
Έπί τού σχεδίον νόμον «περί ρνΔμίσεως επειγόντων 
τινών δικαστικών Δεμάτων».

Π ροζ τήν Ε' ’Αναθεωρητικήν Βουλήν των ’Ελλήνων

Διά τού ύπ’ όψιν σχεδίον νόμον διώκεται ή ρύΔμισις επεί
γων τινών δικαστικών ζητημάτων έπί τψ τελεί τής ξελ- 
ύσεως τών κρχτονσών εις τήν δικαιοσύνην καί τους λειτανρ- 
,ις αυτής σννΔηκών. Είδικώτερον:
α) Διά τών διατάξεων τών άρΔρων 1 καί 2 τον σχεδίου 
ήάνονται κατά μίαν αί Δέσεις τών Άντιπροέδρων τον Ά-» 
ον Πάγον καί κατά 14 αί Δέσεις τών Έφετών, έπί άντι- 
οίχω μειώσει τών Δέσεων τών Προέδρων Πρωτοδικών. 'Ως 
ός τάς Δέσεις τών ’Αντιπροέδρων τον Άρείον Πάγον Δεω- 
έμεν χρήσιμον νά σημειώσωμεν ότι: Διά τον Ν. 6415/1934 
Δέσεις τών Αντιπροέδρων τον Άρείον Πάγον ώρίσΔησαν 

; δύο, διά δέ τον Ν. 3641/1956 αύται ηϋξήΔησαν εις 
:ίς, ζαραλλήλως όμως διά τον άζό 9/1—3/3/1958 Β.Δ. 
ερί κανονισμού λειτουργίας τον Άρείον Πάγον» τά τμήμα- 
τον Αρείον Πάγον ώρίσΔησαν εις τέπαρα. Κατ’ άκολον- 

αν τούτων ό Πρόεδρος τον Άρείον Πάγον είναι έζιςορτισμέ- 
πέραν τών διοικητικών καΔηκόντων τον (ώς Πρόεδρόν τον 

νωτάτον Δικαστικού Σνμβονλίον καί τον Άρείον Πάγον) 
μέ τήν Προεδρίαν τόσον τής 'Ολομέλειας τον Άρείον 

άγον όσον καί τον Α' Τμήματος τον δικαστηρίου τον Ά- 
ον Πάγον. Ήδη διαζιστούται ότι, λόγω τής αϋξήσεως σχε- 

> εις το διπλάσιάν τών Ιργασιών τον Άρείον Πάγον κάτά~ 
) τελενταίαν ζενταετίαν, ό Πρόεδρος είναι λίαν ίεδαρνμέ-

Κρίνεται συνεπώς έζιίεδλημένον όζως σνσταΔή καί έτέρα 
ετάρτη) Δέσις ’Αντιπροέδρου όντως ώστε έκάστου τών 
•,ημάτων τον Άρείον Πάγον νά ζροεδρεύη Αντιπρόεδρος 
τά τά είδικώτερον διά τον κανονισμού λειτονργίας τον Άρείον 
άγον όρισΔησόμενα, τής δε όλομελείας ό Πρόεδρός, όστις 
:ω Δά διαΔέτη ζερισσότερον χρόνον έν τή έκζληρώσει τών 
λων καθηκόντων τον,
Ώς πρός τάς Δέσεις τών Ερετών λεκτέον ότι έχει ήδη 
ιπιστωΔή ή ανεπάρκεια τον οργανισμού άρΔμοΰ αυτών ζρός 
τιμετώπισιν τών υπηρεσιακών αναγκών ώς αύται έχουν δια- 
τφωΔή, ίδί^ι παρά τψ Έρετείω ΆΔηνών, ώστε έπιβεδλη- 
η καθίσταται ή αΰξησις τον άριΔμού, αντών, Τνα, ζαραλλή- 
ς καί ζρός άλλα μέτρα, έπιτευχΔή ό έμπρέζων ρυΔμός εις 
λειτουργίαν τών Έφετείων.

Εν ταντώ όμως ό άριΔμός τών οργανικών Δέσεων τών. 
ροέδρων Πρωτοδικών, ώς ούτος διεμορςώΔη κατά τήν είσα- 
γήν τον Κώδικος Πολιτικής Δικονομίας, κρίνεται ήδη ότι 
αται νά μειωΔή κατά 14 χωρίς τούτο νά προκαλέση δια- 

ιαχήν εις τήν λειτονργίαν τών Πρωτοδικείων, άντιστοιχως 
νά χύξηΔή ό αιρνΔμος τών Εμετών. Οντως ή ·ζρακαλο>νμενη 
:άνη είναι ελάχιστη λόγψ τής μειώσεως τού άριΔμού τών 
εοέδρων Πρωτοδικών.
ί) Διά τού άρΔρον 3 έζεκτείνεται ή δννατότης τοποΔετή-. 
jς ζροΐσταμένων Πρωτοδικείων καί Εισαγγελιών Πρωι
ών έκεΐ όζον υπηρετούν ζλείονες Πρόεδροι Πρωτοδικών ή 
Γαγγελείς, ώς συμβαίνει εις τά Πρωτοδικεία καί Είσαγγε- 
ς Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Πατρών. Τό μέτρον τής το- 

νετήσεως ζροίσταμένον ισχύει σήμερον μόνον διά το Πρω- 
’.κείον καί ζην Είσαγγρελίαν Πρωτοδικών Ά-3ηνών ούχ’ 

τον όμως, οί χύζοί λόγοι τής εΰστοχωτέρας διευΔύνσεως 
διεξαγωγής τής υπηρεσίας—σνντρέχονν καί δι’ άλλα, ώς 

ντέρω, δικαστήρια καί Εισαγγελίας.
γ) Διά τον άρ-Δρον 4 άντικαΔίστατα·. τό ζροίλέζον τά ζρο- 
τα προαγωγής τών Δτκβστικών Λειτουργών άρ-3ρον 89 

. ΝΆ. 962/1971. Συγκβκιριμένως, ορίζεται, ότι ό Πρόε- 
ς καί ό Είσαγγελενς ’Εμετών, οίτινες άνεκα·3εν έ·5εω- 
ντο ίσόία·3μοι μέ τον Άρεοζαγίτην και τον ’Αντεισαγγε- 
ε τού Άρείον Πάγον, άντιστοιχως, δέν ζροάγονται εις τούς 
>τέρω δα-3μονς, αλλά διορίζονται, κατόπιν αίτήσεώς των 

. μετά κρίσιν τού Άνωτάτον Δικαστικού Σνμίονλίον. Έζί- 
ς καταργείται ή δννατότης προαγωγής τού Εΐσαγγελέως 
οετών εις Αρεοπαγίτην, ώς καί τού Προέδρον ’Εμετών εις

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ Άντει σογγε/νέα τού Άμείοο Πάγον, καΔ’ όσον ζέρχ/ τον ότι 
θεωρούνται, ώς ζροελέχ-3η, ίσάδα-3μοι ζρός τούς Άρεοζαγί- 
τας καί Αντιεισαγγελείς Άρείον Πάγον, ονδείς ποτέ μέχρι 
τούδε Πρόεδρος Εμετών ήτήσατο τήν προαγωγήν τον εις 
’Αντεισαγγελέα τον Άρείοο Π άγοο, εις δέ μόνον Είσαγγελενς 
Εμετών ήτήσατο τήν προαγωγήν τον εις Αρεοπαγίτην, ήτις 

καί τελικώς δέν έζραγματοζοιή-3η.
δ) Διά τού άρ-Spov 5 καταργούνται αί διατάξεις τών άρ

θρων 90. 91 καί 92 τού ΝΆ. 962/1971, κα-S’ όσον αί δια-, 
τάξεις αύται δέν σνμζορεύονται πλέον μέ τάς περί προαγωγών 
διατάξεις τών Δικαστικών Λειτονργών ώς αύται τροποποιούν
ται διά τού παρόντος.

ε) Διά τού άρ-3ρον 6 τροποποιείται τό άρ-Spov 1 τού Ν. 
3810/1957 καί ορίζεται ότι έκαστον τμήμα τού Άρείον Πά
γον -5ά σνγκροτήται έμεξής έκ πέντε μελών τού Άρείον Πά
γον (4 Άρεοπαγίται καί εις ’Αντιπρόεδρος) αντί τών άπαι- 
τονμένων μέχρι τούδε έπτά μελών. Διά τής καινοτομίας ταύ- 
της έλπίζεται ότι έκαστον τών τεσσάρων τμημάτων τού Ά
ρείον Πάγον μέ δύναμιν 8 Αρεοπαγιτών καί τον Αντιπρόε
δρον ·$ά έχη τήν δννατότητα έκδικάσεως διπλασίον άρ:-9μού 
νποΔέσεων μέ άποτέλεσμα τήν σνντόμενσιν τού χρόνον έκδικά
σεως τών αιτήσεων αναιρέσεων.

Διά τών διατάξεων τών άρ·3ρων 8 καί 9 τού σχεδίον προ- 
βλέπεται ή άπονομή τού μισόού τού αμέσως άνωτέρον ία·3μού 
εις Είσηγητάς τού Σ.τ.Ε. Πρωτοδίκας, Αντεισαγγελείς 
Πρωτοδικών καί Είρηνοδίκας έπί ία3μώ Πρωτόδικόν. Ί’ό μέ- 

~ τροτν τούτο ΰπηγαρ«ύ-3η έκ τού γεγν/ότος ότι α! ανωτέρω κατη
γορία! δικαστικών λειτονργών ζαραμένονν έζί μακρόν εις τόν 
αΰτόν 6α-3μόν έλλείψει κενών ·3έσεων τον άνωτέρον ία-3μού, 
τού-S’ όζερ, ώς γνωστόν, έζηρεάζεί δνσμενώς τήν προσέλενσιν 
νέων έζιστη;ν.όνων εις τό Δικαστικόν Σώμα, έγκνμονεί δέ καί 
τον κίνδννον άζοκαρδιώσεως τών νζηρετούντων μέ αποτέλεσμα 
νά επιζητούν τήν μετάταξίν των εις άλλας Υπηρεσίας. Αί 
διατάξεις αύται ·3ά ίσχνσονν άπό τού προσεχούς οικονομικού 
έτονς πρός άπομνγήν έπιίαρννσεως τού έκτελονμένον προύπολο- 
γισμού έν όψει τών οικονομικών δνσχερειών άς αντιμετωπίζει ή 
χώρα. ! . _ r ·· jf; \

Ήνδεικτικώς σημ«ιούίμεν, ότι ο! Πρωτόδικα:, προάγκτ-αι 
εις τον δα-3μόν τού Προέδρον Πρωτοδικών κατά μέσον όρον 
μετά δεκαπενταετή νπηρεσίαν.

.Δια τού άρ·3ρον 10 τού σχεδίον προδλέπεται ή ένοποίησις 
τών δέσεων Πρωτοδικών καί Έμμίσ-3ων Παρέδρων παρά 
Πρωτοδίκαις ώς καί Αντεισαγγελέων καί Έμμ!σ-3ων Παρέ- 
δρων παρ’ Είσχγγελίχ.ς, διότι ένώ ό άπαιτούμενος χρόνος όπη- 
ρεσιας πρός προαγωγήν τών έμμίσ·3ων Παρέδρων εις Πρωτο
δίκας καί Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών είναι ενός έτονς, έν 
τοντοις οί όπηρετούντες σήμερον έμμισ-3οι Πάρεδροι έχοντες 
σνμπληρωσει ηοη προ πολ/.ον τον ως ανω χρόνον (ένιοι δέ 
και πέραν τής διετίας) δέν προδλέπεται νά προχχ·3σύν εις 
τόν άνώτερον ία·3μόν προ τής πάροδον τετραετίας. Τούτο άπο- 
τελεί άνασχετικόν παράγοντα διά τήν προσέλενσιν νέων έπι- 
στημονων εις τό δικαστικόν Σώμα. Ση;ν.ειωτέον άλλωστε ότι 
τό ένιαίον τών Δέσεων ισχύει ήδη διά τούς Πρωτοδίκας καί 
Παρέδρονς τών Φορολογικών Πρωτοδικείων (άρΔρον 5 τού 
Ν. 3845/1958), ώς έτροποζοιή·3η καί σννεπλη:ώ·3η, διά τού 
άρ·3ρον 16 τού ΝΆ. 10/1968 καί τού άρΔρον 1 τού ΝΆ. 
82/1973. Έν όψει τών ύπαρχονσών ήδη κενών Δέσεων Πρω
τοδικών και τού υπερβολικού ςορτον τών έργασιών τών 
Πρωτοδικείων, είναι σκόπιμον όπως αί Δέσεις αύται ώς καί 
2ή κενωΔησόμεναι μέχρι 31.3.1976 πληρωΔούν έκ τών έπιτν- 
χόντων εις τόν διαγωνισμόν τής . . .

Αί νπό τον προκειμένον σχεδίον νόμον, τροποποιονμεναι, 
άντιΧΛ-Διστάμ^να! καί κοτταμγοώμεναι διοττάξεις παρατίΔενται 
κατωτέρω.

Τχύτα σκοπούνται διά τού -προτεινομένσν σχεδίου νόμνκ>, 
όπερ έχομεν τήν τιμήν νά Δέσωμεν νπό τήν κρίσιν τής ΈΔνι- 
κής Αντιπροσωπείας καί νά παρακαλέσωμεν διά τήν έπιψή<ρι- 
σίν τον.

Έν ΆΔήναις τή 26 Απρίλιον 1975 
Ό έπί τής Δικαιοσύνης 'Τπονργός 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ
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Π IΝ Α Ξ
Άν τ ι κ αδ ισ ταμε νων καί τροποπόιόυμένων διατάξεων διά τοΰ

σχεδίου νόμου «περί ρυδμίσεως έπειγόντων τινών δικαστι
κών δεμάτων».

Άρδρον 89 ΝΑ. 962/1971.
1. Εις Πρόεδρον Πρωτοδικών προάγεται ό Πρωτόδικης ό 

έχων οκταετή τούλάχιστον υπηρεσίαν Πρωτοδίκου συνυπολογι- 
ζομένοιι καί τού χρόνου υπηρεσίας τούτου ώς έμμίσδου Παρε- 
ϊρου.

2. Ε!ς Εισαγγελέα Πρωτοδικών προάγεται ό Άντεισαγ- 
γελεύς Πρωτοδικών ό εχων πενταετή τουλάχιστον υπηρεσίαν 
Άντεισαγγελέως Πρωτοϊικών συνυπολογ*!ζομενσυ καί τού χρό
νου υπηρεσίας τούτου ώζ έμμίσδου παρέδρου.

3. Εις ’Ερέτην προάγεται ό Πρόεϊρος Πρωτοϊικών ό έχων 
διετή τουλάχιστον ύπηρεσίαν Προέδρου Πρωτοϊικών η ϊε- 
καετή τουλάχιστον υπηρεσίαν Πρωτοϊίκου.

4. Εις ’Αντεισαγγελέα ’Ερετών προάγεται ό Εΐσαγγελεύς 
Πρωτοϊικών ό έχων ϊιετη τουλάχιστον υπηρεσίαν Έίσαγγε- 
λεως Πρωτοϊικών ή οκταετή τουλάχιστον υπηρεσίαν Άντει- 
σαγγελέως καί Εΐσαγγελέως Πρωτοϊικών,

5. Εις Πρόεϊρον ’Ερετών προάγεται ό ’Ερέτης, ό έχων τριε- 
τή τουλάχιστον υπηρεσίαν ’Ερέτου.

6. Εις Εισαγγελέα ’Ερετών προάγεται ό Άντεισαγγελεύς 
’Ερετών ό έχων τριε"τή~τοΰλάχίστον υπηρεσίαν Άντεισαγγε- 
λέως ’Ερετών ή οκταετή τούλάχιστον υπηρεσίαν Άντεισαγ- 
γε,λέως ’Ερετών και Εΐσαγγελέως Πρωτοϊικών.

7. Εις ’Αρεοπαγίτην προάγεται ό Πρόεϊρος Ερετών ή ό 
’Ερέτης ό έχων τριετή τουλάχιστον υπηρεσίαν ’Ερέτου και ό 
Εΐσαγγελεύς ’Ερετών ό έχων τριετή τουλάχιστον υπηρεσίαν 
Εΐσαγγελέως ’Ερετών.

8. Εις ’Αντεισαγγελέα τοΰ Άρείου Πάγου, προάγεται ό 
Εΐσαγγελεύς και Πρόεϊρος Ερετών ό έχων ενός έτους τουλά
χιστον υπηρεσίαν, ώς καί ό Ερέτης καί Άντεισαγγελεύς Έλ 
ρετών, ό έχων τριετή τούλάχιστον υπηρεσίαν.

,9. Εις Άντιπρόεϊρον τοΰ Άρείου Πάγου προάγεται ό ’Α
ρεοπαγίτης ό έχων τριετή τούλάχιστον υπηρεσίαν ’Αρεοπαγί
του.

10. Εις Πρόεϊρον τοΰ Άρείου Πάγου προάγεται ό Άντι- 
πρόεϊρος τοΰ Άρείου Πάγου ή ό ’Αρεοπαγίτης ό έχων τετραε
τή τουλάχιστον υπηρεσίαν Αρεοπαγίτου καί

11. Εις Εισαγγελέα τοΰ Άρείου Πάγου προάγεται ό Άντι- 
προεϊρος τοΰ Άρείου Πάγου ή Άντεισαγγελεύς τοΰ Άρείου 
Πάγου, ό έχων τριετή τούλάχιστον υπηρεσίαν Άντεισαγγε- 
λεως τοΰ Άρείου Πάγου καί ό ’Αρεοπαγίτης ό έχων τριετή 
τούλάχιστον ύπηρεσίαν Αρεοπαγίτου.

Άρδρον 90 ΝΑ. 962/1971,
Ή προαγωγή τών τακτικών Δικαστών εις άνωτέρας δέ

σεις Είσαγγελικών λειτουργών, ώς καί ή προαγωγή Εισαγγε
λέων εις ανώτερας δέσεις τακτικών Δικαστών, ένεργείτατ. 
πάντοτε κατόπιν αίτήσεως τοΰ ένϊιαφερομένου μόνον καί έάν 
οι υπηρετοϋντες Εΐ-αγγελικοί λειτουργοί εις τήν πρώτην περί- 
πτωσιν ή ο! τακτικοί ϊικασταί εις τήν ϊευτέραν ίέν συγκεν- 
τροΰν τά άπαιτούμενα τυπικά προσόντα προς προαγωγήν ή έάν 
ό άριδμος τών ώς ικανών κριδέντων δεν επαρκή προς πλή- 
ρωσιν τών κενών δέσεων.

Άρδρον 91 ΝΑ. 962/1971.
Ή προαγωγή Προέϊρου καί Εΐσαγγελέως ’Ερετών εις 

Αρεοπαγίτην ή εις Αντεισαγγελέα Άρείου Πάγου γίνεται μό
νον κατόπιν αίτήσεως αύτών,

Άρδρον 92 ΝΑ. 962/1971.
Αντεισαγγελείς τοΰ Άρείου Πάγου ϊέν ίύνανται νά κα

ταλαβουν δεσιν Αρεοπαγίτου καί τ άνάπαν.ιν.

Άρδρον 1 Ν. 3810/57.

Άρδρον 1 παρ. 2 τοΰ Ν. 3810/1957 «περί τοΰ ίικαστη- . 
ρίου τοΰ Άρείου Πάγου καί τής ρνώπιον αύτοΰ ϊιαϊικασίας 
ρπί τών πολιτικών δικών», ;

2. «Διά τήν νόμιμον συγκρότησιν εκάστου τμήματος, άπαι 
τείται ή συμμετοχή, επτά μελών τοΰ Άρείου Πάγου συμπερ: 
λαμίανομένου τοΰ Προέϊρου καί ή παρουσία τοΰ Εΐσαγγελέω 
καί τοΰ γραμματέως».

Άρδρον 40 τού ΝΑ. 962/1971.
Έκπαιϊευτική άϊεια.

1. ’Επιτρέπεται ή χορήγησις έκπαιϊευτικής άϊείας άπου 
σίας ϊιά τήν άλλοϊαπήν α) εις ϊικαστικούς λειτουργούς τώ 
πολιτικών καί ποινικών δικαστηρίων άπο τοΰ βαδμοΰ το: 
πρωτοδίκου και τοΰ άντεισαγγελέως πρωτοδικών μέχρι κα 
τοΰ έφέτου καί τοΰ άντεισαγγελέως έφετών, 6) εις τούς είση 
γητάς καί παρέδρσυς τοΰ Συμβουλίου ’Επικράτειας κοοί γ) ε-ι 
τούς ϊικ. λειτουργούς τών Φορολ. Δικαστηρίων άπό τοΰ βαδμο: 
τοΰ φορολογικού πρωτοδίκου μέχρι καί τοΰ ,φορολογικΰ έφέ 
του. Ή εκπαιδευτική άδεια χρηγείται εις τούς γνωρίζονται 
καί ομιλούν τα ς εύχερώς τήν γλώσσαν τής χώρας έκιπ αιδ-εύ 
σεώς των.

2. Ή άδεια χορηγείται ύπο τοΰ 'Τπουργοΰ Δικαιοσύνη; 
κατόπιν γνωμοϊοτήσεως τοΰ αρμοδίου ϊιά τήν προαγωγή" 
Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

3. Ό άριδμος τών ϊι’ έκαστον ημερολογιακόν έτος άπο 
στελλομένων εις τήν αλλοδαπήν έπί εκπαιδευτική άδείρ δικά 
στικών λειτουργών ορίζεται διά Β.Δ., έκϊιδομένου έπί τή προ 
τάσεί τοΰ Υπουργού Δικαιοσύνης κατά μήνα ’Οκτώβριον τοί 
προηγουμένου έτους.

4. Ή εκπαιδευτική άδεια χορηγείται έκάστοτε ϊι’ εν t 
δύο έτη, ϊυναμένη νά παραταδή έπί εν ή δύο εΐσέτι έτη ϊι 
άποφάσεως τοΰ 'Υπουργού Δικαιοσύνης μετά ήτωλογημένη^ 
γνωμοϊότησιν τοΰ οικείου Συμβουλίου.

,5. Διά ΒΑ. έκϊιδομένου έπί τή προτάσει τοΰ Υπουργοί 
Δικαιοσύνης, ϊύναται νά συσταδή ειδική επιτροπή προς διαπί 
στωσιν τής γνώσεως τής γλώσσης τής χώρας, εις ήν, πρόκει
ται νά μεταβή ό υποψήφιος προς μετεκπαίϊευσιν. Διά τοΰ αυτοί 
Β. Διατάγματος ορίζεται πάσα λεπτομέρεια τής λειτουργία: 
τής ώς άνω Επιτροπής.

Άκοιβές άπόσπασμα έκ τών ύπ’ άριδ.
183/71 καί 260/57 ΦΕΚ (Τ. Αον).

’Εκ τοΰ Υπουργείου Δικαιοσύνης

Ό Τμηματάρχης 
(υπογραφή)

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ

Περί ρυδμίσεως έπειγόντων τινών δικαστικών δεμάτων. 

Άρδρον 1.

1. Ό άριδμος τών όργανικών δέσεων τών Αντιπροέδρων 
τοΰ Άρείου Πάγου αυξάνεται κατά μίαν όριζομένου οότω τοί 
συνολικού άριδμοΰ αύτών εις τέσσαρας (4). 'Ομοίως ό άρι- 
δμός τών όργανικών δέσεων τών Έφετών τών Πολιτικών 
καί Ποινικών Δικαστηρίων αυξάνεται κατά δέκα τέσσαρας 
(14) όριζομένου οότω τοΰ συνολικού άριδμοΰ αύτών εις έκα 
τον έίδομήκσντα δύο (172).

2. Αΐ ϊιά τοΰ παρόντος συνιστώμεναι δέσεις Έφετών κα- 
τανέμονται, κατά τάς κειμένας διατάξεις, παρά τοίς Έφετείοις 
άναλόγως τών 'Υπηρεσιακών άναγκών αύτών,

Άρδρον 2.
1. Ό άριδμος τών οργανικών δέσεων Προέδρων Πρωτοδι

κών μειοϋται κατά δέκα τέσσαρας (14) όριζομένου οΰτω τοΰ 
συνολικού άριδμοΰ αύτών εις όγϊοήκοντα δύο (82).

2. Αι υφιστάμενοι δεσεις Προέδρων Πρωτοδικών παρά τοίς 
Πρωτοϊικείοις Άδηνών, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης καί Πα- 
τρών ορίζονται ώς έξής: Άδηρών 18, Πειραιώς 4, Θεσσα
λονίκης 4 καί Πατρών 2.


