
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

τροτάτεως ψήφισματος «τερί έτιίολής τοινικών κυρώσεων 
κατά τών πρωταιτίων τής 21 ης Ατριλιον 1967».

οός ιήν Ε' Άναϋεωρητιχήν Βουλήν τών Ελλήνων

. Τά νομικά κείμενα είτε ναό .μορφήν Νομοθετικών Δ:α- 
,άτων, είτε ντο μορφήν Προεδρικών Διαταγμάτων ή καί 
τακτικών Πράξεων τά άφορώντα το ντο κρίτιν ·ύ£μχ είναι:

) Το Ν.Α. 106/20.8.73, δ·.’ ον άτοσβένν-οται διά ταρα- 
;ής τό αξιόποινα/ τών μέχρι τότε τελεσν εν των εγκλημά- 
σχέτιν έ/όντων τρός διωξιν, χ/άκριχι/ν καί έ/κδικ-χτιν τα- 
ς ντε ως άξιστοίνων πράξεων ή συναχταμένων τρος έκτέ- 
/ έκδο-ύεισών δ’//.αττικών άτοφάχεων.
I Το Π. Δ/γμα 168/20.8.73, δε’ ον άμνηχτεύονται άδι- 
ετα άτό 21.4.67 καί μετέτειτα έφ' όσον ταντα έχουν σ/ε- 
τρδς τήν έκ τής έτχ/αττάτεως δημοι-ονργηίΐείίαν κατά- 
:) καί ετεινεν ή οπωσδήποτε χτείλετον εις ττςν ανατροπή/ 
κα-άεχτηκυιχς τάξεως (τό παρόν έμμέχως τίθεται διότι 

ρεε τήν 21.4.67 «Έτανάττατιν» καί τήν έκ τούτης προ- 
ιχαν κχτάχτχχιν «ώς κα·5*εττηκνΐαν ~άζ·.·/»).

, Τό II. Δ/γμα 519/26.7.74, ϊΓ ον α) αμνηστεύονται 
.έχρι τής δημοτιεύχεως χύτου τραχνέντα εγκλήματα, ώς 
ης καί τά τρός χυτά σα/χπτόμενχ ή συναφή έρ" όσον πάντα 
α έχουν σχέσιν τρός ττ/ν καταχτάτε·/ τήν δημιουργη&είσαν 
τής 21ης Απριλίου 1967 καί 6) ομοίως αμνηστεύονται 

.ντά ώς άνω αδικήματα τά τρό τής 21ης Άτρ-ιλίον 1967 
τά τρός αυτά χνναττόμενα ή συναφή έρ: όταν άπέόλε,πον 

; 'τήν άνχτροπήν τής κα-νεστη/υίας τάξεως (έτομένως 
τάς τροταρχσκενχστ ιτκάς αράξεις τών πρωτεργατών τής

*•67)· 1 : . .Ιιΐ '^Λί;
■ Ή ΣυνΤχ/.τική Πράξις 3.10.74, δι' ής ,καθοριζόμενης 
αρμοδιότητας τρός έκδίκχσ.ν όρίζετα; ότι κατά τή/ άληάή 
.αν τον Π_1. 519/74 δεν περιλχμίάνοντχι τά αδικήματα 
τείναντα εις τήν έγκχάίδρυσιν τον κα-όεχτώτος ’τής 21.4. 
7 εις τήν δαάείχχ/ αμνηστίαν. Ή Συντακτική αντή Π ρμ- 
χχρακτηρίζει τήν 21.4.67 ώς καλεστώ ς.
. Ή τοιχύτη τον αράγματος νομοθετική «τεικάνεσις λέτει 
έρευναν τήν χορ ηγηλεϊχχ/ αμνηστία/ καί λεσπισύείσαν
ω?ή?ήν· ( f
.’ξ άτλής καί μόνον χ/χγνώχεως προκύπτει ότι τά μνημΛ- 
ίντα •ΛζΛοώ-ετήματα έχορήγησχ/ τήν άμντ/χτίχ/ καί έ-5έ- 
χ/ τή/ παραγραφήν καί τό μόνον τό οποίον έρευ/αται είναι 
τασις τούτων.
ά νά χωρήσωμεν εις τήν όρ-ύήν ερμηνεία/ καί εφαρμογήν 
διατάξεων καί είδικώτερον τον Π.Δ. 519/74 καί Σ.Π.. 

>.74, δέον όχως έχωμεν νπ’ όψιν τήν ρνοιν καί τήν coxtov 
ταραγραρής να» άμνηχτίας.
■ναι γνωττόν ότι όταν όμιλώμεν τερί ταραγραρής, έννσοΰ- 
■ύέχπ'.σιν /.άρον παύτεως τής τοινικής διώξεως.
1 άμνηττία, τοϋτέχτιν ή λή-$η τον εγκλήματος, χορηγεί- 
ντό τής τολιτείας έκ λόγων γενικόν συμφέροντος χάριν 
-ευτ.κής γαλήνης ή ομο/οίας, ότε καί έτιίάλλεται νά 
όεσλή ή τοινική αξίωσες τής τολιτείας δε’ ώρισκένισ έγ- 
νατα ή ή τοινική αξίωσες χύτής τρός έκτέλεχιν κατεργ,ω- 
ης τοινής (ABOLITIO).
ατά ·ύ·εμελιώ·:η αρχή// τον δ καί ον ή άμνηττία χορηγείται 

·/ έτί τολιτικών έγκ/.ημάτω>/. είναι δέ τολιτικόν έγκλημα 
τα κατά τής εσωτερικής ή εξωτερικής άτραλείας τον 
τους τράξις ά.-.ε;7.ονχα την νταρξιν τής τοό.ι'τείας ή τον 
τενματος (Σαρ άτολος)» ή «τά/ έγκληεα στρερόμενα/

2 τής τολιτικής όργχ/ώχεως καί τής ένάτητος τον Κρά- 
καί χκοτονν εις τή·/ άνατροτή·/ ή ά/.λοίωχιν χύτου».

ό Π.Δ. 519/74 τεριέλαάε καί τά άμιγή ταλιτικά έγκ/.ή- 
ζ καί τά τνν-ύετα «τά τρός χύτά χνναττσ;χενα ή χνναρή». 
•ναι γ·/ωχτόν δέ ότι ή xr/ηττία τό τρωτόν έ·/ερχ/ίχύη τό 
τ.χ. εις τΑ·5ή/ας. ότε, τροτάχει τον θραχνί-ούλον, έξε- 

- ψήριχμα άμνηχτεντικόν διά τήν —ερίοδο/ τών τριάκοντα 
Γ/νω·/ (Άτρίλιος—Δετ/.εμίριος 404 τ.Χ.), έξ ον όμως 
οε-3ηχαν ρητώς σί τριάκο/τα τύραννοι.

^---*5-/10
Γ. Άνογιγνώτκων τις. ίν χννδνασμώ τά ώς ά/ω Νομο

θετικά κείμενα καί είδικώτερον τό Π.Α. 519774, δνχκό/,ως 
ίύνχται νά εχη άμριβολίας ότι,-ρροτστικώς τουλάχιστον, δεν 
χορηγείται γενική αμνηστία καί εις τούς ούτω δράσαντας 
κατά τήν 21.4.1967, τροσδίδεται δέ εις αύτοός ό χαρακτηρι
σμός ότι έξετέλεσαν τολιτικόν έγνά,ημζκ γεγο-/ός τελείως 
άταράδεκτον διά τήν έναντι τής δράσεως τούτης λαϊκήν τερί 
δικαίου σννείδησιν.

Τό μόνον τό ότοίον —καί μόνο/ γραμκατολογικώς— τείνει 
ντέρ τής έξαιρέσεως έκ τής χορηγηάείσης άμνηχτίας καί 
αύτό μόνα/ διά τάς τρό τής 21.4.67 τυχόν τροταραχ/.εναστι- 
κάς τράξεις είναι τό ότι τό μέν Π.Α. 519/74 όμι/.εί, τερί 
χ/ατροτής κα-ύεστηκνιας τάξεως, ένώ τό άρ-ύρον 134 Π.Κ. 
άτοβλέτει εις την ά/ατροτήν τής σνντα*ρματ·./.ής τάξεως.

Ή τοιχύτη όμως καί μό/ον γραμματολογική διαρερά καί 
δ/ εγκλήματα ορισμένου χρόνου δεν είναι δυνατόν νά κατιτχύση 
τής γενικής διατντώσεως καί τλείσται όχαι άμοιοολίχι κχτα>- 
λείτοντα, άν τχ/.τικος δικαστής δύναται έν όψει τών κειμέ
νων διατάξεων καί τής έτιστήμης εύχερώς νά άτοττή τής 
γ·/ώμης ότι αί ώς άνω τράξεις τών τρωταιτιων τής 21.4.67 
δέν έμτίττουν εις τήν δο-ύεισαν αμνηστίαν καί .α! άλλοι εις 
τήν ταραγραφήν.

Έξ άλλον δέν είναι όρ-άόν, άν μή τρέτον, νά μετατοτισ-νή 
ή εύ-ύά/η τής άτοςάσεως έτί τών -άεμάτων τούτων, άτό τήν 
λαϊκήν χ/τιτροσωτείαν εις' τούς ώμους τών έχόντών τό κα- 
άήκσ/ τής κρίσεως τερί ταρατομτής καί έκδικάσεως τών ύτο- 
•ύέχεων τούτων. Τό όλα/ τρόίλημαι δέν λύου-/ ούτε τά έρμηνεν- 
τικώς διαλαμδχ/όμενα εις τό άράρω 1 τής Σ.Π. 32 0.74, 
διότι τέρα/ τού ότι, έξ αυτής τούτης τής δ;ατάξεως, έκ^ρά- 
ζσ/ται άμριδολίχι τερί τού αν έχορηγή^η ή οΰ αμνηστία κα,τά 
κοινώς ταραδεδεγιιένα εις τήν έτιστήμην τού Συτ/τατ/ματικού 
καί Ποινικού Δικαίου ή άταξ χορηγη·5εϊχα αμνηστία δέν ανα
καλείται, διότι ή χ/άκλησίς της τροσ/.ρούει στην αρχήν NUL
LA PHENA NULLUM GRDIΕΝ SINE LEGE καί εις 
τήν συνταγματικήν άταγόρενσιν τον άράρον 7 τού ίσχύου/τος 
Συντάγματος.

Λ. Είναι καθολικόν τό αίτημα τής διά τιμωρίας καίάρσεως 
καί τρός ίικαίωσι,ν τανελληγίου λαϊκής άξιώσεως δέον ότως 
όρισάή νομο'ίετικώς ή τιμωρία τών τρωτχτίων.

Ή τοιχύτη έκ τών ύστερων Νομοθετική ρύ-ύμισις εύρίσ/,ει 
καί νομικόν έρεισμα εις τό άρ·5ρον 10 της άτό 1.8.74 συν-.*· 
κτιχής τράξεως, όριζούσης ότι δά/χ/ται νά ρνάμίζωντχι κχί 
μετά αναδρομικής δννάμεως -δέματα τροκύττσ/τα έκ τών άτό 
τής 21.4.67 καί έρ’ εξής έκδοάεισών συντακτικών τράξεων.

Ίνα έτιτενχ-ύή τούτο, φρονονμεν ότι διευκολύνεται τά μέ
γιστα άν χταρακτηρισύή ή 21 Άτριλίου 1967 ώς κατάστασις 
ίτιίού.ής χύύχιρέτου ίσνλήσεως καί άτορενχ-ύή ό χαρχκτηρι- 
ομός ότι έξετέλεσα/ τολιτικόν έγκλημα γεγονός τελείως 
έτα/Οστάσεως, δηχιουργου'χέ-^υ ούτως ενός ίδιον αδικήματος.

Δέν είναι ή τρωτή ςορά κχύ' ήν εις τήν Έϋ.ληνικήν Νομο- 
•άεσιαν αδικήματα τλήττο//τα τήν όάσιν τού Έύνονς άτό άτό- 
ψεοις συγκροχήσεως καί τών Λαών, έλαίον νομικήν μορφήν 
ίδιον άδικήματος αναδρομικής ισχύος, ώς είναι ή ύτ’ άρι-S.
1 Σιτ/τακτική Πράξις τής 3 Νοεμίρίου 1944 «;.ερί έτιόον.ής 
τοενικών κυρώσεων κατά τών σννεργχσνέντων μετά τσύ έχ- 
•ύρού». 'Ετομένως ό έκ τών υστέρων χαρχ/.τηρισμός μιας 
ά/Τε-3νικής καί ώ/τιλαϊκής τράξεως ώς ίδιου αδικήματος 
έχει καί νομική·/ καί ίττορικήν δικαίωσ.ν χωρίς νά ταραδιά- 
ζετα·. τό ταρ’ άτα/ τό άρ-3ρο// 7 τον ίσχύοντος Σν/τάγκατΌς.

Έν σχέσει τρός τήν ταραγραρήν ϋτάρχει τό νομικόν τρο- 
ηγούμενον τον Γερικχ/ΐκού Διναίου. κχ-$' ό. ότε χ/ετέ-5η εις 
τά Γερμχ/ικά Δικαστήρια ή εκδίκασες τών έγκ/.ηκχχ.ών τ·> 
λέκον και σχ/ετιττεν c χρόνος οντος μέ τή/ σνμ-.λήρωσιν τον 
χρόνον ταραγραρής ταϋ αδικήματος, κατ’ αρχήν μέν μετετέάη 
ό χρά/ος λήξεως τολέμου. έν τέλει δέ συνταγματικούς καύ·ε- 
ρω5η το άταραγρατττον τού αδικήματος τούτου έκ τών υστέρων.

Ε. Διά την όρ-ύοτέρα/ -/ακο-ύςτική·/ ρύ-ύμισ.ν έκ λόγων συν- 
ταγματιχού· καί τοινικού δικαίου ά·/αγκα!α καύιστατχ. ή έχ-
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torn; ψηφίσματος,_ ήγουν νομοΔετήματος .ivsTjrjjxivt;? (ηυξη- 
μένης) ισχύος ικανής νά άρη πάχα.ς τάς έπί τού Δέματος αμφι
βολίας.

"0-3-εν, δ'·ά τούς ΰαερΔεν λόγους, κροτείνφε.ν όπως ή Ε 
’Αν«Δεωρητηοή Βουλή ‘τών Ελλήνων έκδώση ψήφισμα ϊί ου 
ή 21.4.1967 ΔεωρηΔή ώς ικατάστασις επιβολής παρα/όμου 
&αυλήσεως καί έπιβληΔώσι ποινικαέ κυρώσεις νυατα τών πρω
τεργατών τής 21ης Απριλίου 1967.

- Έν ΆΔήναις τή 23 Δεκεμβρίου 1974 
ι . Ό προτείνων

.ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Αθ. ΚΑΤΕΑΟΓΝΗΣ 
Βουλευτής Α' Περιφ. Θεσσαλονίκης 

Νέας Δημοκρατίας

ΓΙΡΟΤΑΣΙΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

«Περί έπεβολής ποινικών κυρώσεων κατά ·τών πρωταίτιων τής 
21ης ’Απριλίου 1967».

Ή Ε' ΑναΔεωρητιχή Βουλή τών Ελλήνων λαβοϋσα ύπ 
όψιν την όμόΔυμον Δέλησιν τού Ελληνικού λαού ττερt έπιβο- 
λής κυρώσεων κατά τών πρωταίτιων τής 21ης Απριλίου
1967 —----- 1......... ........- ------------- :------- --------

Ψ η φ ί ζ ε ι:

“ΑρΔρον 1.
1. Πρωταίτιοί διατάξαντες -ετακινήσεις στρατευίιάτωυ 

εχ,τος τών ενδιαιτημάτων αύτών, ψπλισΔεντες, ή όπλισαντες 
ετέρους, ή διατάξαντες την χρήσιν όπλων έστω και- άν ίέν 
έγένετο χρήτις τούτων, η y.aτχλυταντεζ την χρατούτ^ν cjvts- 
γματίχήν" ή την χαΔεστηκυΐαν πολιτειακήν τάξιν,^ διαλύσαν- 
τες την Βουλήν χαι άνατρέψαντες την νόμιμον Κυβέρνησιν, 
έπιίαλόντες την ίδιαν αυτών Δέλησιν, ή συντελέσαντες ε·.ς 
τήν δημιουργίαν τής έχ νόμου χαταστάσεως τής 21ης Άπρι- 
λίου 1967 ή συνεργήσαντες εις τήν διατήρησιν ταύτης τιμω
ρούνται διά τής ποινής τού -5ανάτου ή τής ισοβίου καΔείρ- 
ξεως.

2. Διά τής αυτής ποινής τής παραγράφου 1 τού παρόντος 
αρΔρου τιμωρούνται πρωταίτιοι διατάξαντες μετακινήσεις 
στρατευμάτων έκτος τών ένδιαιτημάτων αυτών όπλισ-όεντες 
ή όπλίσαντες ετέρους, ή διατάξαντες τήν χρήσιν όπλων έστω 
και άν δέν έγένετο -/ρήσις τούτων άνατρέψαντες τούς πρωται
τίους τής 21ης ’Απριλίου 1967 καί έπιβάλοντες τήν ιδίαν 
αυτών Δέλησιν μέχρι καί τής όρχίσεως τού Προέδρου τής Κυ- 
ίερνήσεως ΕΔνικής Ενότητες.

3. Διά τής ποινής τού τετελεσμένου άδιχήματος τιμωρούν
ται αί προπαρασκευαστικά: πράξεις αυτού ώς χαι ή απόπειρα.

4. Πρωταίτιοι έν τή έννοια τού παρόντος ψηφίσματος εί
ναι: α) Στρατιωτικοί σχόντες τήν πρωτοβουλίαν ή διατάξαν- 
τες τάς έν ταίς παραγράφεις 1 καί 2 τού παρόντος αρΔρου 
ένεργείας ώς καί £) Πολιτικοί οίτινες έπί σκοπώ διατηρή- 
σεως τών κατά τάς παραγράφους 1 καί 2 τού παρόντος άρ
θρου έπιβληΔεισών ιοίων βουλήσεων. συνειργάσ-3ησαν μετά τών 
Στρατιωτικών εις Δέσεις ΠρωΔυπουργοΰ ή Υπουργού ή ’Υ
φυπουργού ή Γενικού Γρσμματέως Υπουργείων ή ισοτίμου Δέ
σεως μέχρι καί τής όρκίσεως τού Προέδρου τής Κυίερνή- 
σεως 'ΕΔνικής Ενότητες. Εξαιρούνται Στρατιωτικοί ή Πο
λιτικοί παρασχόντες οίανδήποτε συνδρομήν διά τόν σχηματι
σμόν τής Κυβερνήσεως ΕΔνικής Ένότητος.

5. Καταδίκη έπί τώ ιός άνω άδικήματι έπιφέρει χαι ισό
βιόν στέρησιν τών πολιτικών δικαιωμάτων τού χαταοιχασΔέν- 
τος έστω καί άν αϋτη δέν άπηγγέλΔη διά τής χαταδιχαστιχής 
άποφάσεως ύπό τού Δικαστηρίου.

“ΑρΔρον 2.
1. Τό Δικαστήριον καταγιγνώσκον ποινή διά άδίκημαί ττϋ 

άρΔρου 10 τού παρόντος ψηφίσματος έπιβά/.λει ύποχρεωτικώς.' 
δήλωσιν ολοκλήρου ή τού ήμίσεος τής περιουσίας τού καταδ'- 
κασΔέντος.

2. Πάσα μεταβίβασες ή άπέκρυψις τής περιουσίας τού κα- 
ταδικασΔέντος ύφ' οϊανδήποτε μορφήν καί διαίοχικώς εϊσέτι 
γενομένη άπό τής 21ης Απριλίου καί μέχρι τής έκδόσεως 
τής καταδικαστικής άποφάσεως, Δεωρείτα: άκυρος καί μηδέ
ποτε γενομένη. Ό οπωσδήποτε έν γνώσει ένεργήσας εις τήν 
τοιαύτην άπόκρυψιν. μεταβίίασιν ή άλλοίωσιν' τής περιουσίας 
τού καταδικασΔέντος τιμωρείται διά φυλακίσεως. Απαλλάσ
σεται πάσης ποινής άν οικεία βουλήσει καί έντός δύο μηνών 
άπό τής έκδόσεως τής καταδικαστικής άποφάσεως ά/αφέρη, 
περιγράφων σαφώς τά περιουσιακά στοιχεία εις τόν Εισαγγε
λέα Πρωτοδικών τού τόπου τής κατοικίας ή διαμονής τού δη- 
λούντος. Οί έν τώ έξωτερικώ ϊιαμένοντες ένώπιον τού Προ
ξένου τής Ελλάδος τού τόπου διαμονής των.

“ΑρΔρον 3.

Πρός έκδίκασιν τού ύπό τού παρόντος ψηφίσματος προίλε- 
πομένου άδικήματος συγκροτείται ειδικόν Δικαστήριον έν τή 
έδρα τού ’Εφετειου ΑΔηνών.συγκροτούμενον έκ τού Προϊστα
μένου ’Αρεοπαγίτου τού Εφετείου ΑΔηνών ώς Προέδρου και 
έκ τριών Π μοέδρων Εφ.ετών καί 5 Ερετών τού αύτοΰ Έφε
τείου ώς μελών, λαμβανομένων τούτων διά κληρώσεως τών 
έν τώ Έφετείω ΑΔηνών ΰπηρετούντων Προέδρων Ερετών 
καί Ερετών τής κληρώσεως διενεργουμένης κεχωρισμένως 
διά τούς Προέδρους 'Ερετών καί ’Εφί"2» έν ολομέλεια τού 
Εφετείου ΑΔηνών δύο ημέρας πρό τής έκδικάσεως.

ΚαΔήκαντα Είσαγγελέως, όριξοζοένοο έν τώ παρόντι ώς 
Επιτρόπου τής Δημοκρατίας ασκεί έ αρχαιότερος τών Εισαγ
γελέων 'Ερετών έκ τών ΰπηρετούντων εις τήν Εισαγγελίαν 
τού Εφετείου ΑΔηνών, καΔήκοντα δέ Γραμματέως ό άρχαιό- 
τερος τών Προϊσταμένων τής Γραμματείας τού 'Εφετείου 
’ΑΔηνών.

“ΑρΔρον 4.

Γ. Τήν ποινικήν δίωξιν έπί τώ άδικήματι το-ύ παρόντος 
ψηφίσματος ασκεί ό 'Επίτροπος τής Δημοκρατίας ώς ορίζε
ται εις τό άρΔρον 3 τού παρόντος αύτεπαγγέλτως ή μετά κατά 
μήνυσιν έγγραφον ή προφορικήν. ΆσκηΔεϊσα· ποινικά! διώ
ξεις μέχρι τής -δημοσιεύσεως τού παρόντος ή καί έπί άλλψ 
νομικώ χαρακτηρισμό) γενόμεναι διατηρούν τήν ίσχύν των 
Δεωρούμεναι ώς άσκηΔείσαι παρά τού Επιτρόπου τής Δημο
κρατίας έπί τώ άδικήματι τού παρόντος.

2. Πάς άνακριτικός ή προανακριτικός υπάλληλος ύπο- 
χρεούται· νά. δέχεται τάς ύποβαλλομένας μηνύσεις διαβιβάζει 
δέ ταύτας παραχρήμα εις τό-ν Έπίτρον τής Δημοκρατίας· 
συντασσομένης σχετικής έκΔέσεως έγχειρήσεως. Ό Επίτρο
πο; *ής Δημοκρατίας λαμβά/ων ταύτας άσκεϊ αμελλητί τήν 
ποινική/ αγωγήν καί παρα.,'ίμπει ταύτας εις τόν ύπό τής ολο
μέλειας τού Εφετείου ΑΔη/ών όρισΔέντα ήδη Ανακριτήν 
Εφέτην όστις διά τού παρόντος ορίζεται ειδικός Ανακριτής.

3. Αί μέχρι τής δημοσιεύσεως τού παρ' 
άνακριτικαί πράξεις τού Ανακριτοϋ Έφέτι 
κυροι καί τά ώπ’ αύτού έκδο-Δέντα κατά τ 
Κώδικ.ος τής ποινικής Δικονομίας έντά)μα- 
φυλσκίσεως διατηρούν τήν ίσχύν των Δεω 
τού Ειδικού Ανακ.ριτού έκδοΔέντα.

4. Μετά τό πέρας τής ά/ακρίσεως διαί 
Ειδικού Ανακριτοϋ ή δικογραφία εις τόν Έ 
μοκρατίας όστις μετά ήτιολογημενης προτασεώς του εισάγει 
ταύτηίν εις τό Συαβούλιον Έφετών. συγκροτούμενον ύπό τού 
αρχαιότερου Προέδρου Ερετών ιός Προέδρου καί τεσσάρων 
Ερετών ώς μελών καί όπερ Συμβούλιου άποφαίνετα: περί τής

παραπομπής εΐ μή καί τών συναφών πρός ταύτην ζητημάτων. 
Η συμμετοχή τού Ειδικού ’Ανακριτοϋ εις τό Συμβούλιου εί

ναι υποχρεωτική. Δέν κωλύεται ή συμμετοχή τών έκδόντων 
τό βούλευμα Δικαστών εις τήν έκδίκασιν τής ύποΔέσεως. έξαι- 
ρεσε: τού Ειδικού Ανακριτοϋ. Δέν ίσ/ύωσιν έν προκειμένω αί 
διατάξεις περί διάρκειας προφυλακίσεως.

5. Κατά τό παραπεμπτικόν βούλευμα συγχωρείται μόνον 
τό ένδικον μέσον τής άναιρέσεως κατά τάς διατάξεις τοϋ Κώ- 
δικος Πορνικής Δικονομίας. ΆσκηΔείσης ά/α:ρέσεως κατά

ντος ψηφίσματος
ι Δεωρουνται «γ-
:ς διατάξεις το ϋ
ι συλλήψεως καί
ούμενα ώς

ιβάζεται ύπό 70*3
τίτροπον τής Arr
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•οϋ δουλεύματος ό "Αρειος Πάγος ύποχρεοϋται όπως έκδώση 
τήν επί ταύτης άπόφασίν του εντός τριάκοντα ήμερων άπό τής 
ύποδολής τής ΔιχΓογραφίας και τής άναιρέσεως εις τόν Είσ- 
σγγελέ2 τοϋ Αρείου Π άγ:υ Οριζόμενης τής πρ&&εσμία.ς τής 
κλητεύσεως τοϋ άναιρεσίβντος εις πέντε ημέρας άπσγορευο- 
jένης οιασδήποτε προεκτάσεως τών προθεσμιών τούτων, κατά 
τα λοιπά ϊφ αρμόζονται αί διατάσεις τοϋ Κώδικος Ποινικής 
Δικονομίας. Τχύτα ίσχύοοσιν και δια τήν περίπτωσιν άσκήσεως 
άναιρέσεως κ2τά απαλλακτικού βουλεύματος ύπό τοϋ Επι
τρόπου τής Λημοκ-ρατίας.

'Ap-Spov 5.
Τό διά τοϋ παρόντος προδλεπόμενοτν αδίκημα δεν αμνηστεύε

ται ούδε παραγράφεται. Πάτα τυχόν ττερ: τοϋ ανωτέρω £·ά- 
ταςις καταργείται -3εωρουμένης ώς μηδέποτε ίσχυσάσης.

Άρ-Spov G.
Λεν παραγράφονται άϊικήματα προδλεπομενα κατά τάς δια

τάσεις τοϋ Ποινικού Κώδικος τελεσίέντα ύπό Κρατικών ορ
γάνων ή τρίτων έφ’ όσον ταϋτα κατετεινον εις τήν διατήρησιν 
τής 21ης "Απριλίου 1967 ή καί πότης μετά τούτης έπιίολής 
ιδίας Δελήσεως μέχρι τής όρκίτεως τοϋ Προέδρου τής Κυ- 
ίερνήσεως ΈΔνικής !Β/ότητος. πάτα δέ παραγραφής τούτων 
διάτασις καταργείται και -θεωρείται ώς μηδέποτε ίσχύσασα. 
Τα αδικήματα τούτα προδκεπόμενα καί τιμωρούμενα ύπό τοϋ 
Ποινικού Κώδικος έκδικάζονται κατά τάςΑιατάσεις τοϋ Κω
δικός Ποινικής Δικονομίας. '

• ΆρΔρον 7.

Διά πάτον περιπτωσιν μή ύπό τού πιαροντος προίλεπομένη 
ώς πρός τόν τρόπον έκδικάτεως έφαραόζονται αί διατάςεις 
τοϋ Κώδικος Ποινικής Δικονομίας.

'Ap-Spov 8.

1. Π άται αί μέχρι τής δημοτιεύσεως τού παρόντος γενόι- 
μενακ συλλήψεις. κρατήσεις ή περιορισμοί εν φυλακαϊς ή εν 
περιορισμένοι τόπω, ύποπτων τελέσεως τού ύπό τού παρόντος 
όηφίσματος προολεπομένου αδικήματος κυροϋνται.

2. Πάται αί διατάσεις τοϋ παρόντος δύναντα: νά καταρ- 
γώνται ή τροποπιοιώνται διά νόμου εκτός τών περί αμνηστίας 
καί παραγραφής διατάσεων.

"ΑρΔρον 9.

Ή ισχύς τού παρόντος άρχεται άπό τής δημοσιεύσεώς του 
εις τήν Εφημερίδα τής Κυβερνήτεως.

Εν ΆΔήναις τή 23 Δεκεμόρίου 1974

Ό προτείνον

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Αθ. ΚΑΤΣΛΟΓΧΗΣ
Βουλευτής' A ’ Περιφ. Θετταλονίκης 

Νέας Δημοκρατίας


