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Εχί τοΰ σχεδίου Νόμου «κερί ίδρύχεως 
Έφετείου Πειραιώς».

Προς την Βουλήν τών 'Ελλήνων

'Ως είναι γνωστόν εις την δικαιοδοσίαν τοΰ Έφετείου
Αθηνών ύχάγονται τά Πρωτοδικεία ’Αθηνών, Π αιραιώς, 
Χαλκιδος, Θηβών, Λεβαδείας, Λαμίας, Παρναχχίδος καί 
Ευρυτανίας, αί χεριφέρειαι τών όχοίων αριθμούν χληθυσμον 
χλέον τών τριών εκατομμυρίων και εμφανίζουν το μεγαλύτε- 
ρον κοσοστον τών χυναλλαγών καί τής έν γένει οικονομικής 
δραστηριότητας τής Χώρας. Ευθέως ανάλογος κρός την 
τοιχύτην εκταχιν τής δικαιοδοσίας τοΰ Έφετείου ’Αθηνών 
είναι καί ή κίνηχις τών έργαχιών αύτοΰ. Σημειοΰται μονον 
Οτι κατά το τελευταίον έτος το Έφετείον Αθηνών έξέδωκε 
£9.895 χάχης φύχεως άκοφάσεις καί βουλεύματα, γεγονός το 
δχοίον δηλοί ότι έκαστος δικαστής έξέδωκε 20 χερίχου κατά 
μήνα. Τά λοιχά δέκα ΈφετεΤα τής Χώρας έξέδωσαν όλα 
ρμοϋ 10.463, με αναλογίαν κατά δικαστήν 15 μηνιαίως. 
Είναι χεριττόν νά χημειωθή ότι άμεσος συνέχεια τής χωρεύ- 
σεως ϋχοθέχεων ένώχιον τοΰ Έφετείου ’Αθηνών, είναι ή 
Χαθυχτέρηχις χερί την έκδίκασιν αυτών καί την έκϊοχιν άχο- 
βάσεων. έφ’ όσον ό μέν κροχδιοριχμός τών ϋχοθέχεων γίνεται 
μετά τρίμηνον τουλάχιστον άχό τής εισαγωγής, ή δέ έκδοχις 
άχοφάσεών μετά δίμηνον άκό~τής συζητήσεως. Έξ άλλου, ό*. 
Αριθμός τών 20 άκοφάχεων τάς δχοίας έκδίδει εκαχτος ϊι- , 
Παστής κατά μήνα, λαμίανομένου ύκ’ όψιν καί τών άχαχχο- 
^ήσεων αΰτοϋ εις ετερα διοικητικά καθήκοντα, συνιστα ύχερ- 
βολικήν έχιβάρυνσιν αύτωνν
|| Κατόχιν τών ανωτέρω . ϋ.ρίθη χκόχιμον νά σμικρυνθή ή 
περιφέρεια τοΰ Έφετείου ’Αθηνών διά τής ίδρύχεως καί άλ
λου Έφετείου εντός αυτής.
S Διά τών διατάσεων τοΰ χροτειναμένου σχεδίου Νόμου ιδρύε
σαι Έφετείον με έδραν την χόλιν τοΰ Πειραιώς καί χερι- 
ίφερειαν την τών. Πρωτοδικείων .Πειραιώς, Χαλκίδος, Θη- . 
ιών, Λεβαδείας, Λαμίας, Παρναχχίδος καί Ευρυτανίας. 
ΪΕτως εις τό Έφετείον ’Αθηνών θά καραμείνη μόνον ή χερι- 
Ιφέρεια τοΰ Πρωτοδικείου ’Αθηνών έκ τής όχοίας χροέρχεται 
jro μεγαλύτερον. χοσοχτόν ήτοι τό' 80/σ χεοίχου τών ένώχιον 
!τοΰ Έφετείου ’Αθηνών άγομένων ϋχοθέχεων. Ή λειτουρ
γ-ία τοΰ νέου τούτου Έφετείου θά έκιφέοη την. κατά 20% 
μείωσιν τών έργαχιών τοΰ Έφετείου ’Αθηνών, ώς καί την 
ταχυτέρ-χν έκδίκασιν τών ύχ’ αύτοΰ δικαζομένων ϋχοθέχεων. / 
■•Περαιτέρω χροίλέχεται ότι εις τό μέλλον ή χεριφέρεια τού 
ιδρυόμενου Έφετείου θά δύναται νά μεταβάλλεται διά Π. 
Διατάγματος, κατά τάς "κέιμένας διατάξεις, κροστιθεμένων 
εις τοΰτο ή άχοχχιήμένων έξ αύτοΰ έδαφικών χεριφερειών έξ 
άλλων Έφετείων. ■ .

Τό ίδρυδμενον ’Εφετείον χροίλέχεται. νά έχανδρωθή έ>. 
τών ΰχηρετούντων ήδη δικαστικών λειτουργών καί ΰχαλλή- 
λων έντος τοΰ νομοθετημένου όργανικοΰ άριθμοΰ αυτών και 
κατά συνέχειαν ή έκιβάρυνσις τοΰ-χροΰχολογιχμοΰ θά χερι- 
οριχθή εις μόνας τάς λειτουργικάς δαχάνας ,τοΰ Έφετείου 
(μισθώματα, καθαριότης, φωτισμός κλχ.). Γ- .*

ν Τέλος, διά τοΰ νομοσχεδίου ρυθμίζεται ή κατά τον χρόνο» . 
ένάρξεως τής λειτουργίας τοΰ συνιστωμένου Έφετείου Πει 
ραιώς, μεταβίβασις εις αυτό τών έκκρεμών ϋχοθέχεων χαρά 
τώ Έφετείω ’Αθηνών, αίτινες χροερχοντκι έκ τής χερίφε-' 
ρείας τοΰ συνιστωμένου Έφετείου. Έχίσης χροβλέχεταε ή δυ- 
νατότης έκδικάχεως τών κακουργημάτων άρμοδιότητος Μι
κτού 'Ορκωτού Δικαστηρίου τής χεριφερείας τοΰ Πρωτοδι
κείου (Έφετείου) Αθηνών εις τά έν τή χεριφερεία τοΰ νέου 
Έφετείου Πειραιώς λειτουργοΰντα Μ.Ο.Δ., διότι δεν είναι 
δυνατόν, οΰτε χρέχει νά έκδικάζωνται όλα τά κακουργήματα 
εις τό μοναδικόν Μ.Ο. Δικαχτήριον ’Αθηνών. Έχίσης χρός 
άρχιν χάσης τυχόν άμφιδολίας ορίζεται ότι εις τό συνιστώ- 
μενον Έφετείον Πειραιώς, θά δύνανται νά χαρίστανται δι- -

...... % . . ... L\
κηγόροι ’Αθηνών καί Πειραιώς οι εχοντες τά^χρός τούτο 
χροσόντα, ώς άλλωστε τοΰτο συμβαίνει κατά την διάταξιν1 
τοΰ άρθρου 54 τοΰ Κώδικος τών δικηγοριών με τά λειτουρ- 
γοϋντα ήδη δικαστήρια ’Αθηνών καί Πειραιώς.

Έχομεν δθεν την τιμήν νά χαρακαλέσωμεν την Βουλήν 
όχώς χεριβάλη διά τής ψήμου της τό χαρόν χχέδιον Νόμου.

Έν Άθήναις τή 27 Μαρτίου 1976 
Ό έχί τής Δικαιοσύνης Ύχουργός

ΚΩΝ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ

ΣΧΕΔΙΩΝ ΝΟΜΟΤ
Περί ίδρύχεως Έφετείου Πειραιώς.

Άρθρον 1.
1. Συν^^τάται Δικαχτήριον Έφετών ύχό τό όνομα «Έφε

τείον Πειραιώς», έδρεϋον έν Πειραιεί καί κεριλαμβάνον έν 
τή δικαι^οχία αύτοΰ τάς χεριφερείας τών Πρωτοδικείων 
Πειραιώς, Χαλκίδος, Θηβών, Λεβαδείας. Λαμίας, Παρνασ- 
σίδος καί Ευρυτανίας, άχοχχωμένων έκ τής δικαιοδοσίας τοΰ

.’Εφετείου ’Αθηνών. At οότω καθοριζόμενα! χεριφέρειαι τών 
Έφετείων ’Αθηνών καί Πειραιώς έφεσής, μεταβάλλονται διά 
Προεδρικού Διατάγματος έκδιδομένου κατά τάς κέιμένας δια
τάσεις:. - .----- γ-.-γ:----------- ’—----------------------------— -----

2. Αί Όργανικαί θέσεις δικαστικών λειτουργών καί ύχαλ-
λήλων τής Γραμματείας τοΰ συνιστωμένου Έφετείου καί τής 
Εισαγγελίας αύτοΰ, άρισθήσονται διά Π. Διατάγματος, έκδ'ο- 
θηχομενου' χροτάχει τοΰ Τχουργοΰ Δικαιοσύνης, έκ τοΰ συνό
λου τών οργανικών θέσεων τών δικαστικών λειτουργών καί 
δικαστικών ΰχαλλήλων^τοΰ Κράτους, άνευ αύξήχεως τοΰ συνο
λικού όργανικοΰ άριθμοΰ αυτών.· .'

} ’ -Άρθρον 2.
1. Αί ένώχιον τοΰ Έφετείου ’Αθηνών χάχης φύχεως έκκρε- 

•μείς ύχοθέχεις χροερχόμεναι έκ τής ώς άνω όριζομένης χερι- 
φερείας τοΰ Έφετείου Πειραιώς,'μεταβιβάζονται αυτοδικαίως 
καί άνευ διακοχής εις τό Έφετείον. Πειραιώς, χλήν τών ύχό 
δτάχκεψιν ευρισκομένων. *
• 2. Κακουργήματα άρμοδιότητος μικτού 'Ορκωτού Δικαστη
ρίου τής χεριφερείας τοΰ Έφετείου ’Αθηνών, δύνανται καί μετά 
την έναρξιν λειτουργίας τοΰ συνιστωμένου Έφετείου Πειραιώς 
νά έκδικάζωνται έν τη χεριφερεία τοΰ Έφεφείου Πειραιώς. 
'Ο χροσδιορισμός τής έκδικάχεως. γίνεται κατ’ αίτηχιν τοΰ 
Είχαγγελέως Έφετών Αθηνών, ύχό τοΰ Εισαγγελέως Έφε
τών Πειραιώς, εις ον διαβιβάζεται μετά τής αίτήσεως καί 
ή σχετική .δικογραφία.· . - .*./ 7 ..

" ' Άρθρον 3. ’
. Ή ήμερα ένάρξεως τής λειτουργίας τοΰ συνιστωμένου Έφε- 

τείοΛ Πειραιώς καθορισθήσεται διά Π. Διατάγματος, έκδο- 
θηχομένου χροτάχει τοΰ Τχουργοΰ Δικαιοσύνης.

, * Άρθρον 4. ·
Οι δικηγόροι ’Αθηνών καί Πειραιώς δύνανται, νά χαρί- 

στανται καί ένεργοΰν τάς σχετικάς διαδικαστικός κράξεΓς 
ένώχιον τών Δικαστηρίων άμφοτέρων τών άνωτέρω χόλεων, 
κατά τά άρθρα 35 καί 36 τοΰ Ν.Δ. 3026/54 «κερί τοΰ Κώδι
κος τών Δικηγόρων», έχιφυλασχομένης κατά τά λοιχά, τής 
έφαρμογής τών διατάξεων τοΰ άρθρου 54, τοΰ αύτοΰ Κώδικος.

Άρθρον 5. _ ..■·'·
Ή ισχύς τοΰ χαρόντος άρχεται άχό τής δημοχιεόσεώς του 

δ^ά τής Έφημερίδος τής Κυβερνήχεως.
Έν Άθήναις τή 27 Μαρτίου 19Τ6 
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