
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Στο σχέδιο νόμου

«Ρύθμιση περιουσιών πολιτικών προσφύγων»
Με το νομοσχέδιο αυτό η Κυβέρνηση εκπληρώνει σε με

γάλο βαθμό την προγραμματική της δήλωση να εξαλείψει 
τα κατάλοιπα του εμφυλίου πολέμου και να βοηθήσει ενερ
γά την εθνική συμφιλίωση, με την επούλωση μιας πληγής 
που παρέμενε μέχρι σήμερα ανοιχτή. Επιδιώκει τη δίκαιη 
x.xt σύντομη ρύθμιση της εκκρεμότητας που δημιούργησε 
η κατάληψη από το Κράτος των περιουσιών των πολιτικών 
προσφύγων και η οποία άρχισε πριν από 40 περίπου χρόνια, 
με τα καταδικασμένα πια στη λαϊκή συνείδηση ψηφίσματα 
και διατάξεις.

Ακόμα με το νομοσχέδιο επιδιώκεται η διευκόλυνση των 
πολιτικών προσφύγων στη διεκδίκηση εμπραγμάτων δικαιω
μάτων τους κατά τρίτων προσώπων που κατέλαβαν αυθαί
ρετα τις περιουσίες τους. Διεκδίκηση η οποία, χωρίς την 
ειδική ρύθμιση που προβλέπει το νομοσχέδιο, θα ήταν πολύ 
δύσκολη, αν όχι αδύνατη, εξαιτίας των νομικών και οικονο
μικών εμποδίο.ιν που δημιούργησε στους πολιτιστικούς πρό
σφυγες η μακρόχρονη αναγκαστική παραμονή τους μακρυά 
από την πατρίδα.

Οι διατάξεις με τις οποίες-έγιναν οι δεσμεύσεις από το 
δημόσιο είναι :

α) Το ψήφισμα Μ/1948 με το οποίο προβλεπόταν η δή
μευση ολόκληρης ή μέρους της κινητής και ακίνητης πε
ριουσίας όσων συμμετείχαν σε μονάδες του δημοκρατικού 
στρατού κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου.

β) Το ψήφισμα N/194S με το οποίο προβλέφθηκε η κή
ρυξη ως εκπτώτων των κληρούχων που συμμετείχαν στις 
μονάδες του δημοκρατικού στρατού και οι κλήροι τους κη
ρύχθηκαν διαθέσιμοι σύμφωνα με τις διατάξεις της αγρο
τικής νομοθεσίας. Σ . ..

γ) Το άρθρο 6 του Ν.Δ.2536/1953 με το οποίο θεωρούν
ται εγκαταλειμμένα αγροτικά ακίνητα παραμεθορίων πε
ριοχών που ανήκουν κατά κυριότητα σε πρόσωπα που με- 
τανάστευσαν λαθραία στο εξωτερικό και το άρθρο 7 του ίδιου 
νομοθετικού διατάγματος με το οποίο ορίσθηκε ότι τα ακί
νητα αυτά καταλαμβάνονται από το δημόσιο και υπάγονται 
στη διοίκηση και διαχείρηση του Υπουργείου Γεωργίας και 
διέπονται από τις διατάξεις της αγροτικής νομοθεσίας. .

δ) Το άρθρο S του Ν.Δ. 2536/1953 με το οποίο προβλέ- 
πεται η κήρυξη ως εκπτώτου του κληρούχου που εγκατέ- 
λειψε την καλλιέργεια του κλήρου του μαζί με τα μέλη της 
οικογένειας του για δύο συνεχή πλήρη χρόνια. , .

ε) Το άρθρο 13 του Ν.Δ. 395S/1959 με το οποίο προ- 
βλεπόταν η κατάληψη αγροτικών ακινήτων παραμεθορίων 
περιοχών που είχαν εγκαταλχιφθεί για μια πενταετία πριν 
από τη δημοσίευση του νομοθετικού αυτού διατάγματος λόγω 
του ότι οι ιδιοκτήτες τους αναχώρησαν χωρίς άδεια ή δια
βατήριο στ ο εξωτερικό. ί

στ) Το άρθρο 34 του Α.Ν. 1539/1938 με το οποίο κατα
λήφθηκαν ακίνητα που ο ιδιοκτήτης τους τα εγκατέλ-ειψε εξ 
αιτίας του εμφυλίου πολέμου και αναχώρησε στο εξωτερικό 
ως πολιτικός πρόσφυγας. ·· . ·

ζ) Το άρθρο 10 του Α.Ν. 1323/1949 σύμφιονα με το 
οποίο περιήλθαν στο δημόσιο ακίνητα με υποκοτάστασή του 
στα δικαιώματα του πωλητή επειδή αυτός στερήθηκε το δι
καίωμα της επανάκτησης των πωληθέντων ακινήτων του για 
παράβαση των διατάξεων των άρθρων 1,2,3 και 5 του Γ' 
ψηφίσματος 1946 ή για συμμετοχή του στον εμφύλιο πόλεμο 
η στερήθηκε την ιθαγένειά του βάσει του ΑΖ ψηφίσματος του 
1947 ή μετέβει σε ξένες χούρες για οργάνωση του εμφυλίου 
πολέμου.

η) Τέλ.ος στις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου υπάγονται κατ' 
εξαίρεση και ακίνητα που δε-/ ανήκουν σε πολιτικούς πρό
σφυγες αλ.λ.ά δημεύθηκαν εξαιτίας του εμφυλ.ίου πολέμου με

··} δικαστικές αποφάσεις και οι ιδιοκτήτες τους φυλ.χκίστηκαν 
ή εξορίστηκαν ή ήταν καταδιωκόμενοι στην ελληνική επι
κράτεια.

Με τις διατάξεις του νομοσχεδίου καλύπτονται όλες οι 
περιπτώσεις κατάληψης περιουσιών πολιτικών προσφύγων, 
είτε αυτές πραγματοποιήθηκαν από το Υπουργείο Οικονο
μικών είτε από το Υπουργείο Γεωργίας και προβλέπεται. 
όπου είναι δυνατή, η αυτούσια απόδοσή τους και σε αντίθετη 
περίπτωση η παροχή ανταλλάγματος σε γαίες από εκτάσεις 
είτε εποικιστικές (κοινόχρηστες και διαθέσιμες), είτε άλλες 
δημόσιες τις οποίες διαχειρίζεται το Υπουργείο Οικονομι
κών. Εάν η παροχή ανταλλάγματος είναι και αυτή αδύνατη, 
προβλέπεται η καταβολή στον πολιτικό πρόσφυγα χρηματι
κής αποζημίωσης.

Με τις παροχές γενικά που προβλ,έπονται από τις διατά
ξεις του νομοσχεδίου προσφέρονται τα βασικά κίνητρα επι
στροφής στην Ελλάδα των πολιτικών προσφύγων (χωρίς οι 
παροχές αυτές να εξαρτώνται από οποιαδήποτε προϋπόθε
ση) και ακόμη η απασχόληση τους στον αγροτικό τομέα εφό
σον το επιθυμούν.

Ειδικότερα στο άρθρο 1, περιλαμβάνονται γενικοί ορι
σμοί που καλύπτουν την έννοια του πολιτικού πρόσφυγα και 
τα ακίνητα που υπάγονται στη ρύθμιση του νόμου. Ο ορισμός 
του πολιτικού πρόσφυγα θεωρήθηκε αναγκαίος για να κα- 
λ.ύψει τις περιπτώσεις εκείνες των προσούπων που κατά τη 
διάρκεια του εμφυλ.ίου πολ.έμου (που όπως σε όλ.ους είναι 
γνωστό άρχισε το 1945-1946) και λόγω αυτού κατέφυγαν 
όχι μόνο στις ανατολικές χώρες, αλλά σε οποιαδήποτε χώρα 
και \α πραγματοποιηθεί έτσι ο ελ.εύθερος επαναπατρισμός 
τους. Στην έννοια δε αυτή υπάγονται και εκείνοι που κατά 
τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου και εξαιτίας αυτού εί
χαν αποδεδειγμένα φυλακιστεί ή εξοριστεί.

Με το άρθρο 2, προβλ.επεται η δυνατότητα αυτούσιας από
δοσης της ιδιοκτησίας στον επαναπατριζόμενο ιδιοκτήτη ή 
κληρούχο ανεξάρτητα εάν ο τελ.ευταίος αυτός περιλήφθηκε 
στην οριστική ή την προσωρινή διανομή, εφ' όσον έχουν ή 
αεοκτούν ή ανακτούν την ελληνική ι-ύαγένεια. II αυτούσια από
δοση οεν εμποδίζεται εάν η έκταση έχει π:;:ελ.νει κατά νομή ή 
κατοχή σε οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης ή κατά κυριό- 

-τητα σ' αυτόν εφ' όσον συμφωνεί στην απόδοση. Ακόμη και 
στην περίπτωση, που η έκταση θα έχει τυχόν αποκτήσει δα
σική μορφή δεν υπάρχει κώλυμα για την απόδοσή της.

Αντίθετα η αυτούσια απόδοση εμποδίζεται εφ' όσον τα 
ακίνητα έχουν διατεθεί σε τρίτους με σχετικές πράξεις της 
διοίκησης, απόφαση της επιτροπής απαλλοτριώσεων, από
φαση Νομάρχη ή έχουν γίνει στα ακίνητα αυτά επωφελείς 
δαπάνες από το δημόσιο όπως αυτές προσδιορίζονται στην 
παρ. 2 του άρθρου 2 του παρόντος νομοσχεδίου. Κρίθηκε 
σκόπιμο να μη θεωρηθούν οις διαθέσιμες οι εκτάσεις που τε
λούν σε καθεστώς μίσθωσης γιατί με τη λήξη της οι εκτά
σεις ελευθερο'ίνονται και ιυς δημόσιες θα επιστρέφοντκι στον 
επαναπατριζόμενο, εκτός αν η μίσθωση έχει διαρκέσει πάνω 
από 10 χρόνια και συνεχίζεται κατά την έναρξη ισχύος του 
νόμου. ·- . . τ ■ . :*. · -·».·. τ.

Επίσης θεωρούνται ως διατεθέντα και δεν μπορούν ν' απο
δοθούν και τα ακίνητα που κχτέχονται από τρίτους οι οποίοι 
δεν έχουν σχέση συζύγου, γονέος, παιδιού ή αδελφού, προς 
το δικαιούχο, οι οποίοι τρίτοι έχουν επιφέρει βελτιώσεις πάνω 
σ' αυτά, που δικαιολογούν τη δυνατότητα εξαγοράς ή πα- 
ραχώρησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 
719/1977 του άρθρου 3 του Νότιου 666/1977 και του άοθρου 
34 του Ν. 1473/1984.

Στα δικαιώματα που παρέχονται με το νόμο αυτό στον 
αρχικό ιδιοκτήτη ή κληρούχο, υπεισέρχονται ως κληρονό
μοι του. εφόσον αυτός έχει αποβιώσει πριν από την ισχύ του 
νόμου αυτού, η σύζυγος, τα τέκνα και οι γονείς του. Αντίθετα 
οι λ.οιποί κατά το αστικό δίκαιο κληρονόμοι του μόνο εφό
σον είναι επαναπατρισθέντες. Το μέτρο αυτό κρίθηκε δίκαι· 
για να μην υποχρεωθεί το δημόσιο σε χορήγηση ανταλλ.άγ-
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ματος σε χπούτερους συγγενείς που παρέμεινχν στην Ελλάδα 
άσχετους και μη θιγέντες οικονομικά από την κατάληψη της 
περιουσίας του πολιτικού πρόσφυγα. Τέλος με την παρ. 5 
του άρθρου αυτού προβλέπεται ότι. για την απόδοση των ακι
νήτων, της παρ. δ τη; περ. 2 του άρθρου 1 θα καταβάλλεται 
από το δικαιούχο ένα ποσοστό της αξίας του ακινήτου εάν του 
αποδοθεί το ίδιο ή άλλο ή μειωμένη αποζημίωση εάν κατα
βληθεί και στη συνέχεια ρυθμίζεται η περίπτωση που δεν 
ακυρώθηκαν οι αγοραπωλησίες και το Δημήσιο αντί των 
ακινήτων της κατηγορίας αυτής εισέπραςε συμπληρωματι
κό τίμημα.

Με το άρθρο 3, προβλέπεται για την περίπτωση πού δεν 
είναι δυνατή η αυτούσια απόδοση των ακινήτων, η παροχή 
ανταλλάγματος σε εκτάσεις ισάξιες προς την καταληφθείσα 
περιουσία από τις' κοινόχρηστες ή διαθέσιμες εποικιστικές 
εκτάσεις ή από άλλες δημόσιες εκτάσεις'που βρίσκονται είτε 
στην περιφέρεια του νομού που βρισκόταν η καταληφθείσα 
περιουσία, είτε στο νομό της εγκατάστασής του εκτός από 
τους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης.

Επειδή οι ελεύθερες δημόσιες γεωργικές εκτάσεις είναι 
περιορισμένες και επί πλέον θα πρέπει να τις εκμεταλλεύον
ται γεωργοί, έχει προβλεφθεί στην παρ. 1 του άρθρου αυτού 
το αντάλλαγμα από την κατηγορία αυτή των εκτάσεων να 
δίνεται μόνο σε όσους από τους δικαιούχους επιθυμούν, να 
ασχοληθούν με την γεωργία.

Ταυτόχρονα αν η έκταση που θα δοθεί είναι μικρότερη του 
βιώσιμου κλήρου θα δίνεται συμπληρωματική έκταση, εφό
σον υπάρχει μέχρι του ορίου αυτού καθώς και οικοπέδου 
εφόσον δεν έχουν, για να μπορέσει ή κατηγορία αυτή των 
προσώπων να σταθεί οικονομικά για τη συντήρηση της οι
κογένειας. . . ... . .
ι Στις περιπτώσεις που δεν θα καταστεί δυνατή η χορήγη
ση ανταλλάγματος σε γη, τότε δίνεται στους δικαιούχους το 
δικαίωμα να ζητήσουν την παροχή χρηματικής αποζημίω
σης, πού καθορίζεται στην τρέχουσα αξία. . τ . .

Επίσης για τη δημιουργία βιώσιμων γεωργικών εκμεταλ
λεύσεων προβλέπεται και η δυνατότητα δανειοδότησης κατά 
προτίμηση των επαναπατριζόμενων γεωργών από την Α. 
Τ.Ε. Δίνεται δε εξουσιοδότηση στον Υπουργό Γεωργίας να 
καθορίζει κατά συγκεκριμένη περίπτωση το ύψος του δανείου, 
προκειμένου το ύψος αυτό να ανταποκρίνεται στις συνθήκες 
αγοράς γεωργικής γης.

Με την παράγραφο 6 διευκρινίζεται ότι δεν μπορεί να 
χορηγηθεί αντάλλαγμα σε γη ή χρήμα στις περιπτώσεις που 
έγινε απόδοση της περιουσίας που καταλήφθηκε ή δόθηκε 
στους συγγενείς του επανχπχτριζόμενου.

Με το άρθρο 4, προβλέπεται η διαδικασία απόδοσης ή η 
παροχή ανταλλάγματος σε εκτάσεις ή η καταβολή χρημα
τικής αποζημίωσης.

θ', προθεσμίες που τάσσονται στη διάταξη αυτή είναι σύν
τομες θεωρείται δε παράλληλα ότι καλύπτουν τις απαιτή
σεις σωστής λειτουργίας της επιτροπής απαλλοτριώσεων 
στην οποία μετέχει ο αρμόδιος οικονομικός έφορος.

. Με την παρ. 2 ορίζεται προθεσμία πέντε (5) ετών που 
αρχίζει από τη δημοσίευση του νόμου αυτού για την υποβο
λή της αίτησης από τον επαναπατριζόμενο πολιτικό πρό
σφυγα ή τους κληρονόμους προκειμένου να τύχουν των ευερ
γετημάτων που παρέχονται από το νόμο αυτό. Η προθεσμία 
αυτή τρέχει από της επανόδου των πολιτικιάν εκείνων προ
σφύγων που θα επιστρέψουν στην Ελλάδα μέσα σε δύο (2) 
χρόνια από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού. Οι προθε
σμίες αυτές θεωρούνται και λογικές αλλά και απαραίτητες 
για να κλείσει οριστικά το ζήτημα αυτό.

Με το άρθρο 3. ορίζεται'ότι για την απόδοση των ακινή
των ή την παραχώρηση άλλων ή την καταβολή χρηματικού 
ανταλλάγματος, σύμφωνα με τον νόμο αυτό, δεν οφείλεται 
κανένας φόρος ή τέλος ή εισφορά ή δικαίωμα υπέρ του Δη
μοσίου, εκτός από την περίπτωση που η απόδοση ή παραχώ

ρηση ή καταβολή γίνει σε κληρονόμους των δικαιούχων για 
τις οποίες οφείλεται φόρος κληρονομιάς, ο οποίος υπολογί
ζεται στην αγοραία αξία των ακινήτων κατά τον χρόνο της 
απόδοσης ή παραχώρησης ή στο ποσό τού χρηματικού αν
ταλλάγματος, μείον το ποσόν της εισφοράς που προβλέπεται 
από το πρώτο εδάφιο της παραγρ. 5 του άρθρου 2.

Με το άρθρο 6, προβλέπονται ρυθμίσεις που αναφέρονται 
στην επίλυση διαφορών γύρω από τα εμπράγματα δικαιώ
ματα μεταξύ επαναπατριζόμενων και τρίτουν. Προβλέπεται 
δε στην παράγραφο 1 να μην υπολογίζεται σαν χρόνος χρη
σικτησίας υπέρ αυτού που κατέβαλε και κατέχει τις εκτά
σεις το διάστημα, κατά το οποίο ο πολιτικός πρόσφυγας 
απούσιαζε, εκτός αν κατά την ισχύ του νόμου έχει συμπλη
ρωθεί η χρησικτησία. Αρμόδιο δε δικαστήριο για την επίλυ
ση των ανωτέρων διαφορών ορίζεται το μονομελές πρωτο
δικείο της περιφέρειας στην οποία βρίσκεται- το ακίνητο, 
με την απλή διαδικασία των άρθρων 648 έως και 660 του 
Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Με το άρθρο 7, δίνεται εξουσιοδότηση ώστε με κοινή από
φαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας να αυξά
νεται σε ορισμένους νομούς ο αριθμός των συνεδριάσεων τών 
επιτροπών απαλλοτριώσεων και επομένιυς με το μέτρο αυτό 
δεν θα υπάρξει καθυστέρηση στην εκδίκαση των αιτήσεων.

Με το άρθρο 8, προβλέπονται ρυθμίσεις που αναφέρονται 
στις απαιτήσεις που έχει το δημόσιο σε ακίνητα που σύμφω
να με τις διατάξεις του νομοσχεδίου αυτού είναι αποδοτέα.

Με το άρθρο 9, ορίζονται οι καταργούμενες διατάξεις. ■
Με το άρθρο 10, δίνεται εξουσιοδότηση ώστε με κοινές 

αποφάσεις των Υπουργώ' Οικονομικών και Γεωργίας ρυ
θμίζεται κάθε λεπτομέρεια, αναγκαία για την εφαρμογή του 
νόμου αυτού.';

Με το άρθρο 11, ορίζεται η έναρξη ισχύος του νόμου από 
τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

. Τα ανωτέρω θέματα ρυθμίζονται με το προτεινόμενο νο
μοσχέδιο το οποίο έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας 
για ψήφιση. ·

Αθήνα, 3 Δεκεμβρίου 1984
Οι Υπουργοί

Εξωτερικών

I. ΧΑΡΑ ΑΑΜ Π Ο Π ΟΥΔΟΣ
Δικαιοσύνης 

Γ.Α. ΜΑΓΚΑΚΗΣ

Εθνικής Οικονομίας 
και Οικονοαικών

ΓΕΡ. ΑΡΣΕΝΗΣ 
Γεωργίας

ΚΩΝ. ΣΗΜΙΤΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΡ ΓΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

Α'. Ψήφισμα Γ'/1946 Περί εκτάκτων μέτρων αφορώντων 
την Δημοσίαν τάξιν και ασφάλειαν (ΦΕΚ 203/τ. Α' 
26.6.1946).

ΓΕΏΡΓΙΟΣ Β'
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντας υπ' όψιν το από 1S Ιουνίου 1946 Ψήφισμα της 
Δ' Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων, αποφασίζομεν και 
διατάσσομεν :

Α'. Να δημοσιευθή δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως 
το ειρημένον Ψήφισμα έχον ως έπεται :

Η Δ' εν Αθήναις Αναθεωρητική Βουλή των Ελλήνων ψη
φίζει :

Άρθρον 1.

1. Όστις θέλων να αποσπάση εν μέρος εκ του όλου της 
Επικράτειας ή να ευκολύνη τα προς τούτο το τέλος τείνουσα 
σχέδια, συνώμοσεν ή διέγειρε στάσιν ή συνεννοήθη με ξέ
νους, ή κατήρτισεν ενόπλους ομάδας, ή έλαβε μετοχήν εις 
τοιαύτας προδοτικάς ενώσεις τιμωρείται με θάνατον.

2. Π άσα εκ προθέσεως προπαρασκευαστική ενέργεια της 
ηγούμενης πράξεως τιμωρείται με ειρκτήν, υπα.ρχουσών δε 
επιβαρυντικών. -περιπτώσεων με δεσμά πρόσκαιρα ή δια 
βίου.

Ως προπαρασκευαστική ενέργεια θεωρείται και η καθ'
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οιονδήποτε τρόπον, αμέσως ή εμμέσως, γενομένη προσπά
θεια προς διάδοσιν, ανάπτυξιν και εφαρμογήν ιδεών τεινου- 
σών εις την απόσπασιν ή αυτονόμησιν μέρους της Επικρά
τειας, ή η ενέργεια προσηλυτισμού εις τας ιδέας ταύτας.

3. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αι διατάξεις των άρθρων 
129-131 του κοινού Ποινικού Νόμου.

ΆρΟρον 2.
1. Όστις καταρτίζει ομάδα επί τω σκοπώ όπως προσβά- 

λη δια βίας τας Αρχάς, ή τους Δημοσίους ή Εκκλησιαστι
κούς υπαλλήλους, ή τα όργανα της Δημοσίας, Αγροτικής, ή 
Δασικής Ασφαλείας, ή δημοσίας δυνάμεως, ή τοπικής αυτο- 
διοτκήσεως, ή πρόσωπα ανήκοντα εις τους συμμάχους στρα
τούς, ως και ο συμμετέχουν τοιαύτης ομάδος τιμωρείται, ει 
μεν είναι αρχηγός, οδηγός, ή ηθικός αυτουργός με θάνατον, 
ει δε απλούς συναίτιος με ισόβια δεσμά, υπαρχουσών δ' 
επιβαρυντικών περιπτώσεων με θάνατον.

2. Με τας αυνάς ποτ.άς και κατά τας αυτάς διακρίσεις 
τιμωρείται και όστις καταρτίζει επί τω σκοπώ όπως εκτε- 
λέση αδικήματα κατά της ζουής, σωματικής ακεραιότηνος ή 
προσωπικής ελευθερίας, ληστείαν, ή εμπρησμόν, ή διατά
ραξη-την κοινήν ειρήνην-ή όπως ελευθερώση φυλακισμένου 
ή κρατούμενον διαταγή της Αρχής, ως και πας συμμετέχουν 
τοιαύτης ομάδος.

ΆρΟρον 3.
1. Όστις ενόπλους προσβάλλει δια βίας τ ας Αρχάς, ή τους

δημοσίους ή εκκλησιαστικούς υπαλλήλους, ή τα όργανα της 
δημοσίας, αγροτικής, ή δασικής ασφαλείας ή της δημοσίας 
δυνάμεους, ή της τοπικής αυτοδιοικήσεως. ή πρόσωπα α·.η- 
κοντα εις τους συμμάχους στρατούς, είτε κατά την εκτελεσιν 
των καθηκόντων των είτε εκτός τούτων αλλά λόγω της ιδιό- 
τητος των τιμωρείται με θάνατον. · τ ·:

2. Όστις ηνωμένος μετ' άλλων ήθελεν εκτελέση την ως
άνω πράξιν τιμωρείται, ει μεν είναι αρχηγός, οδηγός ή ηθι
κός αυτουργός με θάνατον ει δε απλούς συναίτιος με ισόβια 
δεσμά, υπαρχουσών δ' επιβαρυντικών περιπτούσεων με θά
νατον. · "· ■■·'.' ' - . ■ ·· τ ν ··. * ~

ΆρΟρον 4. -
1. Ο μετέχων δημοσίας συναθροίσεως εν υπαίθρου απα- 

γορευθείσης νομίμως υπό της αρμοδίας αρχής ή εν κλειστώ 
χώρου άνευ της προς την αρμοδίαν αστυνομικήν αρχήν προει- 
δοποιήσεους, τιμουρείται δια φυλακίσεως τουλάχιστον τριών 
μηνούν. ·

2. Οσάκις πλήθος συνηθροισμένον εν υπαίθρω προσκληθή 
νομίμως προς διάλυσιν, έκαστος των συνηθροισμέ/ων μη 
απομακρυνόμενος από της οτυναθροίσεως τιμουρείται δια 
φυλχκίσεώς τουλάχιστον εξ μηνών.

ΆρΟρον 5.
1. Ο συμμετέχουν εις δημοσίαν συνάθροισιν πλήθους με 

ηνωμένας δυνάμεις, διαπράττοντος βιαιοπραγίας εναντίον 
προσώπων, ή πραγμάτων, ή εισπίπτοντος παρανόμως εις 
ξένας οικίας, κατοικίας, ή άλλα ακίνητα κτήματα τιμουρείται 
δια φυλακίσεως τουλάχιστον 'ενός έτους.

2. Οι αρχηγοί, οδηγοί, ηθικοί αυτουργοί και οι εκτελέ- 
σαντες βιαιοπραγίας τιμωρούνται δι' ειρκτής υπαρχουσών δ' 
επιβαρυντικών περιπτούσεων δια προσκαίρουν δεσμούν.

3. Αι ποιναί αύται επιβάλλ.ονται, αν κατ' άλλην διάταξιν 
η πράξις δεν τιμωρείται βαρύτερον.

Άρθρον 6. ..■-·■
Ο δι' απειλούν περί διχπράξεως κακουργημάτων ή πλημ

μελημάτων σκοπών να διεγείρη ανησυχίαν ή τρόμον εις τους 
πολίτας τιμωρείται δια φυλακίσεως τουλάχιστον εξ μηνούν.

Άρθρον 7.
1. Όστις διαρκούσης της εν η διατελ.εί σχέσεως μισθώ

σεως των υπηρεσιών του, εκ προθέσεως, ηνωμένος μετ’ άλ- 
λουν, δια απροειδοποιήτου παύσεως της εργασίας-ως τοιαύτη 
δε νοείται η παύσις της εργασίας η γενομέ/η άνευ ειδοποιή-

σεως προ τριών τουλάχιστον ημερών, απευθυνομένης προς 
τον εργοδότην και την αρμοδίαν αστυνομικήν αρχήν-ή δια 
καταστροφής, αφαιρέσεως και αχρηστεύσεως μηχανικών 
εγκαταστάσεων, παρακωλύει την λειτουργίαν ιδρύματος ή 
την κίνησιν των λιμένων ή εγκαταστάσεως εξυπηρετούσης 
την προμήθειαν άρτου, ύδατος, φωτισμού, θερμότητος. κι
νητήριου δυνάμεως ή την συγκοινωνίαν, ιδία δε σιδηροδρό
μου, τροχιοδρόμου, πλοίου, αεροπλάνου, λ,εωφορείου, αυτο- 
κινήτου, ταχυδρομείου, τηλεγράφου ή τηλεφώνου προω- 
ρισμέ/ων εις κοινήν χρήσιν, τιμωρείται αν μεν επροξενήθη 
κατάστασις κοινής ανάγκης, με ειρκτήν, εις πάσαν δε άλλην 
περίπτωσιν με φυλάκισιν τουλάχιστον εξ μηνών.

2. Δια των αυτών ως άνου ποινών τιμωρείται πας όστις 
δια παρανόμου απειλής ή βιαίας ενεργείας παρακωλύει την 
επανάλ.ηψιν της εργασίας παντός προσφερομένου να εργασθή, 
ως και την ανάληψιν εργασίας υπό παντός ελ.ευθέρου μισθω
τού.

ΆρΟρον 8.
Από της ισχύος του παρόντος αναστέλλεται επί διετίαν 

η δίωξις ως και η εκτέλεσις των καταδικαστικών αποφάσεων 
των κατηγορουμένων ή καταδικασθέντων επί παραβάσει της 
υπ' αριθ. 19/1945 συντακτικής πράξεως και του υπ' αριθ. 
453/1945 αναγκαστικού νόμου. Εάν εντός διετίας ούτοι ήθε- 
λον υποπέσει εις το αυτό αδίκημα, τότε εκτελείται και η κα- 
ταδτκαστική απόφασις ως προς τον υπολειπύμενον χρόνον 
και ασκείται εκ νέου η ποινική αγωγή δια τον ον ανεστάλ,η 
η δίωξις. Ο διαδραμούν χρόνος δεν προσμετράται εις tqv 
χρόνον της παραγραφής. Οι εν φυγοδικία διατελούντες οί- 
τινες ήθελον προσέλθει αυθορμήτους εις τας Αρχάς εντός ενός 
μηνός από της δημοσιεύσεως του παρόντος απαλλάσσονται 
της επί φυγοδικία ποινής και της επί παραβάσει της υπ' αριθ. 
19/1945 συντακτικής πράξεως και του υπ' αριθ. 453/1945 
Αναγκαστικού Νόμου.

Η εκτέλεσις του ως άνω εδαφίου γίνεται δια πράξεως τού 
Εισαγγελέως 11 λ.ημμελ.ειοδικών του τόπου της τελχσεως του 
αδικήματος, όστις'επίσης δικαιούται οπούς αιτήσητχι παρά 
των αρμοδίων Δικαστικών Συμβουλίων την επί ωρισμένον 
χρόνον μη εφαρμογήν της διατάξεως ταύτης επί των κατα- 
δικασθέντων ή οπουσδήποτε διωκομένων, εάν ο εκ της δια- 
τάξεως ταύτης ωφελούμενος είναι κατά την κρίσιν του Συμ- 
βουλίου επικίνδυνος εις την Δημοσίαν τάξιν ή ασφάλειαν.

ΆρΟρον 9. ?
1. Κατά την διάρκεια της ισχύος του παρόντος δύναταί 

η Αστυνομική Αρχή :
α) Να ενεργή κατ’ οίκον ερεύνας ημέρας τε και νυκτός, 

προς ανχκάλ υψιν · όπλ.ων, εκρηκτικών υλών, πυρομκχικών ή 
οιουδήποτε πολεμικού υλ.ικού, ή προς σύλληψιν διωκομένουν 
και ·

β) Να απαγορεύση καθ’ ωρισμένχς τη- νυκτός ώρας την 
άνευ αδείας της κυκλ.οφε ρίαν το>ν πολιτών. : · · ·- '

Αι επί των αντικείμενων τούτων εκδιδόμεναι σχετικάί 
διαταγαί της Αστυνομικής Αρχής γνωστοποιούνται εις τους 
πολ.ίτας καθ’ οιονδήποτε τρόπον και εις ουδένα υπόκεινται 
τύπον. ..... π.

2. Η καθ’ οιονδήποτε τρόπον απείθεια εις τας'διαταγάς 
ταύτας της Αστυνομικής Αρχής τιμωρείται, αν δεν φέρη τα 
στοιχεία βαρυτέραε πράξεωε, δια φυλακίσεως τουλάχιστον 
τριών μηνών.

3. Το παρόν άρθρον τίθεται εν ισχύι ή αναστέλλεται εν 
όλ.ω ή εν μέρει καθ’ ύλ.ην την Επικράτειαν ή τμήμα αυτής 
δια 11. Διαταγμάτων εκδιδομένων υπό του Υπουργού Δημο
σίας Τάξεως.

Άρθρον 10. .
Θεωρείται κατά το παρόν ψήφισμα ιδιαιτέρως επιβαρυν- 

τική αιτία, εκτός των άλλων και η υπό του κατηγορουμέ/ου 
τέλεσις πεάξεως, ης η δίωξις υπάγεται εις ταε διατάξεις των 
Ν. 525 Μ 945 και 753 Ί 94 5.
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ΛρΟρον 11.

1. Τα αδικήματα τα στρεφόμενα κατά τςς Ασφαλεία, 
του Κράτους, της Δημοσίας Τάξεως και ειρήνης και τα υπό 
του παρόντος προβλεπόμενα εκδικάζονται οιχδήποτε και 
civ είναι η ιδιότης των αυτουργών ή συνεργών, εάν μεν διε- 
πράχΟησαν εν Θράκη, Μακεδονία, Ηπείρω και Θεσσαλία, 
υπό των κατ’ άρΟρον 215 του υπ’ αριθ. 2803/1941 Αναγκα
στικού Νόμου συνιστωμένων δια Β. Διατάγματος, προκα- 
λουμένου υπό των Υπουργών Δικαιοσύνης, Στρχτιωτικών 
και Δημοσίας Τάξεως, Δικαστηρίων, εαν δε ετελεσΟησαν 
αλλαχού της Επικράτειας υπό των κατά το ψήφισμα της 
16/29 Δεκεμβρίου 1924 Ειδικών Πενταμελών Εφετείων.

2. Εις την αρμοδιότητα των κατ’ άρθρον 215 του υπ’ αριθμ. 
2S03/1941 Αν. Νόμου ως άνω συνιστωμένων Δικαστηρίων 
δύνανται να υπαχθώ σι και τα κοινά αδικήματα κατά προσώ
πων και περιουσιών οσάκις εκτίθεται δια τούτων κατά την 
κρίσιν του αρμοδίου Δικαστικού Συμβουλίου Πλημμελειοδι- 
κών εις κίνδυνον η Ασφάλεια ή διασαλεύεται η Δημοσία Τά- 
ξις.

ΆρΟρον 12. .
1. Η ενώπιον των κατ’ άρΟρον 215 του υπ’ αριθμ. 2803/ 

1941 Αν. Νόμου συνιστωμένων συμφώνωτ προς το παρόν 
Δικαστηρίων διαδικασία διέπεται υπό των άρθρων 144-150 
της Στρατιωτικής Ποινικής Νομοθεσίας.

«Την ποινικήν αγωγήν παρά τοις άνω Στρατοδικείοις ασκεί 
ο υπό του Υπουργείου Στρατιωτικών οριζόμενος ανώτατος ή 
ανώτερος αξιωματικός όπλου όστις εν ελλείψει Συμβούλων 
της Στρατιωτικής Δικαιοσύνης δύναται να διορίση ετς τα, 
θέσεις Προέδρου Επιτρόπου και Εισηγητού Αξιωματικούς 
όπλου ή της Χωροφυλακής αντιστοίχου βαθμού. Χρέη Γραμ- 
ματέως δύναται να εκτελ.ή και κατώτερος Αξιωματικός ή 
Υπαξιωματικός της Χωροφυλακής οριζόμενοι υπο του οι
κείου Ανωτέρου Διοικητού Χωροφυλακής τη αιτήσει του 
Προέδρου». ··..- . ·

2. Αί τελεσίδικοι αποφάσεις των κατά την προηγουμένην 
παράγραφον Δικαστηρίων εκτελούνται δυνάμει διαταγής 
των εν τοις άρθροις 146 και 149 της Σ.Π. Νομοθεσίας ανχ- 
φερομένων άνευ άλλης διατυπώσεως. Δια την εκτέλεσιν όμως 
της θανατικής ποινής δέον εν πάση περιπτώσει να παρελΟώσι 
τρεις ημέραι από της απαγγελίας της αποφάσεως.

Άρθρον 13.
1. Η προδικασία και η επ’ ακροατηρίου διαδικασία των 

εις τα κατά το ψήφισμα 16/29 Δεκεμβρίου 1924 Ειδικά 
Πενταμελή Εφετεία, υπαγομένων κατ’ άρθρον 11 του παρόν
τος αδικημάτων διέπεται υπό του Ν. Δ/τος της 11/11ης 
Σεπτεμβρίου 1928 «περί διαδικασίας προς δίωξιν αδικημά
των ληστείας», ως τούτο ετροποποιήθη μεταγενεστέρου;

2. Επί των αδικημάτων τούτων, εάν ο δράστης συνελήφθη 
επ’ αυτοφώρω και προεφυλακίσθη, πέμπεται αμελλητί μετά 
της οικείας δικογραφίας εις τον Εισαγγελέα Εφετούν, όστις 
υποχρεούται να εισαγάγη την υπόθεσιν συμφώνως προς το 
από 22 Νοεμβρίου 1923 Ν. Δ,γμα «περί αμέσου εκδικάσεως 
πλημμελημάτων τινών επ’ αυτοφώρω». εφαρμοζομένου ανα
λογώ: εις το ακροατήριο·/ του Πενταμελούς Εφετείου εκ
τάκτους συγκαλουμένου υπό του Προέδρου.

Εν τη περιπτώσει ταύτη οι μάρτυρες καλούνται μερίμνη 
του αρμοδίου κατά τόπον Ε'.σαγγελέως Προυτοδικών.

ΆρΟρον 14.
Κατά των αποφάσεων τουν κατά το παρόν Ύήφισμα συνι- 

στωμένουν Δικαστηρίων και Πενταμελών Εφετείων ουδέν 
τακτικόν ή έκτακτον ένδικον μέσον συγχωρείται.

Άρθρον 15.
!. Επί των δια του παρόντος προβλ,επομένων αδικημάτων 

δεν υφίσταντάι χεονικόν όριο ν προφυ/.ακίσεως. απανορεύεται 
δε : - ·' '

α) Η προσωρινή επί εγγυήσει απόλυσις.

β) Η αναστολή εκτελέσεως της ποινής δυνάμει των Νό
μων 811 και ΓΩΙ Η' και

γ) Η μετατροπή της ποινής εις χρηματικήν..
2. Επί των εκ τούτων εις βαθμόν πλημμελήματος κολ.α- 

ζομένων αδικημάτων δύναται να επιβληθή και η ποινή εκτο- 
πίσεως τριών τουλάχιστον μηνών. Η παράβασις της αποφά
σεως ταύτης τιμωρείται δια φυλ,ακίσεως.

3. Επί των αυτούν ωσαύτως πλ.ημμελ,ημάτων, ο κατηγο
ρούμενος δύναται να προφυλ.ακισθή, τα ένδικα μέσα δε δεν 
αναστέλλουσι την προφυλ.άκισιν ή την φυλάκισιν του κατα- 
δικασθέντος.

Άρθρον 16.
Δια Β. Διαταγμάτων προκαλουμένων υπό των Υπουργών 

Δικαιοσύνης, Στρατιωτικών και Δημοσίας Τάξεως δύνανται 
να συσταθώσι και εις άλλας περιοχάς της Επικράτειας εις 
τα υπό του άρθρου 215 του υπ* αριθμ. 2803/1941 Αν. Νόμου 
Δικαστήρια εις α μεταβιβάζονται από της συστάσεως των 
πάσαι αι εκκρεμείς υποθέσεις αι αφορώσαι αδικήματα του 
άρθρου 11 παράγρ. 1 του παρόντος.

ΆρΟρον 17.
Επί καταδίκης δια παράβασιν του παρόντος επέρχονται 

αυτοδικαίως και αι συνέπειαι των άρθρων 21 και*24 του Ποι
νικού Νόμου.

Άρθρον 18.
Αι διατάξεις του παρόντος δύνανται να τροποποιηθώσιν ή 

να καταργηθώσιν εν ύλ,ω ή εν αέρει δια Νόμου.
Άρθρο 19.

1. Κατά την διάρκειαν της ισχύος του παρόντος αναστέλ,- 
λ-εται η ισχύς πάσης εις αυτό αντικειμένης διατάξεως.

2. Η ισχύς του παρόντος, άρχεται από της δημοσιεύσέως 
εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δύναται δε να ανασταλή 
δια Β. Δ/των εκδιδομένων υπό του Υπουργικού Συμβουλίου 
τη προτάσει των επί της Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως 
Υπουργών. Δι’ ομοίων δε Β. Διαταγμάτων δύναται κατά 
πάσαν εν τω μέλλοντι περίπτωσιν να επανατεθή εις εφαρμογήν 
ή να ανασταλή καθ’ όλ.ην την Επικράτειαν ή τμήμα αυτής.

Εν Αθήναις τη 18 Ιουνίου 1946 
Ο Πρόεδρος της Βουλ.ής

I. ΘΕΟΤΟΚΗΣ

Β' Το ημέτερον Υπουργικόν Συμβούλ.ιον Οέλ.ει προσυπο
γράψει και δημοσιεύσει το παρόν, επιτιθεμένης της μεγάλης 
του Κράτους Σφραγίδος.

Εν Αθήναις τη 18 Ιουνίου 1946 
Εν ονόματι του Βχσιλ.έως

f Ο Αντιβχσιλ,εύς 
Ο Αθηνών ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ

Το Υπουργικόν Συμβούλ.ιον 
Ο Πρόεδρος.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΑΔΑΡ1ΙΣ
Τα μέλ,η

II. ΧΑΤΖΗ ΠΑΧΟΣ, ΣΤ. ΣΤΕΦΑΝΟ Π ΟΧΛΟΣ, ΣΠ. ΘΕΟ- 
ΊΌΚΗΣ, Λ. ΠΑΓΙΑΔΗΜΟΣ, ΔΗΜ. ΧΕΛΜΗΣ, ΓΙ. ΑΛΕ
ΣΑ ΧΑΡΗΣ, ΣΤ. ΓΟΧΑΤΑΣ, Λθ. ΠΕΡΡΩΤΗΣ, Δ. ΠΑ- 
ΪΙΛΔΗΜΗΤΡΙΟΤ. Λθ. IIΛ Π ΛΘΑΧΑΣΠΣ, ΑΛ. ΚΑΛΑ- 
ΤΖΛΚΟΣ, Γ. ΛΛΖΛΧΛΣ, ΔΗΜ. ΣΤΕΦΑΝΟIIΟΥΔΟΣ. Ν. 
ΑΒΡΑΑΜ, ΑΧΔΡ. ΣΤΡΑΤΟΣ, Π. ΜΑΤΡΟΜίΧΛΛΙΙΣ. Γ. 
ΠΛΡΑΒΑΧΤΗΣ. X. Μ ΙΙΛΛΤΛΤΖΗΣ - ΜΛΤΡΟΚΟΡΛΛ- 
ΊΌΣ, Μ. Α ΙΑ I ΑΧΟΣ, Λθ. AXTUXOl I ΟΥΔΟΣ, ΛΛΜ. 
ΕΥΤΑΞΙΑΣ

ΕθεωρήΟη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφρχγίς.
Εν Αθήναις τη 1S Ιουνίου 1946
Ο Επί τηε Δικαιοσύνη: Τπουενό:

ΠΛΝΟΣ ΧΛΤΖΙΙΠΛΝΟΣ '



ο

U'. Ψήφισμα ΛΖ/1947 «περί αποστερήσεο/ς τη; Ελληνική; 
ιθαγε'.είαε πεοσώπων αντεθνικώς δοώντων ειε το εξωτερικόν
(ΨΕΚ 267.7. Λ/7.12.1947).

ΠΑΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντε; υπ’ όψιν το από 4 Δεκεμβρίου 1947 ψήφισμα 
τη; Δ' Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων, αποφασίζο
με'/ και διατάσσομεν :

Λ'. Να δημοσιευΟή δια της Εφημερίδες της Κυβερνήσεως 
το ειρημένον ψήφισμα έχον ως έπεται :

Η Δ' εν ΛΟήναις Αναθεωρητική Βουλή των Ελλήνων ύη- 
φίζει: .

ΆρΟεον 1.

Έλληνες υπήκοοι, διαμένοντες προσωρινώς ή μονίμω; 
εις το εξωτερικόν, οίτινες διαρκούσης της παρούσςς ανταρ
σίας δρουν αποδεδειγμένους αντεθνικώς ή ενισχύουν καθ’οιον- 
δήποτε τρόπον τον κατά του Κράτους διεξαγόμενου συμ- 
μοριακόν αγώνα, δύναντα; να αποστερηθούν-της Ελληνικής 
Ιθαγένειας.

Άρθρον 2.
1. Περί της κατά το προηγούμενου άρθρον δράσεο/ς των 

προσώπων τούτων αποφαίνεται, κατόπιν προτάσεως των 
Υπουργών των Εξωτερικών, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών και 
Δημοσίας Τάξεως, Επιτροπή συγκροτευμένη εξ ενός Συμ- 
βούλ.ου της Επικράτειας ή Αρεοπαγίτου ως Προέδρου, ενός 
Διευθυντού του Υπουργείου Εξωτερικών και ενός Αστυνο
μικού Διευθυντού, οριζόμενων απάντων δι’ αποφάσεων των 
■οικείων Υπουργών.

Η Επιτροπή συγκεντρόύσα τα προς σχηματισμόν της τοιαύ- 
της κρίσεως αναγκαία στοιχεία διαβιβάζει τον φάκελλον μετά 
προτάσεώς της εις το παρά τω Υπουργείο των Εσωτερικών 
Συμβούλιου Ιθαγένειας. '

Η απεστέρησις της Ελληνικής Ιθαγένειας γίνεται δια Β. 
Διατάγματος, εκδιδομένου προτάσει των Υπουργών Δικαιο
σύνης και Εσωτερικών μετ’ απόφασιν του Συμβουλίου Ιθα
γένειας, εκδιδομένην εντός δέκα ημερών από της εις αυτό 
διαβιβάσεως του σχετικού φακέλλου. Η γνώμη της κατά 
την προηγουμένην παράγραφον Επιτροπής ως προς την αν
τεθνικήν δράσιν του προσώπου ούτινος ζητείται η αποστέρησις 
της ιθαγένειας, δεν είναι υποχρεωτική δια το Συμβούλιου. 
Η προθεσμία προς άσκησιν αιτήσεως ακυρώσεως άρχεται 
από της δημοσιεύσεως του Β.Δ. εις την Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως, απαγορευόμενης της αναστολής εκτελέσεως 
του Β.Δ. Η δε απόφασις του Συμβουλίου Επικράτειας εκδί- 
■δεται υτοχρεωτικώς εντός 1 μηνός.

. Άρ-όρον 3.
Οι κατά τας διατάξεις του παρόντος ψηφίσματος αποστε- 

ρηθέντες της Ελληνικής Ιθαγένειας δεν δύνανται να επανέλ- 
θουν εις την Ελλάδα, καταλαμβανόμενοι δε επί ελληνικού 
εδάφους διώκονται, επιφυλασσόμενων των άλλων διατάξεων 
του ποιν. νόμου και κατά τας διατάξεις του Ν. 4310 του 1929 
«περί εγκαταστάσεως και κτήσεως αλλοδαπών εν Ελλάδι 
κλ.π.», ως ούτος ετροποποιήθη δια μεταγενεστέρων νόμων, 
θεωρούμενοι ως αλλοδαποί τελ.ούντες υπό απέλ.ασιν.

‘ Άρθρον 4. '
Η ισχύς του παρόντος ψηφίσματος άρχεται από της δημο- 

■σιεϋσεως αυτού εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

■’V' Εν ΛΟήναις τη 6 Δεκεμβρίου 194/

Ο Πρόεδρος της Βουλής ", ·' ; ■
■·. . : · · .; J. 0ΕΟΤΟΚΗΣ
- ·^ · * *·'■'·' ’· ΓΖ" . ·»·,·τ * ·" *" ·"» · « · ' ’ ' · ·“.** «

Β”) Το Ημέτερον Υπουργικόν Συμβούλιο'/ θέλ,ει προσυ-

πογράψη και δημοσίευση το παρόν, επιτιθεμέ'/ης τη' Μεγά
λης του Κράτους Σφραγίδος.

Εν Λθήναις τη 7 Δεκεμβρίου 1947
ΠΑΥΛΟΣ Β'

Το Υπουργικόν Συμβούλιου 
Ο Ποόεδρο: -

ΘEM IΣΤΟΚΛ ΗΣ ΣΟΦΟ Υ.V Η Σ 
Τα μέλη

Κ. ΤΣΑΛΛΑΡΗΣ, X. ΛΑΔΑΣ, Π. ΜΑΤΡΟΜ1ΧΑΛΗΣ, Α. ΠΛ- 
ΙΙΑΛΗΜΟΣ, Σ. ΧΙΚΟΛΑ-Ι-ΔΗΣ, Δ. ΛΟΧΤΟΣ, Α. ΜΠΙ- 
ΡΛΚΗΣ, ΠΑΧΟΣ ΧΛΤΖΗΠΑΝΟΣ, Λ. ΠΛΓΙΑΘΛΝΑ- 
ΣΙ1Σ, ΛΠΟΣΤ. ΟΡΨΑΧΙΛΗΣ, ΘΕΟΛ. ΛΕΣΤΛΛΛΣ, Ψ. 
ΖΛΙΜΒ,Σ, ΘΕΟΛ. ΚΙΖΑΝΗΣ, ΛΡ. ΙΊΡΩΤΟΙΙA11Λ ΑΛ
ΚΗΣ. ΓΕΩΡΓ. ΣΤΡΑΤΟΣ, ΑΛΕΞ. ΣΛΚΕΛΛΑΡΙΟΤ, Λ. 
ΛΙΓΚΑΣ, MIX. ΜΑΤΡΟΚΟΡΛΑΤΟΣ, ΜΚ. ΜϊΓΛΛΤΛΧ- 
ΤΖΗΣ - ΜΑΤΡΟΚΟΡΛΑΤΟΣ

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους Σφραγίς.
Εν ΛΟήναις τη 7 Δεκεμβρίου 1947 
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός ■

ΧΡΙΣΤΟΣ ΛΑΔΑΣ

Γ'. Ψήφισμα Μ'/1948 «Περί δημεύσεως των περιουσιών 
των συμμετεχόντων εις τον συμ- 
μοοιακόν αγώνα».
(ΦΕΚ 17/τ. Α'/ 21.1.1948). 

ΠΑΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ’ όψιν το από 14 Ιανουάριου 194S Ψήφισμα 
της Δ' Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων, αποφασίζομε'/ 
και διατάσσομεν :

Α'. Να δημοσιευΟή δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως 
το ειρημένον Ψήφισμα έχον ως έπεται :

II Δ’ εν Λθήναις Αναθεωρητική Βουλή των Ελλήνων 
ψηφίζει : '

Άρθρον 1.
1. Διαρκούσης της παρούσης ανταρσίας απαγγέλλεται η 

δήμευσις ολοκλήρου ή μέρους της ακινήτου και κινητής πε
ριουσίας α) παντός συμμετέχοντος εκουσίως εις αυτήν, β) 
παντός καταδικαζομένου ως ενισχύοντος καθ’ οιονδήποτε 
τρόπον τον συμμοριακόν αγώνα, γ) παντός στερηθέντος της 
Ελληνικής Ιθαγένειας κατά τας διατάξεις του ΛΖ' Ψηφί
σματος.

2. Ως περιουσία υπαγόμενη εις δήμευσιν θεωρείται και 
η επ’ ονόματι του ή της συζύγου των εκουσίως συμμετε
χόντων εις την συμμορίαν.

Εις την περίπτωσιν ταύτην η δήμευσις δεν δύναται να 
υπερβή το εν τρίτον της όλης ακινήτου μόνον περιουσίας.

3. Μεταβίβασις περιουσιακών στοιχείων των εν τη παρα
γράφω 1 και 2 προσώπων γενομένη μέχρι και 10 ημερών 
προ της προσχωρήσεως εις τον συμμοριακόν αγώνα είναι 
άκυρος και μη ούσα.

Άρθρον 2.
1. Η κατά το προηγούμενου άρθρον δήμευσις επιβάλλετα'- 

κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής συγκροτούμενης εκ του 
Νομάρχου ως Προέδρου, του Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών, 
του Στρατιωτικού Διοικητού, όπου υπάρχει τοιούτος, και 
του Διοικητού Χωρ/κής της περιφέρειας εν η έχει την κα
τοικίαν του ο καθ’ ου η δήμευσις ή των νομίμων αυτών ανα
πληρωτών. Η Επιτροπή συγκαλείται αιτήσει οιουδήποτε 
των μελ.ών της εισηγουμένου τήν εφαρμογήν του μέτρου καθ’ 
οιουδήποτε των εν άρθρο/ 1 προσούπων, ευρίσκεται τι απαρ
τία παρόντων τριών (3) μελ.ών και -αποφασίζει κατά πλ,ειυ- 
ψηφίαν των παρό'/των, εν μσοψηφία.υπερισχυούσης της ψή
φου του Προέδρου. ”!ϊ ·<
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2. Η Επιτροπή καθορίζει και το ποσοστό της επιβλητέας 
δημεύσεως.

3. Αφ’ ης εκδοθή η απόφασις αύτη η υπό δήμευσιν πε
ριουσία τίθεται υπό μεσεγγύησιν, της σχετικής αποφάσεως 
κοινοποιούμενης υπό του Νομάρχου εις τον αρμόδιον Οικον. 
Έφορον. .

'Άρθρον 3.
1. Η κατά το προηγούμενου άρθρον Επιτροπή διαβιβά

ζει την πρότασιν αυτής εις τον Εισαγγελέα, όστις εισάγει 
αυτήν κατά την πρώτην συνεδρίασιν του Πρωτοδικείου δι- 
κάζοντος κατά την επ’ αναφορά διαδικασίαν μετά πάροδον 
δέκα ημερών από της κατά την επομένην παράγραφον κλη- 
τεύσεως. Αναβολή της συζητήσεως επιτρέπεται μόνον εάν 
η υπόθεσις εισήχθη προ της προθεσμίας ταύτης- 

■ 2. Κατά την διαδικασίαν ταύτην δύναται να κλητευθή ο 
κατά το. προηγούμενου άρθρον αρμόδιος Δήμαρχος ή Πρόε
δρος Κοινότητος, εις δε την περίπτωσιν της παραγράφου 2 
του άρθρου 1, υποχρεωτικούς και η καθ’ ης η δήμευσις σύ
ζυγος. ' ■ \ ·

3. Το Πρωτοδικείου οφείλει να εκδώση την απόφασίν 
του εντός δέκα ημερών από της συζητήσεως της προτάσεως, 
δύναται δε να αρνηθή την επιβολήν της δημεύσεως μόνον εάν 
εκ .της ενώπιον αυτού διαδικασίας ήθελε πεισθή ότι ο καθ’ 
ου ζητείται η δήμευσις, δεν συμμετέχει έκουσίως εις την αν
ταρσίαν ή δεν κατεδικάσθη ως ενισχύων καθ’ οιονδήποτε 
τρόπον τον συμμοριακόν αγούνα ή δεν εστερήθη της Ιθαγέ
νειας.

■ . ■ Άρθρον 4. - λ:
Κατά της αποφάσεως του Πρωτοδικείου επιτρέπεται μό

νον αίτησις αναψηλαφίσεως ασκουμένη εντός τριάκοντα ημε
ρών από της δημοσιεύσεώς της δι’ αυτοπροσώπου εμφανί- 
σεως του καθ’ ου η δήμευσις και λόγω πλάνης περί τα πρά
γματα. Η αίτησις αναψηλαφίσεως κοίνοποιουμένη προ εικο
σιτετραώρου .εις τον Εισαγγελέα συζητείται επιμελεία του 
αιτούντος την πρώτήν δικάσιμον του Πρωτοδικείόύ μετά 
δέκα ημέρας από της καταθέσεούς της, κατά την συζήτησιν 
δε δέον να προσαχθούν πάντα τα αποδεικτικά μέσα, ες ων 
το δικαστηρίου θα δυνηθή να πεισθή περί του πεπλανημένου 
της δημεύσεως. Αν δεν ήθελεν εισαχθή προς συζήτησιν εντός 
της ανωτέρω προθεσμίας, θεωρείται αυτοδικαίως άκυρος. 
Αναβολή της συζητήσεως απαγορεύεται. Κατά της κατ’ 
αναψηλάφισιν αποφάσεως απαγορεύεται παν ένδικον μέσον.

Άρθρον 3.
Εάν ο συμμετέχουν εις τον συμμοριακόν αγώνα ήθελεν 

εμφανισθή αυθορμήτους εις τας αρχάς προ της εκδύσεως της 
κατά το άρθρον 3 αποφάσεως, το Δικαστήριον δύναται να 
απόρριψη την πρότασιν.'

Άρθρον 6.
Τα κατά το παρόν ψήφισμα δημευόμενα ακίνητα δια

τίθενται αποκλειστικούς υπέρ των ανταρτοπλήκτων κατά τα 
ειδικούτερον καθοριζόμενα δια Βασ. Διατάγματος εκδιδομέ- 
νου προτάσει των Υπουργών Δικαιοσύνης και Οικονομικών.

Άρθρον 7.
1. Η κατά το άρθρου 3 ή 4 απόφασις κοινοποιείται επι- 

μελεία του παρά Πρωτοδίκαις γραμματέως εις τον κατά το 
άρθρον 2 αρμόδιον οικονομικόν έφορον, όστις οφείλει να κοι- 
νοποιήση αυτήν και εις πάντας τους οικονομικούς εφόρους, 
εις την περιφέρειαν των οποίων ευρίσκεται περιουσία του 
καθ’ ου η δήμευσις.

2. II εκτέλεσις του παρόντος άρθρου και ο τρόπος εκκα
θαρίσεις των δημευόμενων περιουσιούν καΟορισθήσονται δια 
Βασ. Διαταγμάτων προτάσει των Υπουργών Δικαιοσύνης 
και Οικονομικών.

Άρθρον 8.
Η ισχύς του παρόντος Ψηφίσματος άρχεται από της δη- 

μοσιεύσεως αυτού εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Εν Αθήναις τη 16 Ιανουάριου 1948

Ο Πρόεδρος της Βουλήε 
-I. ΘΕΟΤΟΚ Η Σ

Βλ Το Ημέτερον Υπουργικόν Συμβούλιον θέλει προσ»7 
πογράψη και δημοσιεύση το παρόν, επιτιθεμένης της μεγά;- 
λης του Κράτους Σφραγίδος. ... _ :,

Εν Αθήναις τη 20 Ιανουάριου 1948
ΠΑΥΛΟΣ Β'

Το Υπουργικό Σ-μ Ιούλιο
Ο Πρόεερος Ο Αντιπρόεδρο:

Θ. ΣΟΦΟΥΛΗΣ Κ. ΤΣΑΛΔΑΡΗΣ
Τα μέλη

ΧΡ. ΛΑΛΑΣ, Π. ΜΑΤΡΟΜΙΧΑΛΗΣ, Κ. ΡΕΣΤΗΣ, Γ. ΒΛΡ- 
ΒΟΤΤΗΣ, ΣΤ. ΝΙΚΟΛΑΤΔΗΣ, ΔΗΜ. ΛΟΣΤΟΣ, ΑΧΔΡ. 
ΜΠΙΡΑΚΗΣ, II. ΧΑΤΖΗ ΠΑΧΟΣ, Α. ΓΙ All ΑΘΑΧΛΣΗΣ, 
Α Π. ΟΡΦΑΧΙΔΗΣ, θ. ΔΕΣΤΛΛΑΣ, ΘΕΟΛ. ΚΙΖΑΝΗΣ, I*.

1 ΣΤΡΑΤΟΣ, MIX. ΜΑΤΡΟΚΟΡΔΑΤΟΣ

Εθεωρήθη -/.at ετέθη η μεγάλη του Κράτους Σφραγίς 
Εν Αθήναις τη 20 Ιανουάριου 1948
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΛΑΔΑΣ
Δ'. Ψήφισμα Ν'/1948 «Περί εκπ τώσεως κληρούχων συμ- 

• - · μετεχόντων εις τον κατά του Κρά-k
τους συμμοριακόν αγώνα» (ΦΕΚί; 
101/τ.Α'/20.4.1948).
ΠΑΥΛΟΣ Β'

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 
Έχοντες υπ' όψει : . *

1. Το υπό στοιχείον Α'. από 12 Ιου Γου 1946 Ψήφισμα
της Δ'. Αναθεωρητικής Βουλής «περί ψ ςκσμάτων της Δ'. 
Αναθεωρητικής Βουλής κ.λ.π.». ϊ~

2. Το υπό στοιχείον ΜΓ', της I Μαρτίου1948 ψήφισμα, 
της αυτής Αναθεωρητικής Βουλής «περί εξουσιοδοτήσεώς 
προς έκδοσιν ψηφισμάτων κ.λ.π.».
- 3. Την κατά την συνεδρίασιν ΙΒ'. τής 29 Μαρτίου 1948· 
ληφθείσαν απόφασίν της Επιτροπής Εξουσιοδοτήσεώς της 
Βουλής δημοσιεύσεως ψηφίσματος «περί εκπτώσεως κλη
ρούχων συμμετεχόντων εις τον κατά του Κράτους συμαο- 
ριακόν αγώνα», απεφασίσαμεν και δια-.άσσομεν.

α) Να δημοσιευθή δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως 
το κάτωθι Ψήφισμα έχον κατά την απόφασίν της Επιτροπής 
Εξουσιοδοτήσεώς ους εξής :

Άρθρον μόνον.
1. Κληρούχοι, αποκατασταθέντες γεωργικώς ή κτηνο- 

τροφικώς κατ’ εφαρμογήν της εποικιστικής εν γένει νομο
θεσίας, οίτινες από της εχθρικής κατοχής και εντεύθεν δρουν 
αντεθνικούς, ενίσχυσαν ή ενισχύουν καθ’ οιονδήποτε τρόπον 
τον κατά του Κράτους διεξαγόμενου συμμοριακόν αγούνα ή 
εγκατέλειψαν οικειοθελώς τον Συνοικισμόν της εγκαταστά- 
σεώς των απελθόντες εις το εξωτερικόν, στερούνται της νο
μής του κλήρου, οικοπέδου και κτισμάτων των δι' αποφά
σεως της κατά το άρθρον 2 του Μ'. Ψηφίσματος Επιτρο
πής, εις ην μετέχει άνευ ψήφου και ο αρμόδιος Διεύθυνσής 
Γεωργίας, διαλυομένων άμα αυτοδικαίως κ at οιωνδήποτε 
κατά παραχώρησιν υπ’ αυτών δημιουργηθέντων δικαιωμά
των τρίτων επί του κλήρου τούτου. Οι κληρούχοι ούτοι κη
ρύσσονται έκπτωτοι παντός του κλήρου οικοπέδου και κτι- 
σμάτων αυτών δικαιώματος κατά την διαδικασίαν των άρ
θρων 3 και επόμενα του Μ' Ψηφίσματος, διαβιβαζομένης 
προς τούτο εις τον αρμόδιον Εισαγγελέα της εκδοθείσης 
κατά τα ως άνω αποφάσεως της Επιτροπής. Τα ανωτέοου 
ισχύουν και επί κληρούχωνάποκτησάντων την κυριότητα του 
κλήρου, ως και επί των τυχόντων προσωρινής ή οριστικής 
αστικής αποκαταστάσεως κατά της περί Αστικής Αποκα- 
ταστάσεως προσφύγων κειμένας διατάξεις, της Επιτροπής 
μετέχοντος εν τη περιπτώσει ταύτη του αρμοδίου υπαλλή
λου του Υπουργείου Κοιν. Προνοίας αντί του εκπροσώπου 
του Υπουργείου Γεωργίας.

2. Οι ούτω προκύπτοντες διαθέσιμοι κλήροι, οικόπεδα και 
κτίσματα διατίθενται είτε προσωρινούς είτε οριστικούς κατά 
τας διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.



- 3. Η αληθής έννοια των διατάξεων του Ν. Δ/τος 372/ 
1941 «περί δικαιοστασίου» ως αύται τροποποιηθείσαι και 
συυ.πληρωθείσαι δια μεταγενεστέρων Χομοθετημάτων εκω- 
δικοποιήθησαν δια του Διατάγματος της 15-27 Ιουνίου 1944 
(ΦΕΚ. 131 Τεύχος Λ'. 27.6.44) είναι ότι εις την προβλ.επο- 
αένην υπ’ αυτών αναστολήν νομίμων προθεσμιών περιλαμβά
νεται και η προθεσμία της παραγράφου 1 περίπτωσις γ'. του 
άεθρου 200 του Αγροτικού Κώδικος 2880/1941.

Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεώς του 
εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Εν Αθήναις τη 2 Απριλίου 1948 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Πρόεδρος της Βουλής 
I. ΘΕΟ'ΓΟΚΗΣ

Β) Το. Ημέτερον Υπουργικόν Συμβούλιον θέλει προσυ
πογράψει και δημοσιεύσει το παρόν, επιτιθέμενης της Μεγά
λης του Κράτους Σφραγίδος.

Εν Αθήναις τη 17 Απριλίου 1948
Το Υπουργικόν Συμβούλιον

•Ο Πιόεδρος Ο Αντιπρόεδρος
Θ. ΣΟΦΟ ΤΑ Η Σ _____  . _ Κ. ΤΣΑΑΔ ΑΡ Η Σ

ΧΡ. ΛΑΔΑΣ, ΣΤ. ΣΤΕΦΑΝΟ Π ΟΤΑΟΣ. Π. ΜΛΤΡΟΜΙΧλ- 
ΛΗΣ, Λ. ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ, Δ. ΧΕΛΜΙΙΣ. Γ. ΒΑΡΒΟΪΤΗΣ, 
ΣΤ. ΝΙΚΟΛΑΦ-ΔΗΣ, Α. ΜΠΙΡΑΚΗΣ, II. ΧΑΤΖΗ II Α
ΧΟΣ, Α. ΙΤΑΠΛΘΑΧΛΣΗΣ, ΘΕΟΔ. ΚΙΖΑΧΙ1Σ, ΑΛ. ΣΑ- 
ΚΕΑΛΑΡΙΟΤ, MIX. ΜΑΤΡΟΚΟΡΔΑΤΟΣ

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους Σφραγίς.
Εν Αθήναις τη 17 Απριλίου 1948
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουρνός 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΛΑΛΑΣ

,Ε'. X.2781/1954 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώ- 
.:. - σεως διατάξεων τινών του Νομοθετικού 

Διατάγματος 2536 του 1953» «περί επα- 
νεποικισμού των παραμεθορίων περιοχών 
ενισχύσεως του πληθυσμού αυτών» (ΦΕΚ
45/τΆ/18.3.1954).

Άρθρο 7
1. Η ισχύς των διατάξεων του άρθρου 6 του Νομοθετικού 

Διατάγματος 2536 του 1953 αναστέλλεται μέχρι της 31 Δε
κεμβρίου 1955 ως προς τα ακίνητα τα ανήκοντα εις Μουσουλ 
■μάνους της Δυτικής Θράκης, ήτοι των Νομών Ξάνθης, Ρο- 
-δόπης και Έβρου, τους μετά το έτος 1940 αναχωρήσαντας, 
-καθ’ οιονδήποτε τρόπον, εις Τουρκίαν.

Η εν τω προηγουμένου εδαφίου προθεσμία δύναται περαι
τέρω να παρατείνεται δια πράξεως του Υπουργικού Συμβου
λίου. .· 1 ;

2. Οι ανωτέρω δύνανται, τηρουμένων πάντως των διατά
ξεων tojv νόμων 3250/1924, ως ετροποποιήθη δια των Νόμων 
2148/1952 και 2258/1952, και 1366/1938 όπως ασκήσουν
ελεύθερους, εντός της κατά την προηγουμένην παράγραφον 
προθεσμίας, πάντα τα εκ της κυριότητος αυτών απορρέοντα 
δικαιουματα επί των εγκαταλειφθέντων ακινήτων των, ουδε- 
νός υφισταμένου κωλύματος εκ του Νοοθετικού Διατάγματος 
2536/1953 και εκ της Εποικιστικής Νομοθεσίας.

Εν Αθήναις τη 16 Μαρτίου 1954

■ ·.. - V, ' , ΠΑΥΛΟΣ Β' / ’ ■■ ; _

.. ' Οι Υπουργοί ' '·
Επί της Γεωργίας -- ■ Επί της Βορ. Ελλάδος
ΠΑΝ. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΒΑΣ ’ ·' : ·: · ■' Δ. ΣΤΡΑΤΟΣ

ΣΤ' Ν.Δ. 3958/195!* «Περί τροποποιήσεως και συμπλη- 
ρώσεως των περί οριστικών παρα
χωρητηρίων των κλήρων διατάξεων 
της Εποικιστικής Νομοθεσίας, κυρώ- 
σεως πράξεων τινων του Υπουργικού 
Συαθουλίου και άλλων τινών διατά
ξεων» (ΦΕΚ 133/τ. .V/2.7.1959).

Άρθρον 12.
Απόδοσις ιδιοκτησιών.

1. Το β' εδάφιον της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του 
Ν.Δ. 2536/1953 «περί επανεποικισμού παραμεθορίων πε
ριοχών και ενισχύσεως του πληθυσμού αυτών», αντικαθί
σταται ούτω :

«Κατ’ εκτίμησιν των κατά τόπους ειδικών συνθηκοον, η 
Επιτροπή Απαλλοτριώσεων δύναται, κατά την κρίσιν της 
να παραχωρήσει εφ’ όσο / δεν διατέθησαν προσωρινώς ή ορι- 
σττκώς, τα υπό του ιδιοκτήτου ή κληρούχου εγκαταλειφθέν- 
τα ακίνητα εις τους εν τω χωρίω, ένθα τα ακίνητα ταύτα, 
διαμένοντας σύζυγον και κατιόντας αυτού ή εις τους λοι
πούς συνδικαιούχους του ακίνητου. Εάν διετέθησαν, παρα- 
χωρείται ισάξια έκτασις εκ τυχόν υπορχουσών εν τω χω
ρίω ή ομόροις τοιούτοις διαθεσίμων ή κοινοχρήστων εκτά
σεων. Εις τας περιπτώσεις ταύτας δεν καθορίζεται τίμημα, 
εαν τα παραχωρούμενα ακίνητα δεν προήρχοντο εξ εφαρμο
γής της Εποικιστικής Νομοθεσίας. Επίσης, και ποοκειμέ- 
νου περί ακινήτων προεροχομένων εξ εφαρμογής της Enot- 
κιστικής Νομοθεσίας (κλήρων), δεν καθορίζεται εις βά
ρος των αποκαθισταμένων συζύγων, κατιόντων ή λοιπών 
συνδικαιούχων τίμημα, εάν, κατά τας κειμένας διατάξεις, 
δεν οφείλετο τοιούτον υπό του προκατόχου κληρούχου».

2. Αγροτικά κτήματα περιελθόντα ή προερχόμενα εις το 
Δημόσιον κατά τας διατάξεις των Μ' και Ν' Ψηφισμάτων, 
ως και περιερχόμενα εις_αυτό κατά τας διατάξεις της παρ. 
5 του άρθρου 13 του παρόντος Ν.Δ. αποδίδονται αυτούσια, 
εφ’ όσον δεν διετέθησαν προσωρινώς ή οριστικώς, ήδη υπέρ 
τρίτων ακτημόνων, εις νους οπωσδήποτε επαναπατριζο- 
μένους τέως ιδιοκτήτας των ή κληρούχους δι αποφάσεως 
της οικείας Επιτροπής Απαλλοτριώσεων, αποφαινομένης 
και περί του υπάρξαντος δικαιώματος ή του κληρουχικού 
δικαιώματος των ανωτέρω και εκδιδομένης μετά πιστό- 
ποίησιν της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής, ότι δια την α- 
πόδοσιν δεν υπάρχει αντίρρησις υπαγορευομένη εκ λ,όγων 
Εθνικής ασφαλ.είας. Εις την περίπτωσιν τα ανωτέρω α
κίνητα διετέθησαν, παραχωρείται εις τους αιτούντας υπό 
της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων ισαξία έκτασης εκ τυχόν 
υπαρχουσών εν τω οικείω χωρίω ή ομόροις τοιούτοις δια
θεσίμων ή κοινοχρήστω/ εκτάσεων.

3. Αποζημιώσεις επιβλ.ηθείσαι παρά του Δημοσίου εις 
βάρος της συζύγου ή των κατιόντων του μεταναστεύσαντος 
εις το εξωτερικόν τέως ιδιοκτήτου ή κληρούχου δια την 
παρ’ αυτών χρήσιν και κάρπωσιν των παρ’ αυτού εγκατα- 
λειφθέντων αγροτικών κτημάτων ή οικίας, των περιελθόν- 
των ή περιερχομένων εις το Δημόσιον κατά τας διατάξεις 
των Μ' και Ν' Ψηφισμάτων και του άρθρου S του Ν.Δ. 
2536/53 ή οπωσδήποτε άλλως διαγράφονται, εφ’ όσον κα
τά την προηγουμένην παράγραφον εις τον επαναπατρισθέ- 
ντα τέως ιδιοκτήτην ή κλ,ηρούχον ήθελ.ον αποδοθή ταύτα 
αυτούσια ή έτερα εις περίπτωσιν διαθέσεώς των. Τα κα- 
ταβλ.ηθέντα όμως δεν επιστρέφονται.

4. ..:............................................ ............................... ·.:.·

Άρθρον 13
Κατάλ.ηψις κτημάτων παραμεθορίων περιοχών.

1. Αγροτικά ακί'/ητα κείμενα εις τας περιοχάς τας ορι- 
ζομένάς από τον Λ.Ν. 1366/38 «περί απαγορεύσετος δι- 
ν.αιοπρααιών εις παριμείορίους περιοχάς κ.λ.π.» εγααταλ.χλ.εΐ- 
μένα ϊια μη ατ/.ήτεως .της εν.μεταλ.λ.εύτεώς αυτών επί μίαν 
πενταετίαν προ της ισχύος του παρόντος Ν.Δ.' συνεπεία
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αναχωρήσεων των ιδιοκτητών αυτών εις το Εξωτερικόν 
άνευ αδείας ή διαβατηρίου και μη τελούντα υπό την δια- 
χείρισίν των ουδέ δι’ αντιπροσώπου νομίμως εξουσιοδοτου- 
υένου μετά τήρησιν των κατά τον ανώτερω Α.Ν. 1366/ 
1938 διατυπώσεων, καταλαμβάνονται παρά του Δημοσίου, 
όπερ ασκεί την διαχείρισιν αυτών.

2. Η κατάληψις γίνεται διοικητικούς διά πρωτοκόλλου 
συντασσομένου παρ’ Επιτροπής, απαρτιζόμενης εκ του 
αρμοδίου Οικονομικού Εφόρου, του Προϊσταμένου της 
οικείας ΔιευΟύνσεως Γεωργίας και του Προϊσταμένου της 
οικείας αστυνομικής αρχής ή των νομίμων αναπληρωτών 
αυτών. . .

Η Επιτροπή ενεργεί κατόπιν εντολής του οικείου Νο
μάρχου το δε υπ’ αυτής συντασσόμενον πρωτόκολλον κα
ταχωρίζεται εν περιλήψει μερίμνη του οικείου Οικονομικού 
Εφόρου και ατελώς εις τα βιβλία Μεταγραφών και αποτελεί 
πλήρη απόδειζιν περί της κατοχής του ακινήτου υπό του 
Δημοσίου.

3. Περίληψις των ουσιωδών στοιχείων του πρωτοκόλλου 
καταλήψεως δημοσιεύεται εις μίαν των εις την πρωτεύουσαν 
του Νομού εκδιδομένων Εφημερίδων ή τοιχοκολλάται επί 
δεκαήμερον εις τα γραφεία της Κοινότητος εις την περιοχήν 
της οποίας κείται το ακίνητον.

4. Εάν ο ιδιοκτήτης του καταληφΟέντος κατά τ’ άνω α
κινήτου εμφανισθή εντός τριετίας από της κατά την παρά
γραφον 2 του παρόντος μεταγραφής του πρωτοκόλλου και 
ζητήση παρά του Δημοσίου την απόδοσιν του καταληφθέντος 
ακινήτου' υποβάλων τους επιστηρίζοντας το δικαίου μα κυ- 
ριότητος τίτλους, αύτη διατάσσεται δι’ αποφάσεως του 
Υπουργού της Γεωργίας εκδιδομένης εντός εξ μηνών από 
της υποβολής της αιτήσεως. Απράκτου παρερχομένης της 
προθεσμίας ταύτης ο αξιών δικαίωμα κυριότητος δύναται να 
προσφύγη εις τα τακτικά δικαστήρια;

5. Μετά πάροδον τριετίας από της κατά την παράγραφον 
2 του παρόντος άρθρου μεταγραφής του πρωτοκόλλου 
καταλήψεως και εφ’ όσον δεν έτυχεν εφαρμογής ή προηγού
μενη παράγραφος, το δικαίωμα κυριότητος αποσβέννυται 
και η κυριότης του ακινήτου περιέρχεται εις το Δημόσιον.

6. Καταλήψεις ακινήτων εκ των εν παραγράφω 1 του 
παρόντος γενόμεναι κατ’ εφαρμογήν των διατάξεων των 
άρθρων 6 και 7 του Ν. Δ/τος 2536/1953 «περί επανεποι- 
κισμού παραμεθορίων περιοχών κλπ» και του άρθρου 34 
του Α.Ν. 1539/1928 «περί προστασίας δημοσίων κτημάτων» 
θεωρούνται ως κατ’ εφαρμογήν της παρ. 1 του παρόντος 
γενόμεναι εφ’ όσον at σχετικαί πράξεις ή αποφάσεις ή πρωτό
κολλα περί καταλήψεως τούτων ήθελον μεταγραφή κατά τα 
εν άρθρω 2 του παρόντος και τηρηθώσιν και αι διατυπώσεις 
της παραγράφου 3.

Αι διατάξεις των παρ. 4 και 5 του παρόντος ισχύουν και 
διά τα εν τη παρούση παραγράφω ακίνητα.

7. Δικαιώματα του Δημοσίου κτηθέντα μέχρι της ενάρ- 
ξεως της ισχύος του παρόντος νόμου δυνάμει του άρθρου 
34 του Α.Ν. 1539/1938 ουδόλως παραβλάπτονται εκ των 
διατάξεων του παρόντος άρθρου.

8. Αι κατά την έναρξιν της ισχύος του παρόντος τυχόν 
εκκρεμείς ενώπιον των οικείουν Επιτροπών Απαλλοτριώ
σεων ενστάσεις αι ασκηθείσαι κατά το άρθρον 7 παρ. 2 
εδαφ. β του ΝΔ 2536 του 1953 παραπέμπονται παρά της 
Επιτροπής προς τον Υπουργόν της Γεωργίας, διά την 
εφαρμογήν της παρ. 4 του παρόντος άρθρου της εν τη παραγρ. 
ταύτη εξαμήνου προθεσμίας αρχομένης εις την περίπτωσιν 
ταύτην δύο μήνας μετά την έναρξιν της ισχύος του παρό
ντος.

9. Η κατά την παρ. 4 του παρόντος αρμοδιότης του 
Υπουργού της Γεωργίας δύναται δι’ αποφάσεως τούτου 
δημοσιευομένης εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως να με
ταβιβάζεται εις τας οικείας Επιτροπάς Απαλλοτριώσεων.

10. Αποφάσεις Επιτροπών Απαλλοτριώσεων διαθέσασαι

ακίνητα της παραγράφου 1 του παρόντος καταληφθέντα κατά 
το άρθρον 6 του Ν.Δ/τος 2536 διατηρούσι πλήρη την ισχύν 
αυτών, των διατεθέντων ακινήτων λογιζομένων ως διαχειρι- 
ζομένων υπό του Δημοσίου. Τα αυτά ισχύουν και περί δια- 
τεθέντων ακινήτων μετά προηγηθείσαν κατάληψιν κατά το
άρθρον 34 του Α.Ν. 1539/1938.

11. Κτήματα υποκείμενα κατά το παρόν άρθρον ή ένεκεν 
άλλου λόγου εις απόδοσιν προς τους ιδιοκτήτας, δύνανται δΓ 
αποφάσεως των Υπουργών Γεωργίας και Οικονομικών δημο- 
σιευομένης εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να κηρύσ- 
σωνται αναγκαστικώς απαλλοτριωτέα κατά το άρθρον 17 του 
Συντάγματος, εφ’ όσον επ’ αυτών έχει δημιουργηθεί πραγ- 
γματική κατάστασις δι’ εγκαταστάσεως ακτημόνων καλ
λιεργητών. Τα κτήματα ταύτα μέχρι της συντελέσεως της 
απαλλοτριώσεως λογίζονται τελούντα υπό νόμιμον επίταξιν.

12. Καταργείται το άρθρον 6 του Ν.Δ. 2536 του 1953ν
ως τούτο συνεπληρώθη και ηρμηνεύθη αυθεντικούς υπό του 
άρθρου 41 του Ν.Δ. 3784 του 1957, η δε διάταξις του άρθρου 
7 του Ν.Δ. 2536 του 1953 παραμένει εν ισχύΐ μόνον όσον 
αφορά την αρμοδιότητα της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων 
επί των κατά τα άρθρα S και επ. του Ν.Δ. 2536/53 αναφερο- 
μένων περιπτώσεων. « ‘

Ζ. Ν.Δ. 1108/1972 : Περί αποδόσεως δημευθέντων 
1 αγροτικών ακινήτων».

! ϊ (ΦΕΚ 17/τ.Α'/31.1.1972) '

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΠροτασεΓτου Ημετέρου Υπουργικού Συμβουλίου, απεφα- 
σίσαμεν και διατάσσομεν : '

, Άρθρον 1.

1. Αγροτικά ακίνητα περιελθόντα εις το Δημόσιον συνέ
πεια δημεύσεως κατ’ εφαρμογήν των διατάξεων α) της υπν 
αριθ. 1 της 3/6.11.1944 Συντακτικής Πράξεως, β) της υπ’ 
αριθ. 6 της 20/20. α, 1945 Συντακτικής Πράξεως ,ως αύτατ 
ετροποποιήθηκαν και συνεπληρώθηκαν , κωδικοποιηθεισαι 
υπό του Αναγκ. Νόμου υπ’ apt6. 533 της 1/3.9.45, ως ούτος 
ετροποποιήθη μεταγενεστέρως, και γ) του Μ/1948 4‘ηφίσμα- 
τος, και μη διατεθέντα καθ’ οιονδήποτε τρόπον μέχρι της 
ενάρξεως της ισχύος του παρόντος, παραχωρούνται εις οίαν 
κατάστασιν ευρίσκοντο εις τους καθ’ ων επεβλήθη η 
δήμευσις, εφ’ όσον ούτοι κέκτηνται την Ελληνικήν Ιθαγέ
νειαν και διάγουν φιλησύχως και νομοταγώς. Εάν τα δημευ- 
Οέντα ως άνω ακίνητα έχουν διατεθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπον, 
δύναται, αντί της παραχωρήσεως τούτων, και υπό τας αυτάς 
προϋποθέσεις, να χορηγηθή ανάλογον χρηματικόν αντάλ
λαγμα κατά την κρίσιν της κατά το επόμενον άρθρον Επιτρο
πής, υπό τον όρον της αγοράς υπό του κριθέντος ως δικαιού
χου ετέρου αγροτικού ακινήτου κειμένου εις περιοχήν οριζο- 
μένων υπό της αυτής Επιτροπής, επιφυλασσομένων των δια
τάξεων του Α.Ν. 1366/1983 «περί απαγορεύσεως δικαιο- 
πραξιούν εις παραμεθορίους, παρακτίους περιοχάς κ.λπ.».

2. Εν τη έννοια των αγροτικών ακινήτων διά την εφαρ
μογήν του παρόντος περιλαμβάνονται και παντός είδους 
κτίσματα εφ’ όσον ταύτα κείνται εις χωρία η κωμοπόλεις 
μέχρι 5.000 κατοίκων.

3. Εάν ο καθ’ ου η δήμευσις διαβιοί εκτός της Ελλάδος 
και δ<_ν συντρέχουν αι κατά την παράγραφον 1 του παρόντος 
προϋποθέσεις ή εάν ούτος δεν ευρίσκεται εν ζωή κατά την 
έναρξιν της ισχύος του παρόντος, τα κατά τ’ ανωτέρω ακίνητα 
παραχωρούνται μόνον εις τους κατέχοντας ταύτα σύζυγον, 
κατιόντας ή ανιόντας αυτού, εφ’ όσον συντρέχουν αι εν 
παραγρ. 1 του παρόντος προϋποθέσεις. Συντρεχόντων εν 
τη κατοχή του ακινήτου συζύγου και τέκνων ή μόνον συζύγου 
ή μόνον τέκνων αφ’ ενός και γονέων του καθ’ ου η δήμευσις 
αφ’ ετέρου αποκλείονται οι γονείς. Συντρεχόντων συζύγου 
καί τέκνων η παραχώρησις γίνεται εξ αδιαιρέτου κατά μεν



το εν τέταρτον εις τον σύζυγον. κατά τα τρία τέταρτα δε 
ειε τα τέκνα.

ΆρΟρον 2.
1. Περί της κατά το άρθρον Γ του παρόντος παραχω- 

ρήσεως αποοαίνονται επιτροπαί συγκροτούμενα! εν τη 
πρωτευούση ικάστου Νομού αποφάσεως. του οικείου 
νοαάρχου εκ α) του προέδρου πρωτοδικών του εν τη έδρα του· 
νομού Πρωτοδικείου ως- προέδρου.

Εν πϊρ'.πτώτε: καύ’ ήν εν τη έδρα το; νομού ;εν εδρεύει 
Πρωτοδΐκείον της επιτροπής προεδρεύει πρωτόδικης ο
ριζόμενος, μετά του α να π/.ηρ ωτού του επίσης πρωτοδίκου 
υπό του προέδρου του αρμοδίου κατά τόπον Πρωτοδικείου, 
β) του διοικητού Χωροφυλακής,' γ) του διευθυντού Νο
μαρχίας, δ) του διευθυντούτης παράτη Νομαρχία Διευθύν- 
σεως Γεωργίας και ε) εξ: ενός - οικονομικού εφόρου της 
περιφέρειας του νομού, οριζομένου υπό του νομάρχου, <·>ς- 
μελών.

Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής εν κωλύματι ανα- 
πληρούνται υπό των νομίμων αναπληρωτών των. Χρέη 
γραμματέως εκτελεί υπάλληλος της οικείας Νομαρχίας ορι
ζόμενος υπό. του νομάρχου.

- 2ύ I! επιτροπή ευρίσκεναι sv απαρτία παρόντων τεσσάρων 
τουλάχιστον μελών, εν οις απαραιτήτους ο πρόεδρος ή ο νό
μιμος αυτού αναπληρωτής, at δε αποφάσεις: της λαμβάνονται 
κατά πλειοψηφίαν.

Εν ισοψηφία υπερισχύει η γνώμη υπέρ ης η ψήφος., του 
προέδρου..

3. II επιτροπή, δυναμένη να καλή και τον ενδιαφερόαενον 
προς παροχήν εξηγήσειυν, κρίνει επί τη βάσει εγγράφων-των 
αρμοδίων υπηρεσιών, ως και παντός.ετέρου κατά την κρίσιν ·, 
της προσφόρου μέσου. ... : ,

Αι αποφάσεις της επιτροπής: είναι «μετακλητοί, αν.δέτεκ.’ 
τούτων διατάσσουσαι. την παραχώρησιν αποτελούν τίτλον 
κυριότητος, υποκείμενα/. εις μεταγραφήν κατά τας κειμένας

/·::;· ·· : :' Άρθρον-3ι· -·.·■·. :· · ; :«
Η αίτησις διά την κατά τας διατάξεις του παρόντος-παρα·· 

χώρησιν δημευθέντων · αγροτικών ακινήτων υποβάλλίετπ εις- 
την Νομαρχίαν,, εις την περιφέρειαν της οποίας κείται τα δη*· 
μευΟέν ακίνητον εντός ανατρεπτικής προθεσμίας εξ μηνών, 
απο της ισχύος, του.παρόντος, δυναμένης. να παραταΟή επί. 
ες εισετι μήνας διά Βασ. Διατάγματος εκδ.δυμένου προπάσει.. 
των Υπουργούν Οικονομικών και Δικαιοσύνης-. ,

·”· " ' Άρθρον 41
J. Απαιτήσεις του Δημοσίου διά την παρ' οιουδήποτεχρή- 

σιν αγροτικού ακινήτου, ούτινος η παραχώρησις θέλει διατα-

χΟεί κατ’ εφαρμογήν του παρόντος και διά τον μέχρι της 
παρα/ωρήσεως χρόνον αποσβέννυνται. Τυχόν καταβληθέντα 
εις εξόφησιν των απαιτήσεων τούτων δεν επιστρέφονται.

2. Προκειμένου περί δημευθεισών εν γένει και μη αποδι- 
δομένων διά του παρόντος περιουσιών, απαιτήσεις διά την 
αυθαίρετον χρήσιν αυτών, μη εισπραχθείσαι μέχρι της ισχύος 
του παοό·/τος λόγω χορηγηθείσης: αναστολής; απαλάσσσνται 
των. προσαυξήσεων εκπροθέσμου καταβολής και· καταβαλ-· 
λονται ατόκως- εις πέντε ετήσιας δόσεις, της-πρώτης δόσεως- 
καταβ/.ητέχς εντός διμήνου από της ισχύος του παρόντος;

Άρθρον 5.
Πάσα αναγκαία λεπτομέρεια διά.τηγ·εφαρμογήν- του-πα-.- 

ρόντος ρυθμίζεται διά κοινής αποφάσεως των Υπουργών Οι
κονομικών και Δικαιοσύνης,, δημοιευομενης διά.της.Εφημε
ρίδας της Κυβερνήσεως.

Άρθρον Η.
Η ισχύς του παρόντος άρχεται μετά. ένα·, μήνα-από. της: 

δημοσιεύσεως του διά της Εφημερίδος-της Κυβερνήσεως.

Εν Αθήναις τη 2.V Ιανουάριόν 1ί/7ύΓ

Εν Ονόματι τον Βασιλέως:
Ο· Λντιβασιλεύς

ΓΕΩΙ? ΠΟΣ. ΖίΣ Ι-ΤΛΚΙ1Σ ·

Το Υπουργικόν Συμβούλιού·

Θ· Πρωθυπουργός:
γ. γγαπαδοποταος:

Οι. Αντιπρόεδροι: . · . ;
ΣΤΥΑ. ΓΙΑΤΑΚΟΣ. " ' ■ · V

ΝΙΚΟΛΑΟΣ.ΜΛΚΛΡΕΖΟΣ- ... .,

- ·· · ·';·. ■ - Τα Μέλη . · ·; .*:
ΙΟΛΧ. ΑΓΑΘΑ 1ΤΗΛΟΤ·,' Λ ΛΑ.ΜΙ Λ'ΧΔΡνΤΤΔώΤΓΟΤΛΟ^ 

ΝΙΚΟΛ. ΕΨΕΕΙΟΣ, ΙΈΩΡΓ. Π ΕΖΟ Π ΟΤΛΘ-μ ΙΟΑΧΐ 
ΚΟΥΛΗΣ; ΑΙΓΠΕΛι ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ. ΕΜΙίΑΝ. +β£ΗΑΚΉί, 
ΓΕΡΑΣ. Ψ-ΡΛΕΚΑΤΟΣ, ΛΧΤΩΝ-, Μ ΠΕΒΝΑΡΑΣ. ΟΡΡ.ΣΎ; 
ΓΙΑΚΛΣ. ΣτΙΙΤΡ. ΒΕΛΛΙΑΝΙΤΗΣ. : •-.•.-λ.

Εύεωρήύη χαι ιτίΔη η- μεγάλη, tvj. Κράτους. Σφρατίς:

.·; Έ·/'Αό>ήναις-. τη 27 Γχνονχρί;·/ 1972, ................

Ο επί της Διν.αιστύνης Υπουργός
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ


