ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ , ΕΚΘΕΣΙΣ
Έπί τού Σχεδίου Νόμου «περί έκκαθαρίσεως Συντακτι
κών Πράξεων καί Ψηφισμάτων περί ών ή παράγραφος 1
-οΰ άρθρου 3 τοΰ Ψηφίσματος τής 16/29 ’Απριλίου 1952.
Ποος τήν Βουλήν τών 'Ελλήνων
'Υπό τοϋ άρθρου 111 παρ. 4 τοϋ Συντάγματος ορίζεται
«4. Τό Ψήφισμα της 16/29 Απριλίου 1952 διατηρείται
έν ίσχύι επί εξ μήνας άπό τής ένάρξεως τής ισχύος τοϋ
παεόντος. ’Εντός τής προθεσμίας ταύτης επιτρέπεται, ή
διά νόμου, τροποποίησις, συμπλήρωσις ή κατάργησις των
έν παραγράφω 1 τοϋ άρθρου 3 τοϋ άνωτέρω ψηφίσματος
άναφερομένων συντακτικών πράξεων καί ψηφισμάτων ή
ή διατήρησις τινών έκ τούτων, έν δλω ή έν μέρει καί μετά
την παρέλευσιν τής προθεσμίας ταύτης, υπό τον περιορισμόν
ότι αί τροποποιούμεναι, συμπληρούμεναι ή διατηρούμεναι
έν ίσχύι διατάξεις δεν δύναται νά είναι άντίθετοι πρός τό
παρόν Σύνταγμα».
Έν δψει τής ως άνω διατάξεως τοϋ Συντάγματος τό
Ύπουργεΐον Δικαιοσύνης, διά τής παρ’ αύτώ λειτουργούσης νομοπαρασκευαστικής έπιτροπής έπί τής τρεχούσης
νομοθετικής έργασίας,__έπελήφθη_ συστηματικής__έρεύνης
καί έμπεριστατωμένης μελέτης άπασών των 'Συντακτικών
Πράξεων καί Ψηφισμάτων τών έκδοθεισών άπό 14.10.
1944 μέχρι 1.1.1952.
Ώς βάσις τής ώς άνω έργασίας έτέθησαν τά νομοθετή
ματα έκεϊνα τά όποια κετελήφθησαν ίσχύοντα ύπό τοϋ
προρηθέντος Ψηφίσματος τής 16/29.4.1952 καί τά όποια
διετηρήθησαν έν ίσχύι, κατά παρέκκλισιν τοϋ Συντάγματος
τοϋ έτους 1952, συμφώνως πρός τό άρθρον 31 παρ. 1 τοϋ
Ψηφίσματος. Ούχ ήττον δμως, διά νά δοθή πλήρης ή είκών
καί νά καταστή γνωστή ή τύχη τοϋ συνόλου τών έν λόγω
νομοθετημάτων, ή έρευνα έκάλυψε καί έκεϊνα τά όποια δέν
κατελήφθησαν έν ίσχύι ύπό τοϋ είρημένου ψηφίσματος.
Ταϋτα άναφέρονται κατωτέρω, διακεκριμένους, είς την
οίκείαν κατηγορίαν, άντιστοίχως πρός τόν λόγον τής παύσεω τής ισχύος αυτών.
Είδικώτερον τό σύνολον τών νομοθετημάτων κατενεμήθη
είς τάς άκολούθους κατηγορίας :
I. Σύντακτικαί Πράξεις καί Ψηφίσματα τά όποια εύρέθησαν έν ίσχύι κατά τόν χρόνον ένάρξεως τής ισχύος τοϋ
ώς άνω Ψηφίσματος, καταληφθέντα ύπό τής ρυθμίσεως
τοϋ άρθρου 3 αύτοϋ, τών όποιων ή ισχύς έξακολουθεϊ μέχρι
σήμερον.
Τά νομοθετήματα τής κατηγορίας ταύτης κατενεμήθησαν περαιτέρω ώς έξής :
α) Είς νομοθετήματα, τά όποια ένεκα ίδιαζόντων λό
γων δέον νά διατηρηθούν έν ίσχύι, καί
β) είς νομοθετήματα, τά όποια δέον νά καταργηθοϋν.
II. Σύντακτικαί Πράξεις καί ψηφίσματα τά όποια
έπαυσαν νά ισχύουν, καθ’ οίονδήποτε τρόπον, πρό τοϋ έτους
1952, καί ώς έκ τούτου μη καληφθέντα ύπό τοϋ άρθρου 3
τοϋ ώς άνω Ψηφίσματος.
Τά νομοθετήματα τής κατηγορίας ταύτης κατενεμήθησαν ωσαύτως ώς έξής :
α) Είς νομοθετήματα, τά. όποια κατηργήθησαν ρητώς
η σιωπηρώς.
β) Είς νομοθετήματα, τά όποια εϊχον κατά την έκδοσιν των ττροδήλως προσωρινόν χαρακτήρα, είτε διότι ταϋτα
ειχον έκδοθή έν δψει ώρισμένης καταστάσεως, ήτις έπαυσεν
υφισταμένη, είτε διότι ή ισχύς των περιωρίσθη έ^άσς ώρισμένου χρονικού διαστήματος ή διότι διά τών νομοθετηματων τούτων έπηνέχθη ώρισμένον άποτέλεσμα, μετά τήν
πραγματοποίησιν τοϋ οποίου άπέβαλον ταϋτα, άφ’ έαυτών,
την διά τό μέλλον ίσχύν των.
γ) Είς νομοθετήματα διά τών όποίων έσκοπήθη, άποκλειστικώς καί μόνον, ή ρύθμισις σχέσεων καί έν γίνει

άντικειμένων ύφισταμένων κατά τόν χρόνον τής έκδόσεώς
των. αί έκ τών οποίων έπελ-ύοϋται συνέπεια', έςακολουόοΰν
νά ύφίϊτανται.
Κατ’ άκολουθίαν τών ώς άνω ήχθημεν είς τάς άκολού
θους διαπιστώσεις :
Α) "Οτι είς τήν ώς άνω ύπό στοιχ. Ια' κατηγορίαν,
περιλαμβάνουσαν τά διατηρητέα νομοθετήματα, δέον νά
καταταγοΰν τά άκόλουθα ψηφίσματα ύπό τήν ήν έχουν σή
μερον ίσχύν : 1) ή παρ. 3 τοϋ άρθρου 2 τοΰ ΚΗ/1947 ψη
φίσματος «περί παροχής διευκολύνσεων είς τήν ύπό ιδιω
τών άνοικοδόμησιν», διατηρουμένη έν ίσχύι μέχρι τής 31
Δεκεμβρίου 1976, συμφώνως πρός τό άρθρον 1 τοΰ Ν.Δ.
39/1973. 2) ΛΓ/1947 ψήφισμα «περί παρατάσεως τής
άρμοδιότητος τών Έφετείων καί τών ’Αγρονομικών ’Αρ
χών, πρός έκδίκασιν ώρισμένων άδικημάτων» καί 3) ΟΒ/
1949 ψήφισμα «περί κυρώσεως τοΰ ύπ’ άριθ.853/48 Α.Ν.
«περί παρατάσεως τής άρμοδιότητος τών Έφετείων πρός
έκδίκασιν ώρισμένων άδικημάτων καί άλλων τινών διατά
ξεων», τών ώς άνω δύο τελευταίων έμπιπτόντων είς τήν
ρύθμισιν τής παρ. 2 τοΰ άρθρου 97 τοϋ Συντάγματος, δΓ
ής ορίζεται δτι «κακουργήματα καί πολιτικά έγκλήματα,
ύπαχθέντα μέχρι τής ισχύος τοϋ παρόντος διά συντακτικών
πράξεων, ψηφισμάτων καί ειδικών νόμων, είς τήν δικαιο
δοσίαν τών έφετείων,Εξακολουθούν-νά δικάζωνται ύπ’ αύτών, έφ’ δσον νόμος δέν ύπαγάγη ταϋτα είς τήν άρμοδιότητα τών μικτών όρκωτών δικαστηρίων».
Β) "Οτι είς τήν ύπό στοιχεϊον Ιβ' κατηγορίαν, περιλαμβάνουσαν τά νομοθετήματα τά όποια δέον νά καταργηθοΰν, κατατάσσονται :
α) Σύντακτικαί Πράξεις :
Μόνη ή Συντακτική Πραξις ύπ’ άριθ.87/1946 «περί
άδικημάτων τοϋ Τύπου». Ή έν λόγφ Συντακτική Πραξις
δέον νά καταργηθή καί ρητώς, πρός άποφυγήν άμφισβητήσεων, καίτοι αύτη δέον νά θεωρηθή κατηργημένη, δοθέντος
δτι τά ύπό ταύτης προβλεπόμενα έγκλήματα δέν περιελή-1
φθησαν είς τήν περιοριστικήν άπαρρίθμησιν τών έγκλημάτων τοϋ τύπου, τήν γενομένην διά τοΰ Ν.Δ.346/1969, δΓ
ού κατηργήθη πασα διάταξις άντικειμένη είς τήν ρύθμισιν
αύτοϋ (άνεξαρτήτως τοΰ δτι τό Ν.Δ. τούτο κατηργήθη διά
τοΰ Νόμου 10/1975).
β) Ψηφίσματα :
1) Γ/1946 «περί έκτάκτων μέτρων άφορώντων τήν δη
μοσίαν τάξιν καί ,άσφάλειαν».
2) Ψήφισμα 1/1946 «περί άπαλλοτριώσεων καί έπιτάξεων διά τήν άνοικοδόμησιν τής Χώρας».
3) Ψήφισμα ΙΔ/1946 «περί άναστολής τής διώξεως
έπί παραβάσει τοϋ Γ' Ψηφίσματος καί τών περί παρανόμου
όπλοφορίας διατάξεων».
4) Ψήφισμα ΚΓ/1947 «περί κυρώσεως τοΰ ψηφίσματος
Γ τής 4.9.1946 «περί άπαλλοτριώσεων καί έπιτάξεων διά
τήν άνοικοδόμησιν τής Χώρας».
5) Ψήφισμα ΛΒ/1947 «περί συμπληρώσεως τοϋ Γ'
Ψηφίσματος «περί έκτάκτων μέτρων άφορώντων τήν δη
μοσίαν τάξιν καί άσφάλειαν».
6) Ψήφισμα ΜΔ/1948 «περί καθορισμού τών έφαρμοστέων διατάξεων τοϋ Στρατ. Ποιν. Κώδ. κατά τήν διάρ
κειαν τής ισχύος τοϋ Γ' Ψηφίσματος».
|jj 7) Ψήφισμα ΝΑ/1948 «περί έκπτώσεως άπό τοϋ βαθ
μού καί στερήσεως τής συντάξεως διακρίσεων κ.λ.π., στρα
τιωτικών έν γένει δρώντων άντεθνικώς».
8) Ψήφισμα ΝΓ/1948 «περί δηλώσεως Ελληνικών
περιουσιών άλλοδαπής καί τών δρων έπαναπατρισμοΰ των».
9) Ψήφισμα ΝΔ/1948 «περί μέτρων έλέγχου άλληλογραφίας πρός παρεμπόδισιν τής διαφυγής συναλλάγματος
είς τό εξωτερικόν».
Τά ώς άνω Ψηφίσματα κρίνονται καταργητέα, ώς έτροποποιήθησαν ή συνεπληρώθησαν, καθ’ δσον πρόκειται περί
νομοθετημάτων έκδοθέντων,. έν δψει ειδικών συνθηκών τής
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Χώρας, μή δυνάμενα, ώς έκ τούτου νά έχουν ΐσχύνυέφΐ έξης,
τοσούτω μάλλ.ον, καθ’ όσον ταϋτα άντίκεινται εις την κρα
τούσαν συνταγματικήν τάξιν.

-

18) Συντ. Πράξις 22/1945 «περί καταργήσεως ή άκι
ρώσεως πράξεων έκδοθεισών έν Άθήναις κατά τήν διά;
κειαν τής κατοχής καί άφορωσών τήν άρμοδιότήτα tc
επί τών Εξωτερικών 'Υπουργείου καί τούς είς αυτό ύπο
1)
Ότι εις την ύπό στοιχ.ΙΙα' κατηγορίαν περιλ,αμβάγομένους ύπαλλήλους».
νουσαν τά νομοθετήματα, τά όποια κατηργήθησαν ρητώς
ή σιωττηρώς, κατατάσσονται τά άκόλουθα :
19) Συντ. Πράξις 23/1945 «περί κυρώσεως τής συμφα
νιας
τής Βάρκιζας».
α) Συντακτικαί Πράξεις :
20) Συντ. Πράξις 24/1945 «περί άποκαταστάσεως άπε
Ύπ’ άριθ. 1/1944 Σ.Π. «πε ρί έπιβολ,ής ποινικών κυρώσεων λ,υθέντων Δημοσίων 'Υπαλλ.ήλων κ.λ,.π.».
κατά των συνεργασθέντων μετά τοϋ έχθροϋ». Καταργη21) Συντ. Πράξις 25/1945 «περί έκκαθαρίσεως τά
θεϊσα διά τής ύπ’ άριθ.6/1945 Συντακτικής Πράξεως.
Κρατικών ’Οργανισμών έκ τών λαβόντων μέρος κ.λ,.π. εί
β) Ψηφίσματα :
τό στασιαστικόν κίνημα τής 3 Δεκεμβρίου 1944».
Ψήφισμα ΛΘ/1947 «περί προσωρινής άπαγορεύσεως
22) Συντ. Πράξις 26/1945 «περί άπολ.ύσεως δημοσίω
τής διακοπής τής παραγωγής καί αναστολής τοϋ δικαιώμα
ύπαλλ,ήλων
συνεργασθέντων μετά τοϋ έχθροϋ κατά τή
τος τής άπεργίας». Κατηργήθη υπό τοϋ ΝΕ/1948 Ψηφίσμα
περίοδον τής Κατοχής».
τος.
23) Σοντ. Πράξις 27/1945 «περί έξυγιάνσεως τών Δι
Δ) “Οτι εις τήν ύπό στοιχ.ΙΙβ' κατηγορίαν, περιλαμβάκαστικών Υπηρεσιών».
νουσαν τάς Συντακτικάς Πράξεις καί τά Ψηφίσματα προ
24) Συντ. Πράξις 28/1945 «περί τοϋ τρόπου έκκαθα
σωρινού χαρακτήρος, δέον νά καταταγοϋν τά άκόλουθα :
ρίσεως τών άπό τοϋ βαθμού τοϋ ’Αστυνομικού Διευθυντο
α) Συντακτικαί Πράξεις :
α' τάξεως καί κάτω άστυνομικών ύπαλλ.ήλων καί τών προ
1) Συντ. ‘ Πράξις 2/1944 «περί συστάσεως Υφυπουρ
αύτούς έξομοιουμένων ύγειονομικών άξιωματικών καί κτη
γείου τύπου καί διαφωτίσεως».
νιάτρων».
2) Συντ. Πράξις 4/1944 «περί καταργήσεως νομοθε25) Συντ. Πράξίς~29/1945 «περί^ίιατάξεων άφορωσώ
τημάτων συντακτικού περιεχομένου των ετών 1941-1944
τά
έξ άξιωματικών καί άνθυπασπιστών μόνιμα στελ,έχ·
διά νόμου».
τής
Χωροφυλ.ακής».
3) Συντ. Πράξις 5/1945 «περί καταργήσεως τοϋ * Υ
26) Συντ. Πράξις 30/1945 «περί διατάξεων άφορωσώ
φυπουργείου Τύπου καί Διαφωτίσεως καί συστάσεως Διευτήν έφαρμογήν τοϋ ύπ’ άριθ. 1870Α1944 Νόμου «περί άπο
θύνσεως Τύπου καί Πληροφοριών».
4) Συντ. Πράξις 7/1945 «περί διατάξεων άφορωσών καταστάσεως έφέδρων έκ μονίμο ■ άξιωματικών άνακλ.η
θέντων κατά τον πόλ.εμον 1940-1941».
ο
τά έξ αξιωματικών καί άνθυπασπιστών μόνιμα στελέχη
27)
Συντ.
Πράξις
31/1945
«περί
έκκαθαρίσεως
τών
Δη
τοϋ κατά ξηράν Στρατού».
μοσίων Υπηρεσιών».
5) Συντ. Πράξις 8/1945 «περί διαθεσιμότητος δικαστι
κών λειτουργών, δικαστικών υπαλλήλων καί υπαλλήλων
28) Συντ. Πράξις 32/1945 «περί καταργήσεως Νόμω·
Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου».
έκδοθέντων κατά τήν διάρκειαν τής κατοχής».
6) Συντ. Πράξις 9/1945 «περί άκυρώσεως Νομοθετι
29) Συντ. Πράξις 33/1945 «περί τοϋ άνωτέρου διδακτι
κών καί Διοικητικών Πράξεων γενομένων,· παρά τών ύπό κοΰ Προσωπικού τών Πανεπιστημίων».
κατοχήν Κυβερνήσεως καί άφορωσών τό Προσωπικόν έν
30) Συντ. Πράξις 34/1945 «περί τής Θεολογικής' κα
γένει τής ’Αεροπορίας».
τής ’Ιατρικής Σχολής τοϋ Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης».
7) Συντ. Πράξις 10/1945 «περί συμπληρώσεως τής ύπ’
31) Συντ. Πράξις 35/1945 «περί τροποποιήσεως τήί
api0j 5 Συντ. Πράξεως «περί καταργήσεως τοϋ Υφυπουρ
ύπ’ άριθ.25/1945 Συντ. Πράξεως «περί έκκαθαρίσεως τώι
γείου Τύπου καί Διαφωτίσεως καί συστάσεως ΔιευθύνΚρατικών ’Οργανισμών έκ τών λαβόντων μέρος κ.λ.π. είι
σεως Τύπου καί Πληροφοριών».
τό στασιαστικόν κίνημα τής 3 Δεκεμβρίου 1944».
8) Συντ. Πράξις 11/1945 «περί τής άσκήσεως τής προ
32. Συντ. Πράξις 36/1945 «περί συμπλ.ηρώσεως τή<
νομίας τής χάριτος ύπό τοϋ Άντιβασιλέως».
ύπ’ άριθ.25 Συντακτικής Πράξεως περί έκκαθαρίσεως τώι
9) Συντ. Πράξις 13/1945 «περί άναθεωρήσεως άποΚρατικών ’Οργανισμών έκ τών λαβόντων μέρος κ.λ.π. είς
φάσεών τινων τής Ίεράς Συνόδου».
τό στασιαστικόν κίνημα τής 3 Δεκεμβρίου 1944».
10) Συντ. Πράξις 14/1945 «περί άρσεως τοϋ Στρατιω
33) Συντ. Πράξις 37/1945 «περί άπολ.ύσεως τοϋ Καθητικού Νόμου καί λοιπών τινων διατάξεων».
γητοϋ τοϋ Πανεπιστημίου Κων. Λογοθετοπούλ.ου».
11) Συντ. Πράξις 15/1945 «περί άναστολής τής ισχύος
34) Συντ. Πράξις 38/1945 «περί τροποποιήσεως καί
τών διατάξεων τών άρθρων 5, 6. 10, 11, 12, 14, 20 καί 95
συμπλ.ηρώσεως τής ύπ’ άριθ. 33 Συντακτικής Πράξεως
τοϋ Συντάγματος καθ’ όλον τό Κράτος».
«περί τοϋ άνωτέρω διδακτικού προσωπικού τών Πανεπι
12) Συντ. Πράξις 16/1945 «περί τρόπου άποσπάσεως
στημίων».
δικαστικών λειτουργών καί υπαλλήλων είς διαφόρους υπη
35) Συντ. Πράξις 39/1945 «περί τροποποιήσεως τής
ρεσίας καί συμμετοχής αύτών είς Συμβούλ.ιο καί Έπιτρούπ’ άριθ.31/1945 Συντακτικής Πράξεως περί έκκαθαρί
πάς».
σεως τών Δημοσίων Υπηρεσιών».
13) Συντ. Πράξις 17/1945 «περί κυρώσεως πράξεων
36) Συντ. Πράξις 40/1945 «περί τροποποιήσεως τοϋ
ύπογραφεισών ύπό ύπηρεσιακών 'Υφυπουργών καί άρμοάρθρου 11 τής ύπ’ άριθ.27 Συντακτικής Πράξεως «περί
διότητος τούτων».
έξυγιάνσεως τών Δικαστικών Υπηρεσιών».
14) Συντ. Πράξις 18/1945 «περί τροποποιήσεως καί
37) Συντ. Πράξις 41/1945 «περί τροποποιήσεως α)
συμπλ.ηρώσεως τής ύπ’ άριθ.7/1945 Συντακτικής Πράξεως
τής ύπ’ άριθ.25/1945 Συντ.Πράξεως περί έκκαθαρίσεως
«περί διατάξεων άφορωσών τά έξ άξιωματικών καί άνθ/
τών Κρατικών ’Οργανισμών έκ τών λ.αβόντων μέρος κ.λ.π.
στών μόνιμα στελέχη τοϋ κατά ξηράν Στρατού».
εις τό Στασιαστικόν κίνημα τής 3 Δεκεμβρίου 1944» ώς
15) Συντ. Πράξις 19/1945 «περί τροποποιήσεως ποι
έτροποποιήθη διά τής ύπ’ άριθ.35/1945 όμοιας καί β) τής
νικών τινων διατάξεων».
ύπ’ άριθ.26/1945 Συντ. Πράξεως περί άπολ.ύσεως Δημο
16) Συντ. Πράξις 20/1945 «περί τροποποιήσεως τής
σίων Ύπαλλήλ.ων συνεργασθέντων μετά τοϋ έχθροϋ κατά
ύπ’ άριθ. 8/1945 Συντακτικής Πράξεως «περί διαθεσιμό
τήν περίοδον τής Κατοχής».
τητος δικαστικών λειτουργών, δικαστικών ύπαλλ.ήλων καί
38) Συντ. Πράξις 42/1945 «τ.ερί καταργήσεως τής έν
Ύπαλλ,ήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου».
17) Συντ. Πράξις 21/1945 «περί τής Συντακτικής καί τώ ύπ’ άριθ. 184 άπό 4/6/41 ΦΕΚ άναφερομένης Συμβάσεως ώς ύπογραφείσης μεταξύ τής έν Βερολίνω έδρευούΝομοθετικής άρμοδιότητος τοϋ Άνωτάτου Άρχοντος καί
σης Εταιρείας «Τελ,εφοϋνκεν» καί τοϋ Υφυπουργού Συγτοϋ 'Υπουργικού Συμβουλ.ίου».
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·. κ^νωνίας κ. Xικολ.οπούλου, ένεργοϋντος διά λογαριασμόν
τής Ελληνικής Κυβερνήσεως».

62) Συντ. Πραξις 66 1945 «περί ερμηνείας καί συμπλη
ρώσεως τής ύπ’ άριθ.59,1945 Συντ. Πράξεως».

39) Συντ. Πράξις 43/1945 «περί τροποποιήσεως καί
υυμπληρώσεως διατάξεων τη: ύπ’ άριθ.27/1945 Συντ.
Πράξεως «περί έξυγιάνσεως των Δικαστικών Υπηρεσιών».

63) Συντ. Πραξις 67/1945 «περί τροποποιήσεως τής
Συντ. Πράξεως 60/1945 «περί άποκαταστάσεως τής αύτο
τελείας τών Άνωτάτων ’Εκπαιδευτικών 'Ιδρυμάτων».
64) Συντ. Πραξις 68/1945 «περί τροποποιήσεως καί
συμπλ,ηρώσεως ένίων διατάξεων τών ύπ’ άριθ. 24, 25 καί
26/1945 Συντακτικών Πράξεων ώς έτροποποιήθησαν».

40) Συντ. Πράςις 44/1945 «περί παρατάσεως των προ
θεσμιών τοϋ άρθρ. 5 της ύπ’ άριθ.25/45 Συντ. Πράξεως
u-εερί έκκαθαρίσεως τών Κρατικών ’Οργανισμών έκ τών
λαΐόντων μέρος κ.λ.π. εις τό στασιαστικόν κίνημα» ώς τό
άεθρον τοϋτο έτροποποιήθη ύπό της ύπ’ άριθ.41/1945
όμοιας».
41) Συντ. Πράξις 45/1945 «περί δικαιοπραξιών τελεσθεισών διαρκούσης της κατοχής».
42) Συντ. Πράξις 46/1945 «περί ερμηνείας της ύπ’
άειθ.24/45 Συντ. Πράξεως περί άποκαταστάσεως άπολ.υθέντων δημοσίων υπαλλήλων».
43) Συντ. Πραξις 47/1945 «περί κυρώσεως της ύπ’
άριθ. 17 της 16/11/44 πράξεως τοϋ 'Τπουργικοϋ Συμβου
λίου «περί συγχωνεύσεως εις τούς ΣΕΚ τοϋ δικτύου της
Γάλλο—'Ελληνικής 'Εταιρείας Σιδηροδρόμων».
44) Συντ.Πραξις 48/1945 «περί «κυρώσεως διαταγμά
των καί αποφάσεων τινων έκδοθεισών έπί κατοχής καί
άφορωσών Λιμενικούς άξιωματικούς».
45) Συντ. Πραξις 49/1945 «περί συμπληρώσεως τής
ύπ’ άριθ. 19/1945 Συντ. Πράξεως «περί τροποποιήσεως
ποινικών τινων διατάξεων».
46) Συντ. Πραξις 50/1945 «περί τών μετατιθεμένων
εις την Βόρειον Ελλάδα, Κρήτην καί Ήπειρον ύπαλλήλων».
47) Συντ. Πραξις 51/1945 «περί ελέγχου έξωτερικής
ά/ληλογ ρ αφ ίας».
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48) Συντ. Πραξις 52/1945 «περί τροποποιήσεως καί
-συμπληρώσεως τής ύπ’ άριθ.24/1945 Συντακτικής Πρά
ξεως».
49) Συντ. Πραξις 53/1945 «περί επανόδου εις τάς
όργανικάς των θέσεις τών κατά τό Ν.Δ. 159/1941 καί Νό
μον ύπ’ άριθ.296/1941 μετατεθέντων συμβολαιογράφων
καθ’ ύπέρβασιν οργανικών θέσεων».
50) Συντ. Πραξις 54/1945 «περί συστάσεως καί όργανώσεως ’Εθνικού 'Ιδρύματος Ραδιοφωνίας».
51) Συντ. Πραξις 55/1945 «περί μεταβιβάσεως τώ
Δηυ,οσίω τής κυριότητος τών καπνών περί ών ό ύπ’ άριθ.
277/1945 Α.Ν.».
52) Συντ. Πραξις 56/1945 «περί ποινικής διώξεως τών
έκπροσωπούντων 'Εταιρείας ύπαλλήλων αύτών κ.λ.π. ύποκειμένας εις τήν κατά τον Α.Ν.182/1945 Ειδικήν Φορο
λογίαν τών κατά τήν πολεμικήν περίοδον πλουτισάντων».
53) Συντ. Πραξις 57/1945 «περί άδικημάτων άπειλούντων ζωτικά συμφέροντα τοϋ Ααοϋ».
54) Συντ. Πραξις 58/1945 «περί έκκαθαρίσεως τών
Νομοθετημάτων τής περιόδου τής ξενικής κατοχής».
55) Συντ. Πραξις 59/1945 «περί καθορισμού τής όργανικής συνθέσεως τών δημοσίων ή δημοσίου χαρακτήρας
ύττηρεσιών».
56) Συντ. Πραξις 60/1945 «ττερί άποκαταστάσεως τής
αύτοτελείας τών Άνωτάτων ’Εκπαιδευτικών 'Ιδρυμάτων».
57) Συντ. Πραξις 61/1945 «περί τροποποιήσεως τής
ύπ’ άριθ.16/1945 Σ.Π. «περί τοϋ τρόπου άποσπάσεως
δικαστικών λειτουργών κ.λ.π.».
58) Συντ. Πραξις 62/1945 «περί ισχύος τών ύπό τών
ελευθέρων 'Ελληνικών Κυβερνήσεων έκδοθέντων έν τή
αλλοδαπή καί άφορώντων τάς ενόπλους δυνάμεις τής Χώ
ρας Νομοθετημάτων».
59) Συντ. Πραξις 63/1945 «περί έξυγιάνσεως τών δι
καστικών Ύττηρεσιών».
60) Συντ. Πραξις 64/1945 «ττερί συμπληρώσεως τής
ύπ’ άριθ.28 τής 24/27 Μαρτίου 1945 Συνντ. Πράξεως».
61) Συντ. Πραξις 65/1945 «περί τροποποιήσεως τής
υπ’ άριθ.24 Σ.Π. «περί άποκαταστάσεως άπολυθέντων
Δημοσίων Ύπαλλήλων κ.λ.π.»,

65) Συντ. Πραξις 69/1945 «περί τροποποιήσεως τής
ύπ’ άριθ.58/1945 Συντ. Πράξεως «περί έκκαθαρίσεως τών
νομοθετημάτων τής περιόδου τής ξενικής κατοχής».
66) Συντ. Πραξις 70/1945 «περί άκυρώσεως τοϋ άρ
θρου 8 τής ύπ’ άριθ.21/1945 Συντ. Πράξεως «περί τής
συντακτικής καί Νομοθετικής άρμοδιότητος τοϋ Άνωτάτου Άρχοντος καί τοϋ Υπουργικού Συμβουλίου».
67) Συντ. Πραξις 71/1945 «περί τροποποιήσεως τής
ύπ’ άριθ.59 Σ.Π. «περί καθορισμού τής ’Οργανικής συν
θέσεως τών δημοσίων ή δημοσίου χαρακτήρος ύττηρεσιών».
68) Συντ. Πραξις 72/1945 «περί τροποποιήσεως καί
συμπληρώσεως τής ύπ’ άριθ.60 Σ.Π. ώς αΰτη συνεπληρώθη
καί έτροποποιήθη μεταγενεστέρως».
69) Συντ. Πραξις 74/1945 «περί κυρώσεως Συντακτι
κών Πράξεων, Νόμων κ.λ.π. έκδοθέντων κατά τό άπό 17
’Οκτωβρίου" ~1944““μέχρΓ ”31 Δεκεμβρίου- 1944 χρονικόν
διάστημα».
70) Συντ. Πραξις 75/1945 «περί έπιβολής κυρώσεων
κατά τών δυστροπούντων εις την καταβολήν φόρων συμφώνως πρός τον ύπ’ άριθ. 182/1945 Άν. Νόμον «ττερί ειδικής
Φορολογίας τών κατά την πολεμικήν περίοδον πλουτισάν
των» ώς έτροποποιήθη καί συνεπληρώθη μεταγενεστέρως».
71) Συντ. Πραξις 76/1945 «περί ρυθμίσεως καταθέ
σεων Ταμιευτηρίων».
72) Συντ. Πραξις 77/1945 «περί συμπλ,ηρώσεως τοϋ
άρθρου 4 τής ύπ’ άριθ.59 έ.έ. Συντ. Πράξεως».
73) Συντ. Πραξις 78/1945 «περί παρατάσεως προθεσ
μιών τινων κ.λ.π. τών ύπ’ άριθ.24/1945, 58/1945 καί 59/
1945 Συντακτικών Πράξεων».
74) Συντ. Πραξις 79/1945 «περί παραγωγής καί βιομηχανοποιήσεως ειδών έξυπηρετούντων τάς βιοτικάς άνάγκας τοϋ Ααοϋ».
75) Συντ. Πραξις 80/1945 «περί έφαρμογής τών δια
τάξεων τής ύπ’ άριθ.19/1945 Συντακτικής Πράξεως εις
τήν νήσον Κρήτην».
76) Συντ. Πραξις 81/1945 «περί παρατάσεως τής προ
θεσμίας τοϋ άρθρου 2 τής ύπ’ άριθ.45/1945 Συντ. Πράξεως».
77) Συντ. Πράξις 82/1945 «ττερί τροποποιήσεως καί
συμπλ.ηρώσεως τής ύπ’ άριθ.54 Συντακτικής Πράξεως
«περί συστάσεως καί όργανώσεως τοϋ Έθν. 'Ιδρύματος
Ραδιοφωνίας».
78) Συντ. Πράξις 83/1945 «περί έξασφαλίσεως τοϋ
Πολιτειακοϋ έλέγχου έπί τών άναδόχων έργων κοινής χρήσεως καί ώφελείας».
79) Συντ. Πράξις 84/1945 «περί έπαναφοράς τών άπο
λυθέντων καί τεθέντων εις διαθεσιμότητα δικαστικών λει
τουργών».
80) Συντ. Πράξις 85/1945 «περί μή διεκδικήσεως τής
κυριότητος άντικειμένων τοϋ άρθρου 1 τοϋ Άναγκ. Νόμου
410/1945 ένώπιον τών τακτικών Δικαστηρίων».
81) Συντ. Πράξις 86/1945 «περί τροποποιήσεως, συμ
πληρώσεως καί καταργήσεως ένίων διατάξεων τής ύπ’ άριθ.
45/1945 Συντακτικής Πράξεως «περί δικαιοπραξιών τελεσθεισών διαρκούσης τής κατοχής».
82) Συντ. Πράξις 88/1945 «ττερί τροποποιήσεως καί
συμπληρώσεως τών ύπ’ άριθ.25, 26 καί 36 /1945 Συντα
κτικών Πράξεων».
83) Συντ. Πράξις 89/1945 «περί άνακλήσεως εις τήν
ύπηρεσίαν τών κατ’ έφαρμογήν τής ύπ’ άριθ.25/1945 Συν
τακτικής Πράξεως τεθέντων εις διαθεσιμότητα ύπαλλή
λων καί περί ερμηνείας τής ύπ’ άριθ.59/1945 Συντ. Πρά
ξεως».
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84) Συντ. Πράξις 91/1945 «περί επαναφοράς εις την
ενεργήν υπηρεσίαν των άνευ άποφάσεως των κατά Νόμον
ύπηρεσιακών Συμβουλίων άπολυθέντων αστυνομικών υπαλ
λήλων».
85) Συντ. Πράξις 92/1946 «περί αυθεντικής έρμηνείας
τοϋ άρθρου 88 παρ. 2 τοϋ Συντάγματος καί περί άπαγορεύσεως έλέγχου Συντακτικών Πράξεων ΰπό τών Δικαστη
ρίων».
86) Συντ. Πράξις 93/1946 «περί ορίου ηλικίας Δικα
στικών Λειτουργών».
87) Συντ. Πράξις 94/1946 «περί καταργήσεως τών έπί
κατοχής έκδοθέντων Νομοθετημάτων «περί τροποποιήσεως Συμβάσεων ’Εναερίων Μεταφορών τής Χώρας» καί
ρυθμίσεως συναφών ζητημάτων».
88) Συντ. Πράξις 95/1946 «περί επαναφοράς τών ύποβιβασθέντων δικαστικών λειτουργών καί υπαλλήλων».
89) Συντ. Πράξις 96/1946 «περί κηρύξεως εις κατά
στασή πολ.ιορκίας τών περιφερειών τών Νομών Μεσση
νίας καί Λακωνίας».
90) Συντ. Πράξις 97/1946 «περί παρατάσεως προθε_ σμίας καί συμπληρώσεως τής ΰπ’-άριθ.69/1945 Συντακτι
κής Πράξεως».
,
91) Συντ. Πράξις 98/1946 «περί τοϋ τρόπου έκκαθαρίσεως καί άπολύσεως τών άνωτέρων καί κατωτέρων υπαλ
λήλων τοϋ Πυροσβεστικοϋ Σώματος».
92) Συντ. Πράξις 99/1946 «περί κυρώσεως Νόμων καί
Β. Δ/των άφορώντων είς την Β.’Αεροπορίαν».
93) Συντ. Πράξις 100/1946 «περί κυρώσεως Νόμων
καί Β. Δ/των έκδοθέντων έν Κρήτη καί είς τό Εξωτερικόν
καθ’ 0ν χρόνον ή Χώρα έτέλη υπό κατοχήν».
94) Συντ. Πράξις 101/1946 «περί επαναφοράς καί άποκαταστάσεως τών άστυνομικών Δ/ντών Λ' τάξεως άπο
λυθέντων τη άξιώσει τών ’Αρχών Κατοχής».
95) Συντ. Πράξις 102/1946 «περί παρατάσεως προ
θεσμίας τής ΰπ’ άριθ.24/1945 Συντακτικής Πράξεως».
96) Συντ. Πράξις 104/1946 «περί τροποποιήσεως καί
συμπληρώσεως διατάξεων τοϋ Κανονισμοϋ τής Βουλής».
97) Συντ. Πράξις 105/1946 «περί παροχής ευεργετη
μάτων τινών εις άπολ.υθέντας διά πολ.ιτικούς λ.όγους άστυνομικούς υπαλλήλους».
98) Συντ. Πράξις 106/1946 «περί τροποποιήσεως τής
ύπ’ άριθ.55/45 Συντ. Πράξεως «περί μεταβιβάσεως τώ
Δημοσίω τής κυριότητος τών καπνών περί ών ό ύπ’ άριθ.
288/1945 Α.Ν.».
99) Συντ. Πράξις 108/1946 «περί αυθεντικής έρμηνείας
τής ύπ’ άριθ.24 Συντ. Πράξεως «περί άποκαταστάσεως
άπολ.υθέντων δημοσίων ύπαλλήλ.ων».
100) Συντ. Πράξις 109/1946 «περί τροποποιήσεως καί
συμπληρώσεως τής ύπ’ άριθ.28/1945 Συντ. Πράξεως».
101) Συντ. Πράξις 110/1946 «περί εκούσιας άποστρατείας άνωτάτων καί άνωτέρων Άξ/κών τοϋ Στρατοϋ Ξηράς».
102) Συντ. Πράξις 111/1946 «περί τροποποιήσεως τής
ύπ’ άριθ.88/45 Σ.Π. «περί τροποποιήσεως καί συμπληρώ
σεως τών ύπ’ apt0.25, 26 καί 36/1945 Σ. Πράξεων».
103) Συντ. Πράξις 112/1946 «περί επαναφοράς έν
ΐσχύι τών άνασταλ,έντων άρθρων τοϋ Συντάγματος».
104) Συντ. Πράξις 113/1946 «περί τροποποιήσεως
τής ύπ’ άριθ.59 Συντ. Πράξεως».
105) Συντ. Πράξις 114/1946 «περί τής τύχης τών κατά
την διάρκειαν τής έχθρικής κατοχής πωλήσεων άκινήτων».
106) Συντ. Πράξις 115/1946 «περί παρατάσεως τής
προθεσμίας τοϋ άρθρου 2 τής ύπ’ άριθ.58/1945 Συντ. Πρά
ξεως».
107) Συντ. Πράξις 116/1946 «περί καταργήσεως τής
ύπ’ άριθ.47/1945 Συντ. Πράξεως «περί κυρώσεως τής ύπ’
άριθ. 17 τής 16.11.1944 πράξεως τοϋ 'Υπουργικού Συμ
βουλίου «περί συγχωνεύσεως είς τούς Σ.Ε.Κ. τοϋ δικτύου
—ί - Γ'τλ.λ.Γ.—f Ε/irmvr'
Τ’,

β) Ψηφίσματα :
_
1 )~Α/1946 «περί τών ψηφισμάτων τής Δ' ’Αναθεωρητι
κής Βουλής καί τροποποιήσεων τοϋ Κανονισμού τής Βου
λής».
2) Β/1946 «περί τοϋ Ειδικού Κανονισμού διά την ’Ανα
θεωρητικήν τοϋ Συντάγματος έργασίαν τής Δ' ’Αναθεω
ρητικής Βουλής».
3) Δ/1946 «περί προκηρύξεως δημοψηφίσματος «περί
έπανόδου τής Α.Μ. τοϋ Βασιλέως Γεωργίου Β'».
4) Ε/1946 «περί κυρώσεως τοϋ Ειδικού Δικαστηρίου
προς έξέλ.εγξιν καί έκδίκασιν τών γενομένων την 31 Μαρ
τίου 1946 Βουλευτικών Έκλ.ογών».
5) ΣΤ/194)3 «περί τής ισχύος καί τής έκκαθαρίσεως
τών Νομοθετημάτων τής περιόδου τών Κυβερνήσεων τής
έχθρικής στρατιωτικής κατοχής τών έτών 1941—1944».
6) Η/1946 «περί έξουσιοδοτήσεως πρός έκδοσιν ψη
φισμάτων καί Νομοθ. Δ/των κατά την διάρκειαν τών δια
κοπών τής Δ' ’Αναθεωρητικής Βουλής».
7) Θ/1946 «περί έξυγιάνσεως τών Δημοσίων Υπηρε
σιών».
8) ΙΑ/1946 «περί τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως
τοϋ Κανονισμού τής Βουλής καί κυρώσεως καί τροποποιή
σεως τοϋ Ν.Δ. τής 3/5/46 «περί έπαναφοράς έν ΐσχύι τοϋ
Κανονισμού τής Βουλής κλ.π.».
9) ΙΒ/1946 «περί έξουσιοδοτήσεως πρός εκδοσιν Ν.Δ.
κλπ. κατά την διάρκειαν τής διακοπής τών έργασιών τής
.Δ' ’Αναθεωρητικής Βουλής».
10) I Γ/1946 «περί τροποποιήσεως διατάξεών τινων τοϋ
Θί Ψηφίσματος «περί έξυγιάνσεως τών Δημοσίων 'Υπηρε
σιών κλ.π.».
V.
11) ΙΕ/1946ν«περί τών αδικημάτων τοϋ Τύπου».
12) ΙΣΤ/1946 «περί κυρώσεως τοϋ ύπό στοιχεΐον Θ'
Ψηφίσματος «περί έξυγιάνσεως τών Δημοσίων Υπηρε
σιών».
13) ΙΖ/1946 «περί κυρώσεως τοϋ ύπό στοιχεΐον ΙΓ'
Ψηφίσματος «περί τροποποιήσεως διατάξεών τινων τοϋ Θ'
Ψηφίσματος «περί έξυγιάνσεως τών Δημοσίων Υπηρε
σιών».
14) ΙΗ/1946 «περί τροποποιήσεως τοϋ Θ' Ψηφίσματος
περί έξυγιάνσεως τών Δημοσίων Υπηρεσιών».
15) ΙΘ/1946 «περί τροποποιήσεως καί άντικαταστάσεως
διατάξεών τινων τοϋ ύπ’ άριθ. 533/1945 Α.Ν. «περί τρόποποιήσεως, συμπληρώσεως καί κωδικοποιήσεως τής ύπ’
άριθ. 6/1945 Συντ. Πράξεως κλ.π.».
16) Κ/1947 «περί παροχής έξουσιοδοτήσεως εις την
Έκτελχστικήν ’Εξουσίαν πρός εκδοσιν Νομοθετικών Δια
ταγμάτων».
17) ΚΑ/1947 «περί έξουσιοδοτήσεως πρός εκδοσιν ψηφι
σμάτων καί Νομοθετικών Διαταγμάτων κατά την διάρ
κειαν τών διακοπών τής Δ' ’Αναθεωρητικής Βουλής».
18) ΚΒ/1947 «περί παρατάσεως τής προθεσμίας τοϋ
άρθρου 3 παρ. 1 καί 10 παρ. 1 τοϋ ύπό στοιχεΐον Θ' Ψηφί
σματος».
19) ΚΔ/1947 «περί παρατάσεως προθεσμιών τινων τοϋ
Θ' Ψηφίσματος «περί έξυγιάνσεως τών Δημοσίων Υπη
ρεσιών».
20) ΚΕ/1947 «περί έξουσιοδοτήσεως πρός εκδοσιν ψη
φισμάτων καί Νομοθετικών Δ/των κατά την διάρκειαν τών
διακοπών τής Δ' ’Αναθεωρητικής Βουλής».
21) ΚΣΤ/1947 «περί τροποποιήσεως τοϋ άπό 18.6.46
Γ' Ψηφίσματος τής Δ' ’Αναθεωρητικής Βουλής περί έκτα
κτων μέτρων άφορώντων την δημοσίαν τάξιν καί άσφαλ.ειαν».
22) ΚΖ/1947 «περί παρατάσεως ένίων προθεσμιών τοϋ
Θ' Ψηφίσματος «περί έξυγιάνσεως τών Δημοσίων Ύπηρεσιών κλ.π.».
23) ΚΘ/1947 «περί αμνηστίας παραδιδομένων στασια
στών κλ.π.».
24) Λ/1947 «περί άναβολής τής συνόδου τής Βουλής,
ί---------- .τ.
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έκδοσιν ψηφισμάτων καί Νομοθετικών Δ/των κατά τδ
διάστημα αυτής».
25) ΛΑ/1947 «περί συμπληρώσεως τοϋ περί εκτάκτων
μέτρων άφορώντων την δημοσίαν τάςιν καί ασφάλειαν»
ψηφίσματος Γ' τοΰ 1946 ώς πρδς διά τοϋ τύπου πραττόμενα αδικήματα».
26) ΛΔ/1947 «περί κυρώσεως καί ισχύος των ύπδ τοϋ
Στρατιωτικού Διοικητοϋ Δωδεκάνησου έκδοθεισών προ
κηρύξεων καί άποφάσεων».
27) ΛΕ/1947 «περί παρατάσεως της ισχύος τοΰ ΙΕ'
Ψηφίσματος «περί των άδικημάτων τοΰ Τύπου».
28) ΛΣΤ/1947 «περί έξουσιοδοτήσεως προς έκδοσιν
. Διαταγμάτων νομοθετικού χαρακτήρος καί περιεχομένου».
29) ΜΒ/1948 «περί προσθήκης διατάξεως εις τδ ΚΘ'
Ψήφισμα «περί άμνηστείας κλπ.».
30) ΜΓ/1948 «περί διακοπής των εργασιών τής Βουλής
καί έξουσιοδοτήσεως πρδς έκδοσιν Τηφισμάτων καί Νομο
θετικών Δ/των κατά τδ διάστημα ταύτης».
31) ΜΣΤ/1948 «περί άκυρώσεως τοϋ άπδ 25 Μαρτίου
1924 Ψηφίσματος τής Δ' Συντακτικής Συνελεύσεως «περί
έκπτώσεως τής Δυναστείας καί άνακηρύξεως τής Δημο
κρατίας».
32) MZ/194S «περί έκδικάσεως τών κάκούργημάτων έν
τη περιφερεία Δωδεκανήσου παρά τών Έφετών».
33) ΜΘ/1948 «περί κυρώσεως τοϋ ΰπ’ άριθ. 516/1948
Άν. Νόμου ιιττερί ελέγχου τής Νομιμοφροσύνης τών δημο
σίων κλπ. ύπαλλήλ.ων καί υπηρετών». Σημειωτέου ότι δ
διά τούτου κυρωθείς Α.Ν. 516/1948 κατηργήθη διά τοΰ
Ν.Δ. 64/1974 (άρθρον 8).
34) ΝΒ/1948 «περί κυρώσεως τοΰ ύπ’ άριθ. 512/1948Α.Ν.«περί μέτρων άσφαλείας τών Εταιρειών Κοινής ’Ωφέ
λειας διαρκούσης τής ανταρσίας».
35) ΝΕ/1948 «περί καταργήσεως τοΰ ΛΘ' Ψηφίσματος
«περί προσωρινής άπαγορεύσεως τής διακοπής τής παρα
γωγής καί άναστολής τοΰ δικαιώματος τής άπεργίας.
36) ΝΣΤ/1948 «περί κυρώσεως τρά άπδ 1.5.1948 Δ/τος
«περί κηρύξεως εις κατάστασιν πολιορκίας τής περιοχής
τής τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης.
37) ΝΖ/1948 «περί τοΰ τρόπου συζητήσεως καί ψηφίσεως τών άναθεωρητέων διατάξεων τοΰ Συντάγματος».
38) ΝΗ/1948 «περί κυρώσεως τοΰ ύπδ στοιχεϊον ΝΣΤ/
Ψηφίσματος τοΰ έτους 1948 «περί κυρώσεως τοΰ άπδ
1.5.48 Δ/τος «περί κηρύξεως εις κατάστασιν πολιορκίας
τής τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης».
39) ΝΘ/1948 «περί κυρώσεως τοΰ ύπδ στοιχεϊον ΜΣΤ
τοΰ έτους 1948 Ψηφίσματος «περί άκυρώσεως τοΰ άπδ 25
Μαρτίου 1924 Ψηφίσματος τής Δ' Συντακτικής Συνελεύ
σεως «περί έκπτώσεως τής Δυναστείας καί άνακηρύξεως
τής Δημοκρατίας»
40) Ξ/1948 «περί κυρώσεως τοΰ ΝΕ' Ψηφίσματος τοΰ
έτους 1948 «περί καταργήσεως τοΰ ΛΘ' Ψηφίσματος
«περί προσωρινής άπαγορεύσεως τής διακοπής τής παρα
γωγής καί άναστολής τοΰ δικαιώματος τής άπεργίας».
41) ΞΑ/1948 «περί κυρώσεως τοΰ ύπδ στοιχεϊον ΜΗ'
τοΰ έτους 1948 Ψηφίσματος «περί κυρώσεως τοΰ ύπ’ άριθ.
509/1947 Α.Ν. «περί μέτρων άσφαλείας τοΰ Κράτους, τοΰ
Πολιτεύματος, τοΰ Κοινωνικού Καθεστώτος καί προστα
σίας τών ελευθεριών τών πολ.ιτών».
42) ΞΒ/1948 «περί κυρώσεως τοΰ ΜΖ' Ψηφίσματος τοΰ
έτους 1948 «περί έκδικάσεως τών κακουργημάτων έν τη
περιφερεία Δωδεκανήσου παρά τών Έφετών».
43) ΞΓ/1948 «περί άντικαταστάσεως καί συμπληρώσεως ένίων διατάξεων τοϋ ΝΖ' Ψηφίσματος «περί τρόπου
συζητήσεως καί ψηφίσεως τών άναθεωρητέων διατάξεων
τοΰ Συντάγματος».
44) ΞΔ/1949 «περί κυρώσεως καί τροποποιήσεως τοΰ
υπδ στοιχεϊον ΜΔ' Ψηφίσματος «περί καθορισμού τών
εφαρμοστέων διατάξεων τοΰ Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικος κατά την διάρκειαν της ισχύος τοϋ Γ' Ψηφίσματος».

45) ΞΣΤ/1949 «περί κυρώσεως τοΰ ύπ’ άριθ. 125/1945
Α.Ν. «περί άποκαταστάσεως οπλιτών εθελοντών άνακατεταγμένων τοΰ Στρατοΰ ειηράς, άπομακρυνθέντων διά
πολιτικούς λόγους συνεπεία τοΰ κινήματος τοΰ Μαρτίου
1935 καί άλλων διατάξεων» καί τοΰ ύπ’ άριθ. 417/1945
Α.Ν. «περί διατάξεων άφορωσών τούς μονίμους έν ένεργεία Ύπαξ/κούς τοΰ Στρατοΰ Ξηράς «καί συμπληρώσεως
καί τροποποιήσεως ένίων διατάξεων τών ’Αναγκ. Νόμων
τούτων».
46) ΞΖ/1949 «περί κυρώσεως ψηφισμάτων Νομοθετι
κών Δ/των καί Άναγκ. Νόμων».
47) ΞΗ/1949 «περί διακοπής τών έρ-,'ασιών τής Βουλής
μέχρι 1 Νοεμβρίου 1949 καί έξουσιοδοτήσεως πρδς έκδοσιν
Ψηφισμάτων, Νομοθετικών Δ/των κλπ. καί συστάσεως
’Επιτροπής πρδς άναθεώρησιν τοΰ Συντάγματος».
48) ΞΘ/1949 «περί κυρώσεως καί τροποποιήσεως τοΰ
ύπ’ άριθ. 936/49 Α.Ν. «περί τροποποιήσεως τής ύπ’ άριθ.
59/1945 Συντακτικής Πράξεως «περί καθορισμού τής ’Ορ
γανικής συνθέσεως τών Δημοσίων ή Δημοσίου χαρακτήρος
υπηρεσιών».
49 ) 0/1949 «περί καταργήσεως τοΰ ύπδ στοιχ. ΝΓ'
Ψηφίσματος «περί δηλώσεως Ελληνικών περιουσιών ’Αλ
λοδαπής καί τών δρων έπαναπατρισμοΰ των».
507 OA/194ST «πείρί-άναστολής τήςΰέφάρμδγής~τ6ΰ~ άρ
θρου 4 τοΰ άπδ 7 ’Ιουνίου 1927 Ψηφίσματος διά τδ 'Υπουρ
γείου Στρατιωτικών είς έξαιρετικάς περιπτώσεις».
51) ΟΓ/1949 «περί μέτρων ’Εθνικής Άναμορφώσεως».
Ε) Είς την ύπδ στοιχ. ΙΙγ' κατηγορίαν, τεριλαμίάνουσαν
τυντακνκάς πράξεις, καί ψηφίσματα, οιά τών όποιων έτ/.οπή-ύη
άποκλειττιπώς καί μόνον ή ρύ·3μισις σχέσεων καί αντικειμένων
υφισταμένων κατά τον χρόνον τής έκϊόσεως των, α! εκ τών
όποιων έπελύοϋσαι συνέπεια·, εξακολουθούν νά ύφίστανται, κα
τατάσσονται:
α) Συντακτικαί Πράξεις :
1) Συντ. Πράξις 6/1945 «περί έπιβολής κυρώσεων κατά
τών συνεργασθέντων μετά τοΰ έχθροΰ».
2) Συντ. Πράξις 12/1945 «περί τροποποιήσεως καί
συμπληρώσεως διατάξεών τινων τής ύπ’ άριθ. 6/1945 Σ.Π.».
3) Συντ. Πράξις 73/1945 «περί κολασμοΰ καί έκδικά
σεως τών έγκλημάτων πολέμου καί τροποποιήσεως τοΰ ύπ’
άριθ. 384/1945 Α.Ν.».
4) Συντ. Πράξις 90/1945 «περί τροποποιήσεως τής ύπ’
άριθ. 73/45 Σ.Π. «περί κολασμοΰ καί έκδικάσεως τών έγ
κλημάτων πολέμου κλπ.».
5) Συντ. Πράξις 103/46 «περί συμπληρώσεως τής ύπ’
άριθ. 73/45 Σ.Π. «περί κολασμοΰ καί έκδικάσεως τών έγ
κλημάτων πολέμου».
6) Συντ. Πράξις 107/1946 «περί τροποποιήσεως τής
ύπ’ άριθ. 6/1945 Συντ. Πράξεως «περί έπιβολής κυρώ
σεων κατά τών συνεργασθέντων μετά τοΰ έχθροΰ».
β) Ψηφίσματα :
1) Ζ/1946 «περί άναγνωρίσεως ώς πολεμικής πράξεως
άξίας τής πατρίδος καί άνταξίας τής εύγνωμοσύνης τοΰ
έθνους τής δράσεως τών έθνικών ’Αντάρτικών 'Ομάδων».
2) ΛΖ/1947 «περί άποστερήσεως τής Ελληνικής ’Ιθα
γένειας προσώπων άντεθνικώς δρώντων εις τδ έξωτερικόν».
3) ΛΗ/1947 «περί διεκδικήσεως Ελληνικών καπνών
άφαιρεθέντων κατά την κατοχήν καί άνακαλυπτομένων είς
την άλλοδαπην».
4) Μ/1948 «περί δημεύσεως τών περιουσιών τών συμμετεχόντων εις τδν συμμοριακδν άγώνα».
5) ΜΑ/1948 «περί κυρώσεως διορισμών μονιμοποιή
σεων, έντάξεων ή κατατάξεων στρατιωτικών τών Πολε
μικών 'Υπουογείων γενομένων κατά παρέκκλισιν τοΰ Α.Ν.
728/1945».
6) ΜΕ/1948 «περί κυρώσεως τοΰ άπδ 24.4.1946 Ν.Δ.
«περί τρόπου, ένεργείας στρατιωτικών προαγωγών» καί τών
εις έκτέλχσιν αυτού έκδοθέντων α) άπδ 5.6.1946 Β.Δ. «περί
τροποποιήσεως κλπ. τοΰ Α.Ν. 2307/1940 «περί Στρατιω
τικής 'Ιεραρχίας καί Στρατιωτικών προαγωγών κλπ.»
καί β) άπδ 19.2.1947 Β.Δ. «περί συμπληρώσεως τοΰ άπδ
5.6.46 Β.Δ. «περί τροποποιήσεως τοΰ Α.Ν. 2307/1940

κλπ.» καί οριστικής ρυθμίσεως των έκ τής έφαρμογής των
Νομοθετημάτων τούτων προκυψάντων ζητημάτων άφορώντων τά στελέχη τοϋ ένεργοΰ Στρατού».
7) ΜΗ/1948 «περί κυρώσεως τοϋ ύπ’ άριθ. 509/1947
Άν. Νόμου «περί μέτρων ασφαλείας τοϋ Κράτους, τοϋ
Πολιτεύματος τοϋ Κοινωνικού Καθεστώτος καί προστασίας
των έλευθεριών των πολιτών».
(Σημειωτέον ότι ό διά τούτου κυρωθείς Α.Ν. 509/1947
κατηργήθη διά τοϋ ύπ’ άριθ. 5/1974 Ν.Δ/τος).
8) Ν/1948 «περί έκπτώσεως κληρούχων συμμετεχόντων είς τον κατά τοϋ Κράτους συμμοριακόν άγώνα».
9) ΞΕ/1949 «περί τροποποιήσεως τοϋ ψηφίσματος ΚΗ
«περί παροχής διευκολύνσεων διά την ΰπδ τών ιδιωτών
άνοικοδόμησιν»
Κατόπιν τών ώς άνω δέον όπως :
α) Καταργηθοϋν ρητώς ή ύπ’ άριθ. 87/1946 Συντ. Πράζις «περί άδικημάτων τοϋ τύπου», ώς καί τά άκόλουθα
Ψηφίσματα :
1) Γ/1946 «περί εκτάκτων μέτρων άφορώντων την δη
μοσίαν τάξινκαί -ασφάλειαν».---------------------- -------------2) 1/1946 «περί άπαλλοτριώσεων καί έπιτάξεων διά
την άνοικοδόμησιν τής Χώρας».
3) ΙΔ/1946 «περί άναστολής τής διώξεως έπί παραβάσει
τοϋ Γ' Ψηφίσματος καί τών περί παρανόμου όπλοφορίας
διατάξεων».
4) ΚΓ/1947 «περί κυρώσεως τοϋ Ψηφίσματος I' τής
4.9.1946 «περί άπαλλοτριώσεων καί έπιτάξεων διά την
άνοικοδόμησιν τής Χώρας».
5) ΛΒ/1947 «περί συμπληρώσεως τοϋ Γ' Ψηφίσματος
«περί εκτάκτων μέτρων άφορώντων την δημοσίαν τάξιν
καί άσφάλειαν».
6) ΜΔ/1948 «περί καθορισμού τών εφαρμοστέων δια
τάξεων τοϋ Στρατ. Ποιν. Κώδικος κατά την διάρκειαν τής
ισχύος τοϋ Γ' Ψηφίσματος».
7) ΝΑ/1948 «περί έκπτώσεως άπό τοϋ βαθμοϋ καί στερήσεως τής συντάξεως, διακρίσεων κλπ., Στρατιωτικών έν
γένει δρώντων άντεθνικώς».
8) ΝΓ/1948 «περί δηλώσεως έλληνικών περιουσιών
αλλοδαπής καί τών όρων έπαναπατρισμοϋ των» καί
9) ΝΔ/1948 «περί μέτρου ελέγχου άλληλογραφίας προς
παρεμπόδισιν τής διαφυγής συναλλάγματος εις τό εξωτε
ρικόν».
β) Διατηρηθούν έν ΐσχύι τά άκόλουθα ψηφίσματα, ώς
ταϋτα ισχύουν κατά την δημοσίευσιν τοϋ παρόντος :
1) Ή παρ. 3 τοϋ άρθρου 2 τοϋ ΚΗ/1947 Ψηφίσματος
«περί παροχής διευκολύνσεων εις την ύπό ιδιωτών άνοικοδόμησιν», διατηρουμένη έν ΐσχύι μέχρι τής ύπό τοϋ άρ
θρου 1 τοϋ Ν.Δ. 39/1973 καθοριζομένης ημερομηνίας
ισχύος της.
2) Τό ΛΓ/1947 Ψήφισμα «περί παρατάσεως τής άρμοδιότητος τών Έφετείων καί τών ’Αγρονομικών ’Αρχών,
προς έκδίκασιν ώρισμένων άδικημάτων» καί
3) τό ΟΒ/1949 Ψήφισμα «περί κυρώσεως τοϋ ΰπ’
άριθ. 853/48 Α.Ν. «περί παρατάσεως τής άρμοδιότητος
τών Έφετείων προς έκδίκασιν ώρισμένων άδικημάτων καί
άλλων τινών διατάξεων».
Ταϋτα σκοποϋνται διά τοϋ προκειμένου σχεδίου Νόμου
το οποίον έχομεν την τιμήν νά θέσωμεν ύπό την κρίσιν τής
’Εθνικής ’Αντιπροσωπείας καί νά παρακαλέσωμεν όπως
περιβάλη τοϋτο διά τής ψήφου της.
Έν Άθήναις τή 12 Νοεμβρίου 1975
*0 Υπουργός Δικαιοσύνης
ΚΩΝ. ΣΤΕΦΛΝΑΚΗΣ

ΣΧΕΔΙΩΝ ΝΟΜΟΤ
Περί έκκαθαρίσεως Συντακτικών Πράξεων καί Ψηφισμά
των, περί ών ή παράγραφος 1 τοϋ άρθρου 3 τοϋ Ψηφί
σματος τής 16/29 ’Απριλίου 1952.
I.
Συντακτικαί Πράξεις καί Ψηφίσματα καταργούμενα
(άρθρον 1 Σχεδίου Νόμου)
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ

(1)

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΙΣ ύπ’ άριθ. 87.
Περί άδικημάτων τοϋ Τύπου.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β'
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Προτάσει τοϋ 'Ημετέρου 'Υπουργικού Συμβουλίου άπεφασίσαμεν καί διατάσσομεν :
"Αρθρον 1.
'Ο διά τοϋ τύπου ύβρίζων χλευάζων ή δυσφημών α') Ξένην Κυβέρνησιν ή β') διαπεπιστευμένον παρά τώ Έλληνικώ
Βάσιλείω Πρεσβευτήν ή~γ') έτερον διπλωματικόν χαρακτή
ρα έχοντα πληρεξούσιον ή άπεσταλμένον Ξένου Κράτους ή
καί ό έκφραζόμενος περιφρονητικούς ή κατά τρόπον ώστε νά
προκαλήται μίσος ή άνυποληψία έκ μέρους πολιτών κατά τών
ύπό στοιχεία β'καί γ προσώπων, τιμωρείται μέ φυλάκισιν
τουλάχιστον έξ μηνών καί μέ χρηματικήν ποινήν 200.000 5.000.000 δραχμών. Τό Δικαστήριον δύναται επίσης νά·
έπιβάλη παΰσιν τής Έφημερίδος μέχρις 6 μηνών.
*Η τοιαύτη παϋσις είναι ύποχρεωτική έν περιπτοόσει ύπο"Ρ οπής.
Ή καταδίωξις χωρεΐ έγκλήσει τοϋ παθόντος ή τής Κυβερνήσεώς του ή έπ’ αιτήσει τοϋ Έλληνος 'Υπουργού Τύ
που ή τοϋ Είσαγγελέως.
Ή προστασία τών έν στοιχείοις β' καί γ' προσώπων χω
ρεΐ άπό τής αίτήσεως τής ξένης Κυβερνήσεως προς συγκατάθεσιν διά τον διορισμόν τούτων.
Άρθρον 2.
'Ο Είσαγγελεύς τών Πλημμελειοδικών άσκών αύτεπαγγέλτως ποινικήν δίωξιν ή λαβών αΐτησιν τοϋ Έλληνος
'Υπουργού Τύπου όφείλει νά προβή πάραυτα είς τήν κατάσχεσιν τοϋ έντύπου. Περί τής διατηρήσεως καί άρσεως τής
γενομένης κατασχέσεως έφαρμόζονται αί σχετικαί διατά
ξεις τοϋ άρθρου i4 τοϋ Συντάγματος τοϋ 1911.
Άρθρον 3.
1. Τά έν άρθρω 1 τής παρούσης πλημμελήματα είσάγονται έ\ώπιον τοϋ αρμοδίου Πλημμελειοδικείου τό βραδύτερον τήν έπομένην ήμέραν τής δημοσιεύσεως δι’ άπ’
εύθείας κλήσεως τοϋ κατηγορουμένου. Ή κλήσις έπιδίδεται εις τον κατηγορούμενον καί τούς μάρτυρας 12 ώρας
προ τής ένάρξεως τής συνεδριάσεως τοϋ Δικαστηρίου.
2. ’Αναβολή τής δίκης έπιτρέπεται άπαξ μόνον καί έν
άπολύτω άνάγκη είς δικάσιμον μή άπέχουσαν πλέον τών 3
ημερών.
3. Κατά τής δι’ άπ’ εύθείας κλήσεως ούδεμία προσφυγή
έπιτρέπεται.
4. Οί παραβάται τής παρούσης Εισαγγελείς, δικασταί
ή δικαστικοί ύπάλληλοι τιμωρούνται πειθαρχικώς δι’ άπολύσεως τούλάχιστον 2 μηνών.
5. Κατά τών έκδιδομένων άποφάσεων έπιτρέπεται μόνον
τό ένδικον μέσον τής έφέσεως έν άθωωτικαΐς μέν είς τον Ει
σαγγελέα τών Πλημμελειοδικών, έν δέ καταδικαστική. είς
τούτον καί τον κατηγορούμενον. 'Η έφεσις άσκεΐται έντός 24
ώρών δεν έχει όμως έν ούδεμιά περιπτώσει άν ασταλτικόν
άποτέλεσμα. 'Ως προς τον χρόνον εισαγωγής είς τό Έφετεΐον καί προθεσμίαν κλήσεως κατηγορουμένων καί μαρ
τύρων έφαρμόζονται τά έν παρ. 3 τοϋ παρόντος άρθρου.
6. Μετατροπή· τής ποινής, άναστολή έκτελέσεώς ή δι’
οίανδήποτε αιτίαν άπόλυσις τοϋ καταδικασθέντος έν ούδε- ·
μια περιπτώσει επιτρέπεται.

