
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

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

2 Έγκριση της τροποποίησης και συμπλήρωσης του 
Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πρωτο-
δικείου Έδεσσας, όσον αφορά το Πολιτικό Τμήμα 
του Δικαστηρίου, που επήλθε με την υπ’ αριθμ. 
2/2016 απόφαση της Ολομέλειας αυτού.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. απόφ. 31/2016 (1)
Έγκριση της τροποποίησης του Κανονισμού Εσω-

τερικής Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Σάμου, που 

επήλθε με την υπ' αριθμ. 1/2016 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 Κώδι-
κα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστι-
κών 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 Γιαννακόπου-
λος, 3) Ευφημία Λαμπροπούλου, 4) Ασπασία Καρέλλου, 
5) Γεράσιμος Φουρλάνος, 6) Ειρήνη Κιουρκτσόγλου-Πε-
τρουλάκη, 7) Δήμητρα Μπουρνάκα, Αντιπρόεδροι του 
Αρείου Πάγου, 8) Νικόλαος Πάσσος, 9) Αντώνιος Ζευ-
γώλης, 10) Στυλιανή Γιαννούκου, 11) Εμμανουήλ Κλα-
δογένης, 12) Γεώργιος Σακκάς, 13) Ελένη Διονυσοπού-
λου, 14) Ιωσήφ Τσαλαγανίδης, 15) Πάνος Πετρόπουλος, 
16) Αγγελική Αλειφεροπούλου, 17) Χαράλαμπος Καλα-
ματιανός, 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 - Εισηγητής, 28) Ιω-
άννης Μαγγίνας, 29) Δήμητρα Κοκοτίνη, 30) Διονυσία 
Μπιτζούνη, 31) Γεώργιος Χοϊμές, 32) Μαρία Νικολακέα, 
33) Νικήτας Χριστόπουλος, 34) Πέτρος Σαλίχος, 35) Ιωάν-
νης Φιοράκης, 36) Ιωάννης Μπαλιτσάρης, 37) Γεώργιος 
Παπαηλιάδης, 38) Αλεξάνδρα Κακκαβά, 39) Αγγελική 
Τζαβάρα, 40) Κωστούλα Φλουρή-Χαλεβίδου, 41) Παρα-
σκευή Καλαϊτζή και 42) Νικόλαος Τσάκος, Αρεοπαγίτες. 
Κωλύονται και δεν παρέστησαν οι λοιποί Αντιπρόεδροι 
του Αρείου Πάγου και Αρεοπαγίτες.

Παραστάθηκαν κατά τη συνεδρίαση ο Αντεισαγγελέας 
του Αρείου Πάγου Γεώργιος Μπόμπολης, ως νόμιμος 
αναπληρωτής της κωλυόμενης Εισαγγελέως του Αρεί-
ου Πάγου Ευτέρπης Κουτζαμάνη και των κωλυομένων 
αρχαιοτέρων του παραστάντος Αντεισαγγελέων του 
Αρείου Πάγου Μιλτιάδη Ανδρειωτέλλη και Γεωργίου 
Παντελή, και η Γραμματέας της Ολομελείας Μάρθα Ψα-
ραύτη, Προϊσταμένη Διεύθυνσης της Γραμματείας του 
Αρείου Πάγου.

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

Κατόπιν, μετά από εντολή της Προέδρου, η Γραμματέ-
ας της Ολομελείας, εκφώνησε τα ονόματα των υπηρε-
τούντων Αντιπροέδρων του Αρείου Πάγου και Αρεοπαγι-
τών, όπου διαπιστώθηκε, ότι από τους 70 υπηρετούντες 
Δικαστές είναι παρόντες οι αναφερόμενοι στην αρχή 
της παρούσας σαράντα δύο (42), δηλαδή είναι παρό-
ντα 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 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 
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έγκριση ή μη της υπ' αριθμ. 1/2016 απόφασης της Ολο-
μέλειας του Πρωτοδικείου Σάμου, η οποία διαβιβάσθηκε 
στην Υπηρεσία μας με το υπ' αριθμ. 76/3-2-2016 έγγρα-
φο του Προέδρου Πρωτοδικών Σάμου, Κωνσταντίνου 
Δεληκάρη, το οποίο έχει ως ακολούθως: «Σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 17 κεφ. Α' παρ. 7 του ΚΟΔΚΔΛ, 
σας στέλνουμε δύο ακριβή φωτοτυπικά αντίγραφα της 
με αριθμό 1/2016 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβου-
λίου Πρωτοδικών Σάμου, με την οποία τροποποιείται ο 
κανονισμός εσωτερικής υπηρεσίας του Πρωτοδικείου 
Σάμου και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες».

Ο Εισηγητής - Αρεοπαγίτης Γεώργιος Αναστασάκος, 
αφού έθεσε υπόψη των μελών της Ολομέλειας: α. το πα-
ραπάνω έγγραφο του Προέδρου Πρωτοδικών Σάμου, β. 
την υπό κρίση υπ' αριθμ. 1/2016 απόφαση της Ολομέ-
λειας του ως άνω Πρωτοδικείου, γ.i. την από 12-1-2016 
υπηρεσιακή βεβαίωση της Προϊσταμένης Δ/νσης της 
Γραμματείας του Πρωτοδικείου Σάμου Αναστασίας Μυ-
τελουδη, σχετικά με τον προσδιορισμό των πολιτικών 
υποθέσεων, ανά διαδικασία, ii. τον πίνακα εργασιών του 
εν λόγω Πρωτοδικείου, κατά το έτος 2015, καθώς και 
iii. Τον πίνακα με τον αριθμό των οργανικών θέσεων των 
υπαλλήλων της γραμματείας, καθώς και των υπηρετού-
ντων υπαλλήλων, εισηγήθηκε την έγκριση της τροπο-
ποίησης του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, που 
επήλθε με την ως άνω απόφαση της Ολομέλειας του εν 
λόγω 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 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 Οργανι-
σμού Δικαστηρίων και Κατάστασης δικαστικών λειτουρ-
γών», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 86 § 2 του 
Ν. 4055/2012, οι καταρτιζόμενοι κανονισμοί εσωτερικής 
υπηρεσίας των δικαστηρίων, καθώς και οι τροποποιή-
σεις 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 Δι-
καιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στην προκειμένη περίπτωση, η Ολομέλεια του Πρω-
τοδικείου Σάμου με την υπ' αριθ. 1/2016 απόφαση της 
τροποποίησε τον κανονισμό εσωτερικής υπηρεσίας του, 
λαμβάνοντας υπόψη τις μεγάλες αλλαγές, που επέφερε 
ο Νόμος 4335/2015 (ΦΕΚ τ.Α΄ αρ. 87/23-7-2015) στον 
Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και ειδικότερα στην τα-
κτική διαδικασία, αλλά και μετά την εφαρμογή, αφενός 
του Προεδρικού διατάγματος 30/2013 (ΦΕΚ τ.Α΄ αρ. 66/ 

15-3-2013), με το οποίο μειώθηκαν κατά μία οι οργανικές 
θέσεις των Πρωτοδικών στο Πρωτοδικείο Σάμου, ήτοι 
από 4 σε 3, και αφετέρου της διάταξης του άρθρου 38 
παρ. 1 Ν. 4274/2014 (ΦΕΚ τ.Α΄ αρ. 147/14-7-2014), με την 
οποία καταργήθηκε η ματαβατική έδρα του Μονομελούς 
Πλημμελειοδικείου Σάμου στο Καρλόβασι, προκειμένου 
να εναρμονιστεί με τις καινούριες συνθήκες, που δια-
μορφώθηκαν με τα προαναφερόμενα νομοθετήματα. 
Οι τροποποιήσεις του εν λόγω Κανονισμού έχουν ως 
ακολούθως:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΣΑΜΟΥ

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ

Άρθρο 8ο
Το Πολυμελές Πρωτοδικείο θα συνεδριάζει για την 

εκδίκαση πολιτικών υποθέσεων, που υπάγονται στην 
αρμοδιότητα του, ως εξής:

Την πρώτη Τετάρτη των μηνών Οκτωβρίου, Νοεμ-
βρίου, Δεκεμβρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Απριλίου, 
Μαΐου, Ιουνίου και των χρονικών διαστημάτων 16 -30 
Σεπτεμβρίου και 7-31 Ιανουαρίου, ήτοι μία (1) φορά το 
μήνα, με ώρα έναρξης 09:00.

Η χρονική περίοδος από την Κυριακή των Βαΐων έως 
την Κυριακή του Θωμά είναι εορταστική περίοδος. Σε πε-
ρίπτωση, που το ως άνω χρονικό διάστημα συμπίπτει με 
τη δικάσιμο του μηνός Απριλίου και με τη δικάσιμο του 
μηνός Μαΐου, το Δικαστήριο θα συνεδριάσει την πρώτη 
εργάσιμη Τετάρτη του μηνός Απριλίου και την πρώτη 
εργάσιμη Τετάρτη του μήνα Μαΐου, ήτοι μία (1) φορά το 
μήνα, με ώρα έναρξης 09:00, λαμβάνοντας υπόψη τη συ-
νεδρίαση του Μεταβατικού Εφετείου Αιγαίου στη Σάμο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ

Άρθρο 20ο
Ορίζεται ως ανώτατος αριθμός προσδιοριζόμενων 

υποθέσεων (από αναβολή και πρωτοείσακτων) σε κάθε 
δικάσιμο του Πολυμελούς Πρωτοδικείου οι δώδεκα (12) 
υποθέσεις, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

Τακτική διαδικασία: 9 (τρεις υποθέσεις ανά δικαστή)
Λοιπές διαδικασίες και εκούσια δικαιοδοσία: 3

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ

Άρθρο 21ο
Ορίζεται ως ανώτατος αριθμός προσδιοριζόμενων 

υποθέσεων (από αναβολή και πρωτοείσακτων) σε κάθε 
δικάσιμο του Μονομελούς Πρωτοδικείου οι τριάντα έξι 
(36) υποθέσεις, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:
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Τακτική διαδικασία: 9 (τρεις υποθέσεις ανά δικαστή)
Εφέσεις κατά αποφάσεων Ειρηνοδικείου: 6
Εκούσια δικαιοδοσία: 6
Ειδικές διαδικασίες, που εγγράφονται στο πινάκιο (δι-

αφορές από την οικογένεια, το γάμο και την ελεύθερη 
συμβίωση και περιουσιακές διαφορές): 12

Ειδικές διαδικασίες, που δεν εγγράφονται στο πινάκιο: 3

Άρθρο 23ο
Στους παραπάνω αριθμούς υποθέσεων όλων των δι-

καστηρίων, δεν περιλαμβάνονται: α) οι αιτήσεις συναινε-
τικών διαζυγίων, β) οι αιτήσεις διόρθωσης αποφάσεων, 
γ) οι αιτήσεις όρκισης πραγματογνωμόνων και δ) όσες 
υποθέσεις βάσει ειδικών νόμων, προσδιορίζονται καθ' 
υπέρβαση του ανωτάτου αριθμού προσδιοριζόμενων 
υποθέσεων εντός ορισμένης προθεσμίας. Κατ' εξαίρεση 
επιτρέπεται η εγγραφή στο πινάκιο ή το έκθεμα κάθε 
δικασίμου μεγαλύτερου του ανωτέρω προβλεπόμενου 
αριθμού υποθέσεων ανά Δικαστή του Πολυμελούς ή του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου: α) σε περίπτωση εφαρμογής 
των άρθρων 31 ΚΠολΔ (παρεπόμενες ή συναφείς διαφο-
ρές) και 246 ΚΠολΔ (συνεκδίκαση εκκρεμών δικών) και β) 
σε επείγουσες περιπτώσεις. Τέλος, διευκρινίζεται ότι οι 
παραπάνω αριθμοί των προσδιοριζόμενων υποθέσεων 
ισχύουν στην περίπτωση κατά την οποία οι οργανικές 
θέσεις δικαστικών λειτουργών του Πρωτοδικείου είναι 
πλήρεις, ήτοι υπηρετούν ένας Πρόεδρος Πρωτοδικών 
και τρεις Πρωτοδίκες. Στην περίπτωση κατά την οποία 
υπηρετούν λιγότεροι δικαστές, ο αριθμός των προσδιο-
ριζόμενων υποθέσεων θα μειώνεται αναλόγως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ

Άρθρο 29ο
Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Σάμου θα συνεδριάζει, 

εφόσον προσδιορίζονται υποθέσεις προς εκδίκαση από 
τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σάμου, ως εξής:

Α) Την πρώτη και δεύτερη Δευτέρα των μηνών Οκτω-
βρίου, Φεβρουαρίου, Απριλίου, Μαΐου, Ιουνίου και του 
χρονικού διαστήματος 7-31 Ιανουαρίου ήτοι δύο (2) φο-
ρές το μήνα κατ' ανώτατο αριθμό, και με ώρα έναρξης 
09:00.

Β) Την πρώτη, δεύτερη και τρίτη Δευτέρα των μηνών 
Νοεμβρίου και Μαρτίου, ήτοι τρεις (3) φορές το μήνα κατ' 
ανώτατο αριθμό, και με ώρα έναρξης 09:00.

Γ) Την πρώτη Δευτέρα του μηνός Δεκεμβρίου και του 
χρονικού διαστήματος 16-30 Σεπτεμβρίου, ήτοι μία (1) 
φορά κατ' ανώτατο αριθμό, και με ώρα έναρξης 09:00.

Η χρονική περίοδος από την Κυριακή των Βαΐων έως 
την Κυριακή του Θωμά είναι εορταστική περίοδος. Σε 
περίπτωση, που το ως άνω χρονικό διάστημα συμπίπτει 
και με τις δύο (2) δικάσιμους του μηνός Απριλίου ή και με 
τις δύο (2) δικάσιμους του μηνός Μαΐου, το Δικαστήριο 
θα συνεδριάσει την πρώτη εργάσιμη Δευτέρα του μηνός 
Απριλίου ή την πρώτη εργάσιμη Δευτέρα του μηνός Μα-
ΐου αντίστοιχα, ήτοι μία (1) φορά κατ' ανώτατο αριθμό, 
και με ώρα έναρξης 09:00.

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ

Άρθρο 30ο
Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Σάμου θα συνεδριά-

ζει, εφόσον προσδιορίζονται υποθέσεις προς εκδίκαση 
από τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σάμου, ως εξής:

Α) Την τρίτη και τέταρτη Πέμπτη των μηνών Οκτωβρί-
ου, Νοεμβρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Απριλίου, Μαΐου 
και Ιουνίου, ήτοι δύο (2) φορές το μήνα κατ' ανώτατο 
αριθμό, και με ώρα έναρξης 09:00.

Β) Την τρίτη Πέμπτη των μηνών Δεκεμβρίου και Ια-
νουαρίου, ήτοι μία (1) φορά κατ' ανώτατο αριθμό, και 
με ώρα έναρξης 09:00.

Γ) Την πρώτη Πέμπτη του χρονικού διαστήματος 16- 
30 Σεπτεμβρίου.

Η χρονική περίοδος από την Κυριακή των Βαΐων έως 
την Κυριακή του Θωμά είναι εορταστική περίοδος. Σε 
περίπτωση, που το ως άνω χρονικό διάστημα συμπίπτει 
και με τις δύο (2) δικάσιμους του μηνός Απριλίου ή και με 
τις δύο (2) δικάσιμους του μηνός Μαΐου, το Δικαστήριο 
θα συνεδριάσει την πρώτη εργάσιμη Πέμπτη του μηνός 
Απριλίου ή την πρώτη εργάσιμη Πέμπτη του μηνός Μα-
ΐου αντίστοιχα, ήτοι μία (1) φορά κατ' ανώτατο αριθμό, 
και με ώρα έναρξης 09:00.

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΕΔΡΕΣ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ 
ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ

Άρθρο 31ο
Το μεταβατικό Μονομελές Πλημμελειοδικείο Σάμου 

με έδρα τον Άγιο Κήρυκο Ικαρίας θα συνεδριάζει, εφό-
σον προσδιορίζονται υποθέσεις προς εκδίκαση από τον 
Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σάμου, την τέταρτη Δευτέρα 
των μηνών Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, Μαρτίου, Μαΐου 
και Ιουνίου, ήτοι μία (1) φορά κατ' ανώτατο αριθμό, και 
με ώρα έναρξης 09:00.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 
ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ
ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Άρθρο 49ο
Στο Πρωτοδικείο λειτουργεί ένα Ανακριτικό Γραφείο με 

έναν Ανακριτή, οποίος ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Δικαστικών 
Λειτουργών. Στο γραφείο αυτό υπάγονται και τα βουλεύ-
ματα, όπως περιγράφεται ειδικότερα κατωτέρω. Ο Γραμ-
ματέας του Ανακριτικού Γραφείου, ο οποίος υπηρετεί 
στο Ποινικό Τμήμα της Γραμματείας του Πρωτοδικείου 
με δυνατότητα, όμως, αναπλήρωσης από γραμματέα 
οποιουδήποτε Τμήματος, έχει ως αντικείμενο τις παρα-
κάτω εργασίες και συγκεκριμένα:

• Την καταγραφή των μαρτυρικών καταθέσεων και των 
απολογιών των κατηγορουμένων, τη συμπλήρωση των 
εντύπων κλήσεων μαρτύρων, κατηγορουμένων κλπ. και 
την αποστολή τους στα αρμόδια αστυνομικά τμήματα, 
την συμπλήρωση ενταλμάτων συλλήψεως, βιαίας προ-
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σαγωγής και προσωρινής κρατήσεως και τη διεκπεραίω-
ση τους, την καθαρογραφή των διατάξεων για διορισμό 
πραγματογνωμόνων κ.λπ. την καθαρογραφή των σχε-
δίων κατηγορητηρίων, την τήρηση καρτελών κίνησης 
δικογραφιών και την ενημέρωση των σχετικών - βιβλίων, 
τη διεκπεραίωση των πινάκων κίνησης δικογραφιών και 
στατιστικών στοιχείων, τη διεκπεραίωση της αλληλογρα-
φίας, τη συμπλήρωση των δελτίων ποινικού μητρώου 
κατά τα στοιχεία των κατηγορουμένων και την αποστολή 
τους στις αρμόδιες Εισαγγελίες.

• Βουλεύματα: α) Την παραλαβή και καταχώριση Εισαγ-
γελικών προτάσεων στο οικείο βιβλίο, β) Την καταχώρι-
ση των προτάσεων στο βιβλίο κινήσεως και την χρέω-
ση στον Εισηγητή, γ) Την καθαρογραφή βουλευμάτων, 
δ) Τη δημοσίευση βουλευμάτων, ε) Τη σύνταξη εκθέσε-
ων ασκήσεως ενδίκων μέσων κατά βουλευμάτων και 
προσφυγών κατά διατάξεων Ανακριτών και ενταλμάτων 
προσωρινής κρατήσεως, στ) Την τήρηση των οικείων 
καρτελών και την ενημέρωση των σχετικών βιβλίων, την 
έκδοση και χορήγηση διαφόρων πιστοποιητικών, την 
ταξινόμηση και παράδοση των βουλευμάτων στο Γενικό 
Αρχείο για αρχειοθέτηση, ζ) Την απασχόλησή του ως 
γραμματέα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών.

• Την απασχόλησή του ως γραμματέα έδρας ποινικού 
δικαστηρίου σε μία (1) τακτική δικάσιμο κάθε μήνα.

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ

Άρθρο 50ο
Οι υποθέσεις τακτικής διαδικασίας Πολυμελούς και 

Μονομελούς Πρωτοδικείου, που κατατίθενται από 1-1-
2016 προσδιορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 237 § 4 
ΚπολΔ από τον Πρόεδρο Πρωτοδικών στο ίδιο υφιστά-
μενο πινάκιο τακτικής διαδικασίας μαζί με τις υποθέσεις 
τακτικής διαδικασίας, που είχαν προσδιοριστεί κατά το 
προϊσχύσαν καθεστώς, σύμφωνα με το ανωτέρω αριθ-
μητικό όριο υποθέσεων ανά δικαστή και συνολικά και 
δεν καταρτίζεται νέο αυτοτελές πινάκιο μόνο για τις υπο-
θέσεις τακτικής διαδικασίας, που κατατίθενται μετά την 
1-6-2016. Η συγκεκριμένη ρύθμιση θα εξακολουθήσει 
μέχρι την πλήρη εξάλειψη των παλαιότερων υποθέσεων 
τακτικής διαδικασίας.

Η ισχύς των ανωτέρω τροποποιημένων διατάξεων κα-
νονισμού αρχίζει από την ημέρα της δημοσίευσης τους 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μέχρι του χρόνου 
αυτού εξακολουθεί να ισχύει ο κανονισμός, που ισχύει 
μέχρι τώρα.

Για ό,τι δεν προβλέπεται από τον παρόντα Κανονι-
σμό Εσωτερικής Υπηρεσίας ισχύουν οι διατάξεις του 
Ν. 1756/1988 «Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και 
Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών».

Με την έναρξη της ισχύος του Κανονισμού αυτού 
καταργούνται οι ως άνω προγενέστερες διατάξεις του 
υφιστάμενου κανονισμού.

Ακολούθως η Ολομέλεια, μετά από ανταλλαγή από-
ψεων μεταξύ των μελών της, έκρινε, ομόφωνα, ότι πρέ-

πει να εγκριθεί η ως άνω γενόμενη τροποποίηση του 
Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου 
Σάμου, σύμφωνα με την 1/2016 απόφαση της Ολομέ-
λειας αυτού.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Εγκρίνει την υπ' αριθμ. 1/2016 απόφαση της Ολομέλει-

ας του Πρωτοδικείου Σάμου και την δι' αυτής τροποποί-
ηση του ισχύοντος Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 
του, οι τροποποιήσεις του οποίου έχουν ως ακολούθως:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΣΑΜΟΥ

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ

Άρθρο 8ο
Το Πολυμελές Πρωτοδικείο θα συνεδριάζει για την 

εκδίκαση πολιτικών υποθέσεων, που υπάγονται στην 
αρμοδιότητά του, ως εξής:

Την πρώτη Τετάρτη των μηνών Οκτωβρίου, Νοεμ-
βρίου, Δεκεμβρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Απριλίου, 
Μαΐου, Ιουνίου και των χρονικών διαστημάτων 16 - 30 
Σεπτεμβρίου και 7-31 Ιανουαρίου, ήτοι μία (1) φορά το 
μήνα, με ώρα έναρξης 09:00.

Η χρονική περίοδος από την Κυριακή των Βαΐων έως 
την Κυριακή του Θωμά είναι εορταστική περίοδος. Σε πε-
ρίπτωση, που το ως άνω χρονικό διάστημα συμπίπτει με 
τη δικάσιμο του μηνός Απριλίου και με τη δικάσιμο του 
μηνός Μαΐου, το Δικαστήριο θα συνεδριάσει την πρώτη 
εργάσιμη Τετάρτη του μηνός Απριλίου και την πρώτη 
εργάσιμη Τετάρτη του μήνα Μαΐου, ήτοι μία (1) φορά το 
μήνα, με ώρα έναρξης 09:00, λαμβάνοντας υπόψη τη συ-
νεδρίαση του Μεταβατικού Εφετείου Αιγαίου στη Σάμο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ

Άρθρο 20ο
Ορίζεται ως ανώτατος αριθμός προσδιοριζόμενων 

υποθέσεων (από αναβολή και πρωτοείσακτων) σε κάθε 
δικάσιμο του Πολυμελούς Πρωτοδικείου οι δώδεκα (12) 
υποθέσεις, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

Τακτική διαδικασία: 9 (τρεις υποθέσεις ανά δικαστή)
Λοιπές διαδικασίες και εκούσια δικαιοδοσία: 3

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ

Άρθρο 21ο
Ορίζεται ως ανώτατος αριθμός προσδιοριζόμενων 

υποθέσεων (από αναβολή και πρωτοείσακτων) σε κάθε 
δικάσιμο του Μονομελούς Πρωτοδικείου οι τριάντα έξι 
(36) υποθέσεις, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:
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Τακτική διαδικασία: 9 (τρεις υποθέσεις ανά δικαστή)
Εφέσεις κατά αποφάσεων Ειρηνοδικείου: 6
Εκούσια δικαιοδοσία: 6
Ειδικές διαδικασίες, που εγγράφονται στο πινάκιο (δι-

αφορές από την οικογένεια, το γάμο και την ελεύθερη 
συμβίωση και περιουσιακές διαφορές): 12

Ειδικές διαδικασίες, που δεν εγγράφονται στο πινάκιο: 3

Άρθρο 23ο
Στους παραπάνω αριθμούς υποθέσεων όλων των δι-

καστηρίων, δεν περιλαμβάνονται: α) οι αιτήσεις συναινε-
τικών διαζυγίων, β) οι αιτήσεις διόρθωσης αποφάσεων, 
γ) οι αιτήσεις όρκισης πραγματογνωμόνων και δ) όσες 
υποθέσεις βάσει ειδικών νόμων, προσδιορίζονται καθ' 
υπέρβαση του ανωτάτου αριθμού προσδιοριζόμενων 
υποθέσεων εντός ορισμένης προθεσμίας. Κατ' εξαίρεση 
επιτρέπεται η εγγραφή στο πινάκιο ή το έκθεμα κάθε 
δικασίμου μεγαλύτερου του ανωτέρω προβλεπόμενου 
αριθμού υποθέσεων ανά Δικαστή του Πολυμελούς ή του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου: α) σε περίπτωση εφαρμογής 
των άρθρων 31 ΚΠολΔ (παρεπόμενες ή συναφείς διαφο-
ρές) και 246 ΚΠολΔ (συνεκδίκαση εκκρεμών δικών) και β) 
σε επείγουσες περιπτώσεις. Τέλος, διευκρινίζεται ότι οι 
παραπάνω αριθμοί των προσδιοριζόμενων υποθέσεων 
ισχύουν στην περίπτωση κατά την οποία οι οργανικές 
θέσεις δικαστικών λειτουργών του Πρωτοδικείου είναι 
πλήρεις, ήτοι υπηρετούν ένας Πρόεδρος Πρωτοδικών 
και τρεις Πρωτοδίκες. Στην περίπτωση κατά την οποία 
υπηρετούν λιγότεροι δικαστές, ο αριθμός των προσδιο-
ριζόμενων υποθέσεων θα μειώνεται αναλόγως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ

Άρθρο 29ο
Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Σάμου θα συνεδριάζει, 

εφόσον προσδιορίζονται υποθέσεις προς εκδίκαση από 
τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σάμου, ως εξής:

Α) Την πρώτη και δεύτερη Δευτέρα των μηνών Οκτω-
βρίου, Φεβρουαρίου, Απριλίου, Μαΐου, Ιουνίου και του 
χρονικού διαστήματος 7-31 Ιανουαρίου ήτοι δύο (2) φο-
ρές το μήνα κατ' ανώτατο αριθμό, και με ώρα έναρξης 
09:00.

Β) Την πρώτη, δεύτερη και τρίτη Δευτέρα των μηνών 
Νοεμβρίου και Μαρτίου, ήτοι τρεις (3) φορές το μήνα κατ' 
ανώτατο αριθμό, και με ώρα έναρξης 09:00.

Γ) Την πρώτη Δευτέρα του μηνός Δεκεμβρίου και του 
χρονικού διαστήματος 16-30 Σεπτεμβρίου, ήτοι μία (1) 
φορά κατ' ανώτατο αριθμό, και με ώρα έναρξης 09:00.

Η χρονική περίοδος από την Κυριακή των Βαΐων έως 
την Κυριακή του Θωμά είναι εορταστική περίοδος. Σε 
περίπτωση, που το ως άνω χρονικό διάστημα συμπίπτει 
και με τις δύο (2) δικάσιμους του μηνός Απριλίου ή και με 
τις δύο (2) δικάσιμους του μηνός Μαΐου, το Δικαστήριο 
θα συνεδριάσει την πρώτη εργάσιμη Δευτέρα του μηνός 
Απριλίου ή την πρώτη εργάσιμη Δευτέρα του μηνός Μα-
ΐου αντίστοιχα, ήτοι μία (1) φορά κατ' ανώτατο αριθμό, 
και με ώρα έναρξης 09:00.

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ

Άρθρο 30ο
Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Σάμου θα συνεδριά-

ζει, εφόσον προσδιορίζονται υποθέσεις προς εκδίκαση 
από τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σάμου, ως εξής:

Α) Την τρίτη και τέταρτη Πέμπτη των μηνών Οκτωβρί-
ου, Νοεμβρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Απριλίου, Μαΐου 
και Ιουνίου, ήτοι δύο (2) φορές το μήνα κατ' ανώτατο 
αριθμό, και με ώρα έναρξης 09:00.

Β) Την τρίτη Πέμπτη των μηνών Δεκεμβρίου και Ια-
νουαρίου, ήτοι μία (1) φορά κατ' ανώτατο αριθμό, και 
με ώρα έναρξης 09:00.

Γ) Την πρώτη Πέμπτη του χρονικού διαστήματος 16 - 
30 Σεπτεμβρίου.

Η χρονική περίοδος από την Κυριακή των Βαΐων έως 
την Κυριακή του Θωμά είναι εορταστική περίοδος. Σε 
περίπτωση, που το ως άνω χρονικό διάστημα συμπίπτει 
και με τις δύο (2) δικάσιμους του μηνός Απριλίου ή και με 
τις δύο (2) δικάσιμους του μηνός Μαΐου, το Δικαστήριο 
θα συνεδριάσει την πρώτη εργάσιμη Πέμπτη του μηνός 
Απριλίου ή την πρώτη εργάσιμη Πέμπτη του μηνός Μα-
ΐου αντίστοιχα, ήτοι μία (1) φορά κατ' ανώτατο αριθμό, 
και με ώρα έναρξης 09:00.

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΕΔΡΕΣ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ 
ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ

Άρθρο 31ο
Το μεταβατικό Μονομελές Πλημμελειοδικείο Σάμου 

με έδρα τον Άγιο Κήρυκο Ικαρίας θα συνεδριάζει, εφό-
σον προσδιορίζονται υποθέσεις προς εκδίκαση από τον 
Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σάμου, την τέταρτη Δευτέρα 
των μηνών Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, Μαρτίου, Μαΐου 
και Ιουνίου, ήτοι μία (1) φορά κατ' ανώτατο αριθμό, και 
με ώρα έναρξης 09:00.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 
ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ
ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Άρθρο 49ο
Στο Πρωτοδικείο λειτουργεί ένα Ανακριτικό Γραφείο με 

έναν Ανακριτή, οποίος ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Δικαστικών 
Λειτουργών. Στο γραφείο αυτό υπάγονται και τα βουλεύ-
ματα, όπως περιγράφεται ειδικότερα κατωτέρω. Ο Γραμ-
ματέας του Ανακριτικού Γραφείου, ο οποίος υπηρετεί 
στο Ποινικό Τμήμα της Γραμματείας του Πρωτοδικείου 
με δυνατότητα, όμως, αναπλήρωσης από γραμματέα 
οποιουδήποτε Τμήματος, έχει ως αντικείμενο τις παρα-
κάτω εργασίες και συγκεκριμένα:

• Την καταγραφή των μαρτυρικών καταθέσεων και των 
απολογιών των κατηγορουμένων, τη συμπλήρωση των 
εντύπων κλήσεων μαρτύρων, κατηγορουμένων κλπ. και 
την αποστολή τους στα αρμόδια αστυνομικά τμήματα, 
την συμπλήρωση ενταλμάτων συλλήψεως, βιαίας προ-
σαγωγής και προσωρινής κρατήσεως και τη διεκπεραίω-
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ση τους, την καθαρογραφή των διατάξεων για διορισμό 
πραγματογνωμόνων κ.λπ. την καθαρογραφή των σχε-
δίων κατηγορητηρίων, την τήρηση καρτελών κίνησης 
δικογραφιών και την ενημέρωση των σχετικών - βιβλίων, 
τη διεκπεραίωση των πινάκων κίνησης δικογραφιών και 
στατιστικών στοιχείων, τη διεκπεραίωση της αλληλογρα-
φίας, τη συμπλήρωση των δελτίων ποινικού μητρώου 
κατά τα στοιχεία των κατηγορουμένων και την αποστολή 
τους στις αρμόδιες Εισαγγελίες.

• Βουλεύματα: α) Την παραλαβή και καταχώριση Εισαγ-
γελικών προτάσεων στο οικείο βιβλίο, β) Την καταχώρι-
ση των προτάσεων στο βιβλίο κινήσεως και την χρέω-
ση στον Εισηγητή, γ) Την καθαρογραφή βουλευμάτων, 
δ) Τη δημοσίευση βουλευμάτων, ε) Τη σύνταξη εκθέσε-
ων ασκήσεως ενδίκων μέσων κατά βουλευμάτων και 
προσφυγών κατά διατάξεων Ανακριτών και ενταλμάτων 
προσωρινής κρατήσεως, στ) Την τήρηση των οικείων 
καρτελών και την ενημέρωση των σχετικών βιβλίων, την 
έκδοση και χορήγηση διαφόρων πιστοποιητικών, την 
ταξινόμηση και παράδοση των βουλευμάτων στο Γενικό 
Αρχείο για αρχειοθέτηση, ζ) Την απασχόλησή του ως 
γραμματέα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών.

• Την απασχόληση του ως γραμματέα έδρας ποινικού 
δικαστηρίου σε μία (1) τακτική δικάσιμο κάθε μήνα.

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ

Άρθρο 50ο
Οι υποθέσεις τακτικής διαδικασίας Πολυμελούς και Μο-

νομελούς Πρωτοδικείου, που κατατίθενται από 1-1-2016
προσδιορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 237 § 4 ΚπολΔ 
από τον Πρόεδρο Πρωτοδικών στο ίδιο υφιστάμενο 
πινάκιο τακτικής διαδικασίας μαζί με τις υποθέσεις τα-
κτικής διαδικασίας, που είχαν προσδιοριστεί κατά το 
προϊσχύσαν καθεστώς, σύμφωνα με το ανωτέρω αριθ-
μητικό όριο υποθέσεων ανά δικαστή και συνολικά και 
δεν καταρτίζεται νέο αυτοτελές πινάκιο μόνο για τις υπο-
θέσεις τακτικής διαδικασίας, που κατατίθενται μετά την 
1-6-2016. Η συγκεκριμένη ρύθμιση θα εξακολουθήσει 
μέχρι την πλήρη εξάλειψη των παλαιότερων υποθέσεων 
τακτικής διαδικασίας.

Η ισχύς των ανωτέρω τροποποιημένων διατάξεων κα-
νονισμού αρχίζει από την ημέρα της δημοσίευσής τους 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μέχρι του χρόνου 
αυτού εξακολουθεί να ισχύει ο κανονισμός, που ισχύει 
μέχρι τώρα.

Για ό,τι δεν προβλέπεται από τον παρόντα Κανονι-
σμό Εσωτερικής Υπηρεσίας ισχύουν οι διατάξεις του 
Ν. 1756/1988 «Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και 
Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών».

Με την έναρξη της ισχύος του Κανονισμού αυτού 
καταργούνται οι ως άνω προγενέστερες διατάξεις του 
υφιστάμενου κανονισμού.

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και εκδόθηκε, στην Αθήνα, 
στις 7 Απριλίου 2016.

  Η Πρόεδρος 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΘΑΝΟΥ-ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΥ

    Αριθμ. απόφ. 32/2016 (2)
Έγκριση της τροποποίησης και συμπλήρωσης 

του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του 

Πρωτοδικείου Έδεσσας, όσον αφορά το Πολιτικό 

Τμήμα του Δικαστηρίου, 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 Κώδι-
κα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστι-
κών 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 Γιαννακόπου-
λος, 3) Ευφημία Λαμπροπούλου, 4) Ασπασία Καρέλλου, 
5) Γεράσιμος Φουρλάνος, 6) Ειρήνη Κιουρκτσόγλου-Πε-
τρουλάκη, 7) Δήμητρα Μπουρνάκα, Αντιπρόεδροι του 
Αρείου Πάγου, 8) Νικόλαος Πάσσος, 9) Αντώνιος Ζευ-
γώλης, 10) Στυλιανή Γιαννούκου, 11) Εμμανουήλ Κλα-
δογένης, 12) Γεώργιος Σακκάς, 13) Ελένη Διονυσοπού-
λου, 14) Ιωσήφ Τσαλαγανίδης, 15) Πάνος Πετρόπουλος, 
16) Αγγελική Αλειφεροπούλου, 17) Χαράλαμπος Καλα-
ματιανός, 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 -Εισηγητής, 28) Ιω-
άννης Μαγγίνας, 29) Δήμητρα Κοκοτίνη, 30) Διονυσία 
Μπιτζούνη, 31) Γεώργιος Χοϊμές, 32) Μαρία Νικολακέα, 
33) Νικήτας Χριστόπουλος, 34) Πέτρος Σαλίχος, 35) Ιωάν-
νης Φιοράκης, 36) Ιωάννης Μπαλιτσάρης, 37) Γεώργιος 
Παπαηλιάδης, 38) Αλεξάνδρα Κακκαβά, 39) Αγγελική 
Τζαβάρα, 40) Κωστούλα Φλουρή-Χαλεβίδου, 41) Παρα-
σκευή 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 πα-
ραστάντος Αντεισαγγελέων του Αρείου Πάγου Μιλτιάδη 
Ανδρειωτέλλη και Γεωργίου Παντελή, και η Γραμματέας 
της Ολομελείας Μάρθα Ψαραύτη, Προϊσταμένη Διεύθυν-
σης της Γραμματείας του Αρείου Πάγου.

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

Κατόπιν, μετά από εντολή της Προέδρου, η Γραμματέ-
ας της Ολομελείας, εκφώνησε τα ονόματα των υπηρε-
τούντων Αντιπροέδρων του Αρείου Πάγου και Αρεοπαγι-
τών, όπου διαπιστώθηκε, ότι από τους 70 υπηρετούντες 
Δικαστές είναι παρόντες οι αναφερόμενοι στην αρχή 
της παρούσας σαράντα δύο (42), δηλαδή είναι παρό-
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ντα 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 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. 2/2016 απόφασης της Ολο-
μέλειας του Πρωτοδικείου Έδεσσας, η οποία διαβιβά-
σθηκε στην Υπηρεσία μας με το υπ' αριθμ. 66/8-2-2016 
έγγραφο της Προέδρου Πρωτοδικών Έδεσσας, Σοφίας 
Τσιβούλη, το οποίο έχει ως ακολούθως: «Σας υποβάλλου-
με επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της υπ' αριθμ. 2/2016 
απόφασης της Ολομέλειας του Πρωτοδικείου Έδεσσας, 
που αφορά την «Τροποποίηση του Κανονισμού Εσωτε-
ρικής Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Έδεσσας με σκοπό 
την προσαρμογή του στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, 
όπως ο τελευταίος ισχύει από 1-1-2016» και παρακαλού-
με για τις δικές σας ενέργειες».

Ο Εισηγητής - Αρεοπαγίτης Γεώργιος Αναστασάκος, 
αφού έθεσε υπόψη των μελών της Ολομέλειας: α. το 
παραπάνω έγγραφο της Προέδρου Πρωτοδικών Έδεσ-
σας, β. την υπό κρίση υπ' αριθμ. 2/2016 απόφαση της 
Ολομέλειας του ως άνω Πρωτοδικείου, και γ. την από 
16-3-2016 υπηρεσιακή βεβαίωση, της ασκούσας χρέη 
Προϊσταμένης Διεύθυνσης της Γραμματείας του Πρω-
τοδικείου Έδεσσας Ασημίνας Νινικλή, σχετικά με τον 
αριθμό των προβλεπόμενων οργανικών θέσεων αλλά 
και τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων στο εν 
λόγω Πρωτοδικείο, εισηγήθηκε την έγκριση της τροπο-
ποίησης, συμπλήρωσης και διαμόρφωσης του Κανονι-
σμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Έδεσ-
σας, όσον αφορά στο Πολιτικό Τμήμα του Δικαστηρίου, 
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 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 Οργανι-
σμού Δικαστηρίων και Κατάστασης δικαστικών λειτουρ-
γών», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 86 § 2 του 
Ν. 4055/2012, οι καταρτιζόμενοι κανονισμοί εσωτερικής 
υπηρεσίας των δικαστηρίων, καθώς και οι τροποποιή-
σεις 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 Δι-
καιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στην προκειμένη περίπτωση, η Ολομέλεια του Πρω-
τοδικείου Έδεσσας, με την υπ' αριθ. 2/2016 απόφαση 
του έκρινε απαραίτητη την συμπλήρωση και τροποποί-
ηση του μέχρι τώρα ισχύοντος Κανονισμού εσωτερικής 
υπηρεσίας του όσον αφορά το Πολιτικό Τμήμα του Δι-
καστηρίου, καθότι μετά την τροποποίηση του Κώδικα 
Πολιτικής Δικονομίας με τον Ν. 4335/2015 (ΦΕΚ τ.Α' 
87/23-7-2015), έχει μεταβληθεί ουσιωδώς η διαδικασία 
στα πρωτοβάθμια δικαστήρια, που αφορά τις υποθέ-
σεις που εκδικάζονται κατά την τακτική διαδικασία. Οι 
τροποποιήσεις και συμπληρώσεις που επήλθαν κατόπιν 
της 2/2016 απόφασης της Ολομέλειας του Πρωτοδικείου 
Έδεσσας, όσον αφορά το Πολιτικό Τμήμα του Δικαστη-
ρίου έχουν ως ακολούθως:

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Άρθρο 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 έχουν εγγραφεί σ' αυτά μέχρι και τις 
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 πινά-
κια 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 επί-
δοση της σχετικής επιταγής προς εκτέλεση έχει λάβει 
χώρα μέχρι τις 31.12.2015. Στις περιπτώσεις αυτές η 
εκδίκαση των εν λόγω υποθέσεων χωρεί κατά τις μέ-
χρι τις 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 τα υπάρχοντα πινάκια πριν 
την εγγραφή της στο σχετικό πινάκιο ή προσδιορισμό 
της, επιλύεται από τον Διευθύνοντα το Πρωτοδικείο ή 
το νόμιμο αναπληρωτή του.

Άρθρο 2
(Πολυμελές Πρωτοδικείο)

1. Στο Πολυμελές Πρωτοδικείο εκδικάζονται όλες οι 
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 Κώ-
δικα Πολιτικής Δικονομίας είτε σύμφωνα με ειδικότερες 
διατάξεις άλλων νόμων.

2. Το Πολυμελές Πρωτοδικείο συνεδριάζει τακτικώς 
στις 9.00 π.μ. την πρώτη Πέμπτη κάθε μήνα του δικαστι-
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κού έτους, πλην του μήνα Σεπτεμβρίου, κατά τον οποίο 
θα συνεδριάζει την πρώτη Πέμπτη μετά την έναρξη κάθε 
νέου δικαστικού έτους, του μήνα Ιανουαρίου, κατά τον 
οποίο θα συνεδριάζει την πρώτη εργάσιμη Πέμπτη μετά 
τις εορτές των Χριστουγέννων και του μήνα κατά τον 
οποίο η πρώτη Πέμπτη του συμπίπτει με τη Μ. Πέμπτη 
ή την Πέμπτη της εβδομάδας της Διακαινησίμου, κατά 
τον οποίο θα συνεδριάζει την πρώτη εργάσιμη Πέμπτη 
μετά τη λήξη των διακοπών του Πάσχα, εκτός εάν κάποια 
από τις παραπάνω ημέρες είναι επίσημη ή τοπική αργία.

Άρθρο 3 
(Το Μονομελές Πρωτοδικείο)

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

2. Το Μονομελές Πρωτοδικείο συνεδριάζει τακτικώς 
στις 9.00 π.μ.: τη δεύτερη Πέμπτη κάθε μήνα για την εκ-
δίκαση υποθέσεων της τακτικής διαδικασίας (είτε για 
δικόγραφα που κατατέθηκαν πριν την 1-1-2016 είτε γι' 
αυτά που κατατίθενται μετά την 1-1-2016), της εκούσιας 
δικαιοδοσίας και των ασφαλιστικών μέτρων, την τρίτη 
Πέμπτη κάθε μήνα για την εκδίκαση υποθέσεων της τα-
κτικής διαδικασίας (αποκλειστικά για δικόγραφα που 
κατατίθενται μετά την 1-1-2016, ήτοι μετά την ισχύ του 
Ν. 4335/2015), των ειδικών διαδικασιών, της εκούσιας 
δικαιοδοσίας και των ασφαλιστικών μέτρων, εκτός από:

α/ το μήνα Σεπτέμβριο, κατά τον οποίο θα συνεδριάζει 
τη δεύτερη Πέμπτη μετά την έναρξη κάθε δικαστικού 
έτους για την εκδίκαση υποθέσεων της τακτικής διαδικα-
σίας (είτε για δικόγραφα που κατατέθηκαν πριν την 1-1-
2016 είτε γι' αυτά που κατατίθενται μετά την 1-1-2016),
της εκούσιας δικαιοδοσίας και των ασφαλιστικών μέ-
τρων, β/ το μήνα Δεκέμβριο, κατά τον οποίο θα συνε-
δριάζει τη δεύτερη Πέμπτη του μήνα για την εκδίκαση 
υποθέσεων της τακτικής διαδικασίας (αποκλειστικά για 
δικόγραφα που κατατίθενται μετά την 1-1-2016), των 
ειδικών διαδικασιών, της εκούσιας δικαιοδοσίας και των 
ασφαλιστικών μέτρων, γ/ το μήνα Ιανουάριο, κατά τον 
οποίο θα συνεδριάζει τη δεύτερη εργάσιμη Πέμπτη μετά 
τις εορτές των Χριστουγέννων για την εκδίκαση υποθέ-
σεων της τακτικής διαδικασίας (είτε για δικόγραφα που 
κατατέθηκαν πριν την 1-1-2016 είτε γι' αυτά που κατα-
τίθενται μετά την 1-1-2016), της εκούσιας δικαιοδοσίας 
και των ασφαλιστικών μέτρων και την τρίτη εργάσιμη 
Πέμπτη μετά τις εορτές των Χριστουγέννων για την εκ-
δίκαση υποθέσεων των ειδικών διαδικασιών, δ/ το μήνα 
του οποίου η δεύτερη ή η τρίτη Πέμπτη ή και οι δύο 
συμπίπτουν με τις διακοπές του Πάσχα, κατά τον οποίο 
θα συνεδριάζει την πρώτη εργάσιμη Πέμπτη μετά τη 
λήξη των διακοπών του Πάσχα, εφόσον δεν συνεδριάζει 
το Πολυμελές Πρωτοδικείο, για την εκδίκαση των υπο-
θέσεων της τακτικής διαδικασίας (είτε για δικόγραφα 
που κατατέθηκαν πριν την 1-1-2016 είτε γι' αυτά που 
κατατίθενται μετά την 1-1-2016), της διαδικασίας της 

εκούσιας δικαιοδοσίας και των ασφαλιστικών μέτρων, 
ε/ το μήνα Ιούνιο, κατά τον οποίο θα συνεδριάζει τη δεύ-
τερη Πέμπτη του μήνα για την εκδίκαση υποθέσεων της 
τακτικής διαδικασίας (αποκλειστικά για δικόγραφα που 
κατατίθενται μετά την 1-1-2016), των ειδικών διαδικα-
σιών, της εκούσιας δικαιοδοσίας και των ασφαλιστικών 
μέτρων, εκτός εάν κάποια από τις παραπάνω ημέρες 
είναι επίσημη ή τοπική αργία.

Ανακοπές του άρθρου 954 ΚΠολΔ, αιτήσεις του άρ-
θρου 1000 ΚΠολΔ, συναινετικές εξαλείψεις προσημείω-
σης υποθήκης, αιτήσεις παροχής νομικής βοήθειας και 
αιτήσεις ακούσιας νοσηλείας, θα προσδιορίζονται κάθε 
εργάσιμη Τετάρτη και Παρασκευή από ώρα 12.00' έως 
ώρα 13.00' και θα δικάζονται από τον εκάστοτε Δικαστή 
Υπηρεσίας, χωρίς αριθμητικό περιορισμό. Αιτήσεις για 
τη χορήγηση προσωρινής διαταγής θα προσδιορίζονται 
καθημερινά και θα δικάζονται από τον εκάστοτε Δικαστή 
Υπηρεσίας.

Άρθρο 4
Προσδιορισμός υποθέσεων ανά 
δικάσιμο-χρέωση δικαστών με υποθέσεις 
τακτικής διαδικασίας κατ' έτος

Ο αριθμός των υποθέσεων που θα προσδιορίζονται 
για συζήτηση σε κάθε δικάσιμο του Πολυμελούς Πρω-
τοδικείου ορίζεται ως εξής: 1) μέχρι είκοσι (20) υποθέ-
σεις τακτικής διαδικασίας, 2) μέχρι πέντε (5) υποθέσεις 
ειδικής διαδικασίας των περιουσιακών διαφορών και 
3) υποθέσεις εκούσιας δικαιοδοσίας και ασφαλιστικών 
μέτρων, χωρίς αριθμητικό περιορισμό.

Ο αριθμός των πολιτικών υποθέσεων που θα προσδι-
ορίζονται για συζήτηση σε κάθε δικάσιμο του Μονομε-
λούς Πρωτοδικείου ορίζεται ως εξής: α/ μέχρι τριάντα 
(30) υποθέσεις τακτικής διαδικασίας κατά τις συνεδρι-
άσεις του Δικαστηρίου για την εκδίκαση υποθέσεων 
των οποίων τα δικόγραφα κατατέθηκαν είτε πριν την 
1-1-2016 είτε μετά την 1-1-2016 (παλαιά και νέα πινά-
κια), β/ μέχρι δέκα (10) υποθέσεις τακτικής διαδικασίας 
κατά τις συνεδριάσεις του Δικαστηρίου για την εκδίκα-
ση υποθέσεων των οποίων τα δικόγραφα κατατέθηκαν 
αποκλειστικά μετά την 1-1-2016 (νέα πινάκια), γ/ μέχρι 
τριάντα (30) υποθέσεις ειδικών διαδικασιών, δ/ μέχρι 
είκοσι (20) υποθέσεις εκούσιας δικαιοδοσίας, ε/ μέχρι 
είκοσι (20) υποθέσεις ασφαλιστικών μέτρων. Ο παρα-
πάνω αριθμός των υποθέσεων μπορεί, κατ' εξαίρεση, 
να προσαυξάνεται από τον Διευθύνοντα το Πρωτοδικείο 
Πρόεδρο Πρωτοδικών ή το νόμιμο αναπληρωτή του, 
ιδίως σε περίπτωση εφαρμογής των άρθρων 31 ΚΠολΔ 
(παρεπόμενες ή συναφείς διαφορές) και 246 ΚΠολΔ (συ-
νεκδίκαση εκκρεμών υποθέσεων), σε ποσοστό που δεν 
θα υπερβαίνει το 10% του προβλεπόμενου ως ανώτατου 
αριθμού αυτών ανά δικάσιμο.

Το σύνολο των υποθέσεων της τακτικής διαδικασί-
ας που θα χρεώνεται κάθε δικαστής κατ' έτος δεν θα 
υπερβαίνει τις είκοσι (5) για τις υποθέσεις αρμοδιότητας 
του Πολυμελούς Πρωτοδικείου και τις πενήντα (50) για 
τις υποθέσεις αρμοδιότητας του Μονομελούς Πρωτο-
δικείου. Στις παραπάνω υποθέσεις θα συνυπολογίζεται 
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και η χρέωση των εκκρεμών κατά το παλαιό σύστημα 
υποθέσεων, μέχρι την ολική εξάλειψή τους. Στους πα-
ραπάνω δικαστές δεν περιλαμβάνεται ο εκάστοτε Ανα-
κριτής του Πρωτοδικείου Έδεσσας, ο οποίος δύναται 
κατ' εξαίρεση να χρεώνεται με υποθέσεις της τακτικής 
διαδικασίας με πράξη του Διευθύνοντος το Πρωτοδι-
κείου ή και να μετέχει στις πολιτικές συνεδριάσεις για 
την εκδίκαση των υποθέσεων των λοιπών διαδικασιών, 
εφόσον αυτό επιβάλλεται από τις υπηρεσιακές ανάγκες 
του Πρωτοδικείου.

Ο Διευθύνων το Πρωτοδικείο, προκειμένου να διευκο-
λύνεται η ταχεία απονομή της δικαιοσύνης και να αντι-
μετωπίζονται αποτελεσματικά οι άμεσες ανάγκες που 
δημιουργούνται από νομοθετικές μεταβολές, δύναται 
με πράξη του, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να αυξομει-
ώνει τον αριθμό των αναφερομένων στην παράγραφο 1 
του παρόντος πινακίων και 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 οποιαδήποτε 
ακυρότητα αναφορικά με τις υποθέσεις, οι οποίες χρεώ-
θηκαν και προσδιορίστηκαν, κατ' εφαρμογή της.

Άρθρο 5 
(Προσδιορισμός δικασίμων)

Ο προσδιορισμός των δικασίμων των αγωγών, αιτήσε-
ων και εφέσεων που κατατίθενται γίνεται ως ακολούθως: 
α) στις υποθέσεις τακτικής διαδικασίας, με πράξη του 
Διευθύνοντος το Πρωτοδικείο Προέδρου Πρωτοδικών 
ή του νόμιμου αναπληρωτή του, ο οποίος μέσα σε 15 
ημέρες από το κλείσιμο του φακέλου της υπόθεσης, 
ορίζει το Δικαστή και για τις υποθέσεις του Πολυμελούς 
πρωτοδικείου τον εισηγητή. Συγχρόνως ορίζει ημέρα 
και ώρα συζήτησης στο ακροατήριο σε χρόνο, εάν εί-
ναι εφικτό, όχι μεγαλύτερο από τριάντα ημέρες από την 
παρέλευση της ως 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 
Διευθύνοντος το Πρωτοδικείο Προέδρου Πρωτοδικών 
ή του νόμιμου αναπληρωτή του μέσα σε εύλογο χρόνο, 
που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την 
κατάθεσή τους, με την επιφύλαξη ότι ο αριθμός των υπο-
θέσεων δεν θα ξεπερνά τον αναφερόμενο στο άρθρο 3 
του παρόντος, 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 λειτουργία, με 
όμοια ως άνω πράξη, εντός είκοσι (20) ημερών από την 
υποβολή της (Μέρος Β' άρθρο 2 Παράγραφος Γ.3 παρ.. 
16 του Ν. 436/14.8.2015), 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, στις οποίες 
έγινε δεκτό το αίτημα για έκδοση προσωρινής διαταγής, 
η σχετική αίτηση ασφαλιστικών μέτρων προσδιορίζεται, 
με όμοια ως άνω πράξη, εντός τριάντα (30) ημερών από 
την έκδοση της προσωρινής διαταγής.

Άρθρο 6
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η ισχύς της παρούσας απόφασης τροποποίησης-συ-
μπλήρωσης του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 
του Πρωτοδικείου Έδεσσας αρχίζει από την ημέρα της 
δημοσίευσης της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
Μέχρι του χρόνου αυτού εξακολουθεί να ισχύει ο Κα-
νονισμός, όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι σήμερα. Όσα 
θέματα δεν ρυθμίζονται απ' αυτόν ή δεν προβλέπονται 
από την παρούσα τροποποίηση ρυθμίζονται με πράξη 
του Διευθύνοντος το Πρωτοδικείο ή του νομίμου ανα-
πληρωτή του, λαμβανομένων υπόψη και των διατάξεων 
του Ν. 1756/1988 «Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων 
και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών».

Στη συνέχεια, η Ολομέλεια, μετά από ανταλλαγή 
απόψεων μεταξύ των μελών της, έκρινε, ομόφωνα, ότι 
πρέπει να εγκριθεί η ως άνω γενόμενη τροποποίηση και 
συμπλήρωση του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 
του Πρωτοδικείου Έδεσσας, σύμφωνα με την 2/2016 
απόφαση της Ολομέλειας αυτού.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 
Εγκρίνει την υπ' αριθμ. 2/2016 απόφαση της Ολομέ-

λειας του Πρωτοδικείου Έδεσσας και την δι' αυτής τρο-
ποποίηση και συμπλήρωση του ισχύοντος Κανονισμού 
Εσωτερικής Υπηρεσίας του, όσον αφορά το Πολιτικό 
Τμήμα του Δικαστηρίου, ως ακολούθως:

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Άρθρο 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 έχουν εγγραφεί σ' αυτά μέχρι και τις 
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 πινά-
κια 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 επί-
δοση της σχετικής επιταγής προς εκτέλεση έχει λάβει 
χώρα μέχρι τις 31.12.2015. Στις περιπτώσεις αυτές η 
εκδίκαση των εν λόγω υποθέσεων χωρεί κατά τις μέ-
χρι τις 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 τα υπάρχοντα πινάκια πριν 
την εγγραφή της στο σχετικό πινάκιο ή προσδιορισμό 
της, επιλύεται από τον Διευθύνοντα το Πρωτοδικείο ή 
το νόμιμο αναπληρωτή του.
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Άρθρο 2 
(Πολυμελές Πρωτοδικείο)

1. Στο Πολυμελές Πρωτοδικείο εκδικάζονται όλες οι 
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 Κώ-
δικα Πολιτικής Δικονομίας είτε σύμφωνα με ειδικότερες 
διατάξεις άλλων νόμων.

2. Το Πολυμελές Πρωτοδικείο συνεδριάζει τακτικώς 
στις 9.00 π.μ. την πρώτη Πέμπτη κάθε μήνα του δικαστι-
κού έτους, πλην του μήνα Σεπτεμβρίου, κατά τον οποίο 
θα συνεδριάζει την πρώτη Πέμπτη μετά την έναρξη κάθε 
νέου δικαστικού έτους, του μήνα Ιανουαρίου, κατά τον 
οποίο θα συνεδριάζει την πρώτη εργάσιμη Πέμπτη μετά 
τις εορτές των Χριστουγέννων και του μήνα κατά τον 
οποίο η πρώτη Πέμπτη του συμπίπτει με τη Μ. Πέμπτη 
ή την Πέμπτη της εβδομάδας της Διακαινησίμου, κατά 
τον οποίο θα συνεδριάζει την πρώτη εργάσιμη Πέμπτη 
μετά τη λήξη των διακοπών του Πάσχα, εκτός εάν κάποια 
από τις παραπάνω ημέρες είναι επίσημη ή τοπική αργία.

Άρθρο 3 
(Το Μονομελές Πρωτοδικείο)

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

2. Το Μονομελές Πρωτοδικείο συνεδριάζει τακτικώς 
στις 9.00 π.μ.: τη δεύτερη Πέμπτη κάθε μήνα για την εκ-
δίκαση υποθέσεων της τακτικής διαδικασίας (είτε για 
δικόγραφα που κατατέθηκαν πριν την 1-1-2016 είτε γι' 
αυτά που κατατίθενται μετά την 1-1-2016), της εκούσιας 
δικαιοδοσίας και των ασφαλιστικών μέτρων, την τρίτη 
Πέμπτη κάθε μήνα για την εκδίκαση υποθέσεων της τα-
κτικής διαδικασίας (αποκλειστικά για δικόγραφα που 
κατατίθενται μετά την 1-1-2016, ήτοι μετά την ισχύ του 
Ν. 4335/2015), των ειδικών διαδικασιών, της εκούσιας 
δικαιοδοσίας και των ασφαλιστικών μέτρων, εκτός από:

α/ το μήνα Σεπτέμβριο, κατά τον οποίο θα συνεδριάζει 
τη δεύτερη Πέμπτη μετά την έναρξη κάθε δικαστικού 
έτους για την εκδίκαση υποθέσεων της τακτικής διαδι-
κασίας (είτε για δικόγραφα που κατατέθηκαν πριν την 
1-1-2016 είτε γι' αυτά που κατατίθενται μετά την 1-1-2016),
της εκούσιας δικαιοδοσίας και των ασφαλιστικών μέ-
τρων, β/ το μήνα Δεκέμβριο, κατά τον οποίο θα συνε-
δριάζει τη δεύτερη Πέμπτη του μήνα για την εκδίκαση 
υποθέσεων της τακτικής διαδικασίας (αποκλειστικά για 
δικόγραφα που κατατίθενται μετά την 1-1-2016), των 
ειδικών διαδικασιών, της εκούσιας δικαιοδοσίας και των 
ασφαλιστικών μέτρων, γ/ το μήνα Ιανουάριο, κατά τον 
οποίο θα συνεδριάζει τη δεύτερη εργάσιμη Πέμπτη μετά 
τις εορτές των Χριστουγέννων για την εκδίκαση υποθέ-
σεων της τακτικής διαδικασίας (είτε για δικόγραφα που 
κατατέθηκαν πριν την 1-1-2016 είτε γι' αυτά που κατα-
τίθενται μετά την 1-1-2016), της εκούσιας δικαιοδοσίας 

και των ασφαλιστικών μέτρων και την τρίτη εργάσιμη 
Πέμπτη μετά τις εορτές των Χριστουγέννων για την εκ-
δίκαση υποθέσεων των ειδικών διαδικασιών, δ/ το μήνα 
του οποίου η δεύτερη ή η τρίτη Πέμπτη ή και οι δύο 
συμπίπτουν με τις διακοπές του Πάσχα, κατά τον οποίο 
θα συνεδριάζει την πρώτη εργάσιμη Πέμπτη μετά τη 
λήξη των διακοπών του Πάσχα, εφόσον δεν συνεδριάζει 
το Πολυμελές Πρωτοδικείο, για την εκδίκαση των υπο-
θέσεων της τακτικής διαδικασίας (είτε για δικόγραφα 
που κατατέθηκαν πριν την 1-1-2016 είτε γι' αυτά που 
κατατίθενται μετά την 1-1-2016), της διαδικασίας της 
εκούσιας δικαιοδοσίας και των ασφαλιστικών μέτρων, 
ε/ το μήνα Ιούνιο, κατά τον οποίο θα συνεδριάζει τη δεύ-
τερη Πέμπτη του μήνα για την εκδίκαση υποθέσεων της 
τακτικής διαδικασίας (αποκλειστικά για δικόγραφα που 
κατατίθενται μετά την 1-1-2016), των ειδικών διαδικα-
σιών, της εκούσιας δικαιοδοσίας και των ασφαλιστικών 
μέτρων, εκτός εάν κάποια από τις παραπάνω ημέρες 
είναι επίσημη ή τοπική αργία.

Ανακοπές του άρθρου 954 ΚΠολΔ, αιτήσεις του άρ-
θρου 1000 ΚΠολΔ, συναινετικές εξαλείψεις προσημείω-
σης υποθήκης, αιτήσεις παροχής νομικής βοήθειας και 
αιτήσεις ακούσιας νοσηλείας, θα προσδιορίζονται κάθε 
εργάσιμη Τετάρτη και Παρασκευή από ώρα 12.00' έως 
ώρα 13.00' και θα δικάζονται από τον εκάστοτε Δικαστή 
Υπηρεσίας, χωρίς αριθμητικό περιορισμό. Αιτήσεις για 
τη χορήγηση προσωρινής διαταγής θα προσδιορίζονται 
καθημερινά και θα δικάζονται από τον εκάστοτε Δικαστή 
Υπηρεσίας.

Άρθρο 4
Προσδιορισμός υποθέσεων ανά 
δικάσιμο-χρέωση δικαστών με υποθέσεις 
τακτικής διαδικασίας κατ' έτος

Ο αριθμός των υποθέσεων που θα προσδιορίζονται 
για συζήτηση σε κάθε δικάσιμο του Πολυμελούς Πρω-
τοδικείου ορίζεται ως εξής: 1) μέχρι είκοσι (20) υποθέ-
σεις τακτικής διαδικασίας, 2) μέχρι πέντε (5) υποθέσεις 
ειδικής διαδικασίας των περιουσιακών διαφορών και 
3) υποθέσεις εκούσιας δικαιοδοσίας και ασφαλιστικών 
μέτρων, χωρίς αριθμητικό περιορισμό.

Ο αριθμός των πολιτικών υποθέσεων που θα προσδι-
ορίζονται για συζήτηση σε κάθε δικάσιμο του Μονομε-
λούς Πρωτοδικείου ορίζεται ως εξής: α/ μέχρι τριάντα 
(30) υποθέσεις τακτικής διαδικασίας κατά τις συνεδρι-
άσεις του Δικαστηρίου για την εκδίκαση υποθέσεων 
των οποίων τα δικόγραφα κατατέθηκαν είτε πριν την 
1-1-2016 είτε μετά την 1-1-2016 (παλαιά και νέα πινά-
κια), β/ μέχρι δέκα (10) υποθέσεις τακτικής διαδικασίας 
κατά τις συνεδριάσεις του Δικαστηρίου για την εκδίκα-
ση υποθέσεων των οποίων τα δικόγραφα κατατέθηκαν 
αποκλειστικά μετά την 1-1-2016 (νέα πινάκια), γ/ μέχρι 
τριάντα (30) υποθέσεις ειδικών διαδικασιών, δ/ μέχρι 
είκοσι (20) υποθέσεις εκούσιας δικαιοδοσίας, ε/ μέχρι 
είκοσι (20) υποθέσεις ασφαλιστικών μέτρων. Ο παρα-
πάνω αριθμός των υποθέσεων μπορεί, κατ' εξαίρεση, 
να προσαυξάνεται από τον Διευθύνοντα το Πρωτοδικείο 
Πρόεδρο Πρωτοδικών ή το νόμιμο αναπληρωτή του, 
ιδίως σε περίπτωση εφαρμογής των άρθρων 31 ΚΠολΔ 
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(παρεπόμενες ή συναφείς διαφορές) και 246 ΚΠολΔ (συ-
νεκδίκαση εκκρεμών υποθέσεων), σε ποσοστό που δεν 
θα υπερβαίνει το 10% του προβλεπόμενου ως ανώτατου 
αριθμού αυτών ανά δικάσιμο.

Το σύνολο των υποθέσεων της τακτικής διαδικασί-
ας που θα χρεώνεται κάθε δικαστής κατ' έτος δεν θα 
υπερβαίνει τις είκοσι (5) για τις υποθέσεις αρμοδιότητας 
του Πολυμελούς Πρωτοδικείου και τις πενήντα (50) για 
τις υποθέσεις αρμοδιότητας του Μονομελούς Πρωτο-
δικείου. Στις παραπάνω υποθέσεις θα συνυπολογίζεται 
και η χρέωση των εκκρεμών κατά το παλαιό σύστημα 
υποθέσεων, μέχρι την ολική εξάλειψη τους. Στους πα-
ραπάνω δικαστές δεν περιλαμβάνεται ο εκάστοτε Ανα-
κριτής του Πρωτοδικείου Έδεσσας, ο οποίος δύναται 
κατ' εξαίρεση να χρεώνεται με υποθέσεις της τακτικής 
διαδικασίας με πράξη του Διευθύνοντος το Πρωτοδι-
κείου ή και να μετέχει στις πολιτικές συνεδριάσεις για 
την εκδίκαση των υποθέσεων των λοιπών διαδικασιών, 
εφόσον αυτό επιβάλλεται από τις υπηρεσιακές ανάγκες 
του Πρωτοδικείου.

Ο Διευθύνων το Πρωτοδικείο, προκειμένου να διευκο-
λύνεται η ταχεία απονομή της δικαιοσύνης και να αντι-
μετωπίζονται αποτελεσματικά οι άμεσες ανάγκες που 
δημιουργούνται από νομοθετικές μεταβολές, δύναται 
με πράξη του, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να αυξομει-
ώνει τον αριθμό των αναφερομένων στην παράγραφο 1 
του παρόντος πινακίων και 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 οποιαδήποτε 
ακυρότητα αναφορικά με τις υποθέσεις, οι οποίες χρεώ-
θηκαν και προσδιορίστηκαν, κατ' εφαρμογή της.

Άρθρο 5 
(Προσδιορισμός δικασίμων)

Ο προσδιορισμός των δικασίμων των αγωγών, αιτήσε-
ων και εφέσεων που κατατίθενται γίνεται ως ακολούθως: 
α) στις υποθέσεις τακτικής διαδικασίας, με πράξη του 
Διευθύνοντος το Πρωτοδικείο Προέδρου Πρωτοδικών 
ή του νόμιμου αναπληρωτή του, ο οποίος μέσα σε 15 
ημέρες από το κλείσιμο του φακέλου της υπόθεσης, 
ορίζει το Δικαστή και για τις υποθέσεις του Πολυμελούς 
πρωτοδικείου τον εισηγητή. Συγχρόνως ορίζει ημέρα 
και ώρα συζήτησης στο ακροατήριο σε χρόνο, εάν εί-
ναι εφικτό, όχι μεγαλύτερο από τριάντα ημέρες από την 

παρέλευση της ως 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 
Διευθύνοντος το Πρωτοδικείο Προέδρου Πρωτοδικών 
ή του νόμιμου αναπληρωτή του μέσα σε εύλογο χρόνο, 
που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την 
κατάθεση τους, με την επιφύλαξη ότι ο αριθμός των υπο-
θέσεων δεν θα ξεπερνά τον αναφερόμενο στο άρθρο 3 
του παρόντος, 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 λειτουργία, με 
όμοια ως άνω πράξη, εντός είκοσι (20) ημερών από την 
υποβολή της (Μέρος Β' άρθρο 2 Παράγραφος Γ.3 παρ.. 
16 του Ν. 436/14.8.2015), 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. 2071/92) 
και στ) στις υποθέσεις ασφαλιστικών μέτρων, στις οποίες 
έγινε δεκτό το αίτημα για έκδοση προσωρινής διαταγής, 
η σχετική αίτηση ασφαλιστικών μέτρων προσδιορίζεται, 
με όμοια ως άνω πράξη, εντός τριάντα (30) ημερών από 
την έκδοση της προσωρινής διαταγής.

Άρθρο 6
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η ισχύς της παρούσας απόφασης τροποποίησης-συ-
μπλήρωσης του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 
του Πρωτοδικείου Έδεσσας αρχίζει από την ημέρα της 
δημοσίευσης της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
Μέχρι του χρόνου αυτού εξακολουθεί να ισχύει ο Κα-
νονισμός, όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι σήμερα. Όσα 
θέματα δεν ρυθμίζονται απ' αυτόν ή δεν προβλέπονται 
από την παρούσα τροποποίηση ρυθμίζονται με πράξη 
του Διευθύνοντος το Πρωτοδικείο ή του νομίμου ανα-
πληρωτή του, λαμβανομένων υπόψη και των διατάξεων 
του Ν. 1756/1988 «Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων 
και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών».

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και εκδόθηκε, στην Αθήνα, 
στις 7 Απριλίου 2016.

  Η Πρόεδρος 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΘΑΝΟΥ-ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΥ  
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Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο το 
οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικη-
τικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των 
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (Ν. 3469/2006, Α΄ 131).

     

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ καθώς και διάφορες πληροφορίες που σχετίζονται με 

αυτά, διατίθενται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψη-
φιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η δυνατότητα δωρεάν απο-
στολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη 
συμπλήρωση ειδικής φόρμας.

Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από 
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα 
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή 
μέρος αυτού.

Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση

-  Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς 
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με  χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

-  Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

-  Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν  με εκπρόσωπό τους κείμε-
να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την 

πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρεί-

τε στην ιστοσελίδα. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες 

σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθ-

μό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που 
πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει 
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους 
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

E     

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr 

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