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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΊΑΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ 

ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ 

Άρθρο 1ο 

Τµήµατα και Γραφεία 
 

Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, για την εύρυθµη διεξαγωγή της υπηρεσίας 
και την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών της, έχουν συσταθεί και 
λειτουργούν τα Τµήµατα που αναφέρονται στο επόµενο άρθρο, καθώς και τα γραφεία 
που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 15 του παρόντος. 

 
Άρθρο 2ο 

 
Τα Τµήµατα και τα γραφεία της Εισαγγελίας είναι τα ακόλουθα : 

1) Τµήµα ∆ιοικητικού (διεκπεραίωση εργασιών που αφορούν στη διοίκηση της 
Εισαγγελίας),  

2) Τµήµα Πρωτοκόλλου (εργασίες πρωτοκόλλου και της αλληλογραφίας),  

3) Τµήµα Μισθοδοσίας και ∆ιαχείρισης Οικονοµικών (διεκπεραίωση εργασιών που 
αφορούν στη µισθοδοσία των Εισαγγελικών λειτουργών, δικαστικών υπαλλήλων, 
επιµελητών δικαστηρίων, φυλάκων και καθαριστριών),  

4) Τµήµα Ανηλίκων (άσκηση ποινικής δίωξης κατά ανηλίκων παραβατών 
(παραλαβή, χαρακτηρισµός µηνύσεων, συνοδειών κλπ)),  

5) Τµήµα Ασφαλιστικών Ταµείων (Σ’ αυτό υπάγεται ολόκληρο το στάδιο της 
προδικασίας των υποθέσεων οφειλετών σε ασφαλιστικούς οργανισµούς (ΙΚΑ, 
ΤΕΒΕ κλπ), οι οποίες εκδικάζονται από το Ε’ Μονοµελές Πληµµελειοδικείο 
Αθηνών),  

6) Τµήµα Εισαγγελικών Γραφείων (Παραλαβή δικογραφιών (ανακριτικών και 
προανακριτικών) από τα Τµήµατα Ποινικής ∆ίωξης και η ετοιµασία αυτών προς 
χρέωση, απ’ το ∆ιευθύνοντα την Εισαγγελία, στους Εισαγγελικούς Λειτουργούς, 
για επεξεργασία κλπ),  

7) Τµήµα Κατηγορητηρίων Εισαγγελικών Γραφείων (καθαρογραφή των 
κατηγορητηρίων Τριµελούς Πληµµελειοδικείου) 
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8) Τµήµα Βουλευµάτων (παραλαβή και προώθηση αιτήσεων αυτοπρόσωπης 
εµφάνισης διαδίκων. Η διόρθωση βουλευµάτων κλπ)   

9) Τµήµα Α’ Ποινικής ∆ίωξης – ∆ίωξης εγκληµάτων σχετικά µε την υπηρεσία και 
τη διαφθορά - Μηνύσεων και Πληροφοριών (Παραλαβή, αρίθµηση και 
καταχώριση στους Εισαγγελείς Εσωτερικής Ποινικής ∆ίωξης µηνύσεων και 
δικογραφιών αυτόφωρων αδικηµάτων κλπ),  

10) Τµήµα ∆ίωξης Αυτοφώρων εγκληµάτων – Κατηγορητηρίων Α΄ Ποινικής ∆ίωξης 
και Αυτοφώρου διαδικασίας – Πειστηρίων. 

11) Τµήµα Β’ Ποινικής ∆ίωξης  - Αγορανοµίας (Παραλαβή από το Τµήµα Α’ 
Ποινικής ∆ίωξης των µηνύσεων που χρεώθηκαν στους Εισαγγελείς εξωτερικής 
Ποινικής ∆ίωξης και η διακίνηση, µετά την επεξεργασία, των σχετικών 
δικογραφιών),  

12) Τµήµα Κατηγορητηρίων Β΄ Ποινικής ∆ίωξης – Αγορανοµίας  

13) Τµήµα Προσδιορισµού Τριµελούς και Εφέσεων (Εισαγωγή ωρίµων και 
αναβλητικών δικογραφιών, υποθέσεων κατά παραποµπή και εφέσεων κατά 
αποφάσεων Μονοµελούς και η διεκπεραίωση του προσδιορισµού αυτών προς 
εκδίκαση σε δικάσιµους των Τριµελών πληµµελειοδικείων κλπ),  

14) Τµήµα Προσδιορισµού Μονοµελούς (Εισαγωγή ωρίµων και αναβλητικών 
δικογραφιών, υποθέσεων κατά παραποµπή και εφέσεων κατά αποφάσεων 
Πταισµατοδικείου και η διεκπεραίωση του προσδιορισµού αυτών προς εκδίκαση 
σε δικάσιµους των Μονοµελών πληµµελειοδικείων κλπ, 

15) Τµήµα Πληροφορικής (Σ’ αυτό υπάγεται η µηχανογράφηση των εργασιών των 
υπηρεσιών της Εισαγγελίας),  

16) Τµήµα Εκτελέσεως Αποφάσεων και Βουλευµάτων (Η εκτέλεση αποφάσεων 
Τριµελούς και Μονοµελούς Πληµµελειοδικείου και ενταλµάτων προσωρινής 
κράτησης και σύλληψης, καθώς και διατάξεων επιβολής περιοριστικών όρων), 

17) Τµήµα Ερήµην Αποφάσεων (Στις αρµοδιότητές του υπάγεται η εισαγωγή 
δικογραφιών ερήµην αποφάσεων Τριµελούς και Μονοµελούς Πληµµελειοδικείου 
Αθηνών προς περαιτέρω ενέργειες),  

18) Τµήµα Ποινικού Μητρώου (Στην αρµοδιότητα του υπάγονται η σύνταξη, 
θεώρηση, ταξινόµηση, καταστροφή, αντικατάσταση των δελτίων ποινικού 
µητρώου, η έκδοση πιστοποιητικών κλπ.),  

19) Α’ Τµήµα Επιµελητών ∆ικαστηρίων,  

20) Β’ Τµήµα Επιµελητών ∆ικαστηρίων (επίδοση πάσης φύσεως δικογράφων και 
κατά κύριο λόγο κλήσεων και κλητήριων θεσπισµάτων, βουλευµάτων 
απορριπτικών διατάξεων του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών επί προσφυγών κατά 
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κλητήριων θεσπισµάτων ή διατάξεων του Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών Αθηνών 
κλπ) 

21) Γ’ Τµήµα Επιµελητών ∆ικαστηρίων. 

 

Άρθρο 3ο 

Τα γραφεία της Εισαγγελίας είναι τα ακόλουθα :  

α) ∆ιευθύνοντος, 

β) Τύπου και Ενηµέρωσης – Νοµολογίας και Έρευνας, 

γ) Ακροάσεων, 

δ) Γνωµοδοτήσεων. 

ε) ∆ικαστικής Συνδροµής – ∆ιεθνών Σχέσεων και Υποθέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

ζ) Ανακρίσεων 

 

∆ιεύθυνση Εισαγγελίας 

Άρθρο 4ο 

Την Εισαγγελία διευθύνει ο Εισαγγελέας που εκλέγεται από την Ολοµέλεια της, 
σύµφωνα µε τις εκάστοτε διατάξεις του Κώδικα Οργανισµού ∆ικαστηρίων και 
Καταστάσεως ∆ικαστικών λειτουργών, ο οποίος φροντίζει για την εύρυθµη 
λειτουργία της και έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες : 
1) Εκπροσωπεί την Εισαγγελία. 
2) Συγκαλεί την Ολοµέλεια της Εισαγγελίας στις προβλεπόµενες από το νόµο 
περιπτώσεις, καθορίζει την ηµερήσια διάταξη και διευθύνει τις εργασίες της. Ζητεί τη 
σύγκληση της Ολοµέλειας του Πρωτοδικείου επί ζητηµάτων γενικού ενδιαφέροντος 
οργάνωσης και λειτουργίας αυτού. 
3) Καθορίζει τις υπηρεσίες των Εισαγγελικών λειτουργών, τοποθετεί και µετακινεί 
αυτούς σε Τµήµατα και Γραφεία, τους αναθέτει την επεξεργασία δικογραφιών, 
µηνύσεων, εγκλήσεων, αναφορών, διοικητικών πορισµάτων κλπ. και παραγγέλλει 
οποιαδήποτε ενέργεια που από το νόµο υπάγεται στα καθήκοντά τους και εµπίπτει 
στην αρµοδιότητα της ΕΠΑ. 
4) Προΐσταται της Γραµµατείας της Εισαγγελίας και µε την αρµοδιότητά του αυτή, 
τοποθετεί στα Τµήµατα τους Προϊσταµένους των Τµηµάτων, τους δικαστικούς 
υπαλλήλους και τους επιµελητές και µετακινεί αυτούς από ένα Τµήµα σε άλλο, 
ανάλογα µε τις λειτουργικές ανάγκες της υπηρεσίας, λαµβάνοντας υπόψη και τις 
ειδικές γνώσεις αυτών. Προβαίνει σε ανακατανοµή των οργανικών θέσεων των 
υπαλλήλων των Τµηµάτων της Γραµµατείας µετά από εισήγηση του ∆ιευθυντή της 
Γραµµατείας. 
5) Εγκρίνει και χορηγεί τις άδειες στο προσωπικό της Γραµµατείας της Εισαγγελίας. 
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6) Η εσωτερική υπηρεσία, σε σχέση µε την άσκηση των εισαγγελικών καθηκόντων, 
διεξάγεται από τον Εισαγγελέα που διευθύνει την Εισαγγελία και τους Εισαγγελικούς 
Λειτουργούς, οι οποίοι ορίζονται υπ’ αυτού στα Τµήµατα και στα Γραφεία που 
ενεργούν µε γενική εντολή, κατά νόµο. Ο ∆ιευθύνων, µπορεί να τοποθετεί στις 
εσωτερικές υπηρεσίες και Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών 
7) Αποφασίζει για οποιοδήποτε άλλο θέµα, το οποίο δεν υπάγεται ρητά από το νόµο 
ή τον κανονισµό στην αρµοδιότητα αυτού ή της Ολοµέλειας (τεκµήριο 
αρµοδιότητας). 
Στο γραφείο του ∆ιευθύνοντος ορίζεται να υπηρετούν ένας (1) ∆ικαστικός 
γραµµατέας και ένας (1) επιµελητής. 
8) Σε περίπτωση που ο ∆ιευθύνων απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται κατά νόµο. 

 

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ 
 

Άρθρο 5ο 
 

1. Η Ολοµέλεια της Εισαγγελίας αποτελείται από τους Εισαγγελείς, Αντεισαγγελείς 
και Παρέδρους που υπηρετούν σ’ αυτήν. 

2. Την Ολοµέλεια συγκαλεί ο Εισαγγελέας που διευθύνει την Εισαγγελία και 
προεδρεύει αυτής. 
Η σύγκλησή της είναι υποχρεωτική όταν : α) το ζητήσουν εγγράφως τα 2/5 των 
Εισαγγελικών λειτουργών που υπηρετούν στην Εισαγγελία κατά το χρόνο της 
αίτησης και β) ζητηθεί από τον Πρόεδρο του Τριµελούς Τριµελούς Συµβουλίου 
∆ιοικήσεως του Πρωτοδικείου και εφόσον η σύγκλησή της αφορά ζητήµατα 
γενικότερου ενδιαφέροντος οργάνωσης και λειτουργίας της Εισαγγελίας. 

3. Στην αρµοδιότητα της Ολοµέλειας υπάγονται : 
α) η κατάρτιση, συµπλήρωση, τροποποίηση, αντικατάσταση ή κατάργηση 
διατάξεων του κανονισµού της Εισαγγελίας, 
β) η λήψη αποφάσεων για θέµατα γενικότερου ενδιαφέροντος οργάνωσης και 
λειτουργίας της Εισαγγελίας και απονοµής της Ποινικής ∆ικαιοσύνης και 
γ) η κατάρτιση των τµηµάτων διακοπών. 

4. Η Ολοµέλεια βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα περισσότερα από τα µισά 
      κατά το χρόνο της σύγκλησης µέλη της. Όταν δεν υπάρχει απαρτία η Ολοµέλεια 
      συνέρχεται αυτοδικαίως µετά 3 ηµέρες σε ώρα που ορίζεται και ανακοινώνεται  
      από το ∆ιευθύνοντα την Εισαγγελία. 
5. Οι Εισαγγελικοί λειτουργοί καλούνται εγγράφως προ επτά (7) τουλάχιστον 
      ηµερών από τη συνεδρίαση µε ατοµική πρόσκληση που περιέχει τα θέµατα για 
      τα οποία η Ολοµέλεια καλείται να αποφασίσει και τοποθετείται στην υπηρεσιακή  
      τους θυρίδα, καθώς και µε γενική ανακοίνωση η οποία αναρτάται στον πίνακα  
      ανακοινώσεων της αίθουσας Εισαγγελέων. 
6. Οι αποφάσεις της Ολοµέλειας λαµβάνονται µε την απόλυτη πλειοψηφία των 

µελών της και υπερισχύουν των αποφάσεων των άλλων οργάνων της Εισαγγελίας 
για το ίδιο θέµα. 

7. Η συµµετοχή των Εισαγγελικών λειτουργών στη συνεδρίαση της Ολοµέλειας 
αποτελεί πρωταρχική υποχρέωση και καθήκον αυτών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ 

ANTIKEIMENO  KAI ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ 
 

Άρθρο 6ο 
 

Εισαγγελείς Ποινικής ∆ίωξης 
 
1. Στο Α’ Τµήµα Ποινικής ∆ίωξης ορίζονται τουλάχιστον τέσσερις (4) Εισαγγελείς 

Πρωτοδικών (Εισαγγελείς Εσωτερικής Ποινικής ∆ίωξης), οι οποίοι έχουν ως 
αντικείµενο την επεξεργασία των εγχειριζοµένων µηνύσεων και τη διεκπεραίωση 
των συνοδειών αυτοφώρων. Από τους εν λόγω Εισαγγελικούς Λειτουργούς 
καθηµερινά είναι παρόντες οι δύο (2), τουλάχιστον στο οικείο γραφείο της 
Εισαγγελίας και εναλλάσσονται στο χαρακτηρισµό των µηνύσεων και την 
παραλαβή των συνοδειών, χειρίζονται δε και κάθε άλλη µήνυση, µηνυτήρια 
αναφορά ή υπόθεση που ανατίθεται σ’ αυτούς από το ∆ιευθύνοντα της 
Εισαγγελία. Ένας από τους Εισαγγελείς εσωτερικής Ποινικής ∆ίωξης, µε τον 
αναπληρωτή του, ορίζονται για το χειρισµό των δικογραφιών που αναφέρονται σε 
ζητήµατα ποινικής διαµεσολάβησης των εγκληµάτων ενδοοικογενειακής βίας.  

2. Στο Β’ Τµήµα Ποινικής ∆ίωξης ορίζονται τουλάχιστον οκτώ (8) Εισαγγελείς 
Πρωτοδικών ή Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών (Εισαγγελείς Εξωτερικής Ποινικής 
∆ίωξης) σε αντίστοιχα γραφεία «ΕΓ», οι οποίοι έχουν ως αντικείµενο την 
επεξεργασία µηνύσεων, µηνυτήριων αναφορών και διοικητικών πορισµάτων, που 
αποστέλλονται µε το ταχυδροµείο από τις προανακριτικές ή άλλες δηµόσιες 
αρχές ή εγχειρίζονται στο ∆ιευθύνοντα. 
Οι υποθέσεις φοροδιαφυγής ανατίθενται αποκλειστικά σε έναν από αυτούς. 
Επίσης, ένας απ’ αυτούς ορίζεται Εισαγγελέας προστασίας του περιβάλλοντος 
(άρθρο 18), οποίος επεξεργάζεται όλες τις σχετικές υποθέσεις (δασικά κλπ). 

3. Οι Εισαγγελικοί Λειτουργοί του Α΄ Τµήµατος Ποινικής ∆ίωξης και τουλάχιστον 
(2) από αυτούς που ορίζονται στο Β΄ Τµήµα Ποινικής ∆ίωξης, παραλαµβάνουν 
χαρακτηρίζουν και χειρίζονται υποθέσεις που αναφέρονται σε εγκλήµατα σχετικά 
µε την υπηρεσία και τη διαφθορά.  

4. Οι Εισαγγελείς Εσωτερικής Ποινικής ∆ίωξης παρακολουθούν και ελέγχουν τις 
      εργασίες των Τµηµάτων Α’ και Β’ Ποινικής ∆ίωξης (της Γραµµατείας) και 
     φροντίζουν για την εύρυθµη λειτουργία τους. 
5. Οι Εισαγγελείς της Ποινικής ∆ίωξης χειρίζονται τις δικογραφίες µετά  
      προκαταρκτική εξέταση που οι ίδιοι παρήγγειλαν, έως ότου ασκηθεί ποινική 
      δίωξη ή εκδοθεί απορριπτική διάταξη ή εγκριθεί αρµοδίως η αρχειοθέτηση,  
      µπορούν δε να ενεργήσουν και οι ίδιοι προκαταρκτική εξέταση, στο Κατάστηµα  
      της Εισαγγελίας ή αλλού. 
6. Χειρίζονται τις αιτήσεις για την εκταφή νεκρών και διενέργεια 
      πραγµατογνωµοσύνης. 
7. Εφόσον δεν υπάρχει αντίθετη παραγγελία του ∆ιευθύνοντος, είναι υπεύθυνοι για 

την παρακολούθηση των πρωτοείσακτων προανακριτικών δικογραφιών στις 
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οποίες έχουν ασκήσει ποινική δίωξη, µέχρις ότου υποβληθούν στην Εισαγγελία 
µετά από πρώτη παραγγελία. 

8. Θεωρούν και προσυπογράφουν πιστοποιητικά, περί του ότι κινήθηκε ποινική 
δίωξη κατά συγκεκριµένου προσώπου, για ορισµένες αξιόποινες πράξεις ή ότι δεν 
κινήθηκε όµοια, ή κινήθηκε IN REM, καθόσον αφορά στις δικογραφίες που 
εκκρεµούν στο Τµήµα τους. 

9. Ενηµερώνουν το ∆ιευθύνοντα για κάθε σηµαντικό θέµα που προκύπτει από την 
άσκηση των καθηκόντων τους. 

 
 

Άρθρο 7ο 
 

Εισαγγελείς Εκτελέσεως Αποφάσεων 
 
Στο τµήµα εκτελέσεως αποφάσεων ορίζονται τουλάχιστον δύο (2) Εισαγγελείς 
Πρωτοδικών, οι οποίοι : 

1. Έχουν την επιµέλεια της εκτέλεσης των ποινικών αποφάσεων και των ενταλµάτων 
συλλήψεως και προσωρινής κρατήσεως και της επίλυσης κάθε θέµατος σχετικού 
µε την εκτέλεση. 

2. Εισάγουν στο ακροατήριο, ιδία, αιτήσεις : ακυρώσεως διαδικασίας , αποφάσεως , 
καθορισµού συνολικής ποινής, αναβολής και διακοπής της ποινής , αναστολής 
εκτελέσεως αποφάσεως, µετατροπής της ποινής, καθορισµού συνολικής ποινής 
και αντιρρήσεις περί την εκτέλεση.  

3. Εισάγουν στο ∆ικαστικό Συµβούλιο προτάσεις για θέµατα εκτελέσεως, για τη 
δήµευση και καταστροφή ναρκωτικών ουσιών, επί υποθέσεων που εκκρεµούν 
στην κυρία ανάκριση. 

4. ∆ιατάσσουν την αναβολή ή διακοπή της ποινής σύµφωνα µε τα άρθρα 430 παρ.2, 
555 παρ.1α,556 περ. γ΄ και δ΄ και 559 γ του ΚΠ∆. 

5. Επιθεωρούν τις φυλακές και τα Σωφρονιστικά Καταστήµατα της περιφέρειας της 
Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών. 

6. Εισάγουν στο ∆ικαστικό Συµβούλιο αιτήσεις για απόλυση καταδίκου µε όρους 
(άρθρο 105 ΠΚ) και µεριµνούν για την ανάκληση ή άρση της απολύσεως αυτής, 
όπου συντρέχει περίπτωση. 

7. Εισάγουν στο ∆ικαστικό Συµβούλιο αιτήσεις για απόδοση εγγυήσεως µετά την 
εκδίκαση της υπόθεσης. 

8. Είναι αρµόδιοι για την άρση όλων των αµφισβητήσεων που ανακύπτουν κατά την 
τήρηση του ποινικού µητρώου και επιλύουν όλα τα σχετικά θέµατα. 

9. Παρακολουθούν και ελέγχουν τις εργασίες και την εύρυθµη λειτουργία των 
Τµηµάτων Εκτελέσεως, Πληροφορικής και Ποινικού Μητρώου και ενηµερώνουν 
σχετικά το ∆ιευθύνοντα. 

10. Υπογράφουν την αλληλογραφία του Τµήµατος Εκτελέσεων και τα πιστοποιητικά 
που εκδίδονται απ’ αυτό , όπως ο νόµος ορίζει. 

11. Θεωρούν και προσυπογράφουν τα πιστοποιητικά περί του ότι κινήθηκε ποινική 
δίωξη κατά συγκεκριµένου προσώπου, για ορισµένες αξιόποινες πράξεις, καθόσον 
αφορά τις δικογραφίες που εκκρεµούν στο Τµήµα τους. 
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12. Ενηµερώνουν το ∆ιευθύνοντα για κάθε σηµαντικό θέµα που ανακύπτει κατά την 
άσκηση των καθηκόντων τους. 

 
 

 
Άρθρο 8ο 

Εισαγγελείς Προσδιορισµού 
 
Στα τµήµατα Προσδιορισµού ορίζονται τουλάχιστον δύο Εισαγγελείς Πρωτοδικών, 
οι οποίοι : 
1. Προσδιορίζουν τις υποθέσεις κάθε δικασίµου (Τριµελών-Μονοµελών), 

σηµειώνοντας επί της δικογραφίας τη δικάσιµο και θέτοντας χρονολογία και 
υπογραφή, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο νόµο (άρθρ.374 ΚΠ∆ και 17 παρ.8-9 
Ν.1756/88).  
Οι δικογραφίες στα ποινικά δικαστήρια προσδιορίζονται, µε βάση τη 
χρονολογική τους σειρά εισαγωγής τους στα τµήµατα προσδιορισµού, µε 
εξαίρεση τις υποθέσεις οι οποίες δυνάµει διατάξεως νόµου πρέπει να 
εκδικασθούν µέσα σε ορισµένη προθεσµία (όπως φορολογικές, τύπου, 
λαθρεµπορίας, πνευµατικής ιδιοκτησίας κ.α. ), όπως επίσης και εκείνες που την 
προτίµησή τους επιβάλλουν σοβαροί λόγοι (όπως παραγραφή, πολλές αναβολές, 
διατροφές, εργατικά κ.α.) Οι υποθέσεις οι οποίες τόσον από πλευράς είδους του 
αδικήµατος, όσον και από πλευράς ουσίας, παρουσιάζουν ιδιαίτερη βαρύτητα και 
σπουδαιότητα, κατανέµονται ισοµερώς στις δικασίµους όλων των δικαστηρίων, 
έτσι ώστε να αποφεύγεται η επιβάρυνση των πινακίων ορισµένων εξ΄ αυτών. Το 
ίδιο ισχύει και για την ποιοτική γενικά κατανοµή των υποθέσεων, ώστε να 
αποφεύγεται συσσώρευση του αυτού είδους υποθέσεων σε ένα πινάκιο. Κατ΄ 
εξαίρεση, οι εφέσεις κατά των αποφάσεων του Μονοµελούς Πληµµελειοδικείου 
προσδιορίζονται κατά κανόνα στις δικασίµους του ΣΤ΄, Ζ΄ και Η΄ Τριµελούς , οι 
υποθέσεις φοροδιαφυγής αποκλειστικά στο Ζ΄ Μονοµελές , οι υποθέσεις 
ασφαλιστικών εισφορών αποκλειστικά στο Ε΄ Μονοµελές και οι υποθέσεις 
Επιταγών στο Στ΄ Μονοµελές. 

2. Υπογράφουν τα κλητήρια Θεσπίσµατα. 

3. Εποπτεύουν την εµπρόθεσµη αποστολή των κλητήριων θεσπισµάτων και 
κλήσεων και ελέγχουν την ορθότητα τούτων, στις περιπτώσεις που κηρύχθηκε 
απαράδεκτη η συζήτηση λόγω µη κλήτευσης ή µη νόµιµης κλήτευσης του 
κατηγορουµένου και ενεργούν µε εντολή του ∆ιευθύνοντος διοικητικές 
εξετάσεις για τον καταλογισµό ευθυνών όπου υπάρχουν. 

4. Εισάγουν στο ακροατήριο αιτήσεις για συµπλήρωση αποφάσεων κατ΄ άρθρο 145 
ΚΠ∆ και για αναβολή της συζητήσεως σύµφωνα  µε το άρθρο 349 του ΚΠ∆ 

5. Φροντίζουν για την εκτέλεση των αποφάσεων που παραπέµπουν σε άλλο 
∆ικαστήριο λόγω αρµοδιότητας , όπως επίσης και των σχετικών µε το θέµα αυτό 
παραγγελιών του Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου και του Εισαγγελέως Εφετών. 
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6. Αποφαίνονται επί αιτήσεων προτιµήσεως, επί αιτήσεων κλητεύσεως µαρτύρων 
κατ΄ άρθρο 327 του ΚΠ∆, επί αιτήσεων που αφορούν αναποµπή ωρίµων 
δικογραφιών στην προανάκριση, συµπλήρωση κατηγορητηρίων, συσχέτιση 
εγγράφων και αποστολή δελτίων Ποινικού Μητρώου, καθώς επίσης και επί 
αµφισβητήσεως υπό του Γραµµατέως του δικαιώµατος του αιτούντος για 
χορήγηση αντιγράφων και Ποινικού Μητρώου. 

7. Υποβάλλουν δικογραφίες στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών και χειρίζονται 
γενικά κάθε θέµα που έχει σχέση µε τον προσδιορισµό. Είναι αρµόδιοι για την 
ανασύσταση των δικογραφιών που έχουν απολεσθεί, για την υπογραφή 
κατηγορητηρίων και κλητηρίων θεσπισµάτων του Τµήµατος Ασφαλιστικών 
Εισφορών, καθώς και για την υπογραφή εκθέσεων ανακλήσεως της εγκλήσεως. 

8. Παρακολουθούν και ελέγχουν τις εργασίες των Τµηµάτων Προσδιορισµού και 
Επιµελητών ∆ικαστηρίων και φροντίζουν για την εύρυθµη λειτουργία τους. 

9. Ανά δίµηνο καλούν τους Επιµελητές ∆ικαστηρίων και τους ενηµερώνουν για 
θέµατα   επιδόσεων.  

10. Θεωρούν και προσυπογράφουν τα πιστοποιητικά , περί του ότι κινήθηκε ποινική 
δίωξη κατά συγκεκριµένου προσώπου, για ορισµένες αξιόποινες πράξεις, 
καθόσον αφορά τις δικογραφίες, που εκκρεµούν στο Τµήµα τους . 

11. Ενηµερώνουν το ∆ιευθύνοντα για κάθε σηµαντικό θέµα που προκύπτει κατά την 
άσκηση των καθηκόντων τους. 

Άρθρο 9ο 

Εισαγγελέας Εσωτερικών Υποθέσεων και Ενδίκων Μέσων 

Στο Τµήµα ∆ιοικητικού ορίζεται ένας (1) τουλάχιστον Εισαγγελέας Πρωτοδικών 
(Εισαγγελέας Εσωτερικών Υποθέσεων και Ενδίκων Μέσων), ο οποίος έχει τις 
ακόλουθες αρµοδιότητες : 

1. Χειρίζεται τις πειθαρχικές δικογραφίες κατά Συµβολαιογράφων, 
Υποθηκοφυλάκων και αµίσθων ∆ικαστικών Επιµελητών, παρίσταται στα 
οικεία ∆ικαστικά Συµβούλια και ασκεί εφέσεις κατά των αποφάσεων των 
Συµβουλίων αυτών. 

2. Γνωµοδοτεί επί νοµικών θεµάτων. 

3. Ενεργεί προκαταρκτικές – πειθαρχικές εξετάσεις κατά ∆ικαστικών υπαλλήλων, 
ύστερα από παραγγελία του Εισαγγελέα Εφετών και συντάσσει πόρισµα επί 
των εξετάσεων αυτών. 

4. Ενεργεί διοικητικές εξετάσεις για θέµατα αφορώντα την Εισαγγελία 
Πρωτοδικών Αθηνών και χειρίζεται αιτήσεις παραπόνων πολιτών. 
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5. Συντάσσει προτάσεις επί αµοιβών πραγµατογνωµόνων και υποβάλλει τα 
σχετικά έγγραφα στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών. 

6. Εποπτεύει τις κλήσεις των ενόρκων κάθε µήνα. 

7. Χειρίζεται όλα τα θέµατα που έχουν σχέση µε αιτήσεις επανάληψης 
διαδικασίας 

8. Γνωµοδοτεί επί αιτήσεων για χορήγηση αδειών οπλοφορίας. 

9. Κινεί την διαδικασία για την κήρυξη προσώπων σε κατάσταση δικαστικής 
συµπαράστασης και διορίζει προσωρινούς κηδεµόνες σχολαζουσών 
κληρονοµιών. 

10. Παρακολουθεί την κίνηση των εργασιών των Τµηµάτων ∆ιοικητικού- 
Μισθοδοσίας και Ασφαλιστικών Εισφορών. 

11. Ασκεί ένδικα µέσα κατά αποφάσεων των Πληµµελειοδικείων και 
Πταισµατοδικείων της Περιφέρειας του Πρωτοδικείου Αθηνών, ύστερα από 
συνεννόηση µε το ∆ιευθύνοντα και τον Εισαγγελέα της έδρας. 

12. Ασκεί ένδικα µέσα κατά αποφάσεων που εκδίδονται κατά την εκούσια  
δικαιοδοσία  

13. Ενηµερώνει το ∆ιευθύνοντα για κάθε σηµαντικό θέµα που προκύπτει, κατά την 
άσκηση των καθηκόντων του. 

Άρθρο 10ο 

Εισαγγελείς Ακροάσεων 

 Στο γραφείο Ακροάσεων ορίζονται δύο (2) Εισαγγελείς Πρωτοδικών, οι οποίοι 

           έχουν τις ακόλουθες αρµοδιότητες : 

1. Συνιστούν είτε προσωπικώς, είτε µέσω των αρµοδίων αστυνοµικών αρχών σε 
όσους φιλονικούν να αποφεύγουν την τέλεση αξιοποίνων πράξεων και να   
επιδιώκουν την ειρηνική επίλυση της διαφοράς τους. 

2. Γνωµοδοτούν επί νοµικών θεµάτων. 

3. Παραγγέλνουν στις υπηρεσίες του ∆ηµοσίου, των ΝΠ∆∆, των Οργανισµών 
κοινής ωφελείας και όλων γενικά των Επιχειρήσεων του ∆ηµοσίου Τοµέα να 
παραδίδουν έγγραφα ή να χορηγούν αντίγραφα σε όσους έχουν έννοµο 
συµφέρον, σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. 

4. Παραγγέλλουν τη διόρθωση, συµπλήρωση ή καταχώριση ληξιαρχικών 
πράξεων σύµφωνα µε τις διατάξεις της οικείας νοµοθεσίας. 
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5. Παραγγέλλουν την πνευµατική λύση του γάµου που λύθηκε µε αµετάκλητη 
δικαστική απόφαση. 

6. Παραγγέλλουν τους Συµβολαιογράφους για τη χορήγηση αντιγράφων 
συµβολαίων και λοιπών συµβολαιογραφικών πράξεων σε όσους έχουν έννοµο 
συµφέρον. 

7. Ερευνούν τις προϋποθέσεις και κινούν τη διαδικασία ακούσιας νοσηλείας 
ασθενών, κατά τα υπό του νόµου οριζόµενα. 

8. Συναινούν στον ενταφιασµό θανόντος χωρίς την ενέργεια νεκροψίας, αν την 
κρίνουν περιττή. 

9. Χειρίζονται αναφορές ή αιτήσεις παραπόνων πολιτών. 

10. Παρέχουν άδεια για την τέλεση πολιτικού γάµου σε άλλο τόπο από εκείνο 
που έχει οριστεί, καθώς επίσης και άδεια για σύναψη γάµου, πριν από την 
παρέλευση της νόµιµης (οκταήµερης) προθεσµίας. 

11. Παραλαµβάνουν τα δικόγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 134 του Κώδικα 
Πολιτικής ∆ικονοµίας. 

12. Παρακολουθούν και ελέγχουν τις εργασίες του Γραφείου Ακροάσεων και 
φροντίζουν για την εύρυθµη λειτουργία του. 

13. Ενηµερώνουν το ∆ιευθύνοντα για κάθε σηµαντικό θέµα που προκύπτει κατά 
την άσκηση των καθηκόντων τους. 
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ΑΡΘΡΟ 11ο 

Εισαγγελέας Αγορανοµίας  

Στο τµήµα Αγορανοµίας ορίζεται ένας (1) από τους Εισαγγελείς που υπηρετούν στην 
Εξωτερική Ποινική ∆ίωξη και κωλυοµένου αυτού τον αναπληρώνει ο Εισαγγελέας 
Ποινικής ∆ίωξης. 

Ο Εισαγγελέας έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες : 

1. Ασκεί την ποινική δίωξη επί αγορανοµικών παραβάσεων (παραλαβή και 
χαρακτηρισµός µηνύσεων και δικογραφιών που σχηµατίζονται αυτεπαγγέλτως 
κατ΄ άρθρο 243 ΚΠ∆, παραλαβή συνοδειών αυτοφώρων). 

2. Επεξεργάζεται όλες τις ποινικές δικογραφίες που αφορούν αγορανοµικές 
παραβάσεις. 

3. Συµµετέχει στις αγορανοµικές επιτροπές και διεξάγει γενικά όλη την Εσωτερική 
Υπηρεσία του Τµήµατος Αγορανοµίας από πλευράς Εισαγγελικών καθηκόντων 

4. Παρακολουθεί και ελέγχει τις εργασίες του Τµήµατος Αγορανοµίας και φροντίζει 
για την εύρυθµη λειτουργία του. 

5. Θεωρεί και προσυπογράφει τα πιστοποιητικά περί του ότι κινήθηκε ποινική 
δίωξη κατά συγκεκριµένου προσώπου για ορισµένες αξιόποινες πράξεις ή ότι δεν 
κινήθηκε όµοια ή ότι κινήθηκε IN REM, καθόσον αφορά τις δικογραφίες που 
εκκρεµούν στο Τµήµα  του. 

6. Ενηµερώνει το ∆ιευθύνοντα για κάθε σηµαντικό θέµα που προκύπτει κατά την 
άσκηση των καθηκόντων τους. 

 

Άρθρο 12ο 

             Εισαγγελείς Γνωµοδοτήσεων 

Στα γραφεία Γνωµοδοτήσεων ορίζονται τρεις (3) Εισαγγελείς Πρωτοδικών, οι οποίοι 
έχουν τις ακόλουθες αρµοδιότητες : 

1. Γνωµοδοτούν για την προσωρινή κράτηση ή την επιβολή περιοριστικών όρων σε 
κατηγορουµένους, µετά την απολογία τους, όπως επίσης και για την έκδοση 
ενταλµάτων σύλληψης. 

2. Εισάγουν µε πρότασή τους στον Ανακριτή αιτήσεις για αντικατάσταση της 
προσωρινής κράτησης µε περιοριστικούς όρους και αιτήσεις για την άρση ή 
τροποποίηση των περιοριστικών όρων που έχουν επιβληθεί. 
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3. Υποβάλλουν στο ∆ικαστικό Συµβούλιο προτάσεις επί προσφυγών κατά 
ενταλµάτων προσωρινής κράτησης και κατά διατάξεων του Ανακριτή που 
επέβαλαν περιοριστικούς όρους (άρθρο 285 του ΚΠ∆),  καθώς επίσης και 
προτάσεις επί προσφυγών κατά διατάξεων του Ανακριτή που εκδίδονται 
σύµφωνα µε το άρθρο 286 παρ.2-3 του ΚΠ∆. 

4. Υποβάλλουν προτάσεις για εξακολούθηση ή παράταση του ορίου προσωρινής 
κράτησης και για όλα τα παρεµπίπτοντα θέµατα που αφορούν δικογραφίες, οι 
οποίες εκκρεµούν στην ανάκριση ( αίτηση  για αυτοπρόσωπη εµφάνιση, άρση 
κατάσχεσης, αντικατάσταση πραγµατογνώµων κλπ ). 

5. Παρίστανται στο ∆ικαστικό Συµβούλιο κατά την ενώπιόν του εµφάνιση των 
διαδίκων (άρθρο 309 παρ.2 του ΚΠ∆) , και κατά την ενέργεια από τον Ανακριτή 
ανακριτικών πράξεων (αυτοψία, αναπαράσταση, έρευνα κατ’ οίκον, εξέταση 
µάρτυρα, απολογία κατηγορουµένου κλπ) 

6. Υποβάλλουν στο ∆ικαστικό Συµβούλιο προτάσεις για εξαίρεση ή αποχή 
δικαστικού λειτουργού από τα καθήκοντά του.  

7. Ασκούν εφέσεις κατά βουλευµάτων, ύστερα από συνεννόηση µε το ∆ιευθύνοντα 
και τον Εισαγγελικό λειτουργό που εισήγαγε την οικεία πρόταση. 

8. Παρίστανται ενώπιον του Συµβουλίου Πληµµελειοδικών για την κατάρτιση 
γενικού ετησίου καταλόγου και καταλόγου µηνιαίας συνόδου ενόρκων του 
Μικτού Ορκωτού ∆ικαστηρίου (ΜΟ∆) και 

9. Ενηµερώνουν το ∆ιευθύνοντα για τις προτάσεις των Εισαγγελικών λειτουργών 
που τροποποιήθηκαν από το ∆ικαστικό Συµβούλιο µέσα στην νόµιµη προθεσµία 
προς άσκηση των υπό του νόµου προβλεποµένων ενδίκων µέσων, καθώς και για 
κάθε άλλο σηµαντικό θέµα που προκύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων 
τους. 

Άρθρο 13ο 

Εισαγγελέας ∆ικαστικής Συνδροµής 

– ∆ιεθνών Σχέσεων και Υποθέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης  

Στο Γραφείο αυτό ορίζεται ένας (1) τουλάχιστον Εισαγγελέας Πρωτοδικών, µε 
επαρκή γνώση µιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας (αγγλικής, γαλλικής ή γερµανικής), 
ο οποίος : 

1. Στο πλαίσιο ενός ενιαίου Ευρωπαϊκού ∆ικαστικού χώρου, µεριµνά για την 
ανταλλαγή πληροφοριών και απόψεων µεταξύ των αντιστοίχων Εισαγγελιών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

2. Αλληλογραφεί µε τις αντίστοιχες Εισαγγελίες των Κρατών- Μελών  της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχοντας ως γνώµονα την ενιαία Ευρωπαϊκή Αρχή. 
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3. Έχει την ευθύνη της ενηµέρωσης της Υπηρεσίας, περί των ζητηµάτων και των 
συζητήσεων στον Ευρωπαϊκό και ∆ιεθνή χώρο για τα καθήκοντα και τις 
αρµοδιότητες των Εισαγγελέων και έρχεται σε επαφή µε εκπροσώπους 
∆ικαστικών Αρχών (∆ικαστηρίων και Εισαγγελιών) αλλοδαπών Κρατών, για 
αλληλοενηµέρωση και ανταλλαγή απόψεων, ως και για την ανταλλαγή επισήµων 
επισκέψεων Εισαγγελέων και ∆ικαστών αλλοδαπών κρατών. 

4. Στα ως άνω πλαίσια και µε βάση την προάσπιση των θεµελιωδών ελευθεριών , 
του κράτους δικαίου και τη διακήρυξη περί της λειτουργικής και προσωπικής 
ανεξαρτησίας των Εισαγγελικών Λειτουργών, συνδιαλέγεται απευθείας µε τους 
αντίστοιχους Ευρωπαϊκούς και ∆ιεθνείς Οργανισµούς (Συµβούλιο της Ευρώπης, 
Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων κ.α.) 

5. Εκπονεί προγράµµατα και υποβάλλει αιτήσεις προς τις αρµόδιες επιτροπές της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για επιδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση της Υπηρεσίας, 
σχετικά µε τον εξοπλισµό της και την εν γένει βελτίωση των συνθηκών 
λειτουργίας της. 

6. Υποβάλλει αιτήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την εκ µέρους των 
Εισαγγελικών λειτουργών παρακολούθηση σεµιναρίων, επί θεµάτων κοινοτικού 
δικαίου και δίωξης και προστασίας των οικονοµικών συµφερόντων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των εν γένει οικονοµικών και άλλων διεθνών 
εγκληµάτων. 

7. Παρακολουθεί την νοµοθεσία σχετικά µε την επικύρωση των διεθνών συµβάσεων 
που υπογράφει η χώρα και καθορίζει την διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται 
κατά την αίτηση ή την παροχή δικαστικής συνδροµής επί θεµάτων όλων των 
κλάδων του δικαίου. 

8. Ελέγχει και κρίνει όλες τις αιτήσεις δικαστικής συνδροµής, που υποβάλλουν οι 
δικαστικές ή άλλες αρχές ή οι διάδικοι επί θεµάτων ιδιωτικού δικαίου προς τις 
αρχές άλλων Χωρών. 

9. ∆έχεται τις αιτήσεις των ξένων αρχών επί των αυτών θεµάτων και κρίνει, αν θα 
παρασχεθεί η αιτούµενη συνδροµή και καθορίζει αυτός αποκλειστικά τις 
περαιτέρω ενέργειες, δυνάµενος να προβαίνει ο ίδιος και σε ανακριτικές 
ενέργειες, αν η σύµβαση το επιβάλλει ή κρίνει αυτός ότι χρειάζεται. 

10. Εποπτεύει το όλο έργο του Τµήµατος και τα της αλληλογραφίας µε τις ηµεδαπές 
ή τις ξένες αρχές επί των ως άνω θεµάτων και εφόσον δεν υπηρετεί και σε άλλη 
εσωτερική υπηρεσία εκτελεί και υπηρεσίες Εισαγγελέως Ακροατηρίων. 

    Στο Γραφείο αυτό υπηρετούν δύο (2) δικαστικοί υπάλληλοι και ένας (1) 
δακτυλογράφος. 
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  ΑΡΘΡΟ 14ο        

Εισαγγελέας Ανηλίκων      

Στο Τµήµα Ανηλίκων ορίζεται ένας (1) Εισαγγελέας Πρωτοδικών, ο οποίος έχει τις 
ακόλουθες αρµοδιότητες : 

1. Ασκεί την ποινική δίωξη κατά ανηλίκων παραβατών (παραλαβή, χαρακτηρισµός 
µηνύσεων, συνοδειών κλπ.), 

2. Επεξεργάζεται όλες τις ανακριτικές και προανακριτικές δικογραφίες κατά 
ανηλίκων, 

3. Έχει την επιµέλεια του προσδιορισµού των υποθέσεων στα ∆ικαστήρια 
Ανηλίκων και της εκτέλεσης των αποφάσεων των ∆ικαστηρίων αυτών, 

4. ∆έχεται σε ακρόαση ανηλίκους, καθώς και ενηλίκους που στρέφονται κατά 
ανηλίκων, 

5. Παρέχει την άδεια για ιατρική επέµβαση σε ανηλίκους όπου από το νόµο ορίζεται 
(άρθρ. 1534 ΑΚ όπως αντικ. µε Ν. 1329/83), 

6. Υποβάλλει στο ∆ικαστήριο αιτήσεις ασφαλιστικών µέτρων ή καταθέτει αγωγές 
για την αφαίρεση της γονικής µέριµνας ή της επιµέλειας ανηλίκων, ή απευθύνεται 
στο ∆ικαστήριο για την αποµάκρυνση ανηλίκου από ανάδοχη οικογένεια ή 
παρεµβαίνει πρόσθετα ή κύρια σε τέτοιες δίκες (άρθρ. 1532 ΑΚ και 1633 ΑΚ, 
όπως αντικ. µε άρθρ. 12 Ν. 2447/96), 

7. Επισκέπτεται τα Σωφρονιστικά και Αναµορφωτικά Καταστήµατα Ανηλίκων, 
προκειµένου να επιλύσει τα προβλήµατα που παρουσιάζονται σ’ αυτά εκ µέρους 
των τροφίµων ή του προσωπικού, 

8. Ενεργεί προκαταρκτική εξέταση, διευθύνει κι’ εποπτεύει του ανακριτικού έργου, 
που διενεργείται από την Υπ/νση προστασίας ανηλίκων της Γενικής Ασφάλειας 
για την εξιχνίαση εγκληµάτων κατά ανηλίκων, 

9. Συµµετέχει στις συνεδριάσεις των ∆ικαστηρίων Ανηλίκων του Πρωτοδικείου 
Αθηνών, 

10. Έχει την επιµέλεια της εκτέλεσης των αποφάσεων των ∆ικαστηρίων Ανηλίκων, 

11. Επιθεωρεί τις φυλακές και τα σωφρονιστικά καταστήµατα ανηλίκων της 
περιφέρειας της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, 

12. Εισάγει στο ∆ικαστικό Συµβούλιο αιτήσεις για απόλυση κρατουµένων ανηλίκων, 

13. Ερευνά τις προϋποθέσεις και κινεί τη διαδικασία ακούσιας νοσηλείας ανηλίκων 
ασθενών, κατά τα υπό του νόµου οριζόµενα, 
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14. Γνωµοδοτεί σχετικά µε το πρόσωπο, που σύµφωνα µε το νόµο ασκεί την 
επιµέλεια ανηλίκων, προκειµένου ορισµένες υπηρεσίες να ενεργήσουν πράξεις, 
που αφορούν το πρόσωπο αυτών (∆/νση ∆ιαβατηρίων Νοµαρχίας Αθηνών, 
Μαιευτήρια, Αστυνοµία Αεροδροµίου κ.α.), 

15. Συνεργάζεται και στηρίζει το έργο κρατικών ή ιδιωτικών φορέων, στον τοµέα 
πρόληψης και καταστολής της παραβατικότητας των ανηλίκων, 

16. Στον Εισαγγελέα Ανηλίκων γνωστοποιείται από τα Τµήµατα της Ποινικής 
∆ίωξης η ασκηθείσα δίωξη για αδικήµατα γονέων σε βάρος των ανηλίκων τέκνων 
τους (αποπλάνηση, αιµοµιξία, παραµέληση εποπτείας, σωµατικές κακώσεις κλπ.), 

17. Θεωρεί και προσυπογράφει τα πιστοποιητικά, περί του ότι κινήθηκε ποινική 
δίωξη κατά συγκεκριµένου προσώπου, για ορισµένες αξιόποινες πράξεις, ή ότι 
δεν κινήθηκε όµοια ή ότι κινήθηκε IN REM, καθόσον αφορά δικογραφίες, που 
εκκρεµούν στο Τµήµα του, 

18. Παρακολουθεί και ελέγχει τις εργασίες του Τµήµατος και φροντίζει για την 
εύρυθµη λειτουργία του, 

19. Ενηµερώνει το ∆ιευθύνοντα για κάθε σηµαντικό θέµα που προκύπτει κατά την 
άσκηση των καθηκόντων του, 

20. Τον Εισαγγελέα κωλυόµενο αναπληρεί ένας Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών, ο 
οποίος ορίζεται στο Τµήµα για το σκοπό αυτό και στον οποίο ανατίθεται η 
συµµετοχή στις συνεδριάσεις των ∆ικαστηρίων Ανηλίκων.  

 

Άρθρο 15ο 

Γενικά Εισαγγελικά Γραφεία 

Στο Τµήµα Γενικών Εισαγγελικών Γραφείων ορίζονται όλοι οι λοιποί Εισαγγελικοί 
λειτουργοί και αναλαµβάνει καθένας από ένα γραφείο (ΕΓ). Οι εν λόγω Εισαγγελικοί 
λειτουργοί : α) Ασχολούνται µε την επεξεργασία των ανακριτικών και 
προανακριτικών δικογραφιών, που τους ανατίθενται και παρίστανται στις 
συνεδριάσεις των ποινικών δικαστηρίων. β) Εκτελούν επίσης οποιαδήποτε άλλη 
έκτακτη υπηρεσία ανατίθεται σ’ αυτούς από το ∆ιευθύνοντα. Οι δευτεροείσακτες 
ανακριτικές και προανακριτικές δικογραφίες ανατίθενται αυτοδικαίως στον 
Εισαγγελέα, στον οποίο είχαν ανατεθεί αρχικά. Σε περίπτωση που γίνει δεκτή 
προσφυγή κατά του κλητήριου θεσπίσµατος, τις αντίστοιχες δικογραφίες χειρίζεται 
περαιτέρω ο ίδιος Εισαγγελέας, ο οποίος είναι αρµόδιος και για όλα τα 
παρεµπίπτοντα θέµατα (αιτήσεις για αντικατάσταση της προσωρινής κράτησης, άρση 
κατάσχεσης, αυτοπρόσωπη εµφάνιση κλπ.), που αφορούν ανακριτικές ή 
προανακριτικές δικογραφίες, κατά το στάδιο της υπ’ αυτού επεξεργασίας. 
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Άρθρο 16ο 

Ανακριτικό Γραφείο 

Στο Γραφείο αυτό ορίζονται τουλάχιστον δύο (2) Εισαγγελικοί Λειτουργοί που ενεργούν 
αυτοπροσώπως προκαταρκτική εξέταση ή προανάκριση, επί ιδιαιτέρως σοβαρών 
υποθέσεων. Οι υποθέσεις αυτές ανατίθενται στο Γραφείο από τον ∆ιευθύνοντα την 
Εισαγγελία, ο οποίος µπορεί να ζητήσει και την υποβολή πορίσµατος µετά την 
ολοκλήρωση της προκαταρκτικής εξέτασης. Στο εν λόγω Γραφείο υπηρετούν δύο (2) 
δικαστικοί υπάλληλοι. 

      Άρθρο 17ο 

Γραφείο Τύπου και Ενηµέρωσης – Νοµολογίας και Ερευνών 

Το Γραφείο αυτό διευθύνεται προσωπικώς από το ∆ιευθύνοντα την Εισαγγελία και έχει 
ως αντικείµενο α) την ενηµέρωση του κοινού περί των δραστηριοτήτων της Εισαγγελίας, 
ιδιαίτερα επί υποθέσεων µείζονος κοινωνικού ενδιαφέροντος και β) την ενηµέρωση των 
Εισαγγελικών λειτουργών περί των τροποποιήσεων της κειµένης νοµοθεσίας και της 
κρατούσας νοµολογίας. 

Εκδίδει ανακοινώσεις και ενηµερωτικά δελτία τύπου και τα αποστέλλει στα ΜΜΕ. 

∆ιατηρεί αρχείο ενεργειών και αρχείο δηµοσιευµάτων και ειδήσεων. 

Στο γραφείο ορίζεται και ένας Εισαγγελέας Πρωτοδικών κατά κανόνα εκ των 
υπηρετούντων στις εσωτερικές υπηρεσίες, ο οποίος : α) Συγκεντρώνει καθηµερινώς τα 
ενδιαφέροντα την Εισαγγελία στοιχεία (δηµοσιεύµατα τύπου ειδήσεις, σχόλια 
υπηρεσιακές δραστηριότητες της Εισαγγελίας) τα οποία θέτει υπόψη του ∆ιευθύνοντος 
και β) φροντίζει για την ενηµέρωση των Εισαγγελικών λειτουργών περί της κρατούσας 
Νοµολογίας, των νέων Νόµων Π.∆. Υπουργικών Αποφάσεων και λοιπών ∆ιατάξεων. 

Άρθρο 18ο 

Εισαγγελείς Ειδικών Υποθέσεων 

Ειδικά για τις υποθέσεις παραβάσεων των νόµων περί : 

Α) Ναρκωτικών 

Β) Προστασίας του Περιβάλλοντος 

Γ) Εγκληµάτων οργανωµένης βίας και  

∆) Οικονοµικών εγκληµάτων 

Ορίζονται υπό του διευθύνοντος Εισαγγελείς ή Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών που έχουν 
τις ίδιες αρµοδιότητες µε τους Εισαγγελικούς λειτουργούς του Τµήµατος Ανακρίσεων 
(αρθρ.16). Ως Εισαγγελέας Προστασίας του Περιβάλλοντος ορίζεται ένας εκ των 
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Εισαγγελικών λειτουργών της Εξωτερικής Ποινικής ∆ίωξης. Οι Εισαγγελείς ειδικών 
υποθέσεων εκτελούν υπηρεσίες Εισαγγελέως Ακροατηρίων κι έχουν ακόµη τις 
ακόλουθες αρµοδιότητες : 

1. Εισαγγελέας Ναρκωτικών : Εποπτεύει και διευθύνει το ανακριτικό έργο επί 
προκαταρκτικής εξετάσεως και προανακρίσεως, σχετικά µε παραβάσεις της 
νοµοθεσίας περί ναρκωτικών και παρίσταται κατά την ενέργεια των ανακριτικών 
πράξεων. Για παρεµπίπτοντα  ζητήµατα (αµφισβήτηση ναρκωτικών ουσιών, άρση 
κατασχέσεως καταστροφή ναρκωτικών κτλ) υποβάλλει αρµοδίως προτάσεις. 
Τηρεί απόρρητο αρχείο καταθέσεων του άρθρου 24 του Ν.1729/87 και µεριµνά 
για τη διεκπεραίωση της σχετικής διαδικασίας.  

Έχει την εποπτεία ασφαλούς φύλαξης των ναρκωτικών ουσιών στην Αποθήκη                
της Αστυνοµίας και της διαδικασίας καταστροφής τούτων κατά νόµο. 

2. Ο Εισαγγελέας Περιβάλλοντος  

Εποπτεύει τους αρµόδιους προανακριτικούς υπαλλήλους στο έργο της 
προανακρίσεως και της προκαταρκτικής εξετάσεως επί εγκληµάτων του δασικού 
Κώδικα και εν γένει, παραβάσεων  απαγορευτικών και προστατευτικών 
διατάξεων που αφορούν το περιβάλλον. 

Αναθέτει σε αυτούς την ενέργεια ανακριτικών πράξεων και παρίσταται κατ’ 
αυτές. Ασκεί την ποινική δίωξη επί όλων των σχετικών µηνύσεων, πορισµάτων, 
καταγγελιών, πλην αυτοφώρων και επεξεργάζεται τις προκαταρκτικές 
δικογραφίες, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 6 του παρόντος. 

3. Ο Εισαγγελέας Εγκληµάτων Οργανωµένης Βίας :  

Εποπτεύει και διευθύνει το προανακριτικό έργο που εκτελεί η ∆ιεύθυνση 
Αντιµετώπισης Ειδικών Εγκληµάτων της Ελληνικής Αστυνοµίας επί Εγκληµάτων 
Βίας που τελούνται από πρόσωπα που ανήκουν σε οργανωµένες εγκληµατικές 
οµάδες, µε σκοπό την διατάραξη της ειρήνης των πολιτών και της κοινωνίας 
γενικά. 

4. Ο Εισαγγελέας Οικονοµικού Εγκλήµατος : 

Εποπτεύει και διευθύνει το προανακριτικό έργο επί των οικονοµικών εγκληµάτων 
(κυρίως σε βάρος του ∆ηµοσίου και των εξοµοιουµένων µε αυτό νοµικών 
προσώπων και οργανισµών του ν.2331/95, φοροδιαφυγής, λαθρεµπορίας) και του 
ανατίθεται η άσκηση ποινικής δίωξης επί όλων των υποθέσεων αυτών µεταξύ 
των οποίων και των αρµοδιοτήτων του Σ∆ΟΕ του Υπουργείου Οικονοµικών. 

Οι Εισαγγελείς ειδικών υποθέσεων ενηµερώνουν το διευθύνοντα για κάθε 
σηµαντικό θέµα που προκύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ 

Άρθρο 19ο 

Η Γραµµατεία της Εισαγγελίας αποτελείται από τη ∆ιεύθυνση και τα Τµήµατά της, 
που συµπίπτουν µε τα Τµήµατα της Εισαγγελίας και είναι τα αναφερόµενα στο 
άρθρο 2 του παρόντος. 

Άρθρο 20ο 

∆ιευθυντής 

Ο ∆/ντής της Γραµµατείας διευθύνει τις υπηρεσίες αυτής και φροντίζει για την εύρυθµη 
λειτουργία των εργασιών της, σύµφωνα µε τις εντολές του ∆ιευθύνοντος την Εισαγγελία, 
ασκώντας τα καθήκοντά του όπως ο νόµος ορίζει. 

Στο πλαίσιο της αρµοδιότητός του αυτής ιδίως : 

1. Ελέγχει και συντονίζει τη δράση όλων των Τµηµάτων της Γραµµατείας, µε σκοπό 
την ουσιαστική και αποτελεσµατική λειτουργία τους, την καλύτερη στέγαση, την 
οργάνωση και τον εκσυγχρονισµό των υπηρεσιών. 

2. Εισηγείται εγγράφως στο ∆ιευθύνοντα της Εισαγγελία, την τοποθέτηση και 
µετακίνηση των προϊσταµένων των Τµηµάτων, των υπαλλήλων και των 
επιµελητών στα διάφορα Τµήµατα λαµβάνοντας υπόψη και τις ειδικές γνώσεις 
κάθε υπαλλήλου. 

3. Μεριµνά για τη διεκπεραίωση των εργασιών που έχουν σχέση µε την σύγκληση 
της Ολοµέλειας της Εισαγγελίας σχέση µε τη σύγκληση της Ολοµέλειας της 
Εισαγγελίας (και του Πρωτοδικείου, όταν τη ζητεί ο ∆ιευθύνων). 

4. Εκτελεί καθήκοντα Γραµµατέα της Ολοµέλειας της Εισαγγελίας και τηρεί βιβλίο 
πρακτικών και αποφάσεων αυτής καθώς και βιβλίο αποφάσεων της Ολοµέλειας 
του Πρωτοδικείου. 

5. Υποβάλλει στην Ολοµέλεια έγγραφες προτάσεις για θέµατα σχετικά µε τον 
κανονισµό, που αφορούν τη Γραµµατεία και τις αναπτύσσει προφορικώς  στη 
συνεδρίασή της. 

6. Μεριµνά για την έγκαιρη διεκπεραίωση των εργασιών που έχουν σχέση  µε την 
κλήρωση των Εισαγγελικών λειτουργών στις συνθέσεις των Ποινικών 
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∆ικαστηρίων (δακτυλογράφηση πινάκων και διαβίβαση αυτών στο Πρωτοδικείο) 
. 

7. Αναθέτει στους δικαστικούς  υπαλλήλους  την εκτέλεση υπηρεσίας απογεύµατα, 
Σάββατα, Κυριακές και λοιπές αργίες, κατά τις ώρες λειτουργίας του Γραφείου 
των Εισαγγελέων της Ποινικής ∆ίωξης και καταρτίζει, προς τούτο, κάθε µήνα 
ειδική κατάσταση υπηρεσίας. 

8. ∆ιαχειρίζεται τα πάγια επιχορηγήµατα. 

9. Ελέγχει την κανονική προσέλευση και αναχώρηση των υπαλλήλων και 
ενηµερώνει σχετικά το ∆ιευθύνοντα. 

10. Εποπτεύει τους ∆ικαστικούς Επιµελητές, τους Φύλακες και τις καθαρίστριες. 
Μεριµνά για την ασφάλεια και την ευπρεπή εµφάνιση των κτιριακών 
εγκαταστάσεων και του υλικού εξοπλισµού της Εισαγγελίας. 

11. Αναπληρώνεται µε πράξη του ∆ιευθύνοντα κατά νόµο. 

Στη ∆ιεύθυνση της Γραµµατείας ορίζεται να υπηρετεί ένας  (1) δικαστικός 
υπάλληλος µε βαθµό ∆ιευθυντή και ένας (1) δικαστικός επιµελητής. 

Άρθρο 21ο 

                                             Τµήµα  ∆ιοικητικού 

Στην αρµοδιότητα του Τµήµατος αυτού υπάγεται η διεκπεραίωση των εργασιών που 
αφορούν την διοίκηση της Εισαγγελίας και ιδίως : 

Η τήρηση του Εµπιστευτικού Πρωτοκόλλου. 

Η τήρηση βιβλίου Πράξεων του ∆ιευθύνοντα και των Εισαγγελέων. 

Η τήρηση µητρώου Εισαγγελικών λειτουργών, ∆ικαστικών υπαλλήλων, Επιµελητών 
∆ικαστηρίων και βοηθητικού προσωπικού και η ενηµέρωση των ατοµικών φακέλων 
αυτών. 

Η τήρηση Μητρώου Συµβολαιογράφων και Αµίσθων ∆ικαστικών Επιµελητών της 
περιφέρειας του Πρωτοδικείου Αθηνών , η ενηµέρωση των ατοµικών φακέλων και η 
παραχώρηση των αρχείων αυτών. Καθώς και η χορήγηση κανονικών αδειών και η 
έκδοση πιστοποιητικών στους ∆ικαστικούς Επιµελητές. 

Η τήρηση βιβλίου αδειών (κανονικών – αναρρωτικών – εκπαιδευτικών – γονικών –
φοιτητικών – άνευ αποδοχών) των Εισαγγελικών λειτουργών, δικαστικών 
υπαλλήλων, επιµελητών δικαστηρίων και βοηθητικού προσωπικού. 
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Η κοινοποίηση εγγράφων, που αφορούν διορισµούς, παραιτήσεις, µεταβολές 
συµβολαιογράφων και δικαστικών επιµελητών και η υποβολή των οικείων 
αποδεικτικών. 

Η διεκπεραίωση των εργασιών που απαιτούνται για τις ετήσιες επιθεωρήσεις των 
Εισαγγελικών λειτουργών από τον Επιθεωρητή Αρεοπαγίτη και Εισαγγελέα Εφετών 
καθώς και για την υπό του τελευταίου επιθεώρηση της Γραµµατείας της Εισαγγελίας 
Πρωτοδικών Αθηνών. Οι επιθεωρήσεις και πειθαρχικές διώξεις των 
συµβολαιογράφων, υποθηκοφυλάκων δικαστικών επιµελητών και λοιπών 
∆ικαστικών Γραφείων (Ληξιαρχείων, ∆ηµοσίων κατηγόρων κτλ) της περιφέρειας του 
Πρωτοδικείου Αθηνών. 

Η δακτυλογράφηση των ατοµικών εκθέσεων δικαστικών υπαλλήλων, επιµελητών 
δικαστηρίων και του βοηθητικού προσωπικού η διεκπεραίωση των εργασιών που 
έχουν σχέση µε τις πειθαρχικές διώξεις αυτών. 

Η κοινοποίηση εγκυκλίων και η τήρηση αρχείου αυτών. 

Οι άδειες οπλοφορίας. 

Η κατάρτιση των ετησίων πινάκων ενόρκων και πραγµατογνωµόνων. 

Οι κλήσεις ενόρκων κατά µήνα. 

Η εκκαθάριση αµοιβής πραγµατογνωµόνων. 

Οι αιτήσεις Ασφαλιστικών Μέτρων του ΑΝ 1539/38, η δακτυλογράφηση και 
κοινοποίηση των αποφάσεων αυτών.   

Oι προκαταρκτικές διοικητικές εξετάσεις και οι επαναλήψεις όλων των υποθέσεων 
αρµοδιότητας του γραφείου των Εισαγγελέων Ακροάσεων, όπως ο διορισµός 
προσωρινών επιτρόπων, διορθώσεις ληξιαρχικών πράξεων, παραγγελία καταχώρισης 
εκπροθέσµων δηλώσεων γέννησης – βάπτισης – γάµου, εγκλεισµός ψυχοπαθών σε 
Ψυχιατρικά καταστήµατα, διορισµός κηδεµόνων σχολαζουσών κληρονοµιών και 
συστάσεις σε πολίτες µέσω των Αστυνοµικών Τµηµάτων. 

Η προπαρασκευαστική φάση της διαδικασίας των Βουλευτικών και δηµοτικών 
εκλογών, που περιλαµβάνει την ενηµέρωση των φακέλων των Πρωτοδικείων της 
χώρας µε τις χιλιοµετρικές αποστάσεις των µέσων µαζικής µεταφοράς και τις 
ισχύουσες τιµές εισιτηρίων.   

Η διεκπεραίωση των διαδικασιών, σε περίοδο Εκλογών και ιδία : Η συγκρότηση των 
εκλογικών συνεργείων για την επίδοση των διορισµών στους δικαστικούς 
αντιπροσώπους και στα µέλη των εφορευτικών επιτροπών, έκδοση εκκαθαριστικών 
σηµειωµάτων και διατακτικών πληρωµής. 

Η εύρυθµη λειτουργία της βιβλιοθήκης της Εισαγγελίας και ιδία : Η καταγραφή των 
βιβλίων, η παραχώρηση αυτών προς χρήση µόνο στους Εισαγγελικούς λειτουργούς 
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και στους προϊσταµένους των Τµηµάτων, η τήρηση ειδικού βιβλίου χρέωσης και 
επιστροφής αυτών από τους χρήστες, οι οποίοι θα υπογράφουν σχετικά. 

Στο τµήµα αυτό ορίζεται να υπηρετούν δώδεκα (12) δικαστικοί υπάλληλοι. 

 

Άρθρο 22ο 

Τµήµα Πρωτοκόλλου 

Στο Τµήµα αυτό υπάγονται επίσης οι εργασίες του πρωτοκόλλου και της 
αλληλογραφίας και ιδίως : Η καταχώριση των εισερχοµένων και εξερχοµένων 
εγγράφων πλην αυτών που έχουν εµπιστευτικό χαρακτήρα. Η διανοµή των 
εισερχοµένων εγγράφων στα αρµόδια Τµήµατα.  Η µεταφορά του ταχυδροµείου στο 
κέντρο διαλογής Αθηνών και η παραλαβή απ’ αυτό της αλληλογραφίας της 
υπηρεσίας, το άνοιγµα των φακέλων, η ταξινόµηση των εγγράφων και η διανοµή 
τους στα αντίστοιχα Τµήµατα. Η διακίνηση των δικογραφιών και εγγράφων µεταξύ 
της Εισαγγελίας και των λοιπών ∆ικαστικών αρχών της Χώρας καθώς και των 
Υπουργείων και λοιπών φυσικών και νοµικών προσώπων. Η προετοιµασία της 
αλληλογραφίας του ∆ιευθύνοντος. Η παροχή πληροφοριών στο κοινό περί της 
πορείας των εγγράφων που καταχωρούνται στα βιβλία του πρωτοκόλλου. 

Στο Τµήµα αυτό ορίζεται να υπηρετούν : 

Αριθµός υπαλλήλων : δέκα (10) δικαστικοί υπάλληλοι. 

Άρθρο 23ο 

Τµήµα Μισθοδοσίας και ∆ιαχείρισης Οικονοµικών 

Στην αρµοδιότητα του Τµήµατος αυτού υπάγεται η διεκπεραίωση των εργασιών που 
αφορούν τη µισθοδοσία των Εισαγγελικών λειτουργών, δικαστικών υπαλλήλων, 
επιµελητών δικαστηρίων, φυλάκων και καθαριστριών και ιδία : 

Η τήρηση µητρώου µισθοδοσίας. Η τήρηση και ενηµέρωση των φακέλων των 
οικογενειακών και υπηρεσιακών µεταβολών που έχουν σχέση µε τη µισθοδοσία. Η 
σύνταξη των µισθοδοτικών καταστάσεων. Η λειτουργία και παρακολούθηση του 
ηλεκτρονικού υπολογιστή. 

Η χορήγηση πιστοποιητικών σχετικών µε τις αποδοχές των ανωτέρω. Η σύνταξη στις 
αρχές κάθε έτους βεβαιώσεων αποδοχών για φορολογικούς σκοπούς. 

Η σύνταξη καταστάσεων αποζηµιώσεως υπαλλήλων και επιµελητών για υπερωριακή 
εργασία.  

Η σύνταξη και υποβολή προς έγκριση στο συµβούλιο Πληµµελειοδικών των 
λογοδοσιών και παγίων επιχορηγηµάτων, της Εισαγγελίας, του Πρωτοδικείου, του 
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υποθηκοφυλακείου Αθηνών, των Ειρηνοδικείων και Πταισµατοδικείων της 
περιφερείας του Πρωτοδικείου Αθηνών. 

Ο έλεγχος και η υποβολή στο Υπουργείο ∆ικαιοσύνης των εντός και εκτός έδρας 
οδοιπορικών εξόδων των επιµελητών ∆ικαστηρίων. 

Ο προγραµµατισµός και η παρακολούθηση των αναγκών της υπηρεσίας και οι 
απαιτούµενες ενέργειες προς εξασφάλιση σχετικών πιστώσεων, καθώς και η 
διαχείριση αυτών. 

Η διενέργεια µειοδοτικών διαγωνισµών για την προµήθεια υλικού και µηχανολογικού 
εξοπλισµού και η εκτέλεση εργασιών συντήρησης και επισκευής αυτού. 

Η διαχείριση γραφικής ύλης, που περιλαµβάνει τη διανοµή αυτής στα Τµήµατα της 
Εισαγγελίας κατά µήνα και την προς τούτο τήρηση και ενηµέρωση σχετικών 
καρτελών, χρέωσης. 

Η σύνταξη και υποβολή των δικαιολογητικών για την πληρωµή των δικαιούχων 
προµηθευτών (γραφικής ύλης, καθαριότητας κλπ.) της Εισαγγελίας Πρωτοδικών 
Αθηνών από το Ταµείο Πληρωµών Αθηνών. 

Η τήρηση βιβλίου και µητρώου, επίπλων και σκευών, καθώς και η εποπτεία και 
οργάνωση του Αρχείου. 

Η µέριµνα για τον καθαρισµό, ευπρεπισµό, φύλαξη των κτιρίων και του 
περιβάλλοντος χώρου. 

Η εποπτεία και ο έλεγχος φυλάκων και καθαριστριών. 

Στο Τµήµα αυτό ορίζεται να υπηρετούν πέντε (5) δικαστικοί υπάλληλοι και ένας (1) 
δακτυλογράφος. 

 

Άρθρο 24ο 

Α’ Τµήµα Ποινικής ∆ίωξης – ∆ίωξης εγκληµάτων σχετικών µε την υπηρεσία και 
τη διαφθορά - Μηνύσεων και Πληροφοριών. 

Στην αρµοδιότητα του Τµήµατος αυτού υπάγονται ιδία : 

Η παραλαβή, αρίθµηση και καταχώριση των εγχειριζοµένων στους Εισαγγελείς 
Εσωτερικής Ποινικής ∆ίωξης µηνύσεων.  

Η διακίνηση, µετά την επεξεργασία των µηνύσεων και των σχηµατιζοµένων 
δικογραφιών υπό των ως άνω Εισαγγελέων. Η καταχώριση αυτών σε δελτία και 
καρτέλες. Η ενηµέρωση των καρτελών περί της πορείας των µηνύσεων και 
δικογραφιών. 
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Η αρίθµηση και καταχώριση των δικογραφιών επί των οποίων ενεργείται από 
Εισαγγελικό Λειτουργό αυτοπρόσωπη προκαταρκτική εξέταση. 

Η διεκπεραίωση αναφορών και διατάξεων (προβουλευµάτων) των Εισαγγελέων, 
κατά τα άρθρα 43 και 47 του Κ.Π.∆. αρχειοθετήσεων δικογραφιών του άρθρου 12 
παρ.5 εδ.β΄ν.3500/2006, απαγορεύσεων εξόδων από τη χώρα , προσφυγών κατά 
διατάξεων. 

Η σύνταξη πινάκων κινήσεως δικογραφιών και µηνύσεων και η τήρηση αρχείων 
άρθρων 43, 47 ΚΠ∆ και αγνώστων δραστών. 

 Η τήρηρη και ενηµέρωση βιβλίου εγκληµάτων σχετικών µε την υπηρεσία και τη 
διαφθορά. 

Η τήρηρη και ενηµέρωση βιβλίου εγκληµάτων ενδοοικογενειακής βίας επί 
ζητηµάτων ποινικής διαµεσολάβησης. 

Η τήρηση και ενηµέρωση βιβλίου εγκληµάτων σχετικών µε την παράνοµη διακίνηση 
ενηλίκων και παιδιών. 

Η τήρηση και ενηµέρωση βιβλίου υποθέσεων νοµιµοποίησης εσόδων από 
εγκληµατικές δραστηριότητες και χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας . 

Η παραλαβή µηνύσεων και δικογραφιών από το ταχυδροµείο και ο χωρισµός αυτών, 
κατά κατηγορίες αδικηµάτων, η καταχώριση των στα βιβλία (παραλαβής – διανοµής) 
και η αναγραφή του κωδικού αριθµού (Α. Β. Μ.). 

Η ταξινόµηση και η αρχειοθέτηση των δελτίων παραλαβής – διανοµής και η 
ενηµέρωση των δελτίων αυτών µε την περαιτέρω πορεία των δικογραφιών. 

Η λειτουργία του ηλεκτρονικού υπολογιστή και η παρακολούθηση της πορείας 
µηνύσεων – δικογραφιών, καθώς και η παροχή πληροφοριών, βάσει των στοιχείων 
του, στους προς τούτο νοµιµοποιούµενους. Η συσχέτιση εγγράφων σε δικογραφίες 
και µόνο ύστερα από γραπτή παραγγελία του αρµόδιου Εισαγγελέα. 

Στο Τµήµα αυτό ορίζεται να υπηρετούν εικοσιένας (21) δικαστικοί υπάλληλοι και 
ένας (1) επιµελητής. 
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Άρθρο 25ο 

Τµήµα ∆ίωξης Αυτοφώρων εγκληµάτων – Κατηγορητηρίων Α΄ Ποινικής 
∆ίωξης και αυτοφώρου διαδικασίας - Πειστηρίων 

Στην αρµοδιότητα του Τµήµατος αυτού υπάγονται : 

Η αρίθµηση και καταχώρηση των δικογραφιών αυτοφώρων εγκληµάτων καθώς και 
των κατασχεµένων αντικειµένων. 

Η σύνταξη των κατηγορητηρίων µετά την επεξεργασία των εγχειριζοµένων 
µηνύσεων από τους Εισαγγελείς Εσωτερικής Ποινικής ∆ίωξης και επί όλων των 
δικογραφιών των συνοδειών αυτοφώρων, όταν παραπέµπονται µε απευθείας κλήση 
στο ακροατήριο των αυτοφώρων Πληµµελειοδικείων σύµφωνα µε τα στοιχεία τα 
σηµειούµενα επί της δικογραφίας ή σε ξεχωριστό σχέδιο κατηγορητηρίου. 

Η διεκπεραίωση αναφορών και διατάξεων (προβουλευµάτων) των Εισαγγελέων κατά 
τα άρθρα 43 και 47 του ΚΠ∆, απαγορεύσεων εξόδων από τη χώρα, προσφυγών κατά 
διατάξεων επί δικογραφίων αυτοφώρων εγκληµάτων . 

Η σύνταξη πινάκων κινήσεως δικογραφιών αυτοφώρων εγκληµάτων. 

Η τήρηση και ενηµέρωση βιβλίου αυτοφώρων εγκληµάτων ενδοοικογενειακής βίας 
επί ζητηµάτων ποινικής διαµεσολάβησης. 

Η τήρηση και ενηµέρωση βιβλίου αυτοφώρων εγκληµάτων σχετικών µε την 
παράνοµη διακίνηση ενηλίκων και παιδιών. 

Η τήρηση και ενηµέρωση βιβλίου αυτοφώρων εγκληµάτων υποθέσεων 
νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και χρηµατοδότησης της 
τροµοκρατίας . 

Η τήρηση και ενηµέρωση βιβλίου πειστηρίων. 

Η λειτουργία του ηλεκτρονικού υπολογιστή και η παρακολούθηση πορείας των 
δικογραφιών αυτοφώρων εγκληµάτων καθώς και η παροχή πληροφοριών βάσει των 
στοιχείων του στους προς τούτο νοµιµοποιηµένους. Η συσχέτιση εγγράφων σε 
δικογραφίες αυτοφώρων εγκληµάτων και µόνο ύστερα από γραπτή παραγγελία του 
αρµόδιου Εισαγγελέα . 

Η τήρηση αρχείου αποδόσεως πειστηρίων 

Στο τµήµα αυτό ορίζεται να υπηρετούν δέκα (10) δικαστικοί λειτουργοί και ένα (1) 
επιµελητής. 
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Άρθρο 26ο 

Τµήµα Β’ Ποινικής ∆ίωξης - Αγορανοµίας 

Στην αρµοδιότητα του Τµήµατος αυτού υπάγονται : 

Η παραλαβή από το Τµήµα Α΄ Ποινικής ∆ίωξης των µηνύσεων που χρεώθηκαν 
στους Εισαγγελείς εξωτερικής Ποινικής ∆ίωξης και η διακίνηση, µετά την 
επεξεργασία, των σχετικών δικογραφιών. 

Η καταχώριση αυτών σε δελτία και καρτέλες. 

Η ενηµέρωση των καρτελών περί της πορείας µηνύσεων και δικογραφιών. 

Η σύνταξη πινάκων κινήσεως δικογραφιών και µηνύσεων και η τήρηση αρχείων 
άρθρων 43, 47 ΚΠ∆ και αγνώστων δραστών.  

Η διεκπεραίωση αναφορών και διατάξεων (προβουλευµάτων) των Εισαγγελέων κατά 
τα άρθρα 43 και 47 του ΚΠ∆. 

Η συσχέτιση εγγράφων σε δικογραφίες και µόνο ύστερα από έγγραφη παραγγελία 
του αρµοδίου Εισαγγελέα. 

Παροχή πληροφοριών στο κοινό για την πορεία των χρεωµένων στο Τµήµα 
δικογραφιών. 

Αναλυτική σύνταξη πινάκων για την ενηµέρωση των Εισαγγελικών Αρχών για την 
πορεία των διεκπεραιούµενων δικογραφιών καθώς και των πινάκων εργασίας των 
εισαγγελικών λειτουργών του Τµήµατος. 

Η ενηµέρωση του βιβλίου εγκληµάτων σχετικών µε την υπηρεσία και τη διαφθορά. 

 Η τήρηση και ενηµέρωση βιβλίου εγκληµάτων σχετικών µε την παράνοµη διακίνηση 
ενηλίκων και παιδιών. 

Στο Τµήµα αυτό ορίζεται να υπηρετούν  δεκατρείς  (13) δικαστικοί υπάλληλοι και 
ένας (1) επιµελητής. 
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Άρθρο 27ο 

Τµήµα Κατηγορητηρίων Β΄Ποινικής ∆ίωξης – Αγορανοµίας  

 

Στην αρµοδιότητα του τµήµατος αυτού υπάγονται ιδία:  

H παραλαβή των δικογραφιών από το Τµήµα της Β΄Ποινικής ∆ίωξης – Αγορανοµίας 
η παροχή αντιγράφων στο κοινό, η σύνταξη των κατηγορητήριων, 
συµπεριλαµβανοµένων των αγορανοµικών υποθέσεων, στις περιπτώσεις απευθείας 
παραποµπής στο ακροατήριο σύµφωνα µε τα στοιχεία τα σηµειούµενα υπό του 
ασκήσαντος την ποινική δίωξη Εισαγγελέα επί της δικογραφίας ή σε ξεχωριστό 
σχέδιο κατηγορητηρίου.  

Στο τµήµα αυτό ορίζεται να υπηρετούν δεκαοκτώ (18) δικαστικοί υπάλληλοι και ένας 
(1)  επιµελητής. 

 

Άρθρο 28ο 

Τµήµα Εισαγγελικών Γραφείων 

Στην αρµοδιότητα του Τµήµατος αυτού υπάγονται : 

Η παραλαβή των δικογραφιών (ανακριτικών και προανακριτικών) από τα Τµήµατα 
της Ποινικής ∆ίωξης και η ετοιµασία αυτών προς χρέωση, από το ∆ιευθύνοντα της 
Εισαγγελίας, στους Εισαγγελικούς λειτουργούς, για επεξεργασία.  

Η καταχώρηση των δικογραφιών που χρεώθηκαν στις καρτέλες των Εισαγγελέων και 
η ενηµέρωση αυτών περί της δοθείσης πορείας. 

Η σύνταξη πινάκων εργασίας Εισαγγελικών λειτουργών και κίνησης δικογραφιών 
κατά µήνα στα Ανακριτικά τµήµατα, Πταισµατοδικεία και Ειρηνοδικεία. 

Η διεκπεραίωση της αλληλογραφίας του Τµήµατος.  

Στο Τµήµα αυτό ορίζεται να υπηρετούν δέκα εννέα  (19) δικαστικοί υπάλληλοι. 

 

 

Άρθρο 29ο 

Τµήµα Κατηγορητηρίων Εισαγγελικών Γραφείων
 

Στην αρµοδιότητα του Τµήµατος αυτού υπάγονται : 
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Η παραλαβή των δικογραφιών (ανακριτικών και προανακριτικών)  από το τµήµα των 
Εισαγγελικών Γραφείων, η παροχή πληροφοριών και χορήγηση αντιγράφων στο 
κοινό, η καθαρογραφή των κατηγορητηρίων Τριµελούς Πληµµελειοδικείου, που 
συντάχθηκαν σε σχέδιο από τους Εισαγγελείς και η σύνταξη κατηγορητηρίων 
Μονοµελούς σύµφωνα µε τα στοιχεία τα σηµειούµενα επί της δικογραφίας ή επί 
σχεδίου υπό του Εισαγγελέως.  

Στο Τµήµα αυτό ορίζεται να υπηρετούν δέκα τρεις  (13) δικαστικοί υπάλληλοι. 

 

 

Άρθρο 30ο 

Τµήµα Βουλευµάτων 

Στην αρµοδιότητα του Τµήµατος αυτού υπάγονται : 

Η παραλαβή και προώθηση αιτήσεων αυτοπρόσωπης εµφάνισης διαδίκων. Η 
διόρθωση Βουλευµάτων. Η υποβολή δικογραφιών, µετά την άσκηση ενδίκων µέσων, 
στον Εισαγγελέα Αρείου Πάγου και στον Εισαγγελέα Εφετών. Η παράδοση 
απαλλακτικών, παραπεµπτικών και παρεµπιπτόντων βουλευµάτων στο Τµήµα των 
δικαστικών επιµελητών ή η αποστολή στα Α/Τ  για επίδοση. Η αρχειοθέτηση 
απαλλακτικών βουλευµάτων. Η µέριµνα εισαγωγής των δια βουλευµάτων 
παραπεµποµένων υποθέσεων στο ακροατήριο Τριµελούς και Μονοµελούς 
Πληµµελειοδικείου. 

Η διεκπεραίωση της αλληλογραφίας του Τµήµατος. 

Στο τµήµα αυτό ορίζονται να υπηρετούν επτά (7) δικαστικοί υπάλληλοι. 

 
 

 

Άρθρο 31ο 

   Τµήµα Προσδιορισµού Τριµελούς και Εφέσεων 

 

Στην αρµοδιότητα του εν λόγω Τµήµατος υπάγονται :  

Η εισαγωγή ωρίµων και αναβλητικών δικογραφιών, υποθέσεων κατά παραποµπή και 

εφέσεων κατά αποφάσεων Μονοµελούς και η διεκπεραίωση του προσδιορισµού αυτών 

προς εκδίκαση σε δικασίµους των Τριµελών Πληµµελειοδικείων. 
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Η σύνταξη και η ανάρτηση των εκθεµάτων στα αντίστοιχα γραφεία των πινακίων και στα 

ακροατήρια κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 374 του ΚΠ∆. 

Η αρχειοθέτηση των καρτελών των ωρίµων δικογραφιών. Η κατάρτιση κλητηρίων 

θεσπισµάτων και κλήσεων και η παράδοση τούτων στα Τµήµατα των επιµελητών 

∆ικαστηρίων ή η αποστολή των στα αρµόδια Α/ Τ για επίδοση. 

Η παραλαβή των αποδεικτικών επιδόσεων από τα Τµήµατα Επιµελητών ∆ικαστηρίων και 

από τα Α/ Τ, ο έλεγχος και η διανοµή αυτών στα πινάκια. 

Ιδιαίτερα, σε υποθέσεις για τις οποίες υπάρχει κίνδυνος παραγραφής ή είχε 

προηγουµένως κηρυχθεί η συζήτηση τους απαράδεκτη ο Προϊστάµενος του Τµήµατος 

µεριµνά για την έγκαιρη επίδοση και ενηµερώνει εγγράφως τον αρµόδιο Εισαγγελέα 

Προσδιορισµού 35 ηµέρες προ της δικασίµου. 

Η διαδικασία συµπλήρωσης αποφάσεων Τριµελούς Πληµµελειοδικείου. 

Η τήρηση βιβλίου εφέσεων κατ' αντιµωλία καταδικαστικών ή αθωωτικών αποφάσεων 

Τριµελούς Πληµµελειοδικείου και η υποβολή των εφέσεων αυτών µετά των σχετικών 

δικογραφιών στον εισαγγελέα εφετών. 

Η τήρηση επίσης, βιβλίου εφέσεων κατ' αντιµωλία και ερήµην καταδικαστικών ή 

αθωωτικών αποφάσεων του Μονοµελούς Πληµµελειοδικείου. 

Η τήρηση βιβλίου προσφυγών κατά κλητηρίων θεσπισµάτων Τριµελούς 

Πληµµελειοδικείου και ενηµέρωση του για τυχόν ανακλητικές αυτών. 

Η τήρηση βιβλίου ανακοπών κατ' αποφάσεων τιµωρίας λιποµαρτύρων και προσδιορισµός 

αυτών προς εκδίκαση. 

Η αποστολή για εκτέλεση των αποφάσεων τιµωρίας λιποµαρτύρων, που δεν 

ανακλήθηκαν. 

Η εκκαθάριση της ηµερησίας αποζηµίωσης και των οδοιπορικών εξόδων των µαρτύρων 

και της αµοιβής των διερµηνέων. 

Η χορήγηση πιστοποιητικών. 

Η συσχέτιση εγγράφων µετά από έγγραφη παραγγελία του Εισαγγελέα. 

Η διεκπεραίωση της αλληλογραφίας του Τµήµατος. 

Στο Τµήµα αυτό ορίζεται να υπηρετούν πενήντα πέντε (55) δικαστικοί υπάλληλοι. 
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Άρθρο 32ο 
Τµήµα Προσδιορισµού Μονοµελούς 

Στην αρµοδιότητα του τµήµατος αυτού υπάγονται :  

Η εισαγωγή ωρίµων και αναβλητικών δικογραφιών, υποθέσεων κατά παραποµπή και 

εφέσεων κατά αποφάσεων Πταισµατοδικείου και η διεκπεραίωση του προσδιορισµού 

αυτών, προς εκδίκαση σε δικασίµους των Μονοµελών Πληµµελειοδικείων. Η τήρηση 

βιβλίου εφέσεων κατ’ αποφάσεων Πταισµατοδικείου. Η σύνταξη και ανάρτηση των 

εκθεµάτων στα αντίστοιχα γραφεία των πινακίων και στα ακροατήρια, κατά 

τα οριζόµενα στο άρθρο 374 ΚΠ∆.         

Η αρχειοθέτηση των καρτελών των ωρίµων δικογραφιών. Η κατάρτιση κλητηρίων 

θεσπισµάτων και κλήσεων και  η παράδοση τούτων στα Τµήµατα των Επιµελητών 

∆ικαστηρίων ή η αποστολή των στα αρµόδια Α/ Τ για επίδοση. 

Η παραλαβή των αποδεικτικών επιδόσεων από τα Τµήµατα των Επιµελητών και τα Α/ Τ 

, ο έλεγχος και η διανοµή αυτών στα πινάκια. 

Ιδιαίτερα, σε υποθέσεις για τις οποίες υπάρχει κίνδυνος παραγραφής ή σε προηγούµενη 

δικάσιµο είχε κηρυχθεί απαράδεκτη η συζήτησή τους ο Προϊστάµενος του Τµήµατος 

µεριµνά για την έγκαιρη επίδοση και ενηµερώνει εγγράφως τον αρµόδιο Εισαγγελέα 

Προσδιορισµού 35 ηµέρες προ της δικασίµου. 

 Η διαδικασία συµπλήρωσης αποφάσεων Μονοµελούς Πληµµελειοδικείου. 

 Η τήρηση βιβλίου εφέσεων κατά αποφάσεων του Πταισµατοδικείου. 

Η τήρηση βιβλίου ποινών λιποµαρτυρίας και ενηµέρωσή του για τυχόν ανακλητικές 

αυτών. 

Η τήρηση βιβλίου ανακοπών κατ' αποφάσεων ποινών λιποµαρτυρίας. 

Η αποστολή για εκτέλεση των ποινών λιποµαρτυρίας. Η αποστολή αναιρέσεων κατ' 

αποφάσεων Μονοµελούς Πληµµελειοδικείου µετά των σχετικών δικογραφιών στον 

Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. 

Η εκκαθάριση της ηµερήσιας αποζηµίωσης και των οδοιπορικών εξόδων των µαρτύρων 

και της αµοιβής των διερµηνέων. 

Η χορήγηση πιστοποιητικών. 

Η συσχέτιση εγγράφων και µόνο µε έγγραφη παραγγελία του εισαγγελέα. 

Η διεκπεραίωση της αλληλογραφίας του Τµήµατος. 
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Στο Τµήµα αυτό ορίζεται να υπηρετούν σαράντα πέντε (45) δικαστικοί υπάλληλοι. 

  

 

Άρθρο 33ο 

Τµήµα Ασφαλιστικών Εισφορών 

Στο τµήµα αυτό υπάγεται ολόκληρο το στάδιο της προδικασίας των υποθέσεων, 
οφειλετών σε ασφαλιστικούς οργανισµούς, ΙΚΑ, ΤΕΒΕ κλπ., οι οποίες εκδικάζονται 
από το Ε’ Μονοµελές Πληµµελειοδικείο Αθηνών και ιδίως : 

Η τήρηση βιβλίων ωρίµων και αναβλητικών. 

Η κατάρτιση κλητηρίων θεσπισµάτων και κλήσεων, η αποστολή αυτών στα 
Αστυνοµικά Τµήµατα για επίδοση και ο έλεγχος των αποδεικτικών επιδόσεως. 

Η σύνταξη και ανάρτηση εκθεµάτων, στα αντίστοιχα γραφεία των πινακίων και στο 
Ακροατήριο, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 374 του ΚΠ∆. Η συσχέτιση εγγράφων 
µόνο µε έγγραφη παραγγελία του Εισαγγελέα. 

Η χορήγηση πιστοποιητικών. 

Η διεκπεραίωση της αλληλογραφίας του Τµήµατος. 

Στο Τµήµα αυτό ορίζεται να υπηρετούν πέντε (5) δικαστικοί υπάλληλοι. 

 

 

 

Άρθρο 34ο 

Τµήµα Ανηλίκων 

Στην αρµοδιότητα του Τµήµατος αυτού υπάγεται ολόκληρη η φάση της προδικασίας 
σε υποθέσεις που οι κατηγορούµενοι είναι ανήλικοι και ιδίως : 

Η καταχώριση και η διακίνηση των µηνύσεων, αλλά και των ανακριτικών και 
προανακριτικών δικογραφιών. 

Η τήρηση βιβλίων ωρίµων και αναβλητικών. 

Η καθαρογραφή των κατηγορητηρίων, σύµφωνα µε σχέδιο του Εισαγγελέα ή των 
στοιχείων που σηµειώνονται υπ’ αυτού επί της δικογραφίας. 
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Ο προσδιορισµός υποθέσεων στο µονοµελές και τριµελές ∆ικαστήριο Ανηλίκων 
Αθηνών. 

Η σύνταξη και ανάρτηση των εκθεµάτων. 

Η κατάρτιση κλητηρίων θεσπισµάτων και κλήσεων και η παράδοση αυτών στα 
Τµήµατα των Επιµελητών ∆ικαστηρίων ή η αποστολή αυτών στα Αστυνοµικά 
Τµήµατα για επίδοση. 

Η παραλαβή και ο έλεγχος των αποδεικτικών επίδοσης. 

Οι εφέσεις και η διεκπεραίωση της προβλεπόµενης για την εκδίκασή τους 
διαδικασίας. 

Οι ενέργειες για µεταγωγές κρατουµένων. 

Η εκτέλεση των αποφάσεων των ∆ικαστηρίων Ανηλίκων. 

Η διαδικασία άρσεως ή µετατροπής των αναµορφωτικών µέτρων που επεβλήθησαν 
µε τις αποφάσεις. 

Η συσχέτιση εγγράφων και µόνο µε έγγραφη παραγγελία του Εισαγγελέως. 

Η διεκπεραίωση της αλληλογραφίας του Τµήµατος. 

Στο Τµήµα αυτό ορίζεται να υπηρετούν  έξι (6) δικαστικοί υπάλληλοι. 

 

 

 

 

Άρθρο 35ο 

Τµήµα Εκτελέσεως Αποφάσεων 
 

Στην αρµοδιότητα του Τµήµατος τούτου υπάγονται : 

Η εκτέλεση ερήµην αποφάσεων τριµελούς και Μονοµελούς Πληµµελειοδικείου και 

ενταλµάτων προσωρινής κράτησης και σύλληψης, καθώς και διατάξεων επιβολής πε-

ριοριστικών όρων. 

Η τήρηση καρτελών αποφάσεων υποδίκων και φυγοποίνων, καθώς και η καταχώριση 

αυτών στους οικείους φακέλους φυγοποίνων. 
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Η αποστολή αποσπασµάτων στις Αστυνοµικές Αρχές για εκτέλεση. 

Η εξαγορά ποινών. 

Η καταχώριση των φυλακίσεων. 

Αλληλογραφία µε φυλακές και άλλες αρχές για θέµατα που αφορούν την εκτέλεση 

αποφάσεων. 

Η απόδοση εγγυήσεων και η βεβαίωση χρηµατικών ποινών στα αρµόδια δηµόσια ταµεία. 

Η διόρθωση δελτίων ποινικού µητρώου και η διόρθωση στοιχείων ταυτότητας 

καταδικασθέντων. 

Η εκτέλεση αποφάσεων, όταν η έφεση απορρίπτεται ανυποστήρικτος και όταν 

απορρίπτεται η αίτηση αναίρεσης. 

Η εισαγωγή αιτήσεων ακυρώσεως (αναζήτηση της δικογραφίας από το αρχείο του 

Πρωτοδικείου ή από το Ποινικό Μητρώο ή από το Εφετείο ή από την Εισαγγελία 

Εφετών κλπ). 

Οι συγχωνεύσεις ποινών. 

Οι αντιρρήσεις περί την εκτέλεση. 

Η αµφισβήτηση ανασταλτικότητας της έφεσης. 

Η µετατροπή των ποινών. 

Η αναβολή και η αναστολή εκτέλεσης. 

Η αφαίρεση χρόνου προσωρινής κράτησης. 

Η άρση απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και οι αποφυλακίσεις υποδίκων. 

Η απόδοση εγγυήσεως, δήµευση, απόδοση ή καταστροφή πειστηρίων. 

Η έκδοση πιστοποιητικών µη δίωξης. 

Η συσχέτιση εγγράφων και µόνο µε έγγραφη παραγγελία του αρµοδίου Εισαγγελέως. 

Η αλληλογραφία του Τµήµατος. 

Στο Τµήµα αυτό ορίζεται να υπηρετούν είκοσι (20) δικαστικοί υπάλληλοι και ένας (1) 

επιµελητής. 
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Άρθρο 36ο 

Τµήµα Ερήµην Αποφάσεων 
 

Στην αρµοδιότητα του Τµήµατος τούτου υπάγεται η εισαγωγή δικογραφιών ερήµην 

αποφάσεων Τριµελούς και Μονοµελούς Πληµµελειοδικείου Αθηνών προς περαιτέρω 

ενέργειες και ιδίως : 

Η αναγνώριση και η καταχώριση των αποφάσεων στα αντίστοιχα βιβλία ερήµην 

αποφάσεων Τριµελούς και Μονοµελούς Πληµµελειοδικείου. 

Η έκδοση αποσπασµάτων και η αποστολή αυτών προς επίδοση στα αρµόδια Α/ Τ. 

Ο έλεγχος των επιδόσεων και η ανά δίµηνο υπόµνηση των Α/Τ. Η συσχέτιση των σχετικών 

αποδεικτικών επιδόσεων των αποφάσεων στις οικείες δικογραφίες, όταν επιστραφούν 

και η αποστολή των δικογραφιών στο Ποινικό Μητρώο του Πρωτοδικείου Αθηνών (µε 

τά αποδεικτικά). 

Η λεξικογράφηση των προς εκτέλεση αποσπασµάτων των αποφάσεων και η παράδοση 

τούτων στο Τµήµα Εκτελέσεως Αποφάσεων. 

Η αναζήτηση των δικογραφιών και η υποβολή στον Εισαγγελέα Εφετών εφέσεως κατ’ 

ερήµην αποφάσεως Τριµελούς Πληµµελειοδικείου µε την δικογραφία και το απο-

δεικτικό επιδόσεως της αποφάσεως. 

Η υποβολή αναιρέσεως στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου µε τη δικογραφία και το 

αποδεικτικό επιδόσεως. 

Η παράδοση στο Τµήµα Εφέσεων της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών της σχετικής 

δικογραφίας µαζί µε την έφεση και το αποδεικτικό επιδόσεως της αποφάσεως. Η 

συσχέτιση εγγράφων. Η διεκπεραίωση της αλληλογραφίας του Τµήµατος. 

Στο Τµήµα αυτό ορίζεται να υπηρετούν δεκαεννέα (19) δικαστικοί υπάλληλοι και ένας 
(1) επιµελητής. 

Η αλληλογραφία του Τµήµατος.  

Στο Τµήµα αυτό ορίζεται να υπηρετούν  είκοσι (20) δικαστικοί υπάλληλοι και ένας (1) 
επιµελητής. 
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Άρθρο 37ο 

Τµήµα Πληροφορικής 

Στην αρµοδιότητα του Τµήµατος τούτου υπάγεται η µηχανοργάνωση του τµήµατος 
Εκτελέσεων και των λοιπών υπηρεσιών της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών και 
ιδίως : 

1. Η εφαρµογή των σύγχρονων µεθόδων και συστηµάτων Πληροφορικής και η 
ανελλιπής υποστήριξη και λειτουργία όλου του (µηχανογραφικού) εξοπλισµού, 
που έχει εγκατασταθεί στην Εισαγγελία για την καλύτερη οργάνωση και 
λειτουργία των υπηρεσιών της. 

2. Η ανάλυση, ο σχεδιασµός και η σταδιακή υλοποίηση της µηχανογράφησης των 
εργασιών σε όλα τα Τµήµατα της Εισαγγελίας, σε συνεργασία και µε άλλες 
δικαστικές ή µη υπηρεσίες (π.χ. Ελληνική Αστυνοµία, Εφορίες, ΙΚΑ, Υπουργεία 
κλπ). 

3. Η µέριµνα για τη συγκέντρωση και αξιολόγηση των στατιστικών στοιχείων και 
προτάσεων. 

4. Η απλούστευση των γραφειοκρατικών διαδικασιών στην παροχή υπηρεσιών. 

5. Η αλληλογραφία του Τµήµατος. 

6. Οι υπάλληλοι που στελεχώνουν το Τµήµα έχουν γνώσεις πληροφορικής. 

Στο Τµήµα αυτό ορίζεται να υπηρετούν  δέκα (10) δικαστικοί υπάλληλοι και τρεις 
(3) δακτυλογράφοι. 

 

Άρθρο 38ο 

Τµήµα Ποινικού Μητρώου 

Στην αρµοδιότητα του Τµήµατος αυτού υπάγονται ιδία : 

Η σύνταξη, θεώρηση, ταξινόµηση, καταστροφή, αντικατάσταση δελτίων Ποινικού 
µητρώου. 

Η παραλαβή αιτήσεων για έκδοση πιστοποιητικών ή αντιγράφων ποινικού µητρώου, 
ο έλεγχος και έκδοση αυτών. 

Ο έλεγχος των ποινικών καταστάσεων για όλα τα ∆ικαστήρια. 

Η παραλαβή των αποστελλοµένων δελτίων ποινικού µητρώου, ο έλεγχος αυτών, η 
ταξινόµησή τους λεξικογραφικώς, η παρακολούθηση των µεταβολών, η διαβίβαση 
δελτίων ποινικού µητρώου στις διάφορες δικαστικές και λοιπές αρχές και η διαγραφή 
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των δελτίων ποινικού µητρώου µετά από αναίρεση, έφεση, ακύρωση ή επανάληψη 
διαδικασίας. 

Η διεκπεραίωση της αλληλογραφίας του Τµήµατος.  

Στο Τµήµα αυτό ορίζεται να υπηρετούν  εικοσιτέσσερις (24) δικαστικοί υπάλληλοι 
και ένας (1) επιµελητής. 

Άρθρο 39ο 

Τµήµατα Επιµελητών ∆ικαστηρίων (Α, Β και Γ) 

 
Στην αρµοδιότητα του Τµήµατος αυτού υπάγονται : 

 
Η επίδοση πάσης φύσεως ποινικών δικογράφων και κατά κύριο λόγο κλήσεων και 
κλητηρίων θεσπισµάτων, βουλευµάτων, απορριπτικών διατάξεων του Εισαγγελέα 
Εφετών Αθηνών, επί προσφυγών κατά κλητηρίων θεσπισµάτων ή διατάξεων του 
Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών Αθηνών, που απορρίπτει εγκλήσεις, ποινικών 
δικογράφων του εξωτερικού (δικαστική συνδροµή), κλήσεων µαρτύρων προς εξέ-
ταση, κλήσεων πολιτών προς διευθέτηση διαφορών από τον Εισαγγελέα Ακροάσεων. 
Η επίδοση αποφάσεων και αποσπασµάτων σε ερήµην καταδικασθέντες 
κατηγορουµένους. 
Η επίδοση ποινικών δικογράφων Ξένων Αρχών (Εισαγγελιών του Κράτους) που η 
κατοικία τους ανήκει στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Αθηνών. Η διανοµή των 
ποινικών δικογράφων κατά περιοχή αρµοδιότητας Αστυνοµικών Τµηµάτων και εξ' 
ολοκλήρου η εργασία των επιδόσεων που εκτελείται από Αστυνοµικά Όργανα. 
Η συµπλήρωση των αποδεικτικών επίδοσης στους µάρτυρες και κατηγορουµένους, 
στους οποίους γίνεται η επίδοση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΚΠ∆. 
Ο έλεγχος των αποδεικτικών επιδόσεως και η παράδοση ή αποστολή αυτών στο 
Τµήµα ή στην Υπηρεσία, από την οποία έχει παραγγελθεί να κάνει την επίδοση. 
Η σύνταξη ατοµικών βιβλίων κάθε επιµελητή, από όπου φαίνεται η ηµεροµηνία 
παραλαβής της κλήσης-κλητηρίου-απόφασης και η ηµεροµηνία παράδοσης ή 
αποστολής της. Ο έλεγχος του βιβλίου αυτού ανά 15νθήµερο απ' τον Προϊστάµενο 
του Τµήµατος και η ενηµέρωση του ∆ιευθύνοντα και του ∆ιευθυντή της Γραµµατείας 
περί της πορείας των επιδόσεων. 

Σε κάθε Τµήµα ορίζεται να υπηρετούν 160 επιµελητές. Εφόσον οι υπηρετούντες στην 
Εισαγγελία επιµελητές είναι συνολικά λιγότεροι των 300, λειτουργούν µόνο τα δύο 
Τµήµατα (Α και Β) και αναστέλλεται η λειτουργία του τρίτου µε πράξη του 
∆ιευθύνοντος, µέχρι να τοποθετηθούν επιµελητές. 

Στο Α’ και στο Β’ Τµήµα ορίζεται να υπηρετούν εκατόν εξήντα (160) επιµελητές και 
στο Γ’ Τµήµα εκατόν πενήντα έξι (156) επιµελητές. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄ 

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

Άρθρο 40ο 

Απογευµατινή υπηρεσία 

Κατά τις εργάσιµες ηµέρες από ώρας 17:30 έως 19:30 και κατά τη διάρκεια του 
θερινού ωραρίου των δηµοσίων υπηρεσιών από ώρας 18:00 έως 20:00, τα Σάββατα, 
τις Κυριακές και τις λοιπές αργίες από ώρας 10:00 έως 13:00 εκτελεί υπηρεσία στο 
κατάστηµα της Εισαγγελίας ένας Εισαγγελικός λειτουργός της εσωτερικής υπηρεσίας 
της Εισαγγελίας, ο οποίος ορίζεται απ’ το ∆ιευθύνοντα. Ο Εισαγγελέας, που εκτελεί 
την υπηρεσία αυτή, παραλαµβάνει και χειρίζεται τις συνοδείες, επικοινωνεί µε τις 
αστυνοµικές και άλλες αρχές που ενεργούν προανάκριση και παρέχει οδηγίες για το 
χειρισµό επειγουσών υποθέσεων και χειρίζεται όλα τα έκτακτα περιστατικά και τις 
επείγουσες υποθέσεις, που ανήκουν στην αρµοδιότητα των Εισαγγελέων εκτελέσεως 
αποφάσεων, ακροάσεων και γνωµοδοτήσεων. 

Η πιο πάνω υπηρεσία εκτελείται πάντοτε µε τη Γραµµατειακή υποστήριξη δύο (2) 
δικαστικών υπαλλήλων που ορίζονται από το ∆ιευθυντή της ∆/νσης της 
Γραµµατείας, ο οποίος κάθε µήνα καταρτίζει προς τούτο ειδική κατάσταση 
υπηρεσίας. 

Άρθρο 41ο 

Εισαγγελείς Εφηµερίας 

 
Καθηµερινά και όλο το εικοσιτετράωρο και συγκεκριµένα από τις 7 π.µ. έως τις 7 
π.µ. της επόµενης ηµέρας που αρχίζει η επόµενη υπηρεσία (εφηµερία), ορίζονται 
εφηµερία δύο Εισαγγελικοί Λειτουργοί (Αντ/λείς Πάρεδροι και τούτων µη 
επαρκούντων νεώτεροι στην επετηρίδα Εισαγγελείς αποκλειστικά κατά τη σειρά 
αρχαιότητας), οι οποίοι κατά το διάστηµα της υπηρεσίας τους αυτής οφείλουν να 
βρίσκονται στην κατοικία τους. Οι Εισαγγελικοί λειτουργοί που ορίζονται εφηµερία, 
παρίστανται σε κατ΄ οίκον έρευνες, καθώς επίσης και σε οποιαδήποτε άλλη 
επείγουσα ανακριτική πράξη, όταν απαιτείται η παρουσία τους κατά νόµον. Τέλος, 
παρίστανται και σε µη απαγορευµένες συγκεντρώσεις ή-συναθροίσεις, όταν υπάρχει 
σοβαρός κίνδυνος διάπραξης εγκληµάτων και διατάραξης της δηµόσιας τάξης, 
προκειµένου να εποπτεύουν την προανάκριση ή, εφόσον δεν ενεργείται 
προανάκριση, να απευθύνουν τις αναγκαίες συστάσεις, σύµφωνα µε τις διατάξεις των 
άρθρων 24 παρ. 2,25 παρ. 1 εδαφ. γ' και δ', εδαφ. α' του νόµου 1756/1988, όπως 
εκάστοτε ισχύουν. Οι Εισαγγελείς εφηµερίας είναι αρµόδιοι, για κάθε άλλο έκτακτο 
περιστατικό που ανακύπτει κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους και δεν εµπίπτει 
στις διατάξεις του άρθρου 39 του παρόντος. 
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Οι Εισαγγελείς εφηµερίας ορίζονται από το ∆ιευθύνοντα µε µηνιαία κατάσταση που 
κοινοποιείται στο ∆ιευθύνοντα την Εισαγγελία Εφετών και στις προανακριτικές 
Αρχές. 

 

 

Άρθρο 42ο 

Ασφαλιστικά Μέτρα 

Οι αιτήσεις ασφαλιστικών µέτρων του ΑΝ 1539/1938 ανατίθενται κατά σειρά σε 
όλους τους Εισαγγελικούς Λειτουργούς µε εξαίρεση εκείνους που εκτελούν 
Εσωτερική υπηρεσία. 

 

Άρθρο 43ο 

 
Αρµόδιοι να αποφασίσουν για την απόλυση ατόµου, που έχει συλληφθεί για τέλεση 
αυτοφώρου εγκλήµατος και εφόσον συντρέχει ειδικός προς τούτο λόγος, κατά το 
χρόνο που δεν λειτουργεί το Γραφείο Ποινικής ∆ίωξης της Εισαγγελίας, είναι: ο 
∆ιευθύνων την Εισαγγελία, οι Εισαγγελείς της Ποινικής ∆ίωξης, καθώς και οι 
Εισαγγελείς της απογευµατινής υπηρεσίας και µόνο κατά τη διάρκεια αυτής. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ 

Ποινικά ∆ικαστήρια – Κληρώσεις Εισαγγελικών λειτουργών στα Ποινικά 
∆ικαστήρια – Τµήµατα διακοπών και τελικές διατάξεις. 

 

Άρθρο 44ο 

 

Τα Ποινικά δικαστήρια είναι αυτά που ορίζονται στον Κανονισµό του Πρωτοδικείου 
Αθηνών. ∆ηλαδή: 
α) Το Μικτό Ορκωτό ∆ικαστήριο (ΜΟ∆). 
β) Τα Τριµελή Πληµµελειοδικεία: Α, Β, Γ, ∆, Ε, Στ, Ζ, Η, Θ, Ι, ΙΑ και Αυτόφωρο (Α΄ 
Σύνθεση και Β' Σύνθεση). 
γ) Τα Μονοµελή Πληµµελειοδικεία: Α, Β, Γ, ∆, Ε, ΣΤ, Ζ και Αυτόφωρο (Α' Σύνθεση 
και Β'. Σύνθεση). 
δ) Το Αγορανοµικό ∆ικαστήριο 
ε) Τα ∆ικαστήρια Ανηλίκων: Μονοµελές και Τριµελές. 
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Άρθρο 45ο 

 
Τα δικαστήρια που αναφέρονται στο προηγούµενο άρθρο συνεδριάζουν µόνο κατά 
τις εργάσιµες ηµέρες. Κατ' εξαίρεση το Β' Αυτόφωρο Τριµελές Πληµµελειοδικείο και 
το Β' Αυτόφωρο Μονοµελές Πληµµελειοδικείο συνεδριάζουν και κάθε Σάββατο, 
όπως επίσης και στις αργίες αν η προηγούµενη ηµέρα είναι επίσης αργία (π.χ. την 
Καθαρά ∆ευτέρα). 
Οι συνεδριάσεις των ποινικών δικαστηρίων αρχίζουν πάντοτε στις 9 π.µ., πλην 
Σαββάτου και αργιών που αρχίζουν στις 12.00' 

 

Άρθρο 46ο 

Κλήρωση των Εισαγγελικών λειτουργών στις συνθέσεις των Ποινικών 
∆ικαστηρίων 

1. Οι λεπτοµέρειες της διαδικασίας κλήρωσης των Εισαγγελικών Λειτουργών στις 
συνθέσεις των Ποινικών ∆ικαστηρίων του Πρωτοδικείου Αθηνών ρυθµίζονται, 
όπως ο νόµος ορίζει. 

2. Οι Εισαγγελείς που αναπληρώνουν τους Εισαγγελείς Έδρας, οφείλουν να 
βρίσκονται στο κατάστηµα της Εισαγγελίας στις 08:30 π. µ.  

 

Άρθρο 47ο 

 

Κατά την περίοδο των Εορτών των Χριστουγέννων και συγκεκριµένα από 22 
∆εκεµβρίου έως και 6 Ιανουαρίου, καθώς επίσης και κατά την περίοδο των εορτών 
του Πάσχα, δηλαδή όλη την Μεγάλη Εβδοµάδα έως και την εβδοµάδα της 
∆ιακαινησίµου, δεν προσδιορίζονται υποθέσεις στα Ποινικά ∆ικαστήρια. Κατά τις 
περιόδους αυτές λειτουργούν µόνο το Β' Αυτόφωρο Τριµελές Πληµµελειοδικείο και 
τo Β' Αυτόφωρο Μονοµελές Πληµµελειοδικείο. Τα αυτόφωρα αγορανοµικά 
αδικήµατα εφόσον δεν συνεδριάζει  Αγορανοµικό ∆ικαστήριο εκδικάζονται από τα 
Αυτόφωρα Πληµµελειοδικεία. 
Κατά την περίοδο των θερινών διακοπών και ειδικότερα το µήνα Ιούλιο και το πρώτο 
15νθήµερο του Σεπτεµβρίου λειτουργούν καθηµερινώς ένα τακτικό Τριµελές 
Πληµµελειοδικείο και ένα τακτικό Μονοµελές Πληµµελειοδικείο, το Β' Αυτόφωρο 
Τριµελές Πληµµελειοδικείο και το Β' Αυτόφωρο Μονοµελές Πληµµελειοδικείο,     
και ένα Αγορανοµικό ∆ικαστήριο δυο (2) φορές την εβδοµάδα. 
Κατά το µήνα Αύγουστο λειτουργούν µόνο τα πιο πάνω Αυτόφωρα ∆ικαστήρια µε 
ώρα έναρξης των συνεδριάσεων τους τη 12η µεσηµβρινή. 
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Κατά την περίοδο των διακοπών ορίζονται και δύο συνεδριάσεις του Μονοµελούς 
∆ικαστηρίου Ανηλίκων, µία τον Ιούλιο και µία το πρώτο δεκαπενθήµερο του 
Σεπτεµβρίου. Το µήνα Ιούλιο ορίζεται και µία Συνεδρίαση του Τριµελούς 
∆ικαστηρίου Ανηλίκων.    
Τα συγκεκριµένα τµήµατα των ποινικών δικαστηρίων, που θα λειτουργήσουν κατά 
το διάστηµα των διακοπών και οι δικάσιµοι αυτών, θα αναφέρονται ειδικότερα στην 
πρόταση της Εισαγγελίας προς την Ολοµέλεια του Πρωτοδικείου Αθηνών σχετικά µε 
τα τµήµατα διακοπών κάθε έτους. 

 

Άρθρο 48ο 

 

Τα τµήµατα διακοπών της Εισαγγελίας και ο αριθµός των Εισαγγελικών Λειτουργών 
που θα υπηρετήσουν σ' αυτά καθορίζονται µε απόφαση της Ολοµέλειας της Εισαγγε-
λίας, ύστερα από εισήγηση του ∆ιευθύνοντος περί των λειτουργικών αναγκών της 
υπηρεσίας, µέσα στο β'15νθήµερο του Μαΐου κάθε έτους. Κατά την κατάρτιση των 
τµηµάτων διακοπών λαµβάνονται υπ' όψη και συνεκτιµώνται η αρχαιότητα, η 
υπηρεσία στα τµήµατα διακοπών προηγουµένων ετών, οι τυχόν ειδικές ανάγκες 
ορισµένων Εισαγγελικών λειτουργών (συνυπηρέτηση κλπ) και οι επιθυµίες αυτών. 

 

Άρθρο 49ο 

Το ωράριο λειτουργίας των υπηρεσιών της Εισαγγελίας καθορίζεται από την 
ισχύουσα νοµοθεσία. Η επικοινωνία µε το κοινό, εκτός του γραφείου Ακροάσεων, 
αρχίζει στις 10:00 και λήγει στις 13:00. 

Οι µηνύσεις εγχειρίζονται από ώρα 09:00 έως 13:00 . Εγχείρηση µήνυσης µετά την 
παρέλευση του χρόνου αυτού καθώς επίσης και κατά τη διάρκεια της απογευµατινής 
υπηρεσίας επιτρέπεται µόνο όταν υπάρχουν εξαιρετικοί λόγοι. 

Άρθρο 50ο 

Ο ∆ιευθύνων την Εισαγγελία συγκαλεί τους προϊσταµένους των Τµηµάτων και το 
∆ιευθυντή της Γραµµατείας κάθε δύο (2) µήνες προς συζήτηση θεµάτων αφορώντων 
την εύρυθµη λειτουργία της Γραµµατείας. 

  

Ο παρών κανονισµός, τίθεται σε ισχύ από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.  

 


