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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. απόφ. 3/2016
 Έγκριση ή μη της τροποποίησης και συμπλήρωσης του 

Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πρωτοδικεί−
ου Πειραιώς, που επήλθε με την υπ’ αριθμ. 42/2015 
απόφαση της Ολομέλειας αυτού».

  Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ (Σε συμβούλιο)

  Σήμερα, 11 Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 
10.00', στο Μέγαρο 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) Βασιλική Θάνου−Χριστοφίλου, Πρό−
εδρος του Αρείου Πάγου, 2) Ιωάννης Γιαννακόπουλος, 
3) Ασπασία Καρέλλου, 4) Ειρήνη Κιουρκτσόγλου−Πε−
τρουλάκη, 5) Δήμητρα Μπουρνάκα, Αντιπρόεδροι του 
Αρείου Πάγου, 6) Νικόλαος Πάσσος, 7) Χρυσόστομος 
Ευαγγέλου, 8) Δημήτριος Κράνης, 9) Αντώνιος Ζευ−
γώλης, 10) Εμμανουήλ Κλαδογένης, 11) Γεώργιος Σακ−
κάς, 12) Χρυσούλα Παρασκευά, 13) Μαρία Γαλάνη−Λεο−
ναρδοπούλου − Εισηγήτρια, 14) Ιωσήφ Τσαλαγανίδης, 
15)Πάνος Πετρόπουλος, 16) Ευγενία Προγάκη, 17) Γεώργι−
ος Κοντός, 18) Ασπασία Μαγιάκου, 19) Βασίλειος Πέππας, 
20) Χαράλαμπος Καλαματιανός, 21) Γεώργιος Λέκκας, 
22) Αρτεμισία Παναγιώτου, 23) Χαράλαμπος Μαχαίρας, 
24) Σοφία Ντάντου, 25) Δημήτριος Τζιούβας, 26) Γεώρ−
γιος Αναστασάκος, 27) Ιωάννης Μαγγίνας, 28) Δήμητρα 
Κοκοτίνη, 29) Διονυσία Μπιτζούνη, 30) Μαρία Νικολακέα, 
31) Αβροκόμη Θούα, 32) Νικήτας Χριστόπουλος, 33) Πέ−
τρος Σαλίχος, 34) Ιωάννης Φιοράκης, 35) Ιωάννης Μπα−
λιτσάρης, 36) Γεώργιος Παπαηλιάδης, 37) Αλεξάνδρα 
Κακκαβά, 38) Αγγελική Τζαβάρα, 39) Παρασκευή Καλα−
ϊτζή και 40) Νικόλαος Τσάκος, Αρεοπαγίτες. Κωλύονται 
και δεν παρέστησαν οι λοιποί Αντιπρόεδροι του Αρείου 
Πάγου και Αρεοπαγίτες.

Παραστάθηκαν ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου 
Αθανάσιος Κατσιρώδης, ως νόμιμος αναπληρωτής της 
κωλυόμενης Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου Ευτέρ−
πης Κουτζαμάνη και των κωλυομένων αρχαιοτέρων του 

παραστάντος Αντεισαγγελέων του Αρείου Πάγου Μιλ−
τιάδη Ανδρειωτέλλη, Γεωργίου Παντελή και Γεωργίου 
Μπόμπολη και η Γραμματέας της Ολομέλειας Μάρθα 
Ψαραύτη, Προϊσταμένη Διεύθυνσης της Γραμματείας 
του Αρείου Πάγου.

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

Κατόπιν, μετά από εντολή της Προέδρου, η Γραμ−
ματέας της Ολομέλειας, εκφώνησε τα ονόματα των 
υπηρετούντων Αντιπροέδρων του Αρείου Πάγου και 
Αρεοπαγιτών, όπου διαπιστώθηκε, ότι από τους 70 υπη−
ρετούντες Δικαστές είναι παρόντες οι αναφερόμενοι 
στην αρχή της παρούσας σαράντα (40), δηλαδή είναι 
παρόντα περισσότερα από τα μισά μέλη της, άρα υπάρ−
χει η προβλεπόμενη από το νόμο απαρτία (άρθρο 14 § 5 
εδ. α' του Ν. 1756/1988, όπως αυτό αντικ. από το άρθρο 
3 § 1 του Ν. 1868/1989).

Στη συνέχεια, η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης.

Η Ολομέλεια συγκλήθηκε νομίμως, με την από 2 Φε−
βρουαρίου 2016 έγγραφη πρόσκληση 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 αποφασίσει για την έγκρι−
ση ή μη της υπ’ αριθμ. 42/2015 απόφασης της Ολομέ−
λειας του Πρωτοδικείου Πειραιώς, η οποία διαβιβάσθη−
κε στην Υπηρεσία μας με το υπ’ αριθμ. 6479/8−12−2015 
έγγραφο της Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου 
Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Πειραιώς, Βασιλικής Αν−
δρουλάκη, Εφέτη, το οποίο έχει ως ακολούθως: «Σας 
υποβάλλουμε συνημμένα υπηρεσιακό αντίγραφο της 
υπ’ αριθμ. 42/2015 Ολομέλειας του Πρωτοδικείου Πει−
ραιώς, που αφορά: 1) Τροποποίηση Κανονισμού Εσωτε−
ρικής Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Πειραιώς, σύμφω−
να με τις διατάξεις του Ν. 4335/2015, 2) Τροποποίηση 
του άρθρου 6 του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 
του Πρωτοδικείου Πειραιώς, 3) Ορισμό Αναπληρωτή 
Εισηγητή Πτωχεύσεων, κατ’ άρθρο 58 Ν. 3588/2007 και 
4)Ορισμό Εφορευτικής Επιτροπής και εκλογή Αναπλη−
ρωτή Προέδρου Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης 
Πρωτοδικείου Πειραιώς και παρακαλούμε για την κύ−
ρωση του σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 
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2 του Ν. 1756/1988, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 
86 παρ. 2 του Ν. 4055/2012».

Η Εισηγήτρια − Αρεοπαγίτης Μαρία Γαλάνη−Λεοναρ−
δοπούλου, αφού έθεσε υπόψη των μελών της Ολομέ−
λειας: α. το παραπάνω έγγραφο της Προέδρου του 
Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου 
Πειραιώς ως προς τα υπ’ αρ. 1 και 2 θέματα, β. την 
υπό κρίση υπ’ αριθμ. 42/2015 απόφαση της Ολομέλειας 
του ως άνω Πρωτοδικείου, γ. τον πίνακα των υποθέ−
σεων που εκδικάσθηκαν κατά την τακτική διαδικασία 
Πολυμελούς και Μονομελούς του Πρωτοδικείου αυτού, 
από κάθε δικαστή, κατά το δικαστικό έτος 16−9−2014 
έως 15−9−2015, και δ. το γεγονός ότι σύμφωνα με απα−
ντητικό ηλεκτρονικό μήνυμα του Πρωτοδικείου Πειραιά 
σε προφορικό ερώτημά της προς την Πρόεδρο του 
Τριμελούς Συμβουλίου διοίκησης αυτού ότι: α) στο Πο−
λυμελές Πρωτοδικείο Πειραιά (ναυτικό τμήμα) εκκρε−
μούν προς εκδίκαση κατά τη τακτική διαδικασία από 
11−2−2016 έως και 6−12−2016, 112 υποθέσεις, β) στα τμή−
ματα που εκδικάζουν υποθέσεις πάσης φύσεως με τις 
διατάξεις της τακτικής διαδικασίας, από 11−2−2016 έως 
5−5−2017, 448 υποθέσεις, γ) στο Μονομελές Πρωτοδικείο 
τμήμα, ναυτικού δικαίου, από 11−2−2016 έως και 13−6−
2017, 465 υποθέσεις και στα τμήματα που εκδικάζουν 
υποθέσεις πάσης φύσεως, από 11−2−2016 έως 23−1−2019, 
129 υποθέσεις, όλες με τις προϊσχύσασες διατάξεις 
του Κ. Πολ. Δ., δηλ. πριν την τροποποίησή του με τον 
Ν. 4335/2015, εισηγήθηκε την έγκριση της τροποποίησης 
και συμπλήρωσης του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρε−
σίας του Πρωτοδικείου Πειραιώς, σύμφωνα με την υπ’ 
αριθμ. 42/2015 απόφαση της Ολομέλειας αυτού, με τις 
τροποποιήσεις, όπως αναλυτικά αναφέρονται στο σκε−
πτικό και στο διατακτικό, την ανάγκη καθορισμού μίας 
επί πλέον δικασίμου στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο 
Κυθήρων, μεταβατική έδρα.

Ο παριστάμενος Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, 
Αθανάσιος Κατσιρώδης, αφού ανέπτυξε την πρότασή 
του, η οποία ήταν σύμφωνη με την πρόταση της Ειση−
γήτριας, στη συνέχεια αποχώρησε από την Ολομέλεια, 
σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 1 εδ. γ' του Ν. 1756/1988, 
όπως αντικαταστάθηκε, με το άρθρο 4 παρ. 1 του 
Ν. 3388/2005.

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

άρθρου 17 του Ν. 1756/1988 «Κώδικας Οργανισμού Δικα−
στηρίων και Κατάστασης δικαστικών λειτουργών», όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 86 § 2 του Ν. 4055/2012, 
οι καταρτιζόμενοι κανονισμοί εσωτερικής υπηρεσίας 
των δικαστηρίων, καθώς και οι τροποποιήσεις τους, 
υποβάλλονται αμέσως στις οικείες ολομέλειες των 
ανωτάτων δικαστηρίων, οι οποίες έχουν δικαίωμα συ−
μπλήρωσης, τροποποίησης ή ακύρωσης αυτών, ως προς 
όλα τα σημεία και ειδικότερα ως προς τον αριθμό των 
δικασίμων και των υποθέσεων που προσδιορίζονται σε 
κάθε δικάσιμο. Οι κανονισμοί ισχύουν μόνο μετά την 
τελική έγκρισή τους από τις ολομέλειες των ανωτάτων 
δικαστηρίων και αφού διαβιβασθούν στον Υπουργό Δι−
καιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στην προκειμένη περίπτωση, η Ολομέλεια του Πρω−
τοδικείου Πειραιώς, με την υπ’ αριθ. 42/2015 απόφα−
σή της α) τροποποίησε το άρθρο 6 του κανονισμού 
εσωτερικής υπηρεσίας του με τη δημιουργία μίας (1) 

επί πλέον δικασίμου του Μονομελούς Πρωτοδικείου 
Κυθήρων (μεταβατική έδρα) την πρώτη Τρίτη του μηνός 
Οκτωβρίου κάθε έτους, β) τροποποίησε και συμπλήρωσε 
τον κανονισμό εσωτερικής υπηρεσίας του δικαστηρί−
ου αυτού, καθότι έκρινε ότι οι εν λόγω αλλαγές είναι 
αναγκαίο να πραγματοποιηθούν για την εύρυθμη λει−
τουργία του Πρωτοδικείου, προκειμένου ο Κανονισμός 
να εναρμονισθεί με το Ν. 4335/2015 (ΦΕΚ Α΄/87/2005), 
ο οποίος ισχύει από 1−1−2016, αλλά και εξ αιτίας προη−
γούμενων νομοθετικών μεταβολών, οι οποίες επήλθαν 
στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας με το Ν. 4055/2012 
(ΦΕΚ Α΄ 51/12−3−2012). Ειδικότερα, οι τροποποιήσεις και 
συμπληρώσεις του Κανονισμού εσωτερικής υπηρεσίας 
του Πρωτοδικείου Πειραιώς, οι οποίες επήλθαν με την 
42/2015 απόφαση της Ολομέλειάς του, έχουν ως εξής:

Ορίζει μια επί πλέον δικάσιμο του Μονομελούς Πλημ−
μελειοδικείου Κυθήρων (μεταβατική έδρα) κάθε πρώτη 
Τρίτη του μηνός Οκτωβρίου κάθε έτους.

Α΄ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ

1ο Πολιτικό Τμήμα
«Το Τμήμα αυτό διαιρείται σε δύο κλιμάκια, τα οποία 

συνεδριάζουν εκ περιτροπής κάθε Τρίτη και ώρα 09.00' 
(το κάθε κλιμάκιο δικάζει κάθε δεύτερη εβδομάδα). Σ’ 
αυτό υπάγονται οι υποθέσεις ναυτικού δικαίου και οι 
υποθέσεις από το νόμο για την εκλογή Βουλευτών και 
από το Ν. 3852/2010 για τη «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − 
Πρόγραμμα Καλλικράτης». Οι υποθέσεις που εκδικά−
ζονται με τις δικονομικές ρυθμίσεις του Ν. 4335/2015 
και εγγράφονται στο πινάκιο για συζήτηση δεν πρέπει 
να υπερβαίνουν τις δώδεκα (12) σε κάθε δικάσιμο εκ 
των οποίων οκτώ (8) πρωτοείσακτες και τέσσερις (4) 
από επανάληψη της συζήτησης, ενώ οι υποθέσεις που 
εκδικάζονται με τις δικονομικές ρυθμίσεις που ίσχυαν 
προ της εφαρμογής του Ν. 4335/2015 και εγγράφονται 
στο πινάκιο για συζήτηση δεν πρέπει να υπερβαίνουν 
τις δεκαοκτώ (18) σε κάθε δικάσιμο εκ των οποίων δέκα 
τέσσερις (14) πρωτοείσακτες και τέσσερις (4) από ανα−
βολή της τακτικής διαδικασίας και (πέντε) 5 που θα 
εκδικάζονται κατά την εκούσια δικαιοδοσία.» Το Τριμε−
λές Συμβούλιο Διευθύνσεως του Δικαστηρίου με Πράξη 
του δύναται σε εξαιρετικές περιπτώσεις, προκειμένου 
να διευκολύνεται η ταχεία απονομή της δικαιοσύνης 
και να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικώς οι άμεσες 
ανάγκες που δημιουργούνται από νομοθετικές ή υπη−
ρεσιακές μεταβολές, να αυξομειώνει τον αριθμό των 
υποθέσεων που θα προσδιορίζονται στις αναφερόμενες 
στο παρόν άρθρο δικάσιμους, η δε Πράξη αυτή ισχύει 
μέχρι την επικύρωσή της ή μη από την Ολομέλεια του 
Δικαστηρίου, η οποία συγκαλείται υποχρεωτικώς για 
το λόγο αυτό εντός τριών ( 3) μηνών από της εκδόσε−
ως της Πράξεως. Σε περίπτωση μη επικυρώσεως δεν 
θίγεται η εγκυρότητα της Πράξεως ούτε παράγεται 
οιαδήποτε ακυρότητα αναφορικώς με τις υποθέσεις, οι 
οποίες κατανεμήθηκαν σε πινάκια, κατ’ εφαρμογή της 
εν λόγω Πράξεως.

2ο Πολιτικό Τμήμα
«Το Τμήμα αυτό διαιρείται σε τρία κλιμάκια, τα οποία 

συνεδριάζουν εκ περιτροπής κάθε Τετάρτη και ώρα 09.00' 
(το κάθε κλιμάκιο δικάζει κάθε τρίτη εβδομάδα). Στο τμήμα 
αυτό υπάγονται υποθέσεις Διανοητικής Ιδιοκτησίας και 
κάθε φύσεως, με εξαίρεση εκείνες που ανήκουν στο 1ο, 
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3ο και 4ο Πολιτικό Τμήμα. Οι υποθέσεις που εκδικάζονται 
με τις δικονομικές ρυθμίσεις του Ν. 4335/2015 και εγγρά−
φονται στο πινάκιο για συζήτηση δεν πρέπει να υπερβαί−
νουν τις δεκαπέντε (15) σε κάθε δικάσιμο εκ των οποίων 
δέκα (10) πρωτοείσακτες και πέντε (5) από επανάληψη 
της συζήτησης, ενώ οι υποθέσεις που εκδικάζονται με τις 
δικονομικές ρυθμίσεις που ίσχυαν προ της εφαρμογής του 
Ν. 4335/2015 και εγγράφονται στο πινάκιο για συζήτηση 
δεν πρέπει να υπερβαίνουν σε κάθε δικάσιμο τις είκοσι 
πέντε (25) εκ των οποίων είκοσι (20) πρωτοείσακτες και 
πέντε (5) από αναβολή της τακτικής διαδικασίας και τις 
δέκα (10) της εκούσιας δικαιοδοσίας, εφαρμοζόμενης και 
για το παρόν Τμήμα της διάταξης του Κανονισμού που 
ισχύει για το 1ο Πολιτικό Τμήμα και παρέχει τη δυνατότητα 
στο Τριμελές Συμβούλιο Διευθύνσεως του Δικαστηρίου να 
αυξομειώσει, με Πράξη του, τον αριθμό των υποθέσεων 
που θα προσδιορίζονται στις αναφερόμενες στο παρόν 
άρθρο δικάσιμους, η οποία (Πράξη) θα επικυρώνεται από 
την Ολομέλεια του Δικαστηρίου».

3ο Πολιτικό Τμήμα
«Το Τμήμα αυτό διαιρείται σε δύο κλιμάκια, τα οποία 

συνεδριάζουν κάθε Παρασκευή και ώρα 09.00' εκ περι−
τροπής με το 4ο Πολιτικό Τμήμα (ώστε το κάθε κλιμάκιο 
του 3ου Πολιτικού Τμήματος και το 4ο Πολιτικό Τμήμα 
να συνεδριάζει κάθε τρίτη εβδομάδα). Στο Τμήμα αυτό 
υπάγονται υποθέσεις κάθε φύσεως, με εξαίρεση εκείνες 
που ανήκουν στο 1ο, 2ο και 4ο Πολιτικό Τμήμα. Οι υποθέ−
σεις που εκδικάζονται με τις δικονομικές ρυθμίσεις του 
Ν. 4335/2015 και εγγράφονται στο πινάκιο για συζήτηση 
δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις δεκαπέντε (15) σε κάθε 
δικάσιμο εκ των οποίων δέκα (10) πρωτοείσακτες και 
πέντε (5) από επανάληψη της συζήτησης, ενώ οι υπο−
θέσεις που εκδικάζονται με τις δικονομικές ρυθμίσεις 
που ίσχυαν προ της εφαρμογής του Ν. 4335/2015 και 
εγγράφονται στο πινάκιο για συζήτηση δεν πρέπει να 
υπερβαίνουν σε κάθε δικάσιμο τις είκοσι πέντε (25) εκ 
των οποίων είκοσι (20) πρωτοείσακτες και πέντε (5) 
από αναβολή της τακτικής διαδικασίας και τις δέκα (10) 
της εκούσιας δικαιοδοσίας, εφαρμοζόμενης και για το 
παρόν Τμήμα της διάταξης του Κανονισμού που ισχύει 
για το 1ο Πολιτικό Τμήμα και παρέχει τη δυνατότητα στο 
Τριμελές Συμβούλιο Διευθύνσεως του Δικαστηρίου να 
αυξομειώσει, με Πράξη του, τον αριθμό των υποθέσεων 
που θα προσδιορίζονται στις αναφερόμενες στο παρόν 
άρθρο δικάσιμους, η οποία (Πράξη) θα επικυρώνεται από 
την Ολομέλεια του Δικαστηρίου.»

4ο Πολιτικό Τμήμα − Οικογενειακό και Προστασίας 
Ανηλίκων

«Το τμήμα αυτό συνεδριάζει τρεις φορές ετησίως και 
δη την Παρασκευή του μηνών Μαΐου, Φεβρουαρίου και 
Νοεμβρίου κατά την οποία δεν συνεδριάζει το 3ο και 
4ο τμήμα της τακτικής διαδικασίας, ώρα 09.00', για την 
εκδίκαση υποθέσεων εκούσιας και τακτικής διαδικασίας 
της αρμοδιότητάς του, ήτοι υποθέσεων Οικογενειακού 
δικαίου, προστασίας ανηλίκων και, των υποθέσεων κλη−
ρονομικού Δικαίου. Οι υποθέσεις που εγγράφονται στο 
πινάκιο δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις είκοσι (20), εκ 
των οποίων δέκα πέντε (15) πρωτοείσακτες και πέντε 
(5) από αναβολή.»

Β΄ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ
1ο Πολιτικό Τμήμα
«Οι υποθέσεις που εκδικάζονται με τις δικονομικές 

ρυθμίσεις του Ν. 4335/2015 και εγγράφονται στο πινάκιο 

για συζήτηση δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις πέντε (5) σε 
κάθε δικάσιμο, ενώ οι υποθέσεις που εκδικάζονται με τις 
δικονομικές ρυθμίσεις που ίσχυαν προ της εφαρμογής 
του Ν. 4335/2015 και εγγράφονται στο πινάκιο για συζή−
τηση δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις δέκα οκτώ (18) της 
τακτικής διαδικασίας σε κάθε δικάσιμο, δεκατέσσερις 
(14) πρωτοείσακτες και τέσσερις (4) από αναβολή, τις 
πέντε (5) της εκούσιας δικαιοδοσίας και τις τρεις (3) 
εφέσεις. Ο ανωτέρω αριθμός προσδιοριζόμενων υπο−
θέσεων στα πινάκια του Ν. 4335/2015 ισχύει για το συ−
γκεκριμένο Πολιτικό Τμήμα, ως ανώτατο όριο χρέωσης, 
μέχρι τις 14−6−2017. Μετά δε την προαναφερθείσα ημε−
ρομηνία ο ανώτατος αριθμός προσδιοριζόμενων υπο−
θέσεων στα πινάκια του Ν. 4335/2015, θα ανέλθει στις 
δώδεκα (12) υποθέσεις ανά δικάσιμο (8 πρωτοείσακτες 
+ 4 από επανάληψη της συζήτησης), εφαρμοζόμενης 
και για το παρόν Τμήμα της διάταξης του Κανονισμού 
που ισχύει για το 1ο Πολιτικό Τμήμα του Πολυμελούς 
Πρωτοδικείου και παρέχει τη δυνατότητα στο Τριμελές 
Συμβούλιο Διευθύνσεως του Δικαστηρίου να αυξομειώ−
σει, με Πράξη του, τον αριθμό των υποθέσεων που θα 
προσδιορίζονται στις αναφερόμενες στο παρόν άρθρο 
δικάσιμους, η οποία (Πράξη) θα επικυρώνεται από την 
Ολομέλεια του Δικαστηρίου.»

2ο Πολιτικό Τμήμα
«Το Τμήμα αυτό συνεδριάζει εβδομαδιαίως κάθε Τε−

τάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή, καθώς και κάθε δεύτερη 
Δευτέρα, από ώρας 09.00'. Σ’ αυτό υπάγονται υποθέσεις 
κάθε φύσεως που δικάζονται από τους Δικαστές που 
υπηρετούν στο 2ο και 3ο Τμήμα του Πολυμελούς Πρωτο−
δικείου, κατά τη γενική (τακτική) διαδικασία, με εξαίρεση 
εκείνες του ναυτικού δικαίου που δικάζονται από το 1ο 
Τμήμα. Από τις δικάσιμους της τακτικής μονομελούς 
σε ημέρα Δευτέρα στην πρώτη εξ αυτών κάθε μήνα, 
θα εκδικάζονται οι εφέσεις κατά των αποφάσεων του 
Ειρηνοδικείου, που εκδόθηκαν με την ίδια διαδικασία. Οι 
υποθέσεις που εκδικάζονται με τις δικονομικές ρυθμί−
σεις του Ν. 4335/2015 και εγγράφονται στο πινάκιο για 
συζήτηση δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις πέντε (5) σε 
κάθε δικάσιμο, ενώ οι υποθέσεις που εκδικάζονται με 
τις δικονομικές ρυθμίσεις που ίσχυαν προ της εφαρ−
μογής του Ν. 4335/2015 και εγγράφονται στο πινάκιο 
για συζήτηση δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις είκοσι 
(20), από τις οποίες δεκαπέντε (15) πρωτοείσακτες και 
πέντε (5) από αναβολή σε κάθε δικάσιμο για τις συνε−
δριάσεις της Τετάρτης, Πέμπτης και Παρασκευής, τις 
είκοσι πέντε (25) από τις οποίες είκοσι (20) πρωτοεί−
σακτες και πέντε (5) από αναβολή για τις συνεδριάσεις 
κάθε δεύτερης Δευτέρας, ενώ για τις εφέσεις που θα 
εγγράφονται σε ειδικό πινάκιο, ο αριθμός των εγγρα−
φόμενων υποθέσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει σε κάθε 
δικάσιμο τις είκοσι πέντε (25), από τις οποίες είκοσι (20) 
πρωτοείσακτες και πέντε (5) από αναβολή. Ο ανωτέ−
ρω αριθμός προσδιοριζόμενων υποθέσεων στα πινάκια 
του Ν. 4335/2015 ισχύει για το συγκεκριμένο Πολιτικό 
Τμήμα, ως ανώτατο όριο χρέωσης, μέχρι τις 14−6−2017. 
Μετά δε την προαναφερθείσα ημερομηνία ο ανώτατος 
αριθμός προσδιοριζόμενων υποθέσεων στα πινάκια του 
Ν. 4335/2015, θα ανέλθει στις δεκαπέντε (15) υποθέσεις 
ανά δικάσιμο (10 πρωτοείσακτες + 5 από επανάληψη της 
συζήτησης), εφαρμοζόμενης και για το παρόν Τμήμα της 
διάταξης του Κανονισμού που ισχύει για το 1ο Πολιτικό 
Τμήμα του Πολυμελούς Πρωτοδικείου και παρέχει τη 
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δυνατότητα στο Τριμελές Συμβούλιο Διευθύνσεως του 
Δικαστηρίου να αυξομειώσει, με Πράξη του, τον αριθμό 
των υποθέσεων που θα προσδιορίζονται στις αναφε−
ρόμενες στο παρόν άρθρο δικάσιμους, η οποία (Πράξη) 
θα επικυρώνεται από την Ολομέλεια του Δικαστηρίου».

3ο Πολιτικό Τμήμα
«Στο Τμήμα αυτό υπάγονται οι υποθέσεις ναυτεργα−

τικού δικαίου και οι λοιπές εργατικές διαφορές (άρθρα 
614 παρ. 3 και 621 − 622 ΚΠολΔ), οι διαφορές επαγγελ−
ματιών και οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (άρθρο 
614 παρ. 4 ΚΠολΔ) καθώς και οι διαφορές από αμοιβές 
(άρθρο 614 παρ. 5 και 622Α ΚΠολΔ). Οι υποθέσεις, που 
εγγράφονται στο πινάκιο για συζήτηση, δεν πρέπει να 
υπερβαίνουν τις είκοσι πέντε (25), από τις οποίες δέκα 
οκτώ (18) πρωτοείσακτες και επτά (7) από αναβολή».

4ο Πολιτικό Τμήμα
«Το Τμήμα αυτό συνεδριάζει κάθε Δευτέρα, Τετάρ−

τη, Πέμπτη και Παρασκευή ώρα 09.00'. Σ' αυτό υπάγο−
νται: α) οι διαφορές για ζημιές από αυτοκίνητα (άρθρο 
614 παρ. 6 ΚΠολΔ) καθώς και οι ανακοπές σχετικά με 
την εκτέλεση (άρθρα 933 επ. ΚΠολΔ) που δικάζονται 
κάθε Παρασκευή, β) οι διαφορές του άρθρου 592 παρ. 
3 ΚΠολΔ (άρθρα 610 έως 613 ΚΠολΔ) που δικάζονται 
κάθε Τετάρτη από τους Δικαστές που υπηρετούν στο 
4ο Τμήμα (οικογενειακού δικαίου) του Πολυμελούς Πρω−
τοδικείου, γ) οι διαφορές από οριζόντια ή κάθετη ιδιο−
κτησία (άρθρο 17 αριθ. 3 σε συνδ. με 614 παρ. 2 ΚΠολΔ) 
και οι μισθωτικές διαφορές (άρθρα 614 και 615 έως 
620 επ. ΚΠολΔ), οι διαφορές από πιστωτικούς τίτλους 
και οι διαφορές από αναγκαστική απαλλοτρίωση που 
δικάζονται κάθε Δευτέρα και Πέμπτη. Οι υποθέσεις που 
εισάγονται για εκδίκαση σε κάθε δικάσιμο δεν πρέπει 
να υπερβαίνουν: τις τριάντα (30) πρωτοείσακτες και 
πέντε (5) από αναβολή (συνολικά 35) για διαφορές από 
οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία (άρθρο 17 αριθ. 3 ΚΠολΔ)».

5ο Πολιτικό Τμήμα
«Το Τμήμα αυτό συνεδριάζει κάθε Τετάρτη και Παρα−

σκευή και ώρα 09.00'. Σ' αυτό υπάγονται οι υποθέσεις 
που δικάζονται κατά την διαδικασία της εκούσιας δι−
καιοδοσίας. Οι υποθέσεις που εγγράφονται στο πινάκιο 
για συζήτηση δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις τριάντα 
(30) σε κάθε δικάσιμο, είκοσι επτά (27) πρωτοείσακτες 
και τρεις (3) από αναβολή.»

7ο Πολιτικό Τμήμα−Οικογενειακό και Προστασίας Ανη−
λίκων

«Το τμήμα αυτό συνεδριάζει κάθε Παρασκευή και ώρα 
9.00'. Στο τμήμα αυτό υπάγονται οι υποθέσεις Οικογενει−
ακού Δικαίου πλην των υποθέσεων του άρθρου 592 παρ. 
3 του ΚΠολΔ, Προστασίας ανηλίκων και κληρονομικού 
Δικαίου της τακτικής διαδικασίας και της εκούσιας δι−
καιοδοσίας. Οι υποθέσεις που εγγράφονται στο πινάκιο 
προς συζήτηση δεν πρέπει να υπερβαίνουν σε κάθε 
δικάσιμο τις σαράντα (40), εκ των οποίων τριάντα (30) 
πρωτοείσακτες και δέκα (10) εξ αναβολής»

Άρθρο 2ο
Εισηγητής Πτωχεύσεων−

Δικαστές Διαταγών Πληρωμής

«Περαιτέρω τέσσερεις (4) Πρωτοδίκες, εκ των οποί−
ων δυο εκτελούν υπηρεσία τακτικού δικαστή Διαταγών 
Πληρωμής και δυο αναπληρωτή, οι οποίοι ορίζονται 
αρμοδίως, θα εκδίδουν εναλλάξ και ανά δεκαπενθή−
μερο, τις διαταγές πληρωμής, καθώς και τις διαταγές 

απόδοσης της χρήσης μισθίου ακινήτου (άρθρο 637 έως 
645 ΚΠολΔ), κατά τις ημέρες και ώρες λειτουργίας του 
αρμόδιου γραφείου.»

Άρθρο 12ο
Ειδικές Διατάξεις

«1. Αν έχει διαταχθεί αυτοπρόσωπη εμφάνιση των δια−
δίκων ή μαρτύρων (αρθρ. 245 του ΚΠολΔ) ή επανάληψη 
της συζητήσεως κατά το άρθρο 254 ΚΠολΔ για υποθέ−
σεις αρμοδιότητας Μονομελούς Πρωτοδικείου οποιασ−
δήποτε διαδικασίας, η υπόθεση μπορεί να ανατεθεί από 
τον Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης 
στον ίδιο Δικαστή, είτε αυτός υπηρετεί στο ίδιο είτε 
σε άλλο Τμήμα. Η ανωτέρω διάταξη εφαρμόζεται μόνο 
για τις υποθέσεις που θα δικάζονται με την τακτική 
διαδικασία και με το προ του Ν. 4335/2015 δικονομικό 
καθεστώς.».

3. ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Στην αρμοδιότητα του τμήματος αυτού ανήκει:
«........... α) Η κατάθεση των δικογράφων, με τη συμπλή−

ρωση και εκτύπωση των εκθέσεων καταθέσεων, την 
εγγραφή στο πρωτότυπο και στα αντίγραφα ευδιάκρι−
της σημείωσης, στην οποία αναγράφεται η προθεσμία 
κατάθεσης των προτάσεων και της προσθήκης στις 
προτάσεις για τον ενάγοντα και τον εναγόμενο, (άρθρο 
226 παρ. 2 εδ. τελευταίο ΚΠολΔ), για τις υποθέσεις που 
εκδικάζονται με την τακτική διαδικασία, την χορήγηση 
αντιγράφων στους ενδιαφερόμενους, τη δημιουργία 
υπηρεσιακών φακέλων κάθε υποθέσεως, β) Ο προσδι−
ορισμός της συζήτησης των αγωγών που εκδικάζονται 
με την τακτική διαδικασία σε συγκεκριμένη δικάσιμο 
(εγγραφή στο πινάκιο) και ειδικότερα αυτών που θα 
κατατεθούν μέχρι και τις 31−12−2015 ή μεταγενέστερα 
θα επανέλθουν με κλήση σύμφωνα με το προγενέστερο 
δίκαιο καθώς και αυτών που θα κατατεθούν από 1−1−2016 
και εφεξής (Ν. 4335/2015 ΦΕΚ Α87/23−7−2015), για τις 
οποίες θα ορίζεται προηγουμένως συγκεκριμένη δικάσι−
μος με πράξη του προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου 
Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου ή του αρμόδιου δικαστή 
καθώς και ο προσδιορισμός της συζήτησης των αγωγών 
των λοιπών διαδικασιών ...............4. Η σύνταξη εκθέσεων 
ασκήσεως ενδίκων μέσων κατά των αποφάσεων του 
Πολυμελούς και του Μονομελούς Πρωτοδικείου που 
εκδίδονται κατά τις παραπάνω διαδικασίες, η σύνταξη 
εκθέσεων παραιτήσεως από ένδικα μέσα κατά αποφά−
σεων που εκδίδονται κατά την διαδικασία των γαμικών 
διαφορών, η έκδοση πιστοποιητικών για μη άσκηση εν−
δίκων μέσων, η χορήγηση επικυρωμένων αντιγράφων 
όλων των πιο πάνω εγγράφων στους ενδιαφερομένους.»

4. ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΕΔΡΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟ−
ΘΕΣΕΩΝ

«Στο Τμήμα αυτό οι υπάλληλοι που υπηρετούν ασχο−
λούνται ειδικότερα με τις παρακάτω εργασίες:

1. Διαδικασία Τακτικής και Εκούσιας Δικαιοδοσίας 
Μονομελούς. 1.α) Τακτική Διαδικασία α.α. Ως Γραμμα−
τείς έδρας κατά τις ημέρες που συνεδριάζει το παρα−
πάνω δικαστήριο, α.β.) Με την παραλαβή και φύλαξη 
των δικογράφων που έχουν κατατεθεί σύμφωνα με το 
Ν. 4335/2015. α.γ.) Με την παραλαβή των προτάσεων 
των διαδίκων και των προσθηκών επί των προτάσεων 
αυτών και με τη σύνταξη των σχετικών εκθέσεων κα−
ταθέσεως....»
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5. ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΟΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕΣΟ−
ΛΑΒΗΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 214Β ΚΠΟΛΔ)

«Στο Τμήμα αυτό οι υπάλληλοι που υπηρετούν, ασχο−
λούνται: α) Με την καθαρογραφή των αποφάσεων που 
αποθηκεύονται σε ηλεκτρονικό αρχείο, την οπτική ανα−
γνώριση κειμένων − αποφάσεων, την ψηφιοποίηση και 
την ανωνυμοποίηση όλων γενικά των αποφάσεων, β) με 
την παραλαβή των πρωτοτύπων πρακτικών δικαστικής 
μεσολάβησης, υπογεγραμμένων από το μεσολαβητή, τα 
διάδικα μέρη και τους πληρεξούσιους δικηγόρους τους.»

6. ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
«β. Διαθήκες. Με την έκδοση πιστοποιητικών περί δη−

μοσιεύσεως ή όχι διαθηκών, οι οποίες δημοσιεύθηκαν 
από το Πρωτοδικείο Πειραιά μέχρι και την νομοθετική 
μεταβολή του Ν. 4055/2015

γ. Εταιρείες. Με την παραλαβή και καταχώρηση των 
καταστατικών ίδρυσης των αστικών μη κερδοσκοπι−
κών εταιριών καθώς και των τροποποιήσεων αυτών, το 
σχηματισμό του οικείου φακέλου, τη χορήγηση επικυ−
ρωμένων αντιγράφων των παραπάνω καταστατικών, τη 
δημοσίευσή τους, τη συμπλήρωση των σχετικών καρ−
τελών, την ευρετηρίασή τους κατ’ αλφαβητική σειρά, 
τη συμπλήρωση του σχετικού αρχείου, τη χορήγηση 
πιστοποιητικών για τροποποιήσεις εταιρικών καταστατι−
κών, για διάλυση εταιρειών και για καταχωρημένες ή μη 
εταιρείες και τη χορήγηση επικυρωμένων αντιγράφων 
παλαιών εταιρικών καταστατικών.»

Άρθρο 15ο

«1. Από την έναρξη της ισχύος του Κανονισμού αυτού 
καταργείται κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει διαφο−
ρετικά θέματα ρυθμιζόμενα στον παρόντα Κανονισμό.

2. Η ισχύς του Κανονισμού αυτού αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, πλην 
των διατάξεων των άρθρων που προσαρμόστηκαν στις 
ρυθμίσεις και στους ορισμούς του Ν. 4335/2015, που 
ισχύουν από 1−1−2016».

Στη συνέχεια, η Ολομέλεια, μετά από ανταλλαγή 
απόψεων μεταξύ των μελών της, λαμβάνοντας υπ' όψη 
ότι στο Πρωτοδικείο Πειραιώς οι οργανικές θέσεις που 
προβλέπονται στο βαθμό του Προέδρου Πρωτοδικών 
είναι 19, οι οποίες είναι καλυμμένες, στο βαθμό του 
Πρωτοδίκη και Παρέδρου είναι 65, από τις οποίες εί−
ναι καλυμμένες οι 56, τον αριθμό των υποθέσεων που 
εκκρεμούν για εκδίκαση με το προ του Ν. 4335/2015, 
νομοθετικό καθεστώς του Κ. Πολ. Δ., ο οποίος είναι 
αρκετά υψηλός στις υποθέσεις που εκδικάζονται από 
τους δικαστές των τμημάτων του Μονομελούς Πρωτο−
δικείου, κατά τις διατάξεις της τακτικής διαδικασίας, 
ως αναφέρθηκε στη Εισήγηση, έκρινε, ομόφωνα, ότι 
πρέπει να εγκριθεί εν μέρει η ως άνω γενομένη τροπο−
ποίηση και συμπλήρωση του Κανονισμού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Πειραιώς για την εύρυθμη 
λειτουργία του, σύμφωνα με την 42/2015 απόφαση της 
Ολομελείας του, με τις τροποποιήσεις που αναφέρονται 
στο διατακτικό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Εγκρίνει εν μέρει την υπ’ αριθμ. 42/20 και 24−11−2015 

απόφαση της Ολομέλειας του Πρωτοδικείου Πειραιώς 
και την δι’ αυτής τροποποίηση και συμπλήρωση του 
ισχύοντος Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του, ως 
ακολούθως:

Προσθέτει μια επί πλέον δικάσιμο του Μονομελούς 
Πλημμελειοδικείου Κυθήρων (μεταβατική έδρα) την πρώ−
τη Τρίτη του μηνός Οκτωβρίου κάθε έτους.

Αποφασίζει την άμεση δημιουργία αυτοτελούς πινακί−
ου εκδικαζομένων υποθέσεων σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν. 4335/2015 που ισχύουν από 1−1−2016 και ειδικότερα:

Α΄ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ
1ο Πολιτικό Τμήμα
«Το Τμήμα αυτό διαιρείται σε δύο κλιμάκια, τα οποία 

συνεδριάζουν εκ περιτροπής κάθε Τρίτη και ώρα 09.00' 
(το κάθε κλιμάκιο δικάζει κάθε δεύτερη εβδομάδα). Σ’ 
αυτό υπάγονται οι υποθέσεις ναυτικού δικαίου και οι 
υποθέσεις από το νόμο για την εκλογή Βουλευτών και 
από το Ν. 3852/2010 για τη «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − 
Πρόγραμμα Καλλικράτης». Οι υποθέσεις που εκδικά−
ζονται με τις δικονομικές ρυθμίσεις του Ν. 4335/2015 
και εγγράφονται στο πινάκιο για συζήτηση δεν πρέπει 
να υπερβαίνουν τις δώδεκα (12) σε κάθε δικάσιμο εκ 
των οποίων οκτώ (8) πρωτοείσακτες και τέσσερις (4) 
από επανάληψη της συζήτησης, ενώ οι υποθέσεις που 
εκδικάζονται με τις δικονομικές ρυθμίσεις που ίσχυαν 
προ της εφαρμογής του Ν. 4335/2015 και εγγράφονται 
στο πινάκιο για συζήτηση δεν πρέπει να υπερβαίνουν 
τις δεκαοκτώ (18) σε κάθε δικάσιμο εκ των οποίων δέκα 
τέσσερις (14) πρωτοείσακτες και τέσσερις (4) από ανα−
βολή της τακτικής διαδικασίας και (πέντε) 5 που θα εκ−
δικάζονται κατά την εκούσια δικαιοδοσία.» Το Τριμελές 
Συμβούλιο Διευθύνσεως του Δικαστηρίου με Πράξη του 
δύναται σε εξαιρετικές περιπτώσεις, προκειμένου να 
διευκολύνεται η ταχεία απονομή της δικαιοσύνης και να 
αντιμετωπίζονται αποτελεσματικώς οι άμεσες ανάγκες 
που δημιουργούνται από νομοθετικές ή υπηρεσιακές 
μεταβολές, να αυξομειώνει τον αριθμό των υποθέσεων 
που θα προσδιορίζονται στις αναφερόμενες στο παρόν 
άρθρο δικάσιμους, η δε Πράξη αυτή ισχύει μέχρι την επι−
κύρωσή της ή μη από την Ολομέλεια του Δικαστηρίου, 
η οποία συγκαλείται υποχρεωτικώς για το λόγο αυτό 
εντός τριών (3) μηνών από της εκδόσεως της Πράξεως. 
Σε περίπτωση μη επικυρώσεως δεν θίγεται η εγκυρότη−
τα της Πράξεως ούτε παράγεται οιαδήποτε ακυρότητα 
αναφορικώς με τις υποθέσεις, οι οποίες κατανεμήθηκαν 
σε πινάκια, κατ’ εφαρμογή της εν λόγω Πράξεως.

2ο Πολιτικό Τμήμα
«Το Τμήμα αυτό διαιρείται σε τρία κλιμάκια, τα οποία 

συνεδριάζουν εκ περιτροπής κάθε Τετάρτη και ώρα 
09.00' (το κάθε κλιμάκιο δικάζει κάθε τρίτη εβδομάδα). 
Στο τμήμα αυτό υπάγονται υποθέσεις Διανοητικής Ιδι−
οκτησίας και κάθε φύσεως, με εξαίρεση εκείνες που 
ανήκουν στο 1ο, 3ο και 4ο Πολιτικό Τμήμα. Οι υποθέ−
σεις που εκδικάζονται με τις δικονομικές ρυθμίσεις του 
Ν. 4335/2015 και εγγράφονται στο πινάκιο για συζήτηση 
δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις δεκαπέντε (15) σε κάθε 
δικάσιμο εκ των οποίων δέκα (10) πρωτοείσακτες και 
πέντε (5) από επανάληψη της συζήτησης, ενώ οι υπο−
θέσεις που εκδικάζονται με τις δικονομικές ρυθμίσεις 
που ίσχυαν προ της εφαρμογής του Ν. 4335/2015 και 
εγγράφονται στο πινάκιο για συζήτηση δεν πρέπει να 
υπερβαίνουν σε κάθε δικάσιμο τις είκοσι πέντε (25)εκ 
των οποίων είκοσι (20) πρωτοείσακτες και πέντε (5) 
από αναβολή της τακτικής διαδικασίας και τις δέκα (10) 
της εκούσιας δικαιοδοσίας, εφαρμοζόμενης και για το 
παρόν Τμήμα της διάταξης του Κανονισμού που ισχύει 



9242 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

για το 1ο Πολιτικό Τμήμα και παρέχει τη δυνατότητα στο 
Τριμελές Συμβούλιο Διευθύνσεως του Δικαστηρίου να 
αυξομειώσει, με Πράξη του, τον αριθμό των υποθέσεων 
που θα προσδιορίζονται στις αναφερόμενες στο παρόν 
άρθρο δικάσιμους, η οποία (Πράξη) θα επικυρώνεται από 
την Ολομέλεια του Δικαστηρίου».

3ο Πολιτικό Τμήμα
«Το Τμήμα αυτό διαιρείται σε δύο κλιμάκια, τα οποία 

συνεδριάζουν κάθε Παρασκευή και ώρα 09.00' εκ περι−
τροπής με το 4ο Πολιτικό Τμήμα (ώστε το κάθε κλιμάκιο 
του 3ου Πολιτικού Τμήματος και το 4ο Πολιτικό Τμήμα 
να συνεδριάζει κάθε τρίτη εβδομάδα). Στο Τμήμα αυτό 
υπάγονται υποθέσεις κάθε φύσεως, με εξαίρεση εκείνες 
που ανήκουν στο 1ο, 2ο και 4ο Πολιτικό Τμήμα. Οι υποθέ−
σεις που εκδικάζονται με τις δικονομικές ρυθμίσεις του 
Ν. 4335/2015 και εγγράφονται στο πινάκιο για συζήτηση 
δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις δεκαπέντε (15) σε κάθε 
δικάσιμο εκ των οποίων δέκα (10) πρωτοείσακτες και 
πέντε (5) από επανάληψη της συζήτησης, ενώ οι υπο−
θέσεις που εκδικάζονται με τις δικονομικές ρυθμίσεις 
που ίσχυαν προ της εφαρμογής του Ν. 4335/2015 και 
εγγράφονται στο πινάκιο για συζήτηση δεν πρέπει να 
υπερβαίνουν σε κάθε δικάσιμο τις είκοσι πέντε (25) εκ 
των οποίων είκοσι (20) πρωτοείσακτες και πέντε (5) 
από αναβολή της τακτικής διαδικασίας και τις δέκα (10) 
της εκούσιας δικαιοδοσίας, εφαρμοζόμενης και για το 
παρόν Τμήμα της διάταξης του Κανονισμού που ισχύει 
για το 1ο Πολιτικό Τμήμα και παρέχει τη δυνατότητα στο 
Τριμελές Συμβούλιο Διευθύνσεως του Δικαστηρίου να 
αυξομειώσει, με Πράξη του, τον αριθμό των υποθέσεων 
που θα προσδιορίζονται στις αναφερόμενες στο παρόν 
άρθρο δικάσιμους, η οποία (Πράξη) θα επικυρώνεται από 
την Ολομέλεια του Δικαστηρίου.»

4ο Πολιτικό Τμήμα − Οικογενειακό και Προστασίας 
Ανηλίκων

«Το τμήμα αυτό συνεδριάζει τρεις φορές ετησίως και 
δη την Παρασκευή του μηνών Μαΐου, Φεβρουαρίου και 
Νοεμβρίου κατά την οποία δεν συνεδριάζει το 3ο και 
4ο τμήμα της τακτικής διαδικασίας, ώρα 09.00', για την 
εκδίκαση υποθέσεων εκούσιας και τακτικής διαδικασίας 
της αρμοδιότητάς του, ήτοι υποθέσεων Οικογενειακού 
δικαίου, προστασίας ανηλίκων και των υποθέσεων κλη−
ρονομικού Δικαίου. Οι υποθέσεις που εγγράφονται στο 
πινάκιο δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις είκοσι (20), εκ 
των οποίων δέκα πέντε (15) πρωτοείσακτες και πέντε 
(5) από αναβολή.»

Β΄ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ 
1ο Πολιτικό Τμήμα
«Οι υποθέσεις που εκδικάζονται με τις δικονομικές 

ρυθμίσεις του Ν. 4335/2015 και εγγράφονται στο πινάκιο 
για συζήτηση δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις επτά (7) 
σε κάθε δικάσιμο πέντε (5) πρωτοείσακτες και δύο (2) 
μετά από επανάληψη συζητήσεως, ενώ οι υποθέσεις που 
εκδικάζονται με τις δικονομικές ρυθμίσεις που ίσχυαν 
προ της εφαρμογής του Ν. 4335/2015 και εγγράφονται 
στο πινάκιο για συζήτηση δεν πρέπει να υπερβαίνουν 
τις δέκα οκτώ (18) της τακτικής διαδικασίας σε κάθε 
δικάσιμο, δεκατέσσερις (14) πρωτοείσακτες και τέσσερις 
(4) από αναβολή, τις πέντε (5) της εκούσιας δικαιοδοσίας 
και τις τρεις (3) εφέσεις. Ο ανωτέρω αριθμός προσδι−
οριζόμενων υποθέσεων στα πινάκια του Ν. 4335/2015 
ισχύει για το συγκεκριμένο Πολιτικό Τμήμα, ως ανώτατο 
όριο χρέωσης, μέχρι τις 14−6−2017. Μετά δε την προα−

ναφερθείσα ημερομηνία ο ανώτατος αριθμός προσδι−
οριζόμενων υποθέσεων στα πινάκια του Ν. 4335/2015, 
θα ανέλθει στις δέκα τέσσερεις (14) υποθέσεις ανά 
δικάσιμο (10 πρωτοείσακτες + 4 από επανάληψη της 
συζήτησης), εφαρμοζόμενης και για το παρόν Τμήμα της 
διάταξης του Κανονισμού που ισχύει για το 1ο Πολιτικό 
Τμήμα του Πολυμελούς Πρωτοδικείου και παρέχει τη 
δυνατότητα στο Τριμελές Συμβούλιο Διευθύνσεως του 
Δικαστηρίου να αυξομειώσει, με Πράξη του, τον αριθμό 
των υποθέσεων που θα προσδιορίζονται στις αναφε−
ρόμενες στο παρόν άρθρο δικάσιμους, η οποία (Πράξη) 
θα επικυρώνεται από την Ολομέλεια του Δικαστηρίου.»

2ο Πολιτικό Τμήμα
«Το Τμήμα αυτό συνεδριάζει εβδομαδιαίως κάθε Τε−

τάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή, καθώς και κάθε δεύτερη 
Δευτέρα, από ώρας 09.00'. Σ’ αυτό υπάγονται υποθέσεις 
κάθε φύσεως που δικάζονται από τους Δικαστές που 
υπηρετούν στο 2ο και 3ο Τμήμα του Πολυμελούς Πρωτο−
δικείου, κατά τη γενική (τακτική) διαδικασία, με εξαίρεση 
εκείνες του ναυτικού δικαίου που δικάζονται από το 1ο 
Τμήμα. Από τις δικάσιμους της τακτικής μονομελούς 
σε ημέρα Δευτέρα στην πρώτη εξ αυτών κάθε μήνα, 
θα εκδικάζονται οι εφέσεις κατά των αποφάσεων του 
Ειρηνοδικείου, που εκδόθηκαν με την ίδια διαδικασία. Οι 
υποθέσεις που εκδικάζονται με τις δικονομικές ρυθμί−
σεις του Ν. 4335/2015 και εγγράφονται στο πινάκιο για 
συζήτηση δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις επτά (7) σε 
κάθε δικάσιμο (6 πρωτοείσακτες και 1 από επανάληψη 
συζητήσεως), ενώ οι υποθέσεις που εκδικάζονται με τις 
δικονομικές ρυθμίσεις που ίσχυαν προ της εφαρμογής 
του Ν. 4335/2015 και εγγράφονται στο πινάκιο για συ−
ζήτηση δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις είκοσι (20), από 
τις οποίες δεκαπέντε (15) πρωτοείσακτες και πέντε (5) 
από αναβολή σε κάθε δικάσιμο για τις συνεδριάσεις της 
Τετάρτης, Πέμπτης και Παρασκευής, τις είκοσι πέντε 
(25) από τις οποίες είκοσι (20) πρωτοείσακτες και πέντε 
(5) από αναβολή για τις συνεδριάσεις κάθε δεύτερης 
Δευτέρας, ενώ για τις εφέσεις που θα εγγράφονται σε 
ειδικό πινάκιο, ο αριθμός των εγγραφόμενων υποθέσεων 
δεν πρέπει να υπερβαίνει σε κάθε δικάσιμο τις είκοσι 
πέντε (25), από τις οποίες είκοσι (20) πρωτοείσακτες 
και πέντε (5) από αναβολή. Ο ανωτέρω αριθμός προσ−
διοριζόμενων υποθέσεων στα πινάκια του Ν. 4335/2015 
ισχύει για το συγκεκριμένο Πολιτικό Τμήμα, ως ανώτατο 
όριο χρέωσης, μέχρι τις 14−6−2017. Μετά δε την προα−
ναφερθείσα ημερομηνία ο ανώτατος αριθμός προσδι−
οριζόμενων υποθέσεων στα πινάκια του Ν. 4335/2015, 
θα ανέλθει στις δεκαεπτά (17) υποθέσεις ανά δικάσιμο 
(12 πρωτοείσακτες + 5 από επανάληψη της συζήτησης), 
εφαρμοζόμενης και για το παρόν Τμήμα της διάταξης 
του Κανονισμού που ισχύει για το 1ο Πολιτικό Τμήμα του 
Πολυμελούς Πρωτοδικείου και παρέχει τη δυνατότητα 
στο Τριμελές Συμβούλιο Διευθύνσεως του Δικαστηρίου 
να αυξομειώσει, με Πράξη του, τον αριθμό των υποθέ−
σεων που θα προσδιορίζονται στις αναφερόμενες στο 
παρόν άρθρο δικάσιμους, η οποία (Πράξη) θα επικυρώ−
νεται από την Ολομέλεια του Δικαστηρίου».

3ο Πολιτικό Τμήμα
«Στο Τμήμα αυτό υπάγονται οι υποθέσεις ναυτεργα−

τικού δικαίου και οι λοιπές εργατικές διαφορές (άρθρα 
614 παρ. 3 και 621 − 622 ΚΠολΔ), οι διαφορές επαγγελ−
ματιών και οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (άρθρο 
614 παρ. 4 ΚΠολΔ) καθώς και οι διαφορές από αμοιβές 



 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 9243

(άρθρο 614 παρ. 5 και 622Α ΚΠολΔ). Οι υποθέσεις, που 
εγγράφονται στο πινάκιο για συζήτηση, δεν πρέπει να 
υπερβαίνουν τις είκοσι πέντε (25), από τις οποίες δέκα 
οκτώ (18) πρωτοείσακτες και επτά (7) από αναβολή».

4ο Πολιτικό Τμήμα
«Το Τμήμα αυτό συνεδριάζει κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, 

Πέμπτη και Παρασκευή ώρα 09.00'. Σ' αυτό υπάγονται: α) 
οι διαφορές για ζημιές από αυτοκίνητα (άρθρο 614 παρ. 6 
ΚΠολΔ) καθώς και οι ανακοπές σχετικά με την εκτέλεση 
(άρθρα 933 επ. ΚΠολΔ) που δικάζονται κάθε Παρασκευή, 
β) οι διαφορές του άρθρου 592 παρ. 3 ΚΠολΔ (άρθρα 610 
έως 613 ΚΠολΔ) που δικάζονται κάθε Τετάρτη από τους 
Δικαστές που υπηρετούν στο 4ο Τμήμα (οικογενειακού 
δικαίου) του Πολυμελούς Πρωτοδικείου, γ) οι διαφορές 
από οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία (άρθρο 17 αριθ. 3 σε 
συνδ. με 614 παρ. 2 ΚΠολΔ) και οι μισθωτικές διαφορές 
(άρθρα 614 και 615 έως 620 επ. ΚΠολΔ), οι διαφορές από 
πιστωτικούς τίτλους και οι διαφορές από αναγκαστική 
απαλλοτρίωση που δικάζονται κάθε Δευτέρα και Πέμπτη. 
Οι υποθέσεις που εισάγονται για εκδίκαση σε κάθε δικά−
σιμο δεν πρέπει να υπερβαίνουν:  τις τριάντα (30) πρω−
τοείσακτες και πέντε (5) από αναβολή (συνολικά 35) για 
διαφορές από οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία (άρθρο 17 
αριθ. 3 ΚΠολΔ) .............».

5ο Πολιτικό Τμήμα
«Το Τμήμα αυτό συνεδριάζει κάθε Τετάρτη και Παρα−

σκευή και ώρα 09.00'. Σ' αυτό υπάγονται οι υποθέσεις 
που δικάζονται κατά την διαδικασία της εκούσιας δι−
καιοδοσίας. Οι υποθέσεις που εγγράφονται στο πινάκιο 
για συζήτηση δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις τριάντα 
(30) σε κάθε δικάσιμο, είκοσι επτά (27) πρωτοείσακτες 
και τρεις (3) από αναβολή.»

7ο Πολιτικό Τμήμα − Οικογενειακό και Προστασίας 
Ανηλίκων

«Το τμήμα αυτό συνεδριάζει κάθε Παρασκευή και ώρα 
9.00'. Στο τμήμα αυτό υπάγονται οι υποθέσεις Οικογενει−
ακού Δικαίου πλην των υποθέσεων του άρθρου 592 παρ. 
3 του ΚΠολΔ, Προστασίας ανηλίκων και κληρονομικού 
Δικαίου της τακτικής διαδικασίας και της εκούσιας δι−
καιοδοσίας. Οι υποθέσεις που εγγράφονται στο πινάκιο 
προς συζήτηση δεν πρέπει να υπερβαίνουν σε κάθε 
δικάσιμο τις σαράντα (40), εκ των οποίων τριάντα (30) 
πρωτοείσακτες και δέκα (10) εξ αναβολής»

Άρθρο 2ο
Εισηγητής Πτωχεύσεων−

Δικαστές Διαταγών Πληρωμής

«Περαιτέρω τέσσερεις (4) Πρωτοδίκες, εκ των οποί−
ων δυο εκτελούν υπηρεσία τακτικού δικαστή Διαταγών 
Πληρωμής και δυο αναπληρωτή, οι οποίοι ορίζονται 
αρμοδίως, θα εκδίδουν εναλλάξ και ανά δεκαπενθή−
μερο, τις διαταγές πληρωμής, καθώς και τις διαταγές 
απόδοσης της χρήσης μισθίου ακινήτου (άρθρο 637 έως 
645 ΚΠολΔ), κατά τις ημέρες και ώρες λειτουργίας του 
αρμόδιου γραφείου.»

Άρθρο 12ο
Ειδικές Διατάξεις

«1. Αν έχει διαταχθεί αυτοπρόσωπη εμφάνιση των δια−
δίκων ή μαρτύρων (αρθρ. 245 του ΚΠολΔ) ή επανάληψη 
της συζητήσεως κατά το άρθρο 254 ΚΠολΔ για υποθέ−
σεις αρμοδιότητας Μονομελούς Πρωτοδικείου οποιασ−
δήποτε διαδικασίας, η υπόθεση μπορεί να ανατεθεί από 

τον Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης 
στον ίδιο Δικαστή, είτε αυτός υπηρετεί στο ίδιο είτε 
σε άλλο Τμήμα. Η ανωτέρω διάταξη εφαρμόζεται μόνο 
για τις υποθέσεις που θα δικάζονται με την τακτική 
διαδικασία και με το προ του Ν. 4335/2015 δικονομικό 
καθεστώς.».

3. ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Στην αρμοδιότητα του τμήματος 
αυτού ανήκει:

«...............α) Η κατάθεση των δικογράφων, με τη συμπλή−
ρωση και εκτύπωση των εκθέσεων καταθέσεων, την 
εγγραφή στο πρωτότυπο και στα αντίγραφα ευδιάκρι−
της σημείωσης, στην οποία αναγράφεται η προθεσμία 
κατάθεσης των προτάσεων και της προσθήκης στις 
προτάσεις για τον ενάγοντα και τον εναγόμενο, (άρθρο 
226 παρ. 2 εδ. τελευταίο ΚΠολΔ), για τις υποθέσεις που 
εκδικάζονται με την τακτική διαδικασία, την χορήγηση 
αντιγράφων στους ενδιαφερόμενους, τη δημιουργία 
υπηρεσιακών φακέλων κάθε υποθέσεως, β) Ο προσδι−
ορισμός της συζήτησης των αγωγών που εκδικάζονται 
με την τακτική διαδικασία σε συγκεκριμένη δικάσιμο 
(εγγραφή στο πινάκιο) και ειδικότερα αυτών που θα 
κατατεθούν μέχρι και τις 31−12−2015 ή μεταγενέστερα 
θα επανέλθουν με κλήση σύμφωνα με το προγενέστερο 
δίκαιο καθώς και αυτών που θα κατατεθούν από 1−1−2016 
και εφεξής (Ν. 4335/2015 ΦΕΚ Α87/23−7−2015), για τις 
οποίες θα ορίζεται προηγουμένως συγκεκριμένη δικάσι−
μος με πράξη του προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου 
Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου ή του αρμόδιου δικαστή 
καθώς και ο προσδιορισμός της συζήτησης των αγωγών 
των λοιπών διαδικασιών.................4. Η σύνταξη εκθέσεων 
ασκήσεως ενδίκων μέσων κατά των αποφάσεων του 
Πολυμελούς και του Μονομελούς Πρωτοδικείου που 
εκδίδονται κατά τις παραπάνω διαδικασίες, η σύνταξη 
εκθέσεων παραιτήσεως από ένδικα μέσα κατά αποφά−
σεων που εκδίδονται κατά την διαδικασία των γαμικών 
διαφορών, η έκδοση πιστοποιητικών για μη άσκηση εν−
δίκων μέσων, η χορήγηση επικυρωμένων αντιγράφων 
όλων των πιο πάνω εγγράφων στους ενδιαφερομένους.»

4. ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΕΔΡΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟ−
ΘΕΣΕΩΝ

«Στο Τμήμα αυτό οι υπάλληλοι που υπηρετούν ασχο−
λούνται ειδικότερα με τις παρακάτω εργασίες:

1. Διαδικασία Τακτικής και Εκούσιας Δικαιοδοσίας 
Μονομελούς. 1.α) Τακτική Διαδικασία α.α. Ως Γραμμα−
τείς έδρας κατά τις ημέρες που συνεδριάζει το παρα−
πάνω δικαστήριο, α.β.) Με την παραλαβή και φύλαξη 
των δικογράφων που έχουν κατατεθεί σύμφωνα με το 
Ν. 4335/2015. α.γ.) Με την παραλαβή των προτάσεων 
των διαδίκων και των προσθηκών επί των προτάσεων 
αυτών και με τη σύνταξη των σχετικών εκθέσεων κα−
ταθέσεως....»

5. ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΟΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕΣΟ−
ΛΑΒΗΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 214Β ΚΠΟΛΔ)

«Στο Τμήμα αυτό οι υπάλληλοι που υπηρετούν, ασχο−
λούνται: α) Με την καθαρογραφή των αποφάσεων που 
αποθηκεύονται σε ηλεκτρονικό αρχείο, την οπτική ανα−
γνώριση κειμένων − αποφάσεων, την ψηφιοποίηση και 
την ανωνυμοποίηση όλων γενικά των αποφάσεων, β) με 
την παραλαβή των πρωτοτύπων πρακτικών δικαστικής 
μεσολάβησης, υπογεγραμμένων από το μεσολαβητή, τα 
διάδικα μέρη και τους πληρεξούσιους δικηγόρους τους.»
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6. ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
«β. Διαθήκες. Με την έκδοση πιστοποιητικών περί δη−

μοσιεύσεως ή όχι διαθηκών, οι οποίες δημοσιεύθηκαν 
από το Πρωτοδικείο Πειραιά μέχρι και την νομοθετική 
μεταβολή του Ν. 4055/2015

γ. Εταιρείες. Με την παραλαβή και καταχώρηση των 
καταστατικών ίδρυσης των αστικών μη κερδοσκοπι−
κών εταιριών καθώς και των τροποποιήσεων αυτών, το 
σχηματισμό του οικείου φακέλου, τη χορήγηση επικυ−
ρωμένων αντιγράφων των παραπάνω καταστατικών, τη 
δημοσίευσή τους, τη συμπλήρωση των σχετικών καρ−
τελών, την ευρετηρίασή τους κατ’ αλφαβητική σειρά, 
τη συμπλήρωση του σχετικού αρχείου, τη χορήγηση 
πιστοποιητικών για τροποποιήσεις εταιρικών καταστατι−
κών, για διάλυση εταιρειών και για καταχωρημένες ή μη 
εταιρείες και τη χορήγηση επικυρωμένων αντιγράφων 
παλαιών εταιρικών καταστατικών.»

Άρθρο 15ο

«1. Από την έναρξη της ισχύος του Κανονισμού αυτού 
Εσωτερικής Υπηρεσίας, καταργείται κάθε άλλη διάταξη 
που ρυθμίζει διαφορετικά θέματα ρυθμιζόμενα στον 
παρόντα Κανονισμό.

2. Για ότι δεν προβλέπεται από τον παρόντα κανο−
νισμό εσωτερικής υπηρεσίας, ισχύουν οι διατάξεις του 
Ν. 1756/1988, ως ισχύει με τις τροποποιήσεις του.

3. Η ισχύς του Κανονισμού αυτού αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, πλην 
των διατάξεων των άρθρων που προσαρμόστηκαν στις 
ρυθμίσεις και στους ορισμούς του Ν. 4335/2015, που 
ισχύουν από 1−1−2016».

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και εκδόθηκε, στην Αθήνα, 
στις 11 Φεβρουαρίου 2016.

  H Πρόεδρος
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