πρόεδρος γνωστοποίησε 
στα μέλη της Ολομέλειας ότι στον Άρειο Πάγο υπηρετούν, 
εκτός από την Πρόεδρο του Αρείου Πάγου, 10 Αντιπρόε−
δροι και 61 Αρεοπαγίτες.

Κατόπιν, μετά από εντολή της Προέδρου, η Γραμματέας 
της Ολομέλειας, εκφώνησε τα ονόματα των υπηρετούντων 
Αντιπροέδρων του Αρείου Πάγου και Αρεοπαγιτών, όπου 
διαπιστώθηκε ότι από τους 72 υπηρετούντες Δικαστές 
είναι παρόντες οι αναφερόμενοι στην αρχή της παρούσας 
σαράντα δύο (42), 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 13−3−2013 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 
υπ’ αριθμ. 1406/8−3−2013 εγγράφου του Προέδρου του 
Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου 
Πειραιώς Απόστολου Ζαβιτσάνου, Προέδρου Πρωτοδι−
κών, το οποίο έχει ως ακολούθως: «Σας υποβάλλουμε 
συνημμένα υπηρεσιακό αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 3/2013 
Ολομέλειας του Πρωτοδικείου Πειραιώς, που αφορά 
τροποποίηση Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Πρω−
τοδικείου Πειραιώς και παρακαλούμε για την κύρωσή 
του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 2 του
Ν. 1756/1988 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 86 παρ. 
2 του Ν. 4055/2012.»

Ο Εισηγητής−Αρεοπαγίτης Βασίλειος Φούκας, αφού έθε−
σε υπόψη των μελών της Ολομέλειας: α. το παραπάνω 
έγγραφο του Πρωτοδικείου Πειραιώς και β. την υπό κρίση 
υπ’ αριθμ. 3/2013 απόφαση της Ολομέλειας του ως άνω 
Πρωτοδικείου, εισηγήθηκε την έγκριση της τροποποίη−
σης του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ανωτέρω 
Πρωτοδικείου, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 3/2013 απόφαση 
της Ολομέλειας αυτού.

Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ρούσσος − Εμμα−
νουήλ Παπαδάκης, ανέπτυξε την πρότασή του και συμ−
φώνησε 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 Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου απο−
χώρησε.

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, υποβάλ−
λονται 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 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δημοσιεύονται στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. Στην προκειμένη περίπτωση, η Ολομέ−
λεια του Πρωτοδικείου Πειραιώς, με την υπ’ αριθμό 3/2013 
απόφασή της, τροποποίησε τον Κανονισμό Εσωτερικής 
Υπηρεσίας του Δικαστηρίου αυτού, ως ακολούθως:

Ι) α) Του άρθρου 1ου Β΄ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ, 1ο 
Πολιτικό τμήμα του κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 
του Πρωτοδικείου Πειραιώς και ορίζει δικασίμους, για 
τις υποθέσεις συναινετικών διαζυγίων κάθε Δευτέρα και 
Πέμπτη, των οποίων ο αριθμός δεν υπερβαίνει σε κάθε 
δικάσιμο τις είκοσι πέντε (25), εκ των οποίων είκοσι (20) 
πρωτοείσακτες και πέντε (5) εξ αναβολής.

Έτσι το σχετικό άρθρο αναδιατυπώνεται ως εξής:
Β΄ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ

1ο Πολιτικό Τμήμα
Το Τμήμα αυτό συνεδριάζει κάθε Τρίτη και ώρα 09.00. 

Σ’ αυτό υπάγονται υποθέσεις ναυτικού δικαίου που δι−
κάζονται κατά τη γενική (τακτική) διαδικασία, υποθέσεις 
ναυτικού δικαίου που δικάζονται κατά τη διαδικασία της 
εκουσίας δικαιοδοσίας καθώς και εφέσεις κατά αποφάσε−
ων του Ειρηνοδικείου, ναυτικού και ναυτεργατικού δικαίου. 
Οι υποθέσεις που εγγράφονται στο πινάκιο για συζήτηση 
δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις δέκα οκτώ (18) της τακτικής 
διαδικασίας σε κάθε δικάσιμο, δεκατέσσερις (14) πρωτο−
είσακτες και τέσσερις (4) από αναβολή, τις πέντε (5) της 
εκουσίας δικαιοδοσίας και τις τρεις (3) εφέσεις. Οι υπο−
θέσεις της εκουσίας εκδικάζονται από τους Δικαστές που 
υπηρετούν στο 1ο Τμήμα του Πολυμελούς Πρωτοδικείου 
(ναυτικού δικαίου), κατά την πρώτη και δεύτερη ημέρα 
Τρίτη κάθε μήνα. Οι υποθέσεις εκουσίας δικαιοδοσίας λοι−
πών αντικειμένων (πλην εκείνων του ναυτικού δικαίου που 
ανήκουν στο 1ο Πολιτικό Τμήμα και δικάζονται ως άνω) 
εκδικάζονται κατά την ημέρα Τρίτη των λοιπών − τρίτης, 
τέταρτης και, τυχόν, πέμπτης − εβδομάδων κάθε μήνα και 
ώρα 09.00. Συγκεκριμένα θα εκδικάζονται οι προσδιορι−
σθείσες μέχρι την 9−5−2012, υποθέσεις συναινετικών δια−
ζυγίων και ακούσιων νοσηλειών, των οποίων ο συνολικός 
αριθμός δεν θα υπερβαίνει τις εβδομήντα (70) υποθέσεις 
σε κάθε δικάσιμο, εξήντα (60) πρωτοείσακτες και δέκα 
(10) από αναβολή. Οι υποθέσεις συναινετικών διαζυγίων 
άρθρου 1441 ΑΚ, που κατατίθενται μετά την ισχύ του 
ν. 4055/2012 εκδικάζονται κάθε Δευτέρα και Πέμπτη από 
τον Β΄ Πρόεδρο Υπηρεσίας. Ο αριθμός των υποθέσεων 
που εγγράφονται στο πινάκιο προς συζήτηση δεν πρέπει 
να υπερβαίνει σε κάθε δικάσιμο τις είκοσι πέντε (25) εκ 
των οποίων είκοσι (20) πρωτοείσακτες και πέντε (5) εξ 
αναβολής. Οι υποθέσεις Κτηματολογίου της εκουσίας 
δικαιοδοσίας σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 2664/1998 
θα εκδικάζονται την πρώτη και τελευταία Τετάρτη κάθε 
μήνα και ο αριθμός τους δεν θα υπερβαίνει τις τριάντα 
(30), είκοσι πέντε (25) πρωτοείσακτες και πέντε (5) από 
αναβολή. Οι εφέσεις κατά αποφάσεων εκουσίας δικαιο−
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δοσίας του Ειρηνοδικείου θα προσδιορίζονται τη δεύτερη 
Τρίτη κάθε δεύτερου μήνα και δεν θα υπερβαίνουν τον 
αριθμό των τριάντα (30) σε κάθε δικάσιμο, είκοσι πέντε 
(25) πρωτοείσακτες και πέντε (5) από αναβολή.

β) του άρθρου 1ου Α΄ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ, 4ο 
Πολιτικό Τμήμα − Οικογενειακό και Προστασίας Ανηλίκων 
του κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πρωτοδικεί−
ου Πειραιώς και προσθέτει τέσσερις (4) δικασίμους ήτοι
14−3−2014, 16−5−2014, 24−10−2014 και 5−12−2014) και διορθώνει 
την εσφαλμένα αναγραφείσα (ΦΕΚ 3531/2012) δικασίμου 
28−9−2014 στο σωστό 26−9−2014.

Έτσι το σχετικό άρθρο αναδιατυπώνεται ως εξής:
4ο Πολιτικό Τμήμα − Οικογενειακό και Προστασίας Ανη−

λίκων
Το τμήμα αυτό συνεδριάζει μία φορά ετησίως και δη 

την Παρασκευή του μηνός Νοεμβρίου κατά την οποία δεν 
συνεδριάζει το 3ο και 4ο τμήμα της τακτικής διαδικασίας, 
ώρα 09.00, για την εκδίκαση υποθέσεων εκουσίας και 
τακτικής διαδικασίας της αρμοδιότητάς του, ήτοι υπο−
θέσεων Οικογενειακού δικαίου και προστασίας ανηλίκων. 
Οι υποθέσεις που εγγράφονται στο πινάκιο δεν πρέπει 
να υπερβαίνουν τις είκοσι (20) εκ των οποίων δέκα πέντε 
(15) πρωτοείσακτες και πέντε (5) από αναβολή. Προκει−
μένου για τις εκκρεμείς υποθέσεις του τμήματος αυτού 
για τις οποίες έχει ήδη μεταβληθεί η αρμοδιότητα με 
τις τροποποιήσεις του ν. 4055/2012, διατηρούνται για το 
χρονικό διάστημα από 28−2−2014 έως 31−12−2014 οι εξής 
δικάσιμοι για τον προσδιορισμό και τη συζήτηση των 
υποθέσεων που αναβλήθηκαν για τις δικασίμους αυτές: 
1) 14−3−2014, 2) 4−4−2014, 3) 16−5−2014, 4) 6−6−2014, 5) 26−9−2014,
6) 24−10−2014, 7) 14−11−2014 και 8) 5−12−2014.

γ) Του άρθρου 1ου Β΄ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ, 2ο 
Πολιτικό τμήμα, και αυξάνει τον αριθμό των εγγραφόμε−
νων υποθέσεων, που αφορούν εφέσεις κατά αποφάσεων 
του Ειρηνοδικείου (Τακτική διαδικασία), που ο αριθμός 
δεν υπερβαίνει σε κάθε δικάσιμο τις είκοσι πέντε (25), 
από τις οποίες είκοσι (20) πρωτοείσακτες και πέντε (5) 
εξ αναβολής).

Έτσι το σχετικό άρθρο αναδιατυπώνεται ως εξής:
Β΄ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ

2ο Πολιτικό Τμήμα
Το Τμήμα αυτό συνεδριάζει εβδομαδιαίως κάθε Τετάρτη, 

Πέμπτη και Παρασκευή καθώς και κάθε δεύτερη Δευτέρα 
από ώρας 09.00’. Σ’ αυτό υπάγονται υποθέσεις κάθε φύ−
σεως που δικάζονται από τους Δικαστές που υπηρετούν 
στο 2ο και 3ο Τμήμα του Πολυμελούς Πρωτοδικείου κατά 
τη γενική (τακτική) διαδικασία, με εξαίρεση εκείνες του 
ναυτικού δικαίου που δικάζονται από το 1ο Τμήμα. Από τις 
δικασίμους της τακτικής μονομελούς σε ημέρα Δευτέρα, 
στην πρώτη εξ αυτών κάθε δεύτερου μήνα, θα εκδικάζο−
νται οι εφέσεις κατά αποφάσεων του Ειρηνοδικείου που 
εκδόθηκαν με την ίδια διαδικασία, αρχής γενομένης την 
5−11−2012. Οι ήδη προσδιορισθείσες θα εκδικάζονται από 
τα Τμήματα στα οποία έχουν προσδιοριστεί. Οι υποθέσεις 
που εγγράφονται στο πινάκιο για συζήτηση δεν πρέπει 
να υπερβαίνουν τις είκοσι (20) από τις οποίες δέκα πέντε 
(15) πρωτοείσακτες και πέντε (5) από αναβολή σε κάθε 
δικάσιμο για τις συνεδριάσεις της Τετάρτης, Πέμπτης και 
Παρασκευής, τις είκοσι πέντε (25) από τις οποίες είκοσι 
(20) πρωτοείσακτες και πέντε (5) από αναβολή για τις 
συνεδριάσεις κάθε δεύτερης Δευτέρας, ενώ για τις εφέ−
σεις που θα εγγράφονται σε ειδικό πινάκιο, ο αριθμός των 
εγγραφόμενων υποθέσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει σε 
κάθε δικάσιμο τις είκοσι πέντε (25) από τις οποίες είκοσι 
(20) πρωτοείσακτες και πέντε (5) από αναβολή. Εκδικά−
ζονται επίσης σε ημέρα Δευτέρα όπου δεν θα υφίσταται 
δικάσιμος της τακτικής ή των εφέσεων οι υποθέσεις του 
Κτηματολογίου που δικάζονται με την τακτική διαδικασία 

(άρθρο 17 του ν. 2664/1998) και ο αριθμός τους δεν θα 
υπερβαίνει τις είκοσι πέντε (25) είκοσι (20) πρωτοείσακτες 
και πέντε (5) από αναβολή.

δ) Του άρθρου 6ου παρ. 3 εδ. ε΄και στ΄ του κανονισμού 
Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Πειραιώς, και 
μειώνει κατά τέσσερις (4) τις δικασίμους του Τριμελούς 
Αγορανομικού, ήτοι των μηνών Μαρτίου, Ιουνίου, Ιουλίου 
και Νοεμβρίου και αυξάνει κατά τρείς τις δικασίμους του 
Μονομελούς Αγορανομικού, ήτοι κατά την προηγουμένη 
της τελευταίας Τετάρτης των μηνών Ιανουαρίου, Μαρτίου, 
Νοεμβρίου.

Έτσι η σχετική διάταξη αναδιατυπώνεται ως εξής:
ε) Το Τριμελές Αγορανομικό συνεδριάζει την τελευταία 

Παρασκευή των μηνών Ιανουαρίου, Μαΐου, Σεπτεμβρίου 
και ώρα 09:00.

ΙΙ) Τον ορισμό μίας πρόσθετης δικασίμου, για το τρέχον 
δικαστικό έτος, για το Μεταβατικό Μονομελές Πλημμε−
λειοδικείου Κυθήρων και συγκεκριμένα την Τετάρτη 19 
Ιουνίου 2013, καθώς και την προσθήκη στον Κανονισμό 
Λειτουργίας του Πρωτοδικείου αυτού (άρθρο 6) διάταξης 
με την οποία να παρέχεται η δυνατότητα στο Τριμε−
λές Συμβούλιο Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου αυτού, να 
καθορίζει, σε περίπτωση ματαίωσης της τακτικής δικα−
σίμου του Μεταβατικού Μονομελούς Πλημμελειοδικείου 
Κυθήρων για οιονδήποτε λόγο, μία πρόσθετη δικάσιμο, 
αφού διατυπώσει τη γνώμη του σχετικά ο Εισαγγελέας 
Πλημμελειοδικών Πειραιώς.

Από τα στοιχεία του φακέλλου της υποθέσεως προ−
κύπτουν τα εξής: Στο Πρωτοδικείο Πειραιώς υπηρε−
τούν 19 πρόεδροι πρωτοδικών και 43 πρωτοδίκες. Οι 
οργανικές θέσεις πρωτοδικών και παρέδρων 63 και με 
το ΠΔ 30/2013 αυξήθηκαν σε 65. Το Δικαστήριο αυτό 
εξέδωσε κατά το έτος 2012 αποφάσεις: 1) Επί ποινικών 
υποθέσεων: 1) Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου: 58, 2) Τρι−
μελούς Πλημμελειοδικείου: 13.979, 3) Μονομελούς Πλημ−
μελειοδικείου: 18.053, 4) Μονομελούς Ανηλίκων: 707,
5) Τριμελούς ανηλίκων: 60. Επίσης εξέδωσε 958 βουλεύ−
ματα, ενώ περατώθηκαν 1.377 ανακριτικές υποθέσεις.
ΙΙ) Επί πολιτικών υποθέσεων: 1) Πολυμελούς Πρωτοδι−
κείου: α) Τακτικής διαδικασίας: 896, β) Εκουσίας δικαι−
οδοσίας: 261. 2) Μονομελούς Πρωτοδικείου: α) Εκουσίας 
δικαιοδοσίας: 5.601. β) Εφέσεις τακτικής διαδικασίας: 494,
γ) εφέσεις ειδικών διαδικασιών: 655. δ) Εδικών διαδικασιών 
πινακίου: 1.154, ε) εδικών διαδικασιών εκτός πινακίου: 463. 
στ) Διαδικασίας ασφαλιστικών μέτρων: 4.959. Οι ποινικές 
υποθέσεις έχουν προσδιορισθεί προς εκδίκαση σε δικα−
σίμους προγενέστερες της 17−6−2014. Εκκρεμούν προς 
προσδιορισμό 21 υποθέσεις Τριμελούς Πλημμελειοδικείου, 
101 υποθέσεις Μονομελούς Πλημμελειοδικείου, καθώς και 
82 υποθέσεις (αναβλητικές) του Μεταβατικού Μονομελούς 
Κυθήρων. Με τις ως άνω αποφασισθείσες τροποποποιή−
σεις του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας διευκολύνε−
ται η ομαλή λειτουργία του Δικαστηρίου αυτού και μέχρις 
ενός σημείου επιταχύνεται η εκδίκαση των υποθέσεων. 
Κατόπιν τούτων, η Ολομέλεια, κρίνει ομοφώνως ότι πρέπει 
να εγκριθούν οι τροποποιήσεις αυτές ως έχουν.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Εγκρίνει τις γενόμενες με την υπ’ αριθμό 3/2013 απόφα−

ση της Ολομελείας του Πρωτοδικείου Πειραιώς τροπο−
ποιήσεις του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας αυτού.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και εκδόθηκε, στην Αθήνα, στις 
28 Μαρτίου 2013.

Η Πρόεδρος
ΡΕΝΑ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Η Γραμματέας
ΜΑΡΘΑ ΨΑΡΑΥΤΗ 
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