
Έπί τοϋ σχεδίου Νόμου «περί αύξήσεως τοΰ άριθμοϋ των 
οργανικών Θέσεων των ’Αντιπροέδρων τοΰ Άρείου Πάγου 
καί «περί αντικαταστάσεων της 'παρ. 2 τοϋ άρθρ. 5 τοϋ 
Νόμου 172/1975».

Πρός την Βουλήν τών Έλλήντυν

Διά τοΰ άρθρου 1 τοΰ υπό κρίσιν σχεδίου νόμου αί οργανι
κά! θέσεις τών ’Αντιπροέδρων τοΰ ’Αρείου Πάγου αυξάνον
ται κατά μίαν. At Θέσεις χΰται ώρίσθησχν διά τοΰ Ν.Δ. 641/ 
1956 εις τρεις. ·

“Ήδη διά της ΰπ’ άριθ. 862/1976 άποφάρτεως τής Όλο- 
οιελείας τοϋ Άρείου Πάγου, έτροποποιήθη ό άπό τοϋ έτους 
1958 ισχύων Κανονισμός Λειτουργίας αΰτοΰ καί συνεστήθη 
Δ' Πολιτικόν Τμήμα, λόγω τοΰ έν τώ μεταξύ ύπερδιπλα- 
σιασμοΰ τών έργασιών τοΰ Άρείου Πάγου.

Διά τήν λειτουργίαν τοΰ νέου τούτου τμήματος είναι απα
ραίτητον όπως συσταθή καί έτέρα Θέσις Αντιπροέδρου, τοΰ 
Άρείου Πάγου.

Διά τοΰ άρθρου 2 τοΰ αύτοΰ νομοσχεδίου τροποποιείται η 
παρ. 2 τοΰ άρθρου 5 τοΰ Ν. 172/1975, διά τής οποίας ορί
ζονται τά τής διευθύνσεως τών δικαστηρίων καί Εισαγγε
λιών, πρός τον σκοπόν όπως παρασχεθή δυνατότης όρισμοΰ 
ώς Προϊσταμένου τοΰ Πρωτοδικείου Αθηνών, έχοντος περί
που τό 50 % τής συνολικής κινήσεως έργασιών τών Πρωτο
δικείων τής Χώρας, καί Προέδρου^Εφετών, εις δέ τήν Ει
σαγγελίαν τοΰ αύτοΰ Πρωτοδικείου καί Εΐσαγγελέως Έφε- 
τών, ενώ διά τής τροποποιουμένης διατάξεως δύναται νά 
όρισθή Προϊστάμενος Έφέτης ή Άντεισαγγελεύς Έφετών 
άντιστοίχως. '■ - · . ή

Ταΰτα σκοΛοΰνται διά τοΰ προτεινομένου σχεδίου νόμου, 
τό όποιον έχομεν τήν τιμήν νά Θέσωμεν ΰπό τήν κρίσιν τής 
έθνικής (αντιπροσωπείας καί νά παρακαλέσωμεν διά τήν επι
ψήφισή» του. ,Κ /· ; ι

\ ’Εν Άθήναις τή 9 Νοεμβρίου 1976 , ■·, , :
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'Ο έπί τής Δικαιοσύνης 'Υπουργός '-,'·. ·
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ. ·

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ '
Περί αύξήσεως τοϋ άριθμοϋ τών οργανικών θέσεων τών 

’Αντιπροέδρων τοϋ Άρείου Πάγου καί «ττερι άντικχταστά- 
σεως τής παρ. 2 τοϋ άρθρου 5 τοΰ Νόμου 172/1975».

Άρθρον 1.

τών ή άντεισαγγελεύς έφετών, τών ϊέ λοιπών εισαγγελιών 
πρωτοδικών εις τάς όποιας υπηρετούν δυο ή πλείονες εΐααν- 
γελείς πρωτοδικών δύναται νά όρίζηται. ώς προϊστάμενος 
άντεισαγγελεύς έφετών. ε) τοϋ Ειρηνοδικείου ’Αθηνών δύ- 
νάτα: νά όρίζηται ώς προϊστάμενος πρόεδρος πρωτοδικών, 
τών δε λοιπών ειρηνοδικείων καί πταισματοδικείων εις τά 
οποία υπηρετούν έπτά ή πλείονες είρηνοδίκαι ή πταισματοδί- 
κα: δύναται νά όρίζηται ώς προϊστάμενος αυτών ποωτοδί-

Άρθρον 3. Ά-·
Ή ισχύς τοϋ παρόντος άρχεται άπό τής δημοσιεύσει»; αύ- 

τοϋ διά τής ’Εφημερίδες τής Κυίερνήσεως.
Έν Άθήναις τή 9 Νοεμβρίου 1976

• Ό έπί τής Δικαιοσύνης Υπουργός 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ

ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΜΕΝΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Νόμος 172/1975 «περί καταργήσεως: α) τής παρ. 2 τοΰ 

άρθρου 7 τοΰ Ν.Δ. 4352/1964 «περί διατάξεων άφορωσών 
τούς δημοσίους υπαλλήλους κ.λ.π.» καί β) τής παρ. 4 τοΰ 
άρθρου μόνου τοΰ Ν.Δ. 176/1969 «περί καταβολής άμοιβών 
εις τούς μετέχοντας συμβουλίων καί έπιτροπών» καί ρυθμί- 
σεως συναφών τινων θεμάτων».

Άρθρ ον 5.
1.

• 2. α) τοΰ Έφετείου Αθηνών δύναται νά όρίζηται ώς προϊ
στάμενος αρεοπαγίτης, β) τής Εισαγγελίας Έφετών ’Αθη
νών δύναται νά όρίζηται ώς προϊστάμενος άντεισαγγελεύς 
τοΰ.Άρείου Πάγου, γ) τών Πρωτοδικείων εις τά όποια ΰπη- 
ρετοΰν πέντε ή πλείονες πρόεδροι πρωτοδικών, δύναται νά 
όρίζηται ώς προϊστάμενος έφέτης, δ) τών Εισαγγελιών Πρω
τοδικών εις τάς όποίας ύπηρετοΰν δύο ή πλείονες εισαγγελείς 
πρωτοδικών, δύναται νά όρίζηται ώς προϊστάμενος άντεισαγ- 

■ γελεύς έφετών, ε) τοΰ Ειρηνοδικείου ’Αθηνών δύναται νά 
όρίζηται ώς προϊστάμενος πρόεδρος πρωτοδικών,· τών δέ 
λοιπών Ειρηνοδικείων καί Πταισματοδικείων εις τά όποια 
ύπηρετοΰν έπτά ή πλείονες είρηνοδίκαι ή πταισματοδίκαι 
δύναται νά όρίζηται ώς προϊστάμενος αυτών πρωτόδικης.

. · ' - I . '
Ό αριθμός τών οργανικών θέσεων τών Αντιπροέδρων τ-;ΰ 

Αρείου Πάγου αυξάνεται κατά μίαν, όριζομένου οΰτω τοϋ . 
συνολικού άριθμοϋ αυτών εις τέσσαρας (4).

Άρθρον 2. .
Ή παράγραφος 2 τοΰ άριθμοϋ 5 τοϋ Νόμου 172/1975 

«τερί καταργήσεως' α) τής παρ. 2 τοΰ άρθρου 7 τοϋ Ν.Α. 
4352/1964 «περί διατάξεων άφορωσών τούς δημοσίους υπαλ
λήλους κλπ.» καί β) τής παρ. 4 τοϋ άρθρου μόνου τοϋ Ν.Δ. 
176/1969 «περί καταβολής άμοιβών εις-τούς μετέχοντας 
συμβουλίων καί έπιτροπών» καί ρυθμίσεως συναφών τινων θε
μάτων», αντικαθίσταται ώς εξής: -

«2. α) Τοϋ Έφετείου ’Αθηνών δύναται νά όρίζηται ώς 
προϊστάμενος άρεοπαγίτης, β) τής Εισαγγελίας ’Εφετών Α
θηνών δύναται νά όρίζηται ώς προϊστάμενος άντεισαγγελεύς 
τοϋ Άρείου Πάγου, γ) τοΰ Πρωτοδικείου ’Αθηνών δύναται 
νά όρίζηται ώς προϊστάμενος πρόεδρος έφετών ή έφέτης, τών 
δε λοιπών [Πρωτοδικείων εις τά όποια υπηρετούν πέντε ή

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
• (Άρθρον 57 παρ. 5 τοΰ Συντάγματος)

Περί τοΰ τρόπου καλύψεως τής προκαλουμένης δαπάνης έκ 
τοΰ Σχεδίου Νόμου «περί αύξήσεως τοΰ άριθμοϋ τών όρ- 
γανικων θέσεων τών Αντιπροέδρων τοΰ Άρείου Πάγου 
καΙ«περί άντικαταστάσεως τής παρ. 2 τοΰ άρθρου 5 τοΰ 
Νόμου 172/1975». ' ·/

'Η διά τοΰ ώς άνω Σχεδίου (άρθρον 1) προκληθησομένη 
δαπάνη άνερχομένη διά μέν τό έτος 1976 εις 152.000 δραχ., 
διά δέ τό έτος 1977 εις 720.000 δραχμάς, θέλει καλυφθή έκ 
τοΰ τακτικοΰ άποθεματικοΰ τοΰ Π ροϋπολογισμοΰ.

Έν Άθήναις τή 9 Νοεμβρίου 1976
Οί 'Υπουργοί . „

Έπί τής Δικαιοσύνης Έπι τών Οίκονομικώε
Κ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ , Ε. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ.


