ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
Έ—I τοϋ σχεδίου νόμου «περί συστάσεως, άνασυστάσεως
y.xi κατχργήσεως Ειρηνοδικείων κχ· ίο ρύσεως Λ'.οικητνκοϋ Πρωτοδικείου Ιΐύργου».
II obi χψ' Βουλήν ιών 'Ελλήνων
Διά τοΰ ύπό κρίσιν σχεδίου νόμου λαμβάνεται κχτ’άρχήν
ικέοιανχ διά την σύστχσιν νέων καί την άνχσύστχσιν κχτχργηθέντων, διά τοϋ Δ.Λ. 100/1961·, Ειρηνοδικείων, ό αρι
θμός των όποιων έν τω συνόλω των δέν θά υπερβαίνει τά
15. Επίσης λαμβάνετχι μέριμνα διά τήν κατάργησιν ΐσαδίθμων ειρηνοδικείων έκ των λειτουργούντων μέχρι της
δημοσιεύσεως τοϋ νόμου. Διά της ορθολογικής κατανομής
των συνιστωμένων ή άνασυνιστωμένων ειρηνοδικείων θά
έπιτευχθή ταχύτης έκδικάσεως των υποθέσεων καί έξυπηρέτησις των κατοίκων επαρχιακών πόλεων καί απομα
κρυσμένων χωρίων, οί όποιοι αναγκάζονται σήμερον νά
έγκαταλείπουν τάς εργασίας των καί νά ΰποβάλωνται εις δαπάνας παραμονής των μακράν τής κατοικίας των έπί δύο,
τρεις ή καί περισσοτέρας ήμέρας.
Περί τής συστάσεως, άνασυστάσεως καί κατχργήσεως
μέχρι δέκα πέντε Ειρηνοδικείων, προβλέπουν τά άρθρα
1 έως 8 τοϋ νομοσχεδίου διά των όποιων ορίζονται είδικώτερον τά έξης :
Διά τοϋ άρθρου 1 παρέχεται ή έξουσιοδότησις όπως διά
Π. Διαταγμάτων έκδιδομένων προτάσει τοϋ 'Υπουργοϋ
Δικαιοσύνης μετά γνώμην “τοϋ Άνωτάτού Δικάστίκοϋ Συμ
βουλίου (Τμήμα Α') συνιστώνται νέα Ειρηνοδικεία ή άνασυνιστώνται Ειρηνοδικεία έκ των καταργηθέντων διά τοϋ
Ν.Δ. 100/1969, ό αριθμός των όποιων δέν δύναται νά ΰπερβή τά δέκα πέντε. Διά των άρθρων 2 καί 3 λαμβάνεται
μέριμνα μεταφοράς εις τάς έδρας τι -< άνασυνιστωμένων
Ειρηνοδικείων των προ τοϋ Ν.Δ. 10C/1969 υφισταμένων
θέσεων συμβολ.αιογράφων καί παρέχεται ή ευχέρεια άναμεταθέσεως εις τά άνασυνιστώμενα Ειρηνοδικεία των δικολάβων καί άμισθων δικαστικών κλητήρων οί όποιοι
είχον μετατεθή κατά' τάς διατάξεις τοϋ προμνησθέντος
Ν.Δ. 100/1969. Διά τοϋ άρθρου 4 επιτρέπεται διά ΙΙ.Δ/των
έκδιδομένων προτάσει τοϋ 'Υπουργοϋ Δικαιοσύνης μετά
γνώμην τοϋ ’Ανωτάτού Δικαστικοϋ Συμβουλίου ή κατάργησις ισαρίθμων θέσεων ειρηνοδικείων εις τάς έδρας τών
όποιων συνιστώνται μεταβατικαί έδραι τών ειρηνοδικείων
εις τά όποια θέλει συγχωνευθη ή έδρα καί ή περιφέρεια
τών καταργουμένων. Τέλος^διά τών άρθρων 5 έως 8 ρυ
θμίζονται καί έτερα συναφή προς την κατάργησιν τών ειρη
νοδικείων θέματα.
Διά τοϋ αΰτοϋ σχεδίου νόμου, λαμβάνεται επίσης μέριμνα
διά τήν ίδρυσιν Διοικητικοϋ Πρωτοδικείου εις Πύργον,
ή όποια καθίσταται άναγκαία καί επιβεβλημένη διά τούς
κάτωθι λ.όγους.
Ό Νομός ’Ηλείας, είς έκ τών μεγαλύτερων νομών τοϋ
Κράτους, έκτος τοϋ μεγάλου πληθυσμοϋ του, άποτελεϊ
καί άξιόλογον έμπορικόν κέτρον μέ ηΰςημένην κίνησιν
συναλλαγών, λόγω, ιδία, τών πολλών γεωργικών καί βιο
μηχανικών μονάδων αί όποΐαι λειτουργοϋν εις τήν περιφέρειάν του.
- ··
Προς άντιμετώπισιν τών δικαστηριακών άναγκών τών
κατοίκων τής τεεριφερείας τοϋ Νομοϋ τούτου ήδη λ.ειτουργοϋν είς αυτόν δύο Πρωτοδικεία, έν είς τήν πόλιν τοϋ Πύργου
καί έτερον είς τήν πόλ.ιν τής Άμαλ.ιάδος.
Παρά ταϋτα όμως μεγάλαι παραμένουν αί άνάγκαι
τών κατοίκων όσον άφορά τήν προσφυγήν των είς τά διοι
κητικά δικαστήρια. ’Ανάγκη ή όποια συνεχώς αυξάνει λόγω
τής παραλλήλου άναπτύξεως τής κρατικής δραστηριότητος.
Σήμερον αί άνάγκαι τών κατοίκων είς τον τομέα τοϋτον
έξυπηρετοϋνται διά μεταβατικών κλιμακίων τοϋ διοικητικοϋ
Πρωτοδικείου Πατρών.
Τό μέτρον όμως τούτο. δέν’είναι τό ένδεδειγμένον διά. μίαν περιοχήν τής Επικράτειας είς τήν όποιαν εμφανί
ζεται μεγάλ.ος άριθμός υποθέσεων τής άρμοδιότητος τών
διοικητικών δικαστηρίων ή δέ μέχρι τοΰδε έξυπηρέτησις

τών: κατοίκων γίνεται πλημμελώς, συνεπαγόμενη βρχδύ"^τα με δυσμενείς οίκονομικάς έπιπτώσεις δΓ χύτούς,
Η κατά τά ανωτέρω ίδρυσις Διοικητικοϋ Πρωτοδικείου
ει: Πύργον προβλ.έπεται ΰπό τών άρθρων 9 έως 11 δια
των όποιων ρυθμίζονται καί τά συναφή προς τήν λειτουρ
γίαν χύτυϋ θέματα.
1 χυτά σκοποϋνται διά τοϋ προτεινομένου σχεδίου νόμου
το οποίον εχομεν τήν τιμήν νά Οέσωμεν υπό τήν κρίσιν
τής Βουλής καί νά παρακαλέσωμεν διά τήν ψήφισίν του.
Έν Άθήναις τή 16 .Μαίου 1979
Οί Υπουργοί
Δικαιοσύνης
Γ. ΣΓΑ.ΜΑΤΗΣ

Οικονομικών
ΑΘ. ΚΑΝΕΛΑΟIϊ ΟΥΔΟΣ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ
Περί συστάσεως, άνασυστάσεως καί κατχργήσεως Ειρηνοδι
κείων καί ίδρύσεως Διοικητικού Πρωτοδικείου Πύργου.
Άρθρον 1.
1. Διά Π. Διαταγμάτων έκδιδομένων προτάσει τοΰ 'Υπουρ
γού Δικαιοσύνης μετά γνώμην τού Ανώτατου Δικαστικού
Συμβουλίου (Τμήμα Α') έπιτρέπεται^ή χύττασις νέων, ώς καί
ή άνασύστχσις Ειρηνοδικείων έκ τών καταργηθέντων ΰπό τού
Ν.Δ. 100/1969. Ό αριθμός τών συστχθησομένων καί άνασυνιστωμένων Ειρηνοδικείων δέν δύναται νά ΰπερβή έν συνόλ.φ
τά 15 Ειρηναδικιείχ. Διά τών αυτών II. Διαταγμάτων ορίζε
ται ή έδρα καί ή περιφέρεια τών Ειρηνοδικείων τούτων, ώς
καί ή ήμερα ένάρςεως τής λειτουργίας των.
2. Εκκρεμείς υποθέσεις ένώπιον τών Ειρηνοδικείων, έξ.
ών θέλ.ει άποσπχσθή ή περιφέρεια τών συνιστωμένων ή άνασυνιστωμένων κατά τάς διατάξεις τού παρόντος Ειρηνοδι
κείων, παραμένουν είς ταϋτα πρός έκδίκασιν, μέχρι έκδόσεώς
οριστικής άποφάσεως.
'
Άρθρον 2.

... ι

Είς τάς έδρας τών άνασυνιστωμένων Ειρηνοδικείων, μεταφέροντα: αί πρό τοϋ Ν.Δ. 100/1969 ύφιστάμεναι -δέσεις Συμ
βολαιογράφων έκ τών περιφερειών τών Ειρηνοδικείων είς τά
όποια προσετέθησαν αύται.
Άρθρον 3.
Οί κατ’ εφαρμογήν τής παρ. 1 τού άρθρου 5 τοϋ Ν.Δ.
100/1969 μετατεύέντες δικολ.άβοι καί δικαστικοί έπιμελ.ηταί εις τά Ε’ίρηνοδ.κεϊα είς τά οποία συνεχωνεύθη ή περιφέ
ρεια τοϋ παρ’ ω ΰπηρέτουν Ειρηνοδικείου. δύναται, εις περίπτωσιν άνασυστάσεως τούτου, νά άναμετατεθούν παρ’ αΰτφ
τή αιτήσει σων, νποβαλλιμένη έντός προθεσμίας τριών μη
νών άπό τής δημοσιεύσεως τοϋ περί άνασυστάσεως τοΰ οικείου
Ειρηνοδικείου Π. Διατάγματος.
Αί έν λ,όγω άναμεταθεσείς γίνονται ίι’ άποφάσεως τού
'Υπουργού Δικαιοσύνης δημοσιευόμενης είς Την ’Εφημερίδα
τής Κυβεονήσεως.
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Άρθρον 4.
1. Διά Π. Διαταγμάτων έκδιδομένων προτάσει τού 'Υπουρ
γού Δικαιοσύνης μετά γ/ώμην τοΰ Άνωτάτού
Δικαστικού
Συμβουλίου (Τμήμα Α’) επιτρέπεται ή κατάργησις μέχρι; έν
συνόλ,ω δέκα πέντε Ειρηνοδικείων έκ τών λειτουργουντών
μέχρι τής ένάρςεως τής ισχύος τού παρόντος, συγχωνευομό
νης τής έδρας καί περιφέρειας τών καταργουμένων Ειρηνο
δικείων μετά τής έδρας καί τής περιφέρειας ετέρων.
2. Είς τάς έδρας τών καταργουμένων Ειρηνοδικείων συνιστώνται διά Π. Δ/τος έκδιδομένου προτάσει τοϋ 'Υπουργού
Δικαιοσύνης, μεταβατικαί έδραι τών Ειρηνοδικείων είς τά
όποια θέλει συγχωνευθη, κατά τήν προηγουμένην παράγρα
φον, ή έδρα καί ή περιφέρεια τών καταργουμένων, πρός έκδικασιν ποινικών ή άσςικών υποθέσεων.

