
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
Έτί τής τροτάσεως νόμου «περί ίδρύσεως Επετείου 

’Αγρίνιου».

ΓΙρός τ)/ν Εονλήν χών Ελλήνων

Η τεριοχή τής Aίτωλοαν.α ρ ν αν ί ας /.ατά τά μετατολεμι- 
/.ά χρόνια ταρουσιάζει μεγάλη-; έμτορικ.ή;. βιομηχανικήν καί 
άγοοτική·; δραστηριότητα με ετίκεντρον το ’Αγρίνιο·/. Το 
Αγρίνιο·/ άτ:τελεί την τόλιν ότου συνεχώς καί τερισσέτερον 

Εςυτηρετοΰντα·. καί οι κάτοικοι των νομών Άρτης, Βύρυτα- 
• ίας καί τής Έταρχίας Μεσολογγίου.

ΕΙνas συ/ετώς ένδεδειγμόνον οτως εις το Άγρίνιον ίδρυθή 
Έρετείον τό ότοίον θά έςυτηρετεί τις γύρωθεν τεριοχές 
καί δεν θά είναι άνάγν.η οϊ διάδικοι '/.αί οί δικ.ηγόρο; καί οί 
μάρτυιες νά μεταβαίνουν στά Έρετεία Πατρών, ’Αθηνών 
•/.α! Ιωαννίνων τά ότοία εύρίσκονταt τόσον μακράν τής -τερι
όν ής των κωί δηι/ιονργείται σοβαρό τρόβλημα μεταβάσεως.

Διά τού άοθρ-ου 1 τοϋ νομοσχεδίου συνιστάται Έρετείον 
Αγρίνιου χαί —ροτΒιορίζεται ή τεριρέρεια αύτοΰ. Διά τής τα- 

ραγράρου 2 τοϋ ίδιου άρθρου ορίζεται δτ: δεν θά έτέλθη αΰ- 
άησις τοϋ άριθμοΰ τών Διχαστικών Λειτουργών χαί τών Δι
καστικών Ύταλλήλων τοϋ Κράτους.

Διά τοϋ άρθρου 2 ορίζεται ότι αί εκκρεμείς ύτοθ-έσεις 
τλάν τών ευρισκομένων τρός διάσχεψιν μεταβιβάζονται αύτο- 
δίχαίως ττΰ Έρετείο ’Αγρίνιου άτό τής ίδρύσεως του.

Διά τοΰ άρθρου 4 τροβλέτεται ή ιδρύεις Συμβολαιογρα
φικού Συλλόγου Έρετείου ’Αγρίνιου στό όττοίο θά ύτάγωνται 
οι Συμβολαιογράφοι οι έδρευοντες εις την περιφέρειαν τοϋ Έ- 
ρετείου ’Αγρίνιου.

Τούτα σ/.οτοϋνται διά τοϋ τροτεινομένου σχεδίου νόμου τό 
ότοίον έχω την τιμή νά θέσω ύτό την χρίσιν τής Βουλής και 
νά ταρακαλέσω γιά την ψήφισή του.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΝΟΜΟΓ 

Περί ίδρύσεως Έρετείου ’Αγρίνιου.

Άρθρον 1.

1. Συνιττάτα: Διχαστήριον Ερετών ύτό τό όνομα «Έρε- 
τείον Αγριν.ου» έδρεϋον εν Αγρινίω χαί τεριλαμβά/ον έν τή 
δικαιοδοσία αύτοϋ τάς τεριρερείας: α) τών Πρωτοδικείων, 
Αγρίνιου καί Μεσολογγίου άτοστωμένας έχ τής δικαιοδο

σίας τεϋ Έρετείου Πατρών. _ρ) τοϋ Πρωτοδικείου Ευρυτα
νίας άτ:σσωμένη; άτο την δικαιοδοσία'; τοϋ Έρετείου Ά- 
θη ών καί γί τοϋ Πρωτοδικείου Άρτης άτοστωμένην άτό 
τό Έρετείο·; Ιωαννίνων.

2. A: Οργανικαι θετεις δικαστικών λειτουργών κ.αί έ»— αλ
ί.ήλων τής Γρεμματε.ας τοϋ συνιστωμένου Έρετείου χαί τής 
Εισαγγελίας αύτοϋ. όρισθήσοντα: διά Π. Διατάγματος, έκ- 
δοθησομένου τροτάσε: το·ϋ Γτουργοϋ Δικαιοσύνης, έκ τοϋ 
συνόλος τών οργανικών θέσεων τών δικαστικών λειτουργών 
κ.αί δικαστικών ύταλλήλων τοϋ Κράτους, άνευ αϋςήσεως τοϋ 
συνολικού οργανικού αριθμού αυτών.

Άρθρον 2.

Αί ενώτιο-; τών Ερετειων Π ατρών. Αθηνών καί Ίωαν- 
νίνων τάσης ρύσεως εκκρεμείς ϋτοθέσεις τεριρερείας τοϋ 
Έρετείου Αγρίνιου μεταβιβάζονται αυτοδικαίως κιαί άνευ διά
χυτης εις το Ερετείον Αγρίνιου, τλήν τών ύτό διάσκεψιν 
ευρισκόμενων.

Άρθρον 3.

Ή ημέρα ενάρςεως τής λειτουργίας τοϋ συνιστωμένου Έ
ρετείου Αγρίνιου καθορισθήσετα: διά Π. Διατάγματος έκ- 
δοθηιστ.'.ένου τροτάσει τοϋ 'Γτουργοϋ Δικαιοσύνης.

Άρθρν 4.

Οί Συμβολαιογράφοι τών τεριρερειών τών Πρωτοδικείων 
’Αγρίνιου καί Μεσολογγίου ταύουν νά ύτάγωνται εις τόν Συμ
βολαιογραφικόν Σύλλογον Έρετείου Πατρών, Ομοίως οί συμ
βολαιογράφοι τοϋ Πρωτοδικείου Ευρυτανίας ταύουν νά ύτά- 
γωνται εις τόν Συμβολαιογραφικόν Σύλλογον ’Ερετειων ’Α
θηνών — Αιγαίου — Δωδεκανήσου καί οί Συμβολαιογράφοι 
τοϋ Πρωτοδικείου Άρτης ταύουν νά ύτάγωνται εις τόν Συμ
βολαιογραφικών Σύλλογον Έρετείου Ιωαννίνων καί θά ΰτά- 
γωνται εις τόν σιυσταθησόμενον Συμβολαιογραφικόν Σύλλογον 
Έρετείου ’Αγρίνιου.

Άρθρον 5.

Ή ισχύς τοϋ ταράντος άρχεται άτό τής δημοσιεύσεώς του 
διά τής Εφημερίους τής Κυβερνήσεως.

Έν Άθήναις τή 20 Ιοετυ ίου 1979

Οί τροτείνοντες δουλευταί 
Στ. Χούτας, Νικ. Βενιζέλος


