ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Tcv ηχεοιμ, νόμον «Τροποποίηση ϊί«τάξεων τον. Κώδικα των
Λιχηγύρο» χαι άλλες διατάξεις».
Π ροζ τη Βουλή των Ελλήνων
Με. τις διατάξεις τον Σχεδίου Νομον »j **οί»λλουμί
■^.ο ψηοιση σχοπουνται τα εαης:
Αρόρο

1.

Με την «σοΐο στο δικηγορικό σώμα συνταξιούχων άλλων
χλΐδω//' εχει όιχτaper/tei, σε βάρος των μη συνταξιούχων
δικηγόρων. η νσοτηιο ·ενχ·α-ριών
χα: δ<Λ·*τοττ(των - ~ην
ο.τχηση της όι.οοηγορωας
e>?·1 ώ-.γε: « ελεύθερος ™αγ
■ - ί/οματ-.χος -ιτ/παγων.σμκ/ς -βοοο χρέπεε να στηρίζεται μόνο
- οπη μόρφωση. την· εμ-πειρια νχ.α< τις -άλλες προσωπικέ, ιχννστητες των ανταγωνιζεμμνων ελευάέρων «παγγελιχατιων
«χηγορω·. Η πρατει-νομενη διάταξη .της *ap. ί τον ν*ον
αράρον-63Β που πρ οστιάεται μετά το xp-Spo 63Α στο Ν.Δ.
31>2<>/ι1954 «περί τον Κ ωδικός Δικηγόρων» ατοσχοπεί στη.
αποκατάσταση «ων -ενχαιρ.ώλ χαι έιννατΕτήτω* για την
άσκηση της δικηγορίας.'iV αυτόν το -λόγο στην ειϊίχή αντη κατηγορία' ονχ-ηγόρων. που ξεκινά ·χια·ι συνεχίζει
την
άχηση της δνχηγαρίσς-με -ov-utc;, εν^ίίχότερκς γι’ -αντεύς
σννάήκες «άιδάλλεε έν.ατ/ - περυαρισμό, την -αναστολή κατα
βολής τη; σύνταξης ή άλλης ταραχής κατά ,το χ?ον:χ,
ί>.άστημχ που ασκούν τη δικηγορία. Έτσι, οι Φύκηγόροι αυ
τοί έχουν . να -επκλέξουιν. είτε .την .έξοδο . αχό Τη δικηγορία
χαι-τη συνέχιση της .^/ταξιοδότησης, είτε .την ττροτωρινή
.αναμτολή της λχ/ήτ,ς στης σύνταξης χαι .τη συνέχιση. . της
: Εικηγορίας. ' ο·': · ·τ ·
·*-,·.- τ ιτσ —·-.
.:>
Με τη-/ παρ. 2 τεο ζέον άρφροο 63Β εν. σάγοντα ·. Οςτσμενες εξαιρέσεις.
",
'
.. Η-εξαίρεση-το» -ανολών. διχςτρλογείτσκ. αχό -πις ιδιαιτίρα 'Ενάμενε-ίς προσωπικές μ»»ν-3· ήρθες. 'κάτω-,-από ;τις -οποίες
όσχεά/ τη Έικηγορόια. Για τον toco λόγο εξαιρούνται καν
ο·ί αναρςηρει. η εξαίρεση-.το» οποίων αποτελεί _ χαι ανχγνώρ.ση -της -λυσίας ,της vytizi χα: σώοαπιχής αχερακόττ■ τάς τους οπήν .υπηρεσία της π-ατρίϊας. Ή εξάίρεση ..των
αγωνιστών της: Εάν-.χής Αντιστάτης χιζι το» ,'&ωχδέντω''’
■
τη·/ περίοδο .τη-ς ϊτητατορίχς απηαελεί ‘ιτ/αγνώρ ιστ
της χ-5ν:χής χαι οημοχραπχής χροσρορας τονς.

άλ/χς όιβ&ιχαστιχες πράξ«ς*της χροίόιχβσίας χαι της χνριζς όιαΕιχασεαμ Καπά σννέπείΐα, itα αοξηάοόν τα «σοίο
των σιχηγοριχων ,σνλλόγων χαο των ταμβέων.
2. Από Τη/ προει'σπραττόμβνη ότχηγορσχή αμοιέη. μπεροά/ οι ί./χηγοριχοί σύ/.λογο. να παραχρατήσονν. χέρα απ:
τη παραπαινω 10% χα: άλλο ποσοστό, με τη οια^ιχασόα πον
προόλέχεται χα; ρι/όμίζοται αχό το προτεινόμενο νέο άράρι 96Α τον ΑΤ.Λ. 30^6ι/1954, για να εμχ/χντισονν χα:
νρ Ενναμωσονν τονς /χγαριασμούς ή ταμεία σονερηασίας.
τον ήοη λειτονργοά/ χαι προβλέρρ&'/ται από το νόμο χαι με
σνγχιεχρ,ιμένη ’-Ειχηγοριχή ύλη. Έίϊιχάτβρα ση·μερα, παρα
κράτημα πον μπαίνε: σε χοτκ Ταμείο για Εια/ιμι,ή. "προ ο λό
χε: το άρ&ρο 161 παράγρ. 1 ν.Σ. 3626/1954 (συμβόλαια),
όπως (οντιχαταστά-άηχε με τη/ παροτγρ. 1 τον. άρθρου 25
τον ν. 723/1977. άρ-άρα 9, 10 τον ν. 1093/198(3 (αμοι
βές ,ρτχό απαλλατριώσεις, σονόιχεες προσωρινός χαι οριστι
κός σε πτωχεύσεις).
Το νέο άρ·νρο 96Α ατχτε/χοπο.ι ζπό τέσσερις παραγράροος στις οποίες προόλεποντα: ειΕιχότερα τα εξής:
Στη πρώτη βαραγριαρο προβλέχετα: .το παρακράτημα
.που σνγχετ/τρώνεται από Τα σμεόόλαια, αχαλλβτρεώσϊ·ς χαι
σνν-άιχίες, χάάώς χαι ,το _παραχράτημα. too άρθρου. 96
-Στη όε-περη παρά~;ραοο προίρλέπεταιΐ παραχράττχτη από
:αμο:β·ές εχχα%αρισΤών κληρονομιών χαι 3α«τη!»κί>ν. :
Στη/ τρίτη μρΌδλέχ'ε^σοι.η άπόϊ'σση .χου «π0Λο:πον πςτού,
μςτά από ,πη/ τ»£»χρά)7ΐρη)_στρ ^txxtejJjo διχηγόρο,. .
' ΣΤη/ ,Τετάρτη προσδιορίζεται η χρρνοχή - εραρμογη ,ττς
επέκτασης ,τού όζσμού. .
'
■/
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Οε δ-.αταξε-ΐμ τον άρ^ροο 237 του Κώό. .Πολ Διχ. για
■ατη/ χμ/τχατά-άςση τισ-/ μροτάσεω// ενώτια/ άλ/.ο»' Ειχασττ,• ρίων, χ/λ·// τον με/Λομελεός, με σν/έχετ·.α -τη/’ ερηρχ^τχία.
•ρχρξ&ηχε. uxe.p'0o/rxa αόστηρή ό.όττ; ‘σΤα πολμχέλ'ή Πρωτο,&ιχβόα σννή-άως 2&/ ixEiEtfrat όροστιχή οΐπόραση. " αλά.ά πρά,-ξη Αιβξαγωγτής αποδείξεων, στα Ειρηνόδιχέία οι 'αποδόσεις
είναι συνήύ'ως .μπλές χαι στα Κρετείσ" η σνςήτήση είναι
,^ στίκηόονς τοτπιχή. Ε}/ώπιον των -μονομελών - Πρωτρϊιχείων
,'ομως η προχχτάάεση πρέπει ,να ϊιατηρηόεξ αοού το ϊιχα^στήρ'Λ'γρα σοβαρές χ-σττά το πλεόστον ιτοοόέσιες εχΕίόει ορι.. στιζή ιαπόραση χαι ,πρέπε:: να έχει απόιψη τον ,έγμαιρα τονς
ισχνρισμονς των Εϊανίχων.
: τ:·ί *

Η εξαίρεση tojv σανταξτονχο» των οποίων η sir/τάξη
- -. -Ρια tw -ίδιο 'λόγο χαι οι Λνθχρτόσεις πρέπει να γίνο. -άεμελ:ό)τ/ετα;.τττηΓΖ,παρρχτ^ νςηρεσι.ών asov.ie ,^β ήταν *τνμ,χπαιμιόχρι τηρ έναρξη της σύζητήσεως το αργότερο. Όήχως
, ξίόαστη με το .λειτούργημα. αΡν.ξιχηγόραν 'ϊιοΛίολογείτα: ιχ
: χαι-εόώ η προ&εσμια των πόντε -τμερώ/ γτ.α την προχατά• τον .λόγον ότι .ήταν, εύλογη χαρ οΐχαιολογαιμένη η προσσοχίτ
ύεση όαωρήάηχε απερόολιχά μεγάλη χα: γι’ αυτό περιορίτονς να .'ασχήσον/ .το ί.ιχηγοριχό επαάΚγϋύρΐ-α μετά τη σοντασόηχε σε τρεις πλήρεις εργάσ^νεη ημόρης, πού ελαι ·απόξ οσότηστ, .τονς, χωρίς να στερηάοάν .τη σύτταξή τονς
τλντα' .αναγκαίας για να μελετήσει 6" διχαστής τη'διχογραΤε/χς, η χξ αίρεση των . συνταξιούχων ξιχαστιχών λε·- ,-ρία χαι να κάνει πς απνΕείξεις στο ακροατήριο.
τοοργάν, χείάηχο α/αγχαίο xa ,σχόχτμη ο:ότ: η εοχέσεισ
Στις ειδικές Εσοόιχασίες δε γεννη-άηκαν πσοβλήχατα από
τωτ/ τ.·χαστ:χώτ/ Λχτοονργών να Μχηγορήσεση χωρίς ιεριο- -τη/ χστάάεση των αρο/τάσεων ϊσΆ ακροατήριο χατά τη σν- ρισμεύς. .ρκοττε/χ! . ρρνσγχαίο .τναχλήρωμα της χςροαωχιχής . ·. ζήτηση των oct/βέσεων χα·. γι’ αυτόν το-λόγο χρίόηχό σχέτχραι λεττοοργ-εχής ανεξαρτησίας - Τοας,. ον χ»-3εν χασαγνω- ιχιμο να επα^αοερ-βεί το παλαιό χαάεστώς. " τ---— τ-τίΐτ/τσ τα u-εχνε/.τήχατα της προΜΟ/αίας αιτσής.
-σ --Τέλος, χρόάηχε απαραίτητο η' δήλωση τον άρ·δσόν’242
εέας. 2 .να μπορεί ya γίνεσαι το αργότερο την χροηγοάμενη της Είχασνμοο τμέρας αςον οι προτάσεες μποροάν να χα-Ac-Spc 2.
τατε-Sovv στε ακροατήριο εχεί όπου η συζήτηση δεν είναι
1. Με το άρ-νρο 23 τον ν. 723/1.977. ποη.αντιχττέστησε
.πραροριχή.
(
.ολόχληρο pro άρ-ύρο 96 τον ν.ί. 3026/1954, χρο^λέπετα. ΆρΆ.ρο 4.
■τ, χρςείστσραξη της οιχηγορτχής αμοιβής στις χχ*χκές χαι
1.
Με τ.·ς διατάξεις των παρ. 1, 2 χασ 3.ρυθμίζονται
τχλιτιχξ; οχονέσεις, εχτός από ορισμένες εξαιρέσεις.
τα αχόλον-άπ:
. ..
.
Η παράγραοας 8 τοο άρ^ρον 23 τον ν. 723/1977 προΗ προσρνγή του Εϊχαστιχού λειτονργού πον χρίότχε -ι»
βλέπε» την παρχχράτηση αχό τονς ϊ·.χηγοριχούς σνλλέγονς
προαγωγή χα·: παραλείς/άηχε,^χωρίς ήτα την άσκησή της
χοσοστον 10% από .τη/ -πρ^σπραττάμο/η αμεκδη Το .χοσο_νζ_υπάρχει χμμία προϋπόθεση, ϊίενχολύνει. την επανεξέταση
- στό ,αντό ,μοιράνετται: <α)-2% στοος 3ιχ. σολλόγοος,. 6 ΐ 3%
της ντπόΰεσής του σε δεύτερο βα-άμό, μ^. «τα πλεοτ/ε χτήμα τα
στο Κ.ΕΑ.Α. χαι γ) .5ίό στα Ταμεία Πρόνοιας.
μώον μια τέτοια επανεξέταση σονεπάγ*έταη_όμως δοσχεραιΜε την προτεσ/ήμενη τροπατσνίηση χα-άιερώνεται η επέ,νει μεγάλως τη λειτουργία, της οπήρεσίας χαι επιβραδύνει
χταση της προείσπραξης, /της όιχηγοριτχής .αμοΛής χ·α:· σε
τη_ ητη/άχωση το»_ διχασττ^ίωνν Εξάλλου η απεριόριστη

—

2

Προσφυγή σχίμ ολομέλαεττ χατά των *α»«>ιάσ&ων του Α’>ωτά. του Δ.χαστηΰού Συμέοωλίον μερών» το χύρ&ς τον αφού χαμία .αχ όρασή .ταμ 'αρνηητχή για itxMTtwi λειτουργό ως
,χρας Tip - «ροατγώγίη,. & -ία 'διαφυγε*. της' χρε-σόολής. Ts
. ανώτατο αυτό όργανό της Διοιχησης της Δοχαιοσύνης αίΤατρήαεό.αι με ;αυτέτ/ τον τρόπε αζ υπηρεσία ρράδιχασιας
της χχετιχής υχο-ύέσεως γιο την ολομέλεια. Συνεχώς εί
ναι υτηρεχΟτχώς ωφέλιμο να τε-Αεί προϋπόθεση γεα την
.άσκηση της προσφυγής χαι ως τέτονα πρέπει να είναι αντή χεν εχ-φράζε-ι Η(·&α&ότήτα εσφρ,/,μένη; χρίσης τον Ανώ
τατου ΣυμόοολίοΟ χα: αντιστοίχως ευδοκίμησης της xpoσρνγης. Έτσι σύμφωνα με
τις χρετΓθ:ν·ά.υε.νίες ρυθμίσεις
χροχφογή ασκείτο»: α) χατά της σχετικής απόφασης το*.
εχραέ/ελούς Ανώτατου Δικαστικού Συαίουλίου όταν εκείνες
τκν χαραλείφ'ληχε έλαδε δύο ψήφους χακ £) χατά της αχ>·,
φττης τοο μντεχαμιελ'ούς Ανώτατου Διχαστικού Συμδουλίοο..
όταν εκείνος χοο χ·σρ αλείφ-όηχε έλαόε Τρεις ψήφον; χρο··._
κειμένου για τ,ννς διχ-αοτεχού; λειτουργούς τον ΣνΑον/ ίτυ
"της Εζιχρεετεί ας. των .ταχτικών διοικητικών δικαστή; ιων
κοπ των χολιτιχών χθι ποινικών σικσττηρίων και κατά το;-.
. απόφασης Τον Ανωτάτοο Δικαστικού ταν Ελεγκτικού Συνε.δρίου όταν εκείνος cuou κμίάηκε γα -διορισμό ή προαγωγή.,
χαι παραλείφ-όηχε έλαδε δύο ψήφους. Με το συγκερασμό-;
ψυτόν xs: u ϊικασ'τίκό; λειτουργό; προστατεύεται ζχο ενίι- ·
χομενη άδικη παράλειψη'—^-ψατ^λογ^ύμενη αχό την οπά;-..
χοοχα οπέρ απτού σημαντική με^οώηφία— χαι τα δικαστή-;,
ρια στελεχώνονται απροσχϋπ'τως χωρίς χρονολόγηση’ σφάλ- ,
ματος αφού διεν uxip^et σχετική. •χΓ’.οώηφία ή η υζάρχουστ.
■άνακ μεχρή.

—

εξήντα (60) ύέαεες (3 ΠροέΔρων Ερετών, 17 Ερετών, 7
Προεορων II ρωτοέιχών χα: 33 Π ρωτοδια,ω·---- Π αρέίρων).
Ο: ·αύ·ρόες χαο χάνω χιροήγωγες, οχοοννάμωοατν ooaraXrixa
τη όζτη ί Διοι-χητιχά Π ρωτΑ χεία) .αχέ έμχειρονς ίιχαοτέ; χα μάλ'.ατα των μεγάνέη; χτηηαης Π ρωΤοϊιχεέων.
Με τη·' χροτεινόμενη ίιάτβξη της χαρ. 7 χμοάλέχεται
η ·χ·ιαατολή χλήρωτη; των 4>:έαεων τον τρίτον Ρτβίίον ;η/..
τριών όέτεων II ροέορων Ερετών, ;εχα εχτά άέαεων Ερε
τών xjzi εχτά ύέαεων
ροέζρων Πρωιτάοιχών για πέντε
μοονιζ. Η ρν-δμ-.η ζατή έχει χχοτχό τητ/· αχορογίή -αχοοννομωαης αχόμη χερισσότορο της όάσης (Αετεων Προντοδιχώ-ν) χατά χρόχο ώστε οι ατννέχειες εχ των αάρόων χροαγωγών βχμ έγιναν, να είναι λιγότερο δλαχπχές για την
ομαλή λε:τονργία των μεγάλων Π ρωτΟϊιχείων ταο Κράηοος..
....
. ;.·
C. Τέλος με τη ρύ-ύμιτη .της Χαρζγράρεο 8 σχοχείτα:
η χαλάτερη ίονιατή tc άχ/.η-η των νεοχροαληράέντων 0Γ;
Παρέορων χζι αοτώ*/ xou χρόχει,τζι να χροαληρΑοόν χροσεχώς, με -αχόσχαση γιε μια τριετία έμπειρων Ερετών στα
Π ρω τχ-ιχεάζ, <χ oxo-ioc Αα χροεδρεύοον των τμημάτων των
Πρώτε? χε ίων, -τα omta ·ματά το χλείστον ορχοτ ελοόν τα ι
οχ» ΓΙαρέίροο; νεοχροσληράέντες χαα Πρωτάίίχες 2-—5
ετών με μιχρή σχετιχώς χείρα.
. ,...·.^ ... ;.
.). ... .-.

1 Αράρο 5.

; η Με τις νδιαοά£,ε;ς απάού τ&ι» άρ-Spoo οτοοχείται·: 1) η ί-ανεατότητα σύστασης Ιατροδιχ'αβτι'χών Ππηρεσιών στις έδρες
(των Πρεώτοτιχείων χαι oyt περοοριστιχά στις έδρες των
Βρετεέων όχω; χροέλόχετζι μέχρι σήιερμ στην χχζρ. ί.χοο
ν ,;2^ Mt Tr, ονάταξτ, τττ,ς .χαρ. 4 χροό/ν£χετβι r, σναμετοχτ, .1 άράροο. 5 τοο. ν.δ. 885/’i^7d gao awT’.xordtrrorast χοκ 2) η
δυνατότητα διενέργειάς των εργασιών των: cjxtz-Sησομένων
-τον Ρενϊχβύ Ex to ρόχοο της Βπιχρατείοος . των.. ταχΤΓχών
ΙαΓτροο.χασττ χώ./ Ι'χηρετ.-ιών στα εργαστήρια των οιχείων
Αο χηττχών ϊιχ'αοτηρίων, (χε: σνμίΟνλιϊντιχή γνώμη, ττις ανΠτπ^εοισχήχίων ή Νοσοχεμαίων όχως χροχπίάετοτ. στην χαρ.
,νο%»βσε;ς τον.-Ανωτάτεν! Axztttxjov Σομδονλίον Δκτ.χητ:-]
2
τού ίδιου άράρου του (ανωτέρω νομοίετήματες. ■·'■■■ * -■
;μή; _Δ; χαιορννης όταν τνζτ/τνάντοη σ’ αντί ^έμοτ,-α χον ζφο: zrovy. την εζτηρεΤιαχή χζτάοχζττ; των δεχβστιχών Arrrcvp, γών .των ,ταχτΓχώ/ οκ^χήτιχώ/ ϊίχϋστηρίω/·. »·. .
·.-j
Η ρ'άύμ'Τη ιαντή ε·νζ: χτοαραέτητη γιατί ο Γίνεχός £χίτροχος, /Λ-γω- της φντης των .χζΔηχτ/των τον έχει άμε τη
χαι- ·χροαωχ’χ.ή εχατή με. Γ“άς· 'i-wry.TjTtx.ov; ϊίχΛΤτες χαι
eTrr ύα μχορει να νχ·:ί·:·η-$&: το Σεχιίονλιο με αωττές

οηγήτείτ.

- -

-

■· "

1· --·:

. Μ’ αυτήν .τμ/ τρέχε επιτυγχάνεται ευχερέστερα η εχιλο. γή της χχτάλληλης χεριοχής γι·α τη σύσταση Ιατρό:tooar,στιχής Τχηρεσίας χαι μάλιστα όχου υχάρχε: σχεχ.χη υχ&.Εέιλή (εξοχλιστχένα εργαστήρια χ.λχ. Νοχοχυμείων ή Π ανέχιστηχίων) χοο εξασφαλίζει τ·ην ανέξοδη χαι άρτια λει
τουργία· της Ττηρεσίας.

-. - r .·

-
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-

Άράρο 6.

■:γ 3. Με τη i:0TOςη. της χαρ. 5 χροΕλεχετατ. τ, τήρηοη ''
τ-’ Γεί/ίχή Εχιτίοπεία τη»ς- Ertxpαχείος των
οαχτ:χών *·
ί. Η χσμμετοχή των διχηγόρων στην χροόιχασία y.z: χσθ!θ;χττ:χων οο/.ααττοεων οττμ.·α.ών μαχεν.ων ό/»ων . των ϊιτά τη χ/ζή^ηαη των ίιοιχητιχών μχυλέσεων ε-ίναι αχαρατητη λόγω της σοβαρότητας των υχό .χρίση -ύεμάτων. Η
χζατ:χων λο:τονργών τη·ς Γε'τχής ·Εττροχείας χαι τωι> τα-'
ΧοΑ'ημερινή χράξη απέδειξε ό: οι ιδεώτες διάδιχοι χατά
7,τ:χών ορτχηττχών 5:ν.αττηρ·.οι*< χζ-νώς χαι τον/ οχαλλή-

/.(ι>ν *τίι>ν ν;;μ|ί3'3ίΐ(»)*(ι touj.

^£9tX.a^jL6sr/0VT

ό/.α τα οτο^έχα χον χρο^λόχττα·. crzi τ:ς χείμενες ί:;τζ. 4. Με τη 6οά-Αοη της χζρ. 6 χροΑ-όχετζ; τ, οονζτόττχα τνγχίόττΓ,ταςς τνμέονλεαατιχών ομζϊων εργ-αττας χον ύα
ιχχνόττ/δον·, το έργο της Γεν.χής Γρ-αίμ-ιζτεέζς της Εχτχρα—£Λ’2» το>ν ταχΤ:χών 0Λ:χητιχών ο:χ·ζττη:
/Αγω της φνοεως της ως εχττελ-χοά χαι βνντο·«ΓΤ!χον οργάνον

5. Με τ; ν. ·! 405 Μ 983 (Φ£Κ· 182) ολοχληρώ-5ηχε τ
ΐ:χζ.Ο0θτίζ τ-ω·-' ταχτ'.χών ;Λ.χηττ.χών οεχαττηρίων χα:
Λτχχψήχανε s’ χντά ό/χς τ. έ·.ο:χη-τ-.χές ο;αο;ρ:; οντίας
χ:ν οεν zj.-jTtr uAy;: τότε νχζχ-Set.

Για την τ;τ:;αετώχ;τη των νέων τούτων οχονέτεων να:
όχτΞ· τχττ.χής (χρόέλ·εψης. ααχηύήχαινε χατ:ζ 45% χερ:χον ο: χτάρχονοο; τότε <5έαε·.ς των ο ο'.χητιχώ·. όιχζττων.
ήτο; χ,ατά 180 « τρία ατόξια .χάΜ ένα -αχό τα οχοία χερ·;/.άμ6·ατ« τρεις (3) ·5έχεες Tlpozlpuy/ Εφητών, οέχα εχτά
ί17)..·5’έπζ:ς Ερετών, εχτά (7) ψέοε, ς Προέορων Πρωτο? χών χα: τριχ/τα τρεις (33) -S-ετεις Πρωτοϊίχών—Πϊρέϊρων. ήτοι τ'-νο/ζ· Αέτε'ς ·60 X -3 ίτον 180 (άρ-5ρο 2 ν.
1406/83). Αχό τις χκ· χάνω ίοαεις χ'ληρωιύήχανε ;ε
χροογωγές μέγρε οήμερα ο: των Αν; χρώτων στζϊίων
(60X2 ίτον· 120). έμειναν ;ε γιο ταχτοχοίηΤη 0; λοιχίς

ΊΛίνισ είτε ενεργούν μόνοι τους, σχότε. η οχοστήριξη των
σομρερά/τω-^ τους είνατ χ'/.ημ(χελέστζτη, είτε χτεο5ύνα;τ,αι
σε μη όιν.ηγόροος «φορολόγους χ_λέ:.)) με αχοτέλασμα να ϊρα
οχ: '.ομάμω: ένα χλτ,άος 'ατόμων ανεάλυνων του ζηειώνονν
το έιχηγορτχό σώμα χαι τ»ς τΕιώτες δχαϊίχους. Τη1 άτση
της ανωμαλίας αυτής επ.όιώχσυν οι χροταινόμενες διατά
ξεις των xsrp. 1—7 του άρόρευ 5. Σημειώνεται; ν:\ στις
μιχρεύ αντιχειΔένοο uxu-ύέτεις 7ναμ6ά«τα: χρόνοια ώστε ο
ιϊ ώτης διάδ'.χχς να μχορει vc ενεργεί μόνος του. Έτσι
δε Δα εμποδίζεται, εξαιτίας Ειχαστιχών εξόδων, η ϊιχ-αστιχ,ή προστασία του.
2.
Cm Ζιοτάξεις των χωρ. 8 χαι 9 είχαν χλταργηά'εί
με το ν. 1470.^1984. Κρίνετα: σχ?χ:.μο να ισχύσουν εχ νέου
-ι: οεν εξής σπουδαίο λόγο: Ο: ασσαλιστιχέ; υχνύ-έσεις
δεχάζη/τα: σε πρώτε χα: τελευταίο 6α-ύμ» <τχό το Διο:·χητιχό Πρωτοοιχ.είο. Έτσι, ενώ ο ασφαλισμένος, αν δε δ χαιω-όε! αχό τις Τοχιχές Διοιχητιχές Επιτροπές όχου έχει
χρρσφύγε; με εν.διχοραΑ, προσφυγή, διχαιούτα: να -ασχήσε:
χ·ατά της δυσμενούς για αυτόν ατήρααητ χροχφοτγή στο Διοιχητιχό Πρωτοόιχείο. αντίστοιχε διχαίωχα δεν -παιρέχετζ:
στον ασφαλιστιχό φορέα, χου, υχό τη σημερινή νοαιχη χατάστσπη, δεν μπορεί να χροχσύγε· στο Διοεχητιχέ Πρωτοδιχείε για ν.σ χργ6<£ί η (δυσμενής γι’ αυτόν απόφαση των
τοχιχών ΔιΟιχητιχών εχιτροχών.

— 3 —
'Ασδρο 7.
1. Εκειίή οκό τις διατάξεις κερί σοστάσεως ΤΑΧΔΙΚ
csv κροχύκτει δυνατότητα χιτιμε τώκνσης δακανώ-- μηχανοασιχών εργασιών, χου ακοτελούν μέρος της γενικότερης
κολιτιχής εκσυχρονισμού του Δημόσιου Τομέα xai δημιουρ
γίας της απαραίτητης υκοδομής για τη-/ ορόολογική εισα
γωγή στη Δικαιοσύνη και εν συνεχεία ανάκτυξη της Πληεοφορικής κροτείνετα: η δέσκιση της διάταξης αυτής.
2. Ακό τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.Δ. 1017/71
όκως συμκληρώδηχε με το άρδρο 29 του Νόμου 1419/84
κροβλέκετα: η παραχώρηση στο Δήμο Αδηναίων της χρήσης
y/.:νήσου του Ταμείου Χρηματοίοτήσεως Δικαστικών Κτι
ρίων, χροκειμένου να χρησιμόκοιηϊε: ακοκλειστιχιά γ:α τη
δημιουργία χλατείας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Χρηματοδοτήσεως
Δικαστικών Κτιρίων καραχώρησε τη χρήση του αχινήτου στο
Δήμο, σύμφωνα με το Νόμο χυτό.
Ήδη έχε: γίνει τροτστοίηση του ρυμοτομικού σχεδίου Α•ύηνών χαι χαρακτηρίσδηκ,ε ως χλατεία ο χώρος του ανωτέ
ρω αχινήτου μεταξύ των οδών Σταδίου, Πανεχιστημίου, Αρσά/.η. Σανταρόζα χαι ταράλληλα ως διατηρητέο το χτίριο
του χαλιού τυχογραφείου χου βρίσκεται στον ίδιο χώρο.
Εκειδή στο Ν-Δ. 1017/71 ότως συμκληρώδηκι με το
Ν. 1419/84 δεν υχάρχει κρόβλεψη για τη χρήση του δια
τηρητέου χτιρίου χα: των τυχόν δημιουργηδησομένων ισο
γείων χώρων είναι χ/αγκαία η κροσδήκη της χροτεινόμενης
διάταξης στο άρδρο 18 του ν.δ. 1017/71 με την οχοία ορί
ζεται ότι χαρχμένουν στη χρήση του ΤΑΧΛΙΚ το διατηρη
τέο χτίριο χαι οι τυχόν υκόγειοι χώροι. _ .
—_ ·

β' τη σύνταξη νέου κώδικα δικαστικών εκιμε-λητών. χα: - γ) τη σύνταξη σχεδίου κώδικα κτηματολογίου.

ΐ

-

Π ροβλέκεται εχίσης ο αριδμός των μελών της κάδε μ·.ας
ατό τις εκιτροκες αυτές, ιδιότητα των μελών, ο χρόνος κεράτωσης των εργασιών, καδώς εχίσης χαι ο τρόκος ψήφισης
ατό τη Βουλή των κωδίκων χου 4α συντάξουν.
Τέλος, με το αρδρο 9 κροβλέκεται η έναρξη ισχύος του
νόμου ατό τη δημοσίευσή του.
Σ' αυτά ατοόλετε: το κροτεινίμενο αχέ:ιο νόμου το οχοίο
καρακαλούμε τη Βουλή να κεριβάλει με την ψήφο της.
Αδήνα, 20 Αυγοόστου 1986
Οι Τκουργο;
Τ γειας Π ρόνοιας χαι
Κοινωνικών Τχηρεσιών
Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΖ

Δικαιοσύνης
ΑΠ. ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ

Οιχονομιχών
Δ. ΤΣΟΒΟΑΑΣ
ΔΙΑΤΑΣΕΙΣ ΠΟΓ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΤΝΤ.ΑΙ, ΚΑΤΑΡΓΟΤΝΤΑΙ ΚΑΙ ΣΠ01ΠΛΠΡΏΝΟΝΠΑΙ Μ£ ΤΟ ΣΧΕ
ΔΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΤ
ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΣΕΙΣ»'.
' Άρδρο 96 ΝΔ. 3026/54.

· - ■“

·

1. Εις τας χοινιχάς υχοδέσεις ο κατηγορούμενος ή ο χο:
λισικως εναγών εις ταάντα ia-b-j.tr/ δικαιοδοσίας, υκοχρεούτσ:.;
να κροκαταβάλη εις το Ταμείον του οικείου Δεχηγοριχού Συλ
λόγου το κατά τον χαρόντα νόμον οριζάμενον κατά χεριχσω3.
Για την ανέγερση διχαστικού Μεγάρου στην χόλη του
σιν χοσόν αμοιβής δια την καράστασιν δικηγόρου ή σύνταξιν
Πειραιά, το Ταμείο Χρηματοδότησε ως Διχαστικών Κτιρίων „
υπομνήματος. .
_■
.
γ - - .·
αχέχτησε χαι έχει αουομη στην κυριότητα του ένα ΟΤ εχσά-

σεως 4.972 M2, χου χεριχλείεται αχό τις οδούς τ. Βασ.
Κωνσταντίνου, Φιλελλήνων', Σχουζέ χαι Λεωσδένους. χαι
έχει χαρακτηριστεί χώρος ανέγερσης Δικαστικού Μεγάρου
με το ΠΑ. της 29-2.1968 (ΦΕΚ 39/Δ). Αχό αυτά 3.338
M2 αχοχτήδηχχν αχό χαραχώρητη δημοσίου χτήματος αχό
το Τχουργείο Οικονομικών χαι τα νχόλοιχα με δύο ασαλλο
τριώσεις, —χου έχουν αχό μαχρού χρόνου σοντελεσδει— ι
διωτικών χτημάτων.
Κχειδή η ανωτέρω έκταση δεν ,εχαρχθύσε, κινήδηκε η διαδιχασία ακάκτησης χαι άλλης με ακχλλοτρόωση, χου δεν έχε:
συντελεσδεί, γιατί ccxo τις εκσκαφές του έγιναν στο χώρο
του ανωτέρω ΟΤ κροέκυψε ότι χχάρχουν ενδιαφέροντα αρχαίο-'
λογιχά ευρήματα, χαι το Τχουργείο Π ολιτισχού με την οχ’
ασιδ. ΤΠίΠΕ/ΑΡΧ/ΦΟ 2/3083/11023/19.7.1974
αχέφασή του χαι την αχ’ αριδ.
ΤΠ ΠΕ/ΑΡΧ//ΑΙ/ΦΟ 2/
43839/1626/9.9.85 τροχοχοιητιχή χυτής, χαρακτήρισε το
μεγαλύτερο μέρος του χιωτέρω ΟΤ χα: μάλιστα το μεσαίο
τμήμα, αρχαιολογικό χώρο.
—
; .
τ . · ;
Κατόχιν των οτνωτέρω εχειοτ) ex των χραγμάτων ιαχοφασίσδηχε ότι δεν είναι δυνατή η ανέγερση του ΔΔί. Πειραιώς
στο χώρο αυτό, χρέχει να ρυδμιστεί, με διάταξη νόμου, η
δυνατότητα της δωρεάν χαρ αχώ ρησης αχό το ΤΑΧΔΙΚ :γ
α; στο ΤΠ Π της έκτασης του αρχαιολογικού χώρου η ο
χοία έχε: ζητήδε: αχό αυτό χαι β) στο Δήμο Πειραιά της
υχόλοικης έχτασης, χροχειμένου να τη μετασρέέε: σε χράσ^ις, έτσι ώστε ο όλος χώρος να είναι στη διάδεση του χοινού.
_
'Αρδρο 8.
.
__

2. Εις τας κολιτικάς υχοδέσεις οι ϊιάδιχοι υχοχρεοΰνται.
σορο της εχ’ ακροατηρίω συζητησεως να κρακατχβάλουν'εις ·
τε Ταμείον του οικείου Διχηγοριχσύ Συλλόγου το'χασά τον"
-χαρόντα νόμον οριζόμενον, κατά χεριχτωασΛ χοσόν αμοιβής
του δικηγόρου δια τας υχό τσύτσυ ενεργουμίνας χρ-άξεις της
χροδιχασίας χα: την εχ' αχροατηρίου χαράστασιν Τούτου. Ε:-'
όιχώς δι’_ αγω·γάς. χ^ταγωγάς. χαρεμβάσεις χαι αιτήσεις λή6εως ασφαλισταχών μέτρων, χροχαταοάλλεχα; η αιο-ιβή η,
χροβλεχομίνη υχό του άρδρου 100 χαρ .4 αντί της -αχό των
χαραγράφων 1 βως 3 του χυτού άρδρου υριζμιένης.
3. Η κατά τας χροηγο-υμένας χαραγράφους υχόχί-ώτΐσ.ή
-χροείαχραξις σσχύει και δια κάσαν νέαν συζήσησιν," εις σάνσσ
. όαδμον δικαιοδοσίας, ως και δια τας εν σω μεταξύ γενομέ_νας ενεργσίας.
4.
Η κατά τα; χαρχγράφους ί και 2 χροεάχραξις της
αμοιόής cr/ είναι υχοχρεωτιχή αχέ αναχοκής κατά χρωτοκόλ^
λων διοικητική; αχοβολής ή ενταλμάτων χροσωχσχής κρατήσεως. εχί αιτήσεων χαρατάσεως χσοδεσμίας εχί υχοδέσεων
συναλλαγματικών χαι γραμματίων εις διαταγήν, εχ; αιτή
σεων χρος έχϊοσιν διαταγής κληρωτής βάσει των τίτλων τού
των, εκ: υχοδόσεων εχΐικάζομένων χατά την διαδικασίαν χέρι
μικροίικφορών, ως και εχί εργατικών ... ............... .....
«3. Της υχοχρεώσεως κροκαταβολιής της δικηγορικής α
μοιβής αχαλλάσσοντα:: α) οι κατά τας διατάξεις των άρ-

δρων 194 έως 204 του Κώίικος Π ολ. Δικονομίας χ;αγνωριζόμενοι ως χένητες «ιάδικοι, β) οι εμχέκτοντες εις τας
διατάξεις
των άρόρων 173 χαρ. 2 και 201 χαρ. 6 του χαρονΜε τις διατάξεις του άρδρου αυτού χροόλέχεται η σύ
σταση ειδικών ναμοχαρασχευαστιχών εχιτροχών :
:
: ,τος νόμου και γ) οι διάδικοι των οχοίων αι υχοδέσεις ϊιεξα-_
γονται δια δικηγόρων αμειβομένων δια χαγίας αντιμισύί^ς.
α) για την χ/αδεώρηση χαι συγχώνευση σε ενιαίο σχέδιο
«6. Εις τας χεριχτώσεις των χροηγοομένων χαραγράφω’/ν ·
κώδικα κου δα έχει τίτλο «Σχέδιο κώδικα οργανισμού χο
κατά τας οχοίας είναι υκοχρεωτική η χροκαταίολή της ί:-’
λ: τικών χα: χο:νικών Διχαστηρίων. χειδαρχσχού Αιχαίου των
Διχαστιχών λειτουργών χαι εχιδεώρησης των Δσχαστηρίων . κηγορικής αμοιβής, αν δεν κατατεδη το χερί τκύτη; γρχμ-μάτιον, ο διάδικος λογίζεται μη .εμφανιζόμενος, ο δε διχη-.
χαι των διχαστιχών λειτουργών», χωη αντίστοιχων σχεδιώ··
«ου χαταρτίστηχαν ή καταρτίζονται. *. ’’Γ ν; ' ;·:* σ : γύρος συντρεχούσης υχαιτιότητός του διώκεται τειόζρχιχώς

—

χατά 'τας Tip? «:&α?χιχου δεχαίου διαΤα-ξεις του'χαρόνΤο;’
Κώδιχος».
................
7. Η συνδρομή χεριχτώσεώς τίνος των άρόρων 175 χαρτ
2 «αι 20ί ηαι, :6 του βρόντος νόμου χλ: της τελευταίας~ε<ριχτώαεως της rap. 6.- ··.
- ·
«2. Εις χεριχτώσεις, xarfc’ άς τασυμ'βαλλόεε'να μέρη εάνα:’
τλειυνα. αρχεί η χαράστασις τουλάχιστον δύο ίιχηγορώ'/.".
Εκ: εταιριχών δύναται να χαρίστατα: χαι εις μόνον διχηγρ
ρος. Εχό χυστάσεως χρριχών euvorat να χαρίσταται εις μ.ό
νον διαηγόρος δια .^ν. -χροι’χόλήχ-την. Ext δωρεών μεταξύ
ενιόντών χα:' χάτιοντων~χβ'τ’ ευ$είχν γραμμήν δεν" αάαιτε.ται χαράστασις διχιγγόρρυ..-.τοαυτό δε'-υσχύει χα: εχ: χαοης
μεταβιβάσεως εχ χαρίστιχτ,ς αιτίας χρος το Δημόσιον, τους
Αμμους, τας Κοινότητας xatt τα εν Ελλάοι νομίμως υφι
στάμενα ή συνιστώμενα μτ, χερίοσχοχιχού χαραχτήρος vO'i·-"
χα χρέυωτα. «φ^ όσον ρχιϊιώχοντα: να’ χυτών αχάδεδειγμένως
ιχοχόί εθνωφελείς, όρησχ'ευτ:χοί. φιλανδρωχιχοί, εχχαιδευτ:χοί, χαλλιτεχνιχοί ή χοινωφελείςνι.

4 -2
τίύ-ατι «μχρόόεσμα τις προτάσεις του χατά το ap-Spo 237
rap, ί διχάζεται ερήμην.
2. Αντικρούσεις του δεν χροτάό-ηχαν σύμφωνα με την rap
3 τοο άρθρου 237 είναι απαράδεχτες.
' I.;

'cApSpc 242 rap. 2 εδ. β' Κ. Πολ. Δ!

Η δήλωση αυτή χαραόίόετα: αχό τον ένα τουλάχιστον πλη
ρεξούσιο 3σχηγόρο-στον αρμόδιο γραμματέα το αργότερε τρεις:
πλήρεις εργάσιμες ημέρες χριν αχό τη δικάσιμο χαι σημειώ-νεται αμέσως στο χινάχιο.
Άρ-Spo 5£Μ

χαί. I' Κ. Πολ. Δί

1. Τα άρόρα 1 έως 590 εφαρμόζονται χα: ατ:ς ειδιχές δΐϊρ
διχασίες, εχτός αν αντιβαίνουν χρος τις ειδιχές διατάξεις,
των διαδιχασκον αυτών.
,Γ.
Άοόρο &65 χαρ, 2· Κ. Πολ. Δ.

.

2. Η χληρεαουσιέτητα μχορεί να' ίοόε: χαι με ιίιωτιχτ
έγγραφο-ήμε σημείωμα, χάτω αχό το διχόγραφο της αγω
γής χου-χο:νοχοιή&ηχε ή χάτω αχό την χλήση για συζήτησή-,

Άρ$ρο 237 Κ. Πολ. Δ.
!
ΑΙ. Δ '.77 ’
Οϊ 3ιάδ:χο: χρέχε’ι. να' χαταδεσοΰν χροτάσι :ς χέντε του
λάχιστον άλτ^έι'ς φργάσιμες ημέρες xprv atso ττ, δικάσιμο..
Μαζί με.τίς”χρδτάα€;ς'’χρέχεϊ να χαταόέσουν χα: : α) αντίγοαφο" των χρό τάσεων* ατέλως, εχιχυιρώμένο αχό τον χληρεξούσιο διχηγόρο του διάδοχου χαι β) όλα τα αχοίειχτιχά χαι
ϊιαδιχαστιχά έγγραφα που εχιχάλούνται με τις χροτάσεις
τους;' : *
; γ.λ ι σ.:τ. : ττ ς ά .1

1.

ν:.' Άεόρε 84: rap. 2 εδ.' a' Ν: 1578/85.· '

- ά*

2. Προσφυγή στην ολομέλεια του Συμβουλίου της Εχ:χρατεέαί. χατά της^ αρχοφάτίως · τοο· Ανώτατου Διχαστιχοΰ;
Συμόόυλίου χου αφορά χρΟαγωγή, έχεκδέχαέωμα να ατχήτ«< ■
χα: ο διχαττιχός λειτουργός χου χρί-δηχε χαι χαραλείφδ'ηχ'ε'.γ

-:μ ε 'Ap&pc 98 rapi 2 εδί a'. Ν.' 1578/85.
,; or
ν'
...
..
■·/’'/■·
.... . .
..
,ν- V.
Η χατχ&εάη γίνεταΓστον αρμόδιο' υχ5λ).ήλο. της:γ:ίτί- ·
2: Π ροοφυγή'στην ολομέλεια’ τοο Ελεγχτιχου Ευνεδρίο;
ματειας, χόυ δτϊαιώνεί με εχίτημενώση τή' ·χρο·/ολογ:ά τής
.χατά της αχόφαχης του Ανώτατου Διχαχτιχου Συμδοϋλ'ίόυ'
χατά&εσης row χρ ο τάσεων. Κάότ διάδιχος διχα'ιούτάΓνα· χί?'* χου εεφορά διορισμό
χρόάγωγή,' έχει διχαίω^χα vpr αοχήσ'-ό
ρει 'ατελώς με δίχ’ή'του δαχάνη' αντάγίραφό' των 'χρότατεων ν’· ‘ χα: αυτός χσυ’χφί-δηχε χαί χαραλείφ^ηιχε. --· . -cm
των αντιδόχων του χαι των εγγράφων χου έχουν χράίόπά.’ίτειί*'·
,τείί Άρ^ρο 115 ·χαρ. 2 εδ. a' Ν. 1578/85.
λ' φ’’
Το διχαίωμα χυτό μχορεί να ατχτ/δΐί χαι αχό το ,διχηγόριί;
χυυ_ -υττογράφει τη·;_ αγωγή,; την χαρεμί-ατη ή τις χροταυειςι. ' 2Γ Πρόοφυγη στην ολομέλεια του Αρείου Πάγου χατά τής';
ή αχό τρίτο χράχωχο εξοοαιοδοτημένο αχό το δ:χηγόρο: αυεό'Τ; .· ■ αχόφάχεως του Ανώτατου Διχαχτιχου Συμβουλίου χου αφορά"
Αν ο αντίδιχος είναι μόυον ό/ας. μάορ-ε! να του c-o-Ss! το οντί"χροαγωγ&ς έχει δίχαίωμα να αχν.ήχει χαι ο διχάχτιχός λει
γραφο των χροταχέων -ου έχει χατατε-δεί. - :·-,-γ ν.
τουργός χου χρίόηχε χα: χαραλείφόηχε αχό αυτές:
*
3. Οι αμόιόαιες αντιχροότεις γίνονται' αε χροχ-δηοΓή’ ττις· ■
χροτάχεις τρεις τουλάχίττον χλήρεις εργάχΓμε'ς ήαέρες χριν·'
Άρόρο 11 χαρ. 2 Π Λ. '341/78 (ΦΕΚ 71). : . ' ”
2-έ' τη ουζήτητη;·
r‘ v "
~
· "··'· · ?‘- ; J
Ext' των διαφορών μιταςύ οργανισμών χοινωνιχής αοφαι-

2.

Ο γραμματέας χρονολογεί την χρόοδήχη με εχιττμείοντη.'

4.

Το αντίγραφο της αγωγής χου οφείλε: να χροοχομίτε: ο
ενάγω·^, ο: χροτάχεις χα: τα αχ^ειχτιχά χα: διαδιχαχ'τιχα
έγγραφα αχιτελούν'τή διχογραφία. Όχου η χυζήτη-η γίνεται
χροροιιχα. ε γραμματέας οφείλει να χροχχομίχε: τη διχογραφια χτο αχροατήριο.

λιοεως χαι των εις αυτούς ηοφαλιομένων ή των διαδόχωναυτών ή των χατά νόμον διχαιουμένων εχ της χχέοεως ατφαλ»«ως, οι όιώτες διάϊιχο-t δένονται να χαρίχτοντα: χα-. α.τοχροσώχως· ή δια χληρεχουσιου εχ των εις το άρ-ύρον ειχοστόν δεύτερον χαρ. 2 του Κώδιχος Φορολογιχής Διχονομίας :
αναφερκυένω-λ χροσώχων.

5.
Μετά την χεράτωαη της δίχης οι διάδιχε: οφείλουν νΐ
,'Αρόρο 33 χαρ. 1 ιΚώδιχα Φοροϋ.ογιχής Διχονομίας.
αναλάβουν όλα τα τχετιχά έγγραφά τούς. Ο γραμματέας £έ
1. Οι άλλοι, εχτός αχό το δημόσιο, διάδοχοι χαρίσχχυτα;.:
ί.αιώνε: cx:; χροτάτε:- χά-5ε διαΐίχόύ ότι avD.a-Se τα έγγρα
ενο>χ:ον α»ν των χρωτοβάόμιων διχαστηρχον χυτοχροσωΧωςφά του. Αν υχάρχε: οχaviate; λόγος, ο χρόεδρος του χολυή μέ το νόαμιο αντιχρόσώιχό τους ή με τον χληρεξούσιέ τους,·
μελούς δεχαττηρίου ή ο διχαστής του μονομελούς διχαεττηρίου
ενώχιον 2ε των δευτεροβάθμιων μιε χληρεξούσιο διχηγόρο.
εχιτρέχει οτο διάδιχο να αναλάβε: ορισμένο έγγραφο χαι χριν
ενώ εχιτρέχεται χαι η χυμχαράστασή τους μαζί του.
αχό την χεράτωση της δίχης. Αν το έγγραφο χυτό είνα: ανχ
γχχίο. η ανάληψη εχιτρέχετα: μόνο αυού χατατε-ύε: εχιχυΆρόρο 15 χαρ. 2 Π-Δ 341/78 (ΦΕΚ 71).
ρωμένο αντίγραφο. Οι χροτάσειφ χαρχμένουν ο το αρχείο του
2. Εχ: των διαφορών μεταξύ οργανισχών χοινωνιχής αίφυ
ϊ.χαστηρίου.
λισεωη χα: των εις χυτούς ασφαλισμένων ή των διάδοχων
Άιρ-ύρο ,239 Ε. .Πολ. Λ.
αυτών ή των χατά νόμον διχαιουμένων εχ της σχάσεως ασφσλίσεως, τα ϊιχόγραφα δύνανται να υχογράφοντα: υχό των
ί. Ο διάδοχος χου δεν χατέίεοε εμχρό-Sταυ,α τις χροτάαείς
διαδνχων ή υχό τίνος των χατά το άρ-Spev ειχοστόν δεύτερον
του ίιχαιούτα: μία μόνο φορά να έμφανιττε: ν.ατά τη συζήχαρ. 2 του Κώδιχος Φορολογιχής Διχονομίας χληρεξουσίων.τηαη χα: να ζητήσει χρ&φοριχή αναβολή λόγω σοβαρού χωΰ,ύματος χου διχαι&λογεί τη μη εμχρόόεσμή χατάόεση των
χροτάτεών του. Κ συζήτηση αναβάλλεται μόνο αν το χώλυμυ
χιόχνολογηόεί. Η αναβολή γίνετχ μ: εχ:?η-ιειωση στο χ:-’
νάχιο χαι δεν μχορεί να υχερβεί τους δύο μήνεγ αν χυτό εί
να: αχολύτως αδύνατο, η αναβολή γίνετα: στη συντομότερη
ΊΙΙΙΙΙΙΙΙ

T‘" lifi' Til’ -r-:------- --

«υ δε. χα-

'Αρόρο 5 ΝΔ. 885Ό1.
1. Δια Β. Διαταγμάτων εχίιδο;υιένων τη χροτάσε: των
Γχουργών Προεδρίας Κυβερνησεως. Διχαιοσό-υης χχ. Orxoνομιχών, δύνατα: να συσταόούν Ιατροδιχαστ:/.αί Τχηρευίσ:
ε:; τας ίδιας των Εφιτείων του Κράτους.

2. Δ:α των Λυτών Β. Διαταγκάτων. κ αδο ο ισδήσοντ α:. α
ν ζ λόγω ς των aνζγκών σκαστής Ιζτσσ:ικζττ:κής Τατ.ρεσίζς.
c λ ; :δαός των τακτικών δέσεων Ιατροδικαστών χζ: του λο:--•J ίοηδητικού τροσωτηχού, ο τρότος τλησώσεως των ίε,,ϊ^ν τούτων. τα ειδικά τυτικά χρσσόντα τρσσλήδεως των Ια
τροδικαστών. ως κα: τσάσζ εν γένε: λεττομέρεια αφορωυ
ε,; την σύσταση- οργάνων κα: λειτουργίαν των Ττηρεσιών
τούτων.
3. Alt κατά-την άαρ. 2 του καροντος άρδρου συσταδησόαενο: διέσεις ιατροδικαστών και όοηδητικού ·σρσσωσ:κου δύνατα: V2 κληρώνται και . δι" χσοσσάσεως ή μεταδέσεως εσ
ετέσων Iζτ ροϊ.χβστ ικών Υττηρεσιών του Κρότους, αναλογώ ς
των υτηρεσιαχών αναγκών.

~ Άμδρο 2 7T2C. t ΝΛ. 1017/71.

·■

αείο Νσχτκών χα: τον κλάδο Βκικουρκής Ασφάλισης, οφείΧουν, με δήλωσή τους, μέσα σε τρεις, μήνες *κό την έναρξτ
της ισχύος του τζούντο ς, να εττιλέξουν την άσκηση της δικη
γορίας ή την χτόληδη των ταραχών αυτών. Σε τεριττωση
two -δα εττιλέξουν την άσκηση της δικηγορίας αναστέλλεται
η κχταύολή ο’ αυτούς της σύνταξης χα κάδε άλλης σαρν

η;·
Ειδικός νόμος δσ ρυδΚισε'. τη*/ τύχη της- σύνταξης xzj
εάδε άλλης τζρεχή; των οττοίων η κζταδολή αναστέλλεται.
2. Η διάταξη της σροηγουαένης τταραγράφου δεν εφαρμό
ζεται :
α) Στους δικηγόρους τχυ λαμβάνουν σύνταξη ανστηρίας.
έτους, οττοίους περιλαμβάνονται και ο: τυφλοί ο: αναεεεόχενο:
ττο Ν. 512/1977.

β) Στους χυνταξιούχους της Εδνιχής Αντίττατης χα: τ'
1. Σχοτεός του Ταμείου είναι : 1) Η χρηματοδότησις α)
::α τη/ χνεγερσιν Δικαστικών ‘Κτιρίων ,;χ-τά των τάσης φύεχείνους κου λχακδάνουν ή εκαύξηααν σύνταξη λόγω ακοχαεεως συγχρόνων εγκαταστάσεων χυτών ως χα: δια την εσ·•.άττατής τους οε δέσεις του δημοσίου τοχέα, οκό τ:ς σκυ.’ετ
σκευήν χα: συντήρησιντούτων, β) δια τας χτιριακά; μετα:-_ είχαν ·*κ3/<υδΙε: ή εξαναγκατδεί »ε καρο,-ίτηση κατά την. ατό
ουδυ.ίτε:ς :υφιστημένων ήδη Δ'-χαστικών Κτιρίων, ως χα'· δια
2ι.4.1θ67 έως 24.7.1974 κερίεοο της δικτατορίας.
την επστχευήν και συντήρησήν αυτών, γ) δια την διαμόρφώγ) Στους ::κσ*γόρους κου λοςχόάνκτυν σύνταξη η άλλη συ·'
::ν χα: τον εξωραΐτμόν τον) τεριβάλλοντος τά_ Δικαστικά
, ράχη για υκηρεσέες κου κρότοεραν χα:' δεν ητάν, κατά τύ·
Κτίρια χώρου, συμτερ Λάμβανομ'ένων χά~των δημοτικών χα:
-χρόνο καροχης τούς, αχαμδίότττες με το λειτάύργήχα τοο δο-·
κοινοτικών- οδών κατ “άλστειών ~κα: ί) ~ δια τον εξοπλισμόν
. .χτ/γόρου, οτνεξάρτητα αν ο: υκηρεσίες αυτές καρχτχέδηκ-χν
των Δαύάττικών Κτιρίων δια” των ατάόαιτήτων εδρών,' ετ.ί,.κριν ή μ*« το stopυτμό-τους ως δικηγόρων.;.-:... r
τχων, οργάνων, σκευών, μηχανημάτων. μηχανολογικών, ηλεκτρολογικών χα: Χοϊκών εν γένε: εγκχτχετάσέων -κά* τον εφοΣτην εξαίρεση του εδαμίσυ αυτού, δεν κερ:λχχόά/οντα: ο:
‘οιασχόν ,των -εις 'τα-ύτα στεγαζομένων ιίπηρεσιών δια νομικών . δικηγόρο: των ο-κοίων το οττυμδίδχστο έχει αρδεί.με τα άρ·
χε: εχ'υστημονηοών βιβλίων, χυγγραμμάτων κά: κέρ:ο3:7.ών,' ,δρα 5 και 7 του Ν.Δ. 410/1974. -έκως αυτά οτντ·χοαταστ·άχαχτερtX^xfcx/ομ'εν’τ,ς' της"6ι1λ:οϊετηαεώς αυτών χα: των δια
ύηκαν με τα άρδρα lsxxr: 2 tosj ΝχΔ. 484/1974.
τηρητέων αρχείων.
7.’.1 '·
- " ' 7
. ·Κ '
3. Η' δήλωση :εκιλ»γη;;της καραγράφου ί'κοενοΒοοείτα: με
2)' V χρηματοδόττητις, δία τηύ χαδ’ ωονδη^οτ: τρότσ·/’
έιχακτιχέ εκιμελητή στο δοχηγορυ*/' Σύλλσγο,· του- οκοίου; ·>*
τ.:ότκτηε:ν των χταιτουίχένων γηττόεω*/τχ! τοϊ τε’λε: αναγεε--' •σ:κηγύρος ε*ν α: μέλος xra: στους »ορείς κου αφβΓλουν τη σύ-;
«εως
οκίτώ/ Διχ'*5τεχώ(ν.|Κ"ΐρίω(ν. * λ· ..
ς /■'}.·, ■ -νταξη η τις άλλες τυβροχές. - συν
- . . . . .. ε.-.. \Αν" ο’ -υκόχρεος εκιλέςε: τη σύνταξη, δεωρείτα: ότ: κα'·
ρρυ:τήδηχε ·ακό το δικηγορικό λείτούρ’γημα «κό την ε-τομένη
Τα εις το Τχχείον ανήχοντα'. ακίνητα, ως χα: τα κερί ών
'της κοσνοσοίτσεως .της Ιδτλώσεως αυτής στο Δικηγορικό
εν τω κροηγόυμένω άρδ:ρω 17: η τα χ/τρεοντα εις το Δηττό-''
.Σύλλογο.
7 .·· r zj
: "· ;
ε:ον κα: χρηπ-αοττοιούχενα ϊ*.ζ- μυλχχάς ή την βτέγτειν'των '
4. Αν δεν κινητοκοιηδεί εμκρόδεομα δήλωση εκιλογής. ο
Δικαστηρίων κ2: δικαστικών εν γένε: υτηρεσιών του'Κρά
υκόχρεος
σε δήλωση εκιλογής διαγράφετα·. υκσχρεωτικά ακί
τους βφ’ OTOV δεν Ό,χαγχ-χίού·/ δ ία τα/ τκοτόν τούτον χα: εκ
τηςΓούσεως-αοτών. ως αρχαιολογικών τόκων χ.λτ., δεν χκο-' .τα (υητρώα του Αικηγορχχαύ Σιυλλσγαυ στον ο-κοι-ο ·ανήχχι, ·ύ-,
σιέρα αχό ατίάροτση του ϊιοιιχητικού του τυμδοολίου. Τα ακοτ
χλείετα:· η ατταλλοτρίωαίς των. εκκο»ύντ»:; κατάκιν ' κοινής
τελέσματα της διχγρασής εττέρχοντχι ακό την χοινσκοίηση
ακοσάτεως τω·/ Τοχυργών Εδν.χής Οικονομίας, Ογχονομικών
της χκόσασης στον ενδιχρερόμενς.
ύ
* .*
κα: Δ:χα:οχύ/ης κατά τας χετμένας -κερί εχκοιησεως ϊτ'μο' ”:'Αρδρο. 18- ταρ'.

.ίΟΙΤΛΐ’/^·
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5. Με τη·/ εκιμόλαξη των διατάξεων της χα/ταΞ :ο;οτ:χής νομοδεσίας, ο δικηγόρος κου ·;χε οκοιονδήτχτε τρόκο χα:
-για τκοιονβήκοτε λόγο διαγράοηχε χκό τα μητρώα του Δι
κηγορικού Συλλόγου δτχαιοότα: στην ακόί,ηάη της σύνταξηί
Αχό το Τκουργείο Δηοαιοχύ/ης
χα: των άλλων χαροχών οοκό τον οσττλέτη ασραλκσττχό
.
ρέα. Η ακόληζητ; αρχίζει Χ=ύ την ημέρα κου δα υκοδάύ.ε-ι.ττσ/ ■
;' ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΓ ·
_
οικείο ασσαλιστιιχό eopta του ίείάίωχη τοο Δεχητρρεκού Συ λ-;
"
λόγου
στον οκοίο Γ/ήχεε όα: διαγράρηχε ακό τα μητρώα του
Τροττοκοίητη διατάξεων του Κώδικά τω·/ Δικηγόρων c '
'Συλλόγου.
·
·:: '/
.
χα: άλλες διατάξεις.
’ ' '

αίω-/ νάτηχ-ίτων ?τατάξ/ΐ:ς. το
τελ^ί κόρον του Ταμβίου.

-κροτόν της εχτοι^τεως αττο-

Άρδρο 1 .

-

-

Μετά, το άρδρο 63Α του Κώδικα τω-/ Δικηγόρων (Ν.Δ.
3026/1954), κου κροστέδσμε με τη διάταξη του άρδρο^
16 του Ν-Δ. 1366/1983. χροστίδεται άρδρο 63Β κου έχε:
ω·ϊ ε=ήν :

...... .....

7..

6. Οι κείμενες διατάξεις του ιάδμίζουν την άσκηση της
δικηγορίας χκό τους σσνταξιοόχοος δεκαστεκούς λειτουργός
της τακτικής κα: της στρατιωτικής ίιχαοσόνης ε-ξακολοοδούν να ισχύοχ/».
’Άρδρο 2.
. .
. . ..
1. Το άρδρο 96 :του Κώδικα,των Δικηγόρων (Ν.Δ. 3026/
1954), όκως :αχύε: σήμερκ, αντικάδίσ«»τχ. ως εξής : · · τ

«Άρδρα 63Β. — 1. Δικηγόρο: κου. ως άμεσα ασφαλισμένοι λαμόανουν ακό το- δτμόσοο ή οκοιονδήκοτε ασφαλιστικό
«Άρδρο 96 : 1. Οι δτά?:κοι στις κοινικές μκοδεσεις ενώ-_
οργακισμό . σύνταξη, , χόρια, ή εττιχοχ/ρική. όοηδημα Ταεείου _κ:ον των δικαστηρίων κάι τών δικαστικών συμδουλίων ’καδΡ'
Αρωγής, μέρισμα μητοχιχού Ταμείου ή οκοιαδήκοτε άλλη __δαδμοό δοοαιοέσσίας, ο .δε κατηγορ.ούαένο.ς_και κατά τήν'άτο·/
τακτική, κβροχή, ,κοα τα άδροιχυά τους, υκερδαίνε: την κατα __λογία του. ενώσιον του τακτικού ανακριτή, έίνα.: υκοχρεωμε-_
βαλλόμενη, χατά μήνα, .κατά τη δημοαίιυση. του κόμου αυτού .,τνοι. όταν :καρόχ:απΓΓ« χε. δικηγόρο ή εκτροσωτςούντα: μαό
χυνταξη δικντγόρου με σαεά/τα σχ/τάκιχα νσόν:α οκό το Τα- . .7ΓΓ-ά το. -Λα τ στ κχτα ίά/Γ/.τιτ/ 3TC Τχχε-ίο του ΔικττΓθ?:κου Συλ- .

