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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Έγκριση της τροποποίησης και συμπλήρωσης του
Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Κω, που επήλθε με την υπ’ αριθμ. 2/2016
απόφαση της Ολομέλειας αυτού.

2

Έγκριση εν μέρει της τροποποίησης του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου
Λάρισας, που επήλθε με την υπ’ αριθμ. 3/2016
απόφαση της Ολομέλειας αυτού.

3

Έγκριση εν μέρει της τροποποίησης και συμπλήρωσης του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας
του Πρωτοδικείου Βόλου, που επήλθε με την υπ’
αριθμ. 2/2016 απόφαση της Ολομέλειας αυτού».

4

Έγκριση της τροποποίησης του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Θηβών,
που επήλθε με την υπ’ αριθμ. 2/2016 απόφαση
της Ολομέλειας αυτού.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. απόφ. 23/2016
(1)
Έγκριση της τροποποίησης και συμπλήρωσης
του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του
Πρωτοδικείου Κω, που επήλθε με την υπ' αριθμ.
2/2016 απόφαση της Ολομέλειας αυτού.
Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
(Σε συμβούλιο)
Σήμερα, 7 Απριλίου 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 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) Ευφημία Λαμπροπούλου, 4) Ασπασία Καρέλλου,
5) Γεράσιμος Φουρλάνος, 6) Ειρήνη Κιουρκτσόγλου - Πε-
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τρουλάκη, 7) Δήμητρα Μπουρνάκα, Αντιπρόεδροι του
Αρείου Πάγου, 8) Νικόλαος Πάσσος, 9) Αντώνιος Ζευγώλης, 10) Στυλιανή Γιαννούκου, 11) Εμμανουήλ Κλαδογένης, 12) Γεώργιος Σακκάς, 13) Ελένη Διονυσοπούλου,
14) Ιωσήφ Τσαλαγανίδης, 15) Πάνος Πετρόπουλος, 16)
Αγγελική Αλειφεροπούλου - Εισηγήτρια, 17) Χαράλαμπος Καλαματιανός, 18) Γεώργιος Λέκκας, 19) Πηνελόπη
Ζωντανού, 20) Μαρία Χυτήρογλου, 21) Δημήτριος Χονδρογιάννης, 22) Αρτεμισία Παναγιώτου, 23) Χαράλαμπος
Μαχαίρας, 24) Αλτάνα Κοκκοβού, 25) Σοφία Ντάντου,
26) Δημήτριος Γεώργας, 27) Γεώργιος Αναστασάκος, 28)
Ιωάννης Μαγγίνας, 29) Δήμητρα Κοκοτίνη, 30) Διονυσία
Μπιτζούνη, 31) Γεώργιος Χοϊμές, 32) Μαρία Νικολακέα,
33) Νικήτας Χριστόπουλος, 34) Πέτρος Σαλίχος, 35) Ιωάννης Φιοράκης, 36) Ιωάννης Μπαλιτσάρης, 37) Γεώργιος
Παπαηλιάδης, 38) Αλεξάνδρα Κακκαβά, 39) Αγγελική
Τζαβάρα, 40) Κωστούλα Φλουρή-Χαλεβίδου, 41) Παρασκευή Καλαϊτζή και 42) Νικόλαος Τσάκος, Αρεοπαγίτες.
Κωλύονται και δεν παρέστησαν οι λοιποί Αντιπρόεδροι
του Αρείου Πάγου και Αρεοπαγίτες.
Παραστάθηκαν ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου
Γεώργιος Μπόμπολης, ως νόμιμος αναπληρωτής της
κωλυόμενης Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου Ευτέρπης
Κουτζαμάνη και των κωλυομένων αρχαιοτέρων του παραστάντος Αντεισαγγελέων του Αρείου Πάγου Μιλτιάδη
Ανδρειωτελλη και Γεωργίου Παντελή, και η Γραμματέας
της Ολομελείας Μάρθα Ψαραύτη, Προϊσταμένη Διεύθυνσης της Γραμματείας του Αρείου Πάγου.
Στην αρχή της συνεδρίασης, η Πρόεδρος γνωστοποίησε 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 Γραμματέας της Ολομελείας, εκφώνησε τα ονόματα των υπηρετούντων Αντιπροέδρων του Αρείου Πάγου και Αρεοπαγιτών, όπου διαπιστώθηκε, ότι από τους 70 υπηρετούντες
Δικαστές είναι παρόντες οι αναφερόμενοι στην αρχή
της παρούσας σαράντα δύο (42), 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 συνεδρίασης.

17478

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Η Ολομέλεια συγκλήθηκε νομίμως, με την από 21
Μαρτίου 2016 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του
Αρείου Πάγου, προς τους υπηρετούντες στον Αρειο
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. 2/2016 απόφασης της Ολομέλειας του Πρωτοδικείου Κω, η οποία διαβιβάσθηκε
στην Υπηρεσία μας με το υπ' αριθμ. 327/16-2-2016 έγγραφο της Προέδρου Πρωτοδικών Κω, Σοφίας Λυμπεριάδου, το οποίο έχει ως ακολούθως: «Σας διαβιβάζουμε
την υπ' αριθμ. 2/27-1-2016 απόφαση της Ολομέλειας των
Δικαστών του Πρωτοδικείου Κω, που αφορά την τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας του Πρωτοδικείου
Κω σχετικά με την τροποποίηση, τη συμπλήρωση και την
προσαρμογή του Κανονισμού στον Κώδικα Πολιτικής
Δικονομίας, όπως αυτός ισχύει από 1-1-2016, σύμφωνα
με τον νόμο 4335/2015, και παρακαλούμε για τις δικές
σας ενέργειες».
Η Εισηγήτρια - Αρεοπαγίτης Αγγελική Αλειφεροπούλου, αφού έθεσε υπόψη των μελών της Ολομέλειας:
α. το παραπάνω έγγραφο της Προέδρου Πρωτοδικών
Κω, καθώς και το 351/23-2-2016 έγγραφο της ιδίας, με
το συνημμένο σ' αυτό πίνακα χρεώσεων των πρωτοδικών, κατά το δικαστικό έτος 2014-2015, β. την υπό κρίση υπ' αριθμ. 2/2016 απόφαση της Ολομέλειας του ως
άνω Πρωτοδικείου και γ. την 350/23-2-2016 υπηρεσιακή
βεβαίωση, σχετικά με τον αριθμό των προβλεπόμενων
οργανικών θέσεων και υπηρετούντων υπαλλήλων της
γραμματείας, εισηγήθηκε την έγκριση της τροποποίησης
και συμπλήρωσης του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Κω, που επήλθε με την ως άνω
απόφαση της Ολομέλειας του Πρωτοδικείου, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο σκεπτικό και στο διατακτικό της
παρούσας.
Ο παριστάμενος Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου,
Γεώργιος Μπόμπολης, αφού ανέπτυξε την πρότασή του,
η οποία ήταν σύμφωνη με την πρόταση 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 Κω, με την υπ' αριθ. 2/2016 απόφασή της,
λαμβάνοντας υπόψη την τροποποίηση του Κώδικα
Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών
Λειτουργών, με το Ν. 4139/2013 και την τροποποίηση
του Κ.Πολ.Δικ. με το Ν. 4335/2015, τροποποίησε και συμπλήρωσε τον κανονισμό εσωτερικής υπηρεσίας, καθορίζοντας ειδικότερα 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) Κατάργηση παλαιών πινακίων τακτικής διαδικασίας -Επίλυση Αμφισβητήσεων
Τα ήδη υφιστάμενα πινάκια της τακτικής διαδικασίας του Μονομελούς και Πολυμελούς Πρωτοδικείου
από 1.1.2016 καταργούνται και διατηρούνται μόνο
για τις υποθέσεις που θα εγγραφούν σ' αυτά μέχρι την
31.12.2015, οι οποίες θα εξακολουθούν να εκδικάζονται
κατά τις ισχύουσες μέχρι την ημερομηνία αυτή διατάξεις
του ΚΠολΔ.
Ειδικότερα, και όσον αφορά τα ήδη υφιστάμενα πινάκια τακτικής διαδικασίας για διαφορές από την εκτέλεση,
αυτά διατηρούνται και για τα δικόγραφα των ανακοπών
που κατατίθενται και μετά την 1.1.2016, εφ' όσον 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 Ένατο
παρ. 3 Ν. 4335/2015 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του
Ν. 4334/2015 ( Α΄ 80 )»).
Κάθε αμφισβήτηση σχετικά με την υπαγωγή διαφοράς
ή υπόθεσης σε κάποιο από υπάρχοντα πινάκια πριν την
εγγραφή της στο σχετικό πινάκιο ή προσδιορισμό της,
επιλύεται από τον Διευθύνοντα το Πρωτοδικείο ή το νόμιμο αναπληρωτή του.
2] Πολυμελές Πρωτοδικείο
Το Πολυμελές Πρωτοδικείο δικάζει όλες τις υποθέσεις
τακτικής διαδικασίας, ειδικής διαδικασίας περιουσιακών
διαφορών, εκούσιας δικαιοδοσίας και ασφαλιστικών μέτρων, που υπάγονται στην καθ' ύλην αρμοδιότητα του, είτε
σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας,
είτε σύμφωνα με ειδικότερες διατάξεις άλλων νόμων.
Σε κάθε δικάσιμο του Πολυμελούς Πρωτοδικείου θα
εγγράφονται προς εκδίκαση: 1) μέχρι δέκα (10) υποθέσεις και συγκεκριμένα: α) μέχρι επτά (7) υποθέσεις τακτικής διαδικασίας β) μέχρι τρεις (3) υποθέσεις που θα δικάζονται κατά τη διαδικασία των περιουσιακών διαφορών,
2) υποθέσεις εκούσιας δικαιοδοσίας και ασφαλιστικών
μέτρων, χωρίς αριθμητικό περιορισμό.
3] Μονομελές Πρωτοδικείο
Στο Μονομελές Πρωτοδικείο εκδικάζονται όλες οι
υποθέσεις (τακτικής διαδικασίας, ειδικών διαδικασιών,
εκούσιας δικαιοδοσίας και ασφαλιστικών μέτρων), που
υπάγονται στην καθ' ύλην αρμοδιότητά του, είτε σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, είτε
σύμφωνα με ειδικότερες διατάξεις άλλων νόμων, καθώς
και οι εφέσεις κατά αποφάσεων Ειρηνοδικείων.

Τεύχος Β’ 1498/26.05.2016
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Για τις υποθέσεις αναγκαστικών απαλλοτριώσεων τηρείται έκθεμα.
Για κάθε δικάσιμο του Μονομελούς Πρωτοδικείου της
τακτικής διαδικασίας θα εγγράφονται προς εκδίκαση
στο οικείο πινάκιο και ανά υπηρετούντα στη δικάζουσα σύνθεση Δικαστή τρεις (3) υποθέσεις τακτικής διαδικασίας (συμπεριλαμβανομένων των υποθέσεων του
κτηματολογίου). Τους μήνες που είναι προσδιορισμένη
δικάσιμος πολιτικών υποθέσεων στην Κάλυμνο, ο αριθμός των ανωτέρω υποθέσεων τακτικής διαδικασίας που
θα εγγράφονται προς εκδίκαση στο οικείο πινάκιο και
ανά υπηρετούντα στη δικάζουσα σύνθεση Δικαστή, συνολικά, ήτοι και στην Κάλυμνο και στη Κω, δεν θα υπερβαίνει τις έξι (6).
Επίσης θα εγγράφονται προς εκδίκαση για κάθε δικάσιμο στο οικείο πινάκιο συνολικά (όχι ανά υπηρετούντα
δικαστή) τρεις (3) εφέσεις κατά αποφάσεων Ειρηνοδικείων, εκδοθέντων κατά την τακτική διαδικασία. Τους
μήνες που είναι προσδιορισμένη δικάσιμος πολιτικών
υποθέσεων στην Κάλυμνο, ο αριθμός των ανωτέρω
εφέσεων που θα εγγράφονται προς εκδίκαση στο οικείο
πινάκιο και ανά υπηρετούντα στη δικάζουσα σύνθεση
Δικαστή, συνολικά, ήτοι και στην Κάλυμνο και στη Κω,
δεν θα υπερβαίνει τις έξι (6).
Ο αριθμός των υποθέσεων ειδικής διαδικασίας, που
θα εγγράφονται στο οικείο πινάκιο διαφορών από την
οικογένεια, το γάμο και την ελεύθερη συμβίωση, καθεμιάς δικασίμου του Μονομελούς Πρωτοδικείου από
1-1-2016 ανέρχεται σε δέκα (10) συνολικά, με δυνατότητα προσαύξησης του αριθμού τους έως τρεις (3) από το
Δικαστή που διευθύνει το Πρωτοδικείο. Τους μήνες που
είναι προσδιορισμένη δικάσιμος πολιτικών υποθέσεων
στην Κάλυμνο, ο αριθμός των ανωτέρω υποθέσεων ειδικής διαδικασίας που θα εγγράφονται προς εκδίκαση
στο οικείο πινάκιο διαφορών από την οικογένεια, το
γάμο και την ελεύθερη συμβίωση, συνολικά, ήτοι και
στην Κάλυμνο και στη Κω, δεν θα υπερβαίνει και πάλι
τον ανωτέρω αριθμό.
Ο αριθμός των υποθέσεων ειδικής διαδικασίας, που
θα εγγράφονται στο οικείο πινάκιο περιουσιακών διαφορών, καθεμιάς δικασίμου του Μονομελούς Πρωτοδικείου από 1-1-2016 ανέρχεται σε δέκα (10) συνολικά, με
δυνατότητα προσαύξησης του αριθμού τους έως τρεις
(3) από το Δικαστή που διευθύνει το Πρωτοδικείο. Τους
μήνες που είναι προσδιορισμένη δικάσιμος πολιτικών
υποθέσεων στην Κάλυμνο, ο αριθμός των ανωτέρω υποθέσεων ειδικής διαδικασίας που θα εγγράφονται προς
εκδίκαση στο οικείο πινάκιο περιουσιακών διαφορών,
συνολικά, ήτοι και στην Κάλυμνο και στη Κω, δεν θα
υπερβαίνει και πάλι τον ανωτέρω αριθμό.
Ο αριθμός των υποθέσεων εκούσιας δικαιοδοσίας που
θα εγγράφονται στο οικείο πινάκιο καθεμιάς δικασίμου
του Μονομελούς Πρωτοδικείου από 1-1-2016 ανέρχεται
σε δεκαπέντε (15) συνολικά, με δυνατότητα προσαύξησης του συνολικού αριθμού τους έως πέντε (5) από
το Δικαστή που διευθύνει το Πρωτοδικείο. Τους μήνες
που είναι προσδιορισμένη δικάσιμος πολιτικών υποθέσεων στην Κάλυμνο, ο αριθμός των ανωτέρω υποθέσεων εκούσιας δικαιοδοσίας που θα εγγράφονται προς
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εκδίκαση στο οικείο πινάκιο, συνολικά, ήτοι και στην
Κάλυμνο και στη Κω, δεν θα υπερβαίνει και πάλι τον
ανωτέρω αριθμό.
Ο αριθμός των υποθέσεων άνευ πινακίου που θα εγγράφονται στο οικείο έκθεμα καθεμιάς δικασίμου του
Μονομελούς Πρωτοδικείου από 1-1-2016 ανέρχεται σε
πέντε (5) υποθέσεις συνολικά, με δυνατότητα προσαύξησης του αριθμού τους έως τρεις (3) από το Δικαστή
που διευθύνει το Πρωτοδικείο. Τους μήνες που είναι
προσδιορισμένη δικάσιμος πολιτικών υποθέσεων στην
Κάλυμνο, ο αριθμός των ανωτέρω υποθέσεων άνευ πινακίου που θα εγγράφονται προς εκδίκαση στο οικείο
έκθεμα, συνολικά, ήτοι και στην Κάλυμνο και στη Κω, δεν
θα υπερβαίνει και πάλι τον ανωτέρω αριθμό.
Ο αριθμός των υποθέσεων ασφαλιστικών μέτρων που
θα εγγράφονται στο οικείο έκθεμα καθεμιάς δικασίμου
του Μονομελούς Πρωτοδικείου από 1-1-2016 ανέρχεται
σε είκοσι (25) υποθέσεις συνολικά, με δυνατότητα προσαύξησης του αριθμού τους έως τρεις (3) από το Δικαστή που διευθύνει το Πρωτοδικείο. Τους μήνες που είναι
προσδιορισμένη δικάσιμος πολιτικών υποθέσεων στην
Κάλυμνο, ο αριθμός των ανωτέρω υποθέσεων ασφαλιστικών μέτρων που θα εγγράφονται προς εκδίκαση στο
οικείο έκθεμα, συνολικά, ήτοι και στην Κάλυμνο και στη
Κω, δεν θα υπερβαίνει τις τριάντα πέντε (35).
Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η εγγραφή στο πινάκιο
εκάστης δικασίμου μείζονος του ανωτέρω προβλεπόμενου αριθμού υποθέσεων ανά δικάζοντα Δικαστή του
Πολυμελούς ή Μονομελούς Πρωτοδικείου: α) σε περίπτωση εφαρμογής των άρθρων 31 ΚΠολΔ (παρεπόμενες ή συναφείς διαφορές) και 246 ΚΠολΔ (συνεκδίκαση
εκκρεμών δικών) και β) σε επείγουσες περιπτώσεις.
Στην περίπτωση αυτή ο Διευθύνων το Πρωτοδικείο ή ο
νόμιμος αναπληρωτής του δικαιούται να προσδιορίζει
καθ' υπέρβαση του άνω αριθμού που ορίζεται από τον
Κανονισμό και σε ποσοστό που δεν θα υπερβαίνει το
10% του αριθμού αυτού.
Ο Διευθύνων το Πρωτοδικείο, προκειμένου να διευκολύνεται η ταχεία απονομή της δικαιοσύνης και να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά οι άμεσες ανάγκες που
δημιουργούνται από νομοθετικές μεταβολές, δύναται με
πράξη του, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να αυξομειώνει
τον αριθμό των πινακίων ή εκθεμάτων, η δε πράξη αυτή
ισχύει μέχρι την επικύρωσή της ή μη από την Ολομέλεια
του Δικαστηρίου, η οποία συγκαλείται υποχρεωτικά για
το λόγο αυτό εντός τριών (3) μηνών από την έκδοση
της πράξης. Σε περίπτωση μη επικύρωσης δεν θίγεται
η εγκυρότητα της πράξης, ούτε παράγεται οιαδήποτε
ακυρότητα αναφορικά με τις υποθέσεις, οι οποίες κατανεμήθηκαν σε πινάκια ή εκθέματα, κατ' εφαρμογή της.
Το σύνολο των υποθέσεων τακτικής διαδικασίας που
θα χρεώνεται κάθε Δικαστής, δεν θα υπερβαίνει, τις ενενήντα (90) υποθέσεις και κατ' ανώτατο όριο τις εκατό
(100) ετησίως.
Στις υποθέσεις τακτικής διαδικασίας του Μονομελούς
και 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.
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Αρμόδιος Δικαστής για τον ορισμό δικασίμου και
δικαστών ορίζεται ο Διευθύνων το Πρωτοδικείο και οι
νόμιμοι αναπληρωτές του.
Οι ανωτέρω τροποποιήσεις ισχύουν από την ημέρα
της δημοσίευσης της σχετικής απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».
Ακολούθως, η Ολομέλεια, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών της, έκρινε, ομόφωνα, ότι πρέπει
να εγκριθεί η τροποποίηση και συμπλήρωση του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Κω, σύμφωνα με την 2/2016 απόφαση της Ολομέλειας αυτού.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Εγκρίνει την υπ' αριθμ. 2/2016 απόφαση της Ολομέλειας του Πρωτοδικείου Κω και την δι' αυτής τροποποίηση
και συμπλήρωση του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του, ως ακολούθως:
«1) Κατάργηση παλαιών πινακίων τακτικής διαδικασίας -Επίλυση Αμφισβητήσεων
Τα ήδη υφιστάμενα πινάκια της τακτικής διαδικασίας του Μονομελούς και Πολυμελούς Πρωτοδικείου
από 1.1.2016 καταργούνται και διατηρούνται μόνο
για τις υποθέσεις που θα εγγραφούν σ' αυτά μέχρι την
31.12.2015, οι οποίες θα εξακολουθούν να εκδικάζονται
κατά τις ισχύουσες μέχρι την ημερομηνία αυτή διατάξεις
του ΚΠολΔ.
Ειδικότερα, και όσον αφορά τα ήδη υφιστάμενα πινάκια τακτικής διαδικασίας για διαφορές από την εκτέλεση,
αυτά διατηρούνται και για τα δικόγραφα των ανακοπών
που κατατίθενται και μετά την 1.1.2016, εφ' όσον 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 Ένατο
παρ. 3 Ν. 4335/2015 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του
Ν. 4334/2015 ( Α΄ 80 )»).
Κάθε αμφισβήτηση σχετικά με την υπαγωγή διαφοράς
ή υπόθεσης σε κάποιο από υπάρχοντα πινάκια πριν την
εγγραφή της στο σχετικό πινάκιο ή προσδιορισμό της,
επιλύεται από τον Διευθύνοντα το Πρωτοδικείο ή το νόμιμο αναπληρωτή του.
2] Πολυμελές Πρωτοδικείο
Το Πολυμελές Πρωτοδικείο δικάζει όλες τις υποθέσεις
τακτικής διαδικασίας, ειδικής διαδικασίας περιουσιακών
διαφορών, εκούσιας δικαιοδοσίας και ασφαλιστικών μέτρων, που υπάγονται στην καθ' ύλην αρμοδιότητα του, είτε
σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας,
είτε σύμφωνα με ειδικότερες διατάξεις άλλων νόμων.
Σε κάθε δικάσιμο του Πολυμελούς Πρωτοδικείου θα
εγγράφονται προς εκδίκαση: 1) μέχρι δέκα (10) υποθέσεις και συγκεκριμένα: α) μέχρι επτά (7) υποθέσεις τακτικής διαδικασίας β) μέχρι τρεις (3) υποθέσεις που θα δικάζονται κατά τη διαδικασία των περιουσιακών διαφορών,
2) υποθέσεις εκούσιας δικαιοδοσίας και ασφαλιστικών
μέτρων, χωρίς αριθμητικό περιορισμό.
3] Μονομελές Πρωτοδικείο
Στο Μονομελές Πρωτοδικείο εκδικάζονται όλες οι
υποθέσεις (τακτικής διαδικασίας, ειδικών διαδικασιών,
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εκούσιας δικαιοδοσίας και ασφαλιστικών μέτρων), που
υπάγονται στην καθ' ύλην αρμοδιότητά του, είτε σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, είτε
σύμφωνα με ειδικότερες διατάξεις άλλων νόμων, καθώς
και οι εφέσεις κατά αποφάσεων Ειρηνοδικείων.
Για τις υποθέσεις αναγκαστικών απαλλοτριώσεων τηρείται έκθεμα.
Για κάθε δικάσιμο του Μονομελούς Πρωτοδικείου της
τακτικής διαδικασίας θα εγγράφονται προς εκδίκαση στο
οικείο πινάκιο και ανά υπηρετούντα στη δικάζουσα σύνθεση Δικαστή τρεις (3) υποθέσεις τακτικής διαδικασίας
(συμπεριλαμβανομένων των υποθέσεων του κτηματολογίου). Τους μήνες που είναι προσδιορισμένη δικάσιμος πολιτικών υποθέσεων στην Κάλυμνο, ο αριθμός των ανωτέρω υποθέσεων τακτικής διαδικασίας που θα εγγράφονται
προς εκδίκαση στο οικείο πινάκιο και ανά υπηρετούντα
στη δικάζουσα σύνθεση Δικαστή, συνολικά, ήτοι και στην
Κάλυμνο και στη Κω, δεν θα υπερβαίνει τις έξι (6).
Επίσης θα εγγράφονται προς εκδίκαση για κάθε δικάσιμο στο οικείο πινάκιο συνολικά (όχι ανά υπηρετούντα
δικαστή) τρεις (3) εφέσεις κατά αποφάσεων Ειρηνοδικείων, εκδοθέντων κατά την τακτική διαδικασία. Τους
μήνες που είναι προσδιορισμένη δικάσιμος πολιτικών
υποθέσεων οτην Κάλυμνο, ο αριθμός των ανωτέρω
εφέσεων που θα εγγράφονται προς εκδίκαση στο οικείο
πινάκιο και ανά υπηρετούντα οτη δικάζουσα σύνθεση
Δικαστή, συνολικά, ήτοι και στην Κάλυμνο και στη Κω,
δεν θα υπερβαίνει τις έξι (6).
Ο αριθμός των υποθέσεων ειδικής διαδικασίας, που
θα εγγράφονται στο οικείο πινάκιο διαφορών από την
οικογένεια, το γάμο και την ελεύθερη συμβίωση, καθεμιάς δικασίμου του Μονομελούς Πρωτοδικείου από
1-1-2016 ανέρχεται σε δέκα (10) συνολικά, με δυνατότητα προσαύξησης του αριθμού τους έως τρεις (3) από το
Δικαστή που διευθύνει το Πρωτοδικείο. Τους μήνες που
είναι προσδιορισμένη δικάσιμος πολιτικών υποθέσεων
στην Κάλυμνο, ο αριθμός των ανωτέρω υποθέσεων ειδικής διαδικασίας που θα εγγράφονται προς εκδίκαση
στο οικείο πινάκιο διαφορών από την οικογένεια, το
γάμο και την ελεύθερη συμβίωση, συνολικά, ήτοι και
στην Κάλυμνο και στη Κω, δεν θα υπερβαίνει και πάλι
τον ανωτέρω αριθμό.
Ο αριθμός των υποθέσεων ειδικής διαδικασίας, που
θα εγγράφονται στο οικείο πινάκιο περιουσιακών διαφορών, καθεμιάς δικασίμου του Μονομελούς Πρωτοδικείου από 1-1-2016 ανέρχεται σε δέκα (10) συνολικά, με
δυνατότητα προσαύξησης του αριθμού τους έως τρεις
(3) από το Δικαστή που διευθύνει το Πρωτοδικείο. Τους
μήνες που είναι προσδιορισμένη δικάσιμος πολιτικών
υποθέσεων οτην Κάλυμνο, ο αριθμός των ανωτέρω υποθέσεων ειδικής διαδικασίας που θα εγγράφονται προς
εκδίκαση στο οικείο πινάκιο περιουσιακών διαφορών,
συνολικά, ήτοι και στην Κάλυμνο και στη Κω, δεν θα
υπερβαίνει και πάλι τον ανωτέρω αριθμό.
Ο αριθμός των υποθέσεων εκούσιας δικαιοδοσίας που
θα εγγράφονται στο οικείο πινάκιο καθεμιάς δικασίμου
του Μονομελούς Πρωτοδικείου από 1-1-2016 ανέρχεται
σε δεκαπέντε (15) συνολικά, με δυνατότητα προσαύξησης του συνολικού αριθμού τους έως πέντε (5) από
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το Δικαστή που διευθύνει το Πρωτοδικείο. Τους μήνες
που είναι προσδιορισμένη δικάσιμος πολιτικών υποθέσεων στην Κάλυμνο, ο αριθμός των ανωτέρω υποθέσεων εκούσιας δικαιοδοσίας που θα εγγράφονται προς
εκδίκαση στο οικείο πινάκιο, συνολικά, ήτοι και στην
Κάλυμνο και στη Κω, δεν θα υπερβαίνει και πάλι τον
ανωτέρω αριθμό.
Ο αριθμός των υποθέσεων άνευ πινακίου που θα εγγράφονται στο οικείο έκθεμα καθεμιάς δικασίμου του
Μονομελούς Πρωτοδικείου από 1-1-2016 ανέρχεται σε
πέντε (5) υποθέσεις συνολικά, με δυνατότητα προσαύξησης του αριθμού τους έως τρεις (3) από το Δικαστή
που διευθύνει το Πρωτοδικείο. Τους μήνες που είναι
προσδιορισμένη δικάσιμος πολιτικών υποθέσεων στην
Κάλυμνο, ο αριθμός των ανωτέρω υποθέσεων άνευ πινακίου που θα εγγράφονται προς εκδίκαση στο οικείο
έκθεμα, συνολικά, ήτοι και στην Κάλυμνο και στη Κω, δεν
θα υπερβαίνει και πάλι τον ανωτέρω αριθμό.
Ο αριθμός των υποθέσεων ασφαλιστικών μέτρων που
θα εγγράφονται στο οικείο έκθεμα καθεμιάς δικασίμου
του Μονομελούς Πρωτοδικείου από 1-1-2016 ανέρχεται
σε είκοσι (25) υποθέσεις συνολικά, με δυνατότητα προσαύξησης του αριθμού τους έως τρεις (3) από το Δικαστή που διευθύνει το Πρωτοδικείο. Τους μήνες που είναι
προσδιορισμένη δικάσιμος πολιτικών υποθέσεων στην
Κάλυμνο, ο αριθμός των ανωτέρω υποθέσεων ασφαλιστικών μέτρων που θα εγγράφονται προς εκδίκαση στο
οικείο έκθεμα, συνολικά, ήτοι και στην Κάλυμνο και στη
Κω, δεν θα υπερβαίνει τις τριάντα πέντε (35).
Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η εγγραφή στο πινάκιο
εκάστης δικασίμου μείζονος του ανωτέρω προβλεπόμενου αριθμού υποθέσεων ανά δικάζοντα Δικαστή του
Πολυμελούς ή Μονομελούς Πρωτοδικείου: α) σε περίπτωση εφαρμογής των άρθρων 31 ΚΠολΔ (παρεπόμενες ή συναφείς διαφορές) και 246 ΚΠολΔ (συνεκδίκαση
εκκρεμών δικών) και β) σε επείγουσες περιπτώσεις.
Στην περίπτωση αυτή ο Διευθύνων το Πρωτοδικείο ή ο
νόμιμος αναπληρωτής του δικαιούται να προσδιορίζει
καθ' υπέρβαση του άνω αριθμού που ορίζεται από τον
Κανονισμό και σε ποσοστό που δεν θα υπερβαίνει το
10% του αριθμού αυτού.
Ο Διευθύνων το Πρωτοδικείο, προκειμένου να διευκολύνεται η ταχεία απονομή της δικαιοσύνης και να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά οι άμεσες ανάγκες που
δημιουργούνται από νομοθετικές μεταβολές, δύναται με
πράξη του, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να αυξομειώνει
τον αριθμό των πινακίων ή εκθεμάτων, η δε πράξη αυτή
ισχύει μέχρι την επικύρωση της ή μη από την Ολομέλεια
του Δικαστηρίου, η οποία συγκαλείται υποχρεωτικά για
το λόγο αυτό εντός τριών (3) μηνών από την έκδοση
της πράξης. Σε περίπτωση μη επικύρωσης δεν θίγεται
η εγκυρότητα της πράξης, ούτε παράγεται οιαδήποτε
ακυρότητα αναφορικά με τις υποθέσεις, οι οποίες κατανεμήθηκαν σε πινάκια ή εκθέματα, κατ' εφαρμογή της.
Το σύνολο των υποθέσεων τακτικής διαδικασίας που
θα χρεώνεται κάθε Δικαστής, δεν θα υπερβαίνει, τις ενενήντα (90) υποθέσεις και κατ' ανώτατο όριο τις εκατό
(100) ετησίως.
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Στις υποθέσεις τακτικής διαδικασίας του Μονομελούς
και 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.
Αρμόδιος Δικαστής για τον ορισμό δικασίμου και
δικαστών ορίζεται ο Διευθύνων το Πρωτοδικείο και οι
νόμιμοι αναπληρωτές του.
Οι ανωτέρω τροποποιήσεις ισχύουν από την ημέρα
της δημοσίευσης της σχετικής απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».
Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και εκδόθηκε, στην Αθήνα,
στις 7 Απριλίου 2016.
Η Πρόεδρος
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΘΑΝΟΥ-ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΥ
Ι

Αριθμ. απόφ. 24/2016
(2)
Έγκριση εν μέρει της τροποποίησης του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου
Λάρισας, που επήλθε με την υπ' αριθμ. 3/2016
απόφαση της Ολομέλειας αυτού.
Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
(Σε συμβούλιο)
Σήμερα, 7 Απριλίου 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 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) Ευφημία Λαμπροπούλου, 4) Ασπασία Καρέλλου, 5) Γεράσιμος Φουρλάνος, 6) Ειρήνη Κιουρκτσόγλου-Πετρουλάκη,
7) Δήμητρα Μπουρνάκα, Αντιπρόεδροι του Αρείου Πάγου, 8) Νικόλαος Πάσσος, 9) Αντώνιος Ζευγώλης, 10) Στυλιανή Γιαννούκου, 11) Εμμανουήλ Κλαδογένης, 12) Γεώργιος Σακκάς, 13) Ελένη Διονυσοπούλου, 14) Ιωσήφ
Τσαλαγανίδης, 15) Πάνος Πετρόπουλος, 16) Αγγελική
Αλειφεροπούλου - Εισηγήτρια, 17) Χαράλαμπος Καλαματιανός, 18) Γεώργιος Λέκκας, 19) Πηνελόπη Ζωντανού,
20) Μαρία Χυτήρογλου, 21) Δημήτριος Χονδρογιάννης,
22) Αρτεμισία Παναγιώτου, 23) Χαράλαμπος Μαχαίρας,
24) Αλτάνα Κοκκοβού, 25) Σοφία Ντάντου, 26) Δημήτριος
Γεώργας, 27) Γεώργιος Αναστασάκος, 28) Ιωάννης Μαγγίνας, 29) Δήμητρα Κοκοτίνη, 30) Διονυσία Μπιτζούνη,
31) Γεώργιος Χοϊμές, 32) Μαρία Νικολακέα, 33) Νικήτας
Χριστόπουλος, 34) Πέτρος Σαλίχος, 35) Ιωάννης Φιοράκης, 36) Ιωάννης Μπαλιτσάρης, 37) Γεώργιος Παπαηλιάδης, 38) Αλεξάνδρα Κακκαβά, 39) Αγγελική Τζαβάρα,
40) Κωστούλα Φλουρή-Χαλεβίδου, 41) Παρασκευή Καλαϊτζή και 42) Νικόλαος Τσάκος, Αρεοπαγίτες. Κωλύονται
και δεν παρέστησαν οι λοιποί Αντιπρόεδροι του Αρείου
Πάγου και Αρεοπαγίτες.
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Παραστάθηκαν ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου
Γεώργιος Μπόμπολης, ως νόμιμος αναπληρωτής της
κωλυόμενης Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου Ευτέρπης
Κουτζαμάνη και των κωλυομένων αρχαιοτέρων του παραστάντος Αντεισαγγελέων του Αρείου Πάγου Μιλτιάδη
Ανδρειωτελλη και Γεωργίου Παντελή, και η Γραμματέας
της Ολομελείας Μάρθα Ψαραύτη, Προϊσταμένη Διεύθυνσης της Γραμματείας του Αρείου Πάγου.
Στην αρχή της συνεδρίασης, η Πρόεδρος γνωστοποίησε 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 Γραμματέας της Ολομελείας, εκφώνησε τα ονόματα των υπηρετούντων Αντιπροέδρων του Αρείου Πάγου και Αρεοπαγιτών, όπου διαπιστώθηκε, ότι από τους 70 υπηρετούντες
Δικαστές είναι παρόντες οι αναφερόμενοι στην αρχή
της παρούσας σαράντα δύο (42), 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 συνεδρίασης.
Η Ολομέλεια συγκλήθηκε νομίμως, με την από 21
Μαρτίου 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 έγκριση ή μη της υπ' αριθμ. 3/2016 απόφασης της Ολομέλειας
του Πρωτοδικείου Λάρισας, η οποία διαβιβάσθηκε στην
Υπηρεσία μας με το υπ' αριθμ. 393/1-3-2016 έγγραφο
της Διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Λάρισας, Αικατερίνης Παπαγιάννη, Προέδρου Πρωτοδικών, το οποίο έχει
ως ακολούθως: «Σας αποστέλλουμε αντίγραφο της υπ'
αριθμ. 3/2016 απόφασης της Ολομέλειας των Δικαστών
του Πρωτοδικείου Λάρισας».
Η Εισηγήτρια - Αρεοπαγίτης Αγγελική Αλειφεροπούλου, αφού έθεσε υπόψη των μελών της Ολομέλειας: α. το
παραπάνω έγγραφο της Διευθύνουσας το Πρωτοδικείο
Λάρισας, β. την υπό κρίση υπ' αριθμ. 3/2016 απόφαση
της Ολομέλειας του ως άνω Πρωτοδικείου και γ. την
471/16-3-2016 υπηρεσιακή βεβαίωση, σχετικά με τον
αριθμό των προβλεπόμενων οργανικών θέσεων και υπηρετούντων υπαλλήλων της γραμματείας, εισηγήθηκε
την έγκριση εν μέρει της τροποποίησης του Κανονισμού
Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Λάρισας, που
επήλθε με την ως άνω απόφαση της Ολομέλειάς του,
όπως αναλυτικά αναφέρεται στο σκεπτικό και στο διατακτικό της παρούσας.
Ο παριστάμενος Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου,
Γεώργιος Μπόμπολης, αφού ανέπτυξε την πρότασή του,
η οποία ήταν σύμφωνη με την πρόταση 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 Οργανι-
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σμού 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 έγκριση 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 Λάρισας, με την υπ' αριθ. 3/2016 απόφασή της
τροποποίησε τον Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του
Πρωτοδικείου, μετά την τροποποίηση του Κ.Πολ.Δικ. από
1-1-2016 με το Ν. 4335/2015, και ειδικότερα ως προς: α.
Ανακαθορισμό του αριθμού των υποθέσεων που θα προσδιορίζονται προς συζήτηση στα τμήματα του Πολυμελούς
Πρωτοδικείου. β. Καθορισμό ξεχωριστού πινακίου οικογενειακών διαφορών, αριθμού και ημέρας για την εκδίκαση
των διαφορών αυτών. Γ. Καθορισμό ξεχωριστού πινακίου
περιουσιακών διαφορών, αριθμού, ημέρας και ώρας για
την εκδίκαση των διαφορών αυτών. Δ. Ανακαθορισμό των
πινακίων τακτικής διαδικασίας Μονομελούς Πρωτοδικείου
και των προσδιοριζόμενων υποθέσεων. Κατάργηση του
δ΄πινακίου εκούσιας δικαιοδοσίας του Μονομελούς Πρωτοδικείου για την εκδίκαση των συναινετικών διαζυγίων. ε.
Προσδιορισμός δικασίμων για τις πολιτικές υποθέσεις έως
την 18 Δεκεμβρίου και έως την 18 Ιουνίου εκάστου έτους.
Οι τροποποιήσεις αυτές έχουν ως εξής:
«ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
Άρθρο 5
Α) Το Πολυμελές Πρωτοδικείο Λάρισας διαιρούμενο σε
δύο τμήματα, και με την εις το άρθρο 13 του παρόντος
αναφερόμενη εξαίρεση, θα συνεδριάζει στο ακροατήριο του την 09:00 ώρα, κάθε πρώτη, δεύτερη, τρίτη και
τέταρτη εργάσιμη Τρίτη, διαδοχικώς κατά τμήμα, ήτοι
την πρώτη και τρίτη εργάσιμη Τρίτη το Α΄ Τμήμα και
την δεύτερη και τέταρτη εργάσιμη Τρίτη το Β΄ Τμήμα,
για την εκδίκαση υποθέσεων τακτικής διαδικασίας και
κάθε πρώτη και τρίτη εργάσιμη Τρίτη διαδοχικώς κατά
τμήμα, ήτοι την πρώτη εργάσιμη Τρίτη το Α΄ Τμήμα και
την τρίτη εργάσιμη Τρίτη το Β΄ Τμήμα, για την εκδίκαση
υποθέσεων εκούσιας δικαιοδοσίας.
Β) Τα Μονομελή Πρωτοδικεία θα συνεδριάζουν στα
ακροατήρια του Πρωτοδικείου:
ΠΙΝΑΚΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - Ημέρα συνεδρίασης Δευτέρα - ώρα 9.00
1) Κάθε 2η και 3η εργάσιμη Δευτέρα εκάστου μηνός
για την εκδίκαση υποθέσεων γαμικών διαφορών και διαφορών από την ελεύθερη συμβίωση.
2) Κάθε 1η, 2η και 3η εργάσιμη Δευτέρα εκάστου μηνός για την εκδίκαση υποθέσεων διατροφής και επιμέ-
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λειας τέκνων, διαφορές γονέων και τέκνων και λοιπές
οικογενειακές διαφορές.
ΠΙΝΑΚΙΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - Ημέρα Συνεδρίασης Πέμπτη
1) Κάθε 1η και 2η εργάσιμη Πέμπτη εκάστου μήνα και
ώρα 10:00, για την εκδίκαση υποθέσεων ζημιών από αυτοκίνητα.
2) Κάθε 1η, 2η και 3η εργάσιμη Πέμπτη εκάστου μήνα
και ώρα 09:00, για την εκδίκαση υποθέσεων εργατικών
διαφορών, διαφορών επαγγελματιών και οργανισμών
κοινωνικής ασφάλισης και διαφορών από αμοιβές.
3) Κάθε 1η, 3η και 4η εργάσιμη Πέμπτη εκάστου μήνα
και ώρα 09.00 για την εκδίκαση υποθέσεων διαφορών
από πιστωτικούς τίτλους.
4) Κάθε 3η και 4η εργάσιμη Πέμπτη εκάστου μήνα και
ώρα 10.00 για την εκδίκαση υποθέσεων μισθωτικών διαφορών και διαφορών από οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία.
5) Κάθε 4η εργάσιμη Πέμπτη εκάστου μήνα και ώρα
09:00 για την εκδίκαση υποθέσεων αναγκαστικών απαλλοτριώσεων.
6) Κάθε 1η εργάσιμη Δευτέρα εκάστου μήνα και ώρα
11:00 για την εκδίκαση εφέσεων κατ' αποφάσεων Ειρηνοδικείου, που έχουν εκδοθεί κατά την ειδική διαδικασία.
ΠΙΝΑΚΙΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ-ΕΚΟΥΣΙΑΣ
7) Κάθε 1η, 2η και 3η εργάσιμη Τρίτη εκάστου μήνα
και ώρα 09:00 για την εκδίκαση υποθέσεων τακτική διαδικασίας.
8) Κάθε 1η και 2η εργάσιμη Τρίτη εκάστου μήνα και
ώρα 09:00 για την εκδίκαση εφέσεων κατ' αποφάσεων
του Ειρηνοδικείου που έχουν εκδοθεί κατά την τακτική
διαδικασία και κατ' αποφάσεων ασφαλιστικών νομής
του Ειρηνοδικείου.
9) Κάθε 1η, 2η και 3η εργάσιμη Τρίτη εκάστου μήνα
και ώρα 12:00, για την εκδίκαση υποθέσεων εκούσιας
δικαιοδοσίας.
10) Κάθε 1η , 2η και 3η εργάσιμη Παρασκευή εκάστου
μήνα και ώρα 11:00, για την εκδίκαση αιτήσεων συναινετικών διαζυγίων.

2) Μέχρι 20 υποθέσεις σε καθένα από τα τρία, κατά
μήνα, πινάκια εργατικών διαφορών, διαφορών επαγγελματιών και οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης και
διαφορών από αμοιβές.
5) Μέχρι 17 υποθέσεις σε καθένα από τα τρία, κατά
μήνα, πινάκια διαφορών από πιστωτικούς τίτλους.
6) Μέχρι 25 υποθέσεις σε καθένα από τα δύο, κατά
μήνα, πινάκια μισθωτικών διαφορών και διαφορών από
οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία.
7) Μέχρι 5 υποθέσεις στο έκθεμα υποθέσεων απαλλοτρώσεων εκάστου μήνα.
8) Μέχρι 10 υποθέσεις στο πινάκιο εφέσεων εκάστου
μήνα, κατ' αποφάσεων του Ειρηνοδικείου που έχουν εκδοθεί κατά την ειδική διαδικασία.
ΠΙΝΑΚΙΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ-ΕΚΟΥΣΙΑΣ
9) Μέχρι 15 υποθέσεις τακτικής διαδικασίας σε καθένα
από τα τρία πινάκια εκάστης εκ των τριών δικασίμων
κατά μήνα (9 συνολικά πινάκια το μήνα) και επιπλέον
15 υποθέσεις ανά δικάσιμο (ήτοι 5 υποθέσεις σε κάθε
πινάκιο της κάθε δικασίμου),προσδιορισθείσες σύμφωνα με το άρθρο 237 του 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 και μετά το πέρας αυτών,
10 υποθέσεις ανά δικαστή ανά δικάσιμο, σύμφωνα με
το Ν. 4335/2015, όσες δηλαδή θα προσδιορίζονται σε
κάθε πινάκιο της κάθε δικασίμου.
10) Μέχρι 10 υποθέσεις σε καθένα από τα δύο κατά
μήνα πινάκια εφέσεων κατ' αποφάσεων του Ειρηνοδικείου που έχουν εκδοθεί κατά την τακτική διαδικασία
και κατ' αποφάσεων ασφαλιστικών νομής του Ειρηνοδικείου.
11) Μέχρι 35 υποθέσεις σε καθένα από τα τρία κατά
μήνα πινάκια υποθέσεων εκούσιας δικαιοδοσίας.
12) Μέχρι 15 υποθέσεις σε καθένα από τα τρία κατά
μήνα πινάκια αιτήσεων συναινετικών διαζυγίων.

Άρθρο 6
Ο αριθμός των πολιτικών υποθέσεων που θα εγγράφονται στα πινάκια ή στα εκθέματα ορίζεται ως εξής:
Α) Στα πινάκια του Πολυμελούς Πρωτοδικείου μέχρι 13
υποθέσεις σε κάθε πινάκιο τακτικής διαδικασίας και μέχρι 5 υποθέσεις σε κάθε πινάκιο εκούσιας δικαιοδοσίας
εκάστου τμήματος μέχρι πέρατος των ήδη προσδιορισμένων κατά τις καταργηθείσες διατάξεις του ΚΠολΔ και
μετά το πέρας αυτών, μέχρι 10 υποθέσεις σε κάθε πινάκιο
τακτικής και μέχρι 5 υποθέσεις σε κάθε πινάκιο εκούσιας.
Β) Στο Μονομελές Πρωτοδικείο:
ΠΙΝΑΚΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
1) Μέχρι 16 υποθέσεις σε καθένα από τα δύο, κατά
μήνα, πινάκια γαμικών διαφορών και διαφορών από την
ελεύθερη συμβίωση.
2) Μέχρι 16 υποθέσεις σε καθένα από τα τρία, κατά
μήνα, πινάκια διατροφής και επιμέλειας τέκνων, σχέσεις
γονέων και τέκνων και λοιπών οικογενειακών διαφορών.
ΠΙΝΑΚΙΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
1) Μέχρι 12 υποθέσεις σε καθένα από τα δύο, κατά
μήνα, πινάκια διαφορών ζημιών από αυτοκίνητα.

Άρθρο 13
Κατ' εξαίρεση των ανωτέρω οριζομένων δικασίμων:
Α) Το Πολυμελές Πρωτοδικείο: 1) Κατά το μήνα Σεπτέμβριο θα συνεδριάζει τις δύο τελευταίες εργάσιμες Τρίτες,
στην πρώτη δικάσιμο το Α΄ τμήμα και στη δεύτερη δικάσιμο το Β΄τμήμα, 2) κατά το μήνα Ιούνιο θα συνεδριάζουν
το Α΄ και το Β΄ τμήματα την 1η εργάσιμη Τρίτη του μήνα
και κατά τη δικάσιμο αυτή, θα προσδιορίζονται μέχρι
40 υποθέσεις τακτικής διαδικασίας και 20 υποθέσεις
εκούσιας δικαιοδοσίας, οι οποίες θα κατανέμονται στα
τμήματα κατά το λόγο της επιβαρύνσεως τους κατά το
διανυόμενο δικαστικό έτος.
Άρθρο 14
Οι υποθέσεις όλων των πολιτικών τμημάτων θα προσδιορίζονται σε δικάσιμους έως την 18 Δεκεμβρίου και
έως την 18 Ιουνίου εκάστου έτους. Ο παρών κανονισμός
τίθεται σε ισχύ από το νέο δικαστικό έτος».
Ακολούθως, η Ολομέλεια, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών της, έκρινε, ομόφωνα, ότι, για
την εύρυθμη λειτουργία του Πρωτοδικείου Λάρισας και
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την απονομή της δικαιοσύνης σε ικανοποιητικό βαθμό,
πρέπει να εγκριθεί εν μέρει η ως άνω γενομένη τροποποίηση του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας αυτού,
σύμφωνα με την 3/2016 απόφαση της Ολομελείας του,
με την τροποποίηση του άρθρου 6 στοιχ. Β (ΠΙΝΑΚΙΟ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ) αριθ. 2, ως προς τον αριθμό των προσδιοριζόμενων σε καθένα από τα τρία, κατά
μήνα, πινάκια εργατικών διαφορών, διαφορών επαγγελματιών και οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης και
διαφορών από αμοιβές, που θα είναι μέχρι είκοσι πέντε
(25), αντί των 20 προβλεπομένων με την άνω τροποποίηση ανά πινάκιο, κατά τα αναφερόμενα ειδικότερα
στο διατακτικό.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Εγκρίνει εν μέρει την υπ' αριθμ. 3/2016 απόφαση της
Ολομέλειας του Πρωτοδικείου Λάρισας και την δι' αυτής
τροποποίηση του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας
του, ως ακολούθως:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

5) Κάθε 4η εργάσιμη Πέμπτη εκάστου μήνα και ώρα
09:00 για την εκδίκαση υποθέσεων αναγκαστικών απαλλοτριώσεων.
6) Κάθε 1η εργάσιμη Δευτέρα εκάστου μήνα και ώρα
11:00 για την εκδίκαση εφέσεων κατ' αποφάσεων Ειρηνοδικείου, που έχουν εκδοθεί κατά την ειδική διαδικασία.
ΠΙΝΑΚΙΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ-ΕΚΟΥΣΙΑΣ
7) Κάθε 1η, 2η και 3η εργάσιμη Τρίτη εκάστου μήνα
και ώρα 09:00 για την εκδίκαση υποθέσεων τακτική διαδικασίας.
8) Κάθε 1η και 2η εργάσιμη Τρίτη εκάστου μήνα και
ώρα 09:00 για την εκδίκαση εφέσεων κατ' αποφάσεων
του Ειρηνοδικείου που έχουν εκδοθεί κατά την τακτική
διαδικασία και κατ' αποφάσεων ασφαλιστικών νομής
του Ειρηνοδικείου.
9) Κάθε 1η, 2η και 3η εργάσιμη Τρίτη εκάστου μήνα
και ώρα 12:00, για την εκδίκαση υποθέσεων εκούσιας
δικαιοδοσίας.
10) Κάθε 1η, 2η και 3η εργάσιμη Παρασκευή εκάστου
μήνα και ώρα 11:00, για την εκδίκαση αιτήσεων συναινετικών διαζυγίων.

Άρθρο 5
Α) Το Πολυμελές Πρωτοδικείο Λάρισας διαιρούμενο σε
δύο τμήματα, και με την εις το άρθρο 13 του παρόντος
αναφερόμενη εξαίρεση, θα συνεδριάζει στο ακροατήριό του την 09:00 ώρα, κάθε πρώτη, δεύτερη, τρίτη και
τέταρτη εργάσιμη Τρίτη, διαδοχικώς κατά τμήμα, ήτοι
την πρώτη και τρίτη εργάσιμη Τρίτη το Α' Τμήμα και την
δεύτερη και τέταρτη εργάσιμη Τρίτη το Β' Τμήμα, για
την εκδίκαση υποθέσεων τακτικής διαδικασίας και κάθε
πρώτη και τρίτη εργάσιμη Τρίτη διαδοχικώς κατά τμήμα,
ήτοι την πρώτη εργάσιμη Τρίτη το Α' Τμήμα και την τρίτη
εργάσιμη Τρίτη το Β' Τμήμα, για την εκδίκαση υποθέσεων
εκούσιας δικαιοδοσίας.
Β) Τα Μονομελή Πρωτοδικεία θα συνεδριάζουν στα
ακροατήρια του Πρωτοδικείου:
ΠΙΝΑΚΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - Ημέρα συνεδρίασης Δευτέρα - ώρα 9.00
1) Κάθε 2η και 3η εργάσιμη Δευτέρα εκάστου μηνός
για την εκδίκαση υποθέσεων γαμικών διαφορών και διαφορών από την ελεύθερη συμβίωση.
2) Κάθε 1η, 2η και 3η εργάσιμη Δευτέρα εκάστου μηνός για την εκδίκαση υποθέσεων διατροφής και επιμέλειας τέκνων, διαφορές γονέων και τέκνων και λοιπές
οικογενειακές διαφορές.
ΠΙΝΑΚΙΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - Ημέρα Συνεδρίασης Πέμπτη
1) Κάθε 1η και 2η εργάσιμη Πέμπτη εκάστου μήνα και
ώρα 10:00, για την εκδίκαση υποθέσεων ζημιών από αυτοκίνητα.
2) Κάθε 1η, 2η και 3η εργάσιμη Πέμπτη εκάστου μήνα
και ώρα 09:00, για την εκδίκαση υποθέσεων εργατικών
διαφορών, διαφορών επαγγελματιών και οργανισμών
κοινωνικής ασφάλισης και διαφορών από αμοιβές.
3) Κάθε 1η, 3η και 4η εργάσιμη Πέμπτη εκάστου μήνα
και ώρα 09.00 για την εκδίκαση υποθέσεων διαφορών
από πιστωτικούς τίτλους.
4) Κάθε 3η και 4η εργάσιμη Πέμπτη εκάστου μήνα και
ώρα 10.00 για την εκδίκαση υποθέσεων μισθωτικών διαφορών και διαφορών από οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία.

Άρθρο 6
Ο αριθμός των πολιτικών υποθέσεων που θα εγγράφονται στα πινάκια ή στα εκθέματα ορίζεται ως εξής:
Α) Στα πινάκια του Πολυμελούς Πρωτοδικείου μέχρι 13
υποθέσεις σε κάθε πινάκιο τακτικής διαδικασίας και μέχρι 5 υποθέσεις σε κάθε πινάκιο εκούσιας δικαιοδοσίας
εκάστου τμήματος μέχρι πέρατος των ήδη προσδιορισμένων κατά τις καταργηθείσες διατάξεις του ΚΠολΔ και
μετά το πέρας αυτών, μέχρι 10 υποθέσεις σε κάθε πινάκιο
τακτικής και μέχρι 5 υποθέσεις σε κάθε πινάκιο εκούσιας.
Β) Στο Μονομελές Πρωτοδικείο:
ΠΙΝΑΚΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
1) Μέχρι 16 υποθέσεις σε καθένα από τα δύο, κατά
μήνα, πινάκια γαμικών διαφορών και διαφορών από την
ελεύθερη συμβίωση.
2) Μέχρι 16 υποθέσεις σε καθένα από τα τρία, κατά
μήνα, πινάκια διατροφής και επιμέλειας τέκνων, σχέσεις
γονέων και τέκνων και λοιπών οικογενειακών διαφορών.
ΠΙΝΑΚΙΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
1) Μέχρι 12 υποθέσεις σε καθένα από τα δύο, κατά
μήνα, πινάκια διαφορών ζημιών από αυτοκίνητα.
2) Μέχρι 25 υποθέσεις σε καθένα από τα τρία, κατά
μήνα, πινάκια εργατικών διαφορών, διαφορών επαγγελματιών και οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης και
διαφορών από αμοιβές.
5) Μέχρι 17 υποθέσεις σε καθένα από τα τρία, κατά
μήνα, πινάκια διαφορών από πιστωτικούς τίτλους.
6) Μέχρι 25 υποθέσεις σε καθένα από τα δύο, κατά
μήνα, πινάκια μισθωτικών διαφορών και διαφορών από
οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία.
7) Μέχρι 5 υποθέσεις στο έκθεμα υποθέσεων απαλλοτριώσεων εκάστου μήνα.
8) Μέχρι 10 υποθέσεις στο πινάκιο εφέσεων εκάστου
μήνα, κατ' αποφάσεων του Ειρηνοδικείου που έχουν εκδοθεί κατά την ειδική διαδικασία.
ΠΙΝΑΚΙΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ-ΕΚΟΥΣΙΑΣ
9) Μέχρι 15 υποθέσεις τακτικής διαδικασίας σε καθένα
από τα τρία πινάκια εκάστης εκ των τριών δικασίμων
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κατά μήνα (9 συνολικά πινάκια το μήνα) και επιπλέον
15 υποθέσεις ανά δικάσιμο (ήτοι 5 υποθέσεις σε κάθε
πινάκιο της κάθε δικασίμου), προσδιορισθείσες σύμφωνα με το άρθρο 237 του 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 και μετά το πέρας αυτών,
10 υποθέσεις ανά δικαστή ανά δικάσιμο, σύμφωνα με
το Ν. 4335/2015, όσες δηλαδή θα προσδιορίζονται σε
κάθε πινάκιο της κάθε δικασίμου.
10) Μέχρι 10 υποθέσεις σε καθένα από τα δύο κατά
μήνα πινάκια εφέσεων κατ' αποφάσεων του Ειρηνοδικείου που έχουν εκδοθεί κατά την τακτική διαδικασία
και κατ' αποφάσεων ασφαλιστικών νομής του Ειρηνοδικείου.
11) Μέχρι 35 υποθέσεις σε καθένα από τα τρία κατά
μήνα πινάκια υποθέσεων εκούσιας δικαιοδοσίας.
12) Μέχρι 15 υποθέσεις σε καθένα από τα τρία κατά
μήνα πινάκια αιτήσεων συναινετικών διαζυγίων.
Άρθρο 13
Κατ' εξαίρεση των ανωτέρω οριζομένων δικασίμων:
Α) Το Πολυμελές Πρωτοδικείο: 1) Κατά το μήνα Σεπτέμβριο θα συνεδριάζει τις δύο τελευταίες εργάσιμες
Τρίτες, στην πρώτη δικάσιμο το Α' τμήμα και στη δεύτερη
δικάσιμο το Β' τμήμα, 2) κατά το μήνα Ιούνιο θα συνεδριάζουν το Α' και το Β' τμήματα την 1η εργάσιμη Τρίτη
του μήνα και κατά τη δικάσιμο αυτή, θα προσδιορίζονται
μέχρι 40 υποθέσεις τακτικής διαδικασίας και 20 υποθέσεις εκούσιας δικαιοδοσίας, οι οποίες θα κατανέμονται
στα τμήματα κατά το λόγο της επιβαρύνσεώς τους κατά
το διανυόμενο δικαστικό έτος.
Άρθρο 14
Οι υποθέσεις όλων των πολιτικών τμημάτων θα προσδιορίζονται σε δικάσιμους έως την 18 Δεκεμβρίου και
έως την 18 Ιουνίου εκάστου έτους.
Ο παρών κανονισμός τίθεται σε ισχύ από το νέο δικαστικό έτος».
Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και εκδόθηκε, στην Αθήνα,
στις 7 Απριλίου 2016.
Η Πρόεδρος
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΘΑΝΟΥ-ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΥ
Ι

Αριθμ. απόφ. 25/2016
(3)
Έγκριση εν μέρει της τροποποίησης και συμπλήρωσης του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας
του Πρωτοδικείου Βόλου, που επήλθε με την υπ'
αριθμ. 2/2016 απόφαση της Ολομέλειας αυτού».
Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
(Σε συμβούλιο)
Σήμερα, 7 Απριλίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα
10.00', στο Μέγαρο του Αρείου Πάγου και στην αίθουσα
διασκέψεων της Ολομέλειας (γρ. 205 του 2ου ορόφου)
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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) Ευφημία Λαμπροπούλου, 4) Ασπασία Καρέλλου, 5) Γεράσιμος Φουρλάνος, 6) Ειρήνη Κιουρκτσόγλου-Πετρουλάκη,
7) Δήμητρα Μπουρνάκα, Αντιπρόεδροι του Αρείου Πάγου, 8) Νικόλαος Πάσσος, 9) Αντώνιος Ζευγώλης, 10) Στυλιανή Γιαννούκου, 11) Εμμανουήλ Κλαδογένης, 12) Γεώργιος Σακκάς, 13) Ελένη Διονυσοπούλου, 14) Ιωσήφ
Τσαλαγανίδης, 15) Πάνος Πετρόπουλος, 16) Αγγελική
Αλειφεροπούλου - Εισηγήτρια, 17) Χαράλαμπος Καλαματιανός, 18) Γεώργιος Λέκκας, 19) Πηνελόπη Ζωντανού,
20) Μαρία Χυτήρογλου, 21) Δημήτριος Χονδρογιάννης,
22) Αρτεμισία Παναγιώτου, 23) Χαράλαμπος Μαχαίρας,
24) Αλτάνα Κοκκοβού, 25) Σοφία Ντάντου, 26) Δημήτριος
Γεώργας, 27) Γεώργιος Αναστασάκος, 28) Ιωάννης Μαγγίνας, 29) Δήμητρα Κοκοτίνη, 30) Διονυσία Μπιτζούνη,
31) Γεώργιος Χοϊμές, 32) Μαρία Νικολακέα, 33) Νικήτας
Χριστόπουλος, 34) Πέτρος Σαλίχος, 35) Ιωάννης Φιοράκης, 36) Ιωάννης Μπαλιτσάρης, 37) Γεώργιος Παπαηλιάδης, 38) Αλεξάνδρα Κακκαβά, 39) Αγγελική Τζαβάρα,
40) Κωστούλα Φλουρή-Χαλεβίδου, 41) Παρασκευή Καλαϊτζή και 42) Νικόλαος Τσάκος, Αρεοπαγίτες. Κωλύονται
και δεν παρέστησαν οι λοιποί Αντιπρόεδροι του Αρείου
Πάγου και Αρεοπαγίτες.
Παραστάθηκαν ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου
Γεώργιος Μπόμπολης, ως νόμιμος αναπληρωτής της
κωλυόμενης Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου Ευτέρπης
Κουτζαμάνη και των κωλυομένων αρχαιοτέρων του παραστάντος Αντεισαγγελέων του Αρείου Πάγου Μιλτιάδη
Ανδρειωτέλλη και Γεωργίου Παντελή, και η Γραμματέας
της Ολομελείας Μάρθα Ψαραύτη, Προϊσταμένη Διεύθυνσης της Γραμματείας του Αρείου Πάγου.
Στην αρχή της συνεδρίασης, η Πρόεδρος γνωστοποίησε 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 Γραμματέας της Ολομελείας, εκφώνησε τα ονόματα των υπηρετούντων Αντιπροέδρων του Αρείου Πάγου και Αρεοπαγιτών, όπου διαπιστώθηκε, ότι από τους 70 υπηρετούντες
Δικαστές είναι παρόντες οι αναφερόμενοι στην αρχή
της παρούσας σαράντα δύο (42), 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 συνεδρίασης.
Η Ολομέλεια συγκλήθηκε νομίμως, με την από 21
Μαρτίου 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-
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ση ή μη της υπ' αριθμ. 2/2016 απόφασης της Ολομέλειας
του Πρωτοδικείου Βόλου, η οποία διαβιβάσθηκε στην
Υπηρεσία μας με το υπ' αριθμ. 35/28-1-2016 έγγραφο (σε
Ορθή Επανάληψη) της Διευθύνουσας το Πρωτοδικείο
Βόλου, Πηνελόπης Λέτσιου, Προέδρου Πρωτοδικών, το
οποίο έχει ως ακολούθως: «Σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 86 παρ. 2 του Ν. 4055/2012, σας στέλνουμε δύο (2) ακριβή υπηρεσιακά φωτοαντίγραφα της με
αριθμ. 2/2016 απόφασης της Ολομέλειας του Δικαστηρίου Πρωτοδικών Βόλου, που αφορά την τροποποίηση
διατάξεων του ισχύοντος κανονισμού εσωτερικής υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Βόλου και προσαρμογή αυτών
σύμφωνα με το Ν. 4335/23-7-2015 και παρακαλούμε για
τις δικές σας ενέργειες».
Η Εισηγήτρια - Αρεοπαγίτης Αγγελική Αλειφεροπούλου, αφού έθεσε υπόψη των μελών της Ολομέλειας: α. το
παραπάνω έγγραφο της Διευθύνουσας το Πρωτοδικείο
Βόλου, β. την υπό κρίση υπ' αριθμ. 2/2016 απόφαση της
Ολομέλειας του ως άνω Πρωτοδικείου και γ. την 147/
18-2-2016 υπηρεσιακή βεβαίωση, σχετικά με τον αριθμό
των προβλεπόμενων οργανικών θέσεων και υπηρετούντων υπαλλήλων της γραμματείας, εισηγήθηκε την εν
μέρει έγκριση της τροποποίησης και συμπλήρωσης του
Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου
Βόλου, που επήλθε με την ως άνω απόφαση της Ολομέλειας του, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο σκεπτικό και
στο διατακτικό της παρούσας.
Ο παριστάμενος Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου,
Γεώργιος Μπόμπολης, αφού ανέπτυξε την πρότασή του,
η οποία ήταν σύμφωνη με την πρόταση 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 Βόλου, με την υπ' αριθ. 2/2016 απόφασή της
τροποποίησε και συμπλήρωσε τον Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας, λαμβάνοντας υπόψη την τροποποίηση
του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης
Δικαστικών Λειτουργών, με το Ν. 4139/2013 και την
τροποποίηση του Κ.Πολ.Δικ. με το Ν. 4335/2015, ως
ακολούθως:
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«Α] στα πινάκια 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, σε κάθε πινάκιο και για κάθε δικάσιμο 2 υποθέσεις ανά υπηρετούντα στη δικάζουσα σύνθεση του
Τμήματος Δικαστή (ήτοι 8-10 υποθέσεις πλέον όσων ήδη
έχουν προσδιοριστεί με το παλαιό σύστημα), ενώ μετά
την καθολοκληριαν εφαρμογή του νέου συστήματος ο
αριθμός των υποθέσεων που θα εγγράφεται στα πινάκια
της τακτικής διαδικασίας του Πολυμελούς Πρωτοδικείου
δεν θα υπερβαίνει τις 35, Β] πέραν των υφισταμένων
δύο πινακίων της τακτικής διαδικασίας του Μονομελούς
Πρωτοδικείου, θα δημιουργηθεί και θα τηρείται από
1.1.2016 και μέχρι την καθολοκληριαν εφαρμογή του
νέου συστήματος νέο (ξεχωριστό) πινάκιο, στο οποίο
θα εγγράφονται μέχρι δέκα (10) υποθέσεις ανά δικάσιμο,
ενώ μετά την πλήρη εφαρμογή του νέου συστήματος οι
υποθέσεις της τακτικής διαδικασίας του Μονομελούς
Πρωτοδικείου θα κατανέμονται σε ένα πλέον πινάκιο,
στο οποίο θα εγγράφονται μέχρι 35 υποθέσεις ανά δικάσιμο, με εξαίρεση τις υποθέσεις Ο.Κ.Χ.Ε., οι οποίες θα
εγγράφονται σε ξεχωριστό πινάκιο και μέχρι 10 υποθέσεις, Γ] κατά τα λοιπά, για τον αριθμό των υποθέσεων,
που θα εγγράφονται στα πινάκια των υπόλοιπων διαδικασιών, θα ισχύουν όσα αποφασίσθηκαν δυνάμει των
προηγουμένων αποφάσεων της Ολομέλειας του Δικαστηρίου τούτου, καθώς και ότι οι υπαγόμενες στην ειδική
διαδικασία των περιουσιακών διαφορών υποθέσεις (ήτοι
μισθωτικές διαφορές, διαφορές από οριζόντια ή κάθετη
ιδιοκτησία, διαφορές επαγγελματιών και οργανισμών
κοινωνικής ασφάλισης, ανακοπές, διαφορές από πιστωτικούς τίτλους, απαλλοτριώσεις) θα εξακολουθήσουν να
εκδικάζονται κάθε δεύτερη Πέμπτη εκάστου μηνός, ενώ
οι υπαγόμενες στην ίδια ειδική διαδικασία λοιπές διαφορές (ήτοι εργατικές διαφορές, διαφορές από αμοιβές
και διαφορές από δημοσιεύματα ή ραδιοτηλεοπτικές
εκπομπές) θα εξακολουθήσουν να εκδικάζονται κάθε
δεύτερη Παρασκευή εκάστου μηνός και Δ] Το σύνολο
των υποθέσεων τακτικής διαδικασίας (Μονομελούς και
Πολυμελούς), δεν θα υπερβαίνει, κατ' ανώτατο όριο, τις
εξήντα (60) ετησίως. Στις υποθέσεις τακτικής διαδικασίας του Μονομελούς και Πολυμελούς Πρωτοδικείου
για την προσδιορισθείσα ανά Δικαστή χρέωση πολιτικών υποθέσεων θα συνυπολογίζεται και η χρέωση των
εκκρεμών κατά το παλαιό σύστημα υποθέσεων, μέχρι
την ολική εξάλειψη τους. Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται η
εγγραφή στο πινάκιο ή το έκθεμα εκάστης δικασίμου
μείζονος του προβλεπόμενου αριθμού υποθέσεων ανά
δικάζοντα Δικαστή του Πολυμελούς ή του Μονομελούς
Πρωτοδικείου: α) σε περίπτωση εφαρμογής των άρθρων
31 ΚΠολΔ (παρεπόμενες ή συναφείς διαφορές) και 246
ΚΠολΔ (συνεκδίκαση εκκρεμών δικών) και β) σε επείγουσες περιπτώσεις. Στην περίπτωση αυτή ο Διευθύνων
το Πρωτοδικείο Βόλου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του
δικαιούται να προσδιορίζει καθ' υπέρβαση του άνω αριθμού που καθορίζεται από τον Κανονισμό και σε ποσοστό
που δεν θα υπερβαίνει το 10% του αριθμού αυτού. Τα
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ήδη υφιστάμενα πινάκια τακτικής διαδικασίας του Μονομελούς και Πολυμελούς Πρωτοδικείου, διατηρούνται
μόνο για τις υποθέσεις που είχαν εγγραφεί σε αυτά έως
31-12-2015, οι οποίες θα εξακολουθούν να εκδικάζονται
κατά τις ισχύουσες έως την ημερομηνία αυτή διατάξεις
του ΚΠολΔ, καθώς και για διαφορές από την εκτέλεση
και για δικόγραφα ανακοπών που κατατίθενται και μετά
την 1η. 1.2016, εφόσον η επίδοση της σχετικής επιταγής
προς εκτέλεση έχει λάβει χώρα έως την 31η.12.2015».
Στη συνέχεια, η Ολομέλεια, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών της, έκρινε, ομόφωνα, ότι πρέπει
να εγκριθεί η ως άνω γενομένη συμπλήρωση και τροποποίηση του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του
Πρωτοδικείου Βόλου, σύμφωνα με τη 2/2016 απόφαση
της Ολομελείας αυτού, με τη συμπλήρωση στο πρώτο
εδάφιο του υπό στοιχείο Δ κεφαλαίου των νέων διατάξεων του εν λόγω Κανονισμού, ότι το σύνολο των υποθέσεων τακτικής διαδικασίας (Μονομελούς και Πολυμελούς)
δεν θα υπερβαίνει, κατ' ανώτατο όριο, τις εξήντα (60)
ετησίως για κάθε υπηρετούντα στο Πρωτοδικείο τούτο
Δικαστή, προς διασάφηση και συμπόρευση της διατάξεως αυτής με τη σχετική εισήγηση προς την Ολομέλεια
των Δικαστών του άνω Πρωτοδικείου, η οποία εγκρίθηκε
ομόφωνα από αυτήν, κατά τα αναφερόμενα ειδικότερα
στο διατακτικό της παρούσας, δοθέντος ότι το διατακτικό της προαναφερόμενης αποφάσεως διατυπώθηκε
ελλιπώς κατά τούτο.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Εγκρίνει εν μέρει την υπ' αριθμ. 2/2016 απόφαση της
Ολομέλειας του Πρωτοδικείου Βόλου και την δι' αυτής
τροποποίηση και συμπλήρωση του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του, ως ακολούθως:
«Α] στα πινάκια 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, σε κάθε πινάκιο και για κάθε δικάσιμο 2 υποθέσεις ανά υπηρετούντα στη δικάζουσα σύνθεση του
Τμήματος Δικαστή (ήτοι 8-10 υποθέσεις πλέον όσων ήδη
έχουν προσδιοριστεί με το παλαιό σύστημα), ενώ μετά
την καθολοκληριαν εφαρμογή του νέου συστήματος ο
αριθμός των υποθέσεων που θα εγγράφεται στα πινάκια
της τακτικής διαδικασίας του Πολυμελούς Πρωτοδικείου
δεν θα υπερβαίνει τις 35, Β] πέραν των υφισταμένων
δύο πινακίων της τακτικής διαδικασίας του Μονομελούς
Πρωτοδικείου, θα δημιουργηθεί και θα τηρείται από
1.1.2016 και μέχρι την καθολοκληρίαν εφαρμογή του
νέου συστήματος νέο (ξεχωριστό) πινάκιο, στο οποίο
θα εγγράφονται μέχρι δέκα (10) υποθέσεις ανά δικάσιμο,
ενώ μετά την πλήρη εφαρμογή του νέου συστήματος οι
υποθέσεις της τακτικής διαδικασίας του Μονομελούς
Πρωτοδικείου θα κατανέμονται σε ένα πλέον πινάκιο,
στο οποίο θα εγγράφονται μέχρι 35 υποθέσεις ανά δικάσιμο, με εξαίρεση τις υποθέσεις Ο.Κ.Χ.Ε., οι οποίες θα
εγγράφονται σε ξεχωριστό πινάκιο και μέχρι 10 υποθέσεις, Γ] κατά τα λοιπά, για τον αριθμό των υποθέσεων,
που θα εγγράφονται στα πινάκια των υπόλοιπων διαδικασιών, θα ισχύουν όσα αποφασίσθηκαν δυνάμει των
προηγουμένων αποφάσεων της Ολομέλειας του Δικα-
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στηρίου τούτου, καθώς και ότι οι υπαγόμενες στην ειδική
διαδικασία των περιουσιακών διαφορών υποθέσεις (ήτοι
μισθωτικές διαφορές, διαφορές από οριζόντια ή κάθετη
ιδιοκτησία, διαφορές επαγγελματιών και οργανισμών
κοινωνικής ασφάλισης, ανακοπές, διαφορές από πιστωτικούς τίτλους, απαλλοτριώσεις) θα εξακολουθήσουν να
εκδικάζονται κάθε δεύτερη Πέμπτη εκάστου μηνός, ενώ
οι υπαγόμενες στην ίδια ειδική διαδικασία λοιπές διαφορές (ήτοι εργατικές διαφορές, διαφορές από αμοιβές
και διαφορές από δημοσιεύματα ή ραδιοτηλεοπτικές
εκπομπές) θα εξακολουθήσουν να εκδικάζονται κάθε
δεύτερη Παρασκευή εκάστου μηνός και Δ] Το σύνολο
των υποθέσεων τακτικής διαδικασίας (Μονομελούς και
Πολυμελούς), δεν θα υπερβαίνει, κατ' ανώτατο όριο, τις
εξήντα (60) ετησίως, για κάθε υπηρετούντα στο Πρωτοδικείο τούτο Δικαστή. Στις υποθέσεις τακτικής διαδικασίας του Μονομελούς και Πολυμελούς Πρωτοδικείου
για την προσδιορισθείσα ανά Δικαστή χρέωση πολιτικών υποθέσεων θα συνυπολογίζεται και η χρέωση των
εκκρεμών κατά το παλαιό σύστημα υποθέσεων, μέχρι
την ολική εξάλειψή τους. Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται η
εγγραφή στο πινάκιο ή το έκθεμα εκάστης δικασίμου
μείζονος του προβλεπόμενου αριθμού υποθέσεων ανά
δικάζοντα Δικαστή του Πολυμελούς ή του Μονομελούς
Πρωτοδικείου: α) σε περίπτωση εφαρμογής των άρθρων
31 ΚΠολΔ (παρεπόμενες ή συναφείς διαφορές) και 246
ΚΠολΔ (συνεκδίκαση εκκρεμών δικών) και β) σε επείγουσες περιπτώσεις. Στην περίπτωση αυτή ο Διευθύνων
το Πρωτοδικείο Βόλου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του
δικαιούται να προσδιορίζει καθ' υπέρβαση του άνω αριθμού που καθορίζεται από τον Κανονισμό και σε ποσοστό
που δεν θα υπερβαίνει το 10% του αριθμού αυτού. Τα
ήδη υφιστάμενα πινάκια τακτικής διαδικασίας του Μονομελούς και Πολυμελούς Πρωτοδικείου, διατηρούνται
μόνο για τις υποθέσεις που είχαν εγγραφεί σε αυτά έως
31-12-2015, οι οποίες θα εξακολουθούν να εκδικάζονται
κατά τις ισχύουσες έως την ημερομηνία αυτή διατάξεις
του ΚΠολΔ, καθώς και για διαφορές από την εκτέλεση
και για δικόγραφα ανακοπών που κατατίθενται και μετά
την 1η. 1.2016, εφόσον η επίδοση της σχετικής επιταγής
προς εκτέλεση έχει λάβει χώρα έως την 31η. 12.2015».
Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και εκδόθηκε, στην Αθήνα,
στις 7 Απριλίου 2016.
Η Πρόεδρος
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΘΑΝΟΥ-ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΥ
Ι

Αριθμ. απόφ. 26/2016
(4)
Έγκριση της τροποποίησης του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Θηβών,
που επήλθε με την υπ' αριθμ. 2/2016 απόφαση
της Ολομέλειας αυτού.
Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
(Σε συμβούλιο)
Σήμερα, 7 Απριλίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα
10.00', στο Μέγαρο του Αρείου Πάγου και στην αίθουσα
διασκέψεων της Ολομέλειας (γρ. 205 του 2ου ορόφου)
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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) Ευφημία Λαμπροπούλου, 4) Ασπασία Καρέλλου, 5) Γεράσιμος
Φουρλάνος, 6) Ειρήνη Κιουρκτσόγλου - Πετρουλάκη,
7) Δήμητρα Μπουρνάκα, Αντιπρόεδροι του Αρείου Πάγου, 8) Νικόλαος Πάσσος, 9) Αντώνιος Ζευγώλης, 10) Στυλιανή Γιαννούκου, 11) Εμμανουήλ Κλαδογένης, 12) Γεώργιος Σακκάς, 13) Ελένη Διονυσοπούλου, 14) Ιωσήφ
Τσαλαγανίδης, 15) Πάνος Πετρόπουλος, 16) Αγγελική
Αλειφεροπούλου, 17) Χαράλαμπος Καλαματιανός, 18) Γεώργιος Λέκκας, 19) Πηνελόπη Ζωντανού, 20) Μαρία Χυτήρογλου -Εισηγήτρια, 21) Δημήτριος Χονδρογιάννης,
22) Αρτεμισία Παναγιώτου, 23) Χαράλαμπος Μαχαίρας,
24) Αλτάνα Κοκκοβού, 25) Σοφία Ντάντου, 26) Δημήτριος
Γεώργας, 27) Γεώργιος Αναστασάκος, 28) Ιωάννης Μαγγίνας, 29) Δήμητρα Κοκοτίνη, 30) Διονυσία Μπιτζούνη,
31) Γεώργιος Χοϊμές, 32) Μαρία Νικολακέα, 33) Νικήτας
Χριστόπουλος, 34) Πέτρος Σαλίχος, 35) Ιωάννης Φιοράκης, 36) Ιωάννης Μπαλιτσάρης, 37) Γεώργιος Παπαηλιάδης, 38) Αλεξάνδρα Κακκαβά, 39) Αγγελική Τζαβάρα,
40) Κωστούλα Φλουρή-Χαλεβίδου, 41) Παρασκευή Καλαϊτζή και 42) Νικόλαος Τσάκος, Αρεοπαγίτες. Κωλύονται
και δεν παρέστησαν οι λοιποί Αντιπρόεδροι του Αρείου
Πάγου και Αρεοπαγίτες.
Παραστάθηκαν ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου
Γεώργιος Μπόμπολης, ως νόμιμος αναπληρωτής της
κωλυόμενης Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου Ευτέρπης
Κουτζαμάνη και των κωλυομένων αρχαιοτέρων του παραστάντος Αντεισαγγελέων του Αρείου Πάγου Μιλτιάδη
Ανδρειωτέλλη και Γεωργίου Παντελή, και η Γραμματέας
της Ολομελείας Μάρθα Ψαραύτη, Προϊσταμένη Διεύθυνσης της Γραμματείας του Αρείου Πάγου.
Στην αρχή της συνεδρίασης, η Πρόεδρος γνωστοποίησε 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 Γραμματέας της Ολομελείας, εκφώνησε τα ονόματα των υπηρετούντων Αντιπροέδρων του Αρείου Πάγου και Αρεοπαγιτών, όπου διαπιστώθηκε, ότι από τους 70 υπηρετούντες
Δικαστές είναι παρόντες οι αναφερόμενοι στην αρχή
της παρούσας σαράντα δύο (42), 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 συνεδρίασης.
Η Ολομέλεια συγκλήθηκε νομίμως, με την από 21
Μαρτίου 2016 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του
Αρείου Πάγου, προς τους υπηρετούντες στον Αρειο
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-
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ση ή μη της υπ' αριθμ. 2/2016 απόφασης της Ολομέλειας
του Πρωτοδικείου Θηβών, η οποία διαβιβάσθηκε στην
Υπηρεσία μας με το υπ' αριθμ. 22/29-1-2016 έγγραφο
του Προέδρου Πρωτοδικών Θηβών, Δημητρίου Κοντόπουλου, το οποίο έχει ως ακολούθως: «Σας διαβιβάζουμε
ακριβές υπηρεσιακό αντίγραφο της υπ' αριθμ. 2/2016
απόφασης της Ολομέλειας του Πρωτοδικείου Θηβών,
που αφορά την τροποποίηση του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Θηβών σύμφωνα
με τις διατάξεις του Ν. 4335/2015 και παρακαλούμε για
την έγκρισή της».
Η Εισηγήτρια - Αρεοπαγίτης Μαρία Χυτήρογλου, αφού
έθεσε υπόψη των μελών της Ολομέλειας: α. το παραπάνω
έγγραφο του Προέδρου Πρωτοδικών Θηβών Δημητρίου
Κοντόπουλου, β. την υπό κρίση υπ' αριθμ. 2/2016 απόφαση της Ολομέλειας του ως άνω Πρωτοδικείου και γ. το
35/17-2-12016 έγγραφο της Προϊσταμένης Διεύθυνσης
της Γραμματείας του Πρωτοδικείου Θηβών, εισηγήθηκε
την έγκριση της τροποποίησης του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Θηβών, που επήλθε
με την ως άνω απόφαση της Ολομέλειας του Πρωτοδικείου, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο σκεπτικό και στο
διατακτικό της παρούσας.
Ο παριστάμενος Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου,
Γεώργιος Μπόμπολης, αφού ανέπτυξε την πρότασή του,
η οποία ήταν σύμφωνη με την πρόταση 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 Θηβών, με την υπ' αριθ. 2/2016 απόφασή της
τροποποίησε τον κανονισμό εσωτερικής υπηρεσίας
του Πρωτοδικείου, όσον αφορά το πρώτο τμήμα του,
και δη αυτό που αναφέρεται στα δύο τμήματα του Πολιτικού Τμήματος του Πρωτοδικείου (Πολυμελούς και
Μονομελούς), λαμβάνοντας υπόψη την τροποποίηση
του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης
Δικαστικών Λειτουργών, με το Ν. 4139/2013 και την τροποποίηση του Κ.Πολ.Δικ. με το Ν. 4335/2015, ενώ τέλος
πρόσθεσε και μεταβατική διάταξη. Οι τροποποιήσεις
αυτές έχουν ως ακολούθως:
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ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ
Α. ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
Ι. ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ
Το Πολυμελές Πρωτοδικείο, για την εκδίκαση όλων
των υποθέσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητά του
(της τακτικής και ειδικής διαδικασίας, καθώς και της
εκούσιας δικαιοδοσίας) συνεδριάζει κάθε πρώτη, δεύτερη και τρίτη Πέμπτη κάθε μήνα. Ειδικότερα, οι υποθέσεις
της τακτικής διαδικασίας και των ειδικών διαδικασιών
εκδικάζονται την πρώτη Πέμπτη εκάστου μηνός και οι
υποθέσεις της εκούσιας δικαιοδοσίας τη δεύτερη και
τρίτη Πέμπτη εκάστου μηνός. Ώρα έναρξης των συνεδριάσεων είναι η 9η πρωινή. Οι υποθέσεις που εκδικάζονται με τις δικονομικές ρυθμίσεις που ίσχυαν προ της
εφαρμογής του Ν. 4335/2015 και έχουν εγγραφεί στα
υφιστάμενα πινάκια του Πολυμελούς Πρωτοδικείου, που
καταργούνται από 1-1-2016, εισάγονται προς εκδίκαση
κατά τις ισχύουσες μέχρι την ημερομηνία αυτή διατάξεις
του ΚΠολΔ, με ώρα έναρξης εκδικάσεως την 10.30 π.μ.
Για τις υποθέσεις που εκδικάζονται κατά την τακτική διαδικασία και τις ειδικές διαδικασίες με τις δικονομικές
ρυθμίσεις του Ν. 4335/2015 δημιουργείται πρόσθετο πινάκιο και θα εκδικάζονται την ίδια ημέρα με τη δικάσιμο,
στην οποία έχουν προσδιορισθεί αγωγές με τις παλαιές δικονομικές ρυθμίσεις, με ώρα έναρξης εκδικάσεως
την 9.00 π.μ. Στο ανωτέρω πρόσθετο πινάκιο, το οποίο
θα ανοίξει από το Μάιο του έτους 2016, δηλαδή με την
παρέλευση του χρονικού ορίου των 115 ημερών και μέχρι τη συμπλήρωση 145 ημερών από την κατάθεση της
αγωγής, το οποίο προβλέπεται από τις νέες διατάξεις του
άρθρου 237 του ΚΠολΔ ως χρόνος προσδιορισμού για
τη συζήτηση των αγωγών που θα κατατίθενται σύμφωνα
με το Ν. 4335/2015, για κάθε δικάσιμο θα εγγράφονται
κατ' ανώτατο όριο δεκαπέντε (15) συνολικά υποθέσεις
τακτικής διαδικασίας, εκ των οποίων 10 πρωτοείσακτες
και 5 λόγω επαναλήψεως της συζήτησης, οι οποίες θα
κατανέμονται σε κάθε υπηρετούντα στη δικάζουσα σύνθεση του ως άνω τμήματος Δικαστή κατά τρόπο ώστε
η συνολική χρέωση κάθε Δικαστή να μην υπερβαίνει
τις 5 δικογραφίες μηνιαίως. Τυχόν εγγραφόμενες στο
πινάκιο υποθέσεις καθ' υπέρβαση του ως άνω αριθμού
θα αναβάλλονται υποχρεωτικά στην επόμενη δικάσιμο.
Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών του Δικαστηρίου αυτού δύναται να αυξομειώνει, με σχετική πράξη του, τον αριθμό
των υποθέσεων που θα προσδιορίζονται στα πινάκια,
που δημιουργούνται μετά την ισχύ του Ν. 4335/2015,
η δε πράξη αυτή θα ισχύει μέχρι την επικύρωσή της ή
μη από την Ολομέλεια του Δικαστηρίου, η οποία θα συγκαλείται υποχρεωτικά για το λόγο αυτό εντός δύο (2)
μηνών από της εκδόσεως της πράξεως. Η εγκυρότητα
δε της τελευταίας δεν θα θίγεται, σε περίπτωση μη επικυρώσεως της από την Ολομέλεια, ούτε θα παράγεται
οιαδήποτε ακυρότητα αναφορικώς με τις υποθέσεις,
οι οποίες κατανεμήθηκαν σε πινάκια και Δικαστές του
Πρωτοδικείου, κατ' εφαρμογήν της εν λόγω πράξεως.»
II. ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ
«Το Μονομελές Πρωτοδικείο, για την εκδίκαση όλων
των υποθέσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητά του
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(της τακτικής και ειδικής διαδικασίας, καθώς και της
εκούσιας δικαιοδοσίας) συνεδριάζει τη δεύτερη και τρίτη Πέμπτη κάθε μήνα. Ώρα έναρξης των συνεδριάσεων
είναι η 9η πρωινή. Οι υποθέσεις που εκδικάζονται με τις
δικονομικές ρυθμίσεις που ίσχυαν προ της εφαρμογής
του Ν. 4335/2015 και έχουν εγγραφεί στα υφιστάμενα
πινάκια τακτικής διαδικασίας του Μονομελούς Πρωτοδικείου, που καταργούνται από 1-1-2016, εισάγονται προς
εκδίκαση κατά τις ισχύουσες μέχρι την ημερομηνία αυτή
διατάξεις του ΚΠολΔ, κατόπιν της προεκφωνήσεώς τους
και της άμεσης διανομής τους από τον Πρόεδρο Πρωτοδικών την ίδια ημέρα της δικασίμου με ώρα έναρξης
εκδικάσεως την 10.30 π.μ. Για τις υποθέσεις που εκδικάζονται κατά την τακτική διαδικασία με τις δικονομικές
ρυθμίσεις του Ν. 4335/2015 δημιουργείται πρόσθετο
πινάκιο και θα εκδικάζονται την ίδια ημέρα με τη δικάσιμο, στην οποία έχουν προσδιορισθεί αγωγές με τις παλαιές δικονομικές ρυθμίσεις, με ώρα έναρξης εκδικάσεως
την 9.00 π.μ. Στο ανωτέρω πρόσθετο πινάκιο, το οποίο
θα ανοίξει από το Μάιο του έτους 2016, δηλαδή με την
παρέλευση του χρονικού ορίου των 115 ημερών και μέχρι τη συμπλήρωση 145 ημερών από την κατάθεση της
αγωγής, το οποίο προβλέπεται από τις νέες διατάξεις του
άρθρου 237 του ΚΠολΔ ως χρόνος προσδιορισμού για τη
συζήτηση των αγωγών που θα κατατίθενται σύμφωνα με
το Ν. 4335/2015, θα εγγράφονται για κάθε δικάσιμο κατ'
ανώτατο όριο είκοσι (20) συνολικά υποθέσεις τακτικής
διαδικασίας, εκ των οποίων 15 πρωτοείσακτες και 5 λόγω
επαναλήψεως συζήτησης, οι οποίες θα κατανέμονται σε
κάθε υπηρετούντα στη δικάζουσα σύνθεση του ως άνω
τμήματος Δικαστή κατά τρόπο ώστε η συνολική χρέωση κάθε Δικαστή να μην υπερβαίνει τις 15 δικογραφίες
μηνιαίως. Τυχόν εγγραφόμενες στο πινάκιο υποθέσεις
καθ' υπέρβαση του ως άνω αριθμού θα αναβάλλονται
υποχρεωτικά στην επόμενη δικάσιμο.
Περαιτέρω, δεδομένου ότι με το Ν. 4335/2015 επήλθε
αλλαγή στην κατηγοριοποίηση και στην ονομασία των
ειδικών διαδικασιών του Τέταρτου Βιβλίου του Κώδικα
Πολιτικής Δικονομίας, οι οποίες πλέον διακρίνονται σε
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ (άρθρα 592 - 613 ΚΠολΔ),
στις οποίες υπάγονται: οι γαμικές διαφορές και οι διαφορές από την ελεύθερη συμβίωση, οι σχέσεις γονέων
τέκνων, καθώς και οι λοιπές οικογενειακές διαφορές και
σε ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ (άρθρα 614 - 681 ΚΠολΔ),
στις οποίες υπάγονται οι μισθωτικές διαφορές, οι διαφορές από οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία (οι οποίες σημειωτέον ως διαφορές του άρθρου 17 αριθ. 2 του ΚΠολΔ, με
το Ν. 4335/2015 αναριθμούνται σε 17 αριθ. 3 του ιδίου
Κώδικα), οι εργατικές διαφορές, οι διαφορές επαγγελματιών και οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης, οι διαφορές
από αμοιβές, οι διαφορές για ζημιές από αυτοκίνητα, οι
διαφορές από δημοσιεύματα ή ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές, καθώς και οι διαφορές από πιστωτικούς τίτλους, τα
κατατιθέμενα μετά την 1-1-2016 δικόγραφα των αγωγών
που υπάγονται στις ως άνω ειδικές διαδικασίες, καθώς
επίσης και τα δικόγραφα των ανακοπών των άρθρων
632 και 933 ΚΠολΔ (οι οποίες σύμφωνα με τις διατάξεις
των άρθρων 632 παρ.2β και 937 παρ.3 του ΚΠολΔ εκδικάζονται κατά την ειδική διαδικασία των περιουσιακών
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διαφορών) εγγράφονται και προσδιορίζονται προς εκδίκαση κάθε δεύτερη και τρίτη Πέμπτη εκάστου μηνός, σε
τρία αυτοτελή πινάκια ειδικών διαδικασιών και δη: α) στο
πινάκιο των οικογενειακών διαφορών, όπου οι υποθέσεις
που εισάγονται προς συζήτηση σε κάθε δικάσιμο δεν θα
υπερβαίνουν τις είκοσι (20), β) στο πινάκιο των περιουσιακών διαφορών, όπου οι υποθέσεις που εισάγονται
προς συζήτηση σε κάθε δικάσιμο δεν θα υπερβαίνουν
τις είκοσι (20) και γ) στο πινάκιο των ανακοπών κατά
διαταγών πληρωμή και ανακοπών κατά πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης, όπου οι υποθέσεις που εισάγονται
προς συζήτηση σε κάθε δικάσιμο δεν θα υπερβαίνουν
τις είκοσι (20).
Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών του Δικαστηρίου αυτού δύναται να αυξομειώνει, με σχετική πράξη του, τον αριθμό
των υποθέσεων που θα προσδιορίζονται στα πινάκια,
που δημιουργούνται μετά την ισχύ του Ν. 4335/2015,
η δε πράξη αυτή θα ισχύει μέχρι την επικύρωσή της ή
μη από την Ολομέλεια του Δικαστηρίου, η οποία θα συγκαλείται υποχρεωτικά για το λόγο αυτό εντός δύο (2)
μηνών από της εκδόσεως της πράξεως. Η εγκυρότητα
δε της τελευταίας δεν θα θίγεται, σε περίπτωση μη επικυρώσεως της από την Ολομέλεια, ούτε θα παράγεται
οιαδήποτε ακυρότητα αναφορικώς με τις υποθέσεις,
οι οποίες κατανεμήθηκαν σε πινάκια και Δικαστές του
Πρωτοδικείου, κατ' εφαρμογήν της εν λόγω πράξεως.
2. Τέλος, προστίθεται μεταβατική διάταξη στον Κανονισμό του Πρωτοδικείου Θηβών, στην οποία ορίζεται ότι:
Με την επιφύλαξη των κατωτέρω διατάξεων, οι τροποποιήσεις του πρώτου τμήματος του παρόντος Κανονισμού τίθενται σε ισχύ από 1-1-2016, κατόπιν εγκρίσεώς
του από την Ολομέλεια του Δικαστηρίου του Αρείου
Πάγου και δημοσιεύσεως του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι μέχρι την 31-12-2015 προσδιορισθείσες
υποθέσεις, οι οποίες έχουν εγγραφεί στα πινάκια και
εκθέματα, κατά περίπτωση, δεν καταλαμβάνονται από
τον περιορισμό του ανωτάτου ανά Δικαστή αριθμού χρεουμένων υποθέσεων ανά πινάκιο και ανά δικάσιμο και
εκδικάζονται κανονικά στο σύνολό τους. Ωστόσο, κατά
το χρονικό διάστημα: α) από την 1-3-2016 έως και την
31-12-2016 για τις προσδιοριζόμενες από την 1-1-2016
και εφεξής υποθέσεις των ειδικών διαδικασιών του Πολιτικού Τμήματος του Μονομελούς Πρωτοδικείου και
β) από την 1-5-2016 έως και την 31-12-2017 για τις προσδιοριζόμενες από την 1-1-2016 και εφεξής υποθέσεις της
τακτικής διαδικασίας του Πολιτικού Τμήματος τόσο του
Πολυμελούς όσο και του Μονομελούς Πρωτοδικείου,
δεν θα τηρείται ο ανώτατος αριθμός χρεουμένων υποθέσεων ανά Δικαστή και ανά πινάκιο, αντιστοίχως, όπως
αυτός προσδιορίζεται στο πρώτο τμήμα του παρόντος
κανονισμού, αλλά ο αριθμός αυτός (των υποθέσεων της
τακτικής και των ειδικών διαδικασιών) περιοριζόμενος
σε ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) των εκεί προβλεπομένων αριθμητικών ορίων, προκειμένου να είναι εφικτή
η εξέταση μαρτύρων, τόσο στις υποθέσεις που θα έχουν
προσδιορισθεί μέχρι την 31-12-2015, όσο και στις υποθέσεις που θα προσδιορίζονται από την 1-1-2016 και
εφεξής, κατά τα οριζόμενα από τη διάταξη του άρθρου
237 παρ. 6 ΚΠολΔ (όπως αυτή ισχύει από 1-1-2016 ).
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Κάθε ζήτημα μη ρυθμιζόμενο από τον παρόντα Κανονισμό διέπεται από το Ν. 1756/1988 «Κώδικας οργανισμού δικαστηρίων και κατάστασης δικαστικών λειτουργών», όπως ισχύει.
Από την έναρξη της ισχύος του Κανονισμού αυτού καταργείται κάθε άλλη διάταξη, που ορίζει διαφορετικά
θέματα, ρυθμιζόμενα στην παρούσα τροποποίησή του.
Ακολούθως, η Ολομέλεια, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών της, έκρινε, ομόφωνα, ότι πρέπει
να εγκριθεί η τροποποίηση του Κανονισμού Εσωτερικής
Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Θηβών, σύμφωνα με την
2/2016 απόφαση της Ολομέλειας αυτού.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Εγκρίνει την υπ' αριθμ. 2/2016 απόφαση της Ολομέλειας του Πρωτοδικείου Θηβών και την δι' αυτής τροποποίηση του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του,
που αφορά στα δύο τμήματα του Πολιτικού Τμήματος
του Πρωτοδικείου και δη αυτό του Πολυμελούς Πρωτοδικείου (ως προς την τακτική διαδικασία και τις ειδικές
διαδικασίες, πλην της εκούσιας δικαιοδοσίας) καθώς
και αυτό του Μονομελούς Πρωτοδικείου (ως προς την
τακτική διαδικασία και τις ειδικές διαδικασίες, πλην της
εκούσιας δικαιοδοσίας), με την προσθήκη μεταβατικής
διάταξης, ως ακολούθως:
ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ
Α. ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
Ι. ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ
Το Πολυμελές Πρωτοδικείο, για την εκδίκαση όλων
των υποθέσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητά του
(της τακτικής και ειδικής διαδικασίας, καθώς και της
εκούσιας δικαιοδοσίας) συνεδριάζει κάθε πρώτη, δεύτερη και τρίτη Πέμπτη κάθε μήνα. Ειδικότερα, οι υποθέσεις
της τακτικής διαδικασίας και των ειδικών διαδικασιών
εκδικάζονται την πρώτη Πέμπτη εκάστου μηνός και οι
υποθέσεις της εκούσιας δικαιοδοσίας τη δεύτερη και
τρίτη Πέμπτη εκάστου μηνός. Ώρα έναρξης των συνεδριάσεων είναι η 9η πρωινή. Οι υποθέσεις που εκδικάζονται με τις δικονομικές ρυθμίσεις που ίσχυαν προ της
εφαρμογής του Ν. 4335/2015 και έχουν εγγραφεί στα
υφιστάμενα πινάκια του Πολυμελούς Πρωτοδικείου, που
καταργούνται από 1-1-2016, εισάγονται προς εκδίκαση
κατά τις ισχύουσες μέχρι την ημερομηνία αυτή διατάξεις
του ΚΠολΔ, με ώρα έναρξης εκδικάσεως την 10.30 π.μ.
Για τις υποθέσεις που εκδικάζονται κατά την τακτική διαδικασία και τις ειδικές διαδικασίες με τις δικονομικές
ρυθμίσεις του Ν. 4335/2015 δημιουργείται πρόσθετο πινάκιο και θα εκδικάζονται την ίδια ημέρα με τη δικάσιμο,
στην οποία έχουν προσδιορισθεί αγωγές με τις παλαιές δικονομικές ρυθμίσεις, με ώρα έναρξης εκδικάσεως
την 9.00 π.μ. Στο ανωτέρω πρόσθετο πινάκιο, το οποίο
θα ανοίξει από το Μάιο του έτους 2016, δηλαδή με την
παρέλευση του χρονικού ορίου των 115 ημερών και μέχρι τη συμπλήρωση 145 ημερών από την κατάθεση της
αγωγής, το οποίο προβλέπεται από τις νέες διατάξεις του
άρθρου 237 του ΚΠολΔ ως χρόνος προσδιορισμού για
τη συζήτηση των αγωγών που θα κατατίθενται σύμφωνα
με το Ν. 4335/2015, για κάθε δικάσιμο θα εγγράφονται
κατ' ανώτατο όριο δεκαπέντε (15) συνολικά υποθέσεις
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τακτικής διαδικασίας, εκ των οποίων 10 πρωτοείσακτες
και 5 λόγω επαναλήψεως της συζήτησης, οι οποίες θα
κατανέμονται σε κάθε υπηρετούντα στη δικάζουσα σύνθεση του ως άνω τμήματος Δικαστή κατά τρόπο ώστε
η συνολική χρέωση κάθε Δικαστή να μην υπερβαίνει
τις 5 δικογραφίες μηνιαίως. Τυχόν εγγραφόμενες στο
πινάκιο υποθέσεις καθ' υπέρβαση του ως άνω αριθμού
θα αναβάλλονται υποχρεωτικά στην επόμενη δικάσιμο.
Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών του Δικαστηρίου αυτού δύναται να αυξομειώνει, με σχετική πράξη του, τον αριθμό
των υποθέσεων που θα προσδιορίζονται στα πινάκια,
που δημιουργούνται μετά την ισχύ του Ν. 4335/2015,
η δε πράξη αυτή θα ισχύει μέχρι την επικύρωσή της ή
μη από την Ολομέλεια του Δικαστηρίου, η οποία θα συγκαλείται υποχρεωτικά για το λόγο αυτό εντός δύο (2)
μηνών από της εκδόσεως της πράξεως. Η εγκυρότητα
δε της τελευταίας δεν θα θίγεται, σε περίπτωση μη επικυρώσεως της από την Ολομέλεια, ούτε θα παράγεται
οιαδήποτε ακυρότητα αναφορικώς με τις υποθέσεις,
οι οποίες κατανεμήθηκαν σε πινάκια και Δικαστές του
Πρωτοδικείου, κατ' εφαρμογήν της εν λόγω πράξεως.»
II. ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ
«Το Μονομελές Πρωτοδικείο, για την εκδίκαση όλων
των υποθέσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητά του
(της τακτικής και ειδικής διαδικασίας, καθώς και της
εκούσιας δικαιοδοσίας) συνεδριάζει τη δεύτερη και τρίτη Πέμπτη κάθε μήνα. Ώρα έναρξης των συνεδριάσεων
είναι η 9η πρωινή. Οι υποθέσεις που εκδικάζονται με τις
δικονομικές ρυθμίσεις που ίσχυαν προ της εφαρμογής
του Ν. 4335/2015 και έχουν εγγραφεί στα υφιστάμενα
πινάκια τακτικής διαδικασίας του Μονομελούς Πρωτοδικείου, που καταργούνται από 1-1-2016, εισάγονται προς
εκδίκαση κατά τις ισχύουσες μέχρι την ημερομηνία αυτή
διατάξεις του ΚΠολΔ, κατόπιν της προεκφωνήσεώς τους
και της άμεσης διανομής τους από τον Πρόεδρο Πρωτοδικών την ίδια ημέρα της δικασίμου με ώρα έναρξης
εκδικάσεως την 10.30 π.μ. Για τις υποθέσεις που εκδικάζονται κατά την τακτική διαδικασία με τις δικονομικές
ρυθμίσεις του Ν. 4335/2015 δημιουργείται πρόσθετο
πινάκιο και θα εκδικάζονται την ίδια ημέρα με τη δικάσιμο, στην οποία έχουν προσδιορισθεί αγωγές με τις παλαιές δικονομικές ρυθμίσεις, με ώρα έναρξης εκδικάσεως
την 9.00 π.μ. Στο ανωτέρω πρόσθετο πινάκιο, το οποίο
θα ανοίξει από το Μάιο του έτους 2016, δηλαδή με την
παρέλευση του χρονικού ορίου των 115 ημερών και μέχρι τη συμπλήρωση 145 ημερών από την κατάθεση της
αγωγής, το οποίο προβλέπεται από τις νέες διατάξεις του
άρθρου 237 του ΚΠολΔ ως χρόνος προσδιορισμού για τη
συζήτηση των αγωγών που θα κατατίθενται σύμφωνα με
το Ν. 4335/2015, θα εγγράφονται για κάθε δικάσιμο κατ'
ανώτατο όριο είκοσι (20) συνολικά υποθέσεις τακτικής
διαδικασίας, εκ των οποίων 15 πρωτοείσακτες και 5 λόγω
επαναλήψεως συζήτησης, οι οποίες θα κατανέμονται σε
κάθε υπηρετούντα στη δικάζουσα σύνθεση του ως άνω
τμήματος Δικαστή κατά τρόπο ώστε η συνολική χρέωση κάθε Δικαστή να μην υπερβαίνει τις 15 δικογραφίες
μηνιαίως. Τυχόν εγγραφόμενες στο πινάκιο υποθέσεις
καθ' υπέρβαση του ως άνω αριθμού θα αναβάλλονται
υποχρεωτικά στην επόμενη δικάσιμο.
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Περαιτέρω, δεδομένου ότι με το Ν. 4335/2015 επήλθε
αλλαγή στην κατηγοριοποίηση και στην ονομασία των
ειδικών διαδικασιών του Τέταρτου Βιβλίου του Κώδικα
Πολιτικής Δικονομίας, οι οποίες πλέον διακρίνονται σε
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ (άρθρα 592 - 613 ΚΠολΔ),
στις οποίες υπάγονται: οι γαμικές διαφορές και οι διαφορές από την ελεύθερη συμβίωση, οι σχέσεις γονέων
τέκνων, καθώς και οι λοιπές οικογενειακές διαφορές και
σε ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ (άρθρα 614 - 681 ΚΠολΔ),
στις οποίες υπάγονται οι μισθωτικές διαφορές, οι διαφορές από οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία (οι οποίες σημειωτέον ως διαφορές του άρθρου 17 αριθ. 2 του ΚΠολΔ, με
το Ν. 4335/2015 αναριθμούνται σε 17 αριθ. 3 του ιδίου
Κώδικα), οι εργατικές διαφορές, οι διαφορές επαγγελματιών και οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης, οι διαφορές
από αμοιβές, οι διαφορές για ζημιές από αυτοκίνητα, οι
διαφορές από δημοσιεύματα ή ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές, καθώς και οι διαφορές από πιστωτικούς τίτλους, τα
κατατιθέμενα μετά την 1-1-2016 δικόγραφα των αγωγών
που υπάγονται στις ως άνω ειδικές διαδικασίες, καθώς
επίσης και τα δικόγραφα των ανακοπών των άρθρων
632 και 933 ΚΠολΔ (οι οποίες σύμφωνα με τις διατάξεις
των άρθρων 632 παρ.2β και 937 παρ.3 του ΚΠολΔ εκδικάζονται κατά την ειδική διαδικασία των περιουσιακών
διαφορών) εγγράφονται και προσδιορίζονται προς εκδίκαση κάθε δεύτερη και τρίτη Πέμπτη εκάστου μηνός, σε
τρία αυτοτελή πινάκια ειδικών διαδικασιών και δη: α) στο
πινάκιο των οικογενειακών διαφορών, όπου οι υποθέσεις
που εισάγονται προς συζήτηση σε κάθε δικάσιμο δεν θα
υπερβαίνουν τις είκοσι (20), β) στο πινάκιο των περιουσιακών διαφορών, όπου οι υποθέσεις που εισάγονται
προς συζήτηση σε κάθε δικάσιμο δεν θα υπερβαίνουν
τις είκοσι (20) και γ) στο πινάκιο των ανακοπών κατά
διαταγών πληρωμή και ανακοπών κατά πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης, όπου οι υποθέσεις που εισάγονται
προς συζήτηση σε κάθε δικάσιμο δεν θα υπερβαίνουν
τις είκοσι (20).
Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών του Δικαστηρίου αυτού δύναται να αυξομειώνει, με σχετική πράξη του, τον αριθμό
των υποθέσεων που θα προσδιορίζονται στα πινάκια,
που δημιουργούνται μετά την ισχύ του Ν. 4335/2015,
η δε πράξη αυτή θα ισχύει μέχρι την επικύρωσή της ή
μη από την Ολομέλεια του Δικαστηρίου, η οποία θα συγκαλείται υποχρεωτικά για το λόγο αυτό εντός δύο (2)
μηνών από της εκδόσεως της πράξεως. Η εγκυρότητα
δε της τελευταίας δεν θα θίγεται, σε περίπτωση μη επικυρώσεως της από την Ολομέλεια, ούτε θα παράγεται
οιαδήποτε ακυρότητα αναφορικώς με τις υποθέσεις,
οι οποίες κατανεμήθηκαν σε πινάκια και Δικαστές του
Πρωτοδικείου, κατ' εφαρμογήν της εν λόγω πράξεως.
2. Τέλος, προστίθεται μεταβατική διάταξη στον Κανονισμό του Πρωτοδικείου Θηβών, στην οποία ορίζεται ότι:
Με την επιφύλαξη των κατωτέρω διατάξεων, οι τροποποιήσεις του πρώτου τμήματος του παρόντος Κανονισμού τίθενται σε ισχύ από 1-1-2016, κατόπιν εγκρίσεώς
του από την Ολομέλεια του Δικαστηρίου του Αρείου
Πάγου και δημοσιεύσεως του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι μέχρι την 31-12-2015 προσδιορισθείσες
υποθέσεις, οι οποίες έχουν εγγραφεί στα πινάκια και
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εκθέματα, κατά περίπτωση, δεν καταλαμβάνονται από
τον περιορισμό του ανωτάτου ανά Δικαστή αριθμού
χρεουμένων υποθέσεων ανά πινάκιο και ανά δικάσιμο
και εκδικάζονται κανονικά στο σύνολό τους. Ωστόσο,
κατά το χρονικό διάστημα: α) από την 1-3-2016 έως
και την 31-12-2016 για τις προσδιοριζόμενες από την
1-1-2016 και εφεξής υποθέσεις των ειδικών διαδικασιών
του Πολιτικού Τμήματος του Μονομελούς Πρωτοδικείου
και β) από την 1-5-2016 έως και την 31-12-2017 για τις
προσδιοριζόμενες από την 1-1-2016 και εφεξής υποθέσεις της τακτικής διαδικασίας του Πολιτικού Τμήματος
τόσο του Πολυμελούς όσο και του Μονομελούς Πρωτοδικείου, δεν θα τηρείται ο ανώτατος αριθμός χρεουμένων υποθέσεων ανά Δικαστή και ανά πινάκιο, αντιστοίχως, όπως αυτός προσδιορίζεται στο πρώτο τμήμα
του παρόντος κανονισμού, αλλά ο αριθμός αυτός (των
υποθέσεων της τακτικής και των ειδικών διαδικασιών)
περιοριζόμενος σε ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) των
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εκεί προβλεπομένων αριθμητικών ορίων, προκειμένου
να είναι εφικτή η εξέταση μαρτύρων, τόσο στις υποθέσεις που θα έχουν προσδιορισθεί μέχρι την 31-12-2015,
όσο και στις υποθέσεις που θα προσδιορίζονται από την
1-1-2016 και εφεξής, κατά τα οριζόμενα από τη διάταξη
του άρθρου 237 παρ. 6 ΚΠολΔ (όπως αυτή ισχύει από
1-1-2016 ).
Κάθε ζήτημα μη ρυθμιζόμενο από τον παρόντα Κανονισμό διέπεται από το Ν. 1756/1988 «Κώδικας οργανισμού δικαστηρίων και κατάστασης δικαστικών λειτουργών», όπως ισχύει.
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 7 Απριλίου 2016.
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Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr

*02014982605160016*

