
Έπί τού σχεδίου Νόμου «π ερί κυρώσεως τής μεταξύ της 
Κυβερνήσεως τοΰ Βχσλείου τοΰ Μαρόκου καί της Κυ- 
βερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας συμφωνίας τής 
20ής ’Απριλίου 1977, άφορώσης είς τόν διακανονισμόν 
των οικονομικών συνεπειών αί όποΐαι προέκυψχν έκ τής 
έφαρμογής τών Διαταγμάτων (DAHIRS) άριθ. 1.63.2*9 
καί 1.73.213 έπί τών Ελλήνων υπηκόων καί διανομής τής 
κατχβληθείσης υπό τής Μαροκινής Κυβερνήσεως άπο
ζημιώσεως μεταξύ τών δικαιούχων, ώς καί άλλων τινών 
διατάξεων «περί άποζημιώσεων».

Προς τήν Βουλήν τών ’Ελλήνων
Έχομεν την τιμήν να ύποβάλωμεν πρός κύρωσιν υπό τής 

Βουλής την ύπογραφεϊσαν την 20ήν ’Απριλίου 1977 συμ
φωνίαν μεταξύ τής Κυβερνήσεως τοΰ Βασιλ.είου τοΰ Μαρόκου 
καί τής Κυβερνήσεως τής Ελληνικής Δημοκρατίας, άφο- 
ρώσαν εις τόν διακανονισμόν τών οικονομικών συνεπειών, 
αί όποΐαι προέκυψαν έκ τής έφαομογής τών Διαταγμάτων 
(DAHIRS) άριθ.' 1.63.289 άπό 26 Σεπτεμβρίου 1963 καί 
1.73.213 άπό 2 Μαρτίου 1973 έπί τών Ελλήνων υπηκόων.

Διά τών ώς άνω Μαροκινών Διαταγμάτων άπηλλο- 
τριώθησαν αί έν Μαρόκω κείμεναι άγροτικαί γαΐαι τών 
ξένων υπηκόων. Μεταξύ τών θιγέντων ήσαν καί περιωρισ- 
μένος αριθμός Ελλήνων υπηκόων, οί όποιοι ήσαν έγκατεστη- 
μένοι είς την έν λόγω χώραν.. Ευθύς έξ αρχής ή Ελληνική 
Κυβέρνησις προέβαλ.ε διά τής διπλ.ωματικής όδοΰ τό αίτημα 
πρός την Κυβέρνησιν τοΰ Μαρόκου διά τήν καταβολήν, τό 
ταχύτερον δυνατόν, δικαίας άποζημιώσεως εις τούς ζημιω- 
θέντας. Έπηκολούθησαν έπανειλημμένα σχετικά διαβήματα, 
κατόπιν τών οποίων αί διεξαχθεΐσαι διαπραγματεύσεις μεταξύ 
τών δύο μερών κατέλ.ηξαν είς την υπογραφήν τής κυρουμένης 
διά τοΰ παρόντος νόμου συμφωνίας, 3tà τής όποιας διακα
νονίζονται άπασαι αί περί ών ό λόγος άπαιτήσεις τών Ελ
λήνων υπηκόων διά τής καταβολής ύπό τής Μαροκινής 
Κυβερνήσεως τοΰ κατ’ άποκοπήν ποσοΰ τών δολλαρίων 
Η.Π.Α. 89,220, τό όποιον θά διανεμηθή είς τούς δικαιούχους 
μερίμνη τής Ελληνικής Κυβερνήσεως. ' '·* ή ■

- ■ ’Ακολουθεί ή άνάλυσις τών άρθρων τοΰ ' νομοσχεδίου. 
\ ,

Άρθρον πρώτον ·'......... ·
' Προβλέπει την κύρωσιν τής Συμφωνίας.

Άρθρον δεύτερον
'Ορίζει ότι τό είς δραχμάς ισότιμον τοΰ ποσοΰ τών 89.220 

δολλαρίων, τό οποίον έχει κατατεθή είς τήν Τράπεζαν τής 
Ελλάδος είς ειδικόν έντοκον τρέχοντα λογαριασμόν, διατί
θεται διά τήν πληρωμήν τών προβλ-επομένων ύπό τοΰ νόμου 
δικαιούχων. '

Άρθρον τρίτον
• Καθορίζει τούς δικαιούχους καί τόν τρόπον ύπολογισμοΰ 

τών ζημιών αυτών.
Άρθρον τέταρτον

'Ορίζει ότι ή διανομή μεταξύ τών δικαιούχων θά γίνη 
ύπό τής συσταθείσης διά τοΰ άρθρου 3 παραγρ. 1 τοΰ Α.Ν. 
567/1968 (ώς τοΰτο έτροποποιήθη διά τοΰ άρθρου 7 
παραγρ. 1 τοΰ Ν.Δ. 858/1971 ) ’Επιτροπής διανομής τών 
ρουμανικών άποζημιώσεων. Τοΰτο έκρίθη σκόπιμον, λόγω 
τοΰ περιωοισμένου άριθμοΰ τών ένδιαφερομένων άφ’ ενός 
καί άφ’ ετέρου πρός τόν σκοπόν τής ταχυτέρας ίκανοποιή- 
σεως αυτών διά τής άμέσου έκδικάσεως τών σχετικών αιτή
σεων άποζημιώσεως ύπό τής ώς άνω ’Επιτροπής, ή όποια 
εύρίσκεται είς τό τέλ.ος τών έργασιών της. Έν συνεχεία 
τό άρθρον τοΰτο προβλ.έπει. περί τής προθεσμίας ύποβολής 
τών αιτήσεων άποζημιώσεως, τοΰ τρόπου καταβολής είς 
τούς δικαιούχους τών έπιδικαζομένων ποσών κ.λ.π.

Άρθρον πέμπτον
Προβλέπει ότι παν θέμα άφορών την έκπλήρωσιν τοΰ 

άνατιθεμένου είς τήν ώς είρηται Έκδικαστικήν Έπ.τροπήν

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ]ΕΚΘΕΣ1Σ έργου καί πάσα λεπτομέρεια, άφορώσα τήν έκτέλεσιν τοΰ 
παρόντος νόμου ρυθμίζονται δι’ άποφάσεων τών Υπουργών 
Εξωτερικών καί Οικονομικών.

Άρθρον έκτον
Προβλ.έπει την έφ’ άπαξ καταβολήν άμοιβής είς τόν 

Πρόεδρον, τά μέλη καί τόν Γραμματέα τής ώς άνω Επι
τροπής διά τό άνατιθέμενον είς χύτην πρόσθετον έργον, 
το οποίον πρέπει να περατωθή έντός τετραμήνου άπό τής 
ημερομηνίας ένάρςεως έκδικάσεως τών ύποβληθησομένων 
αιτήσεων άποζημιώσεως. Ή άμοιβή αΰτη θά καταβληθή 
εκ τών τόκων τοΰ κεφαλαίου άποζημιώσεως.

- Άρθρον έβδομον
Καθιερώνει τήν άτέλειχν τής διαδικασίας έκδικάσεως 

τών αιτήσεων άποζημιώσεως, ώς καί τήν άπαλλαγήν τών 
άποζημιώσεων άπό πάσης κρχτήσεως, φόρου κ.λ.π. Τοΰτο 
αποτελεί παγίως άκολουθουμένην τακτικήν διά τάς κατα
βαλλόμενους- ύπό ξένων κρατών άποζημιώσεις διά ζημίας 
Ελλήνων ύπηκόων, λόγω τοΰ ότι αί άποζημιώσεις αύται 
κατά κανόνα δεν καλ,ύπτουν τό σύνολο ν τής ζημίας.

Άρθρον όγδοον
'Ορίζει ότι ή δικηγορική άμοιβή διά παρασχεθείσας 

ύτεηρεσίας έπί ύποθέσεων τοΰ παρόντος σχεδίου Νόμου δεν 
δύναται νά ύπερβαίνη ποσοστόν 7 % τής τελικώς κατα- 
βαλλομένης είς έκαστον δικαιοΰχον άποζημιώσεως. Τοΰτο 
έτέθη πρός τό συμφέρον τών δικαιούχων καί είναι σύμφωνον 
πρός παγίως άκολουθουμένην τακτικήν έπί παρομοίων 
άποζημιώσεων (βουλ.γαρικών, ρουμανικών, · γερμανικών 
κ.λ.π.), αί όποΐαι, ώς έλ,έχθη άνωτέρω, καλύπτουν ποσοστόν 
μόνον τής πραγματικής ζημίας, τήν όποιαν ύπέστησαν οί 
ενδιαφερόμενοι.

Άρθρον ένατον
Προβλ.έπει ότι οί τόκοι τοΰ καταβληθέντος ποσοΰ άπο

ζημιώσεως, οί όποιοι ήθελον άπομείνει μετά τήν πληρωμήν 
τών δαπανών έκδικάσεοος τών αιτήσεων ύπό τής ’Επιτρο
πής, θά προσαυξάνουν , τό κεφάλ.αιον καί θά διατίθενται ύπερ 
τών δικαιούχων.

Άρθρον δέκατον
• 'Ορίζει ότι αί δύο θέσεις τοΰ έπί ιδιωτικού δικαίου βοη
θητικού προσωπικού τής ύπό τοΰ άρθρου πέμπτου τοΰ ν. 
496/1976 προβλεπομένης ’Επιτροπής τών γερμανικών 
άποζημιώσεων αυξάνονται είς πέντε. Άπασαι αί έν λόγω 
θέσεις θά καλ.υφθοΰν έκ τοΰ ύπηρετοΰντος είς τήν ’Επιτροπήν 
τών ρουμανικών άποζημιώσεων βοηθητικού προσωπικού. 
'Η αΰξησις τοΰ προσωπικού . τούτου άποβλέπει είς τήν 
προώθησιν τοΰ έργου τής έκκαθαρίσεως τών ύποβλ.ηθεισών 
αιτήσεων καί τήν ταχείαν είσπραξιν τών άποζημιώσεων 
άπό τούς δικαιούχους. Έκρίθη σκόπιμον ναχρησιμοποιηθή 
τό προσωπικόν τής Επιτροπής τών ρουμανικών άποζημιώ
σεων (δύο ύπάλληλ.οι τοΰ όποιου προσφέρουν ήδη τάς υπη
ρεσίας των είς τήν Επιτροπήν τών γερμανικών άποζημιώ
σεων) άφ’ ενός μεν λόγω' τής έμπειρίας τοΰ προσωπικού 
τούτου, άφ’ ετέρου δε διότι οί έργασίες τής πρώτης Επιτρο
πής εύρίσκονται περί τό τέλος καί ώς έκ τούτου οί ύπάλ- 
ληλ.οι αυτοί θά δύνανται παραλλήλους νά παρέχουν τάς ύπη- 
ρεσίας των καί είς τήν συστεγαζομένην είς τό αυτό οίκημα 
Επιτροπήν είς τήν όποιαν μέχρι τώρα άνήκουν έως τής 
περατώσεως τοΰ έργου αυτής.

, ■ Άρθρον ενδέκατον
Διά τοΰ άρθρου εβδόμου τοΰ ν. 496/1976 ορίζεται όει 

’αί δαπάναι λειτουργίας τής ύπό τοΰ νόμου τούτου προβλε
πομένης Επιτροπής δεν δύνανται νά ύπερβοΰν έν συνόλω 
τό ποσοστόν 5 % τών τόκων τοΰ κεφαλαίου άποζημιώσεως. 
."Ηδη έκ τής κατά τά άνωτέρω προβλεπομένης αύξήσεως 
τοΰ βοηθητικού προσωπικού τής έν λόγω ’Επιτροπής 0’ 
αυξηθούν αί δαπάναι λειτουργίας αυτής, διά τόν λόγον δό



τούτον κρίνεται άναγκαΐον όπως τό ώς άνω ποσοστόν 
αύΕηθή μέχρι 10 % τοϋ ποσού τών έν λόγω τόκων.

. “Αρθρον δωδέκατον
Προβλέπει την ένοποίησιν των δύο κονδυλίων, (ήτοι 

δολαρίων 2.700.000 διά την άποζημίωσιν των ιδιοκτητών 
άκινήτων καί δολαρίων 800.000 διά την άποζημίωσιν των 
λοιπών δικαιούχων), εις τά όποια διεχωρίσθη διά τοϋ 
άρθρου 2 παράγραφος 1 τοϋ Α.Ν. 567/1968 τό καταβληθέν 
υπό τής Ρουμανικής Κυβερνήσεως δυνάμει τής Συμφωνίας 
τής 2.9.1966 (κυρωθείσης διά τοϋ Α.Ν. 55/1967) κατ’ 
άποκοπήν ποσόν τών 3.500.000 δολαρίων Η.Π.Α. διά το 
σύνολον τών ελληνικών άπαιτήσεων αί όποΐαι διεκανονίσθη- 
σαν διά τής έν λόγω Συμφωνίας. Ό έν λόγω διαχωρισμός 
τών δύο κονδυλίων είχε γίνει κυρίως πρός τόν σκοπόν όπως 
διευκολυνθή ή ταχεία εΐσπραξις τών αποζημιώσεων ύπό 
τών ιδιοκτητών ακινήτων αί άπαιτήσεις τών οποίων ήσαν 
κατά τό μεγαλύτερον μέρος έκκαθαρισμέναι.

• Ή ένοποίησις τών κονδυλίων τούτων άποσκοπεΐ εις την 
ΐσην μεταχείρισιν τών δικαιούχων καί τών δύο κατηγοριών. 
Πράγματι έκ τής προόδου τών εργασιών τής Έκδικαστικής 
Επιτροπής προέκυψεν ότι οι δικαιούχοι άποζημιώσεως δι’ 
άκίνητα, οί όποιοι άποτελοϋν την μεγαλυτέραν και άσθε- 
νεστέραν κατηγορίαν δικαιούχων, χωρίς τήν ένοποίησιν, 
όχι μόνον δέν θά είσπράξουν τελικώς τά αύτά ποσοστά 
έπί τών έπιδικασθεισών εις αυτούς αποζημιώσεων με τούς 
δικαιούχους τής έτέρας κατηγορίας, άλλά υπάρχει ό κίνδυ
νος δι’ εκείνους έξ αύτών τών οποίων δέν έχουν άκόμη 
έκδικασθή αί υποθέσεις άπό την οίκείαν Επιτροπήν ή τό 
Συμβούλιον τής Επικράτειας νά μή είσπράξουν έν καιρώ 
ό,τι εισέπραξαν ήδη οί λοιποί δικαιούχοι τής ιδίας κατηγο
ρίας, ήτοι προκαταβολήν 30.000 δραχμών καί ποσοστόν 
15 %, τής έπιδικασθείσης άποζημιώσεως. Τοϋτο είναι 
ενδεχόμενον να συμβή διότι τό ποσόν τοϋ κεφαλαίου του 
λογαριασμού, των έχει ήδη έξαντληθή, ενδέχεται δέ νά 
έξαντληθή καί τό ποσόν τοϋ αντιστοίχου λογαριασμού 
τόκων τό όποιον προστίθεται εις τό κεφάλαιον.

’Άρθρον δέκατον τρίτον
Προβλέπει τήν κατάργησιν διατάξεων τοϋ Α.Ν. 567/1968 

καί Ν.Δ. 858/1971, αί όποΐαι δέν είναι σύμφωνοι πρός τήν 
κατά τά άνωτέρω προβλεπομένην ένοποίησιν τών δύο κονδυ
λίων άποζημιώσεων.

“Αρθρον δέκατον τέταρτον
Προβλέπει τήν έπί έξάμηνον παράτασιν τής προθεσμίας 

υποβολής τών αιτήσεων άποζημιώσεως έκ μέρους τών 
δικαιούχων βάσει τοϋ νόμου 496/1976, καθόσον διεπιστώθη 
ότι ώρισμένοι ένδιαφερόμενοι δέν ήδυνήθησαν νά υποβάλουν 
έμπροθέσμως τάς αιτήσεις των καί δέν θά έπρεπεν έκ τοϋ 
λόγου τούτου νά στερηθούν τής άποζημιώσεώς των.

“Αρθρον δέκατον πέμπτον
Δυνάμει τοϋ άρθρου 1 παραγρ. 1 τοϋ Α.Ν. 408/1968 

τό καταβληθέν ύπό τής Βουλγαρικής Κυβερνήσεως, βάσει 
τής Συμφωνίας τής 9.7.1964, ποσόν τών 7 εκατομμυρίων 
δολλαρίων κατενεμήθη ώς άκολούθως :

α) ποσόν 5 εκατομμυρίων δολλαρίων πρός άποζημίωσιν 
τών θυμάτων τής βουλγαρικής κατοχής (οΐκογένειαι έκτε- 
λεσθίντων, όμηροι, άνάπηροι ) καί

β) ποσόν 2 εκατομμυρίων δολλαρίων πρός άποζημίωσιν 
τών ύποστάντων ύλικάς ζημίας έν Βουλγαρία συνεπεία, 
έθνικοποιήσεως, έγκαταλείψεως κ.λ.π. τών έν τή χώρα 
ταύτη πεοιουσιών των κατά τό χρονικόν διάστηαα άπό 1.9. 
1939 έως 9.7.1964.

Ώς προκύπτει έκ τών στοιχείοιν τής αρμόδιας Υπηρεσίας 
έκ τοϋ κονδυλίου τών 5 εκατομμυρίων δολλαρίων κατεβλήθη 
εις τούς άναγνωρισθέντας βάσει τελεσιδίκων δικαστικών 
άποφάσεων δικαιούχους τό 100 % τής έπιδικασθείσης εις 
αυτούς άποζημιώσεως. άπέμεινεν δε υπόλοιπον άδιάθετον.

Έκ τοϋ υπολοίπου τούτου μετεφέρθη, βάσει τοϋ νόμου 
284/1976 (άρθρο 1) εις τό κονδύλιον τών ύποστάντων 
ύλικάς ζημίας έν Βουλγαρία καί διετέθη ήδη εις τούς δι
καιούχους ποσόν 24 έκατομμυρίων δραχμών, άπέμεινε δέ 
άκόμη ύπόλοιπον ύπολογιζόμενον είςΙΟ εκατομμύρια δραχμάς.

Έξ άλλου έκ τοϋ κονδυλίου τών 2 έκατομμυρίων δολλα
ρίων κατεβλήθη εις τούς δικαιούχους μέχρι σήμερον προ
καταβολή έκ 30.000 δραχμών καί ποσοστόν 80 % τοϋ έπι- 
δικασθέντος εις αύτούς ύπό τής Έκδικαστικής Επιτροπής 
ποσού άποζημιώσεως, καθόσον τό διατεθέν τοϋτο κονδύλιον 
(μαζύ μέ τό ώς άνω ποσόν τών 24 έκατομμυρίων δραχμών ) 
δέν έπήρκεσε διά τήν εις τό άκέραιον ίκανοποίησιν τών 
δικαιούχων. Διά τοϋ άρθρου τούτου προβλέπεται ότι οίονδή- 
ποτε ύπόλοιπον ήθελεν άπομείνει έκ τοϋ διατεθέντος διά τά 
ρηθέντα θύματα κεφαλαίου (μετά τών τόκων αύτοϋ) θά 
μεταφέρεται εις τό κονδύλιον τών ύποστάντων ύλικάς ζημίας 
έν Βουλγαρία δικαιούχων καί θά διατίθεται διά τήν ίκανο- 
ποίησιν τών τελευταίων τούτων.

Ούτως έχουν, έν γενικαΐς γραμμαΐς, αί διατάξεις τοϋ ύπό 
κρίσιν σχεδίου Νόμου, τό όποιον έχομεν τήν τιμήν νά ύπο- 
βάλωμεν πρός ψήφισιν.

Έν Άθήναις τή 24 ’Ιανουάριου 1979 

Οί Υπουργοί
Οικονομικών ~ ’Εξωτερικών ;

Α. ΚΑΝΕΛΑΟΠΟΤΑΟΣ Γ. ΡΑΑΑΗΣ
Δικαιοσύνης

Γ. ΣΤΑ ΜΑΤ Η Σ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Άνήκον είς τήν Εισηγητικήν Έκθεσιν τοϋ σχεδίου Νόμου 
. «περί κυρώσεως τής μεταξύ τής Κυβερνήσεως τού Βα

σιλείου τοϋ Μαρόκου καί τής Κυβερνήσεως τής Ελλη
νικής Δημοκρατίας συμφωνίας τής 20ής ’Απριλίου 1977, 
άφορώσης είς τόν διακανονισμόν τών οικονομικών συνε
πειών αί όποιο ι προέκυψαν έκ τής έφαρμογής τών Δια
ταγμάτων (Dahirs) άριθ. 1.63.289 καί 1. 73.213 έπί 
τών Ελλήνων ύπηκόων καί διανομής τής καταβληθείσης 
ύπό τής Μαροκινής Κυβερνήσεως άποζημιώσεως μεταξύ 
τών δικαιούχων, ώς καί ά?Αων τινών διατάξεων «περί 
άποζημιώσεων».
Περιέχει τάς άναφερομένας είς τό έν λόγω σχέδιον Νό

μου διατάξεις τής κειμένης νομοθεσίας.
1) Α.Ν.’ 567/1968 (ΨΕΚ Α 221/1968) «περί κατα

νομής μεταξύ τών δικαιούχων τοϋ καταβληθησομένου ύπό 
τής Ρουμανικής Κυβερνήσεως, βάσει τής κυρωθείσης διά 
τοϋ Α.Ν. 55/1967 Συμφωνίας, ποσού άποζημιώσεως καί 
άλλων τινών διατάξεων».

“Αρθρον 2.
1. (ώς άντικατεστάθη διά τοϋ άοθρου 1 παοανρ. 7 τοϋ

Ν.Δ. 858/1971).
«ί. Τό ύπό τής Ρουμανικής Κυβερνήσεως καταβλη- 

θησόμενον, είς έκτέλεσιν τοϋ άρθρου 1 τής ώς άνω Συμφω
νίας, ποσόν έκ δολλαρίων Η.Π.Α. τριών καί ήμίσεος έκα
τομμυρίων (3.500.000) θέλει διατεθή ώς άκολούθως: 

α) ποσόν δύο έκατομμυρίων έπτακοσίων χιλιάδων δολ
λαρίων είς φυσικά ή νομικά πρόσωπα ελληνικής ιθαγένειας, 
τών όποιων τά έν Ρουμανία άκίνητα ή έμπράγματα δικαιώ
ματα έπί άκινήτων έΟίγησαν έξ ένός ή πλειόνων έκ τών άνα- 
φερομένων έν άρθρω 1 παρ. α τής προμνησθείσης συμφω
νίας μέτρων κατά τήν χρονικήν περίοδον άπό 12ης Σεπτεμ
βρίου 1944 μέχρι τής 2ας Σεπτεμβρίου 1966, ή έγκατελεί- 
φθησαν ύπό τών κυρίων των κατά τήν χρονικήν περίοδον 
άπό 1ης Σεπτεμβρίου 1939 ui/pi τής 25ης Αύνούστου 
1956.V
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β) Ποσόν οκτακόσιων χιλιάδων δολλαρίων εις φυσικά 
ή νομικά πρόσωπα ελληνικής ιθαγένειας, έχοντα άπαιτή- 
σεις άποζημιώσεως άπορρεούσης έκ τής προμνησθείσης 
Συμφωνίας καί μή ΰπαγομένας εις τάς ανωτέρω ύπό στοι
χεία α περιπτώσεις έφ’ όσον αύται έγεννήθησαν κατά τήν 
χρονικήν περίοδον άπό 12ης Σεπτεμβρίου 1944 μέχρι 2ας 
Σεπτεμβρίου 1966».

Άρθρον 3.
Ή διανομή τοϋ δυνάμει τής Συμφωνίας τής 2ας Σε~ 

πτεμβρίου 1966 καταβληθησομένου ύπό τής Ρουμανική’ 
Ινυβερνήσεως ποσοΰ των τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων 
χιλιάδων δολλαοίων ανατίθεται εις το συσταθέν δυνάμει τοϋ 
άρθρου 6 τοϋ Ν.Δ. 3776/1957 συλλογικόν οργανον, όπερ κα- 
λούμενον εφεξής Διοικητική Επιτροπή Ρουμανικών ’Απο
ζημιώσεων, συγκροτείται έξ ένος Συμβούλου τής Επικρά
τειας ή ’Αρεοπαγίτου ή Νομικού Συμβούλου τοϋ Κράτους 
ώς Προέδρουγ’έξ·4:νός ΓΊαρέδρου τοϋ ’Ελεγκτικού Συνεδρίου, 
ενός Παρέδρου τοϋ Νομικού Συμβούλου τοϋ Κράτους, έξ 
ενός άνωτέρου ύπαλ-λήλου τοϋ Υπουργείου Εξωτερικών καί 
ενός άνωτέρου υπαλλήλου τοϋ Υπουργείου Οικονομικών. 
Γραμματεύς τής Επιτροπής ορίζεται Δικαστικός ’Αντι
πρόσωπός τοϋ Νομικοΰ Συμβουλ.ίου τοϋ Κράτους ή ύπάλ.- 
ληλος τοϋ Υπουργείου Οικονομικών. Τά μέλη ώς καί ό 
Γραμματεύς τής ’Επιτροπής μετά άναπληρωτών των υπο
δεικνυόμενοι κατά τόν ύπό τών κειμένων, κατά περίπτωσιν, 
διατάξεων προβλεπόμενον τρόπον, διορίζονται διά κοινής 
άποφάσεως τών Υπουργών ’Εξωτερικών καί Οικονομικών.

Άρθρον 4.

5. Ύπό τήν έπιφύλαξιν τής παραγρ. 1 έδάφ. α τοϋ πα
ρόντος άρθρου, άί έπιδικαζόμεναι αποζημιώσεις θά κατα- 
βληθοϋν μετά τήν έκδίκασιν ύπό τής ’Επιτροπής τοϋ παρόν
τος νόμου πασών τών ΰποβληθησομένων αύτή αιτήσεων 
άναλ.όγως τών διαθεσίμων τοϋ εν άρθρω 1 τοϋ παρόντος άνα- 
φερομένου λογαριασμοϋ. Ούχ ήττον δΓ αποφάσεων τών Υ
πουργών ’Εξωτερικών καί Οικονομικών δύναται να καταβάλ- 
ληται εις τούς δικαιούχους ποσοστόν τής έπιδικασηθσομένης 
εις αυτούς άποζημιώσεως προ τής περατώσεως τοϋ έργου τής 
Επιτροπής. Εις ήν περίπτωσιν αϋτη ήθελεν άποπερατώσει 

το έργον της ώς πρός τήύ μίαν τών κατηγοριών τοϋ άρθρου 2 
τοϋ παρόντος, οί δικαιοϋχοι τής κατηγορίας ταύτης θά 
λ.αβουν τά έπιδικασθέντα εις αυτούς ποσά ανεξαρτήτως τής 
συνεχίσεως έκδικάσεως τών αιτήσεων τής έτέρας κατηγο- 
ρίας.

7. (προστεθεΐσα διά τοϋ άρθρου 4 παοάγρ. 2 τοϋ ΝΔ 
858/1971).

«Κατά παρέκκλισιν τών έν τώ άρθρω 2 παράγρ. 1 τοϋ 
παρόντος νόμου όριζομένων τό καταβαλλόμενου βάσει τοϋ 
άρθρου 2 παράγρ. 5 τοϋ παρόντος ποσόν άποζημιώσεως δΓ 
άπώλειαν οικοσκευής καί έπιπλώσεως βαρύνει κατά πο
σοστόν όγδοήκοντα τοϊς εκατόν (80 %) τό ύπό τοϋ άρθρου 2 
παρ. Ια τοϋ παρόντος προβλ,επόμενον κσνδύλιον τών2.700.000 
δολλαρίων καί κατά ποσοστόν είκοσι τοϊς εκατόν (20 %) 
τό ύπό τοϋ αΰτοϋ άρθρου 2 παράγρ. 1β προβλεπόμενον κον- 
δύλ.ιον τών 800.000 δολλαρίων».

2. Ν.Δ. 858/1971 (ΦΕΚ Α.Ν. 59/1971) «περί τροπο" 
ποιήσεως, συμπληρώσεως κ.λπ. τοϋ Α.Ν. ύπ’ άοιθμ. 567)
1968».

Άρθρον 7.
I. Ή ύπό τοϋ άρθρου 3 παράγρ. 1 τοϋ Α.Ν. 567/1968 

προβλεπομένη Διοικητική ’Επιτροπή Ρουμανικών ’Αποζη
μιώσεων συγκροτείται έξ ενός ’Αντιπροέδρου τοϋ Νομικοϋ 
Συμβουλίου τοϋ Κράτους ή Νομικοΰ Συμβούλου τοϋ Κράτους, 
ώς Προέδρου, δύο άνωτέρων υπαλλήλων τοϋ Υπουργείου 
’Εξωτερικών καί δύο άνωτέρων ύπαλλήλων τοϋ Υπουργείου 
Οικονομικών ώς μελών. Γραμματεύς τής Επιτροπής ορί

ζεται ύπάλληλος τών Υπουργείων Εξωτερικών ή Οικονομι
κών. *0 Πρόεδρος, τά μέλη καί ό Γραμματεύς τής ’Επιτροπής 
μετά τών άναπληρωτών των, ύποδεικνυόμενοι κατα τον 
υπό τών κειμένων, κατά περίπτωσιν. διατάξεων προβλ.επο- 
μενον τρόπον διορίζονται διά κοινής άποφάσεως τών Υπουρ
γών ’Εξωτερικών καί Οικονομικών.

3. Ν. 496/1976 (ΦΕΚ Α. 343/1976) «περί κυρώσεως 
τής μεταξύ τής Κυβερνήσεως τής Ελληνικής Δημοκρατίας 
καί τής Κυβερνήσεως τής 'Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας τής 
Γερμανίας Συμφωνίας τής 13ης Ιουνίου 1974, άφορώσης εις 
τόν διακανονισμόν άποζημιώσεως Ελλήνων ύπηκόων ύπο- 
στάντων ζημίας κατά τόν πρώτον παγκόσμιον πόλ.εμον, καθ’ 
ήν περίοδον ή Ελλάς ήτο ούδετέρα καί διανομής τής κατα- 
βληθείσης άποζημιώσεως μεταξύ τών δικαιούχων».

- „ ... "Αρθρον δεύτερον.
Τό εις δραχμάς ισότιμον τοϋ ύπό τής Κυβερνήσεως τής 

'Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας τής Γερμανίας καταβληθέντος, 
εις έκτέλεσιν τής κυρουμένης διά τοϋ παρόντος Συμφωνίας, 
ποσοϋ 47 εκατομμυρίων γερμανικών μάρκων, μειωμένου 
κατά τό ποσόν προβλ,επομένης ύπό τοϋ άρθρου δωδεκάτου 
τοϋ παρόντος δικηγορικής άμοιβής έκ 4.700.000 γερμανικών 

- μάρκων, κατατίθεται-εις ειδικόν έντοκον τρέχοντα λογαρια
σμόν παρά τή Τραπέζη τής Ελλάδος ΐνα διατεθή διά τήν 
πληρωμήν τών δικαιούχων περί ών προβλέπει τό άρθρον 3 
τής ώς άνω συμφωνίας.

"Αρθρον πέμπτον.
1. ’Εντός άνατρεπτικής προθεσμίας 3 μηνών άπό τής 

ένάρξεως ισχύος τοϋ παρόντος οί, κατά τό άρθρον 3 τής κυ
ρουμένης διά τοϋ παρόντος συμφωνίας δικαιοϋχοι, δέον όπως 
ύποβάλ.ουν εις τό Γενικόν Λογιστήριον τοϋ Κράτους (Δ/νσιν 
7ην) αίτησιν, συνοδευομένην ύπό νομίμως κεκυρωμένου 
άντιγράφου τής έκδοθείσης ύπό τοϋ Μικτού Έλληνογερμα- 
νικοϋ Διαιτητικού Δικαστηρίου άποφάσεως μετ’ έπισήμου 
μεταφράσεως αύτής εις τήν Ελληνικήν, καί τών λοιπών έγ- 
γράφων νομιμοποιήσεώς των ώς δικαιούχων. Διά κοινής 
άποφάσεως τών Υπουργών ’Εξωτερικών καί Οικονομικών 
δημοσιευομένης εις τήν ’Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως ή ώς 
άνω προθεσμία δύναται νά παραταθή έπί έν εισέτι έτος, έφ’ 
όσον διαπιστωθή ότι δικαιούχοι δέν ήδυνήθησαν νά ύποβάλουν 
έμπροθέσμως σχετικήν αίτησιν.

2. Συνιστάται τριμελής ’Επιτροπή εις ήν παραπέμπονται 
αί ύποβαλλόμεναι κατά τήν παράγραφον 1 τοϋ παρόντος 
άρθρου αιτήσεις. 'Η ’Επιτροπή άποτελ>εΐται, έξ ενός Συμ
βούλιου τής ’Επικράτειας ή Νομικού Συμβούλου τοϋ Κρά
τους ή Συμβούλου τοϋ Έλ,εγκτικοΰ Συνεδρίου ώς Προέδρου, 
ένός άνωτέρου ύπαλλήλου τοϋ Υπουργείου Εξωτερικών καί 
ενός άνωτέρου ύπαλλήλου τοϋ /Υπουργείου Οικονομικών ώς 
μελών. Χρέη γραμματέως έκτελ.εΐ ύπάλληλ.ος τοϋ Υπουρ
γείου Εξωτερικών ή τοϋ Γενικού Λογιστηρίου τοϋ Κράτους 
έπί βαθμ ώ Τμηματάρχου ή Είσηγητοϋ.

'Ο Πρόεδρος, τά μέλη καί ό γραμματεύς τής ’Επιτροπής, 
ώς καί οί άναπληρωταί αυτών, ύποδεικνυόμενοι κατά τάς 
κειμένας διατάξεις, ορίζονται διά κοινής άποφάσεως τών 
Υπουργών ’Εξωτερικών καί Οικονομικών.

Άρθρον έκτον.
1. Πάν θέμα άφορών τήν έκπλήρωσιν τοϋ έργου τής διά 

τοϋ άρθρου πέμπτου τοϋ παρόντος προβλεπομένης ’Επιτρο
πής, ώς καί πάσα λεπτομέρεια άφορώσα τήν έκτέλεσιν τοϋ 
παρόντος νόμου, ρυθμίζονται διά κοινών άποφάσεων τών 
Υπουργών ’Εξωτερικών καί Οικονομικών, δημοσιευόμενων 
διά τής Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως. ΔΓ άποφάσεων τών 
αύτών Υπουργών δύνανται νά προσλαμβάνωνται ώς βοηθη
τικόν προσωπικόν τής Επιτροπής, λόγω τοϋ κατεπείγοντος, 
δύο τό πολύ ύπάλληλ,οι έπί σχέσει ιδιωτικού δικαίου, η
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διάρκεια υπηρεσίας των οποίων είναι προσωρινή' μή δυνα- 
μενη να παραταθή πέραν τής λ,ήξεως τών εργασιών τής 
Επιτροπής, ώς καί ν’ άποσπϊται παρ’ αυτή εις υπάλληλος 
τοϋ Υπουργείου Οικονομικών.

Διά όμοιων αποφάσεων δύναται νά έπιτρέπεται διά, τόν, 
χρόνον καθ’ δν θά διαρκέσουν αί έργασίαι τής ’Επιτροπής 
ή ύπερωριακή άπασχόλησις τών έπί σχέσει ιδιωτικού 
δικαίου υπαλλήλων καί τοϋ άπεσπασμένου δημοσίου υπαλ
λήλου, -μετά γνώμην τής ’Επιτροπής, έπιφυλασσομένης 
τής εφαρμογής κατά τα λοιπά τών διατάξεων τών περιπτώ
σεων β καί γ τής παρ. 3 του άρθρου 5 τοϋ Ν.Δ. 4548/ 
1966. ■ "

Άρθρον έβδομον
Αί άπαιτηθησόμεναι δαπάναι διά την λειτουργίαν τής 

προβλ,επομένης υπό τοϋ άρθρου πέμπτου- τοϋ παρόντος 
Επιτροπής, την άμοιβήν τών μελών, τοϋ Γραμματέως 
καί τοϋ προσληφθησομένου βοηθητικοΰ προσωπικοϋ αυτής, 
την δι’ ΰπερωριακήν εργασίαν άμοιβήν τοϋ βοηθητικοΰ 
προσωπικοϋ καί τών ύπαλλήλ,ων τόϋ'λτΰό'ε'ργείου ύπερωρια- 
κής εργασίας διά τήν έκτέλ,εσιν τών έκδιδομένων ύπό τής 
Επιτροπής άποφάσεων καί τήν έν "γένει έκτέλεσιν τοϋ 
παρόντος νόμου καταβάλλονται έκ τών'τόκων τοϋ έν άρθρω 
δευτέρου τοϋ παρόντος λογαριασμοΰ, δέν .δύνανται δέ αϋται 
νά ύπερβοΰν έν συνόλω τό ποσοστον 5 %* τών τόκων τοϋ 
κεφαλαίου τών 42.300.000 μάρκων. Αί ' δαπάναι αϋται 
καθορίζονται διά κοινών άποφάσεων τώνήΤπουργών ’Εξω
τερικών καί Οικονομικών. -

«4. Α.Ν. ύπ’ àp-.-S. 408/1968 (ΦΕΚ 105/14.5.1968)
«περί διανομής τής άπσζημιώτεως ήν προίλ,έπει ή Έ/,λ,ημο- 
ίουλγαρική Σιταφωνία - ής 9ης ’Ιουλίου 1964, αυοωνεΤ-α 
διά τοϋ Ν.Δ. 4393/1961». · · ...

Άρθρον 1. ·
1. Τό προβλεπόμενον ύπό τοϋ άρθρου 3 παραγρ. α) τής 

Συμφωνίας μεταξύ Ελλάδος καί Βουλγαρίας τής 9ης 
’Ιουλίου 1964, κυρωθείσης διά τοϋ Ν.Δ. 4393/1964, ποσόν 
τών έπτά εκατομμυρίων δολλαρίων Η.Π.Α. κατανέμεται 
ώς άκολούθως :

α) Ποσόν πέντε (5) εκατομμυρίων δολλαρίων εις τούς 
διωχθέντας ύπό τών βουλ,γαρικών άρχών, άπό 24 ’Απριλίου 
1941 μέχρι τής 28ης ’Οκτωβρίου 1944, συνεπεία τής ύπό 
τούτων κατοχής τμήματος τής Ελληνικής έπικρατείας, 
ώς ούτοι καθορίζονται έν τώ έπομένω άρθρω. - . ..

Πράξεις διωγμοϋ θεωρούνται πάντα, τά μέτρα τών 
οουλ.γαρικών στρατιωτικών ή πολ.ιτικών άρχών κατοχής 
ή οργάνων αυτών, άποκαλ.ουμένων έφεξής βουλγαρικών 
άρχών κατοχής, έφ’ όσον τα μέτρα ταϋτα ήσαν άντίθετα πρός 
τούς κανόνας τοϋ διεθνούς δικαίου περί κατοχής έχθρικών 
εδαφών, έστρέφοντο δέ κατά προσώπων τοϋ αμάχου πλ.η- 
θυσμοϋ.

β) Ποσόν δύο (2) εκατομμυρίων δολλαρίων εις φυσικά 
ή νομικά πρόσωπα, ύποστάντα ύλ.ικάς έν Βουλγαρία ζημίας 
κατά τό χρονικόν διάστημα άπό 1ης Σεπτεμβρίου 1939 
υέχρι 9ης Ίουλ.ίου 1964 συνεπεία ενός ή πλ.ειόνων έκ τών 
άναφερομένων έν τώ άρθρω 1, παραγρ. 11 έδαφ. β) τής 
τρομνησθείσης Έλληνοβουλ.γαρικής Συμφωνίας λ.όγων, έφ’ 
όσον τά πρόσωπα ταϋτα κέκτηνται τήν Έλλ.ηνικήν ιθαγένειαν 
κατά τήν έ’ναρξιν τής ισχύος τοϋ παρόντος νόμου.

Κατά τήν άποτίμησιν τών έν τώ έδαφίω τούτω ζημιών 
λαμβάνονται ύπ’ οψιν μόνον αί θετικαί τοιοϋται.

2. ’Απαιτήσεις έναντι τής Βουλ.γαρίας πλ.ήν τών άνα- 
•ραφομένων έν τή προηγουμένη παραγράφω δέν δύνανται, 

καθ’ οίονδήποτε τρόπον, νά ικανοποιηθούν έκ τοϋ καταβλ.η- 
ίεντος υπό τής Βουλ.γαρίας ποσού άποζημιώσεως τών 7 
εκατομμυρίων δολλαρίων.

Άρθρον 3.
1. Οί δικαιούμενοι άποζημιώσεως κατά τό άρθρον 1, 

ταρ. α τοϋ παρόντος νόμου δέον όπως ύποβάλ.ουν σχετικήν 
α.ίτησιν εις τόν Πρόεδρον Πρωτοδικών τοϋ τόπου κατοι

κίας ή διαμονής των κατά τόν χρόνον τής διώξεως. "Αν ό 
δικαιούχος διαμένη εις τό εξωτερικόν, αρμόδιος τυγχάνει 

; δ Πρόεδρος, Πρωτοδικών ’Αθηνών. 1
'Η αίτησις ύποβάλλεται έντός άνατρεπτικής προθεσμίας 

ένενήκοντα ήμερων άπό τής ένάρξεως τής ισχύος τοϋ παρόν
τος νόμου, προκειμένου δέ περί μονίμων κατοίκων τοϋ έξω- 
τερικοϋ έντός εκατόν εϊκοσιν ημερών. .

Δι’ άποφάσεως τών 'Τπουργών ’Εξωτερικών, Δικαιο
σύνης καί Οικονομικών, δημοσιευομένης εις τήν ’Εφημερίδα 

-τής Κυβερνήσεως, αί προθεσμίαι τής προηγουμένης παρα
γράφου δύνανται νά παραταθοϋν έπί τριάκοντα είσέτι ήμέρας 
άπό τής λ,ήξεώς των.

5. Νόμος ύπ’ άριθ. 754 «περί ρυθμίσεως τών άποδοχών 
τών δημοσίων ύπαλλήλ,ων Πολιτικών καί Στρατιωτικών, 
τών ύπαλλήλ,ων τών Ν.Π.Δ.Δ. ώς καί άλλωντινών συνασών 
διατάξεων» (ΦΕΚ Α’ 17/1978). ‘ ·

Άρθρον 7.
1. ’Επιτρέπεται ή καθιέρωσις έπ’ αμοιβή έργασίας πέραν 

τών ωρών τής ύποχρεωτικής τοιαύτης μόνον πρός άντιμετώ- 
πισιν έκτακτων ή όλ,ως άπροβλέπτων ύπηρεσιακών άναγκών.

'Η έκτακτος ή άπρόβλ.επτος ύπηρεσιακή άνάγκη ή έπι- 
' βάλλουσα τήν ύπερωριακήν άπασχόλ,ησιν διαπιστοϋται διά 
κοινής άποφάσεως τών 'Τπουργών Συντονισμού, Προεδρίας 
Κυβερνήσεως, Οικονομικών καί τοϋ κατά περίπτωσιν αρμο
δίου 'Υπουργού. Ίί άπόφασις αύτη δέν δύναται νά έχη άνα- 
δρομικήν ίσχύν πέραν τοϋ μηνός άπό τής έκδόσεώς της, 
κατά δέ τήν πρώτην έφαρμογήν τοϋ παρόντος προ τής 1ης 
’Ιανουάριου 1978.

2. Δι’ όμοιων άποφάσεων έπιτρέπεται όπως έπιβάλληται 
έπ’ άμοιβή έργασία καί κατά τάς έξαιρεσίμους ήμέρας ή 
κατά τάς νυκτερινάς ώρας είς ύπαλλήλους άνήκόντας εις 
ύπηρεσίας λ,ειτουργούσας νόμω καθ’ άπάσας τάς ήμέρας

■ τοϋ μηνός ή καθ’ δλον τό 24ωρον.
3. Διά τών κατά τάς προηγουμένας πραγράφους άποφά

σεων καθορίζονται ;
α) 'Ο κατά ύπηρεσίαν ή κλ,άδον έκαστου Υπουργείου 

άριθμός τών δυναμένων νά έργάζωνται ύπερωριακώς ή κατά 
τάς έξαιρεσίμους ήμέρας ή κατά τάς νυκτερινάς ώρας ύπαλ- 
λ,ήλ.ων, όσης έν ούδεμιά περιπτώσει θά δύναται νά 
ύπερβαίνη τό 25% κατ’ έτος τοϋ συνόλ,ου τών ύπηρετούντων 
ύπαλλήλ,ων.

β) 'Ο άριθμός τών ωρών ύπερωριακής έργασίας, όστις έν 
' ούδεμιά περιπτώσει θά δύναται νά ύπερβαίνη τάς εκατόν 
εΐκοσι (120) έτησίως κατά ύπάλληλ,ον.

4. 'Η ωριαία άμοιβή τών κατά τάς διατάξεις τοϋ παρόντος 
άρθρου, άπασχολουμένων ύπαλλήλ,ων ορίζεται ώς άκολ,ού-

. θως :
α) δι’ ύπερωριακήν έργασίαν παρεχομένην κατά τάς 

άπογευματινάς ώρας καί μέχρι 22ας ώρας ίση πρός τό ώρο- 
. μίσθιον ηύξημένον κατά 30% στρογγυλ.οποιούμενον είς τήν 
έπομένην μονάδα.

Διά τόν ύπολ,ογισμόν τοϋ ωρομισθίου, ώς ημερήσιος 
μισθός θεωρείται το 1/25 τοϋ βασικού μισθού τοϋ ύπαλλήλου 

. καί αί ώραι έργασίας έπτά (7 ) ήμερησίως.

Άρθρον 8.
1. Αί προβλεπόμεναι άποζημιώσεις τών δημοσίων ύπαλ.- 

λ,ήλ.ων έν γένει διά τήν συμμετοχήν των είς τά έν άρθρω 1 τοϋ 
Ν.Δ. 4021/1959 «περί συμμετοχής τών δημοσίων ύπαλλή
λ,ων κ.λ,.π. είς Συμβούλ.ια καί Έπιτροπάς καί «περί τοϋ 
άνωτάτου ορίου τών προσθέτων αυτών άμοιβών ή άπολ,αβών 
«Συμβούλια ή Έπιτροπάς ή είς 'Ομάδας ’Εργασίας», καταρ- 
γοϋνται άπό 1.6.1978, έξαιρέσει τών Νομοπαρασκευαστικών 
’Επιτροπών.

2. Δι’ άποφάσεως τών 'Υπουργών Συντονισμού, Προε
δρίας Κυβερνήσεως, Οικονομικών καί τοϋ κατά περίπτωσιν 
άρμοδίου 'Υπουργού, έκδοθησομένων μέχρι 31ης Μαΐου 
1978 κατόπιν γνώμης τής ύπό τής παραγράφου 2 τοϋ άρ-
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θρου 5 του παρόντος προβλεπομένης ειδικής επιτροπής, 
δύναται νά καθορισθούν τά Συμβούλια καί αί Έπιτροπαί 
ών αί συνεδριάσεις, ώς έκ της φύσεως της εργασίας των, 
επιβάλλεται νά πραγματοποιούνται άπό 1ης ’Ιουνίου 1978 
έκτος των ωρών εργασίας των 'Υπηρεσιών. Διά τών αυτών 
άποσάσεων θά καθορίζηται καί ή κατά συνεδρίασιν άπο- 
ζημίωσις τών μελών τών Συμβουλίων καί Επιτροπών τού

των, μή δυναμένη νά ΰπερβή το 1/25 τοϋ 
τοϋ μετέχοντος υπάλληλου.

3. Αί σχετικαί προτάσεις τών οικείων 
'Υπηρεσιών, μετά τών λοιπών στοιχείων, 
τών υπό τής πρρηγουμένης παραγράφου Ί 
φάσεων, δέον νά υποβληθούν έντός της ύπό 
2 τοϋ άρθρου 5 τοϋ παρόντος τασσομένης π

βασικού μισθού

'Υπουργείων ή 
διά την έκδοσιν 
’πουργικών άπο- 
της παραγράφου 
ροθεσμίας.


