
i'.i/.lll tl i iKti ΕΚ'τΈΣΙΣ

-'/j τχεοίου Χόμ.ου ι.τερ: ρυδχίτεω; διαίτων άτοζνχ-.ώ-
-£(.j ; τυνετε:2 :;ολεμ.:κών v.a: άλλων τ:νών γεγονοτω-/".

ίΐοόζ 7 ··/>■ /iOlV.i/»· τι'/r Ε/.λψ·OJI’

Λ:ζ τού ύτο κρίτ:ν τχεοίου Χόχου ρυ-δμίζοντα: ώριτμένα 
:γ·/;ιιτ, viy.2T2 άτοζηχιωτεων. Ουτω : __

“Αρ-δρον 1.

Λ.νΐ;^£·. τού άρ-δρου 1 ταρ. 1 te·; Α.Χ. 408/1968 τό ν.ατα- 
'· rv£v iri τή : Βουλγαρική; Κυβερνήτεως. c άτε: τή; rvi- 

■7: τη“ 0.7.1964. τοτόν των 7 εκατομμυρίων οολλαρίων
τενεχή-δη ώ; άκολού-δως:

Π τ~όν δ εκατομμυρίων οολλαρίων τρός άτοζηχίωτιν 
-ÿv νυχάτων τή; βουλγαρική; κατοχή; Ιοίν.ογένε:α: έν.τε- 
.ετνέντων. Ομηρο:. άνάτηρο:).

». [Τοτόν 2 εκατομμυρίων οολλαρίων —ρός άτοζημίωτ:-/ των 
.τοττάντων υλικά; ζηχία; έν Βουλγαρία τυνετεία έ-δν.κοτο:- 
-ritvp. έγν.αταλείδεω; ν.λτ. των εν τή χώτχ ταύτη ττετ;·.τ·υ
νιών των -/.ατά το /ρινικόν οεάττημα ατό 1.9.1939 εω.ς 9.7. 
9lî4.

τρον.ύττε: έν. ττοίχε ίων των άρμοοίων Υτητετ'.ών. έν. 
,ύ ν.ονουλίου τών 5 εν.ατούμ·.ρω-/ οολλα-ιίων ν.ατεβ/.ή-δτ εις 

:;υ; άναγνωοιτ-δέντα;. όάτε: τελετ'.οίν.ων ΐ:καττ:κών άτοοά- 
τεων. ::ν.α:ούχου; τό ΙΟΟΎ τττ έτιοιν.ατ-δεί-τ ; εί; :7τ"ί\τ 
•τοζηχ'.ωτεω;. Εν. τού εν λόγω ν.ονουλο.' ύοίττατα: νΰν 
70λο:τον_έκ ορχ. 33 εκατομμυρίων — ερ ίττ ου. τροβλέτετα: οέ 

ότ: χετά τήν ίν.ανοτο’.ητιν τών έκκοεμουτών είτετ: 800 τεο:- 
του αίτήτεων άτοζηχ’.ώτεω; V άτοχείνη τελικώ; άόιάδετον 
ίτόλο'.τον έν. ΐΐρχ. 24 εκατομμυρίων τερίτοο.

ΈΞ άλλου ύτολογίζετα: ότ: το ο:ατε-δέν έτερον ν.ονοΰλιον 
-ών 2 εκατομμυρίων οολλαρίων ·δά ν.αλύψη τοτοττόν μόνον 
6(Γό τερίτου) τών έτ'.ο’.ν.χτ-δε'τών εί; του; ΐ:·/.α:ούχου; ύτό 
ή; Εν.ο'.καιττ’.κή; Έτ:τρθτ.“ή; άτοζη·Χ'ώτεων>.

Λ:ά τοϋ ύτό ν.ρίτιν Ερ-δρου τ.ροβλέτετα: ή χεταβορά τ-ΰ 
: η-δέντο; ανωτέρω ύτολοίτου τών 24 εκατομμυρίων αγχών 
ε:; τό ν.ονοόλ'.ον τών 2 εκατομμυρίων οολ/.αρίων ίνα ουτω ν.α- 
ταττή ουνχτή ή ν.ατά τό τυνατόν μεγα/.ύτες'ον τοτο-τόί ίνα-
• οτοϊττ:; τών άτωλετάτ^των τό ϊύνολον τής έν Βουλγαρία 
τερ:ουτία; τών o:y.a:ovy;t'.v.

Άρ-Spov 2.

Λ:ά τοϋ Ν.Λ. 3776/1957 τοοεβλέοίη ό ττίττ; /ατανοαΫ; 
ετατϋ τών ο:7.α:οϋ·/ων τοϋ^-ν.αταίλιγϋέντο; ύτό τής Ρουμα- 
:·/.ή; Κυόερνήτεω;. οάτε: τη; τυμοωνίας τής 2δης Αΰγοό- 

■του 1956 τοοοϋ τών ε; (61 εν.ατομαυρίων οολλαρίων ο:ά 
τα; ζημία; ας ύτεττητα·/ ν.ατά orw 5:άρχε·.αν τοϋ γ-.λευτο' ου 
τα-γ/.οτμ-.ου τολεχου τα έν Ρονιανία τετ·;υτ:;··'ά τττενεία -ών 
Ελλήνων υτην.οω < ώ; ν.α: ::ά τ'ν Ιτό τής Ρ ' ■ τ-γ■/.·'■ - τ\ν- 

’.ετνητεως εςα-ρορά/ ώρ:τμενων τλοίων έλλ-ν.ν.ή; Λ :ντττίττ. 
Τ·ατερομενω/ εις τ:ναν.α τροττρτημενον εί; τήν ά-;ωτέρω ρηΓ 
- είτα·/ τυμοωνίαν.

Α: ντοέλταείτα· ύτό τών ένο'.αςετοαένων έάτε: τοϋ ώ; εί-
• Λτοε; Χ.Λ. 37(6/1957. αίτήτε:; άτοζνα:ώτεω; έςεοτ/άτ^τ- 
ταν υτο Α:θ'7.ητ·.7.οϋ Λ'.ν.αττηρίου οτερ ά(εγνώ::τε του; οτ/.α:- 
'-»·/ου; ν.α: ετεοίν.α-εν εί; αύτου; ο:ά;:ρα τοτά άττζτιΐ'.ώοεων. 
Γο τυνολ:ν.όν τοτόν τών έ-.:;:·/.ατ·3ε:τών άτοζημ:ώτεων ϋτερέόη 
το ::ατε·7έν ;·’ έν.άττην ν.ατηγορίαν ό·.ν.α:ούχων ν.ονοΰλιον. έν. 
του γεγονότος οε τούτου έν.αττο; έ/.αίε ττοοοοτόν μόνον τής 
:τ:ο:ν.ατ·ϋε!της αύτευ άττοζη^α ώτεως.

Ε:να: ένοεχόμενον. μετά τήν καταβολήν εί; : τταντα; τοός 
Λαγνωρίτόέεντα; ο:ν.α:ού-/ου; (έν.ν.οεχοϋν είτετ: εν.α: -οοτου- 
"α: εν-:αοερομενων εί; τό Συυ.βούλ:ον Έττν.ρατεία; ώ; ν.α: 
'•νε; ά/ακοτα: έρηυ.οο’.ν.ίατ ένώττ:ον τής Έν.ο ν.αττιν.ή; Έτ:- 
'ροτττ; τοϋ Α.Χ*. 567/1968) τοϋ ν.α·5ορ:τ-5εντο; ο:α ν.ο:νών 
-:τοράτεων τών Ετουςγων Ε;ωτερ:ν.ών καί Οικονομικών ττο- 
τοττοϋ άττοζημ:ώτεως. νά τ.αραμείνη εκ τών ::ατε-ύέντων κον- 
τυλίων μ'.ν.ρόν ΰτόλο:τον τοϋ ότοίου ή κατανομή εις τοϋ; ο:- 
ν.α:ουχους. ο:τ:νε; ττςυ.ε'.ωτέον άνέρχοντα: εί; 2.500 ττερίτου. 
'α κα-ϋ-.ττατα: τεχν:ν.ώς ουτχερεστάτη. αν μή άούνατος. Α:ά 
τον λογον τοϋτον. ν.α: έο ότον ·3ά τρόκε:τα: κατ’ οΰτίαν ττερ :

ατηχα(τω>Ό: εν.αττο/ ο:κα.ουμων τοτων. εκρ:νη τκ,οτ::μον ο-
: πω^^η^3^-ϊλε^μνα·*'ν3Ρτ0 ίν Λθγ(ν. ενοε/γχενενς: μελλο. να 

ωροκύ'βη ύτόλο:τ:ν τροττενή εί; τ; τροβλετόμεν:·/ ϋτ.;; τοϋ 
Α.Χ.-_567 [968 τοτό.ν τών -τρρών _ 3) έν.ατουμυρίων ρολλα- 
ρίων ΗIΙ Α. Ετετ. κατεολήνη ύτό τής ρου-χχ/ κή; Κυβερνή- 
τεως, βάτε: τή; τυμοωνίας τή; 2.9.1966. ::ά τα; εν Ρουμανία 
ενκ’.ν.οτο η-ύείτα; ν.λττ. ελλη :ν.ά; τερ:ουτ:α; ν. : : : : ατε-άή τ:ο; 
άτοζτι'εοτ··/ τών έν λόγω ::ν α:ούχων. τοτούτω · άλλον ν.ανότον 
ο: τελευταίο:, ούτε: κατά τό μεγαλύτερο-/ μέρος, ετ/ον άνα- 
γνωρ:τ·ύή ::κα:οϋ·/ο: καί βάτε: τοϋ Χ.Λ. 3776/1957.

■ Αρ-υρον 3.

Λ:ά τοϋ αρνρου 5 ταρ. 6 τοϋ Α.Χ. 22/1967 τροεβλεονη 
ν.ςάτητ:; ε; 1,503c έτ: τών καταοαλλονέ ων εί; τγ/ς Ι;:;:α- 
ούχους αίγυττ:ακώ/ ά.τοζηυ.'.ώτεων τ:ό; αντ:μετώτ:τ:ν τών 
:αττανών έκτελέτεω; τή- Έλληνοα:γυττ:αν.ή; τυυ.ρωνία; τή; 
26η; Σεττεμόοίου 1966. "Ηθη ο:ά τοϋ ύτό κοίτ:ν ςίρύργυ .·ε::ύ- 
-α: τό έν λόγω τοτοττόν κρατήτεω; εί; 0.50fc. όοίζετα: οέ 
οτ: εί; τερ:ττωτ:ν καύ ήν τό τυγκεντρούμενον έν. τής: έν λό
γω κρατήτεω; τυνολτκον τοτόν ύτερβαίνε: τό εν έκατομμύρ'ον 
όρανυά: το έτ: τλέον τοτόν μετατερετα:. εί; τό τέλο; έν.άττου 
ήμερολογ'.αν.οϋ ετουτ. εί ; τόν ταρά τή Τρατέζη τή; Έλλάοο; 
τ/εττ/.όν λογαρ:ατμον τό)/ ::κα:ού·/ων καί ς:ατί-5ετα· ϋτέρ 
τούτων.

"Αρ-υρον 4.

Τά καταβληύόντα ύτό or τ Βουλγαρία; καί τή; Ρουχανία; 
καί ο:ατε-3έντα ράτε: τών Αν. Νόμων 408/68 καί ■”ο7/68 
τοτά τρο; άτοζηαίωτ:-/ τών ’Ελλήνων ΰτηκόων. ο:τ:νε; άτώ- 
λεταν τα έν Βουλγαρία καί Ρουμανία τερ:ουτ:αν.ά των ττο:- 
νεία τυνετεία τών ν.ετατολεμ-.κώ; ληρ-ϋεντων ύτό τών έν λό
γω 7.ω:ών μέτρων ε·υν:κοτο ήτεω; ν.λτ., οέν έταρκοϋν ο:ά τήν 
ό/>οτχερή καί εί; τό ακέραιον καταβολήν τών τοτών άτοζηχ-/- 
-εως άτ:να έτε::κάτ-3ηταν είς αυτού; ουνάμε: άτοράτεων τό 
άρμοοίων Έκο:καττ:κώ·( Έτ:τροτών. Συνετεία τοϋ λόγου τού
του καί εί; έν.τέ/.:τ:ν τχετικών οοατάςεων τών χ/ωτέρω ρη- 
•δεντων νόμων εί; τούτ ενο:αοερομένουτ καταβάλλετα: άρ-/μ- 
κώς μία τροκαταβολή εν. ορ αμνών 30.000. εν τυνενεία οέ το- 
τοττόν τοϋ ύτολοίτου τή; Έτό:κατ·3είτη; άτοζημ'ώτεως. 
ν.χ3ορ:ζόμενον ο:ά κο:νή; άτοοάτεω; τών 'Ττουργών ΈΞωτε- 
ρ:κών καί Οικονομικών, εί; τρέτον ώττε νά ετέρμετα: σύμμε
τρο; !ν.ανοτο:η·τ:; τον των τών 5:ν.α:ούχων.

Ενίοτε όμω; άταυτήτε:; τ:νές. κυρίως : κρο: : κ α : ο ύ'/ω ν. 
μετά τήν μερικήν κατά τ’ -ανωτέρω έν.τε-ϋέντα ίκανοτ/Γητ.’ν 
των, ν.αταλείτουν ύτόλοιτα λίχ/ μαχηλά. χε άτοτελετμα κατά 
τήν καταβολήν νέου τοτοττοϋ ταϋτα νά ε:να: τόιτον άτήμ<:(/τα 
(τ.χ. ορ-/. 85. 1201 ώττε ο! 2:κα:οϋχο: νά όιαχαρτύρωντα: 
καί τολλάκ:; νά χή τροτέρχωντα: ::ά τήν ειττρατίν των.

Πρός -δεοατείαν τώιν ανωτέρω τό αρ-δρον 4 τού vcxoτ/εόίου 
όριζε: ότ: τά τυνον ύτόλοιτα τών ώ; άνω έτ:ό:κατ-δε:τών άτο- 
ζηχ'.ώτεων. έ;’ οτον ταϋτα οέν ύτερβαίνουν τά; 2.000 οραμμάς. 
•δά έτορλοϋντα: όλοτ/ερώς.

Εί; ταϋτα άτοόλετε: τύ ύτό κρ;τ:ν τχέοιον νόμου ότερ ε-/ο- 
μεν τήν τιμήν νά ύτοβάλωμεν τρό; ψήρ τιν.

Έν Ά·δήνα:; τή ο Φεβρουάριου 1976 

Ο: Έτουργοί
Έτωτε ο:ν.ών Ο ίκον ομ : κών

ΛΗΜ. ΜΠΙΤΣΙΟΣ ETAIT. ΛΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΤΜΕΧΑΙ ΔΙΑΤΑΖΕΙΣ 
Α.Χ. 408/1968.

Άρ-δοον 1.

1. Τό τροβλετόμενοι/ ύτό τού άρδρου 3 ταράγρ., α) τή; 
Συμφωνία; χεταςύ Έλλάοο; καί Βουλγαρία; τή; 9η; Ιου
δαίου 1964. κυρωδείτη; ο:ά τοϋ Χ.Λ. 4393/li964. τοτόν τώ··< 
έττά εκατομμυρίων οολλαρίων Η.Π.Λ. κατανεμετα: ώ; άκο- 
7.ού-δω;:

α) Ποτόν τέντε (5) έκατομμυρίων οολλαρίων εί; τού; 
οιωχ-δέντα; ύτό τών βουλγαρικών αρχών, άτό 24 Ατρ:λ:ου



ο

1941 μέχρι τής 28ης /Οκτωδρίον 1944. τννεκεια τής ΰττο 
τούτων κατοχής τμήματος τής Ελληνικής έκικρατειας. ώς 
οίτο! κ.αΛορίζοντα: έν τφ έκομένω άρ-ύρω.

Πράξεις διωγμού -δεωρούνται κάντα τα μέτρα των όονλ- 
•α ρικών ττρατιωτικών ή κολιτικών αρχών κατοχής ή οργά

νων αύτών. άκοκαλονμένων όρεξής όονλγ'αρικών αρχών καττ 
χής. έο" ότον τά μέτρα ταντα ήταν αντίθετα κρος τούς κα
νόνας τον διεθνούς δίκαιον ττερ': κατοχής εχθρικών έδαρών. 
έτττέοοντο δέ κατά κροτώκων τού άμαχον κληδντμού.

ρ,-) Ποτόν δύο (2) έκατομμνρίων οολλαρίων είς ρντικά ή 
νοαικα κροτωκα, νκοτταντα νλικ.ας &ν Βον/.γ'αρια _τ(μaτ 
κατά το χρονικόν διάττημα άκο 1ης Σεκτεμόριον 1939 μεχρ’.ς 
9ης ‘Ιουλίου 1904 τννεκεια ενός ή ν.ειό'ω.ν εκ τών ά.αρε- 
τομενων εν τφ αρ-δρω 1. καραγγο. ί 1. - - a ο. ρ ■ η - ·- f J / '»” 
τ-άείτης Έλληνοόονλγαρ ική ς Σαμοών ία ς λόγων ip' ότον τα 
κροτωκα ταότα κέκτηνται τήν ελληνικήν Ϊ6αγένειαν κατά 
την έναρξιν τής ίτχύος τον καρόντος νόμον.

Κατά τήν άκοτίμητιν τών έν τώ έδαρίω τούτω ζημιών λαμ- 
τάνονται ύκ’ οψιν μόνον α! -δετικά! τοιανται.

2. !Ακα:τήτε:ς έναντι τής Βονλγαρίας κλήν τών άναγρα- 
τομένων έν τή κροηγονμένη καραγράρω ο εν δύνανται. κα·5 
οιονδήκοτε τρόκον. νά ίκανοκοιη-δονν έκ τον καταόλη-δέντος 
νκό τής Βονλγαρίας κοτον άκοζημιώτεως τών 7 εκατομμυ
ρίων οολλαρίων_________ ___ ________ — ----------------------------

Α.Ν. ύκ’ άρ’.-S. 22/1907

Άρ-Spov 6.
1.
ο

3. Διά τήν κά'.,νψιν τών οακανών κερί ών τό άρ-δρον 4 τον 
καρόντος ένεργείται νκό τής Τρακέζ-ης τής Ελλάδος κρα- 
τητ’.ς κοτοττού έκ 1.505s εκ! τών καταόαλλομένων εις τονς 
δικαιούχους κοτών άκοζημιώτεως. όκερ άγεται εις κιττωτιν 
ειδικού λογαρ'.ατμον τού Λημοτίον κινούμενου δι’ έντολών τον 
έκί τών Εξωτερικών Ύκονργον.

ΣΧΕΛΙΟΝ ΝΟΜΟΓ

Περί ρν-δμίτεως -δεμάτων άκοζημιούτ-εως το.
καί άλλων τ:νών γεγονότων.

εκεια κ:/.·εε:κων

Άρ-δρον 1.

Έκ τον διατε-δέντος όάτε: τον άρ-Spov 1 καρ. 1 κερίκτ. α' 
τον Α.Ν. 40S/19GS «κερί ο:ανομής τής άκοζημιώτεως ήν 
κροόλέκε: ή έλλην ο ο ονλγ α ρ : κ ή τυμρωνία τής 9.7.1964. κν- 
οω-δεΐτα διά τον Ν.Λ. 4393/1964» κοτον τών κέντε (5) έκα- 
τομμνρίων οολλαρίων κρός άκοζημίωτιν τών διωχ-νέντων νκο 
τών όονλγαρ’.κών Αρχών Κατοχής κοτον δραχμών είκοτι τετ- 
τάρων ,24 ι εκατομμυρίων κροττι-δεται είς τό νκό τον άρ-δρον 
1 καρ. 1 κερίκτ. ρ' τον Α.Ν. 40SΊ 90S κροόλεκόμενον κον
δυλίου τών όνο . 2 · έκατομμνρίων οολλαοίων /.α! ΐ'ατ.·!::ν: 
κρός άκοζημίωτιν τών νκοττάντων νλ’.κάς ζημίας έν Βονλ- 
••αρία. κ.ατά τά ειδικώτερον έν τώ νομω τοντω οριζόμενα.

"Αρνρον 2.

1. Εάν μετά τήν έρ:ττ:κήν κρ:τ:ν άκατών τών ύκοόλη-δει- 
τών όάτε: τον Ν.Δ. 3776/1957 «κερί κνρώτεως τής έν Ά- 
-δήναις τήν 25ην Ανγονττον 1956 νκογραοείτης έλληνορον- 
μανικής τνμρωνίας «κερί διακα/cvi: μού τών μεταξύ τών ον; 
χωρών έκκρεμών οικονομικών ζητημάτων.· αίτήτεων άκοζη- 
μ,ίωτεως καί τήν καταοολήν είς άκαντας τονς άναγνωριτ-δέν- 
τας δικαιούχους τον κα-δοειτ-δέντος. δυνάμει κο:νών Γκονρ- 
γ:κών Ακοράτεων τον Γκονργον Εξωτερικών καί Οικονο
μικών. εκδο-δειτών μ.έχρ: τής δημοτιεύτεοις τον καρόντος. κο
τοττον άκοζημιώτεως ήνελεν άκομείνε: νκόλοικον έκ τών κον- 
δνλίων κερί ών κροόλέκε: τό άρ-δτον 2 τον Ν.Λ. τούτον. τούτο 
κροττι-δεται. κατ ΐτα μερίδια. είς τά κροόλεκέμενα νκό τον 
αρ-δρον 2 καρ. 1 τον Α.Ν. 56/ 190S «κερί κατανομής με- 
τακν τών ο:κα:ονχων τον καταόληνητομένον νκό τής ρονμα- 
ν:κής Ιννόερνήτεως. όάτε: τής κνρω-άείτης ο:ά τον Α.Ν. 55'

1967 «κερί κνρώτεως τών_ νκογρα;ε:τών τήν 2αν Σεκτεμ- 
όρίον 1966 μεταξύ τής Ελλάοος καί τής Ρουμανίας Σνμςω- 
ν.ών» σνμςωνίας κοτον άκοζημιώτεως κα; άλλων τ’.νών ο:α- 
τάξεων» ώς τούτο έτροκοκο:ή-5η ο:ά τον άρνρον 1 τον Ν.Λ. 
858/1971 «κερί τροκοκο:ήτεως. τνμκληρώτεως κλκ. τού 
Α.Ν. ύκ άρ’.ύ. 567. OS·, ονο κοντύλια καί ο:ατί-άετα: τνμοίυ- 
νως κρός τάς Σ:ατάξε;ς τού νόμον τοντον.

2. Εν κερικτώτει άτκήτεως αίτήτεως άκνρωτεως ενώκ:ο. 
τού Σνμόονλίον τής Εκ:κρατε!ας ή κατά τήν κροηγονμένην 
καράγραςον ο'άύετις τού ύκολοίκον τών κονονλίεον -νέλε: ένερ- 
γηύή μετά τήν έκόίκαν.ν τής αίτήτεως άκνρώτεως.

3. Ή δικηγορική άμοιόή τιά καοατχεύείτας ύκηρετίας έκ. 
νκο·5έτεων άκοζημ'.ώτεων κροόλεκομενων ύκό τον Ν.Λ. 377G, 
1957 ύκολογίζετα: έκ: τού τελ’.κώς καταόαλλομένον. όάτε:
τοΟ έν λέγω νόμου, ε:!; ε/.αττον ό:7.α:ο0χο'
ζεως. Ό υ-;λογ::μος : ΰ το ; y.z ί ; /*:.·μ : ά > ε :
ένάρςεως τή; ίτχύο; τοΰ ζαρόντο; νόμου
νιας ζερ'ι ΟΓ/.ηγορ'./.ή; άμοιόή;.

Άρύρον 3.

1. Άκό τής δημοτ:εύτεως τού καρόντος ή κροόλεκομένη 
ύκό τον άρύρον 6 καρ. 3 τού Α.Ν. 22 1967 κράτη;.ς ι:50> 
έκί τών καταόαλλομένων είς τούς ο:κα:ούχονς αίγνκτ:ακών 
άκοζημιώτεων _κρός _άντ:μετωκ:τ:ν τών—τα κανών έκτε/.έτεΒ;. 
τής έλληνο-αίγνκτ:ακής τνμςωνίας τής 26ης Σεκτεμόρίον 
1 9GG μειοντα: είς 0.505έ.

2. Είς κερίκτωτιν /.αύ" ήν τό έκ τής άνωτέρω κρατήτεως 
κατ’ έτος σνγκεντρούμενον τννολ’.κόν κοτόν νκερόαίνε: τό έν 
(1) έκατομμύριον οραχμών, τό έκί κλέον κοτόν μεταοέρετα:. 
είς τό τέλος έκαττον ημερολογιακού ετονς. είς τον νκό τού 
ap-SpOv 5 τον Α.Ν. 22/1967 κροόλεκόμενον «λογαρ’ατμόν αί- 
γνκτ'.ακών άκοζημιώτεων» καί δ:ατί·1*ετα! ύκέρ τών δικαιού
χων.

"Αρνρον 4.

1 κολοικα ακα:τήσεων άναγνώρ:τ·άέντων δ:κ.α:ούχων οννά- 
με: άκοοάτεων τών Έκιτροκών τών άρνρων 9 Α.Ν. 408,' 
1968 κ.α: 3 Α.Ν. 567/1968 έξοολονντα: όλοτχερώς. έτ £το·- 
ταύτα δεν ύκερόαινονν το κοτον τών δραχμών δύο χιλιάδων 
(2.000) κατά δικαιούχον.

"Αρνρον 5.

Η ίτχνς τον καρόντος άρχεται άκό τής δημοτιεύτεώς τον 
διά τής Έρημερίδος τής Ιννόερνήτεως.

Εν Ανήναις τη 3 Φεόροναρίον 1976 

Οι Γκοντγο:
ΕΞωτεεικών

ΛΗΜ. ΜΙΪΙΤΣΚιΣ
Οικονομικών

ΕΓΑΓΓ. ΛΕΒΛΕΤΟΓΛΟΓ

Ε Κ Θ Ε Σ I Σ

Άρ:·5. 151/28/1975
Τον Γενικού Αογιττηρίον τού Κράτονς άρΛτον 75. καράγρ 

J τού Συντάγματος έκί τού τχεδίον Νόμον τού Τκονρ- 
γειον Εξωτερικών «κερί, ρνέμίτεως νεμάτων άκοζημ.ιώ- 
τεως τννεκεια κολεμικών καί άλλων τινών γεγονότων».

Λια τών διατάξεων τού ώς άνω Νομοτχεδιον. δι’ ών τκο- 
κειται ή ρνύμιτις ώριτμενων εκκρεμών -δεμάτων ά·/αοε;ομ.έ- 
νων είς δικαιούχους Βουλγαρικών. Ρουμανικών καί Αίγνκτια- 
κών άκοζημιώτεων ύκοττά-'τατ ύλικάς ζημίας τννεκεια έ-ννι- 
κοκοιήτεως ή έγκαταλείύεως τών είς τας χώρας ταύτας κε- 
ριοντιών των κλκ.. δε» κροκαλειται δακάνη τού Κοατικού 
î 1 ρονκολογιτμον.

Έν Α·3ήνα:ς τή 19 Νοεμόρίον J 975 

Ό Γενικό; Λιεν-ύνντή:
ΝΙΚ.ΒΑΛΗΣ


