ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 21/2002
(ΦΕΚ Α' 12/25.1.2002)
«Κανονισµός Οργανώσεως και Λειτουργίας των Στρατιωτικών ∆ικαστηρίων
και του Αναθεωρητικού ∆ικαστηρίου»
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
α. Το άρθρο 146 του Κώδικα ∆ικαστικού Σώµατος Ενόπλων ∆υνάµεων που
έχει κυρωθεί µε τον Ν. 2304/95, ΦΕΚ 83 Α΄, όπως αυτό αντικαταστάθηκε µε το
άρθρο 46 του Ν. 2721/99, ΦΕΚ 112 Α΄ "Τροποποίηση και αντικατάσταση διατάξεων
των νόµων 1756/1988 (ΦΕΚ 35 Α΄), 1729/1987 (ΦΕΚ 144 Α΄), του Ποινικού Κώδικα, του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας, του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας και άλλες
διατάξεις".
β. Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/85, ΦΕΚ 137 Α΄, το οποίο προστέθηκε µε το
άρθρο 27 του Ν. 2081/92, ΦΕΚ 154 Α΄, και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 1 του Ν.
2469/97, ΦΕΚ 38 Α΄, και το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν
προκαλείται επιβάρυνση σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού.
γ. Την πρόταση του Ανωτάτου ∆ικαστικού Συµβουλίου του ∆ικαστικού
Σώµατος Ενόπλων ∆υνάµεων υπό πενταµελή σύνθεση, όπως αυτή διατυπώθηκε µε
την υπ' αριθµό 56/1999 Απόφαση του.
δ. Την υπ' αριθµό 615/2001 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας,
µετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας, αποφασίζουµε:
Άρθρο πρώτο
Εκδίδεται ο Κανονισµός Οργανώσεως και Λειτουργίας των Στρατιωτικών
∆ικαστηρίων και του Αναθεωρητικού ∆ικαστηρίου, του οποίου το κείµενο
ακολουθεί:
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ
∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ
Άρθρο 1. Έκταση Εφαρµογής
Οι διατάξεις του Κανονισµού αυτού εφαρµόζονται στα στρατιωτικά
δικαστήρια.
Άρθρο 2. Στρατιωτικά δικαστήρια
1. Η ποινική δικαιοσύνη στις Ένοπλες ∆υνάµεις απονέµεται από τα
στρατιωτικά δικαστήρια και τον Άρειο Πάγο (άρθρο 167 παρ. 1 ΣΠΚ). Στρατιωτικά
δικαστήρια είναι τα στρατοδικεία, τα ναυτοδικεία, τα αεροδικεία και το
Αναθεωρητικό ∆ικαστήριο (άρθρο 5 παρ. 1 ιγ΄ & ιδ΄ ΣΠΚ).
2. Τα στρατιωτικά δικαστήρια λειτουργούν σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Κώδικα ∆ικαστικού Σώµατος Ενόπλων ∆υνάµεων (Κ∆ΣΕ∆), του Στρατιωτικού
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Ποινικού Κώδικα (ΣΠΚ) και του παρόντος Κανονισµού. Ως δικαστικά καταστήµατα
υποστηρίζονται από πλευράς διοικητικής µέριµνας από τον αντίστοιχο Κλάδο των
Ενόπλων ∆υνάµεων.
3. Όπου στον παρόντα Κανονισµό χρησιµοποιείται ο όρος "στρατοδικείο"
νοείται και το ναυτοδικείο και το αεροδικείο.
Άρθρο 3. Εποπτεία
1. Ο Υπουργός Εθνικής Άµυνας (ΥΕΘΑ) ασκεί εποπτεία στη διοίκηση της
Στρατιωτικής ∆ικαιοσύνης, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
2. Ο Πρόεδρος και ο Εισαγγελέας του Αναθεωρητικού ∆ικαστηρίου ασκούν
εποπτεία στα στρατιωτικά δικαστήρια και στις εισαγγελίες τους, καθώς και στις
γραµµατείες αυτών, αντίστοιχα.
3. Η εποπτεία του Προέδρου και του Εισαγγελέα του Αναθεωρητικού
∆ικαστηρίου συνίσταται στην επίβλεψη και στην έκδοση γενικών οδηγιών για την
εύρυθµη λειτουργία των στρατιωτικών δικαστηρίων και των εισαγγελιών τους.
4. Οποιαδήποτε οδηγία, σύσταση ή υπόδειξη του Προέδρου ή του Εισαγγελέα
του Αναθεωρητικού ∆ικαστηρίου σε δικαστικό λειτουργό για ουσιαστικό ή
δικονοµικό θέµα σε συγκεκριµένη υπόθεση ή κατηγορία υποθέσεων είναι
ανεπίτρεπτη και συνιστά πειθαρχικό παράπτωµα.
ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ
ΣΤΡΑΤΟ∆ΙΚΕΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Άρθρο 4. Συγκρότηση στρατοδικείου
1. Το Τριµελές Στρατοδικείο συγκροτείται από τον Πρόεδρο του
στρατοδικείου, ένα Στρατιωτικό ∆ικαστή ή Πάρεδρο και ένα στρατοδίκη (άρθρο 178
παρ. 1 ΣΠΚ).
2. Το Πενταµελές Στρατοδικείο συγκροτείται από τον Πρόεδρο του
στρατοδικείου, τρεις ή δύο Στρατιωτικούς ∆ικαστές, από τους οποίους ο ένας µπορεί
να είναι Πάρεδρος, και ένα ή δύο στρατοδίκες, αντίστοιχα (άρθρο 178 παρ. 1 ΣΠΚ).
3. Στις συνεδριάσεις των στρατοδικείων παρίσταται υποχρεωτικώς εισαγγελέας
και δικαστικός γραµµατέας (άρθρα 172 παρ. 2, 184 παρ. 2 ΣΠΚ).
Άρθρο 5. Πρόεδρος στρατοδικείου
1. Ως Πρόεδρος στρατοδικείου τοποθετείται δικαστικός λειτουργός που έχει
βαθµό Στρατιωτικού ∆ικαστή Α΄ ή Β΄ (άρθρο171 παρ. 1α΄ ΣΠΚ).
2. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει, κωλύεται ή δεν υπάρχει, αναπληρώνει στην
µεν άσκηση των αρµοδιοτήτων του ως διευθυντού καταστήµατος ο αρχαιότερος
Στρατιωτικός ∆ικαστής που υπηρετεί στο στρατοδικείο (δικαστήριο και εισαγγελία),
στη δε άσκηση των δικαστικών καθηκόντων του ο αρχαιότερος από τους
Στρατιωτικούς ∆ικαστές που υπηρετούν στο ∆ικαστήριο και αν δεν υπάρχει
αναπληρωτής, τον αναπληρώνει άλλος Στρατιωτικός ∆ικαστής που ορίζεται από τον
Πρόεδρο του Αναθεωρητικού ∆ικαστηρίου (άρθρο 173 ΣΠΚ).
Άρθρο 6. Στρατιωτικοί ∆ικαστές
1. Οι Στρατιωτικοί ∆ικαστές που έχουν τοποθετηθεί στο δικαστήριο ή έχουν
διατεθεί σ’ αυτό συµµετέχουν στις συνεδριάσεις του, µε τριµελή ή πενταµελή

2

σύνθεση, καθώς και σ' αυτές του δικαστικού συµβουλίου, οριζόµενοι από τον
Πρόεδρο του δικαστηρίου (άρθρο 172 παρ. 4, πρώτο εδάφιο, ΣΠΚ).
2. Οι Στρατιωτικοί ∆ικαστές που µετέχουν στη σύνθεση του δικαστηρίου ή του
δικαστικού συµβουλίου, οριζόµενοι από τον Πρόεδρο του δικαστηρίου ή του
Συµβουλίου, αντίστοιχα, ως εισηγητές, µεριµνούν για την αιτιολόγηση των
αποφάσεων και για τη σύνταξη του σκεπτικού και του διατακτικού των βουλευµάτων, κατά περίπτωση, ελέγχοντας επιπροσθέτως την ορθότητα της καθαρογραφής
αυτών, µετά την οποία και προσυπογράφουν στο περιθώριο του πρωτοτύπου της
αποφάσεως ή του βουλεύµατος, αντίστοιχα.
3. Η αιτιολόγηση της γνώµης της µειοψηφίας γίνεται από το µέλος ή ένα από τα
µέλη που µειοψήφησαν.
4. Η αιτιολόγηση των αποφάσεων πρέπει να ολοκληρώνεται µέσα σε τόσο
χρόνο, ώστε η καθαρογραφή τους να γίνεται µέσα στην προθεσµία που ορίζεται από
τις οικείες δικονοµικές διατάξεις.
5. Κατά την αιτιολόγηση δίδεται προτεραιότητα στις υποθέσεις που αφορούν
προσωρινά κρατούµενους, σε εκείνες που ενέχουν κίνδυνο παραγραφής, καθώς και σ'
αυτές που αφορούν αξιωµατικούς και γενικότερα µονίµους στρατιωτικούς, των
οποίων η υπηρεσιακή εξέλιξη επηρεάζεται από την εκκρεµότητα της ποινικής
διαδικασίας.
Άρθρο 7. Εισαγγελία στρατιωτικού δικαστηρίου
1. Η εισαγγελία του στρατιωτικού δικαστηρίου είναι δικαστική αρχή
ανεξάρτητη από το δικαστήριο και την εκτελεστική εξουσία, δρα ενιαία και
αδιαίρετα και έχει ως αποστολή την τήρηση της νοµιµότητας και τη δίωξη των
αξιοποίνων πράξεων των στρατιωτικών.
2. Η τοπική αρµοδιότητα της εισαγγελίας του στρατιωτικού δικαστηρίου
συµπίπτει µε εκείνη του δικαστηρίου στο οποίο λειτουργεί.
Άρθρο 8. Εισαγγελέας και αντεισαγγελέας στρατοδικείου
1. Στην εισαγγελία κάθε στρατοδικείου τοποθετείται ένας δικαστικός
λειτουργός µε βαθµό Στρατιωτικού ∆ικαστή Α΄ ή Β΄ ως Εισαγγελέας (άρθρο 171
παρ. 2 ΣΠΚ) και ανάλογος µε το φόρτο εργασίας της εισαγγελίας αριθµός
Στρατιωτικών ∆ικαστών ή Παρέδρων, ως Αντεισαγγελείς.
2. Τους εισαγγελικούς λειτουργούς σε κάθε Στρατοδικείο συνδέει σχέση
ιεραρχικής εξάρτησης. Ιεραρχικά προϊστάµενος είναι ο Εισαγγελέας του
στρατοδικείου.
3. Ο εισαγγελικός λειτουργός οφείλει να εκτελεί την παραγγελία των
προϊσταµένων του. Κατά την εκτέλεση όµως των καθηκόντων του και την έκφραση
της γνώµης του ενεργεί αδέσµευτα, υπακούοντας στο νόµο και στη συνείδησή του.
4. Ο Εισαγγελέας του στρατοδικείου έχει δικαίωµα να απευθύνει παραγγελίες,
γενικές οδηγίες και συστάσεις σχετικές µε την άσκηση των καθηκόντων τους, µε την
επιφύλαξη του άρθρου3 παρ. 4 του παρόντος, προς τους Αντεισαγγελείς της ιδίας εισαγγελίας και τους ανακριτικούς υπαλλήλους της περιφερείας του.
5. Τον Εισαγγελέα όταν απουσιάζει, κωλύεται ή δεν υπάρχει αναπληρώνει ο
αρχαιότερος από τους Αντεισαγγελείς πού υπηρετούν στην εισαγγελία. Αν δεν
υπάρχει αναπληρωτής, τον αναπληρώνει άλλος Στρατιωτικός ∆ικαστής που ορίζεται
κατά τις διατάξεις του ΣΠΚ (άρθρο 174 παρ. 1 ΣΠΚ).
Άρθρο 9. Πάρεδροι
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1. Οι Πάρεδροι που υπηρετούν στα στρατοδικεία ως ∆ικαστές ή Αντεισαγγελείς
ασκούν τα ίδια καθήκοντα µε τους λοιπούς Στρατιωτικούς ∆ικαστές που υπηρετούν
σε αντίστοιχες θέσεις, εκτός από την εκτέλεση καθηκόντων ανακριτή και την κίνηση
ποινικής δίωξης (άρθρο 38 παρ. 1 Κ∆ΣΕ∆).
2. Οι Πάρεδροι κατά τη διάρκεια της δοκιµαστικής τους υπηρεσίας
παρακολουθούν µαθήµατα επιµορφώσεως, σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 38
του Κ∆ΣΕ∆, η οποία αφορά κυρίως νοµικά θέµατα που προκύπτουν κατά τη
δικαστηριακή πρακτική.
Άρθρο 10. Στρατοδίκες
Οι στρατοδίκες κάθε δικασίµου επιλέγονται µε κλήρωση σύµφωνα µε τον ΣΠΚ
(άρθρο 172 παρ. 4) και είναι υποχρεωµένοι να παρευρίσκονται στη συνεδρίαση του
δικαστηρίου. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό λόγω ανυπέρβλητου
κωλύµατος, οφείλουν να ειδοποιούν οι ίδιοι εγγράφως τον Πρόεδρο του στρατοδικείου αµέσως µόλις παρουσιασθεί το κώλυµα. Η παράλειψη της υποχρέωσης
αυτής συνιστά πειθαρχικό παράπτωµα, ανεξάρτητα από την συνδροµή των όρων του
άρθρου 86 ΣΠΚ.
Άρθρο 11. Ολοµέλεια στρατοδικείων
1. Η Ολοµέλεια του στρατοδικείου αποτελείται από όλους τους Στρατιωτικούς
∆ικαστές και τους Παρέδρους του στρατοδικείου και της εισαγγελίας. Ο Πρόεδρος
του στρατοδικείου προεδρεύει στις συνεδριάσεις της ολοµέλειας και σε περίπτωση
κωλύµατος ή απουσίας του αναπληρώνεται από τον αρχαιότερο Στρατιωτικό
∆ικαστή του στρατοδικείου.
2. Στην αρµοδιότητα της Ολοµέλειας υπάγονται:
α. Η κατάρτιση, συµπλήρωση, τροποποίηση, αντικατάσταση ή κατάργηση
διατάξεων του εσωτερικού κανονισµού του στρατοδικείου.
β. Η λήψη αποφάσεων για θέµατα οργάνωσης και λειτουργίας του δικαστηρίου
ή της εισαγγελίας.
γ. Η κατάρτιση των τµηµάτων των διακοπών.
δ. Η λήψη απόφασης ή η γνωµοδότηση για όσα θέµατα έχουν υπαχθεί στην
αρµοδιότητά της από ειδικές διατάξεις.
3. Την Ολοµέλεια συγκαλεί ο Πρόεδρος του στρατοδικείου.
4. Η σύγκληση της Ολοµέλειας είναι υποχρεωτική όταν:
α. Ζητηθεί εγγράφως από το ένα τρίτο των µελών που κατά το χρόνο της
αίτησης συµµετέχουν σε αυτήν.
β. Ζητηθεί από τον Εισαγγελέα του δικαστηρίου, όταν η σύγκλησή της αφορά
ζητήµατα γενικότερου ενδιαφέροντος οργάνωσης και λειτουργίας του στρατοδικείου.
Στη περίπτωση αυτή προεδρεύει υποχρεωτικά ο Πρόεδρος του στρατοδικείου.
5. Η διαδικασία της σύγκλησης και της διεξαγωγής των εργασιών της
Ολοµέλειας ρυθµίζεται από τον κανονισµό εσωτερικής υπηρεσίας του στρατοδικείου.
6. Η Ολοµέλεια µπορεί να συγκληθεί για να ανταλλάξουν τα µέλη της απόψεις
σε νοµικά ζητήµατα. Στην περίπτωση αυτή η σχετική απόφαση της Ολοµέλειας
γνωστοποιείται στον Πρόεδρο και στον Εισαγγελέα του Αναθεωρητικού
∆ικαστηρίου.
7. Η Ολοµέλεια βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον τα τρία
τέταρτα των µελών της.
8. Οι αποφάσεις της Ολοµέλειας λαµβάνονται µε την απόλυτη πλειοψηφία των
παρόντων µελών της και µε φανερή ψηφοφορία. Αν, για κάποιο θέµα, σχηµατισθούν
περισσότερες από δύο γνώµες, επαναλαµβάνεται η ψηφοφορία για µία από τις δύο
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επικρατέστερες γνώµες. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η άποψη µε την οποία
τάχθηκε ο Πρόεδρος.
9. Οι συνεδριάσεις της Ολοµέλειας δεν είναι δηµόσιες.
10. Ο Πρόεδρος του στρατοδικείου ή ο νόµιµος αναπληρωτής του διορίζει τον
εισηγητή του θέµατος για το όποίο καλείται η Ολοµέλεια να πάρει σχετική απόφαση.
Είναι δυνατό για το ίδιο θέµα να διορισθούν παράλληλα περισσότεροι εισηγητές, οι
οποίοι µπορούν να κάνουν κατανοµή της εργασίας µεταξύ τους. Ο ορισµός του
εισηγητή ή των εισηγητών πρέπει να γίνει τουλάχιστον είκοσι (20) ηµέρες πριν από
την ηµέρα σύγκλησης της Ολοµέλειας. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου το σχετικό
θέµα δεν παρουσιάζει δυσκολίες αντιµετώπισής του, ο διορισµός εισηγητή µπορεί να
γίνει και πέντε (5) ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία σύγκλησης της Ολοµέλειας. Με
απόφαση της Ολοµέλειας του στρατοδικείου µπορεί επίσης να διορισθεί ένας ή και
περισσότεροι εισηγητές σε διάφορα θέµατα που πρόκειται να την απασχολήσουν.
11. Καθήκοντα Γραµµατέα της Ολοµέλειας εκτελεί πάντοτε ο γραµµατέας που
διευθύνει τη γραµµατεία του στρατοδικείου, και αν δεν υπάρχει, απουσιάζει ή
κωλύεται τον αναπληρώνει ο αρχαιότερος γραµµατέας του στρατοδικείου.
12. Οι δικονοµικές διατάξεις που ρυθµίζουν τα σχετικά µε τη διάσκεψη και την
κατάρτιση των αποφάσεων των δικαστηρίων εφαρµόζονται αναλόγως στις
Ολοµέλειες των στρατοδικείων.
Άρθρο 12. Κανονισµοί εσωτερικής υπηρεσίας των στρατοδικείων
1. Κάθε στρατοδικείο οφείλει µέσα σε ένα εξάµηνο από τη δηµοσίευση του
παρόντος να καταρτίσει κανονισµό εσωτερικής υπηρεσίας, ο οποίος συµπληρώνεται,
τροποποιείται ή αντικαθίσταται, όταν επιβάλλεται από υπηρεσιακές ανάγκες.
2. Ο κανονισµός καταρτίζεται, συµπληρώνεται ή αντικαθίσταται από την
Ολοµέλεια του στρατιωτικού δικαστηρίου.
3. Μέχρις ότου εκδοθούν και ισχύσουν οι κανονισµοί αυτοί, τα θέµατα που
αναφέρονται στην παρ. 4 ρυθµίζονται από τον Πρόεδρο του δικαστηρίου ή τον
Εισαγγελέα, αντίστοιχα.
4. Οι εσωτερικοί κανονισµοί των στρατιωτικών δικαστηρίων ορίζουν τα
τµήµατά τους και τον τρόπο συγκρότησής τους, τον αριθµό των δικασίµων και των
υποθέσεων καθεµιάς δικασίµου, την κατανοµή των υποθέσεων στα τµήµατα, το
χρονικό διάστηµα που θα υπηρετούν οι δικαστές στα τµήµατα και επιπλέον ρυθµίζουν οποιοδήποτε ζήτηµα ανάγεται στην εσωτερική οργάνωση των υπηρεσιών και
την εύρυθµη διεξαγωγή των εργασιών τους.
5. Ένα µήνα πριν από την επικείµενη κατάρτιση, συµπλήρωση, τροποποίηση,
αντικατάσταση ή κατάργηση κανονισµού ή διατάξεών του µπορεί να ειδοποιείται
εγγράφως ο ∆ικηγορικός Σύλλογος της έδρας του δικαστηρίου για να υποβάλει, αν
επιθυµεί, έγγραφες προτάσεις για θέµατα σχετιζόµενα µε το αντικείµενο του
κανονισµού.
6. Οι κανονισµοί των στρατοδικείων και οι οποιεσδήποτε τροποποιήσεις τους
υποβάλλονται στο Αναθεωρητικό ∆ικαστήριο, η Ολοµέλεια του οποίου έχει
δικαίωµα, µέσα σε δύο (2) µήνες από την ηµέρα που ο κανονισµός θα περιέλθει σ'
αυτά, να τον συµπληρώσει ή να τον τροποποιήσει. Μετά την επιστροφή τους από το
Αναθεωρητικό ∆ικαστήριο οι εγκεκριµένοι κανονισµοί δηµοσιεύονται µε µέριµνα
της ∆ιευθύνσεως Στρατιωτικής ∆ικαιοσύνης του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας
(∆Σ∆/ΥΠ.ΕΘ.Α.) στην εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύουν από την ηµέρα
δηµοσίευσής τους ή από τη χρονολογία που αυτοί ορίζουν.
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7. Ο Πρόεδρος και ο Εισαγγελέας του Αναθεωρητικού ∆ικαστηρίου έχουν
δικαίωµα να ζητήσουν τη σύνταξη, συµπλήρωση, τροποποίηση ή αντικατάσταση των
κανονισµών εσωτερικής υπηρεσίας των στρατοδικείων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ
Άρθρο 13. Γραµµατείες στρατιωτικών δικαστηρίων
1. Σε κάθε στρατιωτικό δικαστήριο λειτουργεί γραµµατεία δικαστηρίου και
γραµµατεία εισαγγελίας.
2. Στη γραµµατεία του δικαστηρίου προΐσταται ο Πρόεδρος και στη γραµµατεία
της εισαγγελίας ο Εισαγγελέας.
3. Ως Γραµµατείς στις παραπάνω Γραµµατείες τοποθετούνται ανώτεροι
αξιωµατικοί δικαστικοί γραµµατείς.
Άρθρο 14. Γραµµατεία στρατοδικείου
Η γραµµατεία κάθε στρατοδικείου συγκροτείται από αξιωµατικούς και
ανθυπασπιστές δικαστικούς γραµµατείς και από στρατιωτικό και πολιτικό
προσωπικό, σύµφωνα µε τους εκάστοτε ισχύοντες Πίνακες Οργανώσεως και Υλικού
(ΠΟΥ), διαιρείται δε σε τµήµατα. Σε κάθε τµήµα ορίζεται από τον Πρόεδρο, ύστερα
από εισήγηση του διευθύνοντος τη γραµµατεία, προϊστάµενος αυτού. Ο
προϊστάµενος του τµήµατος διευθύνει το τµήµα και είναι υπεύθυνος για την οµαλή
λειτουργία του και τη διεκπεραίωση της υπηρεσίας. Τα τµήµατα αυτά µπορούν, µε
απόφαση του προέδρου, να συγχωνεύονται εάν ο αριθµός του προσωπικού δεν
επαρκεί. Τα βασικά τµήµατα της γραµµατείας κάθε στρατοδικείου είναι:
1. Τµήµα ∆ιοικητικού
Στην αρµοδιότητα του τµήµατος αυτού υπάγεται: α) η διεξαγωγή της
διοικητικής αλληλογραφίας, β) η υποβολή στον Εισαγγελέα του Αναθεωρητικού
∆ικαστηρίου αντιγράφων των αθωωτικών αποφάσεων και των πρακτικών τους, όταν
απαιτείται, γ) η σύνταξη δελτίων ποινικού µητρώου, δ) η φύλαξη και η παράδοση
των πειστηρίων, ε) η φύλαξη των αποφάσεων και των συγγραµµάτων της
βιβλιοθήκης του δικαστηρίου, στ) η χορήγηση αντιγράφων, ζ) η εκκαθάριση και
βεβαίωση των δικαστικών εξόδων, η) η υποβολή στον Εισαγγελέα του στρατοδικείου
των δικογραφιών που εκδικάστηκαν, θ) η σύνταξη εκθέσεων άσκησης ενδίκων
µέσων, ι) η τήρηση των βιβλίων της γραµµατείας, ια) η τήρηση του µητρώου και των
φακέλων των δικαστικών γραµµατέων και υπαλλήλων και του βιβλίου των αδειών
και των πειθαρχικών ποινών των υπαλλήλων, ιβ) η διαχείριση των πιστώσεων για τις
ανάγκες του δικαστηρίου και ιγ) η καταστροφή των δικογραφιών, σύµφωνα µε την
ισχύουσα κάθε φορά διαδικασία.
2. Τµήµα Βουλευµάτων
Στην αρµοδιότητα του τµήµατος αυτού υπάγεται η επιµέλεια για την εισαγωγή
των προτάσεων του Εισαγγελέα στο δικαστικό συµβούλιο, η καθαρογραφή των
βουλευµάτων και η καταχώρησή τους στα οικεία βιβλία. Στο τµήµα αυτό
τοποθετούνται ως δακτυλογράφοι µόνιµοι υπάλληλοι του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας (ΥΠ.ΕΘ.Α.) ή άλλο εθελοντικό ή στρατεύσιµο προσωπικό, οι οποίοι, υπό την
εποπτεία του Γραµµατέα, ενεργούν τη δακτυλογράφηση και της λοιπής
αλληλογραφίας του δικαστηρίου και της εισαγγελίας.
Άρθρο 15. Γραµµατείς
1. Οι δικαστικοί γραµµατείς που υπηρετούν στα δικαστήρια και στις
εισαγγελίες των στρατιωτικών δικαστηρίων, εκτελούν τα καθήκοντα που
6

προβλέπονται από τον ΣΠΚ, από τον Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας (ΚΠ∆) και από
τον παρόντα Κανονισµό, καθώς και όσα ανατίθενται σ’ αυτούς από τον Πρόεδρο ή
τον Εισαγγελέα, αντίστοιχα.
2. Τις γραµµατείες των δικαστηρίων και των εισαγγελιών, διευθύνουν οι
εκάστοτε οριζόµενοι ως Γραµµατείς, οι οποίοι κατανέµουν την εργασία στα διάφορα
τµήµατα και είναι υπεύθυνοι για την έγκαιρη και κανονική εκτέλεσή της.
3. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος του προϊσταµένου, τη διεύθυνση της
γραµµατείας ασκεί ο αρχαιότερος δικαστικός γραµµατέας που ορίζεται από τον
Πρόεδρο ή τον Εισαγγελέα, αντίστοιχα.
Άρθρο 16. Καθήκοντα Γραµµατέα δικαστηρίου
1. Ο Γραµµατέας του δικαστηρίου υπό την άµεση εποπτεία του Προέδρου:
α. ∆ιευθύνει τη γραµµατειακή υπηρεσία του δικαστηρίου.
β. ∆ιεξάγει, µέσω του Προέδρου, την αλληλογραφία του δικαστηρίου.
γ. Ορίζει, µε έγκριση του Προέδρου, τους γραµµατείς που µετέχουν στις
συνεδριάσεις του δικαστηρίου.
δ. Συντάσσει και διαβιβάζει, µέσω του Εισαγγελέα του στρατοδικείου, στον
κατά περίπτωση αρµόδιο εισαγγελέα τα δελτία ποινικού µητρώου, σύµφωνα µε τις
κείµενες διατάξεις.
ε. Είναι υπεύθυνος για την παραλαβή και ασφαλή φύλαξη των πειστηρίων και
παραδίδει, εντός πενθηµέρου, στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων όσα από
αυτά συνίστανται σε χρήµατα ή τιµαλφή, εκτός αν ορίζει διαφορετικά η σχετική
απόφαση.
στ. Φυλάσσει τα πρωτότυπα των βουλευµάτων και των αποφάσεων µαζί µε τα
πρακτικά τους, καθώς και τα τεύχη της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως, τις εγκυκλίους
των υπουργείων και τα διάφορα νοµικά περιοδικά του τρέχοντος έτους, τα οποία παραδίδει βιβλιοδετηµένα στον αρχειοφύλακα του δικαστηρίου το πρώτο τρίµηνο του
επόµενου έτους.
ζ. Φυλάσσει τα συγγράµµατα που αποτελούν τη βιβλιοθήκη του δικαστηρίου
καθώς και τα βιβλία που τηρούνται στη γραµµατεία του δικαστηρίου.
η. Χορηγεί, εφ’ όσον συντρέχει νόµιµη περίπτωση, ύστερα από έγκριση του
Προέδρου, κυρωµένα αντίγραφα ή αποσπάσµατα των αποφάσεων και κάθε άλλου
εγγράφου της ποινικής διαδικασίας.
θ. Προβαίνει στην εκκαθάριση και βεβαίωση των δικαστικών εξόδων, των
οδοιπορικών και των λοιπών εξόδων των µαρτύρων κτλ., σύµφωνα µε την εκάστοτε
ισχύουσα νοµοθεσία για τις εισπράξεις δηµοσίων εσόδων. Ενεργεί την εκκαθάριση
των χρηµατικών ποινών και των ποινών που µετατρέπονται σε χρήµα, εκδίδοντας
χωρίς χρονοτριβή σχετικούς πίνακες προς τα αρµόδια ∆ηµόσια Ταµεία. Προς τα ίδια
Ταµεία διαβιβάζει για είσπραξη πίνακες εξόδων και τελών που επιβάλλονται µε τις
αποφάσεις, µόλις αυτές καταστούν αµετάκλητες.
ι. Υποβάλλει στον Εισαγγελέα του στρατοδικείου τις δικογραφίες που
εκδικάσθηκαν.
ια. Σηµειώνει στο περιθώριο κάθε απόφασης δικαστηρίου το ένδικο µέσο που
τυχόν ασκήθηκε και το αποτέλεσµα που αυτό είχε.
ιβ. Συντάσσει και καταχωρίζει στα τηρούµενα βιβλία τις εκθέσεις αιτήσεως
ακυρώσεως αποφάσεως και διαδικασίας, εφέσεων, αναθεωρήσεων και αναιρέσεων,
τις οποίες και υποβάλλει αρµοδίως µαζί µε τις σχετικές δικογραφίες, ευθυνόµενος για
κάθε καθυστέρηση.
ιγ. Συντάσσει και τηρεί τα βιβλία της γραµµατείας.
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ιδ. Τηρεί το βιβλίο µεταβολών των δικαστικών λειτουργών, καθώς και την
ηµερήσια διαταγή του δικαστικού καταστήµατος.
ιε. ∆ιαχειρίζεται και διεκπεραιώνει υπό την εποπτεία ;του Προέδρου τις
πιστώσεις που διατίθενται για τις ανάγκες του στρατοδικείου.
ιστ. Το πρώτο δίµηνο κάθε έτους, προβαίνει στον έλεγχο και, µε βάση την
κείµενη νοµοθεσία, στην καταστροφή των δικογραφιών που παραδίδονται από τον
αρχειοφύλακα. Για την καταστροφή συντάσσει και υποβάλλει στον Εισαγγελέα του
στρατοδικείου και στον ΥΕΘΑ πρακτικό, όπου απαραίτητα µνηµονεύεται ο αριθµός
και η χρονολογία της απόφασης ή του βουλεύµατος καθώς και το ονοµατεπώνυµο
εκείνου στον οποίο αναφέρονται
ιζ. Συντάσσει τις εκθέσεις υπηρεσιακής αξιολόγησης του στρατιωτικού και
πολιτικού προσωπικού, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία και τις προωθεί για
γνωµάτευση.
ιη. Τηρεί τα ατοµικά έγγραφα του παραπάνω προσωπικού.
ιθ. Εκτελεί κάθε άλλη υπηρεσία που του αναθέτει ο Πρόεδρος του δικαστηρίου.
2. Στην εκτέλεση των παραπάνω καθηκόντων του επικουρείται από τους
δικαστικούς γραµµατείς και το πολιτικό και στρατιωτικό προσωπικό του
δικαστηρίου.
Άρθρο 17. Γραµµατέας έδρας
Στις συνεδριάσεις των στρατιωτικών δικαστηρίων παρίσταται πάντοτε
δικαστικός γραµµατέας, ο οποίος συντάσσει τα πρακτικά σύµφωνα µε τις ισχύουσες
διατάξεις του ΣΠΚ. Ο γραµµατέας έδρας µεριµνά για την έγκαιρη παράδοση των
δικογραφιών στους οριζόµενους για τη σύνταξη της αιτιολογίας δικαστές (εισηγητές)
µε τα πρακτικά καθαρογραµµένα και στη συνέχεια καθαρογράφει την απόφαση, µέσα
στη νόµιµη προθεσµία. Για το σκοπό αυτό συνεργάζεται άµεσα µε τον ορισθέντα ως
εισηγητή δικαστή. Τηρεί ειδικό βιβλίο χρέωσης/αποχρέωσης στους εισηγητές.
Άρθρο 18. Γραµµατέας Υπηρεσίας
1. Σε κάθε στρατιωτικό δικαστήριο ορίζεται για κάθε µέρα, µε διαταγή του
προϊσταµένου της γραµµατείας του δικαστηρίου, που εγκρίνεται από τον Πρόεδρο
του δικαστηρίου, ένας δικαστικός γραµµατέας ως "Γραµµατέας Υπηρεσίας", ο οποίος
είναι υπεύθυνος για την αντιµετώπιση όλων των θεµάτων που ανακύπτουν κατά την
υπηρεσία του, επικοινωνώντας όταν απαιτείται µε τον κατά περίπτωση αρµόδιο και
υποχρεούµενος να βρίσκεται στο δικαστήριο κατά τις µη εργάσιµες ηµέρες και ώρες
που καθορίζονται µε τον εσωτερικό κανονισµό κάθε στρατοδικείου.
2. Στην παραπάνω υπηρεσία εναλλάσσονται όλοι οι δικαστικοί γραµµατείς που
υπηρετούν στο στρατιωτικό δικαστήριο (δικαστήριο και εισαγγελία) εκτός από τους
προϊσταµένους των αντίστοιχων γραµµατειών. Στα καθήκοντα αυτά µπορούν να
εναλλάσσονται και οι µόνιµοι ή εθελοντές υπαξιωµατικοί που υπηρετούν στο
στρατοδικείο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον εσωτερικό κανονισµό αυτού.
3. Σε περίπτωση συστέγασης στρατιωτικών δικαστηρίων µπορεί να ορίζεται
κοινός Γραµµατέας Υπηρεσίας.
Άρθρο 19. Αρχειοφύλακας
1. Σε κάθε στρατοδικείο ορίζεται ένας δικαστικός γραµµατέας ή πολιτικός
υπάλληλος ως αρχειοφύλακας, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την φύλαξη των
δικογραφιών και των πειστηρίων καθώς και για την τήρηση των σχετικών βιβλίων.
2. Ο αρχειοφύλακας τηρεί τα εξής βιβλία:
α. Βιβλίο πρωτοκόλλου εσωτερικής αλληλογραφίας.
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β. Βιβλίο διεκπεραίωσης εξωτερικής αλληλογραφίας.
γ. Βιβλίο δικογραφιών στο οποίο καταγράφονται οι δικογραφίες που
παραδίδονται σ' αυτόν προς φύλαξη µετά την εκδίκασή τους, ενηµερωµένο σε
περίπτωση καταστροφής τους.
δ. Αλφαβητικό ευρετήριο του βιβλίου δικογραφιών.
ε. Βιβλίο προσωρινής κίνησης των δικογραφιών.
στ. Βιβλίο αντικειµένων που κατασχέθηκαν και πειστηρίων.
ζ. Βιβλίο υλικού στο οποίο καταγράφονται όλα τα υλικά του δικαστηρίου εκτός
αυτών της βιβλιοθήκης.
3. Σε όποιο δικαστήριο δεν υπάρχει αρχειοφύλακας, τα καθήκοντα αυτού
εκτελεί ο Γραµµατέας του δικαστηρίου.
Άρθρο 20. Βιβλία που τηρούνται στη γραµµατεία του δικαστηρίου
Στη γραµµατεία του δικαστηρίου τηρούνται από το Γραµµατέα τα ακόλουθα
βιβλία:
α. Βιβλίο πρωτοκόλλου κοινής αλληλογραφίας.
β. Βιβλίο πρωτοκόλλου απόρρητης αλληλογραφίας.
γ. Βιβλίο διεκπεραίωσης αλληλογραφίας.
δ. Βιβλίο µεταβολών των δικαστικών λειτουργών.
ε. Βιβλίο ηµερήσιας διαταγής καταστήµατος.
στ. Βιβλίο αποφάσεων.
ζ. Αλφαβητικό ευρετήριο του βιβλίου αποφάσεων.
η. Βιβλίο αποφάσεων του δικαστηρίου σε συµβούλιο και αλφαβητικό ευρετήριο
του βιβλίου αυτού.
θ. Βιβλίο βουλευµάτων.
ι. Αλφαβητικό ευρετήριο του βιβλίου βουλευµάτων.
ια. Βιβλίο πρωτοκόλλου εισερχοµένων και εξερχοµένων δικογραφιών στο
τµήµα βουλευµάτων.
ιβ. Βιβλίο ενδίκων µέσων και ενδίκων βοηθηµάτων.
ιγ. Βιβλίο παραδόσεως των δικογραφιών µετά την εκδίκαση.
ιδ. Βιβλίο παραδόσεως των δικογραφιών από τους γραµµατείς της έδρας στον
Γραµµατέα του δικαστηρίου.
ιε. Βιβλίο εκκαθάρισης δικαστικών εξόδων και αλφαβητικό ευρετήριο του
βιβλίου αυτού.
ιστ. Βιβλίο µαρτυρικών εξόδων.
ιζ. Βιβλίο µετατροπής ποινών.
ιη. Βιβλίο καταχώρησης των δελτίων ποινικού µητρώου που συντάσσονται.
ιθ. Βιβλίο καθαρογραφής αποφάσεων.
κ. Βιβλίο κοινοποίησης των βουλευµάτων στον Εισαγγελέα και στον πολιτικώς
ενάγοντα.
κα. Βιβλίο χρέωσης δικογραφιών στους εισηγητές του δικαστικού συµβουλίου.
κβ. Βιβλίο χρέωσης δικογραφιών στους εισηγητές-δικαστές έδρας.
κγ. Βιβλίο βιβλιοθήκης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
Οργάνωση δικαστηρίου
Άρθρο 21. Καθήκοντα Προέδρου
1. Ο Πρόεδρος του στρατοδικείου:
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α. Ασκεί τη διοίκηση του στρατοδικείου ως προς τα θέµατα της διοικητικής
µέριµνας, της τάξης και της ασφάλειας.
β. ∆ιευθύνει το στρατοδικείο στο οποίο είναι τοποθετηµένος και φροντίζει για
την εύρυθµη διεξαγωγή των εργασιών του.
γ. Συγκαλεί το δικαστήριο σε δηµόσια συνεδρίαση, σύµφωνα µε τις κείµενες
διατάξεις.
δ. Προσδιορίζει τις ηµέρες και ώρες διασκέψεων του δικαστικού συµβουλίου.
ε. Προεδρεύει στις συνεδριάσεις του δικαστηρίου και στις διασκέψεις του
δικαστικού συµβουλίου.
στ. Παραπέµπει τα σηµαντικά θέµατα στην Ολοµέλεια του δικαστηρίου,
αποφασίζει για τη σύγκλησή της στις προβλεπόµενες από τον κανονισµό περιστάσεις,
καθορίζει την ηµερήσια διάταξη και διευθύνει τις εργασίες της.
ζ. Εκπροσωπεί το στρατοδικείο σε εκδηλώσεις και τελετές, καθώς και στις
σχέσεις του µε άλλες αρχές.
η. Ορίζει τους δικαστές κάθε δικασίµου από τους Στρατιωτικούς ∆ικαστές που
υπηρετούν ή έχουν διατεθεί στο δικαστήριο (άρθρο 172 παρ. 4, πρώτο εδάφιο, ΣΠΚ).
θ. Προΐσταται της γραµµατείας του δικαστηρίου και εποπτεύει για την κανονική
διεξαγωγή της αλληλογραφίας.
ι. Εγκρίνει τη χορήγηση αντιγράφου, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
ια. Συντάσσει τις ειδικές εκθέσεις καταλληλότητας των Παρέδρων του
στρατοδικείου (άρθρο 37 παρ. 2 Κ∆ΣΕ∆).
ιβ. Αξιολογεί το Γραµµατέα του δικαστηρίου, τηρεί τα ατοµικά έγγραφα αυτού,
γνωµατεύει στις εκθέσεις αξιολόγησης των λοιπών δικαστικών γραµµατέων και
αξιολογεί ως δεύτερος αξιολογητής τους πολιτικούς υπαλλήλους του δικαστηρίου.
ιγ. Κατανέµει στο δικαστήριο και στην εισαγγελία τους δικαστικούς γραµµατείς
και το λοιπό προσωπικό που τοποθετούνται στο στρατοδικείο, ανάλογα µε τις
υπηρεσιακές ανάγκες.
2. Ο Πρόεδρος έχει πειθαρχική δικαιοδοσία αντίστοιχη µε εκείνη του διοικητή
µονάδας για το στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό που υπηρετεί στο δικαστήριο.
Την ίδια δικαιοδοσία έχει για όλο το προσωπικό του στρατοδικείου επί των παραπτωµάτων που σχετίζονται µε τα θέµατα της παραγράφου 1 α΄ και β΄. ∆ικαίωµα κρίσεως
σε δεύτερο βαθµό έχει ο Πρόεδρος του Αναθεωρητικού ∆ικαστηρίου και σε τρίτο ο
ΥΕΘΑ.
3. Στην άσκηση των αρµοδιοτήτων του ο Πρόεδρος επικουρείται από τον
αναπληρωτή του και από δικαστικούς γραµµατείς στους οποίους µπορεί να αναθέτει
ορισµένες από αυτές, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
Οργάνωση εισαγγελίας στρατοδικείου
Άρθρο 22. Καθήκοντα Εισαγγελέα στρατοδικείου
1. Ο Εισαγγελέας του στρατοδικείου:
α. ∆ιευθύνει την εισαγγελία του στρατοδικείου στο οποίο είναι τοποθετηµένος
και προΐσταται των εισαγγελικών λειτουργών, των δικαστικών γραµµατέων και του
λοιπού προσωπικού της γραµµατείας του.
β. Ζητεί τη σύγκληση της Ολοµέλειας του δικαστηρίου για την αντιµετώπιση
µείζονος υπηρεσιακού θέµατος.
γ. Ορίζει την υπηρεσία των εισαγγελικών λειτουργών σύµφωνα µε τις εκάστοτε
ανάγκες της εισαγγελίας.
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δ. ∆ικαιούται να ενηµερώνεται σε κάθε περίπτωση όταν και εφ’ όσον το
ζητήσει για κάθε θέµα της εισαγγελίας, είτε αυτό ανάγεται στη διοίκηση της
εισαγγελίας, είτε σε θέµατα ποινικής διώξεως, επεξεργασίας και πορείας των
δικογραφιών, κλπ.
ε. Προΐσταται της γραµµατείας της εισαγγελίας και εποπτεύει για την κανονική
διεξαγωγή της αλληλογραφίας.
στ. Αξιολογεί τον Γραµµατέα της εισαγγελίας, τηρεί τα ατοµικά έγγραφα
αυτού, γνωµατεύει στις εκθέσεις αξιολόγησης των λοιπών δικαστικών γραµµατέων
και αξιολογεί ως δεύτερος αξιολογητής τους πολιτικούς υπαλλήλους της εισαγγελίας.
ζ. Βεβαιώνει την ιδιότητα και το γνήσιο της υπογραφής των εισαγγελέων και
δικαστικών γραµµατέων της εισαγγελίας.
η. Υποβάλλει το πρώτο πενθήµερο κάθε µηνός στον Εισαγγελέα του
Αναθεωρητικού ∆ικαστηρίου κατάσταση κινήσεως των δικογραφιών της εισαγγελίας
και των ανακριτικών γραφείων µε κοινοποίηση στη ∆Σ∆/ΥΠ.ΕΘ.Α.
2. Ο Εισαγγελέας έχει πειθαρχική δικαιοδοσία αντίστοιχη του διοικητού
µονάδας για το στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό που υπηρετεί στην εισαγγελία.
∆ικαίωµα κρίσεως σε δεύτερο βαθµό έχει ο Εισαγγελέας του Αναθεωρητικού
∆ικαστηρίου και σε τρίτο ο ΥΕΘΑ.
Άρθρο 23. Αρµοδιότητες εισαγγελέα στρατοδικείου
1. Στην αρµοδιότητα του Εισαγγελέα ανήκει ιδίως:
α. Η άσκηση της ποινικής δίωξης.
β. Η εποπτεία της τακτικής ανάκρισης.
γ. Η διεύθυνση της προανάκρισης.
δ. Η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.
ε. Η υποβολή προτάσεων στο δικαστικό συµβούλιο και στο δικαστήριο.
στ. Ο προσδιορισµός των υποθέσεων στις διάφορες δικασίµους και η έγκαιρη
προ διµήνου τουλάχιστον γνωστοποίησή τους στον Πρόεδρο του δικαστηρίου.
ζ. Η συµµετοχή του στις συνεδριάσεις του δικαστηρίου.
η. Η άσκηση των ενδίκων µέσων.
θ. Η εκτέλεση των βουλευµάτων και των ποινικών αποφάσεων.
ι. Η άµεση εποπτεία σε κάθε στρατιωτική φυλακή των κλάδων των Ενόπλων
∆υνάµεων της περιφερείας του. Στα πλαίσια της εποπτείας αυτής ενεργεί
αυτοπροσώπως ή δια του αντεισαγγελέα, επιθεωρήσεις, τακτικά κάθε τρίµηνο και
έκτακτα όταν το κρίνει αναγκαίο. Μετά την επιθεώρηση υποβάλλεται αναφορά στο
αρµόδιο Γενικό Επιτελείο καθώς και στον Εισαγγελέα του Αναθεωρητικού
∆ικαστηρίου, µε προτάσεις για τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν για τη βελτίωση της
λειτουργίας της φυλακής. Προκειµένου περί µικτών φυλακών των Ενόπλων
∆υνάµεων, την παραπάνω εποπτεία ασκεί εισαγγελέας οριζόµενος από τον Εισαγγελέα του Αναθεωρητικού ∆ικαστηρίου.
ια. Η εποπτεία και ο έλεγχος των στρατιωτικών αρχών σχετικά µε την πρόληψη
και δίωξη των εγκληµάτων στο χώρο της δικαιοδοσίας του.
ιβ. Η εποπτεία των αστυνοµικών αρχών σχετικά µε το αντικείµενο της
προηγούµενης παραγράφου.
ιγ. Ο Εισαγγελέας δικαιούται να παραγγέλλει στις υπηρεσίες του χώρου της
δικαιοδοσίας του να παραδώσουν έγγραφα ή να χορηγήσουν αντίγραφα όταν το
ζητήσουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, εκτός αν
πρόκειται για έγγραφα που ορίζονται στο άρθρο 261 ΚΠ∆.
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2. Στην άσκηση των παραπάνω καθηκόντων και αρµοδιοτήτων του ο
Εισαγγελέας επικουρείται από αντεισαγγελείς ή δικαστικούς γραµµατείς στους
οποίους µπορεί να αναθέτει ορισµένες από αυτές.
Άρθρο 24. Καθήκοντα αντεισαγγελέων
Οι αντεισαγγελείς αναπληρώνουν τον Εισαγγελέα σύµφωνα µε τη δικονοµική
αρχή του ενιαίου και αδιαιρέτου της κατηγορούσας αρχής. Υποχρεούνται να
εκτελούν κάθε ορισµένη παραγγελία του Εισαγγελέα, αλλά στις προτάσεις ή
γνωµοδοτήσεις τους διατυπώνουν τη γνώµη τους σύµφωνα µε το νόµο και τη συνείδησή τους.
Άρθρο 25. Εισαγγελέας Υπηρεσίας
Ο Εισαγγελέας του στρατοδικείου ορίζει εκ περιτροπής ένα εισαγγελικό
λειτουργό ως "Εισαγγελέα Υπηρεσίας", ο οποίος θα βρίσκεται σε διαρκή υπηρεσιακή
ετοιµότητα τόσο κατά τις ώρες λειτουργίας της εισαγγελίας, προκειµένου να
επιλαµβάνεται των θεµάτων της αρµοδιότητάς του όσο και κατά τις µη εργάσιµες
ώρες, οπότε υποχρεούται να βρίσκεται σε συνεχή επαφή µε την εισαγγελία.
Άρθρο 26. Υπηρεσία εισαγγελέα ακροατηρίου
1. Η υπηρεσία του εισαγγελέα ακροατηρίου ορίζεται αποκλειστικά από τον
Εισαγγελέα του στρατοδικείου.
2. Απαγορεύεται χωρίς προηγούµενη έγκριση του Εισαγγελέα η µεταξύ των
εισαγγελικών λειτουργών αλλαγή της υπηρεσίας του εισαγγελέα ακροατηρίου για
όλη τη δικάσιµο ή και για µία συγκεκριµένη υπόθεση.
Άρθρο 27. Χρέωση και επεξεργασία δικογραφιών
1. Η χρέωση των πάσης φύσεως δικογραφιών και των λοιπών υποθέσεων στους
αντεισαγγελείς γίνεται µόνο από τον Εισαγγελέα. ∆εν επιτρέπεται χωρίς έγγραφη
άδεια του Εισαγγελέα η µεταξύ των εισαγγελικών λειτουργών ανταλλαγή δικογραφιών ή υποθέσεων.
2. Σε περίπτωση κωλύµατος χειρισµού κάποιας δικογραφίας από εισαγγελικό
λειτουργό ενηµερώνεται ο Εισαγγελέας, ο οποίος µπορεί να χρεώσει τη δικογραφία
σε άλλο εισαγγελικό λειτουργό.
3. Κατά τη διάρκεια των δικαστικών διακοπών ή αδείας του Εισαγγελέα
δικαίωµα χρεώσεως έχει ο αντεισαγγελέας που αναπληρώνει τον Εισαγγελέα, εκτός
αν ο τελευταίος βρίσκεται στην υπηρεσία οπότε το δικαίωµα αυτό ασκείται και πάλι
από τον ίδιο.
4. Σε περίπτωση µετάθεσης ο εισαγγελικός λειτουργός υποχρεούται να
παραδώσει περατωµένες τις δικογραφίες που έχει χρεωθεί µέχρι την ηµέρα που του
ανακοινώθηκε η µετάθεση και σε περίπτωση προσφυγής του µέχρι την ηµέρα
εκδόσεως της επ’ αυτής αποφάσεως.
5. Κατά το χειρισµό των δικογραφιών δίδεται προτεραιότητα σ’ αυτές που
ενέχουν κίνδυνο παραγραφής ή αφορούν προσωρινά κρατουµένους ή αξιωµατικούς
και γενικότερα µονίµους στρατιωτικούς των οποίων η υπηρεσιακή εξέλιξη
επηρεάζεται από την πορεία της ποινικής διαδικασίας. Σε κάθε περίπτωση οι επιβαλλόµενες ενέργειες θα πρέπει να περατώνονται από τους αντεισαγγελείς µέσα σε
δυο µήνες το αργότερο, εκτός εάν η φύση της υποθέσεως απαιτεί µεγαλύτερο χρόνο,
οπότε ο προϊστάµενος Εισαγγελέας µπορεί να εγκρίνει σχετική παράταση.
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Άρθρο 28. Γραµµατεία εισαγγελίας
1. Η γραµµατεία της εισαγγελίας του στρατοδικείου συγκροτείται από
αξιωµατικούς και ανθυπασπιστές δικαστικούς γραµµατείς, καθώς και από
στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό, σύµφωνα µε τους εκάστοτε ισχύοντες ΠΟΥ,
διαιρείται δε σε τµήµατα. Σε κάθε τµήµα ορίζεται από τον Εισαγγελέα, ύστερα από
εισήγηση του Γραµµατέα της εισαγγελίας, προϊστάµενος αυτού. Ο προϊστάµενος του
τµήµατος διευθύνει το τµήµα και είναι υπεύθυνος για την οµαλή λειτουργία του και
τη διεκπεραίωση της υπηρεσίας. Τα τµήµατα αυτά µε απόφαση του εισαγγελέα
µπορούν να συγχωνεύονται εάν ο αριθµός του προσωπικού δεν επαρκεί. Βασικά
τµήµατα κάθε γραµµατείας εισαγγελίας είναι:
α. Τµήµα ∆ιοικητικού
Στην αρµοδιότητα του τµήµατος αυτού υπάγεται:
(1) Η διενέργεια της διοικητικής αλληλογραφίας και η τήρηση των βιβλίων
πρωτοκόλλου εισερχοµένων και εξερχοµένων εγγράφων.
(2) Η παραλαβή των διαφόρων αιτήσεων.
(3) Η τήρηση των βιβλίων της εισαγγελίας, του µητρώου και των φακέλων των
δικαστικών γραµµατέων και υπαλλήλων, η τήρηση των βιβλίων των αδειών
υπαλλήλων και των πειθαρχικών ποινών, του βιβλίου υπηρεσίας, των βιβλίων της
βιβλιοθήκης, των επίπλων και των σκευών.
(4) Η τήρηση των εκθέσεων επιθεωρήσεως των δικαστηρίων, των ανακριτικών
γραφείων και των φυλακών, καθώς και των διατάξεων και γνωµοδοτήσεων του
Εισαγγελέα.
β. Τµήµα Μηνύσεων
Στην αρµοδιότητα του τµήµατος αυτού υπάγεται:
(1) Η παραλαβή, καταχώρηση και ευρετηρίαση των µηνύσεων.
(2) Η κατάρτιση και αποστολή των παραγγελιών για ανάκριση, προανάκριση ή
προκαταρκτική εξέταση, καθώς και των απορριπτικών διατάξεων του Εισαγγελέα.
(3) Η τήρηση των πειστηρίων.
(4) Η σύνταξη των µηνιαίων και άλλων στατιστικών πινάκων και η µέριµνα
υποβολής τους αρµοδίως.
γ. Τµήµα ∆ιακινήσεως ∆ικογραφιών Εισαγγελίας
Στην αρµοδιότητα του τµήµατος αυτού υπάγονται:
(1) Η διακίνηση των περατωµένων δικογραφιών κύριας ανακρίσεως,
προανακρίσεως και προκαταρκτικής εξετάσεως.
(2) Η καταχώριση στα οικεία βιβλία των προτάσεων εισαγγελέων προς το
δικαστικό συµβούλιο ή τους ανακριτές.
(3) Η επίδοση και διαβίβαση στις αρµόδιες αρχές των εκδιδοµένων
βουλευµάτων του δικαστικού συµβουλίου καθώς και η αποστολή τους για εκτέλεση.
(4) Η αποστολή για εκτέλεση των ενταλµάτων συλλήψεως ή προσωρινής
κρατήσεως.
(5) Η χρέωση και προώθηση αιτήσεων για αντικατάσταση προσωρινής
κρατήσεως, τροποποίηση όρων, απόδοση κατεσχηµένων ή εγγυητικών επιστολών,
απόλυση υπό όρο, άρση απαγορεύσεως εξόδου, κλπ.
(6) Η εκτέλεση αποφάσεων ή βουλευµάτων ή ανακριτικών διατάξεων για
δήµευση, για απόδοση κατεσχηµένων, για απαγόρευση εξόδου, κλπ.
(7) Η χορήγηση πιστοποιητικών (για παραποµπή ή απαλλαγή µε αµετάκλητο
βούλευµα).
(8) Η αποστολή παραγγελιών στις αστυνοµικές αρχές για διαγραφές
διωκοµένων, κλπ.
δ. Τµήµα Προσδιορισµού Τριµελούς - Πενταµελούς Στρατοδικείου
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Στην αρµοδιότητα του τµήµατος αυτού υπάγονται:
(1) Η προετοιµασία των δικογραφιών για τον προσδιορισµό τους στις
δικασίµους του Τριµελούς και Πενταµελούς Στρατοδικείου.
(2) Η καταχώριση στα οικεία βιβλία των υποθέσεων που αναβλήθηκαν και των
εφέσεων κατά βουλευµάτων και αποφάσεων.
(3) Η σύνταξη των εκθέσεων επί των προσφυγών κατά της µε απ’ ευθείας
κλήση εισαγωγής στο ακροατήριο και η περαιτέρω υποβολή τους.
(4) Η κατάρτιση των εισαγωγικών της δίκης εγγράφων επί αιτήσεων
ακυρώσεως διαδικασίας, αποφάσεως, συγχωνεύσεως ποινών, µετατροπής ποινών,
κλπ.
(5) Η σύνταξη των κλήσεων κατηγορουµένων και µαρτύρων καθώς και η
σύνταξη πινακίων και εκθεµάτων και η τήρηση των σχετικών βιβλίων.
ε. Τµήµα Εκτελέσεως Αποφάσεων
Στην αρµοδιότητα του τµήµατος αυτού υπάγονται:
(1) Η αποστολή των αποφάσεων για κοινοποίηση και εκτέλεση.
(2) Η καταχώριση των φυγοποίνων στο βιβλίο των ερήµην αποφάσεων και η
διαγραφή τους µετά την εκτέλεση των αποφάσεων αυτών.
(3) Η συσχέτιση των αποδεικτικών επιδόσεως στο βιβλίο ερήµην αποφάσεων.
(4) Η αποστολή δικογραφιών στην εκκαθάριση ή στο αρχείο.
(5) Η καταχώριση των αποφάσεων κατά λιποµαρτύρων.
(6) Η συσχέτιση των εφέσεων και η αποστολή των σχετικών εγγράφων στην
εισαγγελία του Αναθεωρητικού ∆ικαστηρίου.
(7) Η καταχώριση στα βιβλία των αιτήσεων ακυρώσεως διαδικασίας αποφάσεως.
(8) Η αποστολή για εκτέλεση των αποφάσεων για ανάκληση ή άρση της
αναστολής (άρθρα 101,102 του Ποινικού Κώδικα).
(9) Η σύνταξη και διαβίβαση των παραγγελιών για φυλακίσεις και
αποφυλακίσεις, αφαιρέσεις αδειών ικανότητας οδηγών, κλπ.
Άρθρο 29. Καθήκοντα Γραµµατέα εισαγγελίας
Ο Γραµµατέας της Εισαγγελίας:
α. ∆ιευθύνει τη γραµµατεία της εισαγγελίας υπό την άµεση εποπτεία του
Εισαγγελέα.
β. ∆ιενεργεί, µέσω του Εισαγγελέα, την εν γένει αλληλογραφία της εισαγγελίας.
γ. Συµπράττει στις εκθέσεις και λοιπές πράξεις που συντάσσονται ενώπιον του
Εισαγγελέα.
δ. Μεριµνά για την ταχεία και ασφαλή διακίνηση των δικογραφιών από την
εισαγγελία προς τα διάφορα γραφεία του στρατοδικείου και τις λοιπές αρχές.
ε. Είναι υπεύθυνος για την ασφαλή φύλαξη των δικογραφιών που βρίσκονται
στην εισαγγελία, των πειστηρίων καθώς και των εγγράφων του αρχείου.
στ. Τηρεί τα ατοµικά έγγραφα και συντάσσει τις εκθέσεις υπηρεσιακής
ικανότητας του στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού της εισαγγελίας, σύµφωνα
µε τις κείµενες διατάξεις.
ζ. Τηρεί τα προβλεπόµενα βιβλία της γραµµατείας.
Άρθρο 30. Βιβλία που τηρούνται στη γραµµατεία της εισαγγελίας
1. Στη Γραµµατεία της Εισαγγελίας του Στρατιωτικού ∆ικαστηρίου τηρούνται
τα ακόλουθα βιβλία:
α. Βιβλίο πρωτοκόλλου κοινής αλληλογραφίας.
β. Βιβλίο πρωτοκόλλου απόρρητης αλληλογραφίας.
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γ. Βιβλίο διεκπεραίωσης αλληλογραφίας.
δ. Βιβλίο υποθέσεων.
ε. Αλφαβητικό ευρετήριο του βιβλίου υποθέσεων.
στ. Πινάκιο των υποθέσεων που προσδιορίζονται για εκδίκαση σε κάθε
δικάσιµο.
η. Βιβλίο αυτών που καταδικάσθηκαν µε αναστολή και αυτών για τους οποίους
ακολούθησε άρση ή ανάκληση αναστολής.
θ. Βιβλίο αποφάσεων αυτών που δικάζονται σαν να ήταν παρόντες.
ι. Βιβλίο αντικειµένων που κατασχέθηκαν και πειστηρίων.
ια. Αλφαβητικό ευρετήριο αιτήσεων που υποβάλλονται για απονοµή χάρης.
ιβ. Αλφαβητικό ευρετήριο δικογραφιών που αποστέλλονται σε άλλες αρχές.
ιγ. Βιβλίο γνώσεως της πρότασης του Εισαγγελέα από τους διαδίκους.
ιδ. Βιβλίο επιδόσεων σε κατηγορουµένους γνωστής διαµονής στην αλλοδαπή.
ιε. Βιβλίο διατάξεων και γνωµοδοτήσεων του Εισαγγελέα.
2. Επίσης στη γραµµατεία της εισαγγελίας κάθε στρατιωτικού δικαστηρίου,
εκτός του Αναθεωρητικού ∆ικαστηρίου, τηρούνται και τα εξής βιβλία:
α. Βιβλίο ωρίµων προς εκδίκαση υποθέσεων, το οποίο τηρείται κατά
χρονολογική σειρά και αλφαβητικό ευρετήριο του βιβλίου αυτού.
β. Βιβλίο εκτέλεσης ενταλµάτων προσωρινής κράτησης.
γ. Βιβλίο εκτέλεσης ενταλµάτων σύλληψης και βίαιης προσαγωγής.
δ. Βιβλίο πράξεων θέσεως δικογραφιών στο αρχείο από τον Εισαγγελέα.
ε. Βιβλίο κλητηρίων θεσπισµάτων και κλήσεων κατηγορουµένου.
στ. Βιβλίο προανακρίσεων και προκαταρκτικών εξετάσεων.
ζ. Βιβλίο προσφυγών κατά των απ' ευθείας κλήσεων στο ακροατήριο.
η. Βιβλίο χρεώσεως δικογραφιών στους εισαγγελικούς λειτουργούς για σύνταξη
προτάσεων, διατάξεων, κλπ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
Ανακριτές
Άρθρο 31. Καθήκοντα ανακριτών
1. Οι ανακριτές των στρατοδικείων ενεργούν την κύρια ανάκριση µετά από
παραγγελία του Εισαγγελέα, σύµφωνα µε τον ΚΠ∆ και το ΣΠΚ. Κατά την εκτέλεση
των καθηκόντων τους αυτών οφείλουν να επιδεικνύουν ταχύτητα και επιµέλεια,
καταβάλλοντας ιδιαίτερη φροντίδα για την ταχεία περάτωση της ανάκρισης σε
περιπτώσεις που επίκειται παραγραφή, σε υποθέσεις που αφορούν σε προσωρινά
κρατούµενους, καθώς και σ’ αυτές που στρέφονται κατά αξιωµατικών,
ανθυπασπιστών ή άλλων µονίµων στρατιωτικών των οποίων η υπηρεσιακή εξέλιξη
επηρεάζεται από την εκκρεµότητα της ποινικής διαδικασίας.
2. Οι ανακριτές κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους διεξάγουν την
αλληλογραφία µε άλλες αρχές απ’ ευθείας, εκτός αν µε διάταξη νόµου επιβάλλεται η
τήρηση άλλης διαδικασίας.
3. Κατά το πρώτο πενθήµερο κάθε µήνα υποβάλλουν στον Εισαγγελέα του
στρατοδικείου αριθµητική κατάσταση κινήσεως δικογραφιών σε τρία αντίτυπα. Η
κατάσταση αυτή περιλαµβάνει τις δικογραφίες που υπήρχαν στην αρχή του
προηγούµενου µήνα, αυτές που περατώθηκαν τον προηγούµενο µήνα, αυτές που εισήλθαν στο ανακριτικό γραφείο κατά το ίδιο χρονικό διάστηµα, καθώς και αυτές που
παρέµειναν εκκρεµείς στο τέλος του µήνα. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται για τις
δικογραφίες κατά αξιωµατικών ή ανθυπασπιστών καθώς και γι’ αυτές που έχουν
παραµείνει εκκρεµείς για χρονικό διάστηµα πλέον του τριµήνου το οποίο υπο15

λογίζεται από την αρχή του εποµένου µήνα από την εισαγωγή στο ανακριτικό
γραφείο. Επίσης η κατάσταση αυτή περιλαµβάνει και αριθµητικό πίνακα των
ενταλµάτων προσωρινής κρατήσεως, συλλήψεως και βιαίας προσαγωγής καθώς και
των διατάξεων που έχουν εκδοθεί. Αυτοί που κρατούνται προσωρινά αναφέρονται µε
σηµείωση του χρόνου που άρχισε η προσωρινή τους κράτηση.
4. Οι ανακριτές µπορούν να συµµετέχουν στις συνεδριάσεις των Τριµελών και
Πενταµελών Στρατοδικείων καθώς και σ’ αυτές των δικαστικών συµβουλίων, εφ’
όσον δεν συντρέχει στο πρόσωπό τους κώλυµα, σύµφωνα µε τον ΣΠΚ ή τον ΚΠ∆.
Άρθρο 32. Γραµµατέας ανακριτή
1. Σε κάθε ανακριτή τοποθετείται κατά προτίµηση γραµµατέας από το σώµα
των δικαστικών γραµµατέων των Ενόπλων ∆υνάµεων.
2. Ο γραµµατέας:
α. Συµπράττει στις εκθέσεις που συντάσσονται ενώπιον του ανακριτή.
β. ∆ιεξάγει και διεκπεραιώνει την αλληλογραφία του ανακριτικού γραφείου.
γ. Μεριµνά για τη φύλαξη, ασφαλή διακίνηση και την αποχρέωση των
δικογραφιών του ανακριτικού γραφείου καθώς και των πειστηρίων που τυχόν
υπάρχουν.
δ. Συντάσσει τις σχετικές καταστάσεις κίνησης δικογραφιών και τηρεί τα
προβλεπόµενα βιβλία.
Άρθρο 33. Βιβλία που τηρούνται στον ανακριτή
Σε κάθε ανακριτικό γραφείο στρατοδικείου τηρούνται από τον γραµµατέα του
ανακριτή τα εξής βιβλία:
α. Βιβλίο πρωτοκόλλου.
β. Βιβλίο διεκπεραίωσης αλληλογραφίας.
γ. Βιβλίο υποθέσεων στο οποίο καταχωρίζονται κατά τη χρονολογική σειρά
εισαγωγής τους (ή επανεισαγωγής) οι δικογραφίες που αποστέλλονται προς ανάκριση
και σηµειώνεται η ηµεροµηνία εισαγωγής τους, το ονοµατεπώνυµο του
κατηγορουµένου και εάν αυτός κρατείται προσωρινά, καθώς και η ηµεροµηνία
υποβολής τους στον Εισαγγελέα.
δ. Αλφαβητικό ευρετήριο του βιβλίου υποθέσεων.
ε. Βιβλίο ενταλµάτων συλλήψεως και βιαίας προσαγωγής.
στ. Βιβλίο ενταλµάτων προσωρινής κράτησης.
ζ. Βιβλίο διατάξέων.
η. Βιβλίο αντικειµένων που κατασχέθηκαν και πειστηρίων.
θ. Βιβλίο ποινών λιποµαρτύρων.
ι. Βιβλίο παραδόσεως δικογραφιών στον Εισαγγελέα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
Ασφάλεια στρατιωτικών δικαστηρίων
Άρθρο 34. Φύλαξη και ασφάλεια στρατιωτικών δικαστηρίων
1. Την ευθύνη της εξωτερικής φύλαξης των δικαστικών καταστηµάτων στα
οποία συνεδριάζουν τα στρατιωτικά δικαστήρια έχει η στρατιωτική αρχή στο
στρατόπεδο της οποίας εδρεύει το δικαστήριο, άλλως η κατά τόπο αρµόδια
αστυνοµική αρχή.
2. Την ευθύνη της εσωτερικής ασφάλειας έχουν τα όργανα υπηρεσίας του
στρατοδικείου (Γραµµατέας Υπηρεσίας - οπλίτης βοηθός, κατά τα οριζόµενα στον
οικείο κανονισµό εσωτερικής υπηρεσίας). ∆ιανυκτερεύει επίσης εκτός του
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Στρατοδικείου ένας στρατονόµος διατιθέµενος από την αντίστοιχη µονάδα στρατονοµίας.
3. Κατά τις συνεδριάσεις των στρατιωτικών δικαστηρίων η τήρηση των µέτρων
τάξεως και ασφαλείας ανήκει στις κατά τόπους αστυνοµικές αρχές, σύµφωνα µε τις
ισχύουσες διατάξεις.
Άρθρο 35. Υπηρεσιακή σφραγίδα
Τα δικαστήρια, οι εισαγγελίες, οι γραµµατείες τους, οι ανακριτές καθώς και ο
Προϊστάµενος Επιθεώρησης και ο Επιθεωρητής χρησιµοποιούν για την εγκυρότητα
των εγγράφων που εκδίδουν υπηρεσιακή σφραγίδα, που αποτελείται από τρεις οµόκεντρους κύκλους, µε διάµετρο του εξωτερικού κύκλου 0,04 µ. Αυτή στον εσωτερικό
κύκλο φέρει το έµβληµα της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας, στο ενδιάµεσο κυκλικό
διάστηµα την ονοµασία του δικαστηρίου ή της εισαγγελικής αρχής και στο εξωτερικό
κυκλικό διάστηµα τις λέξεις "ΈΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ".
Άρθρο 36. Βιβλιοθήκη στρατιωτικού δικαστηρίου.
1. Κάθε στρατιωτικό δικαστήριο διαθέτει βιβλιοθήκη η οποία περιλαµβάνει τα
απαραίτητα συγγράµµατα, τα περιοδικά, και τις συλλογές νόµων, καθώς και σύνδεση
µε ηλεκτρονική τράπεζα νοµικών πληροφοριών.
2. Την ευθύνη για τη διαχείριση της βιβλιοθήκης έχει ο Γραµµατέας του
στρατιωτικού δικαστηρίου, ο οποίος ευθύνεται για κάθε απώλεια ή αδικαιολόγητη
φθορά.
3. Οι δαπάνες για την υλοποίηση των προβλέψεων της πρώτης παραγράφου
βαρύνουν την υπηρεσία στην οποία έχει ανατεθεί η διοικητική µέριµνα του
δικαστηρίου.
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Οργάνωση και λειτουργία του Αναθεωρητικού ∆ικαστηρίου
Άρθρο 37. ∆ικαιοδοσία του Αναθεωρητικού ∆ικαστηρίου
1. Το Αναθεωρητικό ∆ικαστήριο είναι το ανώτατο στρατιωτικό δικαστήριο
λειτουργεί ως δευτεροβάθµιο και ως ακυρωτικό, όπως ειδικότερα ορίζεται στον ΣΠΚ
(άρθρο 198 παρ. 2 ΣΠΚ).
2. Ο Πρόεδρος και ο Εισαγγελέας του Αναθεωρητικού ∆ικαστηρίου ή οι
νόµιµοι αναπληρωτές τους προΐστανται όλων των στρατιωτικών δικαστηρίων και των
εισαγγελιών τους, αντίστοιχα.
Άρθρο 38. Ειδικά καθήκοντα του Προέδρου του Αναθεωρητικού
∆ικαστηρίου
Ο Πρόεδρος του Αναθεωρητικού ∆ικαστηρίου διευθύνει το δικαστήριο, ασκεί
τα καθήκοντα του άρθρου 21 του παρόντος που προσιδιάζουν στην ιδιότητά του, στα
οποία, όταν κωλύεται ή απουσιάζει, αναπληρώνεται από τον αρχαιότερο
Αναθεωρητή για τα εξ αυτών διοικητικά και από τους Αντιπροέδρους ή Αναθεωρητές, µέλη του δικαστηρίου, κατά σειρά αρχαιότητας, για τα εξ αυτών δικαστικά
(άρθρο 189 ΣΠΚ) και επιπλέον:
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α. Προεδρεύει στο Ανώτατο ∆ικαστικό Συµβούλιο (Α∆Σ) (άρθρο 57 παρ. 1
Κ∆ΣΕ∆), στο Επταµελές Πειθαρχικό Συµβούλιο (άρθρο 90 παρ. 2 Κ∆ΣΕ∆), καθώς
και στην εξεταστική επιτροπή για τη διενέργεια διαγωνισµού προσλήψεως Παρέδρων
(άρθρο 4 παρ. 1α΄ Κ∆ΣΕ∆).
β. Εγκρίνει την κανονική άδεια σε όλους τους Στρατιωτικούς ∆ικαστές.
γ. Παραγγέλλει στον Επιθεωρητή Αναθεωρητή έκτακτη ή συµπληρωµατική
επιθεώρηση κάθε δικαστηρίου, εισαγγελίας, γραµµατείας ή δικαστικού λειτουργού
(άρθρο 132 παρ. 1 β΄ Κ∆ΣΕ∆).
δ. Γνωµατεύει επί των εκθέσεων αξιολογήσεως των προϊσταµένων δικαστικών
γραµµατέων της γραµµατείας των στρατιωτικών δικαστηρίων.
Άρθρο 39. Ειδικά καθήκοντα του Εισαγγελέα του Αναθεωρητικού
∆ικαστηρίου
Ο Εισαγγελέας του Αναθεωρητικού ∆ικαστηρίου ασκεί τα καθήκοντα του
άρθρου 22 του παρόντος, τις αρµοδιότητες του άρθρου 23 που προσιδιάζουν στην
ιδιότητά του, και επιπλέον:
α. Παρίσταται στις συνεδριάσεις του Αναθεωρητικού ∆ικαστηρίου και του
δικαστικού συµβουλίου.
β. Ασκεί την πειθαρχική δίωξη για τους δικαστικούς λειτουργούς µέχρι και το
βαθµό του Στρατιωτικού ∆ικαστή Α΄ (άρθρο 96 περίπτ. β' Κ∆ΣΕ∆).
γ. Γνωµοδοτεί σε ερωτήµατα που αφορούν την ποινική δικαιοσύνη στις
Ένοπλες ∆υνάµεις.
δ. Μπορεί κατά την κρίση του να προκαλεί την γνωµοδότηση του Εισαγγελέα
του Αρείου Πάγου.
ε. Ζητεί τη σύγκληση της Ολοµέλειας του Αναθεωρητικού ∆ικαστηρίου.
στ. Παραγγέλλει στον Επιθεωρητή Αναθεωρητή έκτακτη ή συµπληρωµατική
επιθεώρηση κάθε δικαστηρίου, εισαγγελίας, γραµµατείας ή δικαστικού λειτουργού
(άρθρο 132 παρ. 1β΄ Κ∆ΣΕ∆).
ζ. Επιθεωρεί τη γραµµατεία του Αναθεωρητικού ∆ικαστηρίου και την
Εισαγγελία αυτού, σύµφωνα µε το άρθρο 139 του Κ∆ΣΕ∆.
η. Γνωµατεύει επί των εκθέσεων αξιολογήσεως των προϊσταµένων δικαστικών
γραµµατέων των εισαγγελιών των στρατιωτικών δικαστηρίων.
ι. (*) Ασκεί τις αρµοδιότητες του άρθρου 21 παρ. 2 του Κανονισµού
Στρατιωτικών Φυλακών.
(*) Σηµ.: Προφανώς εκ παραδροµής τέθηκε στο κείµενο του διατάγµατος το
στοιχείο ι., αντί του στοιχείου θ., όπως θα έπρεπε.
Άρθρο 40. Καθήκοντα Αντιπροέδρων
1. Οι Αντιπρόεδροι του Αναθεωρητικού ∆ικαστηρίου αναπληρώνουν, κατά
σειρά αρχαιότητας, τον Πρόεδρο του αυτού δικαστηρίου στα δικαστικά του
καθήκοντα, όταν αυτός απουσιάζει, κωλύεται ή δεν υπάρχει (άρθρο 189 ΣΠΚ).
2. Πέρα από τα παραπάνω καθήκοντα, ο µεν πρώτος Αντιπρόεδρος είναι
πρόεδρος του Πενταµελούς Πειθαρχικού Συµβουλίου (άρθρο 90 παρ. 1 Κ∆ΣΕ∆), ο
δε δεύτερος Αντιπρόεδρος είναι προϊστάµενος της επιθεώρησης των στρατοδικείων
και των δικαστικών λειτουργών (άρθρο 136 παρ. 1 Κ∆ΣΕ∆).
Άρθρο 41. Καθήκοντα Προϊσταµένου Επιθεώρησης
Ο Προϊστάµενος Επιθεώρησης προΐσταται της υπηρεσίας επιθεώρησης και
ασκεί τις αρµοδιότητές του σύµφωνα µε τα άρθρα 136 και επόµενα του Κ∆ΣΕ∆ και
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ενηµερώνεται από τον Επιθεωρητή όταν το κρίνει αναγκαίο, για την πορεία της
επιθεώρησης γενικά.
Άρθρο 42. Καθήκοντα Επιθεωρητή
1. Ο Επιθεωρητής, οριζόµενος για ένα χρόνο από το Α∆Σ (άρθρο 131 παρ. 2
Κ∆ΣΕ∆), διενεργεί τις τακτικές και έκτακτες επιθεωρήσεις των στρατοδικείων και
γραµµατειών τους και των δικαστικών λειτουργών (άρθρο 132 παρ. 1 Κ∆ΣΕ∆),
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ∆ΣΕ∆.
2. Ειδικότερα ο Επιθεωρητής, ως προς τις τακτικές επιθεωρήσεις, καταρτίζει
και αποστέλλει εγκαίρως, τουλάχιστο πριν από είκοσι (20) ηµέρες, προς τα
δικαστήρια σχετικό πρόγραµµα που περιέχει τις ηµεροµηνίες έναρξης και λήξης της
επιθεώρησης, το οποίο κοινοποιεί και στον Προϊστάµενο Επιθεώρησης. Το
πρόγραµµα αυτό αφού εγκριθεί από τον ΥΕΘΑ, διαβιβάζεται στην αρµόδια
οικονοµική υπηρεσία για την έγκριση και χορήγηση του χρηµατικού ποσού προς
κάλυψη της κατά περίπτωση απαιτουµένης δαπάνης.
3. Η τακτική επιθεώρηση ενεργείται µόνο τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, ο
χρόνος όµως επιθεώρησης µπορεί να παραταθεί για λογικό χρονικό διάστηµα και
µετά τη λήξη του ωραρίου εργασίας.
4. Ο Επιθεωρητής υποβάλλει τις εκθέσεις της τακτικής επιθεώρησης στον
Προϊστάµενο Επιθεώρησης για κάθε δικαστήριο χωριστά, εντός της προθεσµίας του
άρθρου 135 του Κ∆ΣΕ∆ από τη λήξη της τακτικής επιθεώρησης κάθε δικαστηρίου.
Άρθρο 43. Ολοµέλεια Αναθεωρητικού ∆ικαστηρίου
1. Η Ολοµέλεια του Αναθεωρητικού ∆ικαστηρίου αποτελείται από όλους τους
Αναθεωρητές που υπηρετούν σ’ αυτό και στην εισαγγελία του Αναθεωρητικού
∆ικαστηρίου. Στην Ολοµέλεια προεδρεύει ο Πρόεδρος του Αναθεωρητικού
∆ικαστηρίου, αναπληρούµενος κατά σειρά από τον Εισαγγελέα και τους Αντιπροέδρους.
2. Στην αρµοδιότητα της Ολοµέλειας υπάγονται, πέρα από τα θέµατα που
αναφέρονται στο άρθρο 11, οι διατάξεις του οποίου εφαρµόζονται αναλόγως, οι
γνωµοδοτήσεις ή προτάσεις που αφορούν θέµατα µείζονος σηµασίας για την
οργάνωση και λειτουργία του δικαστικού σώµατος των Ενόπλων ∆υνάµεων και την
απονοµή της ποινικής δικαιοσύνης στο χώρο αυτό. Επίσης η Ολοµέλεια του
Αναθεωρητικού ∆ικαστηρίου εκφέρει γνώµη επί σχεδίων νόµων ή κανονισµών που
αφορούν γενικά στα παραπάνω θέµατα. Καταρτίζει τον εσωτερικό κανονισµό
λειτουργίας του Αναθεωρητικού ∆ικαστηρίου εντός της προθεσµίας του άρθρου12
παρ. 1 του παρόντος.
Άρθρο 44. Καθήκοντα Αναθεωρητών και Αντεισαγγελέων
Οι διατάξεις του άρθρου 6 του παρόντος εφαρµόζονται αναλόγως και στους
Αναθεωρητές όταν συµµετέχουν στις συνεδριάσεις του Αναθεωρητικού ∆ικαστηρίου
και του δικαστικού συµβουλίου, οριζόµενοι από τον Πρόεδρο ή το νόµιµο
αναπληρωτή του, ενώ οι διατάξεις των άρθρων 8 και 24 εφαρµόζονται αναλόγως
στους Αντεισαγγελείς του Αναθεωρητικού ∆ικαστηρίου.
Άρθρο 45. Γραµµατεία του Αναθεωρητικού ∆ικαστηρίου
1. Στο Αναθεωρητικό ∆ικαστήριο και στην Εισαγγελία του λειτουργούν
γραµµατείες, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στα άρθρα 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 28, 29
και 30, που εφαρµόζονται αναλογικά σε όση έκταση επιβάλλει η αρµοδιότητα του
Αναθεωρητικού ∆ικαστηρίου.
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2. Στο Αναθεωρητικό ∆ικαστήριο λειτουργεί Γραφείο Προέδρου ο
προϊστάµενος του οποίου είναι προσωπικό υπηρεσιακό όργανο του Προέδρου και
ασχολείται µε την προσωπική - υπηρεσιακή αλληλογραφία αυτού, καθώς και µε τις
εν γένει υπηρεσιακές και εθιµοτυπικές δραστηριότητες του Γραφείου.
3. Λειτουργεί επίσης κοινή γραµµατεία Αντιπροέδρων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ
Λοιπά όργανα
Άρθρο 46. Γραµµατεία Ανωτάτου ∆ικαστικού Συµβουλίου
1. Στο Α∆Σ λειτουργεί γραµµατεία, την οποία διευθύνει ο Γραµµατέας του
Αναθεωρητικού ∆ικαστηρίου και, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος, άλλος
δικαστικός γραµµατέας που ορίζεται από τον Πρόεδρο του Αναθεωρητικού
∆ικαστηρίου (άρθρο 57 παρ. 3 Κ∆ΣΕ∆).
2. Ο Γραµµατέας του Α∆Σ:
α. Καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη των συνεδριάσεων του Α∆Σ και ειδοποιεί
εγγράφως τα µέλη του για την ηµεροµηνία της συνεδρίασης.
β. Παρίσταται στις συνεδριάσεις του Α∆Σ και τηρεί τα πρακτικά.
γ. Μεριµνά για την υποβολή των αποφάσεων του Α∆Σ µαζί µε το κυρωµένο
αντίγραφο του πρακτικού συνεδριάσεως στον ΥΕΘΑ (άρθρο 58 παρ. 5 Κ∆ΣΕ∆).
δ. Χορηγεί αποσπάσµατα των αποφάσεων του Α∆Σ στον ενδιαφερόµενο
δικαστικό λειτουργό, εφόσον το ζητήσει (άρθρο 58 παρ. 6 Κ∆ΣΕ∆).
ε. Ειδοποιεί τον δικαστικό λειτουργό που µετατίθεται χωρίς αίτησή του.
στ. ∆έχεται τις αιτήσεις των δικαστικών λειτουργών για ανάκληση της
µετάθεσης.
ζ. Αποστέλλει το πρακτικό κληρώσεως των µελών του Α∆Σ στον ΥΕΘΑ
(άρθρο 55 παρ. 4 Κ∆ΣΕ∆).
η. Τηρεί τους ατοµικούς φακέλους των δικαστικών λειτουργών υπό την
εποπτεία του Προέδρου του Αναθεωρητικού ∆ικαστηρίου (άρθρο 40 παρ. 1 Κ∆ΣΕ∆).
θ. Επιµελείται της κλήσης του δικαστικού λειτουργού ενώπιον του Α∆Σ στις
περιπτώσεις που ορίζονται από το νόµο.
ι. Φυλάσσει τις αποφάσεις και τα πρακτικά του Α∆Σ, τα βιβλία και τα άλλα
υπηρεσιακά έγγραφα.
ια. Επιµελείται για την εισαγωγή στο Α∆Σ των αιτήσεων των δικαστικών
λειτουργών ή άλλων αρχών.
3. Στο Α∆Σ λειτουργεί γραµµατεία πειθαρχικών συµβουλίων. Αυτή αποτελεί
τµήµα της γραµµατείας του Α∆Σ και επιµελείται όλων των κλήσεων, προσκλήσεων,
επιδόσεων, γνωστοποιήσεων και λοιπών γραµµατειακών πράξεων που σχετίζονται µε
την πειθαρχική διαδικασία.
Άρθρο 47. Βιβλία Ανωτάτου ∆ικαστικού Συµβουλίου
1. Στη Γραµµατεία του Α∆Σ τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία:
α. Βιβλίο πρωτοκόλλου.
β. Βιβλίο προσδιορισµού συνεδριάσεων Α∆Σ.
γ. Βιβλίο αποφάσεων.
δ. Βιβλίο προσφυγών - ενστάσεων.
ε. Βιβλίο τήρησης πρακτικών κληρώσεως των µελών του Α∆Σ.
2. Στη γραµµατεία πειθαρχικών συµβουλίων τηρούνται αντίστοιχα βιβλία και
επιπλέον βιβλίο πειθαρχικών ποινών των δικαστικών λειτουργών.

20

Άρθρο 48. Γραµµατεία Επιθεώρησης
1. Στο Αναθεωρητικό ∆ικαστήριο λειτουργεί, υπό την εποπτεία του
Προϊσταµένου της Επιθεώρησης, γραµµατεία επιθεώρησης η οποία µεριµνά για όλες
τις γραµµατειακές πράξεις που έχουν σχέση µε την επιθεώρηση των στρατοδικείων
και των δικαστικών λειτουργών.
2. Η γραµµατεία επιθεώρησης αποτελείται από το Τµήµα Επιθεωρητή και από
το Τµήµα Προϊσταµένου Επιθεώρησης.
3. Στο Τµήµα του Επιθεωρητή τηρείται το βιβλίο πρωτοκόλλου.
4. Στο Τµήµα του Προϊσταµένου Επιθεώρησης τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία:
α. Βιβλίο πρωτοκόλλου
β. Βιβλίο προσφυγών
γ. Βιβλίο πράξεων.
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Άρθρο 49. ∆ικαστικό έτος - ∆ικαστικές διακοπές
1. Το δικαστικό έτος αρχίζει στις 16 Σεπτεµβρίου και λήγει στις 15
Σεπτεµβρίου του επόµενου έτους.
2. Οι δικαστικές διακοπές αρχίζουν την 1η Ιουλίου και λήγουν στις 15
Σεπτεµβρίου. .
3. Κατά την περίοδο των δικαστικών διακοπών συγκροτούνται ένα ή
περισσότερα τµήµατα, ανάλογα µε τις ανάγκες του στρατιωτικού δικαστηρίου ή της
εισαγγελίας.
4. Κατά την περίοδο αυτή τα στρατιωτικά δικαστήρια δικάζουν υποθέσεις για
τις οποίες επίκειται παραγραφή ή προβλέπεται προθεσµία εκδίκασης ή αφορούν τον
καθορισµό συνολικής ποινής ή αιτήσεις ακύρωσης διαδικασίας ή απόφασης ή
αιτήσεις αναβολής της δίκης ή διακοπής της ποινής ή αντιρρήσεις ή αµφιβολίες για
την εκτέλεση ποινής ή την ανασταλτική δύναµη ενδίκου µέσου.
5. Οι δικαστικοί λειτουργοί που αποµακρύνονται από την έδρα τους κατά τη
διάρκεια των διακοπών, οφείλουν να δηλώνουν στον Πρόεδρο του στρατοδικείου τον
τόπο διαµονής τους.
Οι αντεισαγγελείς υποβάλουν ίδια δήλωση και στον προϊστάµενό τους
Εισαγγελέα.
6. Αν κατά τη διάρκεια των διακοπών ανακύψει εξαιρετική υπηρεσιακή
ανάγκη, µπορεί να ανακληθούν από τις διακοπές τους οι δικαστές, από τον Πρόεδρο
του στρατιωτικού δικαστηρίου και οι εισαγγελικοί λειτουργοί, από τον Εισαγγελέα
της οικείας εισαγγελίας.
7. Ο δικαστικός λειτουργός δεν έχει δικαίωµα να κάνει χρήση δικαστικών
διακοπών για χρόνο µεγαλύτερο των σαράντα ηµερών. Ο χρόνος αυτός µπορεί να
περιοριστεί από τον Πρόεδρο ή τον Εισαγγελέα του Αναθεωρητικού ∆ικαστηρίου,
ύστερα από εισήγηση του Προέδρου ή του Εισαγγελέα του στρατοδικείου,
αντίστοιχα, εφόσον υπάρχει κίνδυνος ουσιώδους καθυστέρησης στην έκδοση
απόφασης ή βουλεύµατος σε επείγουσα υπόθεση, εκτός αν συντρέχουν σοβαροί
λόγοι υγείας.
8. Οι δικαστικοί λειτουργοί που, κατά κύρια τοποθέτηση, υπηρετούν σε
διοικητικές θέσεις (άρθρο 27 παρ. 4 Κ∆ΣΕ∆) λαµβάνουν εντός της προθεσµίας της
παρ. 2 άδεια διακοπών τριάντα(30) ηµερών, που χορηγείται υποχρεωτικά κάθε χρόνο
από τον Πρόεδρο του Αναθεωρητικού ∆ικαστηρίου.
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Άρθρο 50. Κανονική άδεια
1. Στο δικαστικό λειτουργό είναι δυνατό να χορηγηθεί ύστερα από αίτησή του σε
εξαιρετικές περιπτώσεις κανονική άδεια:
α. Μέχρι ένα µήνα, αν έχει δηµόσια υπηρεσία τουλάχιστον ενός έτους και
β. Μέχρι δεκαπέντε ηµέρες σε κάθε άλλη περίπτωση. Η άδεια αυτή χορηγείται
ολόκληρη ή τµηµατικά.
2. Κατά τη διάρκεια των δικαστικών διακοπών δεν χορηγείται κανονική άδεια
στο δικαστικό λειτουργό που έχει δικαίωµα διακοπών. Επίσης δεν χορηγείται άδεια
τριάντα ηµέρες πριν από την έναρξη των διακοπών και τριάντα µέρες µετά τη λήξη
τους, εκτός εάν συντρέχουν σοβαροί λόγοι υγείας του ίδιου ή µέλους της οικογενείας
του.
3. Την κανονική άδεια στους µεν Αναθεωρητές και τους Προέδρους των
δικαστηρίων χορηγεί ο Πρόεδρος του Αναθεωρητικού ∆ικαστηρίου, στους δε
στρατιωτικούς δικαστές χορηγεί ο Πρόεδρος του οικείου στρατοδικείου, µετά από
έγκριση του Προέδρου του Αναθεωρητικού ∆ικαστηρίου. Στον Πρόεδρο και στον
Εισαγγελέα του Αναθεωρητικού ∆ικαστηρίου η κανονική άδεια εγκρίνεται από τον
ΥΕΘΑ.
4. Αυτός που χορηγεί την άδεια είναι δυνατό να αναβάλλει την έναρξη της
άδειας το πολύ επί δέκα ηµέρες, αν συντρέχει περίπτωση εξαιρετικής υπηρεσιακής
ανάγκης ή ύστερα από αίτηση του δικαστικού λειτουργού.
5. Για την έναρξη, τη λήξη ή την τυχόν διακοπή της άδειας συντάσσονται
εκθέσεις ενώπιον του Γραµµατέα του δικαστηρίου.
6. Η κανονική άδεια είναι δυνατό να ανακληθεί από εκείνον που τη χορήγησε,
πριν από τη λήξη της, εφ’ όσον συντρέχει περίπτωση εξαιρετικής υπηρεσιακής
ανάγκης. Η ανάκληση γίνεται µετά από έγκριση του Προέδρου του Αναθεωρητικού
∆ικαστηρίου.
7. Ο ΥΕΘΑ είναι δυνατό να ανακαλέσει, σε κάθε περίπτωση, την κανονική
άδεια δικαστικού λειτουργού λόγω εξαιρετικής υπηρεσιακής ανάγκης.
8. Οι δικαστικοί λειτουργοί, που, κατά κύρια τοποθέτηση, υπηρετούν σε
διοικητικές θέσεις δικαιούνται να λάβουν την άδεια του παρόντος άρθρου, η οποία
εγκρίνεται και χορηγείται από τον Πρόεδρο του Αναθεωρητικού ∆ικαστηρίου.
Άρθρο 51. Μετάβαση στο εξωτερικό
Η άδεια για µετάβαση δικαστικού λειτουργού στο εξωτερικό εγκρίνεται από
εκείνον που εγκρίνει και την κανονική άδεια.
Άρθρο 52. Συµµετοχή σε σωµατεία και οργανώσεις
1. Οι δικαστικοί λειτουργοί του δικαστικού σώµατος των ενόπλων δυνάµεων
µπορούν να συγκροτούν επιστηµονικές ενώσεις και σωµατεία ή να συµµετέχουν σ’
αυτά (άρθρο 26 Κ∆ΣΕ∆).
2. Για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των Ενώσεων των δικαστικών
λειτουργών του δικαστικού σώµατος των ενόπλων δυνάµεων διατίθεται κατάλληλος
χώρος στα καταστήµατα στρατιωτικών δικαστηρίων της έδρας τους.
Άρθρο 53. ∆ικαστές σε διοικητικές θέσεις
1. Οι δικαστικοί λειτουργοί που υπηρετούν σε διοικητικές θέσεις συνεργάζονται
απ’ ευθείας µε τον προϊστάµενο της οικείας υπηρεσίας και ασκούν µόνο νοµικά
καθήκοντα, γνωµοδοτώντας στα γραπτά νοµικά ερωτήµατα που τους τίθενται
αρµοδίως. Η ανάθεση σ’ αυτούς οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας ή άλλων διοι-
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κητικών καθηκόντων απαγορεύεται ως ασυµβίβαστη µε το λειτούργηµά τους (άρθρο
27 παρ. 4 Κ∆ΣΕ∆).
2. Οι παραπάνω δικαστικοί λειτουργοί και όταν είναι τοποθετηµένοι
αποκλειστικά σε διοικητικές θέσεις, µετέχουν στις συνθέσεις των στρατοδικείων,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΣΠΚ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ
Λοιπές διατάξεις
Άρθρο 54. Μηχανοργάνωση
Τα στοιχεία που καταχωρίζονται στα προβλεπόµενα από τον παρόντα
κανονισµό βιβλία µπορούν, εναλλακτικά, να καταχωρίζονται σε αρχεία
ηλεκτρονικών υπολογιστών, από τα οποία, κατά τακτά χρονικά διαστήµατα ή όταν
παρίσταται ανάγκη, θα εκτυπώνονται τα απαιτούµενα στοιχεία µε τη µορφή των
σελίδων των αντίστοιχων βιβλίων ή µε τη µορφή πινάκων ή καταστάσεων. Για κάθε
ηλεκτρονικό αρχείο τηρούνται σε περιφερειακά αποθηκευτικά µέσα και δύο
αντίγραφα ασφαλείας, τα οποία ενηµερώνονται σε ηµερήσια βάση. .
Άρθρο 55. Γραφείο Μελετών
1. Με απόφαση της Ολοµέλειας του Αναθεωρητικού ∆ικαστηρίου συνιστάται
στο Αναθεωρητικό ∆ικαστήριο Γραφείο Μελετών µε αντικείµενο τη νοµολογία και
την έρευνα. Έργο του γραφείου αυτού είναι ιδίως:
α) η µελέτη και εισαγωγή στα στρατιωτικά δικαστήρια σύγχρονων
επιστηµονικών µεθόδων διαχείρισης δικογραφιών και επεξεργασίας δεδοµένων µε τη
χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών,
β) η συγκέντρωση, ταξινόµηση, ευρετηρίαση και γενικότερα η αξιοποίηση,
κατά τον προσφορότερο τρόπο νοµολογιακού υλικού και η διαχείρισή του µε τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και
γ) η εισαγωγή και η χρήση των νέων τεχνολογιών και των µεθόδων της
πληροφορικής στις βιβλιοθήκες των στρατιωτικών δικαστηρίων.
2. Το κατά την προηγούµενη παράγραφο γραφείο διευθύνεται από Αναθεωρητή
ή στρατιωτικό δικαστή και στελεχώνεται από στρατιωτικό δικαστή, δικαστικούς
γραµµατείς και υπαλλήλους της γραµµατείας του δικαστηρίου. Ο δικαστής κατά το
χρονικό διάστηµα που διευθύνει το παραπάνω γραφείο, µπορεί, αν τούτο κρίνεται
αναγκαίο, να απαλλαγεί, µε απόφαση της ολοµέλειας, µερικώς από τα κύρια
δικαστικά του καθήκοντα.
3. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας του
γραφείου αυτού, τα θέµατα µε τα οποία αυτό θα απασχολείται, καθώς και κάθε άλλη
αναγκαία λεπτοµέρεια.
Άρθρο δεύτερο
1. Η ισχύς του παρόντος Προεδρικού ∆ιατάγµατος και του Κανονισµού ο
οποίος εκδίδεται µε αυτό, αρχίζει ένα (1) µήνα από την δηµοσίευσή του στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος Κανονισµού καταργείται κάθε
γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη µε τις διατάξεις αυτού ή ρυθµίζει
θέµατα τα οποία περιλαµβάνονται σ’ αυτόν.
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Στον Υπουργό Εθνικής Άµυνας αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του
παρόντος διατάγµατος.
Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2002
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ
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