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Επί τής προτσσεως Νόμου «περί άκυρώσεως τού ϋπ’ άριύ. 
519/26 Ιουλίου 1974 Δ/τες «περί χορηγήσεως αμνηστίας».

Πυός τήν Βουλ.ήν τών Ελλήνων
Ατι τήν πρώτη μεταχουντ:·/.ή κυβέρνηση, κυβέρνηση δο

τής εσουσίας. έκδό-όηκε τό ακόλουθο μέ άρι-3μό 519/1974 π.δ. 
«περί χορηγήσεως αμνηστίας».

Προεδρικόν Διάταγμα ύπ" άρι·$. 519 
«Περί χορηγήσεως αμνηστίας».

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΙΙ ΕΚΘΕΣΙΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντες ύπ όόει τάς διατάσεις τοΰ άρ-όρου 52 παρ. 3 
τού Συντάγματος ώς καί την ύπ’ άρι·9. 517/1974 γνωμο- 
δότητ’.ν τού Συμβουλίου Επικράτειας, προτάσει τοΰ Ήμετέ- 
:ου Υπουργικού Συμβουλίου, άπεςασίσαμεν καί διατάσσομεν:

'Ap-Spov 1.
I. "Αμνηστεύονται τά κα·3" οίονδήποτε τρόπον τελεσ-ύέντα 

μέχρι τής δημοσιεύσεως τοΰ παρόντος εγκλήματα τά προβλε- 
πόμενα καί- τιμωρούμενα ύπό των διατάσεων- τού Ποινικού 
Κωδικός τού Στρατιωτικού Ποινικού Κωδικός, τού Ν. Δσ.Θ/, 
1912 «περί καταστάσεως πολιορκίας», τού Α.Ν. 509/1947 
«περί μέτρων άσσαλείας τού Κράτους^ τού Πολιτεύματος, τού 
Κοινωνικού καθεστώτος καί προστασίας τών ελευθεριών τών 
πολιτών», τού Ν. 2218/1952 «περί Καναροράς έν ΐσχύϊ τών 
διά τής ύπ" άρ:·5. 19/1945 Συντακτικής Πράσεως τροπο- 
ποιηνεισών διατάσεων τού Ν. 286/1914 «περί όπλορορίας, 
τροποποιήσεων αυτών καί άλλων τινών ποινικών διατάσεων», 
τού Α.Ν. 611/19G8 «περί άπαγορεύσεως κατοχής πυροβόλων 
όπλων, χειροβομβίδων καί εκρηκτικών υλών», τοΰ Ν.Δ. 542/ 
1970, «περί όπλων, εκρηκτικών υλών», τοΰ Ν.Δ. 542/1970 
«περί όπλων, εκρηκτικών υλών, εκρηκτικών μηχανημάτων 
καί πυροτεχνημάτων», τού Ν.Δ. 346/1969 «περί τύπου», ώς 
υύτοι έτροποποιή-ίησαν καί συνεπληρώ-ίησαν, ώς επίσης καί 
τά προς αυτά συναπτόμενα ή συναφή, έφ" όσον πάντα ταύτα 
έχουν σχέσιν πρός τήν κατάστασιν την δημιουργη-ύείσαν άπό 
τής 21ης Απριλίου 1967. "Ομοίως άμνηστεόονται τά αυτά 
ώς άνω εγκλήματα τελεσ-λέντα πρό τής 21ης "Απριλίου 1967 
και τα προς αυτά συναπτόμενα ή συναφή έρ" όσον οπωσδήποτε
απεόλεπον πρός τήν ανατροπήν τής κα·3εστηκυΐας τάσεως.

'Ap-Spov 2.

Κατάδικοι ή προφυλακισμένοι επί τινι τών έν άρ-3ρω 1 
τού παρόντος εγκλημάτων απολύονται τών ρυλακών παραγ
γελία τού αρμοδίου Είσαγγελέως Πλημμελε‘.οδικών ή τού 
Επίτροπου τού τοπου κρατήσεως των. ΔικΟγραρίαι άρορώσαι

εις τά εγκλήματα ταύτα τί-άενται διά πράσεως τού άρμοδίοίι 
Είσαγγελέως ή "Επιτρόπου εις τό άρχείον. Εκ τής έφαρμο- 
-·ής τού παρόντος δεν δημιουργείται δικαίωμα άποζημιωσεως 
τών άμνηστευομένων.

Άρ-9ρον 3.
Κατασχε-3έντα έντυπα άποδίδονται εις τούς δικαιούχους 

διά πράςεως τού αρμοδίου Είσαγγελέως Πρωτοδικών ή τού 
αρμοδίου "Επιτρόπου, αίρομένης αυτοδικαίως τής κατασχέ- 
σεως. Περί τής τύχης τών λοιπών κατεσχημένων άποφαίνε- 
ται τό Συμβούλιον Πλημμελειοδικών ή τό αρμόδιον Στρατιω
τικόν Δικαστικόν Συμβούλιον.

Άρ-3ρον 4.
Εις τον έπί τής Δικαιοσύνης 'Υπουργόν, άνατ!-5εμεν τήν 

. δημοσίευσιν καί έκτέλβτιν τού παρόντος Διατάγματος.
Έν Άνήναις τή 26 Ιουλίου 1974

Με τό διάταγμα τούτο άμνηστεόονται τά εγκλήματα τών 
άν·3ρώπων τής δικτατορίας τόσο γιά τήν περίοδο τής δικτα
τορίας όσο καί τά «τελεσύέντα πρό τής 21 Απριλίου 1967, 
έρ’ όσον όπωσδήποτε άπέβλεπον πρός τήν άνατροπήν τής 
κα-3εστηκυιας τάσεως». Μέ τή διατύπωση τούτη τό διάτα
γμα σεπέρασε καί αυτά άκόμη τά δύο διατάγματα τού Αύ
γουστου "73 τής δικτατορίας. Άπάλλασε άπο κάνε εύ·5ύ-

_νη_όλους, όσους έργάστηκαν γιά- τή δικτατορία καί γιά όποτα-
δήποτε πράση καί άν έκαναν. Τό διάταγμμα τούτο είναι αν
τίθετο μέ τήν -3έληση τοο ελληνικού "λιοιού γιά τή παραδει
γματική τιμωρία τών ένόχων τής έπταετίας. Γιά ~'ο λόγο τού
το προτείνουμε νά ·3εωρητ3ή άκυρο άπό τή μέρα τής δημκ- 
σίευσής. του κατά τό μέρος πού άναρέρεται σπά έγκλήματα 
τών άν·3ρώπων τής δικτατορίας.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΝΟΜΟΥ

Περί άκυρώσεως τού ύπ’ άρι-3. 519/26.7.1974 Προεδρικού 
Διατάγματος «περί χορηγήσεως αμνηστίας».

Άρ-3ρο μόνο.
«θεωρείται σάν άκυρο άπό τήν ημέρα τής δημοσίευσής του 

τό μέ άρι·5μό 519/26 "Ιουλίου 1974 π.δ. «περί χορηγήσεως 
αμνηστίας» κατά τά σημεία πού άναρέρονται στήν αμνήστευτη 
τών έγκλημά των τών άν-5ρώπων τής δικτατορίας καί τών 
όργάνοιν τους γιά τό πριν ή μετά τήν 21 "Απριλίου 1967 
καί μέχρι τήν 23 τού Ιούλη 1974 διάστημα».

Έν Ά-ίήναις τή 10 Δεκεμβρίου 1974 
Οί προτείνοντες βουλευταί

Α. Γ. Π αττανδρεου, Ν. Βγενόπσυλας, ιΓ. Π απαδημητρίου,
I. ΧαραλαμΛτόπουλος, I. Κουτσοχέρας, I. Σκουλσρίκης, 
I. "Αλευράς, Σ. ’Ακρίτα, Α. Κακλαμανης, I. Φλώρες, 
Γ. Έαράκης, L Π οκτασ-πύοου.


