
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ    Αρ. Φύλλου 3531
31 Δεκεμβρίου 2012

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 10/2012 απόφασης της 

Ολομελείας του Πρωτοδικείου Λαμίας, με την 
οποία τροποποιήθηκε ο Κανονισμός Εσωτερικής 
Υπηρεσίας αυτού. .......................................................................... 1

Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Πειραιώς, που έγι−
νε με την υπ’ αριθμ. 18/2012 απόφαση της Ολομε−
λείας του. .............................................................................................. 2

Έγκριση τροποποιήσεων του Κανονισμού Εσωτερι−
κής Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Μυτιλήνης, που 
έγιναν με την υπ’ αριθμ. 7/2012 απόφαση του Συμ−
βουλίου Πρωτοδικών σε Ολομέλεια. ............................. 3

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 20/2012 απόφασης της 
Ολομελείας του Πταισματοδικείου Αθηνών, με την 
οποία τροποποιήθηκε ο Κανονισμός Εσωτερικής 
Υπηρε σίας αυτού. .......................................................................... 4 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ.   απόφ. 57/2012 (1)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 10/2012 απόφασης της Ολο−

μελείας του Πρωτοδικείου Λαμίας, με την οποία τρο−
ποποιήθηκε ο Κανονισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας 
αυτού.

  Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
(Σε συμβούλιο) 

    Σήμερα 13 Δεκεμβρίου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 
10.30΄ στο Κατάστημα του Αρείου Πάγου και στην αί−
θουσα 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 Κατάστα−
σης Δικαστικών Λειτουργών (κυρωτικός νόμος 1756/1988, 
όπως ισχύει σήμερα), Ολομέλεια σε συμβούλιο, στην 
οποία έλαβαν μέρος οι: 1) Ρένα Ασημακοπούλου, Πρόε−
δρος του Αρείου Πάγου, 2) Δημήτριος Πατινίδης, 3) Σπυ−
ρίδων Ζιάκας, 4) Βασίλειος Λυκούδης, Αντιπρόεδροι 
του Αρείου Πάγου, 5) Βασίλειος Φούκας – Εισηγητής, 
6) Δήμητρα Παπαντωνοπούλου, 7) Νικόλαος Λεοντής, 
8) Βαρβάρα Κριτσωτάκη, 9) Αντώνιος Αθηναίος, 10) Γρη−

γόριος Κουτσόπουλος, 11) Νικόλαος Κωνσταντόπουλος, 
12) Δημήτριος Μουστάκας, 13) Δημήτριος Μαζαράκης, 
14) Παναγιώτης Ρουμπής, 15) Ανδρέας Δουλγεράκης, 
16) Κωνσταντίνος Φράγκος, 17) Νικόλαος Πάσσος, 18) Αι−
κατερίνη Βασιλακοπούλου−Κατσαβριά, 19) Ιωάννης Γιαν−
νακόπουλος, 20) Κωνσταντίνος Τσόλας, 21) Ανδρέας Ξέ−
νος, 22) Ευφημία Λαμπροπούλου, 23) Νικόλαος Τρούσας, 
24)Δημήτριος Κόμης, 25)Βασίλειος Λαμπρόπουλος, 26)
Αντώνιος Ζευγώλης, 27) Ασπασία Καρέλλου, 28) Μιλτι−
άδης Σπυρόπουλος, 29) Ιωάννα Πετροπούλου, 30) Στυ−
λιανή Γιαννούκου, 31) Ειρήνη Κιουρκτσόγλου−Πετρουλά−
κη, 32) Δήμητρα Λεοντάρη−Μπουρνάκα, 33) Εμμανουήλ 
Κλαδογένης, 34) Γεώργιος Σακκάς, 35) Μαρία Βασιλά−
κη, 36) Χρυσούλα Παρασκευά, 37) Μαρία Γαλάνη−Λεο−
ναρδοπούλου, 38) Μιχαήλ Αυγουλέας, 39) Παναγιώτης 
Χατζηπαναγιώτης, 40) Ιωσήφ Τσαλαγανίδης, 41) Πάνος 
Πετρόπουλος, 42) Αγγελική Αλειφεροπούλου, 43) Μαρία 
Βαρελά και 44) Γεώργιος Κοντός, Αρεοπαγίτες. Κωλύ−
ονται και δεν παρέστησαν οι λοιποί Αντιπρόεδροι του 
Αρείου Πάγου και Αρεοπαγίτες.

Παραστάθηκαν ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου 
Ιωάν νης−Σπυρίδων Τέντες και η Γραμματέας της Ολο−
μελείας Μάρθα Ψαραύτη, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης 
της Γραμματείας του Αρείου Πάγου.

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

Κατόπιν, μετά από εντολή της Προέδρου, η Γραμμα−
τέας της Ολομέλειας, εκφώνησε τα ονόματα των υπηρε−
τούντων Αντιπροέδρων του Αρείου Πάγου και Αρεοπα−
γιτών, όπου διαπιστώθηκε ότι από τους 72 υπηρετούντες 
Δικαστές είναι παρόντες οι αναφερόμενοι στην αρχή 
της παρούσας σαράντα τέσσερις (44), δηλαδή είναι πα−
ρόντα 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 27−11−2012 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 

52683



52684 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

παρ. 1 του ν. 1868/1989), προκειμένου να επιληφθεί του 
υπ’ αριθμ. 1371/19−10−2012 εγγράφου της Διευθύνουσας 
το Πρωτοδικείο Λαμίας, Αντζελίτας Παπαβασιλείου, 
Προέδρου Πρωτοδικών, το οποίο έχει ως εξής: «Σας 
υποβάλλουμε δύο (2) αντίγραφα της υπ’ αριθμ. 10/2012 
αποφάσεως της Ολομέλειας του Δικαστηρίου Πρωτοδι−
κών Λαμίας, η οποία αφορά την αλλαγή του Κανονισμού 
λειτουργίας του Πρωτοδικείου Λαμίας με την οποία 
τροποποιήθηκε η υπ’ αριθμ. 6/7−3−2002 απόφαση της 
Ολομέλειας του Πρωτοδικείου Λαμίας σε Συμβούλιο 
η οποία είχε τροποποιηθεί, μετά από προσφυγή του 
Υπουργού Δικαιοσύνης, με την υπ’ αριθμ. 5/2003 από−
φαση Ολομέλειας του Εφετείου Λαμίας σε Συμβούλιο 
και η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 655/28−5−2003 τ.Β΄ 
και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες».

Ο Εισηγητής−Αρεοπαγίτης Βασίλειος Φούκας έθεσε 
υπόψη των μελών της Ολομέλειας: α. το παραπάνω 
έγγραφο του Πρωτοδικείου Λαμίας, β. την υπό κρίση 
υπ’ αριθμ. 10/2012 απόφαση της Ολομέλειας του ως 
άνω Πρωτοδικείου, γ. το υπ’ αριθμ. 250/15−10−2012 έγ−
γραφο του Δικηγορικού Συλλόγου Λαμίας προς την 
Πρόεδρο του Αρείου Πάγου, όπου διατυπώνονται οι 
ενστάσεις του ανωτέρω Συλλόγου αναφορικά με τις 
τροποποιήσεις του ισχύοντος Κανονισμού Λειτουργίας 
του Πρωτοδικείου Λαμίας, και ειδικότερα ως προς την 
μείωση του αριθμού των υποθέσεων, που προσδιορίζο−
νται σε κάθε δικάσιμο, τόσο του Πολυμελούς όσο και 
του Μονομελούς Πρωτοδικείου, αλλά και την απουσία 
Δικαστή Υπηρεσίας σε καθημερινή βάση, και δ. τους από 
3 Δεκεμβρίου 2012 πίνακες της Προέδρου Πρωτοδικών 
Αντζελίτας Παπαβασιλείου και του Εισαγγελέα Πρωτο−
δικών Λαμίας Νικήτα Θεολογίτη, από όπου προκύπτουν 
αναλυτικά οι δικάσιμοι στις οποίες προσδιορίζονται 
προς εκδίκαση οι πολιτικές και ποινικές υποθέσεις, ο 
αριθμός των εκδοθεισών πολιτικών και ποινικών απο−
φάσεων, καθώς και ο αριθμός των υποθέσεων, που εκ−
κρεμούν για προσδιορισμό στο Πρωτοδικείο Λαμίας. 
Ακολούθως, εισηγήθηκε την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 
10/2012 απόφασης της Ολομέλειας του Δικαστηρίου 
Πρωτοδικών Λαμίας, όπως παρακάτω εκτίθεται ανα−
λυτικά στο σκεπτικό και στο διατακτικό. 

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 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 οι κείες ολομέ λειες 
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 ανωτά−
των δικαστηρίων και αφού διαβιβασθούν στον Υπουργό 

Δικαιο σύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στην προκειμένη περίπτωση, με την υπ’ αριθμ. 10/2012 
απόφαση της Ολομέλειας του Δικαστηρίου Πρωτοδικών 
Λαμίας, τροποποιήθηκε ο Κανονισμός Εσωτερικής Υπη−
ρεσίας του Δικαστηρίου αυτού, ως ακολούθως: 

Άρθρο 1
(Το Πολυμελές Πρωτοδικείο)

1. Στο Πολυμελές Πρωτοδικείο εκδικάζονται όλες οι 
υποθέσεις (τακτικής διαδικασίας και οι συνεκδικαζόμε−
νες μ’ αυτές, και ασφαλιστικών μέτρων), που υπάγονται 
στην καθ’ ύλην αρμοδιότητά του είτε σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας είτε σύμ−
φωνα με ειδικότερες διατάξεις άλλων νόμων.

2. Το Πολυμελές Πρωτοδικείο συνεδριάζει τακτικώς 
στις 9.00 π.μ. την πρώτη Παρασκευή που έπεται της 
15ης Σεπτεμβρίου, και κάθε πρώτη Παρασκευή των 
μηνών Οκτωβρίου, Νοεμβρίου, Δεκεμβρίου, Ιανουα ρίου 
Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Απριλίου, Μαΐου και Ιουνίου εκά−
στου έτους, εκτός από την Μεγάλη Παρασκευή και την 
Παρασκευή που έπεται της Κυριακής του Πάσχα, και 
εκτός αν κάποια απ’ όλες τις παραπάνω ημέρες είναι 
επίσημη ή τοπική αργία.

3. Σε κάθε δικάσιμο του Πολυμελούς Πρωτοδικείου 
μπορούν να προσδιοριστούν προς εκδίκαση: α) δεν μπο−
ρούν να υπερβαίνουν τις δεκαέξι (16) υποθέσεις που 
δικάζονται με την τακτική διαδικασία, συμπεριλαμβα−
νομένων και των υποθέσεων εξ αναβολής και β) ασφα−
λιστικών μέτρων, χωρίς αριθμητικό περιορισμό.

4. Σε κάθε τακτική συνεδρίαση του Πολυμελούς Πρω−
τοδικείου συμμετέχουν δύο συνθέσεις [Α και Β], εκτός αν 
υπάρχει ανυπέρβλητο κώλυμα, όπου προεδρεύουν οι δύο 
αρχαιότεροι εκ των τριών Πρόεδροι Πρωτοδικών, καθώς 
και όλοι οι Πρωτοδίκες και Πάρεδροι Πρωτοδικείου, που 
υπηρετούν στο Δικαστήριο αυτό. Οι Πρόεδροι αμφοτέ−
ρων των συνθέσεων του Πολυμελούς Πρωτοδικείου κα−
τανέμουν και χρεώνουν τις υποθέσεις, κατά το δυνατόν, 
ισομερώς και ισοβαρώς στους Δικαστές που συμμετέ−
χουν στις συνεδριάσεις του Πολυμελούς Πρωτοδικείου.

 5. Ορίζεται χρόνος έναρξης των ως άνω δικασίμων 
η 1−4−2013

Άρθρο 2
(Το Μονομελές Πρωτοδικείο)

1. Στο Μονομελές Πρωτοδικείο εκδικάζονται όλες οι 
υποθέσεις (τακτικής διαδικασίας, ειδικών διαδικασιών, 
εκούσιας δικαιοδοσίας και ασφαλιστικών μέτρων), που 
υπάγονται στην καθ’ ύλην αρμοδιότητά του είτε σύμφω−
να με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, 
είτε σύμφωνα με ειδικότερες διατάξεις άλλων νόμων, 
καθώς και οι εφέσεις κατά αποφάσεων Ειρηνοδικείων.

2. Το Μονομελές Πρωτοδικείο συνεδριάζει τακτικώς 
στις 9.00 π.μ. α) την πρώτη Πέμπτη που έπεται της 15ης 
Σεπτεμβρίου, εκάστου έτους, β) κάθε πρώτη Πέμπτη και 
δεύτερη και τρίτη Παρασκευή των μηνών Οκτωβρίου, 
Νοεμβρίου, Δεκεμβρίου, Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρ−
τίου, Απριλίου, Μαΐου και Ιουνίου, εκάστου έτους, εκτός 
από την Μεγάλη Τετάρτη και την Τέταρτη που έπεται 
της Κυριακής του Πάσχα και εκτός αν κάποια απ’ όλες 
τις παραπάνω ημέρες είναι επίσημη ή τοπική αργία.

3. Σε κάθε τακτική δικάσιμο του Μονομελούς Πρω−
τοδικείου μπορούν να προσδιοριστούν προς εκδίκαση: 
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α) Έως σαράντα (40) υποθέσεις που δικάζονται με την 
τακτική διαδικασία, και έως 60 υποθέσεις που δικάζο−
νται κατά την ειδική διαδικασία, β) την τρίτη πολιτική 
δικάσιμο που θα συνεδριάζει το Μονομελές Πρωτοδικείο 
κάθε τρίτη Παρασκευή έως: α) 10 εφέσεις (5 πρωτοείσα−
κτες και 5 εξ αναβολής) β) 8 διαζύγια (5 πρωτοείσακτα 
και 3 εξ αναβολής) και δυο υποθέσεις για συμμετοχή 
στα αποκτήματα και 15 υποθέσεις εργατικών. Τέλος οι 
προσδιορισθείσες υποθέσεις του κτηματολογίου ανά 
δικάσιμο πρέπει ανέρχονται στις 20 στον αριθμό, ήτοι 
10 πρωτοείσακτες και 10 μετ’ αναβολή.

Άρθρο 3

1. Οι υποθέσεις των ασφαλιστικών μέτρων δικάζονται 
από τους Προέδρους Πρωτοδικών και σε περίπτωση 
κωλύματος αυτών από τον Πρωτοδίκη που ορίζεται με 
πράξη του διευθύνοντος το Δικαστήριο Προέδρου Πρω−
τοδικών ή του νόμιμου αναπληρωτή του. Η εκδίκαση 
των υποθέσεων θα πραγματοποιείται κάθε Πέμπτη και 
η ώρα συνεδριάσεως αυτών ορίζεται η 10:00 πρωινή. 
Ορίζεται ως χρόνος έναρξης της ανωτέρω διάταξης ο 
Σεπτέμβριος του 2012.

2. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη να προβλέπεται Δικα−
στής Υπηρεσίας ο οποίος θα απασχολείται με την συζή−
τηση των συναινετικών διαζυγίων και των ανακλήσεων 
προσημειώσεων. Ο εν λόγω Δικαστής θα χρεώνεται τις 
αντίστοιχες ημέρες και με τις κατατεθείσες διαταγές 
πληρωμής. Τις υπόλοιπες ημέρες οι διαταγές πληρωμής 
θα χρεώνονται στον Δικαστή που θα εκδικάζει τα αυ−
τόφωρα Μονομελούς. Ορίζεται ως χρόνος έναρξης της 
ανωτέρω διάταξης ο Σεπτέμβριος του 2013. Οι αιτήσεις 
χορήγησης προσωρινών διαταγών, δικάζονται από τον 
Πρόεδρο Πρωτοδικών ή τον εκάστοτε, κατά το μηνιαίο 
πρόγραμμα υπηρεσιών του Δικαστηρίου, εκτελούντα 
χρέη Προέδρου Υπηρεσίας Πρωτοδίκη.

3. Ως Δικαστής Ανηλίκων να οριστεί η Πρόεδρος 
Πρωτοδικών Αλεξάνδρα Λιόλιου με αναπληρωτή την 
Πρόεδρο Πρωτοδικών Ελευθερία Κώνστα και ως Δικα−
στού Μεσολαβητή την Πρόεδρο Πρωτοδικών Ελευθερία 
Κώνστα με αναπληρωτή τον αρχαιότερο Πρωτοδίκη.

Άρθρο 4

1. Στο Πρωτοδικείο αυτό θα υπηρετούν κάθε χρόνο 6 
δικαστές (εξαιρουμένου του ανακριτή) και σε κάθε δικά−
σιμο θα εγγράφεται στο πινάκιο συνολικά αριθμός υπο−
θέσεων που ανέρχεται έως 10 για την τακτική και έως 
15 για τις ειδικές ανά υπηρετούντα δικαστή. Στην περί−
πτωση που στο συγκεκριμένο Πρωτοδικείο υπηρετούν 
λιγότεροι δικαστές λόγω υπάρξεως οργανικών κενών, 
ή λήψεως αναρρωτικών αδειών, ή αδειών μητρότητας 
οι υπεράριθμες υποθέσεις θα αναβάλλονται οίκοθεν σε 
επόμενη δικάσιμο, όπου θα προσδιορίζονται σε ιδιαί−
τερο πινάκιο αναβλητικών. Το πινάκιο αναβλητικών σε 
κάθε περίπτωση συνυπολογίζεται στο συνολικό αριθμό 
των εγγεγραμμένων και δικάζεται κατά προτεραιότητα.

Άρθρο 5
(Ειδικές διατάξεις για τα Ποινικά 

Δικαστήρια − Τμήματα)

1. Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο δεν θα συνεδριάζει 
πλέον στις μεταβατικές έδρες των Ειρηνοδικείων Στυ−
λίδας, Σπερχειάδας, Μακρακώμης, Δομοκού, Ελάτειας 
και Αμφίκλειας.

2. Αυξάνει τις υπάρχουσες συνεδριάσεις του Μονο−
μελούς Πλημμελειοδικείου κατά δύο ακόμη τον αριθμό, 
μία την 1η Δευτέρα κάθε μήνα και μία την 1η Πέμπτη 
κάθε μήνα. Τέλος, ενόψει του προσδιορισμού υποθέσεων 
στις προαναφερθείσες μεταβατικές έδρες για το έτος 
2012, η ισχύς της παρούσης περί μη συνεδριάσεως των 
ανωτέρω μεταβατικών εδρών και (περί) αυξήσεως του 
αριθμού των συνεδριάσεων των Μονομελών Πλημμε−
λειοδικείων της έδρας του Πρωτοδικείου, πρέπει να 
αρχίσει από την 1η.1.2013».

Από τα στοιχεία του φακέλου της υποθέσεως, προ−
κύπτουν τα εξής: Στο Πρωτοδικείο Λαμίας υπηρετούν 
τρεις πρόεδροι πρωτοδικών και επτά πρωτοδίκες. Δεν 
υφίσταται κενή οργανική θέση. Κατά το έτος 2011 εκ−
δόθηκαν από το Δικαστήριο αυτό: 

Α. Αποφάσεις επί πολιτικών υποθέσεων: Ι) Πολυμε−
λούς Πρωτοδικείου: 1) 187 τακτικής διαδικασίας, 2) 34 
εκουσίας δικαιοδοσίας, ΙΙ) Μονομελούς Πρωτοδικείου: 
1) Τακτικής διαδικασίας: 118, 2) Διαδικασίας εκουσίας 
δικαιοδοσίας: 517, 3) Ειδικών διαδικασιών πινακίου: 137, 
4) Ειδικών διαδικασιών εκτός πινακίου: 84 και 5) Διαδι−
κασίας ασφαλιστικών μέτρων 395 και 1.355 συναινετικές 
προσημειώσεις. Β. Αποφάσεις επί ποινικών υποθέσεων: 
1)Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου: 3, 2) Τριμελούς Πλημ−
μελειοδικείου: 2.163, 3)Μονομελούς Πλημμελειοδικείου 
2.360, 4) Δικαστηρίου Ανηλίκων: 118. Εκδόθηκαν 404 
βουλεύματα. Εισήχθησαν 222 και περαιώθηκαν 275 
ανακριτικές υποθέσεις. Οι πολιτικές υποθέσεις αρμο−
διότητας Πολυμελούς Πρωτοδικείου προσδιορίζονται 
προς εκδίκαση για δικασίμους μετά την 19−4−2013. Οι 
πολιτικές υποθέσεις αρμοδιότητας Μονομελούς Πρωτο−
δικείου προσδιορίζονται προς εκδίκαση σε δικασίμους 
του έτους 2013. Οι ποινικές υποθέσεις προσδιορίζονται 
να δικασθούν, του μεν Τριμελούς Πλημμελειοδικείου σε 
δικασίμους μέχρι την 10−10−2013, του δε Μονομελούς 
Πλημμελειοδικείου σε δικασίμους μέχρι την 5−2−2014. 
Εκκρεμούν για προσδιορισμό 45 υποθέσεις αρμοδιότη−
τας του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου. Ο περιορισμός 
των δικασίμων του Πολυμελούς Πρωτοδικείου σε μία 
μόνον το μήνα, καθώς και ο περιορισμός του αριθμού 
των υποθέσεων που θα προσδιορίζονται για συζήτηση 
σε κάθε δικάσιμο του Πολυμελούς και του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου, θα δημιουργήσει μεγάλη βραδύτητα, η 
οποία μπορεί να θεωρηθεί και ως παραβίαση των ηυ−
ξημένης τυπικής ισχύος διατάξεων των άρθρων 6§1 και 
14§3 της Ε.Σ.Δ.Α. Επομένως πρέπει να τροποποιηθεί η 
ως άνω απόφαση της Ολομέλειας του Δικαστηρίου των 
Πρωτοδικών Λαμίας, να ορισθούν δύο δικάσιμοι του 
Πολυμελούς Πρωτοδικείου, ανά μήνα, κατά τις οποίες 
θα συνεδριάζουν δύο συνθέσεις, με αντίστοιχα πινά−
κια, στο καθένα από τα οποία θα εγγράφονται προς 
εκδίκαση από σαράντα πέντε (45) υποθέσεις, καθώς 
και τρεις δικάσιμοι του Μονομελούς Πρωτοδικείου ανά 
μήνα, σε κάθε μία από τις οποίες θα προσδιορίζονται 
προς εκδίκαση μέχρι ενενήντα (90) υποθέσεις. Δεν εί−
ναι αναγκαίος ο ορισμός δικαστή υπηρεσίας, αφού στο 
Πρωτοδικείο Λαμίας υπηρετούν τρεις πρόεδροι πρω−
τοδικών, οι οποίοι είναι αρκετοί για τη διεκπεραίωση 
κάθε σχετικής υπηρεσίας, καθώς και για την εκδίκαση 
όλων των υποθέσεων ασφαλιστικών μέτρων. Ο δικα−
στής ανηλίκων και ο δικαστής μεσολαβητής ορίζονται 
από τη διοίκηση του Πρωτοδικείου, κατά τα οριζόμενα 
στα άρθρα 26, 14 και 15 του ΚΟΔ, όπως ισχύει. Κατόπιν 
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τούτων, πρέπει να τροποποιηθεί και να αναμορφωθεί 
η ως άνω απόφαση της Ολομέλειας του Πρωτοδικείου 
Λαμίας, κατά τα οριζόμενα στο διατακτικό. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Τροποποιεί την υπ’ αριθμ. 10/2012 απόφαση της Ολο−

μέλειας του Δικαστηρίου Πρωτοδικών Λαμίας, ως ακο−
λούθως:

Άρθρο 1
Πολυμελές Πρωτοδικείο

Από την 1η Απριλίου 2013 το Πολυμελές Πρωτοδικείο 
Λαμίας συνεδριάζει την πρώτη Παρασκευή μετά την 15η 
Σεπτεμβρίου, καθώς και την πρώτη και την τρίτη Παρα−
σκευή των μηνών Οκτωβρίου, Νοεμβρίου, Δεκεμβρίου, 
Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Απριλίου, Μαΐου και 
Ιουνίου εκάστου έτους, πλην της Μεγάλης Παρασκευής 
και της Παρασκευής της Διακαινησίμου, καθώς και των 
επισήμων ή τοπικών αργιών. Κατά τις δικασίμους αυτές 
θα συνεδριάζουν δύο συνθέσεις, με αντίστοιχα πινάκια, 
στο καθένα από τα οποία θα εγγράφονται προς εκδίκα−
ση μέχρι σαράντα πέντε (45) συνολικώς υποθέσεις της 
τακτικής διαδικασίας. Κατά τις ίδιες δικασίμους θα εκ−
δικάζονται, χωρίς αριθμητικό προσδιορισμό, υποθέσεις 
διαδικασίας ασφαλιστικών μέτρων. Χρόνος ενάρξεως 
των συνεδριάσεων του Δικαστηρίου αυτού ορίζεται η 
09.00΄ ώρα της ημερομηνίας της δικασίμου.

Άρθρο 2
Μονομελές Πρωτοδικείο

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Λαμίας συνεδριάζει την 
πρώτη Πέμπτη μετά τη 15η Σεπτεμβρίου και κάθε πρώτη 
Πέμπτη και κάθε δεύτερη και τέταρτη Παρασκευή των 
μηνών Οκτωβρίου, Νοεμβρίου, Δεκεμβρίου, Ιανουαρίου, 
Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Απριλίου, Μαΐου και Ιουνίου κάθε 
έτους, πλην της Μεγάλης Πέμπτης και Παρασκευής και 
της Πέμπτης και της Παρασκευής της Διακαινησίμου, 
καθώς και των επισήμων ή τοπικών αργιών. Για την πρώ−
τη δικάσιμο κάθε μήνα του Μονομελούς Πρωτοδι κείου 
θα προσδιορίζονται προς εκδίκαση μέχρι ενενήντα (90) 
συνολικώς υποθέσεις τακτικής διαδικασίας, για τη δεύ−
τερη δικάσιμο του μήνα θα προσδιορίζονται προς εκδί−
καση μέχρι ενενήντα (90) συνολικώς υποθέσεις ειδικών 
διαδικασιών και για την τρίτη δικάσιμο κάθε μήνα θα 
προσδιορίζονται προς εκδίκαση μέχρι ενενήντα (90) συ−
νολικώς υποθέσεις, από τις οποίες: α) μέχρι 20 εφέσεις, 
β) μέχρι 20 διαζύγια, γ) μέχρι 5 υποθέσεις συμμετοχής 
σε αποκτήματα, δ) μέχρι 15 υποθέσεις εργατικών δια−
φορών, ε) μέχρι 30 υποθέσεις κτηματολογίου. Χρόνος 
ενάρξεως των συνεδριάσεων του Δικαστηρίου αυτού 
ορίζεται η 09.00΄ ώρα της ημέρας της δικασίμου. 

Άρθρο 3
Ασφαλιστικά μέτρα

Οι υποθέσεις ασφαλιστικών μέτρων δικάζονται από 
τους Προέδρους Πρωτοδικών. Η εκδίκαση αυτών πραγ−
ματοποιείται κάθε Πέμπτη. Η συνεδρίαση αρχίζει την 
10.00΄ ώρα.

Άρθρο 4
Ποινικά Δικαστήρια – Τμήματα

Από 1η Ιανουαρίου 2013:
1) Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λαμίας θα συνε−

δριάζει επί πλέον την πρώτη Δευτέρα και την πρώτη 

Πέμπτη κάθε μήνα στην έδρα του Δικαστηρίου αυτού 
στη Λαμία. 2) Καταργούνται οι συνεδριάσεις του Μο−
νομελούς Πλημμελειοδικείου Λαμίας στις μεταβατικές 
έδρες αυτού Αμφίκλειας, Δομοκού, Ελατείας, Μακρα−
κώμης, Σπερχειάδας και Στυλίδας.

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και εκδόθηκε, στην Αθήνα, 
στις 13 Δεκεμβρίου 2012.

Η Πρόεδρος

 ΡΕΝΑ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
F

Αριθμ. απόφ. 58/2012 (2)
Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού Εσωτερικής 

Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Πειραιώς, που έγινε με 
την υπ’ αριθμ. 18/2012 απόφαση της Ολομελείας του.

Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
(Σε συμβούλιο) 

Σήμερα 13 Δεκεμβρίου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 
10.30΄ στο Κατάστημα του Αρείου Πάγου και στην αί−
θουσα 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 Κατάστα−
σης Δικαστικών Λειτουργών (κυρωτικός νόμος 1756/1988, 
όπως ισχύει σήμερα), Ολομέλεια σε συμβούλιο, στην 
οποία έλαβαν μέρος οι: 1) Ρένα Ασημακοπούλου, Πρόε−
δρος του Αρείου Πάγου, 2) Δημήτριος Πατινίδης, 3) Σπυ−
ρίδων Ζιάκας, 4) Βασίλειος Λυκούδης, Αντιπρόεδροι 
του Αρείου Πάγου, 5) Βασίλειος Φούκας – Εισηγητής, 
6) Δήμητρα Παπαντωνοπούλου, 7) Νικόλαος Λεοντής, 
8) Βαρβάρα Κριτσωτάκη, 9) Αντώνιος Αθηναίος, 10) Γρη−
γόριος Κουτσόπουλος, 11) Νικόλαος Κωνσταντόπουλος, 
12) Δημήτριος Μουστάκας, 13) Δημήτριος Μαζαράκης, 
14) Παναγιώτης Ρουμπής, 15) Ανδρέας Δουλγεράκης, 
16) Κωνσταντίνος Φράγκος, 17) Νικόλαος Πάσσος, 18) Αι−
κατερίνη Βασιλακοπούλου−Κατσαβριά, 19) Ιωάννης Γιαν−
νακόπουλος, 20) Κωνσταντίνος Τσόλας, 21) Ανδρέας 
Ξένος, 22) Ευφημία Λαμπροπούλου, 23) Νικόλαος Τρού−
σας, 24) Δημήτριος Κόμης, 25) Βασίλειος Λαμπρόπου−
λος, 26) Αντώνιος Ζευγώλης, 27) Ασπασία Καρέλλου, 
28) Μιλτιάδης Σπυρόπουλος, 29) Ιωάννα Πετροπούλου, 
30) Στυλιανή Γιαννούκου, 31) Ειρήνη Κιουρκτσόγλου−Πε−
τρουλάκη, 32) Δήμητρα Λεοντάρη−Μπουρνάκα, 33) Εμ−
μανουήλ Κλαδογένης, 34) Γεώργιος Σακκάς, 35) Μαρία 
Βασιλάκη, 36) Χρυσούλα Παρασκευά, 37) Μαρία Γαλά−
νη−Λεοναρδοπούλου, 38) Μιχαήλ Αυγουλέας, 39) Πα−
ναγιώτης Χατζηπαναγιώτης, 40) Ιωσήφ Τσαλαγανίδης, 
41) Πάνος Πετρόπουλος, 42) Αγγελική Αλειφεροπούλου, 
43) Μαρία Βαρελά και 44) Γεώργιος Κοντός, Αρεοπα−
γίτες. Κωλύονται και δεν παρέστησαν οι λοιποί Αντι−
πρόεδροι του Αρείου Πάγου και Αρεοπαγίτες.

Παραστάθηκαν ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου 
Ιωάν νης−Σπυρίδων Τέντες και η Γραμματέας της Ολο−
μελείας Μάρθα Ψαραύτη, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης 
της Γραμματείας του Αρείου Πάγου.

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

Κατόπιν, μετά από εντολή της Προέδρου, η Γραμ−
ματέας της Ολομέλειας, εκφώνησε τα ονόματα των 
υπηρετούντων Αντιπροέδρων του Αρείου Πάγου και 
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Αρεοπαγιτών, όπου διαπιστώθηκε ότι από τους 72 υπη−
ρετούντες Δικαστές είναι παρόντες οι αναφερόμενοι 
στην αρχή της παρούσας σαράντα τέσσερις (44), δη−
λαδή είναι παρόντα περισσότερα από τα μισά μέλη της, 
άρα υπάρχει η προβλεπόμενη από το νόμο απαρτία 
(άρθρο 14 παρ. 5, εδ. α΄ του ν. 1756/1988, όπως αυτό αντικ. 
από το άρθρο 3 παρ. 1 του ν. 1868/1989).

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

Η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου συγκλήθηκε νομίμως, 
κατόπιν της από 27−11−2012 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 υπ’ 
αριθμ. 4080/4−7−2012 εγγράφου – σε ορθή επανάληψη– 
της Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης 
του Πρωτοδικείου Πειραιώς Αντιγόνης Τζελέπη, Εφέτη, 
το οποίο έχει ως εξής: «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 18/2012 απόφασης του Πρωτοδικείου Πειραι−
ώς σε Ολομέλεια, που αφορά: 1) «Τμήματα Δικαστικών 
Διακοπών έτους 2012 του Πρωτοδικείου Πειραιώς» και 
2) Τροποποίηση του άρθρου 1ο Α΄ Πολυμελές Πρωτοδι−
κείο, 4ο Πολιτικό τμήμα – Οικογενειακό και προστασίας 
Ανηλίκων του Κανονισμού εσωτερικής υπηρεσίας του 
Πρωτοδικείου Πειραιώς».

Ο Εισηγητής−Αρεοπαγίτης Βασίλειος Φούκας έθεσε 
υπόψη των μελών της Ολομέλειας: α. το παραπάνω 
έγγραφο του Πρωτοδικείου Πειραιώς, β. την υπό κρίση 
υπ’ αριθμ. 18/2012 απόφαση της Ολομέλειας του ως 
άνω Πρωτοδικείου, και γ. τους από 30 Νοεμβρίου και 
3 Δεκεμβρίου 2012 πίνακες του Προέδρου Πρωτοδικών 
Απόστολου Ζαβιτσάνου και του Εισαγγελέως Πρωτοδι−
κών Πειραιά Νικολάου Ποιμενίδη, αντίστοιχα, από όπου 
προκύπτουν αναλυτικά οι δικάσιμοι στις οποίες προσ−
διορίζονται προς εκδίκαση οι πολιτικές και ποινικές 
υποθέσεις, ο αριθμός των εκδοθεισών πολιτικών και 
ποινικών αποφάσεων, καθώς και ο αριθμός των υποθέ−
σεων, που εκκρεμούν για προσδιορισμό στο Πρωτοδι−
κείο Πειραιά. Ακολούθως, εισηγήθηκε την έγκριση της 
τροποποίησης του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 
του Πρωτοδικείου Πειραιώς, όπως εκτίθεται αναλυτικά 
στο σκεπτικό και στο διατακτικό της 18/2012 απόφασης 
της Ολομέλειας του ως άνω Πρωτοδικείου.

 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 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 ολομέ λειες 
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 ανωτά−
των δικαστηρίων και αφού διαβιβασθούν στον Υπουργό 
Δικαιο σύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην 
προκειμένη περίπτωση, η Ολομέλεια του Πρωτοδικείου 
Πειραιώς, με την υπ’ αριθμ. 18/2012 απόφασή της, τρο−
ποποίησε το άρθρο 1ο του Κανονισμού της Εσωτερικής 
Υπηρεσίας του Δικαστηρίου αυτού, ως εξής: «Α΄ ΠΟΛΥ−
ΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ 4ο Πολιτικό τμήμα – Οικογενειακό 
και Προστασίας Ανηλίκων: 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 υποθέσεων Οικογενειακού 
δικαίου και προστασίας ανηλίκων. Οι υποθέσεις που 
εγγράφονται στο πινάκιο δεν πρέπει να υπερβαίνουν 
τις είκοσι (20) εκ των οποίων δέκα πέντε (15) πρω−
τοείσακτες και πέντε (5) από αναβολή. Προκειμένου 
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) 4−4−2014, 2) 6−6−2014, 3) 28−9−2014 και 4) 14−11−2014». 
Η τροποποίηση αυτή δεν αντίκειται σε διατάξεις νόμου 
και διευκολύνει τη λειτουργία του Δικαστηρίου αυτού. 
Επομένως, η Ολομέλεια έκρινε ομόφωνα ότι πρέπει να 
εγκριθεί ως έχει η τροποποίηση αυτή του Κανονισμού 
Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Πειραιώς.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Εγκρίνει την τροποποίηση του Κανονισμού Εσωτε−

ρικής Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Πειραιώς, η οποία 
έγινε με την υπ’ αριθμό 18/2012 απόφαση της Ολομε−
λείας του Δικαστηρίου αυτού.

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και εκδόθηκε, στην Αθήνα, 
την 13η Δεκεμβρίου 2012.

Η Πρόεδρος

 ΡΕΝΑ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
F

Αριθμ. απόφ. 59/2012 (3)
Έγκριση τροποποιήσεων του Κανονισμού Εσωτερικής 

Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Μυτιλήνης, που έγιναν 
με την υπ’ αριθμ. 7/2012 απόφαση του Συμβουλίου 
Πρωτοδικών σε Ολομέλεια.

Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
(Σε συμβούλιο) 

Σήμερα 13 Δεκεμβρίου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 
10.30΄ στο Κατάστημα του Αρείου Πάγου και στην αί−
θουσα 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 Κατάστα−
σης Δικαστικών Λειτουργών (κυρωτικός νόμος 1756/1988, 
όπως ισχύει σήμερα), Ολομέλεια σε συμβούλιο, στην 
οποία έλαβαν μέρος οι: 1) Ρένα Ασημακοπούλου, Πρόε−
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δρος του Αρείου Πάγου, 2) Δημήτριος Πατινίδης, 3) Σπυ−
ρίδων Ζιάκας, 4) Βασίλειος Λυκούδης, Αντιπρόεδροι 
του Αρείου Πάγου, 5) Βασίλειος Φούκας – Εισηγητής, 
6) Δήμητρα Παπαντωνοπούλου, 7) Νικόλαος Λεοντής, 
8) Βαρβάρα Κριτσωτάκη, 9) Αντώνιος Αθηναίος, 10) Γρη−
γόριος Κουτσόπουλος, 11) Νικόλαος Κωνσταντόπουλος, 
12) Δημήτριος Μουστάκας, 13) Δημήτριος Μαζαράκης, 
14) Παναγιώτης Ρουμπής, 15) Ανδρέας Δουλγεράκης, 
16) Κωνσταντίνος Φράγκος, 17) Νικόλαος Πάσσος, 18) Αι−
κατερίνη Βασιλακοπούλου−Κατσαβριά, 19) Ιωάννης Γιαν−
νακόπουλος, 20) Κωνσταντίνος Τσόλας, 21) Ανδρέας 
Ξένος, 22) Ευφημία Λαμπροπούλου, 23) Νικόλαος Τρού−
σας, 24) Δημήτριος Κόμης, 25) Βασίλειος Λαμπρόπου−
λος, 26) Αντώνιος Ζευγώλης, 27) Ασπασία Καρέλλου, 
28) Μιλτιάδης Σπυρόπουλος, 29) Ιωάννα Πετροπούλου, 
30) Στυλιανή Γιαννούκου, 31) Ειρήνη Κιουρκτσόγλου−Πε−
τρουλάκη, 32) Δήμητρα Λεοντάρη−Μπουρνάκα, 33) Εμ−
μανουήλ Κλαδογένης, 34) Γεώργιος Σακκάς, 35) Μαρία 
Βασιλάκη, 36) Χρυσούλα Παρασκευά, 37) Μαρία Γαλά−
νη−Λεοναρδοπούλου, 38) Μιχαήλ Αυγουλέας, 39) Πα−
ναγιώτης Χατζηπαναγιώτης, 40) Ιωσήφ Τσαλαγανίδης, 
41) Πάνος Πετρόπουλος, 42) Αγγελική Αλειφεροπούλου, 
43) Μαρία Βαρελά και 44) Γεώργιος Κοντός, Αρεοπαγί−
τες. Κωλύονται και δεν παρέστησαν οι λοιποί Αντιπρό−
εδροι του Αρείου Πάγου και Αρεοπαγίτες.

Παραστάθηκαν ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου 
Ιωάν νης−Σπυρίδων Τέντες και η Γραμματέας της Ολο−
μελείας Μάρθα Ψαραύτη, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης 
της Γραμματείας του Αρείου Πάγου.

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

Κατόπιν, μετά από εντολή της Προέδρου, η Γραμμα−
τέας της Ολομέλειας, εκφώνησε τα ονόματα των υπηρε−
τούντων Αντιπροέδρων του Αρείου Πάγου και Αρεοπα−
γιτών, όπου διαπιστώθηκε ότι από τους 72 υπηρετούντες 
Δικαστές είναι παρόντες οι αναφερόμενοι στην αρχή 
της παρούσας σαράντα τέσσερις (44), δηλαδή είναι πα−
ρόντα 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 27−11−2012 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 
υπ’ αριθμ. 507/19−11−2012 εγγράφου της Διευθύνουσας 
το Πρωτοδικείο Μυτιλήνης Γεωργίας Στεφανίδου, Προ−
έδρου Πρωτοδικών, το οποίο έχει ως εξής: «ΣΧΕΤ.: 1. Το 
με αριθμ. πρωτ. 447/04.10.2012 έγγραφό μας. 2. Το με 
αριθμ. πρωτ. 88866/18.10.2012 έγγραφο του Υπουργείου 
Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 
Κατόπιν των ανωτέρω σχετικών, σας υποβάλουμε συ−
νημμένα υπηρεσιακό φωτοαντίγραφο της με αρ. 7/2012 
αποφάσεως του Συμβουλίου Πρωτοδικών Μυτιλήνης σε 
Ολομέλεια, προς έγκριση».

Ο Εισηγητής−Αρεοπαγίτης Βασίλειος Φούκας, έθεσε 
υπόψη των μελών της Ολομέλειας: α. το παραπάνω 

έγγραφο του Πρωτοδικείου Μυτιλήνης, β. την υπό κρίση 
υπ’ αριθμ. 7/2012 απόφαση του Συμβουλίου Πρωτοδικών 
σε Ολομέλεια του ως άνω Πρωτοδικείου και γ. τους από 
5 Δεκεμβρίου 2012 πίνακες της Προέδρου Πρωτοδικών 
Στυλιανής Σπυριδωνίδου και της Εισαγγελέως Πρωτο−
δικών Μυτιλήνης Αικατερίνης Καραγιαννακίδου, από 
όπου προκύπτουν αναλυτικά οι δικάσιμοι στις οποίες 
προσδιορίζονται προς εκδίκαση οι πολιτικές και ποινι−
κές υποθέσεις, ο αριθμός των εκδοθεισών πολιτικών και 
ποινικών αποφάσεων, καθώς και ο αριθμός των υποθέ−
σεων που εκκρεμούν για προσδιορισμό στο Πρωτοδικείο 
Μυτιλήνης. Ακολούθως, εισηγήθηκε την έγκριση των 
τροποποιήσεων του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 
του Πρωτοδικείου Μυτιλήνης, όπως έγιναν με την 7/2012 
απόφαση της Ολομελείας αυτού. 

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 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 ολομέ λειες 
των ανωτάτων δικαστηρίων, οι οποίες έχουν δικαίω μα 
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 ανωτά−
των δικαστηρίων και αφού διαβιβασθούν στον Υπουργό 
Δικαιο σύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην 
προκειμένη περίπτωση, η Ολομέλεια του Πρωτοδικείου 
Μυτιλήνης, με την υπ’ αριθμ. 7/2012 απόφασή της, τροπο−
ποίησε τον ισχύοντα Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας 
του Δικαστηρίου αυτού, ως εξής: 

1) Καταργεί: α) την υπ’ αριθμ. 2/2006 απόφαση της 
Ολομέλειας κατά το μέρος αυτής με το οποίο αποφα−
σίσθηκε η προσθήκη μίας (1) επιπλέον δικασίμου του 
Τριμελούς Πλημμελειοδικείου και δη την 3η Τετάρτη 
εκάστου μηνός και, β) την υπ’ αριθμ. 8/2010 απόφαση 
της Ολομέλειας κατά το μέρος αυτής, με το οποίο 
αποφασίσθηκε η προσθήκη μίας επιπλέον δικασίμου 
του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου, αρχής γενομένης 
από το μήνα Φεβρουάριο του 2011, και δη κατά την 
πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα, πλην του μηνός Ιανουαρίου, 
κατά τον οποίο η δικάσιμο προστέθηκε την δεύτερη 
Τετάρτη αυτού, συμπεριλαμβανομένου και του μηνός 
Ιουλίου από τα θερινά τμήματα διακοπών, κατά τον 
οποίο προστέθηκε μία δικάσιμος την τελευταία Τε−
τάρτη του μήνα αυτού.

2) Ορίζει ως ημέρες συνεδρίασης του Μ.Ο.Δ. Μυτιλή−
νης, την πρώτη και τρίτη Τετάρτη εκάστου μηνός.

3) Διατηρεί την υπ’ αριθμ. 4/2005 απόφαση της Ολομέ−
λειας, κατά την οποία ορίζεται ως ημέρα συνεδριάσεως 
του Μονομελούς Πρωτοδικείου που εκδικάζει αιτήσεις 
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και υποθέσεις ασφαλιστικών μέτρων κάθε δεύτερη και 
τέταρτη Παρασκευή εκάστου μηνός». 

Οι τροποποιήσεις αυτές δεν αντίκειται σε διάταξη 
νόμου, ενώ εξυπηρετούν την ομαλή λειτουργία του Πρω−
τοδικείου Μυτιλήνης. Επομένως, η Ολομέλεια έκρινε 
ομόφωνα ότι πρέπει να εγκριθούν αυτές ως έχουν.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Εγκρίνει τις, ως άνω, γενόμενες με την υπ’ αριθμ. 7/2012 

απόφαση της Ολομελείας του Πρωτοδικείου Μυτιλήνης, 
τροποποιήσεις του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 
του Δικαστηρίου αυτού.

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και εκδόθηκε, στην Αθήνα, 
στις 13 Δεκεμβρίου 2012.

Η Πρόεδρος

ΡΕΝΑ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
F

Αριθμ. απόφ. 60/2012 (4)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 20/2012 απόφασης της Ολο−

μελείας του Πταισματοδικείου Αθηνών, με την οποία 
τροποποιήθηκε ο Κανονισμός Εσωτερικής Υπηρε−
σίας αυτού.

Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
(Σε συμβούλιο) 

Σήμερα 13 Δεκεμβρίου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 
10.30΄ στο Κατάστημα του Αρείου Πάγου και στην αί−
θουσα 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 Κατάστα−
σης Δικαστικών Λειτουργών (κυρωτικός νόμος 1756/1988, 
όπως ισχύει σήμερα), Ολομέλεια σε συμβούλιο, στην 
οποία έλαβαν μέρος οι: 1) Ρένα Ασημακοπούλου, Πρόε−
δρος του Αρείου Πάγου, 2) Δημήτριος Πατινίδης, 3) Σπυ−
ρίδων Ζιάκας, 4) Βασίλειος Λυκούδης, Αντιπρόεδροι 
του Αρείου Πάγου, 5) Βασίλειος Φούκας – Εισηγητής, 
6) Δήμητρα Παπαντωνοπούλου, 7) Νικόλαος Λεοντής, 
8) Βαρβάρα Κριτσωτάκη, 9) Αντώνιος Αθηναίος, 10) Γρη−
γόριος Κουτσόπουλος, 11)Νικόλαος Κωνσταντόπουλος, 
12) Δημήτριος Μουστάκας, 13) Δημήτριος Μαζαράκης, 
14) Παναγιώτης Ρουμπής, 15) Ανδρέας Δουλγεράκης, 
16) Κωνσταντίνος Φράγκος, 17) Νικόλαος Πάσσος, 18) Αι−
κατερίνη Βασιλακοπούλου−Κατσαβριά, 19) Ιωάννης Γιαν−
νακόπουλος, 20) Κωνσταντίνος Τσόλας, 21) Ανδρέας 
Ξένος, 22) Ευφημία Λαμπροπούλου, 23) Νικόλαος Τρού−
σας, 24) Δημήτριος Κόμης, 25) Βασίλειος Λαμπρόπουλος, 
26) Αντώνιος Ζευγώλης, 27) Ασπασία Καρέλλου, 28) Μιλ−
τιάδης Σπυρόπουλος, 29) Ιωάννα Πετροπούλου, 30) Στυ−
λιανή Γιαννούκου, 31) Ειρήνη Κιουρκτσόγλου−Πετρουλά−
κη, 32) Δήμητρα Λεοντάρη−Μπουρνάκα, 33) Εμμανουήλ 
Κλαδογένης, 34) Γεώργιος Σακκάς, 35) Μαρία Βασιλά−
κη, 36) Χρυσούλα Παρασκευά, 37) Μαρία Γαλάνη−Λεο−
ναρδοπούλου, 38) Μιχαήλ Αυγουλέας, 39) Παναγιώτης 
Χατζηπαναγιώτης, 40) Ιωσήφ Τσαλαγανίδης, 41) Πάνος 
Πετρόπουλος, 42) Αγγελική Αλειφεροπούλου, 43) Μαρία 
Βαρελά και 44) Γεώργιος Κοντός, Αρεοπαγίτες. Κωλύ−
ονται και δεν παρέστησαν οι λοιποί Αντιπρόεδροι του 
Αρείου Πάγου και Αρεοπαγίτες.

Παραστάθηκαν ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου 
Ιωάν νης−Σπυρίδων Τέντες και η Γραμματέας της Ολο−
μελείας Μάρθα Ψαραύτη, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης 
της Γραμματείας του Αρείου Πάγου.

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

Κατόπιν, μετά από εντολή της Προέδρου, η Γραμμα−
τέας της Ολομέλειας, εκφώνησε τα ονόματα των υπηρε−
τούντων Αντιπροέδρων του Αρείου Πάγου και Αρεοπα−
γιτών, όπου διαπιστώθηκε ότι από τους 72 υπηρετούντες 
Δικαστές είναι παρόντες οι αναφερόμενοι στην αρχή 
της παρούσας σαράντα τέσσερις (44), δηλαδή είναι πα−
ρόντα 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 27−11−2012 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 
υπ’ αριθμ. 1140/12−11−2012 εγγράφου της Προϊσταμένης 
των Υπηρεσιών του Πταισματοδικείου Αθηνών, Αντωνίας 
Αγγελοπούλου, Ειρηνοδίκου Α΄ Τάξης, το οποίο έχει ως 
εξής: «Σας υποβάλουμε την με αριθμό 20/2012 απόφαση 
της Ολομέλειας του Πταισματοδικείου Αθηνών, σχετικά 
με την τροποποίηση του υπ’ αριθμ. 3/1989 Κανονισμού 
Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πταισματοδικείου Αθηνών, 
σύμφωνα με το άρθρο 17 Ν. 1756/88 όπως τούτο αντι−
καταστάθηκε από το άρθρο 5 Ν. 1868/1989, καθώς και 
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 86 παρ. 1 και 2 του 
Ν. 4055/2012. Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες».

Ο Εισηγητής−Αρεοπαγίτης Βασίλειος Φούκας, αφού 
έθεσε υπόψη των μελών της Ολομέλειας: α. το παρα−
πάνω έγγραφο του Πταισματοδικείου Αθηνών, β. την 
υπό κρίση υπ’ αριθμ. 20/2012 απόφαση της Ολομέ λειας 
του ως άνω Πταισματοδικείου και γ. τα υπ’ αριθμ. 
157/15−2−2012 και 1300/3−12−2012 έγγραφα της Προϊστα−
μένης των Υπηρεσιών του Πταισματοδικείου Αθηνών 
Ειρηνοδίκου Αντωνίας Αγγελοπούλου, όπου αναλυτικά 
καταγράφονται τόσο ο αριθμός των ποινικών υποθέ−
σεων, που εκδικάσθηκαν και των προανακριτικών δικο−
γραφιών, που περαιώθηκαν, εντός του έτους 2011, όσο 
και ο αριθμός των εκκρεμών υποθέσεων, εισηγήθηκε 
την τροποποίηση της παραπάνω απόφασης της Ολο−
μέλειας του Πταισματοδικείου Αθηνών, όπως εκτίθεται 
αναλυτικά στο σκεπτικό και στο διατακτικό. 

Ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ιωάννης−Σπυρίδων 
Τέντες ανέπτυξε την πρότασή του, η οποία ήταν σύμ−
φωνη με αυτήν 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 παρ. 7 του στοιχείου Α «Κανονι−

σμοί» του άρθρου 17 του Ν. 1756/1988 «Κώδικας Ορ−
γανισμού 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 
τροποποιήσεις τους, υποβάλλονται αμέσως στις οι−



52690 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

κείες ολομέ λειες των ανωτάτων δικαστηρίων, οι οποίες 
έχουν δικαίω μα συμπλήρωσης, τροποποίησης ή ακύρω−
σης 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 
ολομέ λειες των ανωτάτων δικαστηρίων και αφού δια−
βιβασθούν στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δημοσιεύονται στην Εφημε−
ρίδα της Κυβερνήσεως. Περαιτέρω, κατά το άρθρο 409 
ΚΠοινΔ, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 34 παρ. 1 
του Ν. 4055/2012, σε περίπτωση αυτόφωρου πταίσματος 
επιτρέπεται η σύλληψη του δράστη από κάθε αστυνο−
μικό όργανο που έσπευσε ή από ανακριτικό υπάλληλο 
για την άμεση εισαγωγή του σε δίκη, όταν αυτή είναι 
δυνατή σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του 
επόμενου άρθρου ή για τη βεβαίωση της ταυτότητάς 
του σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του 
επόμενου άρθρου. Εξάλλου, κατά το άρθρο 410 παρ. 1 
και 2 ΚΠοινΔ, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 34 
παρ. 2 του Ν. 4055/2012, αν συντρέχει κάποια από τις 
περιπτώσεις του άρθρου 409, εκείνος που έχει συλλη−
φθεί οδηγείται αμέσως στο δημόσιο κατήγορο και στο 
πταισματοδικείο του τόπου όπου συνελήφθη, αν υπάρ−
χει πταισματοδικείο και συνεδριάζει εκείνη την ώρα ή 
μπορεί να συνεδριάσει αμέσως και εισάγεται αμέσως σε 
δίκη και εκεί προσκομίζονται και οι σχετικές αποδείξεις. 
Αν δεν υπάρχει στον τόπο όπου συνελήφθη πταισματο−
δικείο ή αυτό δεν μπορεί να συνεδριάσει αμέσως προ−
σάγεται, χωρίς αναβολή στο πλησιέστερο αστυνομικό 
τμήμα, όπου εξετάζεται και συντάσσεται έκθεση, από 
τον ίδιο που τον συνέλαβε ή άλλο αστυνομικό υπάλληλο, 
και αφού βεβαιωθεί η ταυτότητά του αφήνεται ελεύθε−
ρος. Από τις προαναφερθείσες διατάξεις του άρθρου 
17 παρ. 7 του Κώδικα Οργανισμού των Δικαστηρίων, 
όπως αντικ. με το άρθρο 86 παρ. 2 του Ν. 4055/2012, 
καθορίζεται η αρμοδιότητα της Ολομε λείας του Δικα−
στηρίου, η οποία δεν αφορά σε ενέργειες διοικητικών 
υπηρεσιών ή ωράριο εργασίας υπαλλήλων δικαστηρίων, 
ενώ από τις διατάξεις των άρθρων 409 και 410 ΚΠοινΔ, 
όπως αντικ. από το άρθρο 34 του Ν. 4055/2012, αλλά 
και από αυτή την έννοια του αυτοφώρου αποκλείεται η 
δυνατότητα ορισμού χρόνου λήξεως των συνεδριάσεων 
δικαστηρίων που δικάζουν εγκλήματα κατά την αυτόφω−
ρη διαδικασία. Στην προκειμένη περίπτωση, η Ολομέλεια 
του Πταισματοδικείου Αθηνών, με την υπ’ αριθμ. 20/2012 
απόφασή της, τροποποίησε τον Κανονισμό Εσωτερικής 
Υπηρεσίας του Πταισματοδικείου Αθηνών, ως εξής:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΤΟΥ ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Αριθμός 20
Συμπλήρωση του υπ’ αριθμ. 3/1989

Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Πταισματοδικείου 
Αθηνών Όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με 
την με αριθμό 10/1993 απόφαση της αυτής όπως πιο 

πάνω Ολομέλειας του αυτού Δικαστηρίου

Τροποποιείται και συμπληρώνεται ο υπ’ αριθμ. 3/1989 
Κανονισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πταισματοδι−

κείου Αθηνών όπως ισχύει, τη μη λειτουργία Αυτοτελούς 
Αυτοφώρου στην έδρα του Πταισματοδικείου, αλλά το 
Πταισματοδικείο που θα συνεδριάζει κάθε Δευτέρα, Τρί−
τη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή και θα εκδικάζει τα 
κοινά πταίσματα, με την αυτή σύνθεση θα εκδικάζει και 
τα υπαγόμενα στην αρμοδιότητά του αυτόφωρα πταί−
σματα, μέχρι την 17.00ην απογευματινή ώρα, για δε το 
Σάββατο η εκδίκαση των αυτοφώρων πταισμάτων θα 
αρχίζει την 10.30 π.μ. ώρα και θα λήγει την 15.00 μ.μ. ώρα. 

Ο χρόνος δε έναρξης της λειτουργίας του Αυτοφώρου 
κατά τις απογευματινές ώρες και το Σάββατο, θα πρέπει 
να προσδιορισθεί από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Δια−
φάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αφού επιληφθεί 
να επιλυθούν τα προβλήματα, που αναφύονται, ήτοι: Θα 
πρέπει η Δ.Ο.Υ. Ψυχικού να διαθέτει υπάλληλό της, για 
την είσπραξη των επιβαλλομένων σε χρήμα ποινών και 
αυτών, που προκύπτουν από τη μετατροπή της κράτη−
σης σε πρόστιμο, και απόδοση σ΄ αυτήν των χρημάτων 
κατά τις ώρες και ημέρες που θα συνεδριάζει το Πται−
σματοδικείο (απογευματινές και Σάββατο). 

Θα πρέπει να ρυθμισθεί το ωράριο των Δικαστικών 
Υπαλλήλων (Γραμματείς Έδρας και Γραμματείς Εκκα−
θάρισης) για το πέραν αυτού που έχουν δηλώσει για 
τις εργάσιμες ημέρες και για τις ώρες του Σαββάτου 
που θα απασχολούνται.

Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού Εσωτερικής Υπη−
ρεσίας, αρχίζει από την ημέρα της δημοσιεύσεώς του». 

Κατ’ ακολουθίαν των ως άνω διατάξεων και λαμβα−
νομένης υπόψη της ελλείψεως προσωπικού, πρέπει να 
συσταθεί Αυτόφωρο Πταισματοδικείο, το οποίο θα συ−
νεδριάζει κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρα−
σκευή και Σάββατο. Η σύνθεση αυτού θα είναι η ίδια με 
αυτή του Τακτικού Πταισματοδικείου κάθε ημέρα πλην 
του Σαββάτου. Η συνεδρίαση αυτού θα αρχίζει την 09.00΄ 
ώρα κάθε ημέρα, πλην του Σαββάτου, οπότε θα αρχίζει 
την 10.30΄ ώρα. Επομένως, η Ολομέλεια έκρινε ομόφωνα 
ότι πρέπει να τροποποιηθεί η ως άνω υπ’ αριθμ. 20/2012 
απόφαση της Ολομελείας του Πταισματοδικείου Αθηνών, 
κατά τα διαλαμβανόμενα αμέσως παραπάνω.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Τροποποιεί την υπ’ αριθμ. 20/2012 απόφαση της Ολο−

μελείας του Πταισματοδικείου Αθηνών, με την οποία 
τροποποιήθηκε ο Κανονισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας 
αυτού, ως εξής:

«Το Πταισματοδικείο Αθηνών, λειτουργεί, για την εκδί−
καση αυτοφώρων πταισμάτων και ως Αυτόφωρο Πται−
σματοδικείο καθ’ όλες τις ημέρες της εβδομάδος, πλην 
Κυριακών και νομίμων αργιών. Η σύνθεση αυτού είναι 
η ίδια με αυτή του Τακτικού Αυτοφώρου Πταισματοδι−
κείου της ίδιας ημέρας, πλην αυτής του Σαββάτου, για 
το οποίο ορίζεται ιδιαίτερη σύνθεση. Η συνεδρίαση του 
Αυτοφώρου Πταισματοδικείου αρχίζει κάθε ημέρα της 
εβδομάδος την 09.00΄ ώρα, πλην του Σαββάτου, οπότε 
αρχίζει την 10.30΄ ώρα».

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και εκδόθηκε, στην Αθήνα, 
στις 13 Δεκεμβρίου 2012.

  Η Πρόεδρος

ΡΕΝΑ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ  

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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