
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΕΚΘΕΣ1Σ ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΝΟΜΟΓ

τής ζροτάσεως Νόμου «ζερ: άζον.ταστάσεως εις την 
Ελληνικήν των Ιθαγένειαν τών άζοστερη·6έντων ταυ- 

της».
ΤΙρός τ/;)· Ε" ’Αναθεωρητικήν Βονλήν τών Ελλήνων
Βασική 7.2! αμετάθετος άρχή ζαντός Λημο/.ρατικού πολι

τεύματος είναι οτ:. ή Ιθαγένεια είναι: α) Πρωτογενής ϊε- 
τμός ζολίτου κράτους. ό) Προύζάρχει τής συντάζεως τής 
Πολιτείας, έττ: τής όζοίας οικοϊομεΐται τό ολον σύστημα τής 
τολ:τ:κής ίιαρ^ρώσεως. γ) Είναι αναφαίρετος. ώς εκ τής 
αύτοχίσνίας και τής ές αίματος εν. γονέων Ελλήνων καταγω
γής. Εζομενως. ή εναντίον τής ίελήσεως τού "Ελληνες ζο- 
.ιτου άζοστερησις τής ϊύ»αγένειας του. είναι Έίνικώς άντί- 
Όμος ναι άνεζίτρεζτος.

Ως γνωστόν, ίάσε: οιαοόοων νόαων (ΑΖ/47 ύήφισμα. 
αρύρον 4 Ν.Λ. 4234/02. άρ·5ρ. 20,'ζαρ. ·2 ν.αί 33'. έο. β' 
Ν.Λ. 3370/50 ν.λζ.). άζεστερήύησαν τής Ελληνικής Ι-Sα
γνείας. χιλ'.άόες Ελλήνων, εναντίον τής ·5ελήσεώς των. οί 

οϊοε σήμερον ΐιαμένουν ώς ζολ'.τικο: ζρόσφυγες εις Ανατο- 
7,τν.2ς κα: Λυτικάς '/ώρας. Εν.ατοντάϊες· Ελλήνων ζολ'.τών,- 
:ζίσης, ζοϋν κα: εργάζονται άζό ετών μεταζύ μας. εντός 
/ώρας, ενώ στερούνται τής Ελληνικής των TS αγένειας.

Εν οψει τών άνωτέρεο α.αί ζρό ζαντός του Εύνιν.ού μας 
συμφέροντος ν.αί τής Είνικής μας Ένότητος κα: για νά τε- 
άή τέρμα εις αύτό τό όλέ-Spiov σύστημα τής Έ-Sv'.y. ς μας 
ϊιαλύσεως ζροτείνομεν τό άκόλου-Scv Σχέόιον Νόμου, ίάσε: 
τού όζοίου -Sa άζοκαταστα-ύούν ζάντες εις την Ελληνικήν των 
Ιθαγένειαν y.a: -Sa έζ’.τραζή ό άνευ ζερ:ορ:σμών. όρων y.a: 

::ατυζώσεων ελεύθερος έζαναζατρισμός τών Πολιτικών 
τροσφύγων. - ·»
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« Π ερί αζοκαταστασεως 
τών άζο

την 'Ελληνικήν των 
η-ύέντων ταύτης».

Ι-S αγένειαν.

ν A p'S ρ ον 1.

Α! οιατάζεις α) τού ΛΖ/1947 ψηφίσματος, «ζερι άζο- 
στερήσεως τής Ελληνικής Ιθαγένειας...», ί) τού αρ-ύρου 
4 τού Ν.Λ. 4234/02 «ζερ: ρυ-Sμίσεως δεμάτων άφορώντων 
την ασφάλειαν τής χώρας», γ) τών άρ-Sp. 20. zap. 2 καί 33. 
έοάφ. ί τού Ν.Λ. 3370/55 «ζερ: Κώοικος Ι·5αγενείας», ώς 
καί ζάσα άλλη οιάταΐόις. άζοστερούσα "Ελληνα ζολίτην τής 
Ελληνικής του Ι-S αγένειας. καταργείται.

"Ap-Spov 2.

Άζό τής ισχύος τού ζαρόντος. άκυρώντα: άφ" ής έσεοό·$η- 
σαν, α: οιοικητικα! ή άλλα: ζράΐέεις. 0:' ών "Ελληνες ζο- 
λίτα: άζεστερή·5ησαν τής Ελληνικής των Ί-5αγενείας. ίάσε: 
τών εν άρ-Spa) 1 τού ζαρόντος Νόμων καί Ψηφισμάτων. άζο- 
κα-ύιστάμενοι εις τήν 'Ελληνικήν των Ί-5αγένειαν. -5εωρούμε- 
νοι ώς_ ούίέζοτε αζοστερηνέντες .ταύτης _.κα:. έζι.τρέζεται_ ό 
ελεύθερος έζαναζατρισμός των. Ούοεμία έκ τής τοιαύτης 
άζοστερήσεως άζοζημίωσις οφείλεται ή άλλως ζώς οημιουρ- 
γείτα: of οίονίήζοτε λόγον κα: αιτίαν.

Η ισχύς τού ζαρόντος άρχεται άζό τής όημοσιεύσεως εις 
τήν Εφημέριο α τής Κυίερνήσεως.
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