
Έπί τής προτάσεως νόμον «περί ίδρύσεως 'Έφετείου 
Άγρινίου».

Πρός τήν Βονλ.ήν των 'Ελλήνων

H περιοχή τής Aϊτωλοαχαρν χυ ί ας κατά τά μεταπολεμι
κά χρόνια παρουσιάζει μεγάλη·/ έμποριχήν. βιομηχανικήν χαί 
αγοοτιχή/ δραστηριότητα με έπίχεντρον τό Άγρίνιον. Τό 
Άγρίνιον αποτελεί την πόλ’.ν όπου συνεχώς χαί περισσότερον 
όςυπηρετοϋνται χαί οι χάνει-/ει τών νομών Άρτης, Εύύρυτχ- 
.ίας -/.αί τής Επαρχίας Μεσολογγίου.

Είναι συνεπώς ένδεδειγμένον όπως εις τό Άγρίνιον ίδρυθή 
Έρετείεν τό όποιον θά έξοπηρετεί τις γύρωθεν περιοχές 
χαι δεν θά είναι άνάγχη ο! διάδιχοι χαί οι διχηγάροι χαί οί 
μάρτ.ιιες νά μεταβαίνουν· στά Έφετεία Πατρών, Αθηνών 
χαί Ιωζ/νίνων τά όπεία εόριαχονται τοτον μαχραν τής περι
οχής των ·/:!·. inιιε'.ργεϊται σοβαρό πρόβλημα μεταβάσεως.

Λά τον άρθρου 1 τον νομοσχεδίου συνιστάται ’Εύφετείον 
Αγρίνιου χαί προσδιορίζεται ή περιφέρεια χύτου. Διά τής πα

ραγράφου 2 τού ίδιου άρθρου ορίζεται ότι δεν θά έπέλθη αϋ- 
Ξησις τοϋ άριθμοϋ τών Διχαστιχών Λειτουργών χαί τών Δι- 
χαστιχών Υπαλλήλων τοϋ Κράτους.

Διά τεϋ άρθρου 2 ορίζεται ότι αί έχχρεμείς υποθέσεις 
πλάν τών ευρισκομένων πρός ίιάτν.εψιν μεταβιβάζονται αύτο- 
διχαίως στο Έφετείο Άγρινίου άπό τής ίδρύσεως του.

Διά τοϋ άρθρου 4 προόλεπεται ή ΐδρυσις Συμδολαιογρ α- 
φ:χοϋ Συλλόγου Έφετείου Άγρινίου στο οποίο θ-ά ύπάγωνται 
οί Συμβολαιογράφοι οι έδρεύοντες εις την περιφέρειαν τοϋ ’Ε- 
φετείου Άγρινίου.

Τχϋτα σχοπσϋντχι διά τοϋ προτεινομένου σχεδίου νόμου τό 
οποίον έχω την· τιμή νά θέσω υπό την χρίσιν της Βουλής χαί 
νά παρ'Χ/αλέσω γιά την ψήφισή του.

Π ΡΟΤΑΣΙΣ ΝΟΜΟΤ 

Περί ίδρύσεως Έφετείου Άγρινίου.

Άρθρον 1.

1. Συνιστάτα· Διχαστή; ιον Έφετών ύπό τό όνομα «Έφε- 
τείον Αγειν.ε·.» έερεύον έν Άγρινίω χαί περιλχμβάνον εν τή 
διχαιοδοσία αύτοϋ τάς περιφερείας: α) τών Πρωτοδικείων, 
Αγρίνιου χαί Μεσολογγίου άποσπωμένας έχ τής 2ιχαιοεθ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ είας τοϋ Εφετείου Πατρών. £) τού Πρωτοδικείου Ευρυτα
νίας ά.τοσπωμένην άπό ττν διαχιοδοσίχ/ τοΰ Έφετείου Ά- 
θη ών χαί γ) τού Πρωτοδιχείου Άρτης άποσπωμένην άπό 
τό Εφετείον Ιωχ/νίνων.

2. Αί Οργχ/ιχαι -θέτεις διχαστικών λειτουργών χαί υπαλ
λήλων τής Γρ;νματε·'ας τοϋ συνιστωμένου Έφετείου χαί τής 
Εϋΐταγγελίας αύτοϋ. όσισθήτοντχι διά Π. Διατάγματος, έχ- 
δο-θησομένου προτάσει τοϋ Τπουργοϋ Διχαιοχϋνης, έχ τοϋ 
συνόλου τών οργανικών θέσεων τών διχαστικών λειτουργών 
χαί οιχαετιχών υπαλλήλων τοϋ Κοάτους. άνευ χύρήσεως τοϋ 
συνολικού οργανικού άριθμοϋ αυτών.

Άρθρον 2.

Αί ενώπιον τών Εφετειων Π ατρών. Αθηνών χαί Ιωχν- 
νίνων τάσης ρύσεως έχχρεμείς υποθέσεις περιφερείας τοϋ 
Εφετείου Αγρινίου μεταβιβάζονται αυτοδικαίως χαί άνευ δια

χ ο τής εις τό Εφετείον Αγρίνιου, πλήν τών ύπό οιάχ/.εψιν 
ευρισκομένων. ______

Αρθρον 3.

Η ήμερα ένάρςεως τής λειτουργίας τοϋ συνιστωμένου Ε
φετείου Άγρινίου χαθορισθήεετα: διά Π. Διατάγματος έχ- 
δοθησομένου προτάσει τοϋ Τπουργοϋ Δικαιοσύνης.

Άσθρν 4.

Ο: Συμβολαιογράφοι τών περιφερειών τών Πρωτοδικείων 
Άγρινίου χαί Μεσολογγίου παύουν νά ύπάγωνται εις τόν Συμ
βολαιογραφικόν Σύλλογον Έφετείου Πατρών, ομοίως οί συμ
βολαιογράφοι τοϋ Πρωτοδιχείου Εύύρυτχ/ίας παύουν νά ύπά- 
γωνται εις τόν Συμβολαιογραφικόν Σύλλογον ΈΙφετείων ’Α
θηνών — Αιγαίου — Δωϊεχανήσου χαί οί Συμβολαιογράφοι 
τοϋ Πρωτοδικείου Άρτης παύουν νά ύπάγωνται εις τόν Συμ
βολαιογραφικόν Σύλλογον Εφετείου Ιωχννίνων χαί θά ϋπά- 
γωνται εις τόν σνυσταθησόμενον Συμβολαιογραφικόν Σύλλογον 
Έφετείου Αγρίνιου.

Άρθρον 5.

Ή ισχύς τού παρόντος έρχεται άπό τής δηχοσιεύσεώς του 
διά τής Εφημερίδες τής Κυδερνήσεως.
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