
ΕΦΕΤΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ                                                                    

Αριθμός:     2/2020

Η  ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ  ΤΟΥ  ΕΦΕΤΕΙΟΥ  ΛΑΜΙΑΣ

[ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ]

Αποτελούμενη  από  τους  Δικαστές:  Αικατερίνη  Πάνταινα

Πρόεδρο  Εφετών,  Βαρβάρα  Πάπαρη,  Εισηγήτρια,  Μαρία  Λιάνου,

Ευάγγελο  Σούφλα,  Παναγιώτη  Μπολτέτσο,  Σταματία  Τρικκαλίδη  και

Ελένη Τσίτσιου, Εφέτες.

Συνεδρίασε  στην  αίθουσα  της  Ολομέλειας,  ύστερα  από

πρόσκληση της Προέδρου Εφετών, στις 18 Μαΐου 2020, ημέρα  Δευτέρα

και ώρα 09:30΄ π.μ., με την παρουσία του Εισαγγελέα Εφετών Λαμίας

Αχιλλέα Ζήση και  της   Προϊσταμένης  Διευθύνσεως  της  Γραμματείας

του Εφετείου Λαμίας, Δήμητρας Κυριαζή- Σιδέρη, για να διασκεφτεί και

να  αποφασίσει  σχετικά  με  τον  κανονισμό  των  τμημάτων  του

Δικαστηρίου, της συγκρότησης και της υπηρεσίας, κατά τις δικαστικές

διακοπές, από 16ης Ιουλίου μέχρι 31ης  Αυγούστου 2020, σύμφωνα με τη

διάταξη του άρθρου 27 παρ.3 του Ν.1756/1988, όπως αντικ. με το άρθρο

6 παρ.4 του Ν.1868/1989, σε συνδυασμό με το άρθρο τριακοστό τέταρτο

της  από   1-5-2020  ΠΡΑΞΗΣ  ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

(ΦΕΚ  90/  1-5-2020)<<  Περαιτέρω  μέτρα  για  την  αντιμετώπιση  των

συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊου COVID- 19 και

την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα >> .

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, η Πρόεδρος κήρυξε την

έναρξη της συνεδρίασης.

Η   Εισηγήτρια   γνώρισε  στην  Ολομέλεια,  ότι  ο  Εισαγγελέας

Εφετών  Λαμίας,    Αχιλλέας  Ζήσης  με   το  από  12-5-2020  και

αριθμ.πρωτ.  226/ 12-5-2020 έγγραφό του προς την Πρόεδρο Εφετών



Λαμίας γνωστοποίησε την με αριθμό  19/ 2020  Πράξη του, στην οποία

εκθέτει  τα  ακόλουθα  :  «Αφού  λάβαμε  υπόψη  :  1)  τις  διατάξεις  του

άρθρου 27 παρ.3 Ν.1756/1988 (Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και

κατάσταση Δικαστικών  Λειτουργών,  όπως  αντ/κε   με  το  άρθρο  6

παρ.5 του Ν.1868/1989), σε συνδυασμό με το άρθρο τριακοστό τέταρτο

της  από.  1-5-2020  ΠΡΑΞΗΣ  ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ( ΦΕΚ 90/  1-5-2020)< <Περαιτέρω μέτρα για την

αντιμετώπιση  των  συνεχιζόμενων  συνεπειών  της  πανδημίας  του

κορωνοϊου COVID- 19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική

κανονικότητα >> 2) Την κίνηση της Εισαγγελίας Εφετών Λαμίας και

τον αριθμό των Λειτουργών της.

Καταρτίζουμε τα τμήματά της, για το διάστημα των δικαστικών

διακοπών από 16ης Ιουλίου μέχρι 31ης  Αυγούστου 2020 και ορίζουμε

τους Εισαγγελικούς Λειτουργούς που θα υπηρετήσουν σ’ αυτά, όπως πιο

κάτω : 

Α)  Πρώτο  Τμήμα  Διακοπών,  από  16ης Ιουλίου  έως  και  8ης

Αυγούστου  2020,  θα  υπηρετήσει  ο  κ.   Αντεισαγγελέας  Εφετών,  κ.

Ιωάννης Μαγκούτας

Β) Δεύτερο Τμήμα Διακοπών, από 9ης Αυγούστου έως και  31ης

Αυγούστου 2020, θα υπηρετήσει ο  Εισαγγελέας Εφετών, κ.  Αχιλλέας

Ζήσης

Περαιτέρω ο Εισαγγελέας Εφετών με το υπ΄αριθμ.πρωτ. 224/12-

5-2020  έγγραφό του προς την Πρόεδρο Εφετών Λαμίας ζήτησε, ενόψει

του  μεγάλου  αριθμού  των  ποινικών  υποθέσεων  που  εκκρεμούν  για

προσδιορισμό, να οριστούν από την Ολομέλεια του Εφετείου, κατά τη

διάρκεια  των  θερινών  διακοπών,  συνεδριάσεις  του  Μονομελούς

Εφετείου   Κακ/των  Λαμίας,  η  21-7-2020,  ημέρα  Τρίτη  και  του

Τριμελούς Εφετείου Λαμίας( Πλημ-των- Κακ/των) η 22-7-2020 , ημέρα

Τετάρτη.
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Ακολούθως ο παριστάμενος Εισαγγελέας εξέφρασε τη γνώμη του,

αναφερόμενος στα παραπάνω έγγραφα και αποχώρησε.

Η  Ολομέλεια,  αφού  έλαβε  υπόψη  της  τα  παραπάνω  και  αφού

άκουσε τον Εισαγγελέα και την Εισηγήτρια.

                   ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 27 παρ.3 του Ν.1756/1988, όπως

αντικ. με το άρθρο 6 παρ.4 του Ν.1868/1989, σε συνδυασμό με το άρθρο

τριακοστό  τέταρτο  της  από   1-5-2020  ΠΡΑΞΗΣ  ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ  (ΦΕΚ 90/ 1-5-2020)<< Περαιτέρω μέτρα για την

αντιμετώπιση  των  συνεχιζόμενων  συνεπειών  της  πανδημίας  του

κορωνοϊου COVID- 19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική

κανονικότητα  >>  κατά  την  περίοδο  των  δικαστικών  διακοπών,  που

φέτος  κατά παρέκκλιση  αρχίζουν την 16η Ιουλίου και λήγουν την 31η

Αυγούστου τ.ε , συγκροτούνται ένα  ή περισσότερα τμήματα, ανάλογα

με  τις  ανάγκες  τουΔικαστηρίου,  η  Ολομέλεια  του  Δικαστηρίου

καταρτίζει τα τμήματα για το διάστημα των διακοπών, ανάλογα με την

κίνησή τους και τον αριθμό των δικαστικών λειτουργών που υπηρετούν

στο συγκεκριμένο Δικαστήριο.

Στην  προκειμένη  περίπτωση,  ενόψει  του  αριθμού  των

υπηρετούντων δικαστικών λειτουργών, σε συνδυασμό  με τις εν γένει

υπηρεσιακές  ανάγκες  του  Εφετείου  Λαμίας,  οι  οποίες,  καθορίζονται,

μεταξύ άλλων, και από τον αριθμό των εκκρεμουσών για προσδιορισμό

ποινικών  υποθέσεων,  η  Ολομέλεια  κρίνει,  ότι  πρέπει  και  αρκεί  να

καταρτιστούν δύο (2) τμήματα διακοπών, να οριστεί δε η 21η Ιουλίου

2020, ημέρα  ΤΡΊΤΗ, ως ημέρα συνεδρίασης του Τριμελούς Εφετείου

Πλημ/των  (εφέσεων)  και  του  Τριμελούς  Εφετείου  Κακ/των  -Μονομ.

Εφετ.  Κακ/των,   των  τελευταίων  μόνον  για  εξαιρετικά  επείγουσες

περιπτώσεις  που  αφορούν  σε  προσωρινά  κρατούμενους,  των  οποίων

λήγει  η  προσωρινή  κράτηση,  μη  καθισταμένης,  εκ  των  ανωτέρω,
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επιτακτικής  της  ανάγκης  για  ορισμό  περαιτέρω συνεδριάσεων  άλλων

ποινικών  δικαστηρίων  στα  υπό  συγκρότηση  τμήματα,  όπως  ορίζεται,

ειδικότερα, στο διατακτικό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Η Ολομέλεια του Εφετείου Λαμίας αποφασίζει:

Α.  Να  συγκροτηθούν  δύο  [2]  τμήματα  για  την  περίοδο  των

δικαστικών διακοπών, από την 16η Ιουλίου έως και την 31η Αυγούστου

2020, τα οποία καταρτίζει ως εξής:

Πρώτο Τμήμα διακοπών : Από την 16η Ιουλίου έως και την 7η

Αυγούστου  2020, για τη συγκρότηση του οποίου θα διαμείνουν στην

έδρα  του  Εφετείου  και  θα  υπηρετήσουν  οι:  Ευάγγελος  Σούφλας,

Παναγιώτης  Μπολτέτσος,  Σταματία  Τρικκαλίδη  και  Ελένη  Τσίτσιου,

Εφέτες.

Δεύτερο  Τμήμα  διακοπών: Από  8ης Αυγούστου  έως  και  31

Αυγούστου 2020,  για τη συγκρότηση του οποίου θα διαμείνουν στην

έδρα  του  Εφετείου  και  θα  υπηρετήσουν  οι:   Αικατερίνη  Πάνταινα,

Πρόεδρος Εφετών,  Βαρβάρα Πάπαρη και Μαρία Λιάνου,  Εφέτες.

Και από τους Εισαγγελείς: Πρώτο Τμήμα Διακοπών: Από 16ης

Ιουλίου έως και 8 Αυγούστου 2020, θα υπηρετήσει ο Αντεισαγγελέας

Εφετών, Ιωάννης Μαγκούτας

Δεύτερο  Τμήμα  Διακοπών:  Από  9ης Αυγούστου  έως  και  31

Αυγούστου  2020, θα υπηρετήσει ο  Εισαγγελέας Εφετών, κ.  Αχιλλέας

Ζήσης.

 Β. Ορίζει  δικάσιμο  για  την  εκδίκαση  ποινικών  υποθέσεων

αρμοδιότητας:  α) Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων (εφέσεων) και

β)  Τριμελούς  Εφετείου  Κακ/των  -Μονομ.  Εφετ.  Κακ/των,   των

τελευταίων μόνον για εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις που αφορούν
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σε προσωρινά κρατούμενους, των οποίων λήγει η προσωρινή κράτηση,

την 21η Ιουλίου 2020, ημέρα : Τρίτη και ώρα: 09.00 πμ.-

Κρίθηκε,  αποφασίσθηκε  και  δημοσιεύθηκε  στη  Λαμία  στις  18

Μαΐου 2020.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΦΕΤΩΝ                       Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
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