
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Έγκριση της τροποποίησης του Κανονισμού Εσω-
τερικής Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Αθηνών, 
που επήλθε με την υπ’ αριθμ. 6/2016 απόφαση 
της Ολομέλειας αυτού.

2 Έγκριση εν μέρει της τροποποίησης και συμπλή-
ρωσης του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 
του Πρωτοδικείου Αθηνών, που επήλθε με την υπ’ 
αριθμ. 1/2017 απόφαση της Ολομέλειας αυτού.

3 Έγκριση εν μέρει της τροποποίησης και συμπλή-
ρωσης του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 
του Πρωτοδικείου Ζακύνθου, που επήλθε με την 
υπ’ αριθμ. 3/2016 απόφαση της Ολομέλειας αυ-
τού.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. απόφ. 11/2017 (1)
Έγκριση της τροποποίησης του Κανονισμού Εσω-

τερικής Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Αθηνών, 

που επήλθε με την υπ' αριθμ. 6/2016 απόφαση 

της Ολομέλειας αυτού.

  Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ 
(Σε συμβούλιο)

  Σήμερα, 6 Απριλίου 2017, 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 Κώδικα 
Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών 
Λειτουργών (κυρωτικός νόμος 1756/1988, όπως ισχύει 
σήμερα), Ολομέλεια σε συμβούλιο, στην οποία έλαβαν 
μέρος οι: 1) Βασιλική Θάνου-Χριστοφίλου, Πρόεδρος του 
Αρείου Πάγου, 2) Ιωάννης Γιαννακόπουλος, 3) Δήμητρα 
Μπουρνάκα, 4) Γεώργιος Σακκάς, Αντιπρόεδροι Αρείου 
Πάγου, 5) Νικόλαος Πάσσος -Εισηγητής, 6) Αντώνιος 
Ζευγώλης, 7) Στυλιανή Γιαννούκου, 8) Μαρία Γαλάνη-
Λεοναρδοπούλου, 9) Ιωσήφ Τσαλαγανίδης, 10) Ευγενία 

Προγάκη, 11) Αγγελική Αλειφεροπούλου, 12) Γεώργιος 
Κοντός, 13) Ασπασία Μαγιάκου, 14) Βασίλειος Πέππας, 
15) Γεώργιος Λέκκας, 16) Ειρήνη Καλού, 17) Χαράλαμπος 
Μαχαίρας, 18) Αλτάνα Κοκκοβού, 19) Σοφία Ντάντου, 
20)  Γεώργιος Αναστασάκος, 21)  Ιωάννης Μαγγίνας, 
22) Σοφία Καρυστηναίου, 23) Δήμητρα Κοκοτίνη, 24) Δι-
ονυσία Μπιτζούνη, 25) Μαρία Νικολακέα, 26) Αβροκόμη 
Θούα, 27) Νικήτας Χριστόπουλος, 28) Πέτρος Σαλίχος, 
29)  Ιωάννης Φιοράκης, 30)  Γεώργιος Παπαηλιάδης, 
31) Αγγελική Τζαβάρα, 32) Κωστούλα Φλουρή-Χαλε-
βίδου, 33) Παρασκευή Καλαϊτζή, 34) Νικόλαος Τσάκος, 
35) Ναυσικά Φράγκου, 36) Μαρία Γκανιάτσου, 37) Μαρία 
Τζανακάκη, 38) Μαρία Παπασωτηρίου, 39) Νικόλαος Πι-
πιλίγκας και 40) Γεώργιος Αποστολάκης, 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 Ξένης Δη-
μητρίου-Βασιλοπούλου και των κωλυομένων αρχαιο-
τέρων του παραστάντος Αντεισαγγελέων του Αρείου 
Πάγου Γεωργίου Παντελή και Γεωργίου Μπόμπολη, και η 
Γραμματέας της Ολομελείας Σουλτάνα Κουφιάδου, ανα-
πληρώτρια 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 τov Πρόεδρο του Αρείου Πάγου, 
10 Αντιπρόεδροι και 60 Αρεοπαγίτες.

Κατόπιν, μετά από εντολή της Προέδρου, η Γραμματέ-
ας της Ολομελείας, εκφώνησε τα ονόματα των υπηρε-
τούντων Αντιπροέδρων του Αρείου Πάγου και Αρεοπαγι-
τών, όπου διαπιστώθηκε, ότι από τους 71 υπηρετούντες 
Δικαστές είναι παρόντες οι αναφερόμενοι στην αρχή της 
παρούσας σαράντα (40), δηλαδή είναι παρόντα περισ-
σότερα από τα μισά μέλη της, άρα υπάρχει η προβλε-
πόμενη 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 συ-
νεδρίασης.

Η Ολομέλεια συγκλήθηκε νομίμως, με την από 14 
Μαρτίου 2017 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του 
Αρείου Πάγου, προς τους υπηρετούντες στον Άρειο 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

9 Ιουνίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1989

20077



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ20078 Τεύχος Β’ 1989/09.06.2017

Πάγο δικαστικούς λειτουργούς (άρθρο 14 παρ. 2 εδ. α' 
ν. 1756/1988, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 
παρ. 1 του ν. 1868/1989), προκειμένου να αποφασίσει για 
την έγκριση ή μη της υπ' αριθμ. 6/2016 απόφασης της 
Ολομέλειας του Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία διαβιβά-
σθηκε με το υπ' αριθμ. 11148/13-12-2016 έγγραφο του 
Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του 
Πρωτοδικείου Αθηνών, Ελευθέριου Γεωργίλη, Προέδρου 
Πρωτοδικών, το οποίο έχει ως ακολούθως: «Λαμβάνουμε 
την τιμή να σας υποβάλουμε αντίγραφο της υπ' αριθμ. 
6/2016 αποφάσεως της Ολομέλειας των Δικαστών του 
Πρωτοδικείου Αθηνών, και παρακαλούμε για τις δικές 
σας ενέργειες».

Ο Εισηγητής - Αρεοπαγίτης Νικόλαος Πάσσος, αφού 
έθεσε υπόψη των μελών της Ολομέλειας: α. το παραπά-
νω έγγραφο του Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου 
Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Αθηνών και β. την υπό 
κρίση υπ' αριθμ. 6/2016 απόφαση της Ολομέλειας του 
ως άνω Πρωτοδικείου, ανέπτυξε την εισήγησή του και 
πρότεινε την έγκριση της τροποποίησης του Κανονισμού 
Εσωτερικής Υπηρεσίας.

Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Αθανάσιος Κα-
τσιρώδης ανέπτυξε την πρόταση του και συμφώνησε με 
την άποψη του Εισηγητή. 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 Δικα-
στηρίων και Κατάστασης δικαστικών λειτουργών», όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 86 § 2 του ν. 4055/2012, οι 
καταρτιζόμενοι κανονισμοί εσωτερικής υπηρεσίας των 
δικαστηρίων, καθώς και οι τροποποιήσεις τους, υποβάλ-
λονται αμέσως στις οικείες ολομέλειες των ανωτάτων 
δικαστηρίων, οι οποίες έχουν δικαίωμα συμπλήρωσης, 
τροποποίησης ή ακύρωσης αυτών, ως προς όλα τα ση-
μεία και ειδικότερα ως προς τον αριθμό των δικασίμων 
και των υποθέσεων που προσδιορίζονται σε κάθε δικάσι-
μο. Οι κανονισμοί ισχύουν μόνο μετά την τελική έγκρισή 
τους από τις ολομέλειες των ανωτάτων δικαστηρίων και 
αφού διαβιβασθούν στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφά-
νειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δημοσιεύονται στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στην προκειμένη περίπτωση, η Ολομέλεια του Πρω-
τοδικείου Αθηνών με την υπ' αριθ. 6/2016 απόφαση της 
αποφάσισε, μεταξύ άλλων, την επικύρωση της 465/2016 
πράξης του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του 
Πρωτοδικείου, ώστε το άρθρο 2 Β VI. §3 του ισχύοντος 
Κανονισμού, που αφορά στο 6ο Πολιτικό Τμήμα (Τμήμα 
Εφέσεων), να τροποποιηθεί, και ειδικότερα, οι υποθέ-
σεις του Πολυμελούς Πρωτοδικείου να κατανέμονται 
σε δύο (2) κανονικά πινάκια (ΙΑ1 και ΙΑ2) και σε δύο (2) 
ειδικά πινάκια (ΧΙΑ1 και ΧΙΑ2), τα οποία θα διατηρούνται 
έως το χρόνο που έχουν ήδη προσδιορισθεί υποθέσεις 
προς εκδίκαση και μόνο για τις υποθέσεις αυτές. Κατά 
τα λοιπά, οι υποθέσεις του Μονομελούς Πρωτοδικείου 
θα κατανέμονται σε πέντε (5) κανονικά πινάκια (ΙΑ, ΙΑΑ, 
ΙΒΒ, ΙΓΓ και ΙΔΔ) και πέντε (5) ειδικά πινάκια (ΧΙΑ, ΧΙΑΑ, 

ΧΙΒΒ, ΧΙΓΓ και ΧΙΔΔ), των ΙΓΓ, ΙΔΔ, ΧΙΓΓ και ΧΙΔΔ με ώρα 
έναρξης συζήτησης 11.30'. Η τροποποίηση αυτή κρίνεται 
απαραίτητη, καθόσον οι εφέσεις στα πινάκια αυτά προσ-
διορίζονταν μετά από 4,5 έτη περίπου, ήτοι για το έτος 
2021. Το πρόβλημα αυτό προέκυψε μετά την επαύξηση 
της αρμοδιότητας του Μονομελούς Πρωτοδικείου και 
την εκδίκαση εφέσεων κατ' αποφάσεων Ειρηνοδικείων, 
με το άρθρο 17Α του Κ.Πολ.Δ. (όπως προστέθηκε με το 
άρθρο 3 §3 του ν. 3994/25-7-2011) και συνιστά εξαιρε-
τική περίπτωση, που διευκολύνει την ταχεία απονομή 
της δικαιοσύνης.

Στη συνέχεια, η Ολομέλεια, μετά από ανταλλαγή από-
ψεων μεταξύ των μελών της, έκρινε, ομόφωνα, ότι πρέπει 
να εγκριθεί η ως άνω γενομένη τροποποίηση του Κανονι-
σμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Αθηνών.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Εγκρίνει την τροποποίηση του Κανονισμού Εσωτε-

ρικής Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία 
επήλθε με την υπ' αριθ. 6/2016 απόφαση της Ολομελείας 
του Πρωτοδικείου αυτού, και ειδικότερα του άρθρου 2 
Β VI. §3 του ισχύοντος Κανονισμού, ως ακολούθως: «Οι 
υποθέσεις του Πολυμελούς Πρωτοδικείου κατανέμονται 
σε δύο (2) κανονικά πινάκια (ΙΑ1 και ΙΑ2) και σε δύο (2) 
ειδικά πινάκια (ΧΙΑ1 και ΧΙΑ2), τα οποία διατηρούνται 
έως το χρόνο που έχουν ήδη προσδιορισθεί υποθέσεις 
προς εκδίκαση και μόνο για τις υποθέσεις αυτές. Κατά 
τα λοιπά, οι υποθέσεις του Μονομελούς Πρωτοδικείου 
κατανέμονται σε πέντε (5) κανονικά πινάκια (ΙΑ, ΙΑΑ, ΙΒΒ, 
ΙΓΓ και ΙΔΔ) και πέντε (5) ειδικά πινάκια (ΧΙΑ, ΧΙΑΑ, ΧΙΒΒ, 
ΧΙΓΓ και ΧΙΔΔ), των ΙΓΓ, ΙΔΔ, ΧΙΓΓ και ΧΙΔΔ με ώρα έναρξης 
συζήτησης 11.30'».

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και εκδόθηκε, στην Αθήνα, 
στις 6 Απριλίου 2017.

  Η Πρόεδρος

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΘΑΝΟΥ - ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΥ

    Ι 

 Αριθμ. απόφ. 12/2017 (2)
Έγκριση εν μέρει της τροποποίησης και συμπλή-

ρωσης του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 

του Πρωτοδικείου Αθηνών, που επήλθε με την 

υπ' αριθμ. 1/2017 απόφαση της Ολομέλειας αυ-

τού.

  Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ 
(Σε συμβούλιο)

  Σήμερα, 6 Απριλίου 2017, 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 Κώδικα 
Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών 
Λειτουργών (κυρωτικός νόμος 1756/1988, όπως ισχύει 
σήμερα), Ολομέλεια σε συμβούλιο, στην οποία έλαβαν 
μέρος οι: 1) Βασιλική Θάνου-Χριστοφίλου, Πρόεδρος του 
Αρείου Πάγου, 2) Ιωάννης Γιαννακόπουλος, 3) Δήμητρα 
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Μπουρνάκα, 4) Γεώργιος Σακκάς, Αντιπρόεδροι Αρείου 
Πάγου, 5) Νικόλαος Πάσσος -Εισηγητής, 6) Αντώνιος 
Ζευγώλης, 7) Στυλιανή Γιαννούκου, 8) Μαρία Γαλάνη-
Λεοναρδοπούλου, 9) Ιωσήφ Τσαλαγανίδης, 10) Ευγενία 
Προγάκη, 11) Αγγελική Αλειφεροπούλου, 12) Γεώργιος 
Κοντός, 13) Ασπασία Μαγιάκου, 14) Βασίλειος Πέππας, 
15) Γεώργιος Λέκκας, 16) Ειρήνη Καλού, 17) Χαράλαμπος 
Μαχαίρας, 18) Αλτάνα Κοκκοβού, 19) Σοφία Ντάντου, 
20)  Γεώργιος Αναστασάκος, 21)  Ιωάννης Μαγγίνας, 
22) Σοφία Καρυστηναίου, 23) Δήμητρα Κοκοτίνη, 24) Δι-
ονυσία Μπιτζούνη, 25) Μαρία Νικολακέα, 26) Αβροκόμη 
Θούα, 27) Νικήτας Χριστόπουλος, 28) Πέτρος Σαλίχος, 
29)  Ιωάννης Φιοράκης, 30)  Γεώργιος Παπαηλιάδης, 
31) Αγγελική Τζαβάρα, 32) Κωστούλα Φλουρή-Χαλε-
βίδου, 33) Παρασκευή Καλαϊτζή, 34) Νικόλαος Τσάκος, 
35) Ναυσικά Φράγκου, 36) Μαρία Γκανιάτσου, 37) Μαρία 
Τζανακάκη, 38) Μαρία Παπασωτηρίου, 39) Νικόλαος Πι-
πιλίγκας και 40) Γεώργιος Αποστολάκης, 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 Ξένης Δη-
μητρίου-Βασιλοπούλου και των κωλυομένων αρχαιο-
τέρων του παραστάντος Αντεισαγγελέων του Αρείου 
Πάγου Γεωργίου Παντελή και Γεωργίου Μπόμπολη, και η 
Γραμματέας της Ολομελείας Σουλτάνα Κουφιάδου, ανα-
πληρώτρια 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 τον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου, 
10 Αντιπρόεδροι και 60 Αρεοπαγίτες.

Κατόπιν, μετά από εντολή της Προέδρου, η Γραμματέ-
ας της Ολομελείας, εκφώνησε τα ονόματα των υπηρε-
τούντων Αντιπροέδρων του Αρείου Πάγου και Αρεοπαγι-
τών, όπου διαπιστώθηκε, ότι από τους 71 υπηρετούντες 
Δικαστές είναι παρόντες οι αναφερόμενοι στην αρχή της 
παρούσας σαράντα (40), δηλαδή είναι παρόντα περισ-
σότερα από τα μισά μέλη της, άρα υπάρχει η προβλε-
πόμενη 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 συ-
νεδρίασης.

Η Ολομέλεια συγκλήθηκε νομίμως, με την από 14 Μαρ-
τίου 2017 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Αρείου 
Πάγου, προς τους υπηρετούντες στον Άρειο Πάγο δικα-
στικούς 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. 1/2017 απόφασης της Ολομέλειας του Πρωτοδι-
κείου Αθηνών, η οποία διαβιβάσθηκε με το υπ' αριθμ. 
1190/7-2-2017 έγγραφο του Προέδρου του Τριμελούς 
Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Αθηνών, 
Ελευθέριου Γεωργίλη, Προέδρου Πρωτοδικών, το οποίο 
έχει ως ακολούθως: «Λαμβάνουμε την τιμή να σας υποβά-

λουμε αντίγραφο της υπ' αριθμ. 1/2017 αποφάσεως της 
Ολομέλειας των Δικαστών του Πρωτοδικείου Αθηνών, και 
παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες».

Ο Εισηγητής - Αρεοπαγίτης Νικόλαος Πάσσος, αφού 
έθεσε υπόψη των μελών της Ολομέλειας: α. το παραπά-
νω έγγραφο του Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου 
Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Αθηνών και β. την υπό 
κρίση υπ' αριθμ. 1/2017 απόφαση της Ολομέλειας του 
ως άνω Πρωτοδικείου, ανέπτυξε την εισήγησή του και 
πρότεινε την εν μέρει έγκριση της τροποποίησης-συ-
μπλήρωσης του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, και 
ειδικότερα, διορθώνοντας στο υπό στοιχείο « 2) » του δι-
ατακτικού της προς έγκριση απόφασης, το εκ παραδρο-
μής αναφερόμενο «άρθρο 9 αριθμός III παράγραφος 6 
εδάφιο α'» του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, 
στο ορθό, «άρθρο 9 αριθμός III στοιχείο Ε. εδάφιο γ'», 
και εξαλείφοντας από τη φράση «... καταργούνται, οι 
δε ελάχιστες εφέσεις που τυχόν απομένουν ...» τη λέξη 
«ελάχιστες», όπως σημειώνεται στο υπό στοιχείο «3)» 
του διατακτικού της προς έγκριση απόφασης, που αφο-
ρά την τροποποίηση του άρθρου 2 BVI. §3 του ως άνω 
Κανονισμού.

Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Αθανάσιος Κα-
τσιρώδης ανέπτυξε την πρότασή του και συμφώνησε με 
την άποψη του Εισηγητή. 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 Δικα-
στηρίων και Κατάστασης δικαστικών λειτουργών», όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 86 § 2 του ν. 4055/2012, οι 
καταρτιζόμενοι κανονισμοί εσωτερικής υπηρεσίας των 
δικαστηρίων, καθώς και οι τροποποιήσεις τους, υποβάλ-
λονται αμέσως στις οικείες ολομέλειες των ανωτάτων 
δικαστηρίων, οι οποίες έχουν δικαίωμα συμπλήρωσης, 
τροποποίησης ή ακύρωσης αυτών, ως προς όλα τα ση-
μεία και ειδικότερα ως προς τον αριθμό των δικασίμων 
και των υποθέσεων που προσδιορίζονται σε κάθε δικάσι-
μο. Οι κανονισμοί ισχύουν μόνο μετά την τελική έγκριση 
τους από τις ολομέλειες των ανωτάτων δικαστηρίων και 
αφού διαβιβασθούν στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφά-
νειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δημοσιεύονται στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στην προκειμένη περίπτωση, η Ολομέλεια του Πρω-
τοδικείου Αθηνών με την υπ' αριθ. 1/2017 απόφαση της 
αποφάσισε, μεταξύ άλλων, την τροποποίηση του Κανονι-
σμού Εσωτερικής Υπηρεσίας. Ειδικότερα: α) την τροπο-
ποίηση της διάταξης του άρθρου 9 αριθμός III στοιχείο Ε. 
εδάφιο γ' του ισχύοντος Κανονισμού, το οποίο, εκ παρα-
δρομής, αναφέρεται ως άρθρο 9 αριθμός III παράγραφος 
6 εδάφιο α', σχετικά με τον τρόπο επιλογής των Ανακρι-
τών, προς εναρμόνιση της με το άρθρο 26 του ΚΟΔΚΔΛ 
(όπως αυτό ισχύει), ως εξής: «Οι ως άνω (υπό στοιχεία 
Α' - Ε') Ανακριτές, ως και οι τυχόν Επίκουροι ή Αναπλη-
ρωτές τους, επιλέγονται από το Τριμελές Συμβούλιο Δι-
εύθυνσης του Πρωτοδικείου, μεταξύ των υπηρετούντων 
Πρωτοδικών, με τη διαδικασία, τις προϋποθέσεις και για 
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τα χρονικά διαστήματα που προβλέπονται στο άρθρο 26 
του ν. 1756/1988 "Κώδικας οργανισμού δικαστηρίων και 
κατάσταση δικαστικών λειτουργών", όπως αυτό ισχύει».

β) Την τροποποίηση του άρθρου 2 Β VI. §3 του Κανο-
νισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δικαστηρίου, που 
αφορά στο 6ο Πολιτικό Τμήμα (Τμήμα Εφέσεων), από 
1.3.2017, ως εξής: «Οι υποθέσεις του Πολυμελούς Πρω-
τοδικείου κατανέμονται σε ένα (1) κανονικό πινάκιο (ΙΑ1) 
και σε ένα (1) ειδικό πινάκιο (ΧΙΑ1), τα οποία διατηρού-
νται μέχρι τις 15.9.2017, και θα προσδιορίζονται υποθέ-
σεις σε μία (1) δικάσιμο κάθε μήνα, ημέρα Παρασκευή, 
ήτοι στις 24 Μαρτίου, 28 Απριλίου, 26 Μαΐου και 9 Ιουνί-
ου 2017. Από 16.9.2017 και τα πινάκια αυτά (τακτικό ΙΑ1 
και ειδικό ΧΙΑ1) καταργούνται, οι δε ελάχιστες εφέσεις 
που τυχόν απομένουν προς εκδίκαση θα προσδιορίζο-
νται στα πινάκια του Εμπράγματου Τμήματος (τακτικά Γ1, 
Γ2 και ειδικά ΧΓ1, ΧΓ2 Πολυμελούς Πρωτοδικείου). Κατά 
τα λοιπά, οι υποθέσεις του Μονομελούς Πρωτοδικείου 
κατανέμονται σε ...». Η τροποποίηση αυτή κρίθηκε ανα-
γκαία, καθόσον, από την έναρξη του τρέχοντος δικαστι-
κού έτους, ο αριθμός των υποθέσεων που εκδικάζονται 
στα συγκεκριμένα πινάκια βαίνει συνεχώς μειούμενος, 
ενώ, παράλληλα, προέκυψαν αυξημένες ανάγκες από 
την τροποποίηση του Κ.Πολ.Δ. (με το ν. 4335/2015) και 
την αύξηση των πινακίων των εφέσεων που εκδικάζο-
νται από το Μονομελές Πρωτοδικείο (από 1.1.2017 κατά 
δύο τακτικά και κατά δύο ειδικά πινάκια), καθώς και το 
γεγονός ότι, μετά την εφαρμογή του τροποποιημένου 
Κ.Πολ.Δ., έχουν προστεθεί στην τακτική διαδικασία από 
δύο επιπλέον πινάκια ανά Τμήμα, τόσο στο Πολυμελές 
όσο και στο Μονομελές (ενδεικτικά από 2 πινάκια Πο-
λυμελούς και Μονομελούς στα Τμήματα Οικογενειακού, 
Εμπραγμάτου, Εμπορικού, Ενοχικού), χωρίς να αυξηθεί 
ο αριθμός των δικαστών που υπηρετούν στο Πρωτοδι-
κείο. Και

γ) Την τροποποίηση-συμπλήρωση του άρθρου 24 του 
Τέταρτου Τμήματος περί Οργάνωσης Γραμματείας του 
Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου 
Αθηνών του έτους 2010, εγκριθέντος βάσει της υπ' αριθμ. 
45058/13-5-2010 υπουργικής απόφασης [ΦΕΚ Β', 693/
21-5-2010], ως σήμερα ισχύει, η ισχύς του οποίου έχει 
αναβιώσει, λόγω αναστολής ισχύος του Κανονισμού 
Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου του έτους 
2016, ως προς τα άρθρα 25-30 του Τέταρτου Τμήματος 
περί Οργάνωσης Γραμματείας, σύμφωνα με το άρθρο 31 
παρ. Ill, σχετικά με τον καθορισμό του ωραρίου επικοι-
νωνίας - συναλλαγής του κοινού [δικηγόρων, διαδίκων 
και πολιτών] με τη Γραμματεία των Δικαστικών Υπηρε-
σιών του Πρωτοδικείου, προκειμένου να εξοικονομη-
θεί χρόνος εντός του νόμιμου ωραρίου των δικαστικών 
υπαλλήλων, περιορίζοντας το χρόνο εξυπηρέτησης των 
δικηγόρων, διαδίκων και πολιτών με τις γραμματείες των 
πιο επιβαρυμένων δικαστικών υπηρεσιών, ώστε οι δι-
καστικοί γραμματείς απερίσπαστοι να ολοκληρώνουν 
αφενός μεν τις ημερήσιες υπηρεσιακές εκκρεμότητες, 
ώστε να δύνανται να ανταποκρίνονται στα καθήκοντά 
τους την επόμενη εργάσιμη ημέρα, αποφεύγοντας τη συ-
γκέντρωση μεγάλου αριθμού επιμέρους ανεκτέλεστων 
εργασιών, αφετέρου δε να διεκπεραιώνουν σημαντικό 
αριθμό της ήδη υφιστάμενης εκκρεμότητας.

Στη συνέχεια, η Ολομέλεια, μετά από ανταλλαγή από-
ψεων μεταξύ των μελών της, έκρινε, ομόφωνα, ότι πρέπει 
να εγκριθούν εν μέρει οι γενόμενες με την 1/2017 από-
φαση της Ολομέλειας του Πρωτοδικείου Αθηνών τροπο-
ποιήσεις και συμπλήρωση του Κανονισμού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Αθηνών, και ειδικότερα: 
Α. διορθώνοντας στο υπό στοιχείο «2)» του διατακτικού 
της προς έγκριση απόφασης, το εκ παραδρομής ανα-
φερόμενο «άρθρο 9 αριθμός III παράγραφος 6 εδάφιο 
α'» του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, στο ορθό, 
«άρθρο 9 αριθμός III στοιχείο Ε. εδάφιο γ'», και Β. εξαλεί-
φοντας από τη φράση «... καταργούνται, οι δε ελάχιστες 
εφέσεις που τυχόν απομένουν ...» τη λέξη «ελάχιστες», 
όπως σημειώνεται στο υπό στοιχείο «3)» του διατακτικού 
της προς έγκριση απόφασης, που αφορά την τροποποί-
ηση του άρθρου 2 BVI. §3 του ως άνω Κανονισμού.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 
Εγκρίνει εν μέρει την τροποποίηση-συμπλήρωση του 

Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου 
Αθηνών, η οποία επήλθε με την υπ' αριθ. 1/2017 από-
φαση της Ολομελείας του Πρωτοδικείου αυτού, διαμορ-
φώνοντας αυτή ως ακολούθως: α) Τροποποιείται η διά-
ταξη του άρθρου 9 αριθμός III στοιχείο Ε. εδάφιο γ' του 
Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου 
Αθηνών, σχετικά με τον τρόπο επιλογής των Ανακριτών, 
προς εναρμόνισή της με το άρθρο 26 του ΚΟΔΚΔΛ (όπως 
αυτό ισχύει), ως εξής: «Οι ως άνω (υπό στοιχεία Α' - Ε') 
Ανακριτές, ως και οι τυχόν Επίκουροι ή Αναπληρωτές 
τους, επιλέγονται από το Τριμελές Συμβούλιο Διεύθυν-
σης του Πρωτοδικείου, μεταξύ των υπηρετούντων Πρω-
τοδικών, με τη διαδικασία, τις προϋποθέσεις και για τα 
χρονικά διαστήματα που προβλέπονται στο άρθρο 26 
του ν. 1756/1988 "Κώδικας οργανισμού δικαστηρίων και 
κατάσταση δικαστικών λειτουργών", όπως αυτό ισχύει».

β) Τροποποιείται, από 1-3-2017, το άρθρο 2 BVI. §3 του 
Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δικαστηρίου, 
που αφορά στο 6ο Πολιτικό Τμήμα (Τμήμα Εφέσεων), 
ως εξής: «Οι υποθέσεις του Πολυμελούς Πρωτοδικεί-
ου κατανέμονται σε ένα (1) κανονικό πινάκιο (ΙΑ1) και 
σε ένα (1) ειδικό πινάκιο (ΧΙΑ1), τα οποία διατηρούνται 
μέχρι τις 15.9.2017 και θα προσδιορίζονται υποθέσεις 
σε μία (1) δικάσιμο κάθε μήνα, ημέρα Παρασκευή, ήτοι 
στις 24 Μαρτίου, 28 Απριλίου, 26 Μαΐου και 9 Ιουνίου 
2017. Από 16.9.2017 και τα πινάκια αυτά (τακτικό ΙΑ 1 και 
ειδικό ΧΙΑ1) καταργούνται, οι δε εφέσεις που τυχόν απο-
μένουν προς εκδίκαση θα προσδιορίζονται στα πινάκια 
του Εμπράγματου Τμήματος (τακτικά Γ1, Γ2 και ειδικά 
ΧΓ1, ΧΓ2 Πολυμελούς Πρωτοδικείου). Κατά τα λοιπά, οι 
υποθέσεις του Μονομελούς Πρωτοδικείου κατανέμονται 
σε ...». Και

γ) Τροποποιείται και συμπληρώνεται το άρθρο 24 του 
Τέταρτου Τμήματος περί Οργάνωσης Γραμματείας του 
Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου 
Αθηνών του έτους 2010, σχετικά με τον καθορισμό του 
ωραρίου επικοινωνίας-συναλλαγής του κοινού με τη 
Γραμματεία των Δικαστικών Υπηρεσιών του Πρωτοδι-
κείου, ως εξής:
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«Άρθρο 24
παρ. 1: Το ωράριο λειτουργίας των Υπηρεσιών του 

Πρωτοδικείου Αθηνών καθορίζεται από την ισχύου-
σα νομοθεσία. Η επικοινωνία με το κοινό, εκτός των 
τμημάτων: [α] Γραμματείας Τακτικής Πολυμελούς, 
[β]Ανάκρισης και Βουλευμάτων, [γ] Μεικτού Ορκωτού 
Δικαστηρίου [ΜΟΔ], [δ] Γραφείου της Γραμματείας του 
Προέδρου της Τριμελούς Διοίκησης, [ε] Επιθεωρήσεως, 
[στ] Διακίνησης Δικογραφιών, [ζ] Διοικητικού, [η] Εκ-
καθάρισης, [θ] Εκλογικού, [ι] Έρευνας και Νομολογίας, 
[ια] Λογιστικού-Λογιστηρίου, [ιβ] Μεθόδων Οργάνωσης 
και Πληροφορικής, [ιγ] Ποινικού Μητρώου, [ιδ] Προ-
μηθειών και [ιε] Φύλαξης κτηρίων και Περιβάλλοντος 
Χώρου αρχίζει στις 09:00 π.μ. και λήγει στις 13:30 μ.μ. 
Εξαιρέσεις, από το ως άνω ωράριο επικοινωνίας κοινού 
επιτρέπεται όταν υφίστανται εξαιρετικοί λόγοι και συ-
γκεκριμένα: [i] Στο τμήμα Ασφαλιστικών Μέτρων, επί 
περιπτώσεων επείγοντος, όπου αποφαίνεται ο Πρόε-
δρος Υπηρεσίας, [ii] στη Γραμματεία Ειδικών Διαδικασι-
ών, επί υποθέσεων Απαλλοτριώσεων, όπου το ωράριο 
εκτείνεται μέχρι τις 14:00 μ.μ. [iii] στη Γραμματεία των 
Πινακίων Τακτικής Διαδικασίας και Ειδικών Διαδικασιών 
σε περίπτωση παραγραφής και του Τμήματος Πολιτικών 
Ενδίκων Μέσων σε περίπτωση λήξης προθεσμίας άσκη-
σης αυτών, όπου το ωράριο εκτείνεται μέχρι τις 15:00 
μ.μ., [iv] στη Γραμματεία του Τριμελούς και Μονομελούς 
Πλημμελειοδικείου, Τμήματος Ποινικών Ενδίκων Μέσων 
και του Ποινικού Αρχείου [2 - Κτηρίου 4] σε περίπτωση 
συνοδειών αυτόφωρης διαδικασίας και λήξης προθε-
σμιών, όπου το ωράριο εκτείνεται μέχρι τις 15:00 μ.μ. 
και [ν] στη Γραμματεία του Δικαστηρίου Ανηλίκων, επί 
περιπτώσεων επείγοντος, όπου αποφαίνεται ο Δικαστής 
Ανηλίκων. Σε άκρως εξαιρετικές περιπτώσεις έκαστος 
των ως άνω ενδιαφερομένων δύναται να απευθύνεται 
στον Προϊστάμενο Γραμματείας του οικείου τμήματος».

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και εκδόθηκε, στην Αθήνα, 
στις 6 Απριλίου 2017.

  Η Πρόεδρος

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΘΑΝΟΥ - ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΥ

    Ι 

 Αριθμ. απόφ. 13/2017 (3)
Έγκριση εν μέρει της τροποποίησης και συμπλή-

ρωσης του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 

του Πρωτοδικείου Ζακύνθου, που επήλθε με την 

υπ' αριθμ. 3/2016 απόφαση της Ολομέλειας αυ-

τού.

  H ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ 
(Σε συμβούλιο)

  Σήμερα, 6 Απριλίου 2017, 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 Κώδικα 
Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών 

Λειτουργών (κυρωτικός νόμος 1756/1988, όπως ισχύει 
σήμερα), Ολομέλεια σε συμβούλιο, στην οποία έλαβαν 
μέρος οι: 1) Βασιλική Θάνου-Χριστοφίλου, Πρόεδρος του 
Αρείου Πάγου, 2) Ιωάννης Γιαννακόπουλος, 3) Δήμητρα 
Μπουρνάκα, 4) Γεώργιος Σακκάς, Αντιπρόεδροι Αρείου 
Πάγου, 5) Νικόλαος Πάσσος -Εισηγητής, 6) Αντώνιος 
Ζευγώλης, 7) Στυλιανή Γιαννούκου, 8) Μαρία Γαλάνη-
Λεοναρδοπούλου, 9) Ιωσήφ Τσαλαγανίδης, 10) Ευγενία 
Προγάκη, 11) Αγγελική Αλειφεροπούλου, 12) Γεώργιος 
Κοντός, 13) Ασπασία Μαγιάκου, 14) Βασίλειος Πέππας, 
15) Γεώργιος Λέκκας, 16) Ειρήνη Καλού, 17) Χαράλαμπος 
Μαχαίρας, 18) Αλτάνα Κοκκοβού, 19) Σοφία Ντάντου, 
20)  Γεώργιος Αναστασάκος, 21)  Ιωάννης Μαγγίνας, 
22) Σοφία Καρυστηναίου, 23) Δήμητρα Κοκοτίνη, 24) Δι-
ονυσία Μπιτζούνη, 25) Μαρία Νικολακέα, 26) Αβροκόμη 
Θούα, 27) Νικήτας Χριστόπουλος, 28) Πέτρος Σαλίχος, 
29)  1ωάννης Φιοράκης, 30)  Γεώργιος Παπαηλιάδης, 
31) Αγγελική Τζαβάρα, 32) Κωστούλα Φλουρή-Χαλε-
βίδου, 33) Παρασκευή Καλαϊτζή, 34) Νικόλαος Τσάκος, 
35) Ναυσικά Φράγκου, 36) Μαρία Γκανιάτσου, 37) Μαρία 
Τζανακάκη, 38) Μαρία Παπασωτηρίου, 39) Νικόλαος Πι-
πιλίγκας και 40) Γεώργιος Αποστολάκης, 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 Ξένης Δη-
μητρίου- Βασιλοπούλου και των κωλυομένων αρχαιο-
τέρων του παραστάντος Αντεισαγγελέων του Αρείου 
Πάγου Γεωργίου Παντελή και Γεωργίου Μπόμπολη, και η 
Γραμματέας της Ολομελείας Σουλτάνα Κουφιάδου, ανα-
πληρώτρια 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 τον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου, 
10 Αντιπρόεδροι και 60 Αρεοπαγίτες.

Κατόπιν, μετά από εντολή της Προέδρου, η Γραμματέας 
της Ολομελείας, εκφώνησε τα ονόματα των υπηρετού-
ντων Αντιπροέδρων του Αρείου Πάγου και Αρεοπαγιτών, 
όπου διαπιστώθηκε, ότι από τους 71 υπηρετούντες Δικα-
στές είναι παρόντες οι αναφερόμενοι στην αρχή της πα-
ρούσας σαράντα (40), δηλαδή είναι παρόντα περισσότερα 
από τα μισά μέλη της, άρα υπάρχει η προβλεπόμενη από 
το νόμο απαρτία (άρθρο 14 § 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 συ-
νεδρίασης.

Η Ολομέλεια συγκλήθηκε νομίμως, με την από 14 
Μαρτίου 2017 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. 3/2016 απόφασης της Ολομέλει-
ας του Πρωτοδικείου Ζακύνθου, η οποία διαβιβάσθηκε 
με το υπ' αριθμ. 213/7-6-2017 έγγραφο του Προέδρου 
Πρωτοδικών Ζακύνθου, Απόστολου Κολώνη, το οποίο 
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έχει ως ακολούθως: «Σας υποβάλλουμε την απόφαση με 
αριθ. 3/2016 του Δικαστηρίου Πρωτοδικών Ζακύνθου 
σε ολομέλεια, που αφορά την τροποποίηση του Κανο-
νισμού λειτουργίας του Πρωτοδικείου Ζακύνθου, προς 
προσαρμογή με τις διατάξεις του ν. 4335/2015, για τις 
δικές σας ενέργειες».

Ο Εισηγητής - Αρεοπαγίτης Νικόλαος Πάσσος, αφού 
έθεσε υπόψη των μελών της Ολομέλειας: α. το παραπά-
νω έγγραφο του Προέδρου Πρωτοδικών Ζακύνθου και 
β. την υπό κρίση υπ' αριθμ. 3/2016 απόφαση της Ολομέ-
λειας του ως άνω Πρωτοδικείου, ανέπτυξε την εισήγησή 
του και πρότεινε την εν μέρει έγκριση της τροποποίησης-
συμπλήρωσης του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας.

Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Αθανάσιος Κα-
τσιρώδης ανέπτυξε την πρότασή του και συμφώνησε με 
την άποψη του Εισηγητή. 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 Δικα-
στηρίων και Κατάστασης δικαστικών λειτουργών», όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 86 § 2 του ν. 4055/2012, οι 
καταρτιζόμενοι κανονισμοί εσωτερικής υπηρεσίας των 
δικαστηρίων, καθώς και οι τροποποιήσεις τους, υποβάλ-
λονται αμέσως στις οικείες ολομέλειες των ανωτάτων 
δικαστηρίων, οι οποίες έχουν δικαίωμα συμπλήρωσης, 
τροποποίησης ή ακύρωσης αυτών, ως προς όλα τα ση-
μεία και ειδικότερα ως προς τον αριθμό των δικασίμων 
και των υποθέσεων που προσδιορίζονται σε κάθε δικάσι-
μο. Οι κανονισμοί ισχύουν μόνο μετά την τελική έγκριση 
τους από τις ολομέλειες των ανωτάτων δικαστηρίων και 
αφού διαβιβασθούν στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφά-
νειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δημοσιεύονται στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στην προκειμένη περίπτωση, η Ολομέλεια του Πρω-
τοδικείου Ζακύνθου, με την υπ' αριθ. 3/2016 απόφασή 
της, αποφάσισε την τροποποίηση και συμπλήρωση του 
Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, προκειμένου να 
εναρμονισθεί με τις διατάξεις του ν. 4335/2015, ο οποίος 
ισχύει από 1-1-2016, καθώς επίσης και αλλαγές που κρί-
νονται απαραίτητες για την εν γένει εύρυθμη λειτουργία 
του Πρωτοδικείου Ζακύνθου.

Στη συνέχεια, η Ολομέλεια, λαμβάνοντας υπόψη και 
το 101/29-3-2017 έγγραφο του Προέδρου Πρωτοδικών 
Ζακύνθου, Απόστολου Κολώνη, από το οποίο προκύ-
πτει αναλυτικά ο αριθμός των πολιτικών υποθέσεων 
που προσδιορίστηκαν, συζητήθηκαν και αναβλήθηκαν 
ανά δικάσιμο και διαδικασία, κατά το έτος 2016, μετά 
από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών της, έκρινε, 
ομόφωνα, ότι πρέπει να εγκριθεί εν μέρει οι γενομένη 
με την 3/2016 απόφαση της Ολομέλειας του Πρωτοδι-
κείου Ζακύνθου τροποποίηση-συμπλήρωση του Κα-
νονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου 
Ζακύνθου. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις αναφερόμενες 
στην συνέχεια διατάξεις του ΚΠολΔ, όπως αυτές ήδη 
ισχύουν, αναβολή της συζήτησης μπορεί να διαταχθεί 
(α) ύστερ' από αίτηση του διαδίκου, μία μόνο φορά ανά 

βαθμό δικαιοδοσίας, εφόσον υπάρχει σπουδαίος, κατά 
την κρίση του δικαστηρίου, λόγος με απλή σημείωση 
στο πινάκιο, σε περίπτωση δε αποχής των δικηγόρων, 
οι υποθέσεις αναβάλλονται υποχρεωτικά σε δικάσιμο 
που ανακοινώνει το δικαστήριο εντός αποκλειστικής 
προθεσμίας ενενήντα (90) ημερών ή σε άλλη εμβόλι-
μη δικάσιμο (αρθ. 241) (β) αυτεπάγγελτα ή ύστερα από 
αίτηση κάποιου διαδίκου, αν η διάγνωση της διαφοράς 
εξαρτάται, ολικά ή εν μέρει από την ύπαρξη ή ανυπαρξία 
μιας έννομης σχέσης ή την ακυρότητα ή την διάρρηξη 
μιας δικαιοπραξίας που συνιστά αντικείμενο άλλης δίκης 
εκκρεμούς σε πολιτικό ή διοικητικό δικαστήριο ή από ζή-
τημα που πρόκειται να κριθεί ή κρίνεται από διοικητική 
αρχή, εωσότου περατωθεί τελεσίδικα ή αμετάκλητα η 
άλλη δίκη ή εωσότου εκδοθεί από την διοικητική αρχή 
απόφαση που δεν θα μπορεί να προσβληθεί κ.λπ. ή αν 
είναι εκκρεμής ποινική αγωγή που επηρεάζει την διά-
γνωση της διαφοράς, εωσότου περατωθεί αμετάκλητα 
η ποινική διαδικασία (άρθ. 249 και 250 ΚΠολΔ, στις περι-
πτώσεις αυτές πρόκειται κατ’ ακριβολογία για αναστολή 
της δίκης) (γ) με αίτηση του κληρονόμου που ενάγεται 
για απαίτηση κατά της κληρονομιάς, μέχρι την πάροδο 
της προθεσμίας αποποίησης (άρθ. 265) (δ) με αίτηση του 
εναγομένου που προσεπικάλεσε τους ομοδίκους ή τους 
υπόχρεους για αποζημίωση ή το νομέα και αυτοί δεν 
εμφανίσθηκαν κατά την συζήτηση, εωσότου περάσει η 
προθεσμία για εμφάνιση που παρέχεται σ' αυτόν που έχει 
προσεπικληθεί κ.λπ. Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει 
ότι οι περιπτώσεις αναβολής της συζήτησης ενώπιον 
των πολιτικών δικαστηρίων προβλέπονται περιοριστικά 
από το νόμο και δεν παρέχεται η δυνατότητα αναβολής 
για άλλους λόγους και μάλιστα αυτεπάγγελτα από το 
δικαστήριο. Σύμφωνα με τα παραπάνω, η προβλεπομένη 
ρύθμιση στις προς έγκριση τροποποιήσεις και συμπλη-
ρώσεις του Κανονισμού υπό τους τίτλους «ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ 
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ - Πολιτικό Τμήμα», ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ-
ΔΙΚΕΙΟ - Πολιτικό Τμήμα (Τακτική Διαδικασία-Εκούσια 
Δικαιοδοσία)» «Πολιτικό Τμήμα (Ειδικές Διαδικασίες)», ως 
προς τον αριθμό των προσδιοριζόμενων προς συζήτηση 
υποθέσεων σε κάθε δικάσιμο ότι «Τυχόν εγγραφόμενες 
στο ως άνω πινάκιο υποθέσεις καθ' υπέρβαση του ως 
άνω αριθμού μπορούν να αναβάλλονται αυτεπαγγέλ-
τως κατά τη σειρά εγγραφής τους σε μεταγενέστερες 
δικάσιμους του ιδίου πολιτικού τμήματος με σχετική 
επισημείωση στο πινάκιο», δεν είναι νόμιμη και πρέπει 
να διαγραφεί.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 
Εγκρίνει εν μέρει την τροποποίηση - συμπλήρωση του  

Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου 
Ζακύνθου, η οποία επήλθε με την υπ' αριθ. 3/2016 από-
φαση της Ολομελείας του Πρωτοδικείου αυτού, η οποία 
διαμορφώνεται ως ακολούθως:

«ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ
Πολιτικό Τμήμα

Το Τμήμα αυτό συνεδριάζει την πρώτη εργάσιμη Τε-
τάρτη κάθε μήνα με ώρα έναρξης την 9.00 π.μ. Για κάθε 
δικάσιμο και ανά υπηρετούντα στη δικάζουσα σύνθεση 
Δικαστή, θα εγγράφονται προς συζήτηση στο πινάκιο, 
κατ' ανώτατο όριο δύο [2] υποθέσεις (τακτικής και ει-
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δικής διαδικασίας) εκδικαζόμενες με τις δικονομικές 
ρυθμίσεις του ν. 4335/2015 και δύο (2) υποθέσεις εκού-
σιας δικαιοδοσίας. Ο αριθμός των προσδιοριζόμενων 
προς εκδίκαση υποθέσεων σε κάθε δικάσιμο συνολικά 
δεν πρέπει να υπερβαίνει κατ' ανώτατο όριο τις τριάντα 
τέσσερις (34) συνολικά υποθέσεις (πρωτοείσακτες + μετ' 
αναβολής) (είκοσι τέσσερις (24) υποθέσεις τακτικής και 
ειδικής διαδικασίας και δέκα (10) υποθέσεις εκούσιας 
δικαιοδοσίας].

Ο Προϊστάμενος του Πρωτοδικείου, με πράξη του δύ-
ναται σε εξαιρετικές περιπτώσεις, προκειμένου να δι-
ευκολύνεται 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-
κύρωση της ή μη από την Ολομέλεια του Δικαστηρίου, η 
οποία συγκαλείται υποχρεωτικώς για το λόγο αυτό εντός 
ενός (1) μήνα από της έκδοσης της Πράξης. Σε περίπτω-
ση μη επικύρωσης δε θίγεται η εγκυρότητα της Πράξης 
ούτε παράγεται οιαδήποτε ακυρότητα αναφορικώς με 
τις υποθέσεις, οι οποίες κατανεμήθηκαν σε πινάκια, κατ' 
εφαρμογήν της εν λόγω Πράξης.

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ 
Πολιτικό Τμήμα 
(Τακτική Διαδικασία- Εκούσια Δικαιοδοσία)

Το Τμήμα αυτό συνεδριάζει την δεύτερη εργάσιμη 
Πέμπτη κάθε μήνα με ώρα έναρξης την 9.00 π.μ. Για 
κάθε δικάσιμο και ανά υπηρετούντα στη δικάζουσα 
σύνθεση Δικαστή, θα εγγράφονται προς συζήτηση στο 
πινάκιο, εκδικαζόμενες με τις δικονομικές ρυθμίσεις του 
ν. 4335/2015, κατ'ανώτατο όριο μία (1) υπόθεση τακτικής 
διαδικασίας, μία (1) έφεση κατά απόφασης Ειρηνοδι-
κείου, μία (1) υπόθεση κτηματολογικής διαφοράς και 
τρεις [3] υποθέσεις εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο αριθμός 
των προσδιοριζόμενων προς εκδίκαση υποθέσεων σε 
κάθε δικάσιμο συνολικά δεν πρέπει να υπερβαίνει κατ' 
ανώτατο όριο τις τριάντα οκτώ (38) συνολικά υποθέσεις 
(πρωτοείσακτες + μετ' αναβολής) τακτικής διαδικασίας 
και τις είκοσι δύο (22) υποθέσεις εκούσιας δικαιοδοσίας 
(εκ των οποίων οι πέντε (5) θα αφορούν σε κτηματολο-
γικές διαφορές). Οι δε υποθέσεις συναινετικών διαζυγί-
ων και ακούσιας νοσηλείας θα προσδιορίζονται χωρίς 
περιορισμό.

Εφαρμόζεται και για το παρόν Τμήμα η διάταξη του 
Κανονισμού που ισχύει για το Πολιτικό Τμήμα του Πο-
λυμελούς Πρωτοδικείου και παρέχει τη δυνατότητα 
στο Διευθύνοντα Προϊστάμενο του Πρωτοδικείου 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.

Πολιτικό Τμήμα 
(Ειδικές Διαδικασίες)

Το Τμήμα αυτό συνεδριάζει την πρώτη εργάσιμη Πέ-
μπτη κάθε μήνα με ώρα έναρξης την 9.00 π.μ. Ο αριθμός 

των προσδιοριζόμενων προς εκδίκαση υποθέσεων [οικο-
γενειακές και περιουσιακές διαφορές) σε κάθε δικάσιμο 
συνολικά δεν πρέπει να υπερβαίνει κατ' ανώτατο όριο τις 
σαράντα πέντε (45) συνολικά υποθέσεις (πρωτοείσακτες 
και μετ'από αναβολή) και ειδικότερα οι οικογενειακές δι-
αφορές δεν θα υπερβαίνουν τις δώδεκα (12) υποθέσεις, 
ενώ οι περιουσιακές διαφορές θα προσδιορίζονται ως 
εξής: α) μισθωτικές διαφορές έως επτά (7) υποθέσεις, ερ-
γατικές διαφορές έως οκτώ (8), διαφορές για ζημιές από 
αυτοκίνητα έως δέκα (10), ανακοπές περί την εκτέλεση 
έως πέντε (5) υποθέσεις και λοιπές υποθέσεις.

Εφαρμόζεται και για το παρόν Τμήμα η διάταξη του 
Κανονισμού που ισχύει για το Πολιτικό Τμήμα του Πο-
λυμελούς Πρωτοδικείου και παρέχει τη δυνατότητα 
στο Διευθύνοντα Προϊστάμενο του Πρωτοδικείου 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.

Προσδιορισμός δικασίμων και Πινάκια
Ο προσδιορισμός των δικασίμων των αγωγών, αιτή-

σεων και εφέσεων που κατατίθενται γίνεται ως ακολού-
θως: α) στις αγωγές τακτικής διαδικασίας, με πράξη του 
Προϊσταμένου του Πρωτοδικείου ή του νόμιμου αναπλη-
ρωτή του, ο οποίος μέσα σε 15 ημέρες από το κλείσιμο 
του φακέλου της υπόθεσης, ορίζει το Δικαστή και για τις 
υποθέσεις του Πολυμελούς Πρωτοδικείου τη σύνθεση 
του Δικαστηρίου. Στην τελευταία περίπτωση, ο Πρόεδρος 
της σύνθεσης ορίζει τον Εισηγητή και συγχρόνως ορίζεται 
ημέρα και ώρα συζήτησης στο ακροατήριο σε χρόνο όχι 
μεγαλύτερο από τριάντα ημέρες (30) από την παρέλευση 
της άνω προθεσμίας. Σε περίπτωση που ο προβλεπόμενος 
από τον Κανονισμό του Δικαστηρίου αριθμός υποθέσεων 
ανά Δικαστή καλυφθεί, ο ορισμός δικαστή γίνεται εντός 
του απολύτως αναγκαίου χρόνου, β) στις υποθέσεις των 
ειδικών διαδικασιών, με πράξη του Προϊσταμένου του 
Πρωτοδικείου ή του νόμιμου αναπληρωτή του μέσα σε 
εύλογο χρόνο, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) 
μήνες, με την επιφύλαξη ότι ο αριθμός των υποθέσεων δε 
θα ξεπερνά τον ως άνω προβλεπόμενο, γ) στις υποθέσεις 
αντιρρήσεων κατά της εκτέλεσης, με όμοια ως άνω πράξη, 
μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών από την κατάθεση 
της ανακοπής, δ) στις αιτήσεις για την υπαγωγή νομικών 
προσώπων στο καθεστώς της ειδικής εκκαθάρισης σε λει-
τουργία, με όμοια ως άνω πράξη, εντός είκοσι (20) ημερών 
από την υποβολή της (Μέρος Β' άρθρο 2 Παράγραφος Γ.3 
παρ. 16 του ν. 4336/14.8.2015), ε) στις αιτήσεις για ακούσια 
νοσηλεία που εισάγονται από τον Εισαγγελέα, με όμοια 
ως άνω πράξη, εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή 
της σχετικής αίτησης (άρθρο 96 παρ. 6 του ν. 2071/1992) 
και στ) στις υποθέσεις ασφαλιστικών μέτρων όπου έγι-
νε δεκτό το αίτημα χορήγησης προσωρινής διαταγής, η 
σχετική αίτηση ασφαλιστικών μέτρων προσδιορίζεται με 
όμοια ως άνω πράξη εντός τριάντα (30) ημερών.

Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η εγγραφή στο πινάκιο ή 
το έκθεμα εκάστης δικασίμου μείζονος του ανωτέρω 
προβλεπόμενου αριθμού υποθέσεων ανά δικάζοντα 
Δικαστή του Πολυμελούς ή του Μονομελούς Πρωτο-
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δικείου: α) σε περίπτωση εφαρμογής των άρθρων 31 
ΚΠολΔ (παρεπόμενες ή συναφείς διαφορές) και 246 
ΚΠολΔ (συνεκδίκαση εκκρεμών δικών) και β) σε επείγου-
σες περιπτώσεις. Στην περίπτωση αυτή ο Προϊστάμενος 
του Δικαστηρίου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του δικαι-
ούται να προσδιορίζει καθ' υπέρβαση του άνω αριθμού 
που καθορίζεται από τον Κανονισμό και ειδικότερα ως 
εξής: α) μέχρι δύο (2) υποθέσεις στην τακτική διαδικα-
σία του Πολυμελούς Πρωτοδικείου, β) μέχρι τέσσερις 
(4) υποθέσεις στην τακτική διαδικασία του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου, γ) μέχρι δύο (2) υποθέσεις ανά κατηγορία 
υποθέσεων στις ειδικές διαδικασίες. Σε περίπτωση μεί-
ωσης του αριθμού των υπηρετούντων στο Δικαστήριο, 
Δικαστών για οποιοδήποτε λόγο (μετάθεση, απόσπαση, 
αναρρωτική άδεια, οριστική παύση, μείωση οργανικών 
θέσεων κ.λπ.) ο Προϊστάμενος του Πρωτοδικείου ή ο 
νόμιμος αναπληρωτής του δύναται να μειώνει αναλόγως 
τον αριθμό των εγγραφόμενων στα πινάκια ή εκθέματα 
υποθέσεων, ενώ προκειμένου να διευκολύνεται η τα-
χεία απονομή της δικαιοσύνης και να αντιμετωπίζονται 
αποτελεσματικά οι άμεσες ανάγκες που δημιουργούνται 
από νομοθετικές μεταβολές, δύναται να αυξομειώνει τον 
αριθμό των αναφερομένων ως άνω προσδιοριζόμενων 
υποθέσεων. Η δε Πράξη αυτή ισχύει μέχρι την επικύρω-
ση της ή μη από την Ολομέλεια του Δικαστηρίου, η οποία 
συγκαλείται υποχρεωτικά για το λόγο αυτό εντός ενός 
(1) μήνα από την έκδοση της Πράξης. Σε περίπτωση μη 
επικύρωσης δε θίγεται η εγκυρότητα της Πράξης ούτε 
παράγεται οποιαδήποτε ακυρότητα αναφορικά με τις 
υποθέσεις, οι οποίες κατανεμήθηκαν σε πινάκια ή εκθέ-
ματα, κατ' εφαρμογή της.

Κατάργηση παλαιών πινακίων τακτικής 
διαδικασίας - Επίλυση Αμφισβητήσεων

Τα ήδη υφιστάμενα πινάκια της τακτικής διαδικασίας 

του Μονομελούς και Πολυμελούς Πρωτοδικείου από 
01.01.2016 καταργούνται και διατηρούνται μόνο για 
τις υποθέσεις που έχουν εγγραφεί σε αυτά μέχρι την 
31.12.2015, οι οποίες θα εξακολουθούν να εκδικάζονται 
κατά τις ισχύουσες μέχρι την ημερομηνία αυτή διατάξεις 
του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Οι αγωγές επί υποθέσεων τακτικής διαδικασίας που θα 
κατατίθενται μετά την 01.01.2016 θα προσδιορίζονται 
για όσο χρονικό διάστημα υφίστανται προσδιορισμένες 
υποθέσεις για τις προ της ως άνω ημερομηνίας κατατε-
θείσες αγωγές, στις ίδιες δικάσιμους, σε ξεχωριστά όμως 
πινάκια.

Ειδικότερα, και όσον αφορά τα ήδη υφιστάμενα πι-
νάκια τακτικής διαδικασίας για διαφορές από την εκτέ-
λεση, αυτά διατηρούνται και για τα δικόγραφα των 
ανακοπών που κατατίθενται και μετά την 01.01.2016, 
εφόσον η επίδοση της σχετικής επιταγής προς εκτέλεση 
έχει λάβει χώρα μέχρι την 31.12.2015. Στις περιπτώσεις 
αυτές, η εκδίκαση των εν λόγω υποθέσεων χωρεί κατά 
τις μέχρι την 31.12.2015 ισχύουσες διατάξεις [άρθρο 9 
παρ. 3 του ν.4335/2015 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής 
του ν.4334/2015 (Α' 80)].

Κάθε αμφισβήτηση σχετικά με την υπαγωγή διαφοράς 
ή υπόθεσης σε κάποιο από τα υπάρχοντα πινάκια, πριν 
την εγγραφή της στο σχετικό πινάκιο ή προσδιορισμό 
της επιλύεται από τον Πρόεδρο Πρωτοδικών ή το νόμιμο 
αναπληρωτή του».

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και εκδόθηκε, στην Αθήνα, 
στις 6 Απριλίου 2017.

  Η Πρόεδρος

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΘΑΝΟΥ - ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΥ  

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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