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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. απόφ. 38/2012 (1) 
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Κανονισμού Εσω−

τερικής Υπηρεσίας του Εφετείου Θεσσαλονίκης.

Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

(Σε συμβούλιο) 

Σήμερα 18 Ιουλίου 2012, ημέρα Τετάρτη 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 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) Αθανάσιος 
Κουτρομάνος, 4) Γεώργιος Χρυσικός, Αντιπρόεδροι του 
Αρείου Πάγου, 5) Χαράλαμπος Δημάδης, 6) Βασίλειος 
Λυκούδης, 7) Βασίλειος Φούκας – Εισηγητής, 8) Δήμητρα 
Παπαντωνοπούλου, 9) Νικόλαος Λεοντής, 10) Βιολέττα 
Κυτέα, 11) Βαρβάρα Κριτσωτάκη, 12) Γεωργία Λαλούση, 
13) Αντώνιος Αθηναίος, 14) Γρηγόριος Κουτσόπουλος,
15) Σπυρίδων Μιτσιάλης, 16) Βασιλική Θάνου−Χριστοφί−
λου, 17) Γεώργιος Γεωργέλλης, 18) Δημήτριος Μουστά−

κας, 19) Δημήτριος Μαζαράκης, 20) Παναγιώτης Ρουμπής, 
21) Κωνσταντίνος Φράγκος 22) Γεώργιος Αδαμόπουλος, 
23) Νικόλαος Μπιχάκης 24) Ιωάννης Γιαννακόπουλος,
25) Χρυσόστομος Ευαγγέλου, 26) Κωνσταντίνος Τσόλας, 
27) Δημήτριος Κράνης, 28) Ανδρέας Ξένος, 29) Βασίλειος 
Φράγγος, 30) Nικόλαος Τρούσας, 31) Δημήτριος Κόμης, 
32) Βασίλειος Λαμπρόπουλος, 33) Αντώνιος Ζευγώλης, 
34) Ερωτόκριτος Καλούδης, 35) Γεράσιμος Φουρλάνος, 
36) Μιλτιάδης Σπυρόπουλος, 37) Αργύριος Σταυρά−
κης, 38) Ιωάννα Πετροπούλου, 39) Ειρήνη Κιουρκτσό−
γλου−Πετρουλάκη, 40) Δήμητρα Λεοντάρη−Μπουρνάκα,
41) Εμμανουήλ Κλαδογένης και 42) 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 Ολο−
μελείας Μάρθα Ψαραύτη, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης 
της Γραμματείας του Αρείου Πάγου.

Στην αρχή της συνεδρίασης, η Πρόεδρος γνωστοποί−
ησε 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 Γραμματέ−
ας της Ολομέλειας, εκφώνησε τα ονόματα των υπηρε−
τούντων Αντιπροέδρων του Αρείου Πάγου και Αρεοπα−
γιτών, όπου διαπιστώθηκε ότι από τους 58 υπηρετούντες 
Δικαστές είναι παρόντες οι αναφερόμενοι στην αρχή 
της παρούσας σαράντα δύο (42), δηλαδή είναι παρό−
ντα 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 12−7−2012 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 
2098/29−6−2012 εγγράφου του Προέδρου του Τριμελούς 
Συμβουλίου Διεύθυνσης του Εφετείου Θεσσαλονίκης 
Κωνσταντίνου Βαμβακίδη, Προέδρου Εφετών, το οποίο 
έχει ως ακολούθως: «Σας υποβάλλουμε, σύμφωνα με το 
άρθρο 17 Α΄ παρ. 7 του Ν. 1756/1988, όπως αντικατ. με 
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το άρθρο 86 παρ. 2 του Ν. 4055/2012 επικυρωμένο φω−
τοαντίγραφο της αρ. 6/2012 απόφασης της ολομέλειας 
του εφετείου Θεσσαλονίκης 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 Θεσσαλονίκης και β. την υπό 
κρίση υπ’ αριθμ. 6/2012 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 απο−
χώρησε.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Επειδή, κατά την § 7 του στοιχείου Α «Κανονισμοί» 

του άρθρου 17 του Ν. 1756/1988 «Κώδικας Οργανισμού 
Δικαστηρίων και κατάστασης δικαστικών λειτουρ−
γών», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 86 § 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 αριθ−
μό των δικασίμων και των υποθέσεων που προσδιορί−
ζονται 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 Δι−
καιωμάτων δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερ−
νήσεως. Στην προκειμένη περίπτωση, η Ολομέλεια του 
Εφετείου Θεσσαλονίκης, με την υπ’ αριθμό 6/27−6−2012 
απόφασή της, τροποποίησε τον Κανονισμό Εσωτερικής 
Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, ως εξής: Ι) 
στο άρθρο 38 του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 
του Εφετείου Θεσσαλονίκης να προστεθεί περίπτωση 
ε, η οποία έχει ως εξής: ε) του Μονομελούς Εφετείου 
σε οκτώ (8) κατά τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δε−
κέμβριο, Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, 
Ιούνιο και σε τέσσερις (4) κατά το μήνα Σεπτέμβριο. ΙΙ) 
Στο άρθρο 39 του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 
του Εφετείου Θεσσαλονίκης να προστεθεί περίπτωση Ε, 
η οποία έχει ως εξής: Ε) Το Μονομελές Εφετείο Κακουρ−
γημάτων κατά την πρώτη, δεύτερη, τρίτη και τέταρτη 
εργάσιμη ημέρα Δευτέρα της εβδομάδας κάθε μήνα, 
καθώς και κατά την πρώτη, δεύτερη, τρίτη και τέταρτη 
εργάσιμη ημέρα Τετάρτη της εβδομάδας κάθε μήνα.
ΙΙΙ) Στο άρθρο 42 του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 
του Εφετείου Θεσσαλονίκης να προστεθεί περίπτωση Ε, 
η οποία έχει ως εξής: Ε) τις δεκαπέντε (15) στο Μονομε−
λές Εφετείο Κακουργημάτων, από τις οποίες οι δώδεκα 
(12) θα προσδιορίζονται από τον Εισαγγελέα Εφετών 
και οι υπόλοιπες από το Δικαστήριο, σε περιπτώσεις 
αναβολών σε ρητή δικάσιμο. IV) Αποφασίζει ομόφωνα 
και καταργεί τις δικασίμους του Τριμελούς Εφετείου β΄ 
βαθμού (Πλημμελημάτων) του χρονικού διαστήματος 
από 16 Σεπτεμβρίου 2012 έως τέλους Δεκεμβρίου 2014 
ως εξής: Κατά το μήνα Σεπτέμβριο 2012 τη δικάσιμο 
που έχει ορισθεί κατά την ημέρα Τρίτη και την ημερο−
μηνία 25 Σεπτεμβρίου, καθώς και τη δικάσιμο που έχει 

ορισθεί κατά την ημέρα Πέμπτη και την ημερομηνία 27 
Σεπτεμβρίου. Κατά το μήνα Οκτώβριο 2012 τη δικάσιμο 
που έχει ορισθεί κατά την ημέρα Τρίτη και την ημερο−
μηνία 9, 16 Οκτωβρίου, καθώς και τη δικάσιμο που έχει 
ορισθεί κατά την ημέρα Πέμπτη και την ημερομηνία 25 
Οκτωβρίου. Κατά το μήνα Νοέμβριο 2012 τη δικάσιμο 
που έχει ορισθεί κατά την ημέρα Τρίτη και την ημερο−
μηνία 13, 20 Νοεμβρίου, καθώς και τη δικάσιμο που έχει 
ορισθεί κατά την ημέρα Πέμπτη και την ημερομηνία 22 
Νοεμβρίου. Κατά το μήνα Δεκέμβριο 2012 τη δικάσιμο 
που έχει ορισθεί κατά την ημέρα Τρίτη και την ημερο−
μηνία 11 Δεκεμβρίου. Κατά το μήνα Ιανουάριο 2013 τις 
δικασίμους που έχουν ορισθεί κατά την ημέρα Τρίτη και 
τις ημερομηνίες 15, 29 Ιανουαρίου, καθώς και τη δικάσιμο 
που έχει ορισθεί κατά την ημέρα Πέμπτη και την ημε−
ρομηνία 24 Ιανουαρίου. Κατά το μήνα Φεβρουάριο 2013 
τις δικασίμους που έχουν ορισθεί κατά την ημέρα Τρίτη 
και τις ημερομηνίες 12, 19 Φεβρουαρίου, καθώς και τη 
δικάσιμο που έχει ορισθεί κατά την ημέρα Πέμπτη και 
την ημερομηνία 28 Φεβρουαρίου. Κατά το μήνα Μάρτιο 
2013 τις δικασίμους που έχουν ορισθεί κατά την ημέρα 
Τρίτη και τις ημερομηνίες 12, 19 Μαρτίου, καθώς και 
τη δικάσιμο που έχει ορισθεί κατά την ημέρα Πέμπτη 
και την ημερομηνία 28 Μαρτίου. Κατά το μήνα Απρίλιο 
2013 τις δικασίμους που έχουν ορισθεί κατά την ημέρα 
Τρίτη και τις ημερομηνίες 9, 16 Απριλίου, καθώς και τη 
δικάσιμο που έχει ορισθεί κατά την ημέρα Πέμπτη και 
την ημερομηνία 25 Απριλίου. Κατά το μήνα Μάιο 2013 
τη δικάσιμο που έχει ορισθεί κατά την ημέρα Τρίτη και 
την ημερομηνία 28 Μαΐου, καθώς και κατά τις δικασί−
μους που έχουν ορισθεί κατά την ημέρα Πέμπτη και τις 
ημερομηνίες 23, 30 Μαΐου. 

Κατά το μήνα Ιούνιο 2013 τις δικασίμους που έχουν 
ορισθεί κατά την ημέρα Τρίτη και τις ημερομηνίες 11, 18 
Ιουνίου, καθώς και τη δικάσιμο που έχει ορισθεί κατά 
την ημέρα Πέμπτη και την ημερομηνία 27 Ιουνίου. Κατά 
το μήνα Σεπτέμβριο 2013 τη δικάσιμο που έχει ορισθεί 
κατά την ημέρα Τρίτη και την ημερομηνία 17 Σεπτεμ−
βρίου, καθώς και τη δικάσιμο που έχει ορισθεί κατά 
την ημέρα Πέμπτη και την ημερομηνία 26 Σεπτεμβρίου. 
Κατά το μήνα Οκτώβριο 2013 τις δικασίμους που έχουν 
ορισθεί κατά την ημέρα Τρίτη και τις ημερομηνίες 8, 15 
Οκτωβρίου, καθώς και τη δικάσιμο που έχει ορισθεί κατά 
την ημέρα Πέμπτη και την ημερομηνία 24 Οκτωβρίου. 
Κατά το μήνα Νοέμβριο 2013 τις δικασίμους που έχουν 
ορισθεί κατά την ημέρα Τρίτη και τις ημερομηνίες 12, 19 
Νοεμβρίου, καθώς και τη δικάσιμο που έχει ορισθεί κατά 
την ημέρα Πέμπτη και την ημερομηνία 28 Νοεμβρίου. 
Κατά το μήνα Δεκέμβριο 2013 τις δικασίμους που έχουν 
ορισθεί κατά την ημέρα Τρίτη και τις ημερομηνίες 10, 
17 Δεκεμβρίου. Κατά το μήνα Ιανουάριο 2014 τις δικασί−
μους που έχουν ορισθεί κατά την ημέρα Τρίτη και τις 
ημερομηνίες 14, 28 Ιανουαρίου, καθώς και τη δικάσιμο 
που έχει ορισθεί κατά την ημέρα Πέμπτη και την ημε−
ρομηνία 30 Ιανουαρίου. Κατά το μήνα Φεβρουάριο 2014 
τις δικασίμους που έχουν ορισθεί κατά την ημέρα Τρίτη 
και τις ημερομηνίες 11, 18 Φεβρουαρίου, καθώς και τη δι−
κάσιμο που έχει ορισθεί κατά την ημέρα Πέμπτη και την 
ημερομηνία 27 Φεβρουαρίου. Κατά το μήνα Μάρτιο 2014 
τις δικασίμους που έχουν ορισθεί κατά την ημέρα Τρίτη 
και τις ημερομηνίες 11, 18 Μαρτίου, καθώς και κατά τις 
δικασίμους που έχουν ορισθεί κατά την ημέρα Πέμπτη 
και τις ημερομηνίες 6, 13 Μαρτίου. Κατά το μήνα Απρίλιο 
2014 τις δικασίμους που έχουν ορισθεί κατά την ημέρα 
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Τρίτη και τις ημερομηνίες 8, 29 Απριλίου. Κατά το μήνα 
Μάιο 2014 τις δικασίμους που έχουν ορισθεί κατά την 
ημέρα Τρίτη και τις ημερομηνίες 13, 20 Μαΐου, καθώς και 
τη δικάσιμο που έχει ορισθεί κατά την ημέρα Πέμπτη 
και την ημερομηνία 22 Μαΐου. Κατά το μήνα Ιούνιο 2014 
τις δικασίμους που έχουν ορισθεί κατά την ημέρα Τρίτη 
και τις ημερομηνίες 10, 17 Ιουνίου, καθώς και τη δικά−
σιμο που έχει ορισθεί κατά την ημέρα Πέμπτη και την 
ημερομηνία 26 Ιουνίου. Κατά το μήνα Σεπτέμβριο 2014 
τη δικάσιμο που έχει ορισθεί κατά την ημέρα Τρίτη και 
την ημερομηνία 16 Σεπτεμβρίου, καθώς και τη δικάσιμο 
που έχει ορισθεί κατά την ημέρα Πέμπτη και την ημερο−
μηνία 25 Σεπτεμβρίου. Κατά το μήνα Οκτώβριο 2014 τη 
δικάσιμο που έχει ορισθεί κατά την ημέρα Τρίτη και την 
ημερομηνία 14 Οκτωβρίου, καθώς και κατά τις δικασί−
μους που έχουν ορισθεί κατά την ημέρα Πέμπτη και τις 
ημερομηνίες 23, 30 Οκτωβρίου. Κατά το μήνα Νοέμβριο 
2014 τις δικασίμους που έχουν ορισθεί κατά την ημέρα 
Τρίτη και τις ημερομηνίες 11, 18 Νοεμβρίου, καθώς και τη 
δικάσιμο που έχει ορισθεί κατά την ημέρα Πέμπτη και 
την ημερομηνία 27 Νοεμβρίου. Κατά το μήνα Δεκέμβριο 
2014 τις δικασίμους που έχουν ορισθεί κατά την ημέρα 
Τρίτη και τις ημερομηνίες 9, 16 Δεκεμβρίου.

Από τα στοιχεία του φακέλου της υποθέσεως, προκύ−
πτουν τα εξής: Στο Εφετείο Θεσσαλονίκης υπηρετούν 
16 πρόεδροι εφετών και 57 εφέτες. Κατά το έτος 2011 
το Εφετείο Θεσσαλονίκης εξέδωσε 2.231 αποφάσεις επί 
πολιτικών υποθέσεων, εκ των οποίων 2.222 Τριμελούς 
Εφετείου και 9 Πενταμελούς Εφετείου. Επί ποινικών 
υποθέσεων εξέδωσε 35 αποφάσεις ουσίας του Μ.Ο.Ε., 
2.720 αποφάσεις Πενταμελούς Εφετείου, 2.963 αποφά−
σεις Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων, 5.919 αποφά−
σεις Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων και 54 απο−
φάσεις Τριμελούς Εφετείου Ανηλίκων. Εξέδωσε επίσης 
959 βουλεύματα. Εισήχθησαν σε αυτό 851 ανακριτικές 
υποθέσεις των άρθρων 4 και 8 του Ν. 3213/2003, 2, 3, 
4, 5 και 6 του Ν. 3849/2010. Περατώθηκαν 123 τέτοιες 
υποθέσεις, εκ των οποίων εισήχθησαν 29 το έτος 2010 
και 94 το έτος 2011. Οι πολιτικές υποθέσεις προσδιο−
ρίζονται για να δικασθούν σε δικασίμους εντός των 
ετών 2012 και 2013, με εξαίρεση αυτές του εμπορικού 
και ενοχικού δικαίου, οι οποίες προσδιορίζονται να δι−
κασθούν σε δικασίμους μετά την 14−2−2014. Οι ποινικές 
υποθέσεις προσδιορίζονται να δικασθούν σε δικασί−
μους του έτους 2013, με εξαίρεση αυτές του Μ.Ο.Ε. 
και του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων, οι οποίες 
προσδιορίζονται να δικασθούν σε δικασίμους μετά την
9−1−2015 και μετά την 18−3−2014 αντίστοιχα. Εκκρεμούν 
προς προσδιορισμό 4 υποθέσεις του Μ.Ο.Ε., 35 υπο−
θέσεις του Πενταμελούς Εφετείου, 100 υποθέσεις του 
Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων, 8 υποθέσεις του 
Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων και 639 υποθέσεις 
του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων. Ο προσδιο−
ρισμός δικασίμων για την εκδίκαση τόσο των πολιτικών 
όσο και των ποινικών υποθέσεων γίνεται σε σύντομο 
σχετικά χρόνο, ο οποίος βεβαίως δεν είναι ο επιθυ−
μητός, αν ληφθεί υπόψη ο όγκος των εργασιών και ο 
αριθμός των υπηρετούντων στο Δικαστήριο αυτό δικα−
στικών λειτουργών. Μετά όμως από τις γενόμενες με το
Ν. 4055/2012 μεταβολές, γενικότερες 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, καθώς και για τον προσδιορι−
σμό και την εκδίκαση τόσο των πολιτικών όσο και των 
ποινικών υποθέσεων σε συντομότερο χρόνο. 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 συμπληρώ−

σεις του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Εφε−
τείου Θεσσαλονίκης, οι οποίες έγιναν με την υπ’ αριθμό
6/27−6−2012 απόφαση της Ολομελείας του Δικαστηρίου 
αυτού.

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

Η Πρόεδρος

ΡΕΝΑ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
F

Αριθμ. απόφ. 39/2012 (2)
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Κανονισμού Εσω−

τερικής Υπηρεσίας του Εφετείου Ιωαννίνων.

Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

(Σε συμβούλιο)

Σήμερα 18 Ιουλίου 2012, ημέρα Τετάρτη 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 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) Αθανάσιος 
Κουτρομάνος, 4) Γεώργιος Χρυσικός, Αντιπρόεδροι του 
Αρείου Πάγου, 5) Χαράλαμπος Δημάδης, 6) Βασίλειος 
Λυκούδης, 7) Βασίλειος Φούκας – Εισηγητής, 8) Δήμητρα 
Παπαντωνοπούλου, 9) Νικόλαος Λεοντής, 10) Βιολέττα 
Κυτέα, 11) Βαρβάρα Κριτσωτάκη, 12) Γεωργία Λαλούση, 
13) Αντώνιος Αθηναίος, 14) Γρηγόριος Κουτσόπουλος,
15) Σπυρίδων Μιτσιάλης, 16) Βασιλική Θάνου−Χριστοφί−
λου, 17) Γεώργιος Γεωργέλλης, 18) Δημήτριος Μουστά−
κας, 19) Δημήτριος Μαζαράκης, 20) Παναγιώτης Ρουμπής, 
21) Κωνσταντίνος Φράγκος 22) Γεώργιος Αδαμόπουλος, 
23) Νικόλαος Μπιχάκης 24) Ιωάννης Γιαννακόπουλος,
25) Χρυσόστομος Ευαγγέλου, 26) Κωνσταντίνος Τσόλας, 
27) Δημήτριος Κράνης, 28) Ανδρέας Ξένος, 29) Βασίλειος 
Φράγγος, 30) Nικόλαος Τρούσας, 31) Δημήτριος Κόμης, 
32) Βασίλειος Λαμπρόπουλος, 33) Αντώνιος Ζευγώλης, 
34) Ερωτόκριτος Καλούδης, 35) Γεράσιμος Φουρλάνος, 
36) Μιλτιάδης Σπυρόπουλος, 37) Αργύριος Σταυρά−
κης, 38) Ιωάννα Πετροπούλου, 39) Ειρήνη Κιουρκτσό−
γλου−Πετρουλάκη, 40) Δήμητρα Λεοντάρη−Μπουρνάκα,
41) Εμμανουήλ Κλαδογένης και 42) 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 Ολο−
μελείας Μάρθα Ψαραύτη, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης 
της Γραμματείας του Αρείου Πάγου.

Στην αρχή της συνεδρίασης, η Πρόεδρος γνωστοποί−
ησε στα μέλη της Ολομέλειας ότι στον Άρειο Πάγο 



39670 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

υπηρετούν, εκτός από την Πρόεδρο του Αρείου Πάγου, 
6 Αντιπρόεδροι και 51 Αρεοπαγίτες.

Κατόπιν, μετά από εντολή της Προέδρου, η Γραμματέ−
ας της Ολομέλειας, εκφώνησε τα ονόματα των υπηρε−
τούντων Αντιπροέδρων του Αρείου Πάγου και Αρεοπα−
γιτών, όπου διαπιστώθηκε ότι από τους 58 υπηρετούντες 
Δικαστές είναι παρόντες οι αναφερόμενοι στην αρχή 
της παρούσας σαράντα δύο (42), δηλαδή είναι παρό−
ντα 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 12−7−2012 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 
1086/22−6−2012 εγγράφου του Διευθύνοντος το Εφετείο 
Ιωαννίνων Οδυσσέα Ροντογιάννη, Προέδρου Εφετών, 
το οποίο έχει ως ακολούθως: «Υποβάλλουμε, σύμφω−
να με το άρθρο 17 Α΄ παρ. 7 του Ν. 1756/1988, όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 86 παρ. 2 του Ν. 4055/
12−3−2012 κυρωμένο φωτοαντίγραφο της υπ’ αριθμ. 18/2012 
αποφάσεως της Ολομελείας του Εφετείου Ιωαννίνων, 
με την οποία τροποποιείται ο Κανονισμός Εσωτερικής 
Υπηρεσίας του Εφετείου Ιωαννίνων και παρακαλούμε 
για την τροποποίησή της».

Ο Εισηγητής−Αρεοπαγίτης Βασίλειος Φούκας, αφού 
έθεσε υπόψη των μελών της Ολομέλειας: α. το παραπά−
νω έγγραφο του Εφετείου Ιωαννίνων και β. την υπό κρίση 
υπ’ αριθμ. 18/2012 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. 

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 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 ση−
μεία και ειδικότερα ως προς τον αριθμό των δικασίμων 
και των υποθέσεων που προσδιορίζονται σε κάθε δικάσι−
μο. Οι κανονισμοί ισχύουν μόνο μετά την τελική έγκρισή 
τους από τις ολομέλειες των ανωτάτων δικαστηρίων 
και αφού διαβιβασθούν στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Δι−
αφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δημοσιεύονται 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην προκειμένη 
περίπτωση, η Ολομέλεια του Εφετείου Ιωαννίνων, με 
την υπ’ αριθμ. 18/2−5−2012 απόφασή της, τροποποίησε 
τον Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Εφετείου 
Ιωαννίνων, ο οποίος καταρτίσθηκε με την 15/1988 από−

φαση και τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 11/1989, 8/1990, 
21/1999, 1/2007 και 9/2011 αποφάσεις της Ολομέλειας του 
Δικαστηρίου Εφετών Ιωαννίνων, αναφορικά με τις συ−
νεδριάσεις του Πενταμελούς Εφετείου κακουργημάτων 
Ιωαννίνων, του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων 
Ιωαννίνων, του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων 
Ιωαννίνων και του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων 
Ιωαννίνων, ως εξής:

«ΟΡΙΖΕΙ ότι το Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων 
Ιωαννίνων θα συνεδριάζει την 4η Τετάρτη των μηνών 
Σεπτεμβρίου, Νοεμβρίου, Ιανουαρίου, Μαρτίου και Μαΐου 
και αν η ημέρα αυτή είναι αργία, την 2η Τετάρτη των 
ιδίων μηνών.

ΟΡΙΖΕΙ ως δικάσιμο για την εκδίκαση των υποθέσεων 
των προσωρινώς κρατουμένων αρμοδιότητας Μονο−
μελούς Εφετείου Κακουργημάτων της δικασίμου που 
έχει καθορισθεί για την εκδίκαση των υποθέσεων των 
προσωρινώς κρατουμένων αρμοδιότητας Τριμελούς 
Εφετείου Κακουργημάτων (2η Τρίτη κάθε μήνα), αρχής 
γενομένης από την Τρίτη 8η Μαΐου 2012 στην οποία 
δικάσιμο θα προσδιορίζονται πλέον μόνο κακουργήμα−
τα. Η εκδίκαση των υποθέσεων αρμοδιότητας Μονο−
μελούς Εφετείου Κακουργημάτων θα γίνεται μετά την 
εξάντληση του πινακίου των υποθέσεων αρμοδιότητας 
του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων από ιδιαίτερη 
σύνθεση που θα ορίζεται νομίμως από τον Διευθύνοντα 
το Εφετείο Ιωαννίνων.

ΟΡΙΖΕΙ ότι το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων 
Ιωαννίνων θα συνεδριάζει από τον Ιανουάριο 2014 την 
πρώτη Τρίτη των μηνών Οκτωβρίου, Δεκεμβρίου, Φε−
βρουαρίου, Απριλίου και Ιουνίου κάθε έτους.

ΟΡΙΖΕΙ δικασίμους συνεδριάσεως του Πενταμελούς 
Εφετείου Κακουργημάτων, από τον Ιανουάριο 2014, για 
την εκδίκαση μόνο αιτήσεων αναστολής εκτελέσεως 
αποφάσεων κατά τους μήνες που δεν θα συνεδριάζει 
το ως άνω Δικαστήριο, την 1η Τετάρτη των μηνών αυ−
τών και ειδικότερα των μηνών Νοεμβρίου, Ιανουαρίου, 
Μαρτίου και Μαΐου και αν η ημέρα αυτή είναι αργία την 
3η Τετάρτη των μηνών αυτών με ώρα ενάρξεως της 
συνεδριάσεως την 09:00. Και 

ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ τον αριθμό των εισαγομένων υποθέσεων 
στις ποινικές συνεδριάσεις ως εξής: (α) Πενταμελούς 
Εφετείου Κακουργημάτων: δώδεκα (12), Τριμελούς Εφε−
τείου Κακουργημάτων: δώδεκα (12), Μονομελούς Εφε−
τείου Κακουργημάτων: δέκα (10), Τριμελούς Εφετείου 
Κακουργημάτων και Μονομελούς Εφετείου Κακουργη−
μάτων για υποθέσεις προσωρινώς κρατουμένων: δέκα 
(10) συνολικά και Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων 
είκοσι (20). Σε περίπτωση εισαγωγής αριθμού ανωτέρου 
του ως άνω το Δικαστήριο θα μπορεί κατά την έναρξη 
της συνεδριάσεως να διατάζει την απόσυρση των υπε−
ραρίθμων υποθέσεων, λαμβάνοντας υπόψη τα θέματα 
παραγραφής των υποθέσεων αυτών ή του χρόνου λή−
ξεως του ανωτάτου ορίου προσωρινής κρατήσεως των 
κατηγορουμένων».

Από τα στοιχεία του φακέλλου της υποθέσεως, προ−
κύπτουν τα εξής: Στο Εφετείο Ιωαννίνων υπηρετούν δύο 
πρόεδροι εφετών και οκτώ εφέτες. Κατά το έτος 2011 
εκδόθηκαν από το Εφετείο Ιωαννίνων 288 αποφάσεις 
επί πολιτικών υποθέσεων, εκ των οποίων 279 Τριμελούς 
Εφετείου και 9 Πενταμελούς Εφετείου, 731 αποφάσεις 
επί ποινικών υποθέσεων, εκ των οποίων 9 (ουσίας) Μ.Ο.Ε., 
73 Πενταμελούς Εφετείου, 130 Τριμελούς Εφετείου Κα−
κουργημάτων, 512 Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων, 
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1 Τριμελούς Ανηλίκων (Πλημμελημάτων) και 2 Τριμελούς 
ανηλίκων (Κακουργημάτων), καθώς και 102 βουλεύματα. 
Εισήχθησαν σε αυτό 21 ανακριτικές υποθέσεις των άρ−
θρων 4 και 8 Ν. 3213/1983, 2, 3, 4, 5 και 6 Ν. 3849/2010, 
από τις οποίες περατώθηκαν 19. Οι πολιτικές υποθέσεις 
προσδιορίζονται να δικασθούν σε δικασίμους μετά την 
20−2−2013. Οι ποινικές υποθέσεις προσδιορίζονται να 
δικασθούν: του Μ.Ο.Ε. σε δικασίμους μετά την 5−11−2013, 
του Πενταμελούς Εφετείου σε δικασίμους μετά την 3−
12−2013, του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων σε 
δικασίμους μετά την 18−6−2013, του Τριμελούς Εφετείου 
Πλημμελημάτων σε δικασίμους μετά την 19−12−2013 και 
του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων σε δικασί−
μους μετά την 18−6−2013. Εκκρεμούν προς προσδιορισμό 
15 υποθέσεις Μ.Ο.Ε., 27 υποθέσεις Πενταμελούς Εφετείου, 
318 υποθέσεις Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων, 589 
υποθέσεις Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων και 42 
υποθέσεις Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων. Ενό−
ψει των ως άνω χρόνων προσδιορισμού δικασίμων για 
την εκδίκαση των ποινικών υποθέσεων και του μεγάλου 
αριθμού υποθέσεων που εκκρεμούν προς προσδιορισμό, 
η μείωση του αριθμού των δικασίμων και ο περιορισμός 
του αριθμού των υποθέσεων που ορίζονται να δικασθούν 
σε κάθε δικάσιμο, θα οδηγούσε σε ανεπίτρεπτη καθυ−
στέρηση προσδιορισμού εκδικάσεως αυτών ακόμη και 
πέραν της πενταετίας, γεγονός το οποίο θα αποτελούσε 
θεσμοθετημένη και απροκάλυπτη αρνησιδικία και ευθεία 
παραβίαση των διατάξεων των άρθρων 6 παρ. 1 και 14 
παρ. 3 της ΕΣΔΑ. Επομένως πρέπει να τροποποιηθεί η 
απόφαση αυτή και να ορισθούν δικάσιμοι για την εκδί−
καση ποινικών υποθέσεων και αριθμός υποθέσεων σε 
κάθε μία από αυτές, σύμφωνα με το φόρτο εργασίας, 
τον αριθμό των υπηρετούντων στο Εφετείο Ιωαννίνων 
δικαστικών λειτουργών, τις εν γένει υπηρεσιακές ανά−
γκες και το συμφέρον της Δικαιοσύνης, όπως ορίζεται 
ειδικότερα στο διατακτικό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Τροποποιεί την υπ’ αριθμό 18/2−5−2012 απόφαση της 

Ολομελείας του Εφετείου Ιωαννίνων, με την οποία τρο−
ποποιήθηκε ο Κανονισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του 
Εφετείου Ιωαννίνων, ο οποίος καταρτίσθηκε με την υπ’ 
αριθμό 15/1988 απόφαση και τροποποιήθηκε με τις υπ’ 
αριθμ. 11/1989, 8/1990, 21/1999, 1/2007 και 9/2011 αποφάσεις 
της Ολομέλειας του Δικαστηρίου Εφετών Ιωαννίνων, 
αναφορικά με τις συνεδριάσεις του Πενταμελούς Εφετεί−
ου Κακουργημάτων Ιωαννίνων, του Τριμελούς Εφετείου 
Κακουργημάτων Ιωαννίνων, του Μονομελούς Εφετείου 
Κακουργημάτων Ιωαννίνων και του Τριμελούς Εφετείου 
Πλημμελημάτων Ιωαννίνων και ορίζει:

1) Ότι το Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων Ιωαννί−
νων θα συνεδριάζει την 4η Τετάρτη κάθε μήνα και αν η 
ημέρα αυτή είναι αργία, την δεύτερη Τετάρτη κάθε μήνα, 
πλην του μηνός Αυγούστου, της Μεγάλης Τετάρτης, της 
Τετάρτης του Πάσχα και του χρονικού διαστήματος από 
20ης Δεκεμβρίου μέχρι της 7ης Ιανουαρίου του επομέ−
νου έτους.

2) Δικάσιμο για την εκδίκαση των υποθέσεων των 
προσωρινώς κρατουμένων αρμοδιότητας Μονομελούς 
Εφετείου Κακουργημάτων της δικασίμου που έχει κα−
θορισθεί για την εκδίκαση των υποθέσεων των προσω−
ρινώς κρατουμένων αρμοδιότητας Τριμελούς Εφετείου 
Κακουργημάτων (2η Τρίτη κάθε μήνα), αρχής γενομένης 
από την Τρίτη 4η Σεπτεμβρίου 2012.

3) Ότι το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων θα συ−
νεδριάζει από τον Ιανουάριο του έτους 2013 και εφεξής 
την πρώτη Τρίτη κάθε μήνα, πλην του μηνός Αυγούστου, 
της Μεγάλης Τετάρτης, της Τετάρτης του Πάσχα και 
του χρονικού διαστήματος από 20ης Δεκεμβρίου μέχρι 
της 7ης Ιανουαρίου του επομένου έτους.

4) Δικασίμους για να συνεδριάζει το Πενταμελές Εφε−
τείο για την εκδίκαση αιτήσεων αναστολής, εκτελέσεως 
αποφάσεων, από την 1η Ιανουαρίου 2013 και εφεξής, την 
πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα, πλην του μηνός Αυγούστου, 
της Μεγάλης Τετάρτης, της Τετάρτης του Πάσχα και 
του χρονικού διαστήματος από 20ης Δεκεμβρίου μέχρι 
της 7ης Ιανουαρίου του επομένου έτους.

5) Αριθμό υποθέσεων που θα προσδιορίζονται προς 
εκδίκαση σε κάθε δικάσιμο των παραπάνω δικαστη−
ρίων: α) Στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο: Δύο (2). β) Στο 
Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων: Δεκαπέντε (15).
γ) Στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων: Δεκαπέντε (15).
δ) Στο Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων: Δεκαπέντε 
(15). ε) Στο Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων: Είκοσι 
πέντε (25).

6) Ώρα ενάρξεως των συνεδριάσεων όλων των ως άνω 
Δικαστηρίων την 09.00΄.

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

Η Πρόεδρος
ΡΕΝΑ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

F
Αριθμ. απόφ. 40/2012 (3)
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Κανονισμού Εσωτε−

ρικής Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Αθηνών

Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

(Σε συμβούλιο) 

Σήμερα 18 Ιουλίου 2012, ημέρα Τετάρτη 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 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) Αθανάσιος 
Κουτρομάνος, 4) Γεώργιος Χρυσικός, Αντιπρόεδροι του 
Αρείου Πάγου, 5) Χαράλαμπος Δημάδης, 6) Βασίλειος 
Λυκούδης, 7) Βασίλειος Φούκας – Εισηγητής, 8) Δήμητρα 
Παπαντωνοπούλου, 9) Νικόλαος Λεοντής, 10) Βιολέττα 
Κυτέα, 11) Βαρβάρα Κριτσωτάκη, 12) Γεωργία Λαλούση, 
13) Αντώνιος Αθηναίος, 14) Γρηγόριος Κουτσόπουλος,
15) Σπυρίδων Μιτσιάλης, 16) Βασιλική Θάνου−Χριστοφί−
λου, 17) Γεώργιος Γεωργέλλης, 18) Δημήτριος Μουστά−
κας, 19) Δημήτριος Μαζαράκης, 20) Παναγιώτης Ρουμπής, 
21) Κωνσταντίνος Φράγκος 22) Γεώργιος Αδαμόπουλος, 
23) Νικόλαος Μπιχάκης 24) Ιωάννης Γιαννακόπουλος, 
5) Χρυσόστομος Ευαγγέλου, 26) Κωνσταντίνος Τσόλας, 
27) Δημήτριος Κράνης, 28) Ανδρέας Ξένος, 29) Βασίλειος 
Φράγγος, 30) Nικόλαος Τρούσας, 31) Δημήτριος Κόμης, 
32) Βασίλειος Λαμπρόπουλος, 33) Αντώνιος Ζευγώλης, 
34) Ερωτόκριτος Καλούδης, 35) Γεράσιμος Φουρλάνος, 
36) Μιλτιάδης Σπυρόπουλος, 37) Αργύριος Σταυρά−
κης, 38) Ιωάννα Πετροπούλου, 39) Ειρήνη Κιουρκτσό−
γλου−Πετρουλάκη, 40) Δήμητρα Λεοντάρη−Μπουρνάκα,



39672 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

41) Εμμανουήλ Κλαδογένης και 42) 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 Ολο−
μελείας Μάρθα Ψαραύτη, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης 
της Γραμματείας του Αρείου Πάγου.

Στην αρχή της συνεδρίασης, η Πρόεδρος γνωστοποί−
ησε 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 Γραμματέ−
ας της Ολομέλειας, εκφώνησε τα ονόματα των υπηρε−
τούντων Αντιπροέδρων του Αρείου Πάγου και Αρεοπα−
γιτών, όπου διαπιστώθηκε ότι από τους 58 υπηρετούντες 
Δικαστές είναι παρόντες οι αναφερόμενοι στην αρχή 
της παρούσας σαράντα δύο (42), δηλαδή είναι παρό−
ντα 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 12−7−2012 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 
7792/6−7−2012 εγγράφου του Προέδρου του Τριμελούς 
Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου Αθηνών, Ευ−
τύχιου Νικόπουλου, Εφέτη Αθηνών, το οποίο έχει ως 
ακολούθως: «Λαμβάνουμε την τιμή να σας υποβάλουμε 
αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 4/2012 αποφάσεως της Ολο−
μέλειας των Δικαστών του Πρωτοδικείου Αθηνών, 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 Πρωτοδικείου Αθηνών και β. την υπό 
κρίση υπ’ αριθμ. 4/2012 απόφαση της Ολομέλειας του ως 
άνω Πρωτοδικείου, 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 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 υπη−
ρεσίας των δικαστηρίων, καθώς και οι τροποποιήσεις 
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 αριθ−
μό των δικασίμων και των υποθέσεων που προσδιορί−
ζονται 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 Δι−

καιωμάτων δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερ−
νήσεως. Στην προκειμένη περίπτωση, με την υπ’ αριθμό 
4/29−6−2012 απόφασή της, η Ολομέλεια των Δικαστών 
του Πρωτοδικείου Αθηνών, αποφάσισε: 1) Την τροπο−
ποίηση−συμπλήρωση και αναδιατύπωση του Κανονισμού 
Εσωτερικής Υπηρεσίας (Λειτουργίας) του Πρωτοδικείου 
Αθηνών, με την ενεργοποίηση και στελέχωση του 33ου 
τακτικού Ανακριτικού Τμήματος αυτού και 2) Τη συμπλή−
ρωση, τροποποίηση και αναδιατύπωση του κανονισμού 
Εσωτερικής Υπηρεσίας (Λειτουργίας) του Πρωτοδικεί−
ου Αθηνών με τη δημιουργία Τμήματος Γραμματείας 
του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου 
και ταυτόχρονη κατάργηση του Γραφείου Γραμματείας 
του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικεί−
ου και συγκεκριμένα τη συμπλήρωση, τροποποίηση και 
αναδιατύπωση του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 
(Λειτουργίας) του Πρωτοδικείου Αθηνών ως προς το 
άρθρο 23, με τίτλο «Τμήματα Γραμματείας», στο πρώτο 
εδάφιο του οποίου να ορίζεται ότι «Η Γραμματεία του 
Πρωτοδικείου αποτελείται από τα πιο κάτω τριάντα έξι 
(36) Τμήματα και τέσσερα (4) Γραφεία», η παρ. 38 του 
οποίου να αριθμηθεί ως παράγραφος 36, με αντίστοιχη 
αρίθμηση 37 για το «Γραφείο Εκλογικό» και 38 για το 
«Γραφείο Νομολογίας», ο τίτλος της νέας παραγράφου 
36 να μετατραπεί από «Γραφείο Γραμματείας του Τριμε−
λούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου» σε «Τμή−
μα Γραμματείας του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης 
του Πρωτοδικείου». Στο πρώτο εδάφιο να αναφέρεται 
«Στην αρμοδιότητα του Τμήματος αυτού υπάγονται οι 
ακόλουθες εργασίες», στο τελευταίο εδάφιο της νέας 
παραγράφου 36 να αναφέρεται «στο Τμήμα να υπηρε−
τούν πέντε (5) τουλάχιστον δικαστικοί υπάλληλοι» και 
την τροποποίηση της παρ. 10 του ίδιου άρθρου, «Τμήμα 
Γραμματέων Έδρας στις Ειδικές Διαδικασίες (Πολυμε−
λούς−Μονομελούς) », στο τελευταίο εδάφιο της οποίας 
να ορίζεται ότι «Στο Τμήμα αυτό ορίζεται να υπηρετούν 
σαράντα (40) υπάλληλοι και ένας (1) επιμελητής». Με τις 
συμπληρώσεις και τροποποιήσεις αυτές του Κανονισμού 
εξυπηρετούνται αποτελεσματικότερα οι υπηρεσιακές 
ανάγκες. Επομένως, πρέπει να εγκριθούν.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Εγκρίνει τις ως άνω τροποποιήσεις−συμπληρώσεις και 

αναδιατυπώσεις του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 
(Λειτουργίας) του Πρωτοδικείου Αθηνών, που έγιναν με 
την υπ’ αριθμό 4/29−6−2012 απόφαση της Ολομέλειας 
των Δικαστών αυτού.

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

Η Πρόεδρος
ΡΕΝΑ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

F
Αριθμ. απόφ. 41/2012 (4)
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Κανονισμού Εσω−

τερικής Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Πειραιώς.

Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

(Σε συμβούλιο) 

Σήμερα 18 Ιουλίου 2012, ημέρα Τετάρτη 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 Κώ−
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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) Αθανάσιος 
Κουτρομάνος, 4) Γεώργιος Χρυσικός, Αντιπρόεδροι του 
Αρείου Πάγου, 5) Χαράλαμπος Δημάδης, 6) Βασίλειος 
Λυκούδης, 7) Βασίλειος Φούκας – Εισηγητής, 8) Δήμητρα 
Παπαντωνοπούλου, 9) Νικόλαος Λεοντής, 10) Βιολέττα 
Κυτέα, 11) Βαρβάρα Κριτσωτάκη, 12) Γεωργία Λαλούση, 
13) Αντώνιος Αθηναίος, 14) Γρηγόριος Κουτσόπουλος,
15) Σπυρίδων Μιτσιάλης, 16) Βασιλική Θάνου−Χριστοφί−
λου, 17) Γεώργιος Γεωργέλλης, 18) Δημήτριος Μουστά−
κας, 19) Δημήτριος Μαζαράκης, 20) Παναγιώτης Ρουμπής, 
21) Κωνσταντίνος Φράγκος 22) Γεώργιος Αδαμόπουλος, 
23) Νικόλαος Μπιχάκης 24) Ιωάννης Γιαννακόπουλος,
25) Χρυσόστομος Ευαγγέλου, 26) Κωνσταντίνος Τσόλας, 
27) Δημήτριος Κράνης, 28) Ανδρέας Ξένος, 29) Βασίλειος 
Φράγγος, 30) Nικόλαος Τρούσας, 31) Δημήτριος Κόμης, 
32) Βασίλειος Λαμπρόπουλος, 33) Αντώνιος Ζευγώλης, 
34) Ερωτόκριτος Καλούδης, 35) Γεράσιμος Φουρλάνος, 
36) Μιλτιάδης Σπυρόπουλος, 37) Αργύριος Σταυρά−
κης, 38) Ιωάννα Πετροπούλου, 39) Ειρήνη Κιουρκτσό−
γλου−Πετρουλάκη, 40) Δήμητρα Λεοντάρη−Μπουρνάκα,
41) Εμμανουήλ Κλαδογένης και 42) 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 Ολο−
μελείας Μάρθα Ψαραύτη, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης 
της Γραμματείας του Αρείου Πάγου.

Στην αρχή της συνεδρίασης, η Πρόεδρος γνωστοποί−
ησε 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 Γραμματέ−
ας της Ολομέλειας, εκφώνησε τα ονόματα των υπηρε−
τούντων Αντιπροέδρων του Αρείου Πάγου και Αρεοπα−
γιτών, όπου διαπιστώθηκε ότι από τους 58 υπηρετούντες 
Δικαστές είναι παρόντες οι αναφερόμενοι στην αρχή 
της παρούσας σαράντα δύο (42), δηλαδή είναι παρό−
ντα 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 12−7−2012 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 
3555/27−6−2012 εγγράφου της Προέδρου του Τριμελούς 
Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Πειραιώς, 
Αντιγόνης Τζελέπη, Εφέτη Πειραιώς, το οποίο έχει ως 
ακολούθως: «Σας διαβιβάζουμε σύμφωνα με την παρ. 7 
του στοιχείου Α «Κανονισμοί» του άρθρου 17 του Ν. 1756/ 
1988, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 
86 παρ. 2 του Ν. 4055/2012, δύο (2) αντίγραφα της με 
αριθμό 8/2012 απόφασης του Πρωτοδικείου Πειραιώς σε 
Ολομέλεια, που αφορά “εναρμόνιση−τροποποίηση του 
κανονισμού εσωτερικής υπηρεσίας του Πρωτοδικείου 
Πειραιώς με τις διατάξεις του Ν. 4055/2012”».

Ο Εισηγητής−Αρεοπαγίτης Βασίλειος Φούκας, αφού 
έθεσε υπόψη των μελών της Ολομέλειας: α. το παραπά−
νω έγγραφο του Πρωτοδικείου Πειραιώς και β. την υπό 
κρίση υπ’ αριθμ. 8/2012 απόφαση της Ολομέλειας του ως 
άνω Πρωτοδικείου, 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 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, το Πρωτοδικείο Πειραιώς, με την 
υπ’ αριθμό 8/24−4−2012 απόφαση της Ολομέλειας των Δι−
καστών αυτού, τροποποίησε τον Κανονισμό Εσωτερικής 
υπηρεσίας αυτού, ως εξής: 

«ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Α) κατά πλειοψηφία να τροποποιηθεί ο 
κανονισμός του Πρωτοδικείου με την συμπλήρωση και 
προσθήκη εδάφιου θ στο άρθρο 6 ως εξής: 

«Σε περίπτωση διαφωνίας για την προσωρινή κράτηση 
ή για τους όρους που πρέπει να τεθούν (άρθρο 282 παρ. 
3 ΚΠΚ), αποφαίνεται εντός είκοσι τεσσάρων ωρών από 
τότε που απολογήθηκε ο κατηγορούμενος το Α΄ Τρι−
μελές Πλημμελειοδικείο, το οποίο συνεδριάζει ως συμ−
βούλιο. Η αρμοδιότητα της συνθέσεως του Α΄ Τριμελούς 
εκάστης ημέρας αρχίζει από ώρα 12:00 μεσημβρινή και 
διαρκεί μέχρι ώρα 12:00 το βράδυ της ίδιας ημέρας.

Β) ομόφωνα να τροποποιηθεί το άρθρο 7 του Κανονι−
σμού του Πρωτοδικείου, ως εξής:

Άρθρο 7ο
Κλήρωση των συνθέσεων των Ποινικών Δικαστηρίων
Η κλήρωση για την κατάρτιση των συνθέσεων των 

ποινικών δικαστηρίων στις δικασίμους κάθε μήνα γίνεται 
από το πρώτο τριμελές πλημμελειοδικείο στην πρώτη 
δικάσιμο του δεύτερου δεκαημέρου του προηγούμενου 
μήνα και αν δεν υπάρχει ή ματαιωθεί για οποιονδήποτε 
λόγο γίνεται την επόμενη δικάσιμο ή εργάσιμη ημέρα 
αντίστοιχα. Ειδικότερα η κλήρωση των προεδρευόντων 
διεξάγεται τον Ιανουάριο και τον Ιούλιο κάθε έτους. 

Οι λεπτομέρειες της διαδικασίας της κληρώσεως για 
την κατάρτιση των συνθέσεων των Ποινικών Δικαστηρίων 
του Πρωτοδικείου ρυθμίζονται ως εξής: ο Πρόεδρος του 
Συμβουλίου Διεύθυνσης παραδίδει στον Πρόεδρο του 
Δικαστηρίου, το οποίο θα διενεργήσει την κλήρωση: 

1] Πίνακες που περιλαμβάνουν κατ’ αρχαιότητα και με 
αριθμητική σειρά τα ονόματα: α) όλων των προέδρων 
πρωτοδικών, από τους οποίους κληρώνονται οι πρόε−
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δροι των μικτών ορκωτών δικαστηρίων και ανάλογος, 
προς τις υπηρεσιακές ανάγκες, αριθμός προέδρων των 
τριμελών πλημμελειοδικείων,

β) των αρχαιότερων πρωτοδικών, από τους οποίους 
κληρώνονται οι πρόεδροι των υπόλοιπων τριμελών πλημ−
μελειοδικείων,

γ) όλων των υπόλοιπων πρωτοδικών, από τους οποίους 
κληρώνονται τα μέλη των μικτών ορκωτών δικαστηρίων, 
των τριμελών πλημμελειοδικείων και οι δικαστές των 
μονομελών πλημμελειοδικείων,

δ) των παρέδρων πρωτοδικών, από τους οποίους κλη−
ρώνονται μέλη στις συνθέσεις τριμελών πλημμελειοδι−
κείων.

2) Κατάσταση που περιέχει τα δικαστήρια, τα οποία 
θα συνεδριάσουν στο Πρωτοδικείο κατά τον επόμενο 
μήνα και θα περιέχει τις πιο κάτω χωριστές κατηγορίες 
δικαστηρίων και Δικαστών: 

α) Μικτά Ορκωτά Δικαστήρια 
αα) Πρόεδροι 
ββ) Αρχαιότερα μέλη 
γγ) Νεώτερα μέλη 
β) Τριμελή Πλημμελειοδικεία 
αα) Πρόεδροι 
ββ) Αρχαιότερα μέλη
γγ) Νεώτερα μέλη 
γ) Δικαστές Μονομελών Πλημμελειοδικείων. 
Και
3) Τους κλήρους με τα ονόματα των Δικαστών (Προέ−

δρων Πρωτοδικών, Πρωτοδικών, Δικαστικών Παρέδρων) 
που αντιστοιχούν σε κάθε πίνακα χωριστά. Την ίδια, 
όπως παραπάνω, ημέρα διαβιβάζονται στον Πρόεδρο 
του Δικαστηρίου που θα διενεργήσει την κλήρωση οι 
πίνακες με τα ονόματα των Εισαγγελέων (Εισαγγελέων 
Πρωτοδικών, Αντεισαγγελέων και Εισαγγελικών Παρέ−
δρων) που θα χρησιμοποιηθούν ως τακτικοί ή αναπληρω−
ματικοί Εισαγγελείς στα προαναφερόμενα Δικαστήρια 
(Μικτά Ορκωτά Δικαστήρια, Τριμελή Πλημμελειοδικεία, 
Μονομελή Πλημμελειοδικεία) καθώς και οι σχετικοί κλή−
ροι που έχει καταρτίσει η Εισαγγελία. Η διαδικασία της 
κληρώσεως αρχίζει μόλις κηρυχθεί η έναρξη της συνε−
δριάσεως του Δικαστηρίου και ακολουθεί μετά το τέλος 
αυτής (κληρώσεως) η εκδίκαση των προσδιορισμένων 
στην δικάσιμο υποθέσεων. Η κλήρωση γίνεται με τη 
σειρά από την αρχή προς το τέλος του μήνα τον οποίο 
αφορά και χωριστά για κάθε ημέρα συνεδριάσεως των 
Ποινικών Δικαστηρίων (κλήρωση από ημέρα σε ημέρα). 
Το Δικαστήριο με βάση την κατάσταση η οποία περι−
έχει τα Ποινικά Δικαστήρια που θα συνεδριάσουν στο 
Πρωτοδικείο κατά τον επόμενο μήνα κληρώνει για κάθε 
ημέρα συνεδριάσεως και με την ακόλουθη σειρά: 

1) Τους Προέδρους και Προεδρεύοντες όλων των δι−
καστηρίων με πολυμελή σύνθεση (ΜΟΔ και Τριμελών 
Πλημμελειοδικείων) − κατά τους μήνες Ιανουάριο και 
Ιούλιο 

2) Τα αρχαιότερα μέλη της συνθέσεως 
3) Τα νεώτερα μέλη της συνθέσεως
4) Τους Δικαστές των Μονομελών Πλημμελειοδικεί−

ων. 
5) Τα αναπληρωματικά Μέλη όλων των παραπάνω 

δικαστηρίων. Συγκεκριμένα για όλες τις συνεδριάσεις 
των Τριμελών θα κληρώνονται κατά τις δικασίμους των 
κληρώσεων των προεδρευόντων πρώτος και δεύτερος 
αναπληρωματικός Προεδρεύων ενώ ειδικά για τις συνε−
δριάσεις του ΜΟΔ θα κληρώνονται επιπλέον δύο Προε−

δρεύοντες ως πρώτος και δεύτερος αναπληρωματικός. 
Για τα λοιπά μέλη των συνθέσεων θα κληρώνονται για 
κάθε συνεδρίαση πρώτος και δεύτερος αναπληρωματι−
κός Δικαστής και για κάθε μία από τις ημέρες που συνε−
δριάζει και το ΜΟΔ θα κληρώνονται συνολικά τέσσερις 
αναπληρωματικοί Δικαστές, δύο τακτικοί Δικαστές ως 
πρώτοι αναπληρωματικοί και δύο ως δεύτεροι αναπλη−
ρωματικοί. Κάθε φορά που συνεδριάζει το Μονομελές 
Πλημμελειοδικείο σε μεταβατική έδρα θα κληρώνεται 
ως αναπληρωματικός ένας επιπλέον Δικαστής από την 
κληρωτίδα των τακτικών Δικαστών. 

6) Τους Εισαγγελείς των Μικτών Ορκωτών Δικαστη−
ρίων (Μ.Ο.Δ.). 

7) Τους Εισαγγελείς των Τριμελών Πλημμελειοδικεί−
ων.

8) Τους Εισαγγελείς των Μονομελών Πλημμελειοδι−
κείων.

9) Τους αναπληρωματικούς Εισαγγελείς όλων των πα−
ραπάνω Δικαστηρίων και συγκεκριμένα: Έναν (1) Εισαγ−
γελέα για κάθε ημέρα που συνεδριάζει το Μικτό Ορκωτό 
Δικαστήριο από την κληρωτίδα των Εισαγγελέων του 
Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου και έναν (1) Εισαγγελέα 
από τους Εισαγγελείς των Τριμελών και Μονομελών 
Πλημμελειοδικείων για κάθε ημέρα συνεδριάσεως των 
παραπάνω Δικαστηρίων.

Οι αναπληρωματικοί Δικαστικοί Λειτουργοί θα μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν σε οποιαδήποτε σύνθεση Ποινικού 
Δικαστηρίου της ημέρας που κληρώθηκαν, εφόσον ο 
βαθμός τους το επιτρέπει. Ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου 
επιδεικνύει τον αντίστοιχο κλήρο και ακολούθως τον ρί−
χνει στην κληρωτίδα. Όταν τεθούν στην κληρωτίδα όλοι 
οι κλήροι ο Πρόεδρος αναγγέλλει πρώτα τη δικάσιμο και 
το δικαστήριο και στη συνέχεια εξάγει τον κλήρο και 
ανακοινώνει μεγαλόφωνα το όνομα που αναγράφεται 
σ’ αυτόν. Αν ο Δικαστικός Λειτουργός που κληρώθηκε 
για ορισμένη δικάσιμο κωλύεται, το όνομά του τίθεται 
πάλι στην κληρωτίδα και η κλήρωση επαναλαμβάνεται 
έως ότου κληρωθεί άλλος που δεν κωλύεται. Κώλυμα 
θεωρείται και η συμμετοχή του Δικαστή σε σύνθεση του 
Πολυμελούς Πρωτοδικείου που συνεδριάζει την ημέρα 
που κληρώθηκε. Αν στον οικείο πίνακα σημειώνεται ότι 
χρειάζονται συμπάρεδροι Δικαστές και δεύτεροι Εισαγ−
γελείς για συγκεκριμένο Δικαστήριο, το Δικαστήριο που 
διενεργεί την κλήρωση κληρώνει από την αντίστοιχη 
κατηγορία Λειτουργών τον απαιτούμενο αριθμό αυτών. 
Στην περίπτωση όπου ανάγκη για συμπάρεδρους Δικα−
στές και δεύτερους Εισαγγελείς εμφανισθεί μετά την 
κλήρωση τα σχετικά καθήκοντα θα ασκούν Δικαστικοί 
Λειτουργοί που έχουν κληρωθεί ως αναπληρωματικοί, 
θεωρούμενοι και ως συμπάρεδροι ή δεύτεροι Εισαγγε−
λείς αντίστοιχα. Η υπηρεσία των προεδρευόντων σε 
ποινικές υποθέσεις προκαθορίζεται από το συμβούλιο 
που διευθύνει το δικαστήριο, ανάλογα με τον αριθμό των 
υποθέσεων που είναι κάθε φορά εκκρεμείς.

Δικαστικοί λειτουργοί, οι οποίοι κατά τη διάρκεια του 
ίδιου δικαστικού έτους έχουν κληρωθεί κατ` επανάληψη, 
έχουν δικαίωμα να ζητήσουν με προσφυγή στο τριμελές 
συμβούλιο ή στον προϊστάμενο της εισαγγελίας την 
εξαίρεσή τους από την κλήρωση του επόμενου μήνα. 
Στην κληρωτίδα δεν τίθενται τα ονόματα των δικαστικών 
λειτουργών που έχουν συμπληρώσει την ανάλογη μηνι−
αία υπηρεσία. Στο δικαστήριο που ενεργεί την κλήρωση 
μετέχουν δύο γραμματείς, οι οποίοι τηρούν τα πρόχει−
ρα πρακτικά χωριστά με χρήση χημικού χάρτη σε δύο 
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όμοια πρωτότυπα ο καθένας, στα οποία αναγράφονται 
οι συνθέσεις που κληρώθηκαν χωριστά για κάθε ημέρα 
του μήνα και για κάθε Δικαστήριο (ΜΟΔ, Τριμελή, Μονο−
μελή), υπογράφονται στην έδρα από τα μέλη της σύνθε−
σης. Το ένα από αυτά αναρτάται αμέσως στον πίνακα 
ανακοινώσεων του δικαστηρίου, ενώ το πρακτικό της 
κλήρωσης των προεδρευόντων αποστέλλεται αμέσως 
στον εισαγγελέα της έδρας του δικαστηρίου.

Γ. Ομόφωνα να τροποποιηθεί ο κανονισμός του Πρωτο−
δικείου με την προσθήκη σχετικού άρθρου στον Κανονι−
σμό και συγκεκριμένα μετά το άρθρο 2− που αναφέρεται 
στον Εισηγητή των Πτωχεύσεων− άρθρο με αριθμό 2α 
ως εξής:

Άρθρο 2α
Δικαστική μεσολάβηση

Ορίζεται ένας από τους υπηρετούντες Προέδρους 
Πρωτοδικών ως μεσολαβητής μερικής απασχόλησης 
για ένα χρόνο με δυνατότητα ανανέωσης για δύο ακό−
μα έτη.

Δ. Ομόφωνα να τροποποιηθεί το άρθρο 1 Κεφ. Β 6ο 
Πολιτικό Τμήμα που αφορά τα Ασφαλιστικά Μέτρα κατά 
το εξής: στην δεύτερη σειρά να προστεθεί η φράση 
«πλην των ασφαλιστικών που ορίζονται στα άρθρα 632 
παρ. 3,672Α ΚΠΟΔ» ως εξής:

6ο Πολιτικό Τμήμα
Το Τμήμα αυτό συνεδριάζει καθημερινά τις εργάσιμες 

ημέρες της εβδομάδας και ώρα 09.30. Σ’ αυτό υπάγο−
νται οι υποθέσεις που δικάζονται κατά την διαδικασία 
των ασφαλιστικών μέτρων, πλην των ασφαλιστικών που 
ορίζονται στα άρθρα 632 παρ. 3, 672Α ΚΠΟΔ και τα 
οποία προσδιορίζονται και συζητούνται με την κύρια 
υπόθεση στις δικασίμους Μονομελούς του 3ου και 4ου 
Πολιτικού τμήματος και ειδικότερα των διαφορών από 
αμοιβές για την παροχή εργασίας και από πιστωτικούς 
τίτλους αντίστοιχα. Οι υποθέσεις που εισάγονται για 
εκδίκαση σε κάθε δικάσιμο δεν πρέπει να υπερβαίνουν 
τις είκοσι (20), από τις οποίες οι δεκαπέντε (15) προσ−
διορίζονται από τον Πρόεδρο Υπηρεσίας και οι υπόλοι−
πες πέντε (5) ύστερα από αναβολή από το Δικαστή της 
έδρας. Επιπλέον του αριθμού αυτού εισάγονται και οι 
υποθέσεις που αφορούν πλειστηριασμούς, εφόσον ο 
προσδιορισμός τους σε άλλη δικάσιμο δεν είναι εφι−
κτός και θα δικάζονται σε ημέρα Πέμπτη και Παρασκευή. 
Υποθέσεις ναυτικού δικαίου θα προσδιορίζονται κάθε 
Δευτέρα και Παρασκευή την ίδια ώρα, δεν θα πρέπει 
να υπερβαίνουν τις δέκα πέντε (15), από τις οποίες οι 
δέκα (10) προσδιορίζονται από τον Πρόεδρο Υπηρεσίας 
και οι υπόλοιπες πέντε (5) ύστερα από αναβολή από το 
Δικαστή της έδρας και θα δικάζονται κατά προτίμηση 
από τους Δικαστές του 1ου Τμήματος (ναυτικού δικαίου). 
Στον αριθμό των υποθέσεων που εισάγονται για εκδί−
καση σε κάθε δικάσιμο, όπως παραπάνω καθορίζεται, 
δεν περιλαμβάνονται οι υποθέσεις που σύμφωνα με το 
νόμο πρέπει να συνεκδικαστούν με ήδη προσδιορισμένες 
καθώς και οι υποθέσεις που προσδιορίζονται για συζή−
τηση σε επείγουσες περιπτώσεις από τον Πρόεδρο του 
Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου 
(άρθρ. 15 παρ. 5 εδ. α 5 του Ν. 1756/1988, όπως αντικατα−
στάθηκε με το άρθρ. 4 του Ν. 1868/1989). − Η διεξαγωγή 
των αποδείξεων ενώπιον των Εισηγητών −Δικαστών ή 
των νομίμων αναπληρωτών τους γίνεται καθημερινά από 
ώρα 08.00 έως 14.00.

E. ομόφωνα να τροποποιηθεί ο κανονισμός του Πρωτο−
δικείου με την σχετική προσθήκη στο τέλος του άρθρου 
1ου − Β΄ Μονομελές Πρωτοδικείο − 1ο πολιτικό τμήμα 
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 απο−
φάσεων 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, δεκατέσσε−
ρις (14) πρωτοείσακτες και τέσσερις (4) από αναβολή, 
τις πέντε (5) της εκουσίας δικαιοδοσίας και τις τρεις 
(3) εφέσεις. Οι υποθέσεις 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 υπο−
θέσεις εκουσίας δικαιοδοσίας λοιπών 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 προσδιορισθείσες μέ−
χρι την 9−5−2012, υποθέσεις συναινετικών διαζυγίων 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. Παράλληλα, οι υποθέσεις συναινετικών διαζυγί−
ων άρθρου 1441 ΑΚ, που κατατίθενται μετά την ισχύ του 
ν. 4055/2012 εκδικάζονται καθημερινά από τον εκάστοτε 
Β΄ Πρόεδρο Υπηρεσίας, αρχής γενομένης από 10−5−2012. 
Οι υποθέσεις που εγγράφονται στο πινάκιο προς συζή−
τηση δεν πρέπει να υπερβαίνουν σε κάθε δικάσιμο τις 
δέκα πέντε (15), εκ των οποίων δέκα (10) πρωτοείσακτες 
και πέντε (5) εξ αναβολής.

Οι υποθέσεις Κτηματολογίου της εκουσίας δικαιο−
δοσίας 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 δικαιοδοσί−
ας του Ειρηνοδικείου θα προσδιορίζονται τη δεύτερη 
Τρίτη κάθε δεύτερου μήνα, αρχής γενομένης την 25−9−
2012, πλην μιας δικασίμου στο δικαστικό έτος του 2011−
2012, ήτοι την 18−5−2012 και ημέρα Παρασκευή και δεν 
θα υπερβαίνουν τον αριθμό των τριάντα (30) σε κάθε 
δικάσιμο, είκοσι πέντε (25) πρωτοείσακτες και πέντε (5) 
από αναβολή.

ΣΤ. Ομόφωνα να τροποποιηθεί ο κανονισμός του Πρω−
τοδικείου με την σχετική προσθήκη στο τέλος του άρ−
θρου 1ου − Β΄ Μονομελές Πρωτοδικείο 7ο πολιτικό τμήμα−
Οικογενειακό και Προστασίας Ανηλίκων ως εξής:

7ο Πολιτικό Τμήμα –
Οικογενειακό και Προστασίας Ανηλίκων

Το τμήμα αυτό συνεδριάζει κάθε Παρασκευή και ώρα 
09.00’, αρχής γενομένης από 28−2−2014. Στο τμήμα αυτό 
υπάγονται οι υποθέσεις Οικογενειακού Δικαίου και Προ−
στασίας Ανηλίκων της τακτικής διαδικασίας και της 
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εκουσίας δικαιοδοσίας. Οι υποθέσεις που εγγράφονται 
στο πινάκιο προς συζήτηση δεν πρέπει να υπερβαίνουν 
σε κάθε δικάσιμο τις τριάντα (30), εκ των οποίων είκοσι 
πέντε (25) πρωτοείσακτες και πέντε (5) εξ αναβολής».

Από τα στοιχεία του φακέλλου της υποθέσεως, προ−
κύπτουν τα εξής: Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών 
λειτουργών του Πρωτοδικείου Πειραιώς είναι 19 προ−
έδρων πρωτοδικών και 51 πρωτοδικών. Υπηρετούν σε 
αυτό 19 πρόεδροι πρωτοδικών και 43 πρωτοδίκες. Κατά 
το έτος 2012 εκδόθηκαν από το Πρωτοδικείο Πειραιώς 
πολιτικές αποφάσεις: 1.038 τακτικής διαδικασίας Πο−
λυμελούς, 238 εκουσίας δικαιοδοσίας Πολυμελούς και 
Μονομελούς Πρωτοδικείου: 1.086 τακτικής διαδικασίας, 
2.037 εκουσίας δικαιοδοσίας, 1.288 ειδικών διαδικασιών 
πινακίου, 4.701 ειδικών διαδικασιών εκτός πινακίου και 
6.859 διαδικασίας ασφαλιστικών μέτρων. Για την εκδί−
καση πολιτικών υποθέσεων ορίζονται δικάσιμοι εντός 
της προσεχούς διετίας. Οι ποινικές υποθέσεις προσδι−
ορίζονται να δικασθούν επίσης εντός της προσεχούς 
διετίας. Εκκρεμούν προς προσδιορισμό 148 υποθέσεις 
αρμοδιότητας Τριμελούς Πλημμελειοδικείου και 819 υπο−
θέσεις αρμοδιότητας Μονομελούς Πλημμελειοδικείου. Ο 
προσδιορισμός 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 Δικα−
στήριο αυτό δικαστικών λειτουργών. Μετά τις γενόμενες 
με το Ν. 4055/2012 μεταβολές, γενικότερες ρυθμίσεις και 
τροποποιήσεις 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 Πρωτοδι−
κείου Πειραιώς, οι οποίες έγιναν με την υπ’ αριθμό 8/ 
24−4−2012 απόφαση της Ολομέλειας του Δικαστηρίου 
αυτού.

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

Η Πρόεδρος
ΡΕΝΑ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

F
Αριθμ. απόφ. 42/2012 (5)
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Κανονισμού Εσω−

τερικής Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Βόλου.

Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

(Σε συμβούλιο)

Σήμερα 18 Ιουλίου 2012, ημέρα Τετάρτη 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 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) Αθανάσιος 
Κουτρομάνος, 4) Γεώργιος Χρυσικός, Αντιπρόεδροι του 
Αρείου Πάγου, 5) Χαράλαμπος Δημάδης, 6) Βασίλειος 
Λυκούδης, 7) Βασίλειος Φούκας – Εισηγητής, 8) Δήμητρα 
Παπαντωνοπούλου, 9) Νικόλαος Λεοντής, 10) Βιολέττα 
Κυτέα, 11) Βαρβάρα Κριτσωτάκη, 12) Γεωργία Λαλούση, 
13) Αντώνιος Αθηναίος, 14) Γρηγόριος Κουτσόπουλος,
15) Σπυρίδων Μιτσιάλης, 16) Βασιλική Θάνου−Χριστοφί−
λου, 17) Γεώργιος Γεωργέλλης, 18) Δημήτριος Μουστά−
κας, 19) Δημήτριος Μαζαράκης, 20) Παναγιώτης Ρουμπής, 
21) Κωνσταντίνος Φράγκος 22) Γεώργιος Αδαμόπουλος, 
23) Νικόλαος Μπιχάκης 24) Ιωάννης Γιαννακόπουλος,
25) Χρυσόστομος Ευαγγέλου, 26) Κωνσταντίνος Τσόλας, 
27) Δημήτριος Κράνης, 28) Ανδρέας Ξένος, 29) Βασίλειος 
Φράγγος, 30) Nικόλαος Τρούσας, 31) Δημήτριος Κόμης, 
32) Βασίλειος Λαμπρόπουλος, 33) Αντώνιος Ζευγώλης, 
34) Ερωτόκριτος Καλούδης, 35) Γεράσιμος Φουρλάνος, 
36) Μιλτιάδης Σπυρόπουλος, 37) Αργύριος Σταυρά−
κης, 38) Ιωάννα Πετροπούλου, 39) Ειρήνη Κιουρκτσό−
γλου−Πετρουλάκη, 40) Δήμητρα Λεοντάρη−Μπουρνάκα,
41) Εμμανουήλ Κλαδογένης και 42) 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 Ολο−
μελείας Μάρθα Ψαραύτη, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης 
της Γραμματείας του Αρείου Πάγου.

Στην αρχή της συνεδρίασης, η Πρόεδρος γνωστοποί−
ησε 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 Γραμματέ−
ας της Ολομέλειας, εκφώνησε τα ονόματα των υπηρε−
τούντων Αντιπροέδρων του Αρείου Πάγου και Αρεοπα−
γιτών, όπου διαπιστώθηκε ότι από τους 58 υπηρετούντες 
Δικαστές είναι παρόντες οι αναφερόμενοι στην αρχή 
της παρούσας σαράντα δύο (42), δηλαδή είναι παρό−
ντα 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 12−7−2012 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 
446/21−6−2012 εγγράφου του Διευθύνοντος το Πρωτοδι−
κείο Βόλου Αριστοφάνη Τσιτσιούλα, Προέδρου Πρωτο−
δικών Βόλου, το οποίο έχει ως ακολούθως: «Σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 86 παρ. 2 του ν. 4055/2012, 
σας στέλνουμε δύο (2) ακριβή υπηρεσιακά φωτοαντί−
γραφα της με αριθμ. 14/2012 απόφασης του Συμβουλίου 
Πλημμελειοδικών Βόλου, που αφορά την συμπλήρωση 
και τροποποίηση διατάξεων του ισχύοντος κανονισμού 
της εσωτερικής υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Βόλου, ως 
προς τον αριθμό των συνεδριάσεων του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Βόλου (εκουσία δικαιοδοσία) για την εκδί−
καση των συναινετικών διαζυγίων και λοιπών υποθέσεων 
του άρθρ. 905 Κ.Πολ.Δ. και παρακαλούμε για τις δικές 
σας ενέργειες».
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Ο Εισηγητής−Αρεοπαγίτης Βασίλειος Φούκας, αφού 
έθεσε υπόψη των μελών της Ολομέλειας: α. το παρα−
πάνω έγγραφο του Πρωτοδικείου Βόλου και β. την υπό 
κρίση υπ’ αριθμ. 14/2012 απόφαση της Ολομέλειας του 
ως άνω Πρωτοδικείου, 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 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 υπη−
ρεσίας 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 των Δικαστών του 
Πρωτοδικείου Βόλου, με την υπ’ αριθμό 14/22−5−2012 από−
φασή της, τροποποίησε το άρθρο 4 περίπτωση α΄ του 
ισχύοντος Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας αυτού ως 
εξής: «Οι υποθέσεις εκουσίας δικαιοδοσίας αρμοδιότητας 
Μονομελούς Πρωτοδικείου (συμφωνίες−αιτήσεις για την 
έκδοση συναινετικών διαζυγίων σύμφωνα με το άρθρο 3 
παρ. 2 Ν. 4055/2012, το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 
1441 ΑΚ και οι λοιπές υποθέσεις που εξακολουθούν να 
υπάγονται στην αρμοδιότητα του Μονομελούς Πρωτοδι−
κείου άρθρο 905 Κ.Πολ.Δ.) δικάζονται κάθε δεύτερη (2η) 
και τέταρτη (4η) εργάσιμη Τρίτη του μήνα και ώρα 11:00 
π.μ., δηλαδή την ίδια ημέρα με την συνεδρίαση των ειδι−
κών διαδικασιών των διατροφών και των αυτοκινητικών 
διαφορών. Ειδικά, οι συμφωνίες−αιτήσεις για την έκδοση 
συναινετικών διαζυγίων, που κατατίθενται μέχρι και την 
15:00 ώρα της προηγούμενης ημέρας της εκάστοτε κατά 
τα άνω δικασίμου, προσδιορίζονται για εκδίκαση στην 
αμέσως επόμενη δικάσιμο. Η τροποποίηση αυτή ισχύει 
από τις 16−9−2012». Με τη διάταξη αυτή εξασφαλίζεται η 
εκδίκαση των υπαγομένων στην αρμοδιότητα του Μο−
νομελούς Πρωτοδικείου ως άνω υποθέσεων σε σύντο−
μο χρόνο. Καθώς και γενικότερα η εύρυθμη λειτουργία 
του Πρωτοδικείου Βόλου. Συνεπώς, πρέπει να εγκριθεί 
η τροποποίηση αυτή ως έχει. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Εγκρίνει την τροποποίηση του Κανονισμού Εσωτερικής 

Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Βόλου που έγινε με την 
υπ’ αριθμό 14/22−5−2012 απόφαση της Ολομέλειας των 
Δικαστών του Πρωτοδικείου αυτού.

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

Η Πρόεδρος
ΡΕΝΑ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Αριθμ. απόφ. 43/2012 (6)
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Κανονισμού Εσω−

τερικής Υπηρεσίας του Πταισματοδικείου Θεσσα−
λονίκης.

Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

(Σε συμβούλιο) 

Σήμερα 18 Ιουλίου 2012, ημέρα Τετάρτη 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 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) Αθανάσιος 
Κουτρομάνος, 4) Γεώργιος Χρυσικός, Αντιπρόεδροι του 
Αρείου Πάγου, 5) Χαράλαμπος Δημάδης, 6) Βασίλειος 
Λυκούδης, 7) Βασίλειος Φούκας – Εισηγητής, 8) Δήμητρα 
Παπαντωνοπούλου, 9) Νικόλαος Λεοντής, 10) Βιολέττα 
Κυτέα, 11) Βαρβάρα Κριτσωτάκη, 12) Γεωργία Λαλούση, 
13) Αντώνιος Αθηναίος, 14) Γρηγόριος Κουτσόπουλος,
15) Σπυρίδων Μιτσιάλης, 16) Βασιλική Θάνου−Χριστοφί−
λου, 17) Γεώργιος Γεωργέλλης, 18) Δημήτριος Μουστά−
κας, 19) Δημήτριος Μαζαράκης, 20) Παναγιώτης Ρουμπής, 
21) Κωνσταντίνος Φράγκος 22) Γεώργιος Αδαμόπουλος, 
23) Νικόλαος Μπιχάκης 24) Ιωάννης Γιαννακόπουλος,
25) Χρυσόστομος Ευαγγέλου, 26) Κωνσταντίνος Τσόλας, 
27) Δημήτριος Κράνης, 28) Ανδρέας Ξένος, 29) Βασίλειος 
Φράγγος, 30) Nικόλαος Τρούσας, 31) Δημήτριος Κόμης, 
32) Βασίλειος Λαμπρόπουλος, 33) Αντώνιος Ζευγώλης, 
34) Ερωτόκριτος Καλούδης, 35) Γεράσιμος Φουρλάνος, 
36) Μιλτιάδης Σπυρόπουλος, 37) Αργύριος Σταυρά−
κης, 38) Ιωάννα Πετροπούλου, 39) Ειρήνη Κιουρκτσό−
γλου−Πετρουλάκη, 40) Δήμητρα Λεοντάρη−Μπουρνάκα,
41) Εμμανουήλ Κλαδογένης και 42) 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 Ολο−
μελείας Μάρθα Ψαραύτη, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης 
της Γραμματείας του Αρείου Πάγου.

Στην αρχή της συνεδρίασης, η Πρόεδρος γνωστοποί−
ησε 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 Γραμματέ−
ας της Ολομέλειας, εκφώνησε τα ονόματα των υπηρε−
τούντων Αντιπροέδρων του Αρείου Πάγου και Αρεοπα−
γιτών, όπου διαπιστώθηκε ότι από τους 58 υπηρετούντες 
Δικαστές είναι παρόντες οι αναφερόμενοι στην αρχή 
της παρούσας σαράντα δύο (42), δηλαδή είναι παρό−
ντα 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 
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παρ. 2 εδ. α΄ ν. 1756/1988, όπως αντικ. από το άρθρο 3 
παρ. 1 του ν. 1868/1989), προκειμένου να επιληφθεί του 
446/21−6−2012 εγγράφου της Διευθύνουσας το Πταισμα−
τοδικείο Θεσσαλονίκης Κωνσταντίας Κανταρτζή Ειρη−
νοδίκου Α΄ τάξης, το οποίο έχει ως ακολούθως: «Υπο−
βάλλουμε αντίγραφο της με αριθμό 2/2012 απόφασης 
της Ολομέλειας του Πταισματοδικείου Θεσσαλονίκης, 
σχετικά με την τροποποίηση των παραγράφων 1 και 3 
του κανονισμού εσωτερικής υπηρεσίας του Πταισματο−
δικείου Θεσσαλονίκης 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 Πταισματοδικείου Θεσσαλονίκης και β. 
την υπό κρίση υπ’ αριθμ. 2/2012 απόφαση της Ολομέλειας 
του Πταισματοδικείου Θεσσαλονίκης, 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 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 Πταισματοδικεί−
ου Θεσσαλονίκης, με την υπ’ αριθμό 2/17−5−2012 απόφασή 
της, τροποποίησε τις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 
8 του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Λειτουργίας) 
του Πταισματοδικείου αυτού, ως εξής: 

«§1. Τμήμα Γραμματέων Ποινικής Διαδικασίας – Εκκαθά−
ρισης: Οι Γραμματείς του Τμήματος, ο αριθμός των οποί−
ων να ανέρχεται σε οκτώ, ασχολούνται με την τήρηση 
των πρακτικών επί της έδρας στις δικασίμους εντός και 
εκτός της έδρας του Πταισματοδικείου, την εκκαθάριση 
ποινών και είσπραξη αυτών στις μεταβατικές έδρες, τη 
δημοσίευση των αποφάσεων, τη διεκπεραίωση όλων 
των αναγκαίων ενεργειών, οι οποίες προκύπτουν από τη 
δικάσιμο, όπως η έκδοση αποσπασμάτων αποφάσεων, 
καθαρογραφή αποφάσεων, παρεπόμενες ποινές κ.λπ., 
βεβαίωση των ποινών των ερήμην καταδικαστικών απο−
φάσεων στις αμοιβές Δ.Ο.Υ., παραλαβή ενδίκων μέσων 
και αποστολή αρμοδίως των σχετικών εκθέσεων, εκκα−
θάριση ποινών κρατήσεως, οι οποίες έχουν υποβληθεί 
σε κρατούμενους από άλλα Πταισματοδικεία. Επίσης οι 
υπάλληλοι του ανωτέρω Τμήματος θα ασχολούνται με 

την αρχειοθέτηση των δικασίμων, με την παραλαβή και 
φύλαξη των πειστηρίων, με τη διαδικασία καταστροφής 
και εκποιήσεως αχρήστων ειδών και με την εξυπηρέτηση 
πολιτών και δικηγόρων σε θέματα του Τμήματος. Τέλος 
με πράξη του Διευθύνοντος την Υπηρεσία θα ορίζονται 
δύο υπάλληλοι ως υπεύθυνοι της μισθοδοσίας των Δι−
καστών και των Υπαλλήλων και επίσης με πράξη θα 
ορίζονται δύο διαχειριστές (ταμίες) για τη διαχείριση 
χρημάτων από την εκκαθάριση των αποληψίμων των 
ποινικών αποφάσεων του Πταισματοδικείου Θεσσαλο−
νίκης.

§ 3. Διεύθυνση Γραμματείας: Ο Προϊστάμενος Διευθύν−
σεως της Γραμματείας θα ασχολείται αναπληρούμενος 
σε περίπτωση που δεν υπάρχει, απουσιάζει ή κωλύεται 
κατά σειρά από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Γραμ−
ματέων Προανακριτικών Γραφείων και Μηχανοργάνωσης 
και το Προϊστάμενο του Τμήματος Γραμματέων Ποινι−
κής Διαδικασίας – Εκκαθάρισης, με τον προγραμματισμό 
και την επίβλεψη των εργασιών των Υπαλλήλων των 
Τμημάτων και των επιμελητών του Δικαστηρίου, σε συ−
νεργασία με τους Προϊσταμένους των Τμημάτων και με 
τον Διευθύνοντα την Υπηρεσία, με την ενημέρωση των 
ατομικών φακέλων των υπαλλήλων, με τη σύνταξη των 
εκθέσεων αξιολογήσεως των υπαλλήλων σύμφωνα με 
τα οριζόμενα από το νόμο, με την τήρηση του πρωτο−
κόλλου των εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων, 
του πρωτοκόλλου κανονικών, ειδικών και αναρρωτικών 
αδειών των Δικαστικών Υπαλλήλων, του πρωτοκόλλου 
αδειών των Δικαστών, του βιβλίου προμηθειών υλικών, 
του βιβλίου πράξεων και εκθέσεων του Διευθύνοντος την 
Υπηρεσία και του βιβλίου δημοσιεύσεως αποφάσεων των 
ολομελειών του Δικαστηρίου, στις οποίες ολομέλειες 
θα εκτελεί καθήκοντα Γραμματέως αναπληρούμενος σε 
περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του. Επίσης ο Προϊ−
στάμενος Διευθύνσεως της Γραμματείας θα ασχολείται 
με τη σύνταξη των εκθέσεων εμφανίσεως και αποχωρή−
σεως από την Υπηρεσία των Δικαστών και των Δικαστι−
κών Υπαλλήλων, με τη συγκέντρωση και αποστολή των 
δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης των ανωτέρω, με 
τον προγραμματισμό των προμηθειών ειδών και υλικών 
της Υπηρεσίας, με την εκλογική διαδικασία, δηλαδή με 
τη σύνταξη εγγράφων, παροχή στοιχείων, συγκέντρωση 
αιτήσεων προτιμήσεως και εξαιρέσεως κ.λπ. και απο−
στολή αυτών στα αρμόδια Τμήματα του Πρωτοδικείου 
και του Αρείου Πάγου κατά τις βουλευτικές εκλογές, 
ευρωεκλογές, δημοτικές και περιφερειακές εκλογές και 
με τα εν γένει θέματα διοικήσεως της Γραμματείας, του 
Δικαστηρίου». Με τις τροποποιήσεις αυτές οργανώνε−
ται η Υπηρεσία του Πταισματοδικείου και εξυπηρετού−
νται αποτελεσματικότερα οι υπηρεσιακές ανάγκες. Οι 
τροποποιήσεις αυτές δεν αντίκεινται σε διάταξη νόμου. 
Επομένως πρέπει να εγκριθούν.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Εγκρίνει τις τροποποιήσεις του Κανονισμού Εσωτε−

ρικής Υπηρεσίας του Πταισματοδικείου Θεσσαλονίκης, 
που έγιναν με την υπ’ αριθμό 2/17−5−2012 απόφαση της 
Ολομέλειας του Δικαστηρίου αυτού.

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

Η Πρόεδρος
ΡΕΝΑ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
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