
Έπί τοϋ σχεδίου νόμου «περί συστάσεως καί άνασυστασεως 
Ειρηνοδικείων καί άλλων τινών διατάξεων».

Προς την Βουλήν τών 'Ελλήνων
Διά τοϋ Ν. Δ. 100 τού έτους 1969 χατηργήθησαν άνευ 

βαθυτέρας έξετάσεω; τών συνθηκών, 205 Ειρηνοδικεία, 
προχληθέντος πραγματικού χάους εις τον τομέα χαλύψεως 
■τών δικαστηριακών αναγκών εις την ύπαιθρον Χώραν.

Κατά καιρούς, προεβλέφθη άνασύστασις η σύστασις Ει
ρηνοδικείων, χωρίς όμως νά δύναται νά λεχθή δτε έχαλύ- 
φθησαν αί ώς άνω ά/άγκαι πλήρως χαΐ όρθολογιχώς.

Επειδή καί πληθυσμιαχαί μετατοπίσεις χατά τά τελευ
ταία έτη σημειοϋντι.ι χαι αί συνθήκαι τής επικοινωνίας ε!ς 
πολλάς περιοχάς έβελτιώθησαν, χρίνεται επιβεβλημένη χαι 
ή άνασύστασις χαταργηθέντων Ειρηνοδικείων, ενδεχομένως 
δέ καί ή σύστασις νέων, 5~ου εν τώ μεταξύ προεκυψεν άντι- 
στοιχος ά/άγκη.

Διά τού ύπό ν.ρίσιν σχεδίου νόμου παρέχεται ή ώς άνω 
δυνατότης ά/ασυστάσεως ή συστάσεως, μέχρι 7 εν συν όλο 
Ειρηνοδικείων, διά Π. Διαταγμάτων έκδιδομένων τή προ-

_τάσεα τοϋ-Τπουργοϋ Δικαιοσύνης (άρθρον Ατού ύπό κρίσιν
σχεδίου νόμον). Διά τον αύτοϋ άρθρου λαμβά/εται μέριμνα 
καί ϊιά την τύχην τών υποθέσεων τών έχρεμονσών, ενώπιον 
Ειρηνοδικείων έχ τών όποιων θέλει άποσπασ-θή ή περιφέρεια 
σννιστωμένων ή άν ασυνιστωμένων.

Δ ά τον άρθρου 2 λσμβάνεται μέριμνα ϊιά την μεταφοράν 
τών προ τοϋ Ν. Δ. 100/69 υφισταμένων θέσεων Συμβολαιο
γράφων. έκ τών περιφερειών τών Ειρηνοδικείων εις τά όποια 
προσετέθησαν αυται. ε.ς τάς έδρας τών άνασννιστωμένων 
Ειρηνοδικείων.

’Αντίστοιχος πρόβλεψις γίνεται διά τον άρθρου 3 προ- 
κειμένον περί τών. βάσει τής παρ. 1 τοϋ άρθρου 5 τοϋ Ν.Δ. 
100/1969, μετατεθέντων ’ δκολάβων καί δικαστικών επι
μελητών. Είτ τούτους παρέχεται το δικαίωμα νά ζητήσουν 
την άναμετάθεσίν των εις ά/ασυνιστώμενα Ειρηνοδικεία.

Διά τοϋ άρθρου 4 λαμβάνεται μέριμνα διά την κάλυφιν 
τών εις προσωπικόν (κύριον καί βοηθητικόν) άναγχών τών 
συσταθησομένων ή άνασυσταθησουένων Ειρηνοδικείων, δε’ 
άντ στίχου μειώσεως τοϋ αριθμού τών δργανικών θέσεων τών 
δικαστικών λειτουργών καί υπαλλήλων ετέρων δικαστηρίων.

Δ·ά τοϋ άρθρου 5 επαναλαμβάνεται ή δυνατότης ή παρα- 
σχεθείσα ϋπό τοϋ άρθροϋ 4 παρ. 3 τοϋ νόμου 196/1975. ώς 
προς την έπακολού-3ησιν τής υπαγωγής άνασυσταθησομένων 
ειρηνοδικείων εϊσ τά πρωτοδικεία εις τά οποία υπάγονται 
ήδη αί περιεέρειαί των.

Τέλοσ διά τοϋ άρθρου 6 καθορίζεται ώς χρόνος ένάρξεως 
τής ισχύος τ'ϋ προτε νομένου Νόμου ή ημέρα δημοσιεύσεως 
τούτου διά τής Εφημερίδες τής Κυβερνήσεως.

Ταϋτα σχοποϋνται διά τοϋ ύπό κρίσιν σχεδίου νόμου καί 
παρακαλοϋμεν διά τή·/ ψήφισίν του ύπό τής Βουλής.

Έν Άθήναις τή 29 Φεβρουάριου 1980 
Οί Υπουργοί

Δικαιοσύνης Οικονομικών
Γ. ΣΤΑΜΑΤΗΣ Α. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΓΛΟΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΓ
Περί συστάσεως χαί ά/ασυστάσεως Ειρηνοδικείων καί άλλων 

τινών διατάξεων.
. Άρθρον 1.

1. Διά Π. Δ αταγμάτων, έκδιδομένων προτάσει τοϋ 'Γ- 
πουργοϋ Δικαιοσύνης μετά γνώμη·/ τοϋ Άνωτάτου Δικαστικού 
Συμβουλίου (τμήμα Α') επιτρέπεται ή σύστασις νέων, ώς και 
ή άνασύστασις Είοη/οδικείων έκ τών κατασγηθέντων ύπϋ τού 
ΝΑ 100/1969. Ό άριθμός τών συσταθησομένων καί άνα-

συνιστωμένων Ειρηνοδικείων δεν δύναται νά ύπερβή έν συνόλω 
τά 7 Εΐρηνοδ.κεία. Διά τών αυτών Π. Διαταγμάτων ορίζεται 
ή έδρα καί ή περιφέρεια τών Ειρηνοδικείων τούτων, ώς καί ή 
ημέρα ένάρξεως τής λ.ειτουργίας των.

2. Εκκρεμείς υποθέσεις ένώπιον τών Ειρηνοδικείων, έξ 
ών θέλε· άποσπασθή ή περιφέσεια τών συνιστωμενων ή ά/α- 
συνιστωμένων κατά τάς διατάξεις τοϋ παρόντος Ειρηνοδ - 
κείων, παραμένουν εις ταϋτα προς έκδίκασιν. μέχρις έκδόσεως 
οριστικής άποφάσεως.

Άρθρον 2.
Εις τάς έδρας τών άνατυνιστωμέ/ων Ε’ρηνοδ κείων. 

οέρονται αί προ τοϋ Ν.Δ. 100/1969 ϋφιστάμεναι θέσεις 
βολα'ογράφων έκ τών περ φερειών τών Ειρηνοδικείων ε 
όποια προσετέθησαν αυται.

Άρθρον 3.

Οί κατ’ έφαρμογήν τής παρ. 1 τοϋ άρθρου 5 τοϋ Ν.Δ. 100/ 
1969 μετατεθέντες δικολάβοι καί δικοστικοί έπιμεληταί εις 
τά Ειρηνοδικεία εις τά όποία συνεχωνεύθη ή περιφέρεια τοϋ 
παρ’ ω υπηρέτου·/ Ε’ρη/οδικείου. δύναται. ε’ς περίπτωσιν άνα- 
συστάσεως τούτου, νά άναμετατεθοϋν παρ’ αύτώ τή αιτήσει 
των, ϋποβαλλομένη έντος προθεσμίας τρ ών μηνών άπό τής 
δημεσ·εύσεως τοϋ περί άνα-υστάσεως τοϋ ο κείου Ειρηνοδικείου 
Π.. Διατάγματος.

2. Αί έν λόγω άναμεταθέσεις γίνονται δ·ι" άποφάσεως τοϋ 
Τπουργοϋ Δικαιοσύνης δημοσιευομένης διά τής Έφημερίδος 
τής Κυβερνήσεως.

Άρθρον 4.
Διά Π. Διαταγμάτων έκδιδομένων τή προτάσει τοϋ 'Γπουρ- 

γοϋ Δ καιοσύνης, ορίζεται δ αριθμό; τών δργανικών θέσεων 
τών δικαστικών λειτουργιών καί υπαλλήλων τών κατά τάς 
διατάξεις τοϋ παρόντος συνιστωμένων ή άνασυνιστωμένων Ει
ρηνοδικείων, άνευ αύξήσεως τοϋ συνολικού άριθμοϋ τούτων, 
έπί άντιστοίχω με·ώσει τοϋ άρ.θμοϋ τών όργα'/ικών θέσεων 
τών δικαστικών λειτουργών καί δικαστικών υπαλλήλων έτέ- 
ρων δικαστηρίων.

Άρθρον 5.

Ή πσρ. 3 τοϋ άρθρου 4 τοϋ Ν. 196/1975. έχει έφιαρυογή 
καί προκειμένου περί τών κατά τάς διατάξεις τοϋ παρόντος 
άνασυνιστωμένων. ώς καί τών βάσε· τοϋ άρθοου 1 τοϋ Ν. 
949/1979 άνα-συσταθέντων Ειρηνοδικείων.

Άρθρον 6.

Ή ισχύς τοϋ παρόντος άρχεται άπό τής δημοσ εύσεως αυ
τού διά τής Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως.

Έν Άθήναις τή 29 Φεβρουάριου 1989ΐ 
Οί 'Γπουργοί

Δικαιοσύνης Οικονομικών
Γ. ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΑΘΑΝ. ΚΑΝΕΛΛΟΠ ΟΓΛΟΣ

ΕΙΔΙΚΉ ΕΚΘΕΣΙΣ 
ν Άρθρον 75 παρ. 3 τοϋ Συντάγματος)

Επί τοϋ σχεδίου νόμου «περί συστάσεως καί άνασυστάσεως 
Ειρηνοδικείων καί άλλων τινών διατάξεων».

Η έκ τών διατάξεων τοϋ νομοσχεδίου τούτου προκαλουμένη 
δαπά/η εις βάρος τού κρατικού προϋπολογισμού, διά λειτουρ- 
γικάς ά/άγκας θά ά/έλθη εις τό ποσό·/ τών δραχμών 
1.700.000 περίπου έπί έτησίας ίάσεως.

"Η δαπάνη αΰτη θά καλυφθή έκ τών πιστώσεων τοϋ προ
ϋπολογισμού τοϋ Υπουργείου Δικαιοσύ/ης οικονομικού έτους
1980.

Έν Άθήναις τή 29 Φεβρουάριου 1980 
Οί ’Γπουργοί

Δικαοσύνης Οικονομικών
Γ. ΣΤΑΜΑΤΗΣ Α. ΚΑΝΕΛΛΟΠ ΟΓΛΟΣ


