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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Έγκριση εν μέρει της τροποποίησης του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου
Κω, που επήλθε με την υπ’ αριθμ. 7/2017 απόφαση της Ολομέλειας αυτού.

2

Έγκριση της τροποποίησης και συμπλήρωσης του
Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Ρόδου, που επήλθε με την υπ’ αριθμ. 2/2017
απόφαση της Ολομέλειας αυτού.

3

Έγκριση της τροποποίησης και συμπλήρωσης του
Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Λιβαδειάς, που επήλθε με την υπ’ αριθμ.
10/2017 απόφαση της Ολομέλειας αυτού.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. απόφ. 73/2017
(1)
Έγκριση εν μέρει της τροποποίησης του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου
Κω, που επήλθε με την υπ' αριθμ. 7/2017 απόφαση της Ολομέλειας αυτού.
Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
(Σε συμβούλιο)
Σήμερα, 14 Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα
09.30΄, στο Μέγαρο του Αρείου Πάγου και στην αίθουσα
διασκέψεων της Ολομέλειας (γρ. 205 του 2ου ορόφου)
συνήλθε, ύστερα από νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου
του Αρείου Πάγου, η, κατά τα άρθρα 14 και 17 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κυρωτικός νόμος 1756/1988, όπως

Αρ. Φύλλου 370

ισχύει σήμερα), Ολομέλεια σε συμβούλιο, στην οποία
έλαβαν μέρος οι: 1) Βασίλειος Πέππας, Πρόεδρος του
Αρείου Πάγου, 2) Γεώργιος Σακκάς, 3) Χρυσούλα Παρασκευά, 4) Μαρία Γαλάνη-Λεοναρδοπούλου, 5) Αγγελική
Αλειφεροπούλου, 6) Γεώργιος Λέκκας, 7) Μαρία Χυτήρογλου, Αντιπρόεδροι του Αρείου Πάγου, 8) Δημητρούλα
Υφαντή, 9) Ιωσήφ Τσαλαγανίδης, 10) Ευγενία Προγάκη,
11) Ασπασία Μαγιάκου, 12) Χαράλαμπος Καλαματιανός,
13) Ειρήνη Καλού, 14) Αρτεμισία Παναγιώτου, 15) Δημήτριος Γεώργας, 16) Δημήτριος Τζιούβας, 17) Γεώργιος Αναστασάκος, 18) Αβροκόμη Θούα, 19) Νικήτας
Χριστόπουλος, 20) Πέτρος Σαλίχος, 21) Γεώργιος Μιχολιάς, 22) Κωστούλα Φλουρή- Χαλεβίδου, 23) Ναυσικά
Φράγκου, 24) Μαρία Γκανιάτσου, 25) Μαρία Τζανάκη,
26) Μαρία Παπασωτηρίου, 27) Νικόλαος Πιπιλίγκας,
28) Γεώργιος Αποστολάκης, 29) Αρετή Παπαδιά – Εισηγήτρια, 30) Ερωτόκριτος Ερωτοκρίτου, 31) Γεώργιος Παπανδρέου, 32) Αντιγόνη Καραΐσκου-Παλόγου, 33) Κυριάκος
Οικονόμου, 34) Ευφροσύνη Καλογεράτου-Ευαγγέλου,
35) Αναστασία Περιστεράκη, 36) Σοφία Τζουμερκιώτη,
37) Γρηγόριος Κουτσοκώστας, 38) Χρήστος Τζανερρίκος,
39) Λουκάς Μόρφης και 40) Γεώργιος Δημάκης, 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
κωλυομένης Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου Ξένης Δημητρίου- Βασιλοπούλου και του κωλυομένου αρχαιότερου του παραστάντος Αντεισαγγελέως του Αρείου
Πάγου Γεωργίου Παντελή, και η Γραμματέας της Ολομελείας Σουλτάνα Κουφιάδου, αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διεύθυνσης της Γραμματείας του Αρείου Πάγου.
Στην αρχή της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος γνωστοποίησε στα μέλη της Ολομέλειας ότι στον Άρειο Πάγο
υπηρετούν, εκτός από τον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου,
10 Αντιπρόεδροι και 63 Αρεοπαγίτες.
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Κατόπιν, μετά από εντολή της Προέδρου, η Γραμματέας της Ολομελείας, εκφώνησε τα ονόματα των υπηρετούντων Αντιπροέδρων του Αρείου Πάγου και Αρεοπαγιτών, όπου διαπιστώθηκε, ότι από τους 74 υπηρετούντες
Δικαστές είναι παρόντες οι αναφερόμενοι στην αρχή της
παρούσας σαράντα (40), δηλαδή είναι παρόντα περισσότερα από τα μισά μέλη της, άρα υπάρχει 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, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Η Ολομέλεια συγκλήθηκε νομίμως, με την από 14
Δεκεμβρίου 2017 έγγραφη πρόσκληση του 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 έγκριση ή μη της υπ΄ αριθμ. 7/2017 απόφασης της Ολομέλειας
του Πρωτοδικείου Κω, η οποία διαβιβάσθηκε με το υπ΄
αριθμ. 1188/29-8-2017 έγγραφο του Προέδρου Πρωτοδικών Κω, Δημητρίου Κίτσιου, το οποίο έχει ως ακολούθως: «Σας διαβιβάζουμε ορθή επανάληψη της υπ΄ αριθμ.
7/23-5-2017 απόφασης της Ολομέλειας των Δικαστών
του Πρωτοδικείου Κω, που αφορά την τροποποίηση του
Κανονισμού της Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Κω, σχετικά με τον καθορισμό συγκεκριμένης ημέρας
συνεδρίασης του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Κω, η
οποία διορθώνεται -συμπληρώνεται στην δεύτερη και
Τρίτη σελίδα ως εξής:
Α) Από το εσφαλμένο: «Εισηγούμαι, για την εύρυθμη
και ομαλή λειτουργία του Πρωτοδικείου Κω, να μειωθεί
ο αριθμός των ημερών συνεδριάσεων του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Κω σε μία μόνο ημέρα, η οποία θα είναι
η (ημέρα) Δευτέρα της πρώτης εβδομάδας κάθε μήνα»,
στο ορθό «Εισηγούμαι, για την εύρυθμη και ομαλή λειτουργία του Πρωτοδικείου Κω, να μειωθεί ο αριθμός των
ημερών συνεδριάσεων του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Κω σε μία μόνο ημέρα, η οποία θα είναι η (ημέρα)
Δευτέρα της πρώτης πλήρους εβδομάδας κάθε μήνα.»
και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.
Β) Από το εσφαλμένο: «Ορίζει ως μόνη ημέρα συνεδρίασης του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Κω την ημέρα
Δευτέρα της πρώτης (1ης ) εβδομάδας κάθε μήνα.», στο
ορθό “Ορίζει ως μόνη ημέρα συνεδρίασης του Μικτού
Ορκωτού Δικαστηρίου Κω την ημέρα Δευτέρα της πρώτης (1ης ) πλήρους εβδομάδας κάθε μήνα.» και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες».
Η Εισηγήτρια – Αρεοπαγίτης Αρετή Παπαδιά, αφού
έθεσε υπόψη των μελών της Ολομέλειας: α. το παραπάνω έγγραφο του Προέδρου Πρωτοδικών Κω, β. την υπό
κρίση υπ΄ αριθμ. 7/2017 απόφαση της Ολομέλειας του ως
άνω Πρωτοδικείου και γ. το με αριθμό 1944/11-12-2017
έγγραφο της Προϊσταμένης Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Κω, ανέπτυξε την εισήγησή της και πρότεινε την
εν μέρει έγκριση της τροποποίησης του Κανονισμού
Εσωτερικής Υπηρεσίας.
Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Αθανάσιος Κατσιρώδης ανέπτυξε την πρότασή του και συμφώνησε με
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την άποψη της Εισηγήτριας. Στη συνέχεια αποχώρησε
από την Ολομέλεια, 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.
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 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 συμπλήρωσης,
τροποποίησης ή ακύρωσης αυτών, ως προς όλα τα σημεία και ειδικότερα ως προς τον αριθμό των δικασίμων
και των υποθέσεων που προσδιορίζονται σε κάθε δικάσιμο. Οι κανονισμοί ισχύουν μόνο μετά την τελική έγκρισή
τους από τις ολομέλειες των ανωτάτων δικαστηρίων και
αφού διαβιβασθούν στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δημοσιεύονται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στην προκειμένη περίπτωση, η Ολομέλεια του Πρωτοδικείου Κω, με την 7/2017 απόφασή της τροποποίησε τον
κανονισμό εσωτερικής υπηρεσίας του, ως προς τις ημέρες συνεδριάσεων του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Κω
ως ακολούθως: Ορίζει ως μόνη ημέρα συνεδρίασης του
Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Κω την ημέρα Δευτέρα
της πρώτης (1ης ) πλήρους εβδομάδας κάθε μήνα.
Στη συνέχεια, η παρούσα Ολομέλεια, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών της, κρίνει, ομόφωνα,
ότι για την εύρυθμη λειτουργία του Πρωτοδικείου Κω και
την απονομή της δικαιοσύνης σε ικανοποιητικό βαθμό
ως προς τα εκδικαζόμενα εγκλήματα από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Κω πρέπει να τροποποιηθεί ο κανονισμός εσωτερικής υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Κω, ως
προς τις ημέρες συνεδριάσεων αυτού και να εγκριθεί
εν μέρει η απόφαση της Ολομέλειας των δικαστών του
ανωτέρω Πρωτοδικείου ως ακολούθως: Ορίζει, ημέρες
συνεδριάσεων του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Κω
1) Για τους μήνες Δεκέμβριο, Ιανουάριο, Φεβρουάριο και
Ιούνιο, ως μόνη ημέρα συνεδρίασης την Δευτέρα της
πρώτης πλήρους εβδομάδας κάθε μήνα και 2) για τους
μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο, Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο
α) τη Δευτέρα της πρώτης εβδομάδας κάθε μήνα και
β) την πρώτη Δευτέρα της δεύτερης συνόδου κάθε μήνα.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Εγκρίνει εν μέρει την 7/2017 απόφαση της Ολομέλειας
του Πρωτοδικείου Κω ως προς τις ημέρες συνεδριάσεων
του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Κω και την με αυτή
τροποποίηση του ισχύοντος Κανονισμού Εσωτερικής
Υπηρεσίας του ως ακολούθως:
«Ορίζει ημέρες συνεδριάσεων του Μικτού Ορκωτού
Δικαστηρίου Κω: 1) Για τους μήνες Δεκέμβριο, Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Ιούνιο, μόνη ημέρα συνεδρίασης τη
Δευτέρα της πρώτης πλήρους εβδομάδας κάθε μήνα και
2) για τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο, Μάρτιο, Απρίλιο
και Μάιο α) τη Δευτέρα της πρώτης εβδομάδας κάθε
μήνα και β) την πρώτη Δευτέρα της δεύτερης συνόδου
κάθε μήνα.
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Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και εκδόθηκε, στην Αθήνα,
στις 14 Δεκεμβρίου 2017.
Ο Πρόεδρος
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΠΠΑΣ
Ι

Αριθμ. απόφ. 74/2017
(2)
Έγκριση της τροποποίησης και συμπλήρωσης
του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του
Πρωτοδικείου Ρόδου, που επήλθε με την υπ'
αριθμ. 2/2017 απόφαση της Ολομέλειας αυτού.
Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
(Σε συμβούλιο)
Σήμερα, 14 Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα
09.30΄, στο Μέγαρο του Αρείου Πάγου και στην αίθουσα
διασκέψεων της Ολομέλειας (γρ. 205 του 2ου ορόφου)
συνήλθε, ύστερα από νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου
του Αρείου Πάγου, η, κατά τα άρθρα 14 και 17 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κυρωτικός νόμος 1756/1988, όπως
ισχύει σήμερα), Ολομέλεια σε συμβούλιο, στην οποία
έλαβαν μέρος οι: 1) Βασίλειος Πέππας, Πρόεδρος του
Αρείου Πάγου, 2) Γεώργιος Σακκάς, 3) Χρυσούλα Παρασκευά, 4) Μαρία Γαλάνη-Λεοναρδοπούλου, 5) Αγγελική
Αλειφεροπούλου, 6) Γεώργιος Λέκκας, 7) Μαρία Χυτήρογλου, Αντιπρόεδροι του Αρείου Πάγου, 8) Δημητρούλα
Υφαντή, 9) Ιωσήφ Τσαλαγανίδης, 10) Ευγενία Προγάκη,
11) Ασπασία Μαγιάκου, 12) Χαράλαμπος Καλαματιανός,
13) Ειρήνη Καλού, 14) Αρτεμισία Παναγιώτου, 15) Δημήτριος Γεώργας, 16) Δημήτριος Τζιούβας, 17) Γεώργιος Αναστασάκος, 18) Αβροκόμη Θούα, 19) Νικήτας
Χριστόπουλος, 20) Πέτρος Σαλίχος, 21) Γεώργιος Μιχολιάς, 22) Κωστούλα Φλουρή- Χαλεβίδου, 23) Ναυσικά
Φράγκου, 24) Μαρία Γκανιάτσου, 25) Μαρία Τζανακάκη, 26) Μαρία Παπασωτηρίου, 27) Νικόλαος Πιπιλίγκας,
28) Γεώργιος Αποστολάκης, 29) Αρετή Παπαδιά – Εισηγήτρια, 30) Ερωτόκριτος Ερωτοκρίτου, 31) Γεώργιος Παπανδρέου, 32) Αντιγόνη Καραΐσκου-Παλόγου, 33) Κυριάκος
Οικονόμου, 34) Ευφροσύνη Καλογεράτου-Ευαγγέλου,
35) Αναστασία Περιστεράκη, 36) Σοφία Τζουμερκιώτη,
37) Γρηγόριος Κουτσοκώστας, 38) Χρήστος Τζανερρίκος,
39) Λουκάς Μόρφης και 40) Γεώργιος Δημάκης, 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
κωλυομένης Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου Ξένης Δημητρίου- Βασιλοπούλου και του κωλυομένου αρχαιότερου του παραστάντος Αντεισαγγελέως του Αρείου
Πάγου Γεωργίου Παντελή, και η Γραμματέας της Ολομελείας Σουλτάνα Κουφιάδου, αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διεύθυνσης της Γραμματείας του Αρείου Πάγου.
Στην αρχή της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος γνωστοποίησε στα μέλη της Ολομέλειας ότι στον Άρειο Πάγο
υπηρετούν, εκτός από τον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου,
10 Αντιπρόεδροι και 63 Αρεοπαγίτες.
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Κατόπιν, μετά από εντολή της Προέδρου, η Γραμματέας της Ολομελείας, εκφώνησε τα ονόματα των υπηρετούντων Αντιπροέδρων του Αρείου Πάγου και Αρεοπαγιτών, όπου διαπιστώθηκε, ότι από τους 74 υπηρετούντες
Δικαστές είναι παρόντες οι αναφερόμενοι στην αρχή της
παρούσας σαράντα (40), δηλαδή είναι παρόντα περισσότερα από τα μισά μέλη της, άρα υπάρχει 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, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Η Ολομέλεια συγκλήθηκε νομίμως, με την από 14
Δεκεμβρίου 2017 έγγραφη πρόσκληση του 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 έγκριση ή μη της υπ΄ αριθμ. 2/2017 απόφασης της Ολομέλειας
του Πρωτοδικείου Ρόδου, η οποία διαβιβάσθηκε με το
υπ΄ αριθμ. 576/2-6-2017 έγγραφο του Αναπληρωτή Προϊσταμένου Διεύθυνσης της Γραμματείας του Πρωτοδικείου Ρόδου, το οποίο έχει ως ακολούθως: «Υποβάλλουμε
ακριβές αντίγραφο υπηρεσιακό, της με αριθμό 2/2017
απόφασης της Ολομέλειας Πρωτοδικών Ρόδου, σχετικά
με την προσαρμογή, τροποποίηση και συμπλήρωση του
ισχύοντος κανονισμού του Πρωτοδικείου Ρόδου».
Η Εισηγήτρια – Αρεοπαγίτης Αρετή Παπαδιά, αφού
έθεσε υπόψη των μελών της Ολομέλειας: α. το παραπάνω έγγραφο της Προέδρου του Αναπληρωτή Προϊσταμένου Διεύθυνσης της Γραμματείας του Πρωτοδικείου
Ρόδου και β. την υπό κρίση υπ΄ αριθμ. 2/2017 απόφαση
της Ολομέλειας του ως άνω Πρωτοδικείου, ανέπτυξε την
εισήγησή της και πρότεινε την έγκριση της προσαρμογής, τροποποίησης και συμπλήρωσης του Κανονισμού
Εσωτερικής Υπηρεσίας.
Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Αθανάσιος Κατσιρώδης ανέπτυξε την πρότασή του και συμφώνησε με
την άποψη της Εισηγήτριας. Στη συνέχεια αποχώρησε
από την Ολομέλεια, 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.
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 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 συμπλήρωσης,
τροποποίησης ή ακύρωσης αυτών, ως προς όλα τα σημεία και ειδικότερα ως προς τον αριθμό των δικασίμων
και των υποθέσεων που προσδιορίζονται σε κάθε δικάσιμο. Οι κανονισμοί ισχύουν μόνο μετά την τελική έγκρισή
τους από τις ολομέλειες των ανωτάτων δικαστηρίων και
αφού διαβιβασθούν στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δημοσιεύονται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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Στην προκειμένη περίπτωση, η Ολομέλεια του Πρωτοδικείου Ρόδου, με την υπ’ αριθ. 2/2017 απόφασή της,
αποφάσισε την προσαρμογή, τροποποίηση και συμπλήρωση του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, προκειμένου να επέλθει ταχύτερη απονομή της Δικαιοσύνης,
καθόσον, απαιτείται η αύξηση του προβλεπόμενου από
τον ισχύοντα Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας αριθμού των πέντε (5) υποθέσεων, που εκδικάζονται με τις
δικονομικές διατάξεις του ν. 4335/2015, ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου, διότι η πλειοψηφία των εκκρεμών υποθέσεων του παλαιού δικονομικού συστήματος
έχουν ήδη συζητηθεί, για το σύνολο δε των δικασίμων
του Πολυμελούς Πρωτοδικείου, από 1-1-2018, έχουν
προσδιοριστεί ελάχιστες υποθέσεις.
Στη συνέχεια, η Ολομέλεια, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών της, αποφάσισε, ομόφωνα, την
έγκριση της γενόμενης, με την 2/2017 απόφαση της Ολομέλειας του Πρωτοδικείου Ρόδου, συμπληρώσεως και
τροποποιήσεως του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας
του Πρωτοδικείου Ρόδου, όπως ορίζεται ειδικότερα στο
διατακτικό.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Εγκρίνει την τροποποίηση και συμπλήρωση του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Ρόδου,
η οποία επήλθε με την υπ’ αριθ. 2/2017 απόφαση της
Ολομελείας του Πρωτοδικείου αυτού, ως εξής:
«Ορίζεται ότι, από την 1η Ιανουαρίου του έτους 2018,
οι υποθέσεις που εκδικάζονται με τις δικονομικές ρυθμίσεις του ν. 4335/2015 σε καθένα από τα δύο τμήματα
του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου και εγγράφονται
στο πινάκιο για συζήτηση, πέραν αυτών που έχουν ήδη
προσδιοριστεί και εκκρεμούν προς συζήτηση με το προηγούμενο δικονομικό καθεστώς, δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις δέκα (10) σε κάθε δικάσιμο».
Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και εκδόθηκε, στην Αθήνα,
στις 14 Δεκεμβρίου 2017.
Ο Πρόεδρος
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΠΠΑΣ
Ι

Αριθμ. απόφ. 75/2017
(3)
Έγκριση της τροποποίησης και συμπλήρωσης
του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του
Πρωτοδικείου Λιβαδειάς, που επήλθε με την υπ'
αριθμ. 10/2017 απόφαση της Ολομέλειας αυτού.
Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
(Σε συμβούλιο)
Σήμερα, 14 Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα
09.30΄, στο Μέγαρο του Αρείου Πάγου και στην αίθουσα
διασκέψεων της Ολομέλειας (γρ. 205 του 2ου ορόφου)
συνήλθε, ύστερα από νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου
του Αρείου Πάγου, η, κατά τα άρθρα 14 και 17 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κυρωτικός νόμος 1756/1988, όπως
ισχύει σήμερα), Ολομέλεια σε συμβούλιο, στην οποία
έλαβαν μέρος οι: 1) Βασίλειος Πέππας, Πρόεδρος του
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Αρείου Πάγου, 2) Γεώργιος Σακκάς, 3) Χρυσούλα Παρασκευά, 4) Μαρία Γαλάνη-Λεοναρδοπούλου, 5) Αγγελική
Αλειφεροπούλου, 6) Γεώργιος Λέκκας, 7) Μαρία Χυτήρογλου, Αντιπρόεδροι του Αρείου Πάγου, 8) Δημητρούλα
Υφαντή, 9) Ιωσήφ Τσαλαγανίδης, 10) Ευγενία Προγάκη,
11) Ασπασία Μαγιάκου, 12) Χαράλαμπος Καλαματιανός,
13) Ειρήνη Καλού, 14) Αρτεμισία Παναγιώτου, 15) Δημήτριος Γεώργας, 16) Δημήτριος Τζιούβας, 17) Γεώργιος
Αναστασάκος, 18) Αβροκόμη Θούα, 19) Νικήτας Χριστόπουλος, 20) Πέτρος Σαλίχος, 21) Γεώργιος Μιχολιάς,
22) Κωστούλα Φλουρή-Χαλεβίδου, 23) Ναυσικά Φράγκου, 24) Μαρία Γκανιάτσου, 25) Μαρία Τζανακάκη,
26) Μαρία Παπασωτηρίου, 27) Νικόλαος Πιπιλίγκας,
28) Γεώργιος Αποστολάκης, 29) Αρετή Παπαδιά – Εισηγήτρια, 30) Ερωτόκριτος Ερωτοκρίτου, 31) Γεώργιος Παπανδρέου, 32) Αντιγόνη Καραΐσκου-Παλόγου, 33) Κυριάκος
Οικονόμου, 34) Ευφροσύνη Καλογεράτου-Ευαγγέλου,
35) Αναστασία Περιστεράκη, 36) Σοφία Τζουμερκιώτη,
37) Γρηγόριος Κουτσοκώστας, 38) Χρήστος Τζανερρίκος,
39) Λουκάς Μόρφης και 40) Γεώργιος Δημάκης, 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
κωλυομένης Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου Ξένης Δημητρίου- Βασιλοπούλου και του κωλυομένου αρχαιότερου του παραστάντος Αντεισαγγελέως του Αρείου
Πάγου Γεωργίου Παντελή, και η Γραμματέας της Ολομελείας Σουλτάνα Κουφιάδου, αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διεύθυνσης της Γραμματείας του Αρείου Πάγου.
Στην αρχή της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος γνωστοποίησε στα μέλη της Ολομέλειας ότι στον Άρειο Πάγο
υπηρετούν, εκτός από τον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου,
10 Αντιπρόεδροι και 63 Αρεοπαγίτες.
Κατόπιν, μετά από εντολή της Προέδρου, η Γραμματέας της Ολομελείας, εκφώνησε τα ονόματα των υπηρετούντων Αντιπροέδρων του Αρείου Πάγου και Αρεοπαγιτών, όπου διαπιστώθηκε, ότι από τους 74 υπηρετούντες
Δικαστές είναι παρόντες οι αναφερόμενοι στην αρχή της
παρούσας σαράντα (40), δηλαδή είναι παρόντα περισσότερα από τα μισά μέλη της, άρα υπάρχει 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, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Η Ολομέλεια συγκλήθηκε νομίμως, με την από 14
Δεκεμβρίου 2017 έγγραφη πρόσκληση του 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 έγκριση ή μη της υπ΄ αριθμ. 10/2017 απόφασης της Ολομέλειας του Πρωτοδικείου Λιβαδειάς, η οποία διαβιβάσθηκε
με το υπ΄ αριθμ. 6466/21-7-2017 έγγραφο της Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου, Ξένης Δημητρίου-Βασιλοπούλου,
το οποίο έχει ως ακολούθως: «Σας διαβιβάζουμε το με
αριθ. πρωτ. 377/12-7-2017 έγγραφο του Πρωτοδικείου
Λιβαδειάς, με το συνημμένο αντίγραφο των με αριθμό
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10/2017 πρακτικών συνεδρίαση και απόφασης των Δικαστικών Λειτουργών του Πρωτοδικείου Λιβαδειάς, καθώς
και τα συνημμένα έγγραφα για την τροποποίηση-συμπλήρωση του ισχύοντος κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Λιβαδειάς και παρακαλούμε
για τις δικές σας ενέργειες».
Η Εισηγήτρια – Αρεοπαγίτης Αρετή Παπαδιά, αφού
έθεσε υπόψη των μελών της Ολομέλειας: α. το παραπάνω έγγραφο της Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου, καθώς
και 377/12-7-2017 έγγραφο της Προέδρου Πρωτοδικών
Λιβαδειάς, Ευαγγελίας Μουστάκα, β. την υπό κρίση υπ΄
αριθμ. 10/2017 απόφαση της Ολομέλειας του ως άνω
Πρωτοδικείου και γ. το 597/11-12-2017 έγγραφο της
Προέδρου Πρωτοδικών Λιβαδειάς, με συνημμένα εννέα
(9) πίνακες πολιτικών τμημάτων του ανωτέρω Πρωτοδικείου, ανέπτυξε την εισήγησή της και πρότεινε την έγκριση της τροποποίησης και συμπλήρωσης του Κανονισμού
Εσωτερικής Υπηρεσίας.
Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Αθανάσιος Κατσιρώδης ανέπτυξε την πρότασή του και συμφώνησε με
την άποψη της Εισηγήτριας. Στη συνέχεια αποχώρησε
από την Ολομέλεια, 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.
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 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 συμπλήρωσης,
τροποποίησης ή ακύρωσης αυτών, ως προς όλα τα σημεία και ειδικότερα ως προς τον αριθμό των δικασίμων
και των υποθέσεων που προσδιορίζονται σε κάθε δικάσιμο. Οι κανονισμοί ισχύουν μόνο μετά την τελική έγκρισή
τους από τις ολομέλειες των ανωτάτων δικαστηρίων και
αφού διαβιβασθούν στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δημοσιεύονται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στην προκειμένη περίπτωση, η Ολομέλεια του Πρωτοδικείου Λιβαδειάς, με την υπ’ αριθ. 10/2017 απόφασή της,
τροποποιεί και συμπληρώνει τον Κανονισμό Εσωτερικής
Υπηρεσίας του ως άνω Πρωτοδικείου, καθορίζοντας ειδικότερα τον αριθμό των υποθέσεων που θα εγγράφονται
στα πινάκια του Πολυμελούς και του Μονομελούς Πρωτοδικείου και το σύνολο των υποθέσεων που θα χρεώνεται κάθε Δικαστής ετησίως, καθώς και τις συνεδριάσεις
των ποινικών Δικαστηρίων του Πρωτοδικείου Λιβαδειάς,
ήτοι του Τριμελούς και Μονομελούς Πλημμελειοδικείου
και του Τριμελούς και Μονομελούς Δικαστηρίου ανηλίκων και των τμημάτων των Δικαστικών Διακοπών.
Στη συνέχεια, η Ολομέλεια, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών της, αποφάσισε, ομόφωνα, την
έγκριση της γενόμενης, με την 10/2017 απόφαση της
Ολομέλειας του Πρωτοδικείου Λιβαδειάς, συμπλήρωσης
και τροποποίησης του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Λιβαδειάς, όπως ορίζεται ειδικότερα στο διατακτικό.
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ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Εγκρίνει την τροποποίηση και συμπλήρωση του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Λιβαδειάς, όπως επήλθε με την υπ’ αριθ. 10/2017 απόφαση
της Ολομελείας του Πρωτοδικείου αυτού, ορίζοντας τον
αριθμό των υποθέσεων που θα εγγράφονται στα πινάκια
του Πολυμελούς και του Μονομελούς Πρωτοδικείου,
καθώς και το σύνολο των υποθέσεων που θα χρεώνεται
κάθε Δικαστής ετησίως, ως ακολούθως:
«1) ΠΙΝΑΚΙΑ
Α) Στο ήδη υφιστάμενο πινάκιο πρωτοεισάκτων υποθέσεων της τακτικής διαδικασίας του Πολυμελούς Πρωτοδικείου, πέραν των εγγεγραμμένων σ’ αυτά υποθέσεων, οι οποίες θα εξακολουθούν να εκδικάζονται κατά τις
ισχύουσες μέχρι την 31.12.2015 διατάξεις του ΚΠολΔ,
θα εγγράφονται, υπό την ισχύ του νέου συστήματος για
κάθε δικάσιμο δύο υποθέσεις ανά υπηρετούντα στην
σύνθεση Δικαστή, ενώ μετά την καθολοκληρίαν εφαρμογή του νέου συστήματος ο αριθμός των υποθέσεων
τακτικής διαδικασίας που θα εγγράφεται στο πινάκιο
του Πολυμελούς Πρωτοδικείου δεν θα υπερβαίνει τον
αριθμό των επτά υποθέσεων, όπως ειδικότερα προσδιορίζεται παρακάτω.
Καταργείται το πινάκιο αναβλητικών υποθέσεων του
Πολυμελούς Πρωτοδικείου και διατηρείται το πινάκιο
εκουσίας του Πολυμελούς.
Β) Στο Μονομελές Πρωτοδικείο: 1) Διατηρείται το πινάκιο αναβλητικών υποθέσεων της Τακτικής Διαδικασίας
του Μονομελούς Πρωτοδικείου, το οποίο μετονομάζεται σε πινάκιο κατά το παλαιό σύστημα και στο οποίο
εγγράφονται υποθέσεις, οι οποίες εξακολουθούν να
εκδικάζονται κατά τις ισχύουσες μέχρι την 31.12.2015
διατάξεις του ΚΠολΔ, ενώ μετά την καθολοκληρίαν
εφαρμογή του νέου συστήματος αυτό θα καταργηθεί,
2) διατηρείται το πινάκιο πρωτοεισάκτων υποθέσεων
τακτικής διαδικασίας το οποίο μετονομάζεται σε πινάκιο στο οποίο εγγράφονται υποθέσεις υπό την ισχύ του
νέου συστήματος, 3) διατηρούνται τα δύο πινάκια ειδικών διαδικασιών (αναβλητικών και πρωτοεισάκτων) τα
οποία εφεξής μετονομάζονται το μεν πρώτο σε πινάκιο
περιουσιακών διαφορών και στο οποίο θα εγγράφονται
όλες οι υποθέσεις περιουσιακών διαφορών (αναβλητικές
και πρωτοείσακτες), όπως αυτές έχουν κατηγοριοποιηθεί
στο Τέταρτο Βιβλίο του ΚΠολΔ με το ν. 4335/2015, και
το δεύτερο σε πινάκιο ειδικής διαδικασίας διαφορών
από την οικογένεια, τον γάμο και την ελεύθερη συμβίωση (αναβλητικές και πρωτοείσακτες), 4) διατηρείται
το πινάκιο στο οποίο εγγράφονται όλες οι εφέσεις κατά
αποφάσεων Ειρηνοδικείου ανεξαρτήτως διαδικασίας και
το πινάκιο της εκουσίας δικαιοδοσίας, 5) καταργούνται
τα πινάκια πρωτοεισάκτων και αναβλητικών υποθέσεων
εργατικών διαφορών.
2) ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΑ
ΠΙΝΑΚΙΑ
α) Πολυμελές Πρωτοδικείο
Το Πολυμελές Πρωτοδικείο δικάζει όλες τις υποθέσεις
τακτικής διαδικασίας, ειδικής διαδικασίας περιουσιακών
διαφορών, εκουσίας δικαιοδοσίας και ασφαλιστικών μέτρων που υπάγονται στην καθ’ ύλην αρμοδιότητά του
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είτε σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΠολΔ είτε σύμφωνα
με ειδικότερες διατάξεις άλλων νόμων.
Σε κάθε δικάσιμο του Πολυμελούς Πρωτοδικείου θα
εγγράφονται προς εκδίκαση: 1) μέχρι δέκα (10) υποθέσεις και συγκεκριμένα μέχρι επτά υποθέσεις τακτικής
διαδικασίας, μέχρι τρεις υποθέσεις που θα δικάζονται
κατά τη διαδικασία των περιουσιακών διαφορών και
2) υποθέσεις εκουσίας δικαιοδοσίας και ασφαλιστικών
διαφορών χωρίς αριθμητικό περιορισμό.
β) Μονομελές Πρωτοδικείο
Στο Μονομελές Πρωτοδικείο εκδικάζονται όλες οι
υποθέσεις (τακτικής διαδικασίας, ειδικών διαδικασιών,
εκουσίας δικαιοδοσίας και ασφαλιστικών μέτρων που
υπάγονται στην αρμοδιότητα του είτε σύμφωνα με τις
διατάξεις του ΚΠολΔ είτε σύμφωνα με ειδικότερες διατάξεις άλλων νόμων, καθώς και οι εφέσεις κατά αποφάσεων
Ειρηνοδικείων.
1) Ο αριθμός των υποθέσεων τακτικής διαδικασίας
που θα εγγράφονται στα οικεία πινάκια διαφορών κάθε
δικασίμου του Μονομελούς Πρωτοδικείου ανέρχεται σε
είκοσι (20) συνολικά, εκ των οποίων δέκα προσδιορισθείσες στο οικείο ως άνω πινάκιο σύμφωνα με το άρθρο
237 ΚΠολΔ, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο πρώτο
του ν. 4335/2015, για τις οποίες θα ορίζονται δικαστές,
σύμφωνα με το ως άνω άρθρο, μέχρι πέρατος των ήδη
προσδιορισμένων κατά τις καταργηθείσες διατάξεις του
ΚΠολΔ.
2) Ο αριθμός των υποθέσεων ειδικής διαδικασίας που
θα εγγράφονται στο οικείο πινάκιο διαφορών από την
οικογένεια, το γάμο και την ελεύθερη συμβίωση κάθε
δικασίμου του Μονομελούς Πρωτοδικείου ανέρχεται σε
δέκα (10) συνολικά.
3) Ο αριθμός των υποθέσεων ειδικής διαδικασίας που
θα εγγράφονται στο οικείο πινάκιο περιουσιακών διαφορών καθεμιάς δικασίμου του Μονομελούς Πρωτοδικείου
ανέρχεται σε δέκα (10) συνολικά.
4) Ο αριθμός των υποθέσεων εκουσίας δικαιοδοσίας
που θα εγγράφονται στο οικείο πινάκιο καθεμιάς δικασίμου ανέρχεται σε δεκαπέντε (15) συνολικά.
5) Ο αριθμός των εφέσεων κατά αποφάσεων του Ειρηνοδικείου που θα εγγράφονται στο οικείο πινάκιο
καθεμιάς δικασίμου του Μονομελούς Πρωτοδικείου
ανέρχεται σε πέντε (5) συνολικά.
6) Ο αριθμός των υποθέσεων ασφαλιστικών μέτρων
που θα εγγράφονται στο οικείο έκθεμα καθεμιάς δικασίμου του Μονομελούς Πρωτοδικείου ανέρχεται σε δεκαπέντε (15) υποθέσεις συνολικά.
Το σύνολο των υποθέσεων τακτικής διαδικασίας που
θα χρεώνεται κάθε Δικαστής δεν θα υπερβαίνει τις ενε-
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νήντα (90) ετησίως. Στις υποθέσεις τακτικής διαδικασίας του Μονομελούς και του Πολυμελούς Πρωτοδικείου
για την κατά τα ανωτέρω προσδιορισθείσα ανά Δικαστή
χρέωση πολιτικών υποθέσεων θα συνυπολογίζεται και
η χρέωση των εκκρεμών κατά το παλαιό σύστημα υποθέσεων μέχρι την ολική εξάλειψή τους.
3) ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΙΜΟΙ
ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΠΑΣΧΑ
Ορίζεται ημέρα εκδικάσεως των υποθέσεων ασφαλιστικών μέτρων κάθε πρώτη και τρίτη εργάσιμη Πέμπτη
εκάστου μηνός συμπεριλαμβανομένου και του μηνός
Ιουνίου και ώρα η 11:00.
Οι υποθέσεις του πολιτικού Τμήματος θα προσδιορίζονται σε δικασίμους έως 18 Δεκεμβρίου και ως την Πέμπτη
προ της Μεγάλης Εβδομάδας.
4) ΟΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ, ήτοι του Τριμελούς και
Μονομελούς Πλημμελειοδικείου και του Τριμελούς και
Μονομελούς Δικαστηρίου ανηλίκων και των τμημάτων
των Δικαστικών Διακοπών θα γίνονται ως εξής:
α) Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο θα συνεδριάζει κάθε
Τετάρτη και ώρα 9:00΄, αν συμπέσει ο μήνας να έχει πέντε
(5) Τετάρτες, την τελευταία Τετάρτη δε θα συνεδριάζει.
β) Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο θα συνεδριάζει
κάθε Τρίτη και ώρα 9:00΄, αν συμπέσει ο μήνας να έχει
πέντε (5) Τρίτες, την τελευταία Τρίτη δε θα συνεδριάζει.
γ) Το Μονομελές και το Τριμελές Δικαστήριο ανηλίκων
θα συνεδριάζει την τελευταία Τρίτη των μηνών: Ιανουαρίου, Μαρτίου, Μαΐου και Οκτωβρίου.
δ) Στα Τμήματα Δικαστικών Διακοπών θα ορίζονται
δικάσιμοι, για το μεν Μονομελές Πλημμελειοδικείο οι
Τρίτες, για το δε Τριμελές Πλημμελειοδικείο οι Τετάρτες
της πρώτης εβδομάδας των μηνών Ιουλίου και Σεπτεμβρίου.
ε) Δεν θα ορίζονται δικάσιμοι:
1) Στις διακοπές των Χριστουγέννων (από 23 Δεκεμβρίου μέχρι 6 Ιανουαρίου), 2) Στις διακοπές του Πάσχα
(από Μεγάλη Δευτέρα μέχρι και Κυριακή του Θωμά).
Ο παρών κανονισμός τίθεται σε ισχύ από το νέο δικαστικό έτος. Από την έναρξη της ισχύος του Κανονισμού
αυτού καταργείται κάθε άλλη διάταξη που ορίζει διαφορετικά θέματα, ρυθμιζόμενα στην παρούσα τροποποίησή του».
Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και εκδόθηκε, στην Αθήνα,
στις 14 Δεκεμβρίου 2017.
Ο Πρόεδρος
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΠΠΑΣ
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Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας
της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο
το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών
αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για
τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.
Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση
- Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
- Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.
Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την
πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε
στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συνδρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την
πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του
Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136)
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr
Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
της ιστοσελίδας: helpdesk.et@et.gr
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

*02003700802180008*

