
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
Έπι της προτάσεως Νόμου «περί αύθεντικής ερμηνείας της 

διατάξεως της παρ. 4 Ν.Δ. 1104/49 «περί κυρώσεως και 
τροποποιήσεως τοϋ ύπ’ άριθ. 971/1949 Α.Ν., «περί ά- 
πονομής ηθικών άμοιβών εις τάς έθνικάς άνταρτικάς δ
υάδας και έθνικάς οργανώσεις εσωτερικής άντιστάσεως».
(ΦΕΚ 226 A 1949).

Πρόζ τήν Βουλήν τών 'Ελλήνων 
’Ενώ εις όλας τάς διατάζεις τοϋ Ν.Λ. 1104/49 jtερί ε

θνικής άντιστάσεως καμμία διάκρισις γίνεται μεταςυ εκεί
νων πού υπηρέτησαν εις τάς έθνικάς άνταρτικας ομάδάς και 
τάς έθνικάς οργανώσεις πληροφοριών καί δολιοφθορών και 
προβλέπεται ισοδύναμος άντιμετώπισις διά τάς ηθικάς α- 
μοιβάς των καί ένώ τό άρθρον 14 τοϋ Νόμου αύτοϋ, συνεπες 
πρός τό ώς άνω γράμμα καί πνεύμα τοϋ Νόμου, εις τάς πα
ραγράφους 1, 3 καί 5 άναφέρεται εις τούς ύπηρετήσαντας 
εις τάς ώς άνω ομάδας καί οργανώσεις είδικώς εις την π αρ. 4 
του άρθρου τούτου λόγω προφανούς παραδρομής αντιμετω
πίζονται οί ύπαξ/κοί οί προσχωρήσαντες εις τάς έθνικάς 
άνταρτικάς ομάδας μόνον, παραλείπονται δέ εις την φρα
στικήν διατύπωσιν αί ’Οργανώσεις Πληροφοριών καί Δο
λιοφθορών, καίτοι ό νομοθέτης έκ τής όλης δομής τοϋ νο- 
μοθετήματος, τοϋ γράμματος καί τοϋ πνεύματος όλων τών 
λοιπών διατάξεων, ήθελε νά τάς περιλάβη καί εις την διά- 
ταςιν αύτήν.

Έξ αιτίας τής παραδρομής αύτής έχουν έγερθή άμφιβο- 
λίαι κατά τήν έφαρμογήν τής διατάξεως αύτής, αί άμφιβο- 
λίαι δέ αύταί οφείλονται εις τον σκοπόν καί τό πνεΰμα τοϋ 
ώς άνω Νόμου πού όδηγοΰν εις τήν ισότιμον μεταχείρισιν 
τών ύπηρετησάντων είτε εις τάς Έθνικάς Άνταρτικάς 'Ο
μάδας είτε εις τάς ’Οργανώσεις Πληροφοριών καί Δολιο
φθορών άφ’ ενός καί εις την έκ παραδρομής παράλειψιν τής 
αναγραφής τών ’Οργανώσεων αύτών καί εις τήν έν λόγω 
παρ. 4.

Τό παρόν σχέδιον έχει ώς σκοπόν νά άποκαταστήση κατά 
τρόπον άναμφίβολον καί σαφή τήν άληθή βούλησιν τοϋ νο- 
μοθέτου δι’ αύθεντικής ερμηνείας τής παραγράφου 4 τοϋ 
άρθρου 14 τοϋ ώς άνω Νόμου. Άφοϋ άλλωστε διά τοϋ άρθρου 
1 τοϋ Ν.Δ. 179/69 «περί εθνικής άντιστάσεως» εις τήν έν
νοιαν ’Εθνική Αντίστασις περιλαμβάνεται τό σύνολον τών 
έθνικών αγώνων τών διεξαχθέντων διαρκοΰντος τοϋ Β' 
Παγκοσμίου Πολέμου δεδομένου μάλιστα ότι ή διά τοϋ πα
ρόντος σκοπουρένη τακτοποίησις άφορά τάς οργανώσεις 
τάς άναγνωριζομένας υπό τοϋ ώς άνω Ν.Δ. καί έλάχιστον 
αριθμόν έθνικών αγωνιστών.

Είσάγων τό σχέδιον Νόμου θεωρώ ότι άποτελεϊ χρέος 
τιμής διά τούς ήρωας τής έποχής εκείνης, τούς άντιμετω- 
πίζοντας εντός τών πόλεων καί χωρίων καί έν μέσω τοϋ 
έχθροϋ, τό εκτελεστικόν του άπόσπασμα άνά πάσαν στιγμήν, 
τό έργον τών οποίων οφείλει νά τύχη τής άναγνωρίσεως 
δι’ όν λόγον πιστεύω εις τήν ψήφισίν του.

Προβαίνω δέ εις τήν πρότασιν ταύτην μέ τό διπλοϋν 
χρέος τό όποιον προέρχεται τό μέν έκ προσωπικών ύπο- 
•/ρεώσεων καί αισθημάτων αλληλεγγύης πρός τούς συμπο- 
λεμιστάς μου είς τον αγώνα τής ’Εθελοθυσίας διά τήν άπε- 
λευθέρωσιν τής πατρίδας μας καί γενικών τοιούτων διά 
τους θυσιασθέντας διά τό Έθνος καί δώσαντας τό παρόν 
εις τά έθνικά κελεύσματα τών μεγάλων έκείνων στιγμών 
διά τήν διαφύλαξιν τής έθνικής μας παρακαταθήκης. 
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Έρμηνευομένη διάταξις.
Αρθρον 14 παρ. 4 Ν.Δ. 1104/49 «περί κυρώσεως κλπ. τοϋ 

Α.Ν. 971/49 «πεεί απονομής ήθικών άμοιθών κλπ.» 
(ΦΕΚ 226 A 1949).
«4. Έκ τούτων οί ύπαξ/κοί ώς τοιούτων θεωρουμένων 

και τών προταθέντων πρός προαγωγήν αλλά μή προαχθέντων 
λογω τής έν τώ μεταξύ προσχωρήσεώς των είς τάς Έθνικάς 
Ανταρτικάς 'Ομάδας άποκαθίστανται εις τούς βαθμούς 

τους οποίους άπόκτησαν κατά τόν χρόνον τής έκ τοϋ Σώ

ματος άπομακρύνσεώς των νεώτεροί των, έφ’ όσον κέκτηνται 
τά αύτά μέ τούτους προσόντα».

Αοιπαί διατάξεις άρθρου 14 Ν.Δ. 1104/49 
Άρθρον 14.

«1. Μόνιμοι Άξ/κοί καί Άνθ/σταί τής Χωρ/κής καί ’Α
στυνομίας Πόλεων άπομακρυνθέντες άπό τάς τάξεις των 
ώς καταταγέντες εις τάς Έθνικάς Άνταρτικάς 'Ομάδας καί 
Έθνικάς ’Οργανώσεις Πληροφοριών καί Δολιοφθοράς καί 
μή άποκατασταθέντας εισέτι, άποκαθίστανται δυνάμει τοϋ 
παρόντος εις τους βαθμούς είς οΰς προήχθησαν οί έν τή 
Μέση Ανατολή καί Έλλάδι νεώτεροί των, καί άφ’ ής ούτοι 
προήχθησαν.

2. Έν ένεργεία στρατιωτικοί καί παντός βαθμού, "Οπλου, 
Σώματος ή 'Ιπηρεσιας, καί "Ανδρες τών Σωμάτων ’Ασφα
λείας υπαγόμενοι εις τάς κατηγορίας τοϋ άρθρου 9 τοϋ πα
ρόντος οίτινες παραλειφθέντες τών ένεργηθέντων έπί Κατο
χής προβιβασμών ένεκα τής απαγωγής των ώς ομήρων κλπ. 
προήχθησαν είς όν έδικαιοϋντο βαθμόν μετά τήν άπελευθέ- 
ρωσιν, θεωρούνται προαχθέντες είς τον βαθμόν τούτον άπό 
τής ήμέρας άφ’ ής προήχθησαν νεώτεροί των. Ούτοι προά- 
γονται κατόπιν αίτήσεώς των ύποβαλλομένης έντός άνατρε- 
πτικής προθεσμίας τριών μηνών άπό τής δημοσιεύσεως τοϋ 
παρόντος κρινομένης ύπό τριμελούς Επιτροπής Άνωτά- 
των έν ένεργεία Άζ/κών όριζομένης ύπό τοϋ 'Υπουργού 
τών Στρατιωτικών.

3. Όπλϊται (περιλαμβανομένων τών Ύπ/κών) τής Χω
ροφυλακής καί τής Αστυνομίας Πόλεων έγκαταλείψαντες 
τάς τάξεις των καί καταταγέντες είς τάς Έθνικάς Άνταρ
τικάς 'Ο. άδας καί τάς Έθνικάς ’Οργανώσεις Πληροφοριών 
καί Δολιοφθοράς κατά τήν διάρκειαν τής κατοχής, θεωροΰνται 
ώς μηδέποτε άπομακρυνθέντες τής υπηρεσίας των, διά 
πάσας τάς περιπτώσεις πλήν τοϋ δικαιώματος τής λήψεως 
άποδοχών άναδρομικώς.

4................................................................................................
5. Οί έξ αύτών κεκτημένοι άπολυτήριον Γυμνασίου καί 

έχοντες ένιαύσιον τούλάχιστον ένεργόν συμμετοχήν είς τάς 
Έθνικάς Άνταρτικάς 'Ομάδας ή Έθνικάς ’Οργανώσεις 
Πληροφοριών καί Δολιοφθοράς, είσάγονται κατά προτίμη- 
σιν είς τό Γ' Τμήμα τής Σχολής Χωρ/κής, άμα τή ένάρξει 
τής λειτουργίας του, κατόπιν έξετάσεων, άνεξαρτήτως ορίου 
ήλικίας έάν λάβουν κατά τάς έξετάσεις τήν βάσιν, μετά έ- 
ξάμηνον δέ έπιτυχή φοίτησιν έξέρχονται προαγόμενοι είς 
τόν βαθμόν τοϋ Άνθ/ρχου. Τοϋ αύτοϋ εύεργετήματος άπο- 
λαμβάνουν οί έχοντες άπολυτήριον Γυμνασίου έφεδροι Άνθ/ο- 
χοι, Άνθ/σταί Χωρ/κής ή Ένωμ/ρχαι έχοντες ένιαύσιον 
τούλάχιστον ένεργόν συμμετοχήν είς τάς ώς άνω Άργανώ- 
σεις ή 'Ομάδας.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΝΟΜΟΥ
Περί αύθεντικής ερμηνείας τής διατάξεως τής παρ. 4 

άρθρου 14 Ν.Δ. 1104/49 «περί κυρώσεως καί τροπο- 
ποιήσεως τοϋ ύπ’ άριθ. 971/1949 Α.Ν. «περί άπονομής 
ήθικών άμοιβών είς τάς έθνικάς άνταρτικάς ομάδας καί 
έθνικάς όργανώσεις έσωτερικής άντιστάσεως», (ΦΕΚ
226 A 1949).

Άρθρον μόνον.
Ή άληθής έννοια τής διατάξεως τής παρ. 4 τοϋ άρθρου 

14 Ν.Δ. 1104/1949 είναι, ότι άποκαθίστανται είς τούς 
βαθμούς τούς όποιους άπέκτησαν κατά τόν χρόνον τής έκ 
τοϋ Σώματος άπομακρύνσεώς των νεώτεροί των, έφ’ όσον 
κέκτηνται τά αύτά μέ τούτους προσόντα, οί έκ τούτων Ύ- 
παξ/κοί, ώς τοιούτων θεωρουμένων καί τών προταθέντων 
πρός προαγωγήν άλλά μή προαχθέντων, λόγω τής έν τώ 
μεταξύ προσχωρήσεώς των είς τάς έθνικάς άνταρτικάς 
'Ομάδας καί Έθνικάς ’Οργανώσεις Πληροφοριών καί Δο
λιοφθορών.
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