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ΠΡΑΞΗ
37/2020

Έχοντας υπόψη:
α)Τις διατάξεις του τριακοστού τέταρτου άρθρου της από 1η Μαΐου 

2020 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 90/1-5-2020, τεύχος Α'), κατά 
τις οποίες για τα χρονικά διαστήματα από την 1η έως και τις 15 Ιουλίου 2020 
και από την 1η έως και τις 15 Σεπτεμβρίου 2020, κατά παρέκκλιση από των 
οριζόμενων στις §§ 1, 5, 6 και 7 του άρθρου 17 και των §§1 και 7α του άρθρου 
14 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών 
Λειτουργών (ν. 1756/1988), τα τμήματα εκάστου δικαστηρίου και ο τρόπος 
συγκρότησής τους, ο αριθμός των δικασίμων και των υποθέσεων κάθε μίας 
δικασίμου, καθώς και η κατανομή των υποθέσεων στα τμήματα ορίζονται με 
πράξη του οργάνου διοίκησης εκάστου δικαστηρίου, κατ’ ανάλογη εφαρμογή 
των οριζομένων για τα θέματα αυτά στον Κανονισμό του.

β)Τις διατάξεις του άρθρου 15§7 του ν. 1756/1988 «Κώδικα 
Οργανισμού Δικαστηρίων και Καταστάσεως Δικαστικών Λειτουργών»

γ)Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3, 4 και 5 του Κανονισμού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας του Εφετείου Πειραιά και

δ)Τις υπηρεσιακές ανάγκες, ως και την εύρυθμη λειτουργία των 
υπηρεσιών του Εφετείου Πειραιά.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Ορίζουμε κατά τα χρονικά διαστήματα από την 1η έως και τις 15 
Ιουλίου 2020 και από την I1*1 έως και τις 15 Σεπτεμβρίου 2020 στο Εφετείο 
Πειραιά τις ακόλουθες δικασίμους:

Α)Πολιτικών υποθέσεων:
Ημέρες τακτικής δικασίμου των πολιτικών τμημάτων ορίζονται του 

Τριμελούς (και Πενταμελούς) Εφετείου η Πέμπτη 9 Ιουλίου 2020 και του 
Μονομελούς Εφετείου η Πέμπτη 9 Ιουλίου 2020 και η Πέμπτη 3 
Σεπτεμβρίου 2020. Στη δικάσιμο της Πέμπτης 9 Ιουλίου 2020 οι 
συνεδριάσεις υπό πολυμελή σύνθεση θα διεξαχθούν: του ειδικού τμήματος 
ναυτικών διαφορών στην αίθουσα 307 και των άλλων τμημάτων στην αίθουσα 
310, με ώρα έναρξης 9.30' το πρωί, εκτός αν το Δικαστήριο κατά τη 
συνεδρίαση ορίσει διαφορετικά. Οι συνεδριάσεις υπό μονομελή σύνθεση της 
ίδιας δικασίμου θα διεξαχθούν: του ειδικού τμήματος ναυτικών διαφορών στην
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αίθουσα 307 και tow άλλων τμημάτων στην αίθουσα 310, με ώρα έναρξης την 
11.00' το πρωί, εκτός αν το Δικαστήριο ορίσει διαφορετικά κατά τη 
συνεδρίαση. Στη δικάσιμο της Πέμπτης 3 Σεπτεμβρίου 2020 οι συνεδριάσεις 
θα διεξαχθούν: του ειδικού τμήματος ναυτικών διαφορών στην αίθουσα 307 
και tow άλλων τμημάτων στην αίθουσα 310, με ώρα έναρξης την 09.30' το 
πρωί, εκτός αν το Δικαστήριο ορίσει διαφορετικά κατά τη συνεδρίαση. Ο 
αριθμός των υπoθέσεow που θα γράφονται στα πινάκια της δικασίμου της 
Πέμπτης 9 Ιουλίου 2020 προς συζήτηση (είτε για πρώτη φορά, είτε μετ’ 
αναβολή), δεν πρέπει να υπερβαίνει τις τρεις (3) για κάθε υπηρετούντα 
δικαστή, που χρεώνεται υποθέσεις ως εισηγητής πολυμελούς σύνθεσης και δεν 
πρέπει να υπερβαίνει τις τρεις (3) για κάθε υπηρετούντα που χρεώνεται ως 
δικαστής του Μονομελούς Εφετείου του ειδικού ναυτικού τμήματος και τις 
τέσσερις (4) για κάθε υπηρετούντα που χρεώνεται ως δικαστής του 
Μονομελούς Εφετείου των άλλων τμημάτ<υν. Ο αριθμός των υποθέσειον που 
θα γράφονται στα πινάκια του Μονομελούς Εφετείου της δικασίμου της 
Πέμπτης 3 Σεπτεμβρίου 2020 προς συζήτηση (είτε για πρώτη φορά, είτε μετ’ 
αναβολή), δεν πρέπει να υπερβαίνει τις τέσσερις (4) για κάθε υπηρετούντα 
δικαστή του ειδικού ναυτικού τμήματος και τις πέντε (5) για κάθε υπηρετούντα 
δικαστή των άλλίον τμημάτων.

Β)Ποινικών δικαστηρίων:
1) Κατά το χρονικό διάστημα από την 1η έως και τις 15 Ιουλίου

2020:

α)Του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 2020 
(σε ενιαία σύνθεση με αυτή του Εφετείου Ανηλίκων), την Τρίτη 7 Ιουλίου 2020 
και τη Δευτέρα 13 Ιουλίου 2020.

β)Του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων την Παρασκευή 10 
Ιουλίου 2020.

γ)Του πρωτοβάθμιου και δευτεροβάθμιου Τριμελούς Εφετείου 
Κακουργημάτων την Τρίτη 7 Ιουλίου 2020.

δ)Του Πενταμελούς Εφετείου την Τετάρτη 1 Ιουλίου 2020.
ε)Του Μικτού Ορκωτού Εφετείου την Παρασκευή 3 Ιουλίου 2020 και 

την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2020. Η έναρξη των εργασιών του Μ.Ο.Ε. θα γίνει 
την Τετάρτη 1η Ιουλίου 2020.

2) Κατά το χρονικό διάστημα από την 1η έως και τις 15 Σεπτεμβρίου
2020:

α)Του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελήμάτων τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 
2020 (σε ενιαία σύνθεση με αυτή του Εφετείου Ανηλίκων) και την Τρίτη 8 
Σεπτεμβρίου 2020.

β)Του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων την Παρασκευή 11 
Σεπτεμβρίου 2020.



γ)Του πρωτοβάθμιου και δευτεροβάθμιου Τριμελούς Εφετείου 
Κακουργημάτων την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2020.

δ)Του Πενταμελούς Εφετείου την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2020. 
ε)Του Μικτού Ορκωτού Εφετείου την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2020. 

Η έναρξη των εργασιών του Μ.Ο.Ε. θα γίνει την Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου 2020.
Σε κάθε συνεδρίαση των ποινικών Δικαστηρίων ο αριθμός των 

εισαγομένων υποθέσεων, που θα προσδιορίζονται από τον Εισαγγελέα, δεν 
πρέπει να υπερβαίνει: α)Τις δέκα εννιά (19) ουσίας και τις (3) που δεν αφορούν 
την ουσία της κατηγορίας στο Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων. β)Τις δέκα 
οχτώ (18) ουσίας και πέντε (5) μη ουσίας στο Μονομελές Εφετείο 
Κακουργημάτων, γ) Τις έντεκα (11) ουσίας, από τις οποίες μόνο πέντε (5) θα 
είναι προς εκδίκαση σε πρώτο βαθμό και τις τρεις (3) μη ουσίας στο 
πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων. δ)Τις 
επτά (7) ουσίας και τέσσερις (4) μη ουσίας στο Πενταμελές Εφετείο. ε)Τη μία 
(1) στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο.

Το Τριμελές Συμβούλιο Διεύθυνσης

Αντώνιος Ε. Πλακίδας Ιωάννης Αποστολόπουλος Αναστάσιος Αναστασίου 
Πρόεδρος Εφετών Εφέτης Εφέτης
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