ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΚΚΘΕΣΙΣ
Έ-'t τού σχέδιο:υ νόμου π περί συστάσεως Πρωτοδικείων.
συστάσεως καί άνασυσ τάσεως Ειρηνοδικείων, αύςήσεως
Δέσεων δικαστικών λειτουργών καί ρυΔμισεως ετερων τινών διχαστικών Δεμάτων».
Πρόζ ll/r Βονλην το>ι· Έλλψ·θ)ν

Διά τού προτεΐνομένου σχεδίου νόμου έπιδιώκετα: ή ρελτίωσις τών όρων απονομής τής Δικαιοσύνης εις την ~ερ‘.pi
ps: αν τού Π ρωτοδικείου Αθηνών. Το Π ρωτοδτ/.ειον τούτο.
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τών Μεγάρων μέχρι τού Λαυρίου. τού ΚορωπιΟυ 7.3; τών
Άχ2ρ·'ών. αποτελεί ένα Οργανισμόν ό όποιος κύπτει κυριο
λεκτικούς άπό τον ρόρτον εργασίας. πού ΐχε: σωρευΔή επ αϋτο·5. εΰρισκόμενος ένεκα τούτου εις αδυναμία·, νά άνταποκριΔή
εις τάς δικαστηριακάς άνάγκας πληΔυσμοΰ εκατομμυρίων. Συ
νέπεια -τούτου είναι ή καΔυστέρησις έκδ’.κάσεως τών ένώπ'.ον 2'ύτοΰ είσαγομένων ΰποΔέσεων. ή άπαράδεκτος έπιίάρυνσις τών πινακίων του 7.2: ή καταπόνησις τών εις τούτο ΰπηρετούντων δικαστικών λειτουργών, ο: όττοίο: διά νά άπΟνείμουν
όρΔήν δικαιοσύνην, εργάζονται ύπερανΔρώπως.
Πέραν δέ τούτου, συνεπεία τού ρόρτου εργασίας, ν.ατέστη
αναγκαία ή ϊιασπορά τών.υπηρεσιών. τού Πρωτοδικείου ΆΔηνών εις πλείστα κτίρια, πήοκαλςυμένη; συγχύσεως ε!ς τούς
διαδίν.ους, ελαττωματικής επικοινωνία; μεταςυ τών κατε5παρμένων υπηρεσιών καί ϊυσχίρείας έποπτείας των.

Έκ τών διαπιστώσεων τούτων, κατ' ακολουθίαν έπίτταμένης
Πραν.ολ&υΔήσεως τής λειτουργίας τού Πρωτοδικείου ΆΔηνών. ήχΔη;ϋν εΐς τό συμπέρασμα οΤ> ή. ύς έλέχΔη, τεράστια
Ti.ipfeSsia τού εν λόγω δικαστηρίου πρέπει να κατανεμή-ύή
μεταάυ περίίίοτέρων πρωτοδικείων;
Ιΐρός τούτο έίσηΥουμεΔα εις τήν βουλήν τό υπό ίτρίσιν
ί^έίιον νόμου. βΐά τοΰ όποιου προίλέπετα: ή σύστατις ϊύο
νέων πρωτοδικείων, διά τών οποίων άφ’ ενός Δά έπιτευχΔή
: έλάφρυνσίς τού Πρωτοδικείου 'Α-5ηνών. άο! ετέρου δέ
-^α πάρασχέ·&ή -δετική υπηρεσία εις τούς κάτοικου; τών με(ιακρυαμένων περιοχών, οί όποιο: Δά απαλλαγούν κόπου, χρό
νου καί εσόδων, μή προτερχόμενο: πλέον εΐς τό κέντρο; τής
ίτόλεως. Τα πρωτοδικεία τών όποιων προδλέπετα: ή σύστα■'σίς είνα: τά ειδής: α) Πρωτοδικείο·; ’Ανατολικής "Αττικής,
-έδρεύον εις τήν έδραν τού Λήμου Χαλανδρίου, με περιφέρείαν δικαιοδοσίας ·/. α τ α/. α μ ό άν ου 3 αν τάς περιφέρειας τών ειρη
νοδικείων Χαλανδρίου. Αμαρουσίου. Κηφισίας. Κρωπίας. ΜαραΔώνος 7.2ί Λαυρίου, καί μ) Πρωτοδικείο·; Δυτικής Αττι
κής, έδρεύον εις τήν έδραν τού Λήμου Περιττερίου. με περι
φέρειαν δικαιοδοσίας ν.αταλαμδάνουσαν τάς περιφέρειας τών
Ειρηνοδικείων Περιστεριού, Έλευσίν&ς.καί Μεγάρων.
Τ’ ανωτέρω προϊλέπονται ύπο τού άρΔρου 1 τού ΰπό κρίσιν νομοσχεδίου, ΰπό τού οποίου προβλέπετα: ωσαύτως καί ή
ίδρυτ’.ς Πρωτοδικείου εις το Αίγιο·;, διά τήν ελάορυνσιν τού
ιδιαιτέρως ΐεόαρυμένου Πρωτοδικείου Πατρών. Τό συνιστώμενον Πρωτοδικείο·; Αίγιου Δά έδρεύη εις τήν έδραν τού Ομω
νύμου Λήμου καί Δά περιλαμβάνη εΐς τήν δικαιοδοσία; του
τάς περιφέρειας τών Ειρηνοδικείων Αϊγια/.είας καί Καμα
ρών. άποσπωμένας εκ τής περιφέρειας τού Πρωτοδικείου
*Π ατρών.
Διά τοΰ άρΔρου 2 λαμβά;ετα: μέριμνα διά τήν εκδίν.ασ’.ν
τών εκκρεμουσών ενώπιον τοΰ Πρωτοδικείου ΆΔηνών πολι
τικών καί ποινικών ύποΔέσεων.
Διά τού άρΔρου 3 ορίζεται ότι ο! εις τά Πρωτοδικεία
’ΑΔηνών καί Πατρών δίωριμένο» δικηγόρο: δύναντα: νά παρίστανται καί ενεργούν διαδικαστικάς πράήεις καί ενώπιον τών
συνιστωμένων πρωτοδικείων, δηλαδή οί μέν παρά τώ Πρωτο
δικείο; Ά-άηνών καί εις τά συνιστώμενα Πρωτοδικεία ’Ανα
τολικής καί Δυτικής Αττικής, οϊ ϊέ διωρισμένοι παρά τώ
Πρωτοδικείο) Πατρών καί εΐς τό συνιστώμενον Πρωτοδικείο·;

Αίγιου. Τό αΰτό δε προόλέπεται ά·;τιστοίχως καί διά τούς
εις τά Πρωτοδικεία Λνηνών Πειραιώς καί Πατρών διω?·.σνένούς δικαστικούς ΐπρμίλητάς. Διευκρινίζεται δε ότι αϊ
Δέσεις τών συμόολαιογράφων αϊ υφιστάμενα: εις τάς περιφέ
ρειας τών Ειρηνοδικείων τών ΰπαγο-μένων εις τά συνιστώμενα Πρωτοδικεία, ώς καί ή κατά τόπον άρμοδιότης των δεν
μεταβάλλονται.
Τέλος, διά τού αυτού άρ-ύρου 3 λαμόάνετα: μέριμνα κατ'
έπαίρεσιν τού άρΔρου 193 τού Κωδικός περί Δικηγόρων, διά
τούς δικηγόρους, ο: όποιο: νά διορίζωνται εις τά Πρωτοδικεία
Ανατολικής καί Δυτικής Αττικής, όριζίμένου ότι ούτοι
νά άνήκ.ουν ύποχρεωτικώς εις τον Δικ,ηγορικον Σύλλονον
ΑΔηνών.
Διά τού άρΔρου 4 παρέχεται ή έπουσιοδότησις όπως, διά
Διατάγματος προτεΐνομένου υπό τού Ί'πουργού Δικαιοσύνης,
ορίζονται αί όργανικαί Δέσεις τών δικαστικών λειτουργών καί
τού προσωπικού τής γραμματείας έκαστου τών συνιστωμένων
πρωτοδικείων καί ειρηνοδικείων.
Διά τού αϋτοϋ άρΔρου προίλέπεται ότι εις περίπτωσι·;
εμφανιζομένης υπηρεσιακής άνάγκης λόγω έλλείψεως τού
άπαιτουμένου άριΔμού δικαστών
δ:' ώρισμένην δικάσιμον
παρά τινι έκ τών συνιστωμένων διά τοΰ άρΔρου 1 πρωτο
δικείων, αύτη καλύπτεται διά πράΞεως τών προϊσταμένων
τών πρωτοδικείων ΆΔηνών ν.αΕ Π ατρών ά'^τιστοίχως, κατό-πιν αίτήσεως τού προϊσταμένου τοΰ παρ' ψ ένεφανίσΔη ή ϊλλειΔις πρωτοδικείου.
Εις το άρΔρο·; 5 ορίζεται ότι ή ημερομηνία ένάρΞεως τής
λειτουργίας ΐκάστου τών διά τού προτίινομένου νομοσχεδίου
συνιστωμένων πρωτοδικείων καί ειρηνοδικείων, καΔορίζεται
δΓ άπΟφάσεως τού Π πουργΟύ Δικαιοσύνης, δημοσιευόμενης διά
τής 'Εφημερίδες τής Κυίερνήσεως.
Διά τού άρΔρου 6 παρέχεται ή δυνατότης συττάσεως ή
άνασ-υστάσεως ειρηνοδικείων έκ τών καταργηΔέντων νπό τού
Ν.Δ. 100/1969, διά διατάγματος πρστεινομένου ΰττό τοΰ
Υπουργού Δικαιοσύνης, μετά γνώμην σού Άνωτάτου Δικα
στικού -Συμβουλίου, ΰπό -τον περιορισμόν νά μή ΰπερδή ό άριΔμός τών συσταΔησομένων καί άνασυνιστωμένω·; ειρηνοδικείων
τα ίπτα εν συνόλω. Διά τού αύτοί ίία-τάγματος Δά κ,αΔο·
ρίζοντα: καί αϊ σχετικά! λεπτομέρεια:.
Διά τού αυτού άρΔρου 6 ορίζεται ότι α< εκκρεμείς ΰποΔέ-ι.
σεις ενώπιον τών ειρηνοδικείων εκ τών όποιων Δά 'άποσπασΔή ή περιφέρεια τών συ·;:·στωμέ·;ω·; ή •άνασυνιττωμένων ειρη
νοδικείων. έπ: τών όποιων σηικειω'τέον έχουν εφαρμογήν αϊ δια
τάζεις τών άρΔρων 2 καί 3 τού Ν.. 1071/1980. Δά παρα
μείνουν εις ταύτα προς εκδίκασιν. μέχρις έκδόσεως οριστι
κής άποφάσεως. Τέλος, διά τού αύτο-ύ άρΔρου προίλέπεται
ό καΔορισμός ένάρς'εως λειτουργίας έκαστου -τών ειρηνοδι
κείων δ:' 'άποφάσεως τού ’Γπουργοΰ Δ:κα:οσν·;ης. δημοσιευό
μενης διά τής Έφημερίδος τής Κυόερνήσεως.
Διά τού άρΔρου 7 προσπίΔεται πέμπτο·; Τμήμα εις
τό
Συμβούλιο·; τής Επικράτειας, μέ κυρία·; αρμοδιότητα τήν
έπεπεργασίαν τών τκατά τό άρΔρον 13 στοιχ. ·α' τού Ν.Δ.
170/1973 διαταγμάτων, κ-αΔ' όσον, ώς έχε: έπισημα^Δή καί
Οπό τής ‘Ολομέλειας τού Συμβουλίου πής ΈπικραΓειας, τό
ήδη επιφορτισμένο·; μέ τήν έν λόγω αρμοδιότητα Α' Τμήμα
εύρίσν.εται έν άδν;αμία νά ά·;ταποκριΔή -εΐς τή*; ΰποχρέωσίν
του πρός άρτια; και έγκαιρον 'έπεςεργασία; τών διαταγμά
των τών άφορώντων εΐς -την προσαρμογήν τής έλληνικής νομοΔεσίας πρός τό δίι/.αιον τής E.O.K.
Διά τού άρΔρου 8 προβλεπεται ή αύπησις τού
άριΔμού
τών ποινικών Τμημάτων τού Αρε:ου Πάγου κατά ένα (όριζο;μέ;ω·; συνολικώς εις δύο) διά νά έπιτευχΔή έπιτάχυνσις
έκ,δικάσεως τών ποινικών ΰπσ-Δέσεων. αί όποίαι παρουσιάζουν
κ-αΔυττέρησιν. προσδιοριζόμενα', πρός έν.'δίκασ-.ν διά χρόνον μ-ακρώτεσον τού ίνός καί ήχίσεος έτους. Διά 'τή·; αυγκρότησιν
δέ τού νετσυνιστωμένου τμήματος, άλλά καί έπίτευς'.ν 'ταχυτέσου ρυΔμοΰ έκδσ/.άσεως τών εν γίνει ένώπιο·; τοΰ Άρειου
Πάγου ά-'ομόνων ΰποΔέσεων, καΔιεροϋται 5μελής ή σύνΔεσις
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τών Τμημάτων -αυτού (άντε τής κατά τάς ir/υ-ούτας ϊ:ατάχε:ς τροόλε-τομένης Τμε/Γοΰς).
Α:ά wj άρ-όρου 9 χόχάνν/τα: αί όργχ^καί -3έσε:ς:
a)
των Αντ:τροέίρων τοό Συμοουλίου Έτ:/.ρστείας κατά αίαν,
κατ' άκολου-όίχ/ τής τροσ·5ήκης τεμττου Τμήματος ε:ς το
Συμόούλ-.ον Έτ:κρζτε?ας. £,) τών Συμί ούλων Έτ-.κρατείας καί
τών Π αρέορων τοό Συμβουλίου Έτ-.κρατείας ν.ατα ίύο άντ:στοίχως. τρός 'ένίσχυτ-.ν τοό Συμβουλίου Έτακρατείας. ::ά να
άντα’τοκρ:3ή τις τον ύρ:στάμενον εόρτον εργασίας, γ) τών
Άντετροέίρων τ-οό Άρείου Π άγου -/.ατά μίαν, κζτότ:ν ^ τής
τροσ-5ήκης καί ίευτέρου το:ν:κοό Τμήματος, ο) τών^ άντΐ·.σαγγελέων ερετών -/.ατά μίχ>. ε) τών τρωτοό:/.ών -/.ατά οεν.α.
στ) τών είσαγγ-ελέων τρωτοίια.ών -/.ατά τρεις, ζ) τών ταρέϊρων ταρά τρωτοί :κείο:ς ν.ατα έττά .ν.α! τών ταρέορων ταρ
εισαγγελία:; ν.ατα τρεις, η) τών ε:ρηνο::κών Λ' έως Γ'
ταχέως -/.ατά έττά. -3) τών τροίστχμένων τμημάτων τοό Συμ
ί ουλίου Ετοκρατείας έτ! οχόμώ γρ χμματέως ερετών Α' ή
Β' τάχεως -/.ατά μίαν ν.α: :) τών ϊ:/.αστ:κών ύταλ/.ήν.ων τών
χο-λ:τ:κών -/.α: το:ν:ν.ών ίεκζστηρίων -/.α: τών εισαγγελιών των
έτ: ·ία-3μοίς γρ'αρέως έως ί:καστ:κοό γραμματέως Α' τάξεως, -/.ατά είκοσ: τέντε.
Αί ανωτέρω αύςήσε-.ς οργανικών ·3έσεων σκοτόν έχουν τήν
ένίτχυτ:ν τών ίο·/.αατηρίωνν ί:ά τήν τχχυτέραν άτονου ήν τής
ίί/.α-.-οσύνης.
------—------- ----------------- ----------- -Το ά'ρ·5ρον 10 αναρέρετα: εις τάς τροαγωγάς είρηνοί:κών ν.α: όριζε τα: ο;" αότοό ότ: ·ε:ς είρηνοίίκην Β' τάχεως
τροάγετα: ό είρηνοοίκης Γ' τάςεως, μετά τενταετή εύοοκ:μον ίιτηρεσί-χ^ εις τόν ς-χ3μόν τούτον ή ύτεροκτα'ετή εις τούς
ίχ3μους τοό είρηνοοίκου Α' ν.α: Γ' τάχεως.
Α:ά τοό αρ-3ρ'ου J1 'άναστέλλετα:, μέχρ: τής 30ής 'Ιουνίου
1982. ή ισχύς τής ό-.ά τοό ap-Sp-ου 2 τοό Ν. 500/197G
τροστε-3είσης ·ε:ς τό Ν.Α. 902/1971 ;ώς ταρ. 12 τοό άρ
θρου 89 τούτου) Β’.ατάξεως, ο:ά τής ότοίας τροβλέτετα:
ότ: ::ά τήν τρο-αγωγήν ε:ς -3έσ:ν Άρεοταγίτου ή 'Αντ-ε-.σαγγε/.έως τοό * Α Χ'ε t ου Πάγου άτα-.τείτα: ό: ν.ρ-.νόμενο: να μή
έχουν ϋτεροή το 43ον έτος τής ή/.:/.ία; των.
Α:ά τοό αρ-3ρου 12 τροόλέτετα: ή άντ:μετώτ:σ:ς τής τερ:,ττωσεως ε/./.εί-ζεως ί :καστ:κών έτ:με/.ητών εις τ:νας τρω
τοί :κε:χκας τερ:ρερε:ας. Όρίζετα: ϋ ί:ά τοό άρ-όρου τού
του ότ:, εις τερίττωσ:ν με:ώτεω; τοό άρ:·3μοό τών ί-.ν.αατ:ν.ών ετ:μελητών, εις τερ:ρέρε:αν τρωτοί-.κείου. ν.άτω τών ίύο.
•ίύνατα: ό οικείος είσαγγελευ; ερετών ί:ά τράχεώς του να
>χ.α-3έτη τήν έκτέλεσ-.ν τών έργων ί:καστ:κοό έτομελητοϋ εις
έτ-.μελητήν ί:καστηρ?ων νέμμ:σ·3ον- τής τεριρερείας τοό αό
τοό τρωτοί:κε:ου ή εις ο:καττικόν έτ:μελητήν ύτηρετοόντα εις
όμορον τρωτο::κείον.
Α:ά τοό άρ-όρου 13 όρίζετα: ότ: εις τερ:ττώτε:ς συστά•τεως είρηνοοοκείων
ατοττάτεω; τερ:ρερε:ών ετέρων, α:
ύτάρχουτα: νέτε:; τυμόοό.α:ογράρων εί; τάς
άτοττωμένας
τερ:ρερ·εί·ας κανίτταντα: όργανακα: τοό τυν.ττωμένου είρηνο8:/.είου. έτ! ν.αταργήτε: ίταρί-όμων όργαν.κών -όέαεων τοό είρηνοίίν.είου ·ε:ς τό ότοίον ύτήγοντο.
Α:ά τοό αρ-όρου 14 τυν:ττάτα: ταρά τή ;Κεντρ:κή Γ τη ρε
οία τοό Γτουργείου Α:κα:οτύνης μία ·όέτ:; Έίοοκρό Συμόούλου τοό 'Ττουργοΰ. ετ: τχέτε: έργατία; !;:ωτ:/.οό
::ν.αίου
αορίστου χρόνου. ο:ά νά ταρέχετα: ή εϋχέρε:α τροσλήόεως ε:ί:κών συνεργατών τοό Ττουργοΰ τρό; άντ:μετώτ:τ:ν τών έκάστοτε ταρουσταζομένων άν αγκών.
Τέλος. ::ά τοό άρ-όρου 15. τροόλέτετα: <ος έναρ = :ς ισχύος
τοό τρον.ε:μένου οχείίου νόμου ή 1η ’Ιουλίου 1981.
Ταότα σ/.οτοόντα: ο:ά τοό τρον.ε:μένου σχεοίου νόμου κα:
ταρακαλοόμεν τήν Βουλήν, ότως τερ:ίά/.η τούτο ::ά τής ίήρου της.
’Εν Α-όή/α:ς τή 4 Μαίου 1981
Ό 'Ττουο*'ός Α:κα:οσύνης
Γ. ΣΤΑΜΑΤΗΣ
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ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΤ
Περ: συστάσεως Π ρωτοΒ’.κείων, συστάσεως κα: άνασυστάσεως Ε:ρηνο::κείων, αύχήσεως ·5έσεων ί:καστ:κών λε:τουργών κα! ρυνμίσεως ετέρων τ:νών ο:καστ:ν.ών Αεμάτων.
vAp-Spov 1.
Συν.στώντα:: α) Πρωτοϊ:κείον ’Ανατολικής Αττικής έίρεύον εις τήν έόραν τοό Αήμου Χα'/, αν ορίου καί τερΓ/.ζμόάνον εις τήν ο:κα:οόοσίχ> του τάς τερ:ρερείας τών Είρηνοϊ:κείων Χα/.ανορίου, Αμαρουσίου. Κηρ'.σίας. Κρωτίας, Μαρανώνος ν.α· Λαυρίου, άτοττωμένας έκ τής τερ:ρερείας τοό
Π ριοτοο:κείου Ά-όηνών.
ό) Π ρωτοο'.κείον Δυτικής Αττικής, έορεόον εις τήν έοραν
τοό Δήμου Περιστεριού κα: τεριλαμόάνον εις τήν ο:κα:οοοσίαν του τάς τεριρερείας τών Είρηνοοικείων
Περιστεριού,
Έλευσίνος κα! Μεγάρων; άτοττωμένας έκ τής τερ:ρερε!ας
τοό ΓΙ ρωτοοικείου Α·5ηνών.
γ) 31 ρωτοο.κείον Αίγιου, έορεόον ε:ς τήν έίραν τοό όμωνύμου Αήμου κα! τερ:λαμίάνον εις τήν ο:κα:οίοσίαν του τάς
τεριρερείας τών Ε!ρηνοϊ:κείων Α!γ:αλείας κα! Καμαρών,
άτοττωμένας εκ τής τεριρερείας τοό Πρωτοοικείου Πατρών.
'Ap-Spov 2.
Εκκρεμείς άγωγα! καί έν μέρε: τολ:τ:κα! ΰτοΑέσε:ς τών
άτοστωμένων τερ:ρερε:ών ώς κα: το’.ν.κα! ύτο-5έσε:ς
τών
αυτών τερ·ρερε:ών. α: ότοία: τροσο:ωρίσ·0ησαν ί:’ ώρ'.σμένην
ο:κάσ:μον έκκρεμοόσα: ένώτιον τών τρωτοίίκείων καί τλημμελε:οο:κε:ων Αυηνών καί Πατρών ταραμένουν εις ταότα τρός
έκοίκασ:ν, μέχρ:ς έκοόσεως όρ:στ:κής άτοράσεως.
Άρ·5ρον 3.
1. Οΐ ταρά τοίς Πρωτοϊ:κείο:ς Ά-5ηνών κα: Πε:ρα:ώς
ο:ωρ:σμένο. ο:κηγόρο: ούναντα: νά ταρίστανται κα: ενεργούν
ο:αο:καστ:κάς τράςε:ς καί ένώτ:ον τών συν.στωμένων ο:ά τοό
ταρόντος Πρωτοο:κείων ’Ανατολικής καί Αυτ:κής Αττ:κής.
Ο: ταρά τώ Π ρωτοί-.κείφ Πατρών ο:ωρ:σμένο: ο:κηγόρο: ούναντα: νά ταρίσταντα: καί ενεργούν ϊ:αϊ:καστ:κάς τράάε:ς
καί ένώτ:ον τοό συν.στωμένου Π ρωτοϊίκείου ' Αίγιου, ο! οέ
ταρά τώ ΙΙρωτοϊ:κείω Αίγιου ο:ορ:ζέμενο: νά τζρίσταντα·
καί ένεογοόν ο:αϊ:καστ:κάς τρά£ε:ς ταρά τώ Πρωτοο:κείω
Π ατρών.
2. Αί ·5έσε:ς συμίολα:ογράρων. αί ΰρ:στάμενα: κατά τήν
έναρχ:ν ισχύος τοό ταρόντος εις τάς τερ:ρερείας τών είρηνοο:κείων τών ύταγομένων εις τά συνιστώμενα τρωτοϊ:κεία.
ώς κα: ή κατά τότον άρμοοιότης τών συμόο).α:ογράρων τών
τερ:ρερε:ών τούτων ϊέν μεταβάλλονται.
3. Οί ταρά τοίς Πρωτοϊ:κείο:ς Ά-όηνών καί Πε:ρα:ώς
ο:ωρ:σμένο: ο:καστ:κο: έτ’.μεληταί ϊύναντα: νά ενεργούν ο:αο:καστ:κάς τράχε:ς κα: εις τάς τεριρερείας τών συν:στωμένων Π ρωτοο:κείων Ανατολικής καί Δυτικής Άττ’.κής.
'Ομοίως ο: ταρά τώ Πρωτοϊ:κείω Πατρών ο:ωρ:σμένο: Δι
καστικό: Έτ:μελητζί ϊύναντα: νά ενεργούν ο:αο:καστ:κάς τράχε:ς κα! εις τήν τερ:οέρε:αν τοό συν.στωμένου Πρωτοσ:κείου
Αισίου.
4. Εις τό άρ-Spov 193 τοό Ν.Α. 302G/1934 «τερί τοό
Κώ::κος τών Αικηγόρων» τροστί·3ετα: έοά;:ον έχον οότω:
«Έχα:ρετ:/.ώς ο: ο:ορ:ζόμενο: εις τά τρωτοϊ:κεία Άνατο7,:κής καί Αυτ:κής Αττικής ο:κηγόρο:. ·3ά ανήκουν ότοχρεωτ:κώς ε:ς τόν Α:κηγορ:κόν Σύλλογον Ά·3ηνών».
'Ap-Spov 4.
1. Α:ά Προεϊρ:κοό Διατάγματος έκί’.οομένου τή τροτάσε:
τοό ’Ττουργοΰ Α:κα:οσύνης ορίζοντα: α: όργαν.καί ·3έσε:ς τών
ο:καστ:κών λε:τουργών, ώς καί το τροσωτ’.κόν τής γρααματείας έκάστου τών συν.στωμένων τρωτοίίκείων καί είρηνοί:κείων.
2. Τταρχούσης ΰτηρεσιακής άνάγκης ταρά τιν: έκ τών

