ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
*’5ρδ»β?·.:«?»ν> tax ίίχηγίίϊ^ών · ά'Λλό-γων.· αύξΥ,άη
:cv αριΔμού των συμβολαιογράφων κα: άλλες διατάξεις. _
Με τα άρΔρα 1 έως 5 τον -rrpcς ψrφ;-r; σχεδίου νόμον προί~.:~ζ: η σύσταση πρωτοδικείων στην Ορεστιάδα κα: στα
/..ν,ν.τσά. Ειδικότερα:
. ....
Στογ,ακριτιν.ό -νομό--Έδρον, -λειτουργεί εν,2 μόνο .ΠρωτοΓ’ο Πρωτοδικείο Έ β f ο a.- Σ τ η ν ■ Υ ε σ ι φ-έ ρ ε: α τρυ-Ηρω··
τ.ίικείον Λντοό, πομ όπως ,είναι .γνωστό είναι πολύ μεγάλη,
υπάγονται πέντε Ειρηνουι/.εία. Ο: πόλεις or; Ο ο 5 α τ: άδας και
-:ν Δδ'υμύτειχον βρίσκοντας στο βορειότερο ζαι πιο απομακρνο-μένο ά'Ασοτοο- νομού. Η χιλιομετρική απόττ-τ.ττ.'που χώρι
ζε: τις πόλενς αυτές κα: το περισσότερα .χωΓριά’της -περιοχής
απ; την Αλεξανδρούπολη κυμαίνεται ατό 10;’) με;/:: 150 χι
λιόμετρα. Λόγω των αποστάσεων αετών -ο: δ: άδικοι ν.α: α
μάοτ.ρες ταλαιπωρούνται· τελικά" γιοι μ:α νποΔετη δύο ν.α:
τ:·:-· ημέρες, εγκαταλείποντες παράλληλα τ.ς εργασίες τους
με τ ς γνωστές συνέπειες.
·..
■
Ένα άλλο βασικό στοιχείο σ,Λτηγορεί στη σύστασή Πρώ
το οικείου στην Ορεστιάδα. εί/α: η γεωγραφική της Δόση τον
τ/ν κοΔιστά ·,·;ατ’ εσοχή ακριτ.Ο'.ή πόλη ζα: τον κάνε: επι
τακτική τη'/ ανάγκη παρουσία; εχεί. της δικασςικής. αρχής
με την ισχυρότερη μορφή τον Πρωτοδικείου. ..
. ·. . .
"Πέραν’ αυτών με' τή δημ οοργία Πρωτοδικείόυ στην Ορεστ'άό’α καί τη μείωση της δικαιοδοσία;' Τον Πρωτοδικείου
Έβρου, επιτυγχάνεται καλύτερη κα: ταχύτερη ατονομή δι
καιοσύνης.
'·
·"
ΕΞ άλλον η σύσταση Πρωτοδικείο/ στα Γιαννιτσά επιβάλ
λεται για τονς εξής λόγονς: Η πόλη των Γιαννιτσών είναι
αία τόλη με εντυπωσιακή οικονομική και κοινωνική ανάπτυ
ξη, μεγαλύτερη σε πληΔυσμό ατό τη·; Έδεσσα τον είναι σή
μερα τρωτεύονσα τον Νομού και έδί7 τον Πρωτοδικείου Έοεσσας.
Τα Γιαννιτσά συγκεντρώνουν
τεράστια εμπορική κίνηση
ώστ. το μεγαλύτερο μέρος της δικαστηριακής κίνησης '‘τον
Πρωτοϊικείον Έδεσσας να’προέρχεται ατό το Ειρηνοδικείο
Γιαννιτσών.
Με το άρΔρο 6 προβλέπετα: η μετονομασία τον Ειρηνοδι
κείων Πιερίας σε Ειρηνοδικείο Κατερίνης.'
'

Αυτά επιδιώκονται με τ: ττ; τ τ ε' ν ί ;·εενο σνεειο νοαον π:ν
ν.τ::-λλουμ: στη Εονλή για ψήφιση.
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Ό: Υπουργοί
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Δικαιοσύνης
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Σύσταση, πρωτοδικείων και δικηγορικών συλλόγων. ζνΞηση
τον αριΔμου των Σνμβολαιογράσων και άλλες διατάσεις;

. Συνιστώνται:

·’

. ΆρΔρο 1.
.. ..
. *·

................. *·

• α) Πρωτοδικείο Ορεστιάδας στην πορηρέρεία .τον επετείου
Θράκης, με έδρα την Ορεστιάδα κα: με δικαιοδοσία τις πε'ριςέρειες των ειρηνοδικείων Ορεστιάδας κα: Διδυμοτείχου,
. που ααοσπώνται από_την περιφέρεια τον-πρωτοδικείου Έβρον.
β) Πρωτοδικείο Γιαννιτσών στην περιφέρεια τον εφετείονΘεσσαλονίκης, με έδρα τα Γιαννιτσά και με δικαιοδοσία την
περιφέρεια τον ειρηνοδικείου Γιαννιτσών,.που αποσττάτα: από
τήν -περιφέρεια του-πρωτοδικείον ·Έδεσσάς.
.
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ΆρΔρο 2.-
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Οι εκκρεμείς κατά την έναρξη λειτουργίας των νέων πρω
τοδικείων πολιτικές κα: ποινικές νποΔέσεις των π ιφερε·ών
τους για τις οποίες έχει οριστεί δικάσιμη ενώπιον 7ων πρω
τοδικείων Έβρον κα: Έδεσσας παραμένουν στα τελευταία.
.ΆρΔρο 3.

1. Συνιστώνται στην έδρα τον πρωτοδικείου Ορεστιάδας
και Γιαννιτσών δικηγορικοί σύλλογοι με την επωνυμία Δικη
γορικός Σύλλογος Ορεστιάδας και Δικηγορικός Σύλλογος
Γιαννιτσών μέλη των οποίων Δα είναι οι δωρισμένο, στην έδρα
των ομώνυμων πρωτοδικείων δικηγόροι.’
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2. Κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμον αυτού και ως την
έναρξη λειτουργίας τον δικηγορικού σνλλόγον Γιαννιτσών επι
τρέπεται η ενέργεια των διαδικαστικών πράξεων στο πρωτο
Με την επιφύλαξη αυτή σκοτείται να ικανοποίηΔεί ένα
δικείο Γιαννιτσών από δικηγόρους διορισμένους στο πρωτοδικειυ
καΔολικό αίτημα τον δικαστικού κόσμον Κατερίνης καΔώς
'Έδεσσας.
.
και τον Δικηγορικού Σνλλόγον Κατερίνης.
. 3. Τα μέλη του δικηγορικού συλλόγου Έβρου μπορούν να
/
' Με τά τ η'λειτουργία r.2*. τον Ειρηνοδικείο ν Κολιν cpoi, 17:2παρίστανται και να ενεργούν τις σχετικές διαδικαστικές πρά
>
•Ιι ττλ ccv ΤΟ Ειρηνοδικ £?0 Π !£!ιίας να εξν:τηρετεί^ ^:y.2 ττ:*/.α
ξεις στο πρωτοδικείο Ορεστιάδας. Επίσης τα μέλη τον δικη
c/.ό/.λη:ο το νομό Πιε τίας Χ2ί μια τέτοια ονομασ?:2 ε-: φέρει
γορικού σνλλόγον Ορεστιάίδας μπορούν να παρίστανται κα:
ffj γχυ*τη σε δ: αδίκους Χ2ΐ ίεν εξυπηρετεί κανένα πρακτικό
να ενεργούν τις σχετικές διαδικαστικές πράξεις στο πρωτοδι
r/.c-6. V.π
ιρίπτωση δ * Xc'.TO’Jp γίας κα: τρ ίτου Etc ηνοϊ’ιαείου
κείο Έ-pouστο Π ρω τοs ικείο Κατε :ίνης αν,όμα περιττό τερο δεν' Δα είναι
4. Κατ’ εξαίρεση των γενικών διατάξεων τον Α.Ν. 87/
Γ.>ε>ε ιγμενη η ονομασ! 2 2-JTT}. Γενικότερα η διάσ-όαση τττ,ν
1936 (ΦΕΚ 390), τα μέλη των δικηγορικών συλλόγων των
ετωννμία και τη·/ έδρα των Ειρηνοδικείων χάΔε άλλο χαρά
πρωτοδικείων Ορεστιάδας κα: Γιαννιτσών υπάγονται στο Τα
εΞντηρετεί./
.ν ο
;.··;.·· ( J ; ό - : γ μείο Πρόνοιας Δικηγόρων των πρωτοδικείο)/ Έβρον κα: Έ
Με το άρΔρο 7 λαμβάνετα: μέριμνα για σύσταση μεταβα-' δεσσας. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις πθνς καΔορίζονται
αντίστοιχα από τις διατάξεις του ισχύον,ος καταστατικού
τικών εδρών τον/ πρωτοδικείων Ρόδον, Κώ και Σύρον στα
ΤΟνς.
;
ατομεμακρνσμένα ειρηνοδικεία ΚαρτάΔον. Κάλυμνου και Νά5. Ο: δικαστικοί επιμελητές των πρωτοδικείων Έβρου και
ον αντίστοιχα, για την εκδίκαση τολιτικών και τοινικών ντο■Έδεσσας επιτρέπεται να ασκούν τα καΔήκοντά τους κα: στην
έσεων. Η σύσταση των μεταβατικών εδρών τον τροβλέτει
περιφέρεια
των πρωτοδικείων Ορεστιάδα; και Γιαννιτσών αν
το νομοσχέδιο Δα αν ακοντίσει τονς κατοίκους των περιφερειών
τίστοιχα.
Επίσης
οι δικαστικοί επιμελητές των πρωτοδικείων
αυτών κα: ειδικώτερα των νησιών και Δα τονς απαλλάξει ατό
Ορεστιάδας και Γιαννιτσών επιτρέπεται να ασκούν τα καΔή
πολυήμερες ταλαιπωρίες και υπέρογκες δατάνες για εισηπχ·
κοντά τευς και στην περιφέρεια των πρωτοδικείων Έβρου
ρια Ξενοδοχεία κλτ. Άλλωστε το μέτρο αυτό εντάσσεται μέ
και
Έδεσσας αντίστοιχα.
σα στη γενικώτερη αρχή της κυβερνητικής τολιτικής να
τλησιάσονν ο: δημόσιες υπηρεσίες κα: αρχές, τερισσότερο τονς
c'
■ΆρΔρο 4.
,·’"
πολίτες. στον τότο κατοικίας τονς και να εγκνΔονν στα προ
1.
Με προεδρικό διάταγμα εκδιδόμενο με πρόταση του Υ
βλήματα τονς.
7 ·’
· ■'*.-■
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πουργού Δικαιοσύνης Δα ορισΔεί: α) ο αριΔμός των οργανι
Τέλος με το άρΔρο 8 τροβλέτεται η σύσταση οργανικών
κών Δέσεων των δικαστικών λειτουργών σε κάΔε ένα από τα
δέσεων των Συμβολαιογράφων τον Κράτους. ...··* ·..
πρω-οδικεία που ιδρύονται χωρίς αύξηση του συνολικού .»?ι-

