
'Εγκύκλιος αριθμ. 22. 

'Αθήνα, 25-6-76. 

ΠΡΟΣ; Επιτροπές καί Γραφεία ^ουλειας καί Π.Ν.Ε. 

ΑΠΟ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΑΥΨΗΣ (Γρ. Ν.Κ.) 

ΘΕΜΑ; 'Οργάνωση καί Λειτουργία Γρ. Ν.Κ, καί * Ομάδων Ν.Κ. 

ΣΧΕΤΙΚΗ: Έκτ. Γραμματεία Α.Π. 8/20-12-1975 

Ι. Σύμφωνα μέ τήν Εγκύκλιο Α,Π. 8/20-12-1975 τη*ς 'Εκτελεστι

κή* ς Γραμματείας άναδιαρθώθηκε ή Νομική Υπηρεσία τοΰ Κινήματος 

καί συστήθηκε Κεντρικό Γραφείο Νομικές Κάλυψης, πού έχει σκοπό: 

α) Νά συμβουλεύει υπεύθυνα, σε δλα τά νομικά θέματα τά όργανα 

τοΟ Κινήματος. 

β) Νά οργανώνει 'Ομάδες Νομικές Κάλυψης πού θά υπάγονται, σ'αύτό. 

γ) Νά δημιουργήσει καί στίς υπόλοιπες πόλεις τη*ς Ελλάδας περι

φερειακά Γραφεία Νομικές Κάλυψης πού θά υπάγονται σ'αύτό καί 

νά συντονίζει τ€ς δραστηριότητες τους. 

δ) Νά επεξεργάζεται σέ συνεργασία μέ τό Κλαδικό Επιστημόνων 

καί τό ΚΕΜΕΔΙΑ εγκυκλίους καί οδηγίες καί 

ε) Νά συγκεντρώνει τά στοιχεία δραστηριότητας τ03ν περιφερειακών 

Γραφείων Ν.Κ„ γιά παραπέρα επεξεργασία καί πολιτική εκτίμηση. 

II. Σέ έκαέλεση της παραπάνω εγκυκλίου καί μετά σχετική απόφα

ση τ?|ς Ε.Γ. πρέπει: 

1) Οι Π.Ν.Ε. στά πλαίσια του Τομέα ανθρωπίνων δικαιωμάτων καί 

αλληλεγγύης, νά οργανώσουν περιφερειακό Γραφείο Νομικές Κάλυψης 

άπό δικηγόρους-μέλη τού Κινήματος, πού θαχεί τίς παραπάνω α καί 

J3 αρμοδιότητες γιά τήν περιοχή της Π.Ν.Ε. Παράλληλα θά γνωρίσουν 

τήν οργάνωση τοϋ Γραφείου στό Κεντρικό Γραφείο Νομικές Κάλυψης 

στέλνοντας κατάλογο τδ3ν μελών του μέ διευθύνσεις καί τηλέφωνα 

γραφείου καί σπιτιού", όπως καί τόν υπεύθυνο γιά παραπέρα συντο

νισμό καί συνεργασία. 'Επίσης $ά υπάρξει πρόνοια γιά συνεχή λει

τουργία τοϋ" Γρ. Ν.Κ. μέ βάρδειες εικοσιτετράωρες. Ή εσωτερική 

λειτουργία τ£Α3ν Γρ. Ν.Κ. είναι δική τους αρμοδιότητα. Εξαιρούν

ται οι Π.Ν.Ε. της περιοχές Αθήνας Α καί Β, Πειραιά Α καί Β 

καί υπόλοιπο Αττικής, γιατί οι περιοχές αυτές υπάγονται στό 

Κεντρικό' Γραφείο Ν. Κ. 
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2) Τά όργανα τοϋ Κινήματος μποροϋν ν'άναθέτουν νομική η δικη

γορική δουλειά σέ δικηγόρους τ?)ς επιλογές τους, αφοϋ προηγού

μενα ενημερώσουν τό αρμόδιο ΓοαφεΤο Ν.Κ. γιά τό συντονισμό καί 

παρακολούθηση τη"ς εξέλιξης τ&ν υποθέσεων. Αυτό Ισχύει καί γιά 

τίς Τ.Ο. πού μποροϋν γιά τοπικά τους προβλήματα καί γιά υποθέ

σεις τον μελΕον τους νά χρησιμοποιοϋν τους δικηγόρους μέλη τους, 

οι οποίοι πρέπει νά ενημερώνουν τό αρμόδιο Γρ. ΪΓ.Κ. γιά τό συν

τονισμό τ&ν υποθέσεων καί τή μελέτη δράσης. Επίσης τά "Οργανα 

τοϋ Κινήματος δταν παίρνουν αποφάσεις πού μπορεί ναχουν συνέ

πειες προς τά εξω (π.χ. δικαστικές, ποινικές κ.λ*π.) θά πρέπει 

πρίν άπ'τήν υλοποίηση τους, νά ενημερώνουν τό αρμόδιο Γραφείο 

Νομ. Κάλυψης γιά νά βρίσκεται σέ ετοιμότητα. 

3) "Ολοι οι δικηγόροι-μέλη τοϋ Κινήματος είναι Hai μέλη μι3£ς 

*Ομάδας Νομικές Κάλυψης πού ανήκει στό Κεντρικό η τά Περιφερει

ακά Γραφεία Ν.Κ. Κάθε Γραφείο Ν.Κ. μπορεί νά συστήσει δμάϋες Ν.Κ. 

γιά τή καλλίτερη αντιμετώπιση τ?)ς λειτουργίας του καί τΐ|ς κάλυ

ψης τοϋ Κινήματος, μοιράζοντας έτσι τή δουλειά. Γιά τήν υλοποίη

ση τ?|ς απόφασης αύτ?|ς οπού υπάρχουν Κλαδικές 'Οργανώσεις δικηγό

ρων οι Γραμματείς πρέπει νά στείλουν στό αρμόδιο Γραφείο U.K. 

κατάλογο τον μελΚν τους μέ διευθύνσεις καί τηλέφωνα (γραφείου 

καί σπιτιοϋ) καί αν είναι δυνατό μέ ειδικότητα γιά κάθε δικηγόρο. 

4) Κάθε δαπάνη του δικηγόρου τού θά ασχοληθεί μέ υπόθεση τοϋ Κι

νήματος ή μέλους του (υστέρα από έγγραφο τ?ίς Τ.Ο. πού ανήκει) 

θά καταβάλεται από τά "Οργανα τοϋ Κινήματος η τά μέλη πού καλύπ

τονται δικηγορικά. 

Γιά τό Γράφε to Νομικές'Κάλυψης 

Ό Γραμματέας 

Δημ. Παγορόπουλος. 


