
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ιτό σχέδιο νόμου γιά την άναγνώριση της Εθνικής Αντί
στασης τού Ελληνικού Λ αοϋ εναντίον των στρατευμάτων 
κατοχής 1941-1944.

Πρός ι>1 Βονλή ιών Ελλήνων

Ή ’Εθνική μας Αντίσταση κατά τής Φασιστικής-Χαζι- 
τικής Κατοχής, καθολική, αύθόρμητη καί οργανωμένη, άττο- 
ελεϊ αληθινή εποποιία στή νεώτερη Ελληνική Ιστορία καί 
υνέχεια τού Ορυλικου Αλβανικού Επους.
Ό Έθνικοαπελευϋ:ρωτικός άγων ας τού 1941-44 ήταν 
ουσική συνέχεια τού Έθνικοαμυντικοϋ άγώνα τού 1940-41.
Ό Ελληνικό; Λαός δεν υποτάχτηκε καί μετά την κατά- 

νύη τής Χώρας άπό τις Δυνάμεις τοϋ "Αξονα. Έξακολού- 
ησε να αγωνίζεται κατά τοϋ εχθρού γιά τήν απελευθέρωση 
7ε Πατρίδας. Ό άγώνας αυτός κρίνεται ώς · πολεμική 
τάξη αντάξια γιά τήν ευγνωμοσύνη τοϋ "Εθνους.
Τό "Εθνος τιμά καί ευγνωμονεί τις Έλληνίδες καί τούς 

ολληνες. αγωνιστές καί πολεμιστές.
Οί γενναίοι πολεμιστές τοϋ ’Αλβανικού "Επους καί οί ή- 
,ζζ καί οί ήρωίδες πού θερίστηκαν άπό τό εκτελεστικό άπό- 
τασμα, οί 200 τής Καισαριανής καί τοϋ μπλόκου τής Κοκ- 
/ιάς, οί 118 μάρτυρες τής Σπάρτης, τών Καλαβρύτων καί 

υύ-Λιστόμου, πού έγιναν βορά τής ναζιστικής θηριωδίας,- 
υπερασπιστές των οχυρών τοϋ Ροϋπελ όπως καί οί άντάρ- 
ς τής Ρούμελης, τής ’Ηπείρου καί τής Μακεδονίας, τής 
ρήτης, τών νηνιών καί τοϋ Μωρηα, όπως καί ό Λαός τής 
ιθήνας πού έναντιώΟηκε μαζικά στήν επιστράτευση, έκπλή- 
ισαν, τό ίδιο χ' έος καί τήν ίδια αποστολή : ·

Τό χρέος πρός νήν Πατρίδα, τήν Εθνική ’Ανεξαρτησία καί 
·;/ Ελευθερία.
Στις Χώρες τής Ευρώπης'ή ’Αντίσταση κατά τής Φασι- 

πκής-Ναζιστικής Κατοχής, μέ μοναδικό κριτήριο τή δράση 
/.τά τών κατακτητών, άναγνωρίσθηκε. τιμήθηκε καί προ- 
άλλεται σαν ένας άπό τούς υψηλότερους τίτλους τιμής. ·

Στην Έλλάία. επί 40 ολόκληρα 
ταγενέ-τερα βίαια έμςυλιοπολεμιαά π 
; μέρες μας τήν πλήρη έιν.αίωεη τ 
ιιών 'τής Έ·3νΐ7.ής μας ’Αντιστάτης 
α νομοθετική καί ιστορική της άποκ

χρόνια άπό τότε, τά' 
ά-5η, εμπόδισαν μέχρι 
ών αγώνων. καί τών 
κα·3ώς καί τήν άντά- 
ατάσταση.

Ή συμμετοχή στις περισσότερες άντιστασιακές όργανώ- 
θεωρήθηκε πράξη γιά τήν οποία οί αγωνιστές τιμωρή- 

καν, ενώ οί άντιστασιακοί σύρθηκαν στις φυλακές καί στά 
εατόπεδα εξορίας. Σέ άρκετές περιπτώσεις επιβραβεύτηκε 
ίοσιλογισμός καί ή ύποτέλεια. ... · . .. ....· .<·'
Σκοπός καί φιλοδοξία τοϋ προτεινόμενου σχέδιου νόμου 
αι αποκλειστικά ή άποκατάσταση τής Εθνικής μνήμης καί 
; ιστορικής άλήθειας. '
Η τοποθέτηση στό άνάλογο ιστορικό βάθρο τοϋ πιό με-' 

λειώδους γεγονότος τής νεώτερης Ελληνικής Ιστορίας,
; Εθνικής μας ’Αντίστασης, μακρύά άπό προκαταλήψεις 
• χωρίς τις καταβολές τών γεγονότων καί τοϋ εμφυλίου,) 
j άκολούθησαν, άποτελεϊ πάνω άπ’ όλα πράξη, πού οδηγεί 
γ ’Εθνική Συμφιλίωση. 1· υ υ ■■ ·..■
Μέ τό άρθρο 1 όριοθετεΐται ή έννοια τής αντιστασιακής 
ίσης, πού θετικά άναγνωρίζεται ή μέ κάθε τρόπο δράση 
τά τών στρατευμάτων Κατοχής καί αρνητικά ή μή συνερ- 
τία μέ τούς καταχτητές. ·
Μέ τό άρθρο 2 όριοθετεΐται ό εδαφικός χώρος πού άπο- 
εσε πεδίο αντίστασης μέ τήν έννοια τοϋ άρθρου 1.
Μέ τό άρθρο 3 καθορίζεται ή άφετηρία καί ό χρόνος λήξης 
> αντιστασιακών ενεργειών, πού χρονικά διαφέρει άπό 
κόχη σε περιοχή. Γιά τήν πρωτεύουσα καθορίζεται ή 
10.1944, ημερομηνία άφιξης τοϋ τότε Πρωθυπουργού 
Παπανδρέου, στήν Ελλάδα,- γιά τήν Κρήτη ή 28.5.1945 
το μην ία άπ οχώρησης καί τών τελευταίων τμημάτων τοϋ 
ατού κατοχής καί γιά τά Δωδεκάνησα ή S.5.1945.

Μέ τό άρθρο 4 έπαναφέρεται, σέ ισχύ ό Α.Ν. 971/49 καί 
τό Ν.Δ. 1104/1949 πού τόν κύρωσε, όπως καί κάθε -τρο- 
ποποιητικός νόμος καθώ: καί τά διατάγματα πού έκδόθηκαν 
σέ εκτέλεσή του.

Μέ τά άρθρα 5, 6. / καί 8 τοϋ ύπό ψήφιση νόμου τρο
ποποιούνται τά άρθρα 1. 2. 3 καί τό τελευταίο εδάφιο τοϋ 
άρθρου 6. τοϋ Α.Ν. 9/1/19549, πού άναφέρονται στήν άνα- 
γνώριση τών ’Εθνικών ’Αντάρτικών 'Ομάδων, ’Εθνικών 
’Οργανώσεων Πληροφοριών καί Δολιοφθοράς, καθώς καί 
’Εθνικών ’Οργανώσεων ’Εσωτερικού μέ άπάλειψη προϋπο
θέσεων, πού οδηγούσαν σέ αποκλεισμό μαζικών άντιστασια- 
κών οργανώσεων.

Οί προϋποθέσεις αύτέε ήταν ξένε: πρός τήν ύπαρξη ή 
άντιοτασιακής δράσης. '(' τελευταίος μάλιστα όρος :οϋ άρ
θρου 1 τοϋ Α.Ν. 971/1949 είναι έξω άπό τά χρονικά όρια 
τής ’Αντίστασης γιατί άναφέρεται σέ περίοδο κατά τήν όπ.ία 
ή ξένη Κατοχή καί ή Αντίσταση είχαν λήξει.

"Ας σημειωθεί ότι ό Α.Ν. 971/1949 έκδύθηκε σέ εκπλή
ρωση επιταγής τής Δ' ’Αναθεωρητικής Βουλής διατυπωμένης 
στό Ζ' Ψήφισμά της άπό 27/31 ’Ιουλίου 194G. Τό ψήφισμα 
αύτό δεν περιέχει κανένα άπό τού; όρους καί τούς περιο
ρισμούς πού διατυπώνονται στον Α.Ν. 971/1949 ό όποιος 
έτσι, έμφανίζεται άντίθετος πρός τό Ψήφισμα τούτο, βασικό 
καί ηύξημένης τυπικής ισχύος πλαίσιο γιά τήν’Αντίσταση.

Μέ τό άρθρο 9 καθορίζονται ονομαστικά στήν παράγραφο α' 
οί ’Οργανώσεις- ’Εθνικής ’Αντίστασης. Στις ’Οργανώσεις 
αύτές έλαβε 'μέ κάθε τρόπο μέρος ή συντριπτική πλειοψηφία 
τοϋ Ελληνικού Λαοΰ, πολεμώντας στά βουνά, στούς κάμπους 
καί στις πόλεις τής Πατρίδα; τούς καταχτητές.

Μέ τήν παράγραφο β' τοϋ ΐδιου άρθρου, διευκρινίζεται ότι 
έκτος άπό τις ονομαστικά άναφερόμενες στήν παράγραφο α' 
άντιστασιακές οργανώσεις είναι καί όσες άναγνωρίσθηκαν 
μέ τά Β.Δ. πού έδόθηκχν σέ εκτέλεση τοϋ Α.Ν. 971/1949.

Μέ τό άρθρο 10, τήν παράγραφο 1 καθιερώνεται σάν ή
μερα Πανελλήνιου Εορτασμού τής Εθνικής ’Αντίστασης ή 
’Επέτειος τής Μάχης τοϋ Γοργοπόταμου. Ή μάχη άύτή 
σταθμός τής αντιστασιακής δράσης, στήν Ελλάδα, αποτελεί 
ταυτόχρονα μέ τόν ενωτικό της χαρακτήρα ιστορική διδαχή 
πελώριας σημασίας γιά τις έπερχόμενες γενιές. Μέ τήν πα
ράγραφο 2 τοϋ ίδιου άρθρου, άναγνωρίζεται ή άνάγκη άνέ- 
γερσης μνημείου τής καθολικής άντίστασης τού 'Ελληνικού 
Ααοϋ στό χώρο τής μάχης, συμβόλου τοϋ πνεύματος τής 
’Ελευθερίας καί τής ’Ανεξαρτησίας τοϋ "Εθνους. . . t

Μέ τό άρθρο 11 έπιχειρεΐται ή άποκατάσταση έκείνων πού' 
προσέφεραν τή ζωή, τή σωματική τους άκεραιότητα, τήν 
προσωπική τους έλευθερία καί τήν επαγγελματική τους άνέ- 
λιξη, θυσία γιά τήν άπελευθέρωση τής Πατρίδας άπό τούς 
ξένους καταχτητές. Τό ίδιο δικαίωμα άποκατάσταση;/ άνα-, 
γνωρίζεται στούς γονείς καί συζύγους τών παραπάνω κατη-; 
γοριών όπως συγκεκριμένα άπαριθμοϋνται στό άρθρο 11.· Γ

; .· ·*■ ν . „·.Λ J*
Στήν παράγραφο 2 τοϋ ίδιου άρθρου διευκρινίζεται ότι τά 

συνταξιοδοτικά θέματα πού δημιουργοϋνται θά ρυθμισθοϋν, 
μέ ειδικό νόμο, όπως άλλωστε ορίζει ρητά τό άρθρο 73 τοϋ 
Συντάγματος και ότι μέχρι τότε θά συνεχίζεται ή ισχύς τοϋ 
Ν.Δ. 412/1970. Κατά τή φάση αυτή θά άντιμετωπισθοϋν 
ορισμένες άπό τις περιπτώσεις τοϋ Ν.Δ. αύτοϋ μέ καθαρά 
κοινωνικά κριτήρια άφοϋ άποδεσμευθοϋν άπό όποιαδήποτε" 
πολιτική στήριξη. ; _.ϊ

Μέ τό άρθρο 12 εξουσιοδοτούνται'οί Υπουργοί Προεδρίας, 
Έθν. Άμύνης, ’Εσωτερικών, Οικονομικών καί Δημόσιας' 
Τάξης νά επεκτείνουν μέ Προεδρικά Διατάγματα δυνητικά 
τά ευεργετήματα πού προβλέπονται στά άρθρα 3 , 10, 11, 
12, 13, 14 καί 15 τοϋ Α.Ν. 971/49 καί στις κατηγορίες πού 
προβλέπονται στήν παρ. 1 τοϋ άρθρου 11, μέσα σ’εξι μήνες 
άπό τή δημοσίευση τοϋ ύπό ψήφιση σχεδίου νόμου. ' '*'·

Μέ τό άρθρο 13 καταργοϋνται τά Ν.Δ. καί κάθε διάταξη 
πού ρύθμιζε τά θέματα τοϋ παρόντος νόμου μέ άλλο τρόπο. 
Συγκεκριμένα καταργοϋνται τό Ν.Δ. 179/1969 όπως τρο
ποποιήθηκε στή συνέχεια μέ τό Ν.Δ. 936/1971 καί Ν.Δ.
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1099/1974 περί. . .Εθνικής ’Αντίστασης. Τά νομοθετήματα 
αύτά αποτελούν παραχάραξη τής Εθνικής ’Αντίστασης γιατί 
έπιδίωξαν καί έπέτρεψαν την άναγνώριση Οργανώσεων καί' 
προσώπων πού απροκάλυπτα συνεργάσθηκαν με τούς κατα- 
κτητές καί άποκηρύχθηκαν τότε άπό τις ^Συμμαχικές ’Αρ
χές καί τις ’Ελεύθερες 'Ελληνικές Κυβερνήσεις.

Θεωρούμε εθνικό χρέος την ολοκληρωτική κατάργηση των 
απαράδεκτων αυτών νομοθετημάτων πού θέσπισε ή έφτάχρονη 
δικτατορία.

Μέ τό άρθρο 14 ορίζεται ή έναρξη ισχύος τοϋ παρόντος 
νόμου.

"Υστερα άπό τά πάρα πάνω καί μέ την βεβαιότητα ότι μέ 
τό σχέδιο νόμου πού σάς υποβάλλουμε «Για την άναγνώριση 
τής ’Εθνικής ’Αντίστασης τοϋ Ελληνικού Λαού εναντίον 
των στρατευμάτων κατοχής 1941-1944», άποκαθίσταται ή 
ιστορική άλήθεια άναφορικά μέ τό μεγαλειώδες γεγονός τής 
πρόσφατης 'Ελληνικής 'Ιστορίας, τήν Εθνική μας ’Αντί
σταση, παρακαλοϋμε για τήν ψήφισή του.

’Αθήνα, 28 ’Απριλίου 1982
Ό Πρωθυπουργός 

Καί 'Υπουργός Εθνικής Άμύνης 
ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΓ

Οί 'Υπουργοί
Προεδρίας Κυβερνήσεως Εσωτερικών "

ΑΓΑΜ. ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΑΣ ΓΙΩΡΓ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ
Οικονομικών Δημοσίας Τάξεως

MAN. ΔΡΕΤΤΑΚΗ Σ ΓΙΑΝ. ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗΣ

AlAfTASEia ΠΟΥ ΚΑίΤΑΡΓΟΥΝΤΑί' : ι · ;· /
; Ή ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΝΤΑΙ . . ·._ .

1. Μέ.τά άρθρα 5,6,7 καί 8 τοϋ σχεδίου νόμου άντι- 
καθίστανται τά άρθρα 1,2,3 καί τό τελευταίο έδάφιο τοϋ 
άρθρου 6 τοϋ Α.Ν. 971/1949 ποΰ κυρώθηκε μέ τό Ν.Δ. 
1104/1949 καί τροποποιήθηκε καί συμπληρώθηκε μέ τον 
Α.Ν. 1919/1951, τό Ν. 2272/1952 καί τό Ν.Δ. 4089/1960.

«"Αρθρον 1.

Έθνικαί Άνταρτικαί 'Ομάδες.
Κατά τον παρόντα Νόμον Έθνικαί Άνταρτικαί 'Ομάδες 

νοοϋνται αί ένοπλοι Άνταρτικαί 'Ομάδες αί άγωνισθεϊσαι 
κατά τοϋ κατακτητοϋ κατά τήν κατοχήν έθνικώς, άναγνω- 
ρισθεϊσαι καί ένταχθεΐσαι εις τό Συμμαχικόν Στρατηγεϊον 
Μέσης Ανατολής καί τελοϋσαι έν επαφή μετ’ αύτοΰ ή τών 
'Ελληνικών Κυβερνήσεων τοϋ Έξωτερικοϋ ή τών έν Έλλάδι 
άντιπροσώπων αύτών ή τών άνεγνωρισμένων ΰπ’ αυτών 
Γενικών Αρχηγών αντάρτικών ομάδων, αϊτινες συνεμορ- 
φώθησαν πάντοτε μέ τάς διαταγάς καί οδηγίας αύτών καί 
έτήρησαν πιστώς τά προς τό εθνικόν συμφέρον συναφθέντα 
σύμφωνα, δέν παρήκουσαν δέ είς τήν περί διαλύσεως δια
ταγήν τής νομίμου 'Ελληνικής Κυβερνήσεως.

Άρθρον 2.

Έθνικαί ’Οργανώσεις πληροφοριών καί δολιοφθοράς. 
Τοιαϋται νοοϋνται αί έν 'Ελλάδι συγκροτηθεΐσαι ’Οργανώ
σεις αί άσχοληθεΐσαι :

α) Μέ τήν συγκέντρωσιν καί διαβίβασιν είς τό Στρατη- 
γεϊον Μέσης Ανατολής καί τών έν τώ Έξωτερικώ Ελλη
νικών Κυβερνήσεων πληροφοριών φύσεως στρατιωτικής άφο- 
ρωσών τήν δύναμιν, σύνθεσιν, έφοδιασμύν, μετακινήσεις 
κ.λπ. τών στρατευμάτων κατοχής καί,

β) Μέ τήν ένέργειαν συστηματικών πράξεων δολιοφθο
ράς είς εγκαταστάσεις έν γένει καί στρατιωτικά έργα τών 
κατακτητών, εις πλωτά ή χερσαία μεταφορικά μέσα άνή- 
κοντα είς τούτους ή χρησιμοποιούμενα ύπ’ αύτών κ.λπ. 
έφ’ όσον αί άνωτέρω οργανώσεις συνεκροτήθησαν ή άνε- 
γνωρίσθησαν έπισήμως ύπό τοϋ Στρατηγείου τής Μέσης 
Ανατολής, έλάμβανον παρ’ αύτοϋ τά προς έκτέλεσιν τής 
άποστολής των μέσα, έξετέλεσαν πάντοτε τάς έντολάς τούτου

καί δέν παρήκουσαν είς τήν περί διαλύσεως διαταγήν τής 
νομίμου Ελληνικής Κυβερνήσεως. · -'t-rrr

«Έν τώ- έκτω στίχω τοϋ έδαφίου β' τοϋ άρθρου 2 τοϋ 
ώς άνω κυρουμένου Α.Ν. 971/49 καί μετά τάς λέξεις «Μέσης 
Ανατολής» προστίθεται ή φράσις « ή τών έν τώ έξωτερικώ 
Ελληνικών Κυβερνήσεων, ή τών έν Έλλάδι άντιπροσώπων 
αύτών ή τών Γενικών Αρχηγών», (άρθρο δεύτερο παρ. 1
Ν. Δ/τος 1104/1949)».

Άρθρον 3. - . -,

Έθνικαί ’Οργανώσεις Εσωτερικού.
Τοιαϋται θεωρούνται :

α) Αί κατά τήν περίοδον τής κατοχής συγκροτηθεΐσαι 
έν Έλλάδι ’Οργανώσεις προς άντίστασιν κατά τοϋ κατα
κτητοϋ καί'συμμετοχήν είς τον απελευθερωτικόν άγώνα 
διά τής συγκροτήσεως Αντάρτικών 'Ομάδων, ή ομάδων, 
δολιοφθοράς ή κατασκοπείας ή μυστικού έθνικόφρονος τύπου, 
ή υπηρεσιών διαφυγής, έφ’ όσον αί οργανώσεις αύται έτε- 
λουν έν έπαφή μετά τοϋ Στρατηγείου τής Μέσης ’Ανατολής 
ή τών έν τώ Έξωτερικώ 'Ελληνικών Κυβερνήσεων καί 
ένήργησαν συμφώνως μέ τάς παρ’ αύτών δοθείσας έντολάς, 
έτήρησαν πιστώς τά πρός τό έθνικόν συμφέρον συναφθέντα 
σύμφωνα καί δέν παρήκουσαν είς τήν περί διαλύσεως δια
ταγήν τής νομίμου. Ελληνικής Κυβερνήσεως καί 
-·- β) Αί κατά τήν αυτήν περίοδον έν ταΐς πολεσι, κωμοπό- 
λεσι καί χωρίοις ίδρυθεΐσαι καί άναγνωρισθεΐσαι ώς τοιαϋται 
ύπό τών Αρχηγών τών Εθνικών Αντάρτικών 'Ομάδων 
τής περιοχής τοϋ οικείου Αρχηγείου.

«Έν τώ όγδόω στίχω τοϋ έδαφίου α' τοϋ άρθρου 3 τ,οϋ 
αύτοϋ Α.Ν. 971 καί μετά τάς λέξεις «Ελληνικών Κυβι μ
υήσεων» προστίθεται ή φράσις «ή· τών έν Έλλάδι άν-κ- 
προσώπων αύτών ή τών Γενικών Αρχηγών» (άρθρο δεύ
τερο παρ.· 2 Ν. Δ/τος 1104/1949)». - J:'J1

Άρθρον 6. . -,.
Αρχηγοί ή Διοικοϋσαι Έπιτροπαί Ε.Ο. Πληροφοριών καί 
δολιοφθοράς καί Ε.Ο. Εσωτερικού καί Μέλη τών οργανώ

σεων τούτων.
1. Αρχηγοί ή μέλη Διοικουσών Επιτροπών Εθνικών 

Όργανούσεων Πληροφοριών καί δολιοφθοράς καί Εθνικών 
’Οργανώσεων Εσωτερικού, θεωρούνται οί συγκροτήσαντες 
καί διοικήσαντες έπί έν έξάμηνον τούλάχιστον όργάνωσιν 
έκ τών έν άρθροις 2 καί 3, έδάφιον α' τοϋ παρόντος άναφε- 
ρομένων.

2. Μέλη Εθνικών Όργανούσεων Πληροφοριών καί δο
λιοφθοράς, θεωρούνται οί ύπηρετήσαντες είς τάς έν άρθρω 
2ω τοϋ παρόντος οργανώσεις ύπό τάς αύτάς έν παραγράφω 
2ω τοϋ προηγουμένου άρθρου άναφερομένας προϋποθέσεις.

Μέλη Εθνικών ’Οργανώσεων Εσωτερικού θεωρούνται οί 
έν έδαφίω γ' τής παραγράφου 2 τού άρθρου 8 τοϋ παρόντος 
άναφερόμενοι.

«Είς τό τέλος τής παραγράφου 2 τοϋ άρθρου 6 τοϋ αύτοϋ 
Α.Ν. 971 προστίθεται παράγραφος 3 έφουσα ούτω :

«3. Οί έν άρθρω 9 παράγρ. 4 στερούνται τών έν τή 1 
καί 2 παραγράφω ιδιοτήτων», (άοθρο δεύτεεο παρ. 4 
Ν. Δ/τος 1104/1949)».

2. Μέ τό άρθρο 13 τοϋ σχεδίου νόμου καταργοϋνται :
α) Τό Ν.Δ. 179/1969. τό Ν.Δ. 936/1971 καί τό Ν.Δ. 

1099/1972.
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Περί Εθνικής Αντιστάσεως.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΒΑΣΙΑΕΥΣ ΤΩΝ ΕΑΑΗΝΩΝ
Προτάσει τοϋ Ήμετέρου 'Υπουργικού Συμβουλίου, άπε- 

φασίσαμεν καί διατάσσομεν :

Άρθρον 1.
Εθνική ’Αντίστασις.

1. Εθνική Αντίστασις, κατά τήν έννοιαν τοϋ παρόντος.



— 3 —

νοείται τό σύνολον των εθνικών αγώνων των διεξαχθέντων 
τρό τής ένάρςεως των εχθροπραξιών τοΰ Δευτέρου Παγκο
σμίου Πολέμου, δϊαρκοΰντος τούτου ή μετά τήν λήξιν 
ιΰτοϋ, πλήν τών άναληφθέντων ύπό τών τακτικών μονάδων 
-ών ’Ενόπλων Δυνάμεων καί τών Σωμάτων- ’Ασφαλείας 
-ής Χώρας, τών άποσκοπούντων γενικώς εις τήν άποκατά- 
ττασιν τής εξουσίας τοΰ Ελληνικού Κράτους έπί τοΰ Έλ- 
ηνικοΰ Εθνικού Χώρου, καί περιλαμβάνει, υπό τάς προϋ

ποθέσεις καί περιορισμούς τοΰ παρόντος, τούς κάτωθι εΐδι- 
ιώτερον άγώνας :

α) τούς άπό τοΰ έτους 1922 άγώνας ή ένεργείας λα- 
ίούσας χούραν έπί εθνικών εδαφικών περιοχών τελουσών ύπό 
ιαθεστώς προσαρτήσεως εις ξένην επικράτειαν καί εύρι- 
τκομένων ήδη εντός τών ορίων τής 'Ελληνικής ’Επικρά
τειας, σκοπούσας δέ εις τήν διά παντός μέσου ανατροπήν 
-ής ξένης κυριαρχίας καί τήν ένταξιν τούτων έν τή Έλλη- 
ική Επικράτεια.
β) τούς άγώνας τούς διεξαχθέντας, άπό τοΰ πέρατος τών 

ν Έλλάδι κανονικών επιχειρήσεων τοΰ πολέμου 1940-41 
•.αί μέχρι τής άπελευθερώσεως, έπί εδαφών τελούντων ύπό 
χθρικήν κατοχήν καί άποσκοποΰντας εις τήν άπελευ- 
έρωσιν τούτων καί άποκ.ατάστασιν τοΰ Ελληνικού Κρά- 
ους. Έν τή έννοια εχθρός περιλαμβάνονται έν προκειμένω 
αί έν γένει ’Οργανώσεις άντεθνικώς δράσασαι καί άποσκο- 

τοΰσαι εις τήν έπιβολήν έν τή Χώρα καθεστώτος διαφόρου 
.οΰ νομίμου τοισύτου ή καί τήν ύποδούλωσιν καί προσάρ- 
ησιν έθνικών έδαφών εις ομόρους Χώρας.
γ) τούς άγώνας τούς διεξαχθέντας μετά τήν άπελευθέ- 

ωσιν τής Χώρας καί άποσκοποΰντας εις τήν καταστολήν 
οΰ κομμουνιστοσυμμοριτισμοΰ, καλουμένου τοΰ λοιποϋ 
ν τώ παρόντί εχθρός, καί τήν επιβολήν τής έννόμου τάξεως.

2. Αί κατά τήν προηγουμένην παράγραφον "πολεμικαί 
τράξεις άναγνωρίζονται άξιαι τής Πατρίδος καί τής εύ- 
νωμοσύνης τοΰ ‘Έθνους.

... Άρθρον 2. . ,- .. .·
", V -τε· Έθνικαί ’Αντάρτικα». 'Ομάδες.
1. Έθνικαί ’Αντάρτικά! 'Ομάδες (ΕΑΟ) νοοΰνται, διά 

ήν έφαρμογήν τοΰ παρόντος, αί ένοπλοι άνταρτικαί ομάδες, 
-ί άγωνισθεϊσαι έντός τών έθνικών πλαισίων κατά τοΰ έχθροΰ, 
ρός άπελευθέρωσιν τών ύπ’ αύτοΰ προσηρτημένων, κατε- 
ομένων ή ελεγχόμενων έθνικών έδαφών ή προς άποκατά- 
τασιν τοΰ Κράτους καί τήν έπιβολήν τής έννόμου τάξεως,
ρ οσον : ,.
α) όργανωθεΐσαι έπί τών εν τή περιπτώσει α' τής παρα- 

:άφου 1 τοΰ άρθρου 1 άναφερομένων έθνικών έδαφών, 
»εγνωρίσθησαν ή έτέλουν έν έπαφή μετά τής νομίμου 
ελληνικής Κυβερνήσεως ή τών οικείων Ελληνικών Π ρο
υνικών ’Αρχών ή τών έν τή Έλλάδι άρμοδίων Κρασι
ών Υπηρεσιών καί ένήργουν πάντοτε συμφώνως πρός 
άς έντολάς καί οδηγίας αυτών.

β) όργανωθεΐσαι μετά τήν ύπό τοΰ έχθροΰ κατάληψιν 
ςς Χώρας ή τμήματος ταύτης, άνεγνωρίσθησαν καί ένε- 
ίχθησαν εις τό Συμμαχικόν Στρατηγεϊον Μέσης ’Ανατολής, 
“έλουν έν έπαφή μετ’ αύτοΰ ή τής Ελληνικής Κυβερνή- 
:ως τοΰ έξωτερικοΰ ή τών έν Έλλάδι έκπροσώπων αυτών 
τής έν Έλλάδι Στρατιωτικής Ιεραρχίας τοΰ πολέμου 

940 - 41, ήτοι άρχικώς τών πέντε άντιστρατήγων καί 
ιτεπειτα τοΰ ένός παραμείναντος έξ αυτών ή τούς ύπό 
νότων άνεγνωρισμένους Γενικούς ’Αρχηγούς ή ’Αρχηγούς 
εθνικών ’Αντάρτικών 'Ομάδων.
γ) όργανωθεΐσαι ή άνασυγκροτηθεϊσαι κατά τήν έν τή 

εριπτώσει γ' τής παραγράφου 1 τοΰ άρθρου 1 χρονικήν 
:ρίοδον, τή έγγράφω ή σιωπηρά έγκρίσει ή έντολή τών 
κειων Στρατιωτικών ή ’Αστυνομικών ’Αρχών, ένήργη- 
’■') πάντοτε συμφώνως προς τάς οδηγίας αυτών, έναντίον 
νΰ έχθροΰ, πρός τό έθνικόν συμφέρον καί πρός έπιβολήν 
,ς έννόμου τάξεως. ~ r
2. Εις άπάσας τάς έν τή προηγούμενη παραγράφω περι

ζώσεις δέον νά συντρέχη ή προϋπόθεσις ότι αί ΕΑΟ αύται 
ηργησαν πάντοτε συμφώνως πρός τάς οδηγίας τών έν τή

αύτή παραγραφω άναφερομένων κατά περίπτωσιν ’Αρχών, 
συνεμορφώθησαν πρός τάς διαταγάς αύτών, έτήρησαν πι- 
στώς τά πρός τό έθνικόν συμφέρον συνάφθέντα Σύμφωνα 
καί δέ-/ παρήκουσαν εις τήν περί διαλύσεως αύτών διαταγήν 
τής νομίμου Ελληνικής Κυβερνήσεως.

Άρθρον 3,

Έθνικαί ’Οργανώσεις Πληροφοριών καί Δολιοφθοράς.
1. Έθνικαί ’Οργανώσεις Πληροφοριών καί Δολιοφθοράς 

(ΕΟΠΔ) νοοΰνται αί κατά τήν περίοδον τής έχθρικής προ-
Λταρτήσεωςή κατοχής συγκροτηθεϊσαι τοιαΰται καί άσχο- 
ληθεϊσαι μέ τήν ένέργειαν συστηματικών πράξεων δολιο
φθοράς εις έγκαταστάσεις, έργα ή μέσα άνήκοντα εις τον 
εχθρόν ή χρησιμοποιούμενα ύπ’ αύτοΰ, ή μέ τήν συγκέντρω- 
σιν πληροφοριών στρατιωτικής φύσεως καί διαβίβασιν αύ
τών πρός :

α) τήν Ελληνικήν Κυβέρνησιν ή τάς οικείας Έλληνικάς 
Προξενικάς Άρχάς ή τάς έν Έλλάδι άρμοδίας Κρατικάς 
Άρχάς ή Υπηρεσίας, μεθ’ ών έτέλουν έν έπαφή καί ών είχον 
έγγραφον ή σιωπηράν έγκοισιν ή έντολήν τοιούτων ένερ- 
γειών καί έφ’ όσον συνεκροτήθησαν έπί τών έν τή περιπτώ- 
σει α' τής παραγράφου 1 τοΰ άρθρου 1 άναφερομένων έθνικών 
έδαφών.

β) τό Συμμαχικόν Στρατηγείου Μέσης ’Ανατολής ή 
τήν έν τώ έξωτερικώ 'Ελληνικήν Κυβέρνησιν ή τούς έν 
Έλλάδι εκπροσώπους αυτών ή τήν έν Έλλάδι Στρατιωτι
κήν Ιεραρχίαν τοΰ πολέμου 1940-41, ώς αΰτη καθορί
ζεται έν τή περιπτώσει β' τής παραγράφου 1 τοΰ άρθρου 
2 ή τούς άνεγνωρισμένους ύπό τούτων Γενικούς .’Αρχη
γούς ή ’Αρχηγούς, ύφ’ ών συνεκροτήθησαν ή άνεγνωρίσθη
σαν καί παρ’ ών έλάμβανον τά πρός έκτέλεσιν τής άποστολής 
των μέσα, έφ’ όσον συνεκροτήθησαν μετά τήν ύπό τοΰ 
έχθροΰ κατάληψιν τής Χώρας ή τμήματος αυτής.

2. Ή διάταξις τής παραγράφου 2 τοΰ άρθρου 2 έφαρμό- 
ζεται άναλόγως καί έπί τών ΕΟΠΔ.

Άρθρον 4. ·- ■

.Έθνικαί ’Οργανώσεις Εσωτερικού. .
1. Έθνικαί ’Οργανώσεις Εσωτερικού (ΕΟΕ) νοοΰνται 

αί κατά τήν περίοδον της έχθρικής προσαρτήσεως ή κατο
χής συγκροτηθεϊσαι τοιαΰται πρός άντίστασιν κατά τοΰ 
έχθροΰ καί συμμετοχήν εις τον άπελευθερωτικόν άγώνα, 
διά συγκροτήσεως ΕΑΟ ή ΕΟΠΔ ή μυστικοΰ έθνικόφρονος 
τύπου ή ύπηρεσιών διαφυγής, έφ’ όσον αί οργανώσεις αύται :

α) συγκροτηθεϊσαι έπί τών έν τή περιπτώσει α'τής παρα
γράφου 1 τοΰ άρθρου 1 άναφερομένων έθνικών έδαφών, 
έτέλουν έν έπαφή μετά τής Ελληνικής Κυβερνήσεως ή τών 
οικείων Ελληνικών Προξενικών ’Αρχών ή τών έν Έλλάδι 
άρμοδίων Κρατικών ’Αρχών ή 'Τπηρεσιών.

β) συγκροτηθεϊσαι μετά τήν ύπό τοΰ έχθροΰ κατάληψιν 
τής Χώρας ή τμήματος ταύτης, έτέλουν έν έπαφή μετά τοΰ 
Συμμαχικού Στρατηγείου Μέσης ’Ανατολής ή τής έν τώ 
έξωτερικώ Ελληνικής Κυβερνήσεως ή τών έν Έλλάδι 
έκπροσώπων αύτών ή τής έν Έλλάδι Στρατιωτικής 'Ιεραρ
χίας τοΰ πολέμου 1940-41, ώς αύτη καθορίζεται έν τή 
περιπτώσει β' τής παραγράφου 1 τοΰ άρθρου 2 ή τών ύπό 
τούτων άνεγνωρισμένων Γενικών ’Αρχηγών ή ’Αρχηγών 
τών ΕΑΟ. . . ·

γ) ίδρυθεϊσαι έν τώ εις τήν προηγουμένην περίπτωσιν β' 
καθοριζομένω χρόνω εις τάς πόλεις, κωμοπόλεις ή χωρία, 
άνεγνωρίσθησαν ώς τοιαΰται ύπό τών έν τή οικεία περιοχή 
Γενικών ’Αρχηγών ή ’Αρχηγών τών ΕΑΟ, περί ών τά 
άρθρα 5 καί 6.

2. Ή διάταξις τής παραγράφου 2 τοΰ άρθρου 2 έφαρμό- 
ζεται άναλόγως καί έπί τών ΕΟΕ.

·■ * Άρθρον 5. ■·*'*·’

Γενικοί ’Αρχηγοί.
1. Γενικοί ’Αρχηγοί τών έν άρθρω 2 ΕΑΟ νοοΰνται οί 

ίδρύσαντες καί διοικήσαντες έπί έξάμηνον τούλάχιστον



πλείονβ τοΰ ενός ’Αρχηγεία ΕΑΟ ή όργανώσαντες καί διοι- 
κήσαντες εύρείας περιοχάς τής Χώρας πρός διεξαγωγήν 
τοΰ άγώνος εθνικής άντιστάσεως, άνεγνωρίσθησαν δέ ως 
τοιοΰτοΐ παρά τοΰ Συμμαχικού Στρατηγείου Μέσης ’Ανα
τολής ή τής Ελληνικής Κυβερνήσεως εξωτερικού ή των εν 
Έλλάδι αντιπροσώπων αύτών. ___

χάς τής Χώρας, αναγνωρίζονται επίσης ώς Γενικοί ’Αρχηγοί 
καί των οργανώσεων τούτων, εφ οσον διώκησαν ταυτας 
επί εξάμηνον τουλάχιστον.

3. Οί έν παραγράφω 1 καί 2 τοΰ παρόντος άρθρου τιθέ
μενοι χρονικοί περιορισμοί δεν ίσχυουν, προκειμενου περί 
Γενικών ’Αρχηγών, έφ’ όσον :

-· α) έπεσαν έν τη έκτελέσει τοΰ προς την Πατρίδα καθή
κοντος. ... :/ . ·. . - - ' ’- ·· ·■
’ β) συνελήφθησαν ύπδ τοΰ έχθροϋ καί έξετελεσθησαν ή 
ήχθησαν εις όμηρίαν καί έθανον κατά την διάρκειαν ταύτης 
ή καί βραδύτερον, ένεκεν τών έκ ταύτης κακουχιών, η τραυ- 
ματισθέντες ή άσθενήσαντες κατά την διάρκειαν τοΰ άγώνος 
κατέστησαν ανίκανοι προς συνέχισιν αύτοΰ, διαπιστούμενοι 
τούτου δι’ άποφάσεως τής Άνωτάτης Στρατοΰ Ίγιειονο- 
μικής Έπιτροττής. , · ' . . ■··

4. Ή κατά' τό άρθρον 13 ’Επιτροπή Κρίσεως ελλείψει 
επισήμων στοιχείων, δύναται να λάβη ύπ’ όψιν διά τήν άνα- 
γνώρισιν τών Γενικών ’Αρχηγών παν αποδεικτικόν στοιχεΐον 
ή καί πόρισμα ενόρκου διοικητικής έζετάσεως, διατασσομέ- 
νης υπό τής κατά τό άρθρον 15 'Υπηρεσίας αύτεπαγγέλτως 
ή τή’αίτήσει τής ’Επιτροπής Κρίσεως.!_ ' ψ ’

.,ί;. · . .. .·. ."Αρθρον 6. : ·; , jV . Ν· j

4, I’ .','εΑ-ί’Λρχηγοί - 'Τπαρχηγοί. . τχ -;
ί, ’Αρχηγοί τών έν άρθρω 2 ΕΑΟ νοούνται οί συγκρο- 

τησαντες καί διοικήσαντες έπί εξάμηνον τουλάχιστον τοιαύ
τας, έχοντες υπό τάς αμέσους αύτών διαταγάς δύο τουλά
χιστον 'Οπλαρχηγούς, ώς ούτόι ορίζονται υπό τοΰ άρθρου, 
8,· έφ’ όσον διώκησαν όργανωθείσης ύπ’ αύτών περιοχάς, 
έξετέλεσαν άξιολόγους πράξεις υπέρ τοΰ ’Εθνικού ή τοΰ κα
θόλου συμμαχικού άγώνος, έπισήμως διαπιστωθείσας, με- 
τέσχον ύπό τήν ιδιότητα ταύτην εις έπιχειρήσεις κατά τοΰ 
έχθροϋ, συνέχισαν τον άγώνα μέχρ ι τής έπιτεύξεως τοΰ σκο
πού τής ’Εθνικής ’Αντιστάσεως, ώς ούτος ορίζεται έν πα
ραγράφω 1 τοΰ άρθρου 1 ή τής διαλύσεως τών ύπ’ αύτούς 
τμημάτων εις έκτέλεσιν διαταγής τών νομίμων ’Αρχών ή 
συνεπεία προσβολής αύτών ύπό τοΰ έχθροϋ καί, έν πάση 
περιπτώσει, έπεβλήθησαν ώς τοιαΰται έν τη περιοχή δρά- 
σεως αύτών.

2. ’Αρχηγοί ΕΟΠΔ καί Ε.Ο.Ε. νοούνται οί συγκρο- 
τήσαντες καί διοικήσαντες έπί εξάμηνον τούλάχιστον ’Εθνι
κήν Όργάνωσιν έκ τών έν άρθροις 3 καί 4 άναφερομένων, 
άντιστοίχως, έφ’ όσον έξετέλεσαν ύπό τήν ιδιότητα ταύτην 
άξιολόγους πράξεις κατά τοϋ έχθροϋ καί ύπέρ τοϋ έθνικοϋ 
ή τοΰ καθόλου συμμαχικού άγώνος, διαπιστουμένας έξ επι
σήμων στοιχείων.

3. Ύπαρχηγοί ΕΑΟ, ΕΟΙ1Α καί ΕΟΕ νοούνται οί δια- 
τελέσαντες ώς Ύποδιοικηταί-’Αναπληρωταί ’Αρχηγών τών 
άντιστοίχων ΕΑΟ ή ’Εθνικών ’Οργανώσεων, ύπό τάς έν 
ταϊς προηγουμέναις παραγράφους τοΰ παρόντος άρθρου άνα- 
φερομένας προϋποθέσεις διά τούς ’Αρχηγούς αύτών.

4. Οί ’Αρχηγοί τών ΕΑΟ διακρίνονται εις αυτοτελείς, έφ’ 
όσον δέν έτέλουν ύπό Γενικόν τινα ’Αρχηγόν, καί ύποτετα- 
γμένους, έφ’ όσον έτέλουν ύπό Γενικόν ’Αρχηγόν, διορισθέν- 
τες ύπ’ αύτοΰ ή ύπαγαγόντες εαυτούς ύπ’ αύτόν δι’ εγγράφου 
δηλώσεως γενομένης άποδεκτής έγγράφως ή σιωπηρώς. Εϊς 
τάς περιπτώσεις καθ' άς άναγνωρισθέντες κατά τάς διατά
ξεις τοΰ παρόντος ’Αρχηγοί, διετέλεσαν ύπό τε τήν ιδιότητα 
τοΰ αυτοτελούς καί τοΰ ύποτεταγμένου τοιούτου, γίνεται, 
έν τή έφαρμογη τοΰ παρόντος, διάκρισις τών χρονικών περιό
δων αύτοτελείας καί υπαγωγής.

> 5. Οί έν παραγράφοις 1,2 καί 3 τοΰ παρόντος άρθρου τι
θέμενοι χρονικοί περιορισμοί δέν ισχύουν έφ’ όσον συντρέχουν 
αί προϋποθέσεις τής παραγράφου 3 τοΰ άρθρου 5, ή Ιπαυ- 
σεν υφιστάμενος ό σκοπός-τής περαιτέρω διατηρήσεως τής 
ίδιότητός των, έπελθούσης τής άπελευθερούσεως τής Χώρα: 
ή άποκατασταθείσης τής έννόμου τάξεως.

“Αρθρον 7.
ρ· Διοικοΰσαι καί ’Εκτελεστικά! Έπιτροπαί.

1. Μέλη Διοικουσών ή ’Εκτελεστικών ’Επιτροπών ΕΑΟ,
ΕΟΓΙΔ καί ΕΟΕ νοούνται οί διοικήσαντες συλλογικούς καί 
έπί έξάμηνον τούλάχιστον ΕΑΟ ή ’Εθνικήν ’Οργάνωσή έκ 
τών έν άρθροις 2,3 καί 4 άναφερομένων. Ταΰτα έξομοιοΰνται 
προς - Αρχηγούς, έφ’ όσον διώκησαν πλείονας τής μιας ΕΑΟ 
ή Έθνικάς ’Οργανώσεις καί προς Ύπαρχηγούς, έφ’ι όσον 
διώκησαν ΕΑΟ ή ’Εθνικήν Όργάνωσιν, ώς έν παραγράφοις 
1,2 καί 3 τοΰ άρθρου 6 ορίζεται. .......τζί/ι *,.<.·

2. Αί διατάξεις τής παραγράφου 5 τοΰ άρθρου 6 εχουσιν
εφαρμογήν καί διά τά μέλη τών Διοικουσών ή Εκτελεστικών 
’Επιτροπών. ·-■--■ ’ * *■“ "

3. Έφ’ όσον ό αριθμός τών μελών τών περί ών τό παρόν
άρθρον ’Επιτροπών ήθελε περιορισθή δι’ οίονδήποτε λόγον εις 
έλάσσονα τών τριών μελών, συμπληροΰται ούτος κατά τάς δια
τάξεις” τής παραγράφου 6 τοΰ άρθρου 11. Ή προεδρεία1- τών 
ούτω συγκροτόυμένών Διοικουσών ή ’Εκτελεστικών ’Επι
τροπών άνατίθεται πάντοτε, τιμής ένεκεν, είς έν τών ύπο- 
λειπομένων μελών έκ τών διατελεσάντων ώς τοιούτων κατά 
τήν περίοδον δράσεως. Άφ’ ής άπαντα τά μέλη τών ’Επι
τροπών τούτων άναπληρωθώσι δι’ ετέρων προσώπων, κατά 
τά άνωτέρω οριζόμενα, αύται καθίστανται αύτοδικαίως 
«Συμβούλια ’Αρχηγείων». : ·· - '·. -H s^r-V
, 1 ;λ,_ '."V ·· , - “Αρθρον 8. __ } Η' :

τ~τ, ;ι. ..τλ 'Οπλαρχηγοί. λ i/ii'vc:
1. 'Οπλαρχηγοί ΕΑΟ νοούνται οί έπί έξάμηνον τούλά

χιστον διοικήσαντες τοιαύτας, λαβόντες μέρος μετ’ αύτών 
ύπό τήν ιδιότητα ταύτην εις έπιχειρήσεις κατά τοΰ έχθροϋ, 
έφ’ όσον αί ΕΑΟ αύται :

α) στρατολογηθεΐσαι ύπ’ αύτών, κατηρτίσθησαν έξ εί
κοσι τούλάχιστον άνδρών.

β) διοικηθεΐσαι ύπ’ αύτών, συνεπεία ονομασίας των ώς τοι
ούτων ύπό Γενικού ’Αρχηγού ή ’Αρχηγού, κατηρτίσθησαν έξ 
εκατόν τούλάχιστον άνδρών.

2. Οί κατά τήν άνωτέρω παράγραφον 'Οπλαρχηγοί κατα
τάσσονται εις τάς άκολούθους τρεις κατηγορίας : .

α) Κατηγορίαν Α', έφ’ όσον διώκησαν ΕΑΟ άποτελου- 
μένην έξ όγδοήκοντα ή τετρακοσίων τούλάχιστον άνδρών, 
άντιστοίχως.

β) Κατηγορίαν Β',έφ’ όσον διώκησαν ΕΑΟ άποτελουμένην 
έκ τεσσαράκοντα ή διακοσίων τούλάχιστον άνδρών, άντι- 
στοίχως.

γ) Κατηγορίαν Γ', έφ’ όσον διώκησαν ΕΑΟ άποτελουμένην 
έξ είκοσιν ή εκατόν τούλάχιστον άνδρών, άντιστοίχως.

3. Αί διατάξεις τής παραγράφου 4 τοΰ άρθρου 6 έχουν 
άνάλογον έφαρμογήν καί διά τούς 'Οπλαρχηγούς.

4. 'Ο έν παραγράφω 1 τοΰ παρόντος άρθρου τιθέμενος 
χρονικός περιορισμός δέν ισχύει, έφ’ όσον συντρέχουν αί 
προϋποθέσεις τής παραγράφου 5 τοΰ άρθρου 6.

“Αρθρον 9.

Όμαδάρχαι.
1. 'Ομαδάρχαι ΕΑΟ νοούνται οί διοικήσαντες έπί έξά

μηνον τούλάχιστον τοιαύτας ύπό τήν ιδιότητα ταύτην, λα- 
βύντες μέρος μετ’ αύτών εις έπιχειρήσεις κατά τοΰ έχθροϋ. 
έφ’ όσον αί ΕΑΟ αύται :

α) στρατολογηθεΐσαι ύπ’ αύτών, κατηρτίσθησαν έκ πέντε 
τούλάχιστον άνδρών.

β) διοικηθεΐσαι ύπ’ αύτών, συνεπεία ονομασίας των ώε 
τοιούτιυν ύπό Γενικού ’Αρχηγού, ’Αρχηγού ή 'Οπλαρχηγού, 
κατηρτίσθησαν έξ είκοσι τούλάχιστον άνδρών.



-2. Αί/διατάξεις" τής πχραγραφού 4 τοϋ άρθρου 6 έχουν 
άνάλογον έφαρμογήν καί διά τούς 'Ομαδάρχας.

ΆρΟρον 10. - -
Άγώνισταί καί Αρωγοί τοϋ Άγώνος Εθνικής ’Αντιστάσεως.

1. ΆγωνισταΙ μέλη ΕΑΟ νοούνται οί ύπηρετήσαντες 
εΐε άναγνωρισθείσας ύπό τής κατά το άρΟρον 13 Έπιτροπής 
Κείσεους ΕΑΟ, έφ’ όσον συμμετέσχον έτεί τρίμηνον τούλά- 
/ιστον εις έπιχειρήσεις κατά τοΰ έχθροϋ.

2. ΆγωνισταΙ μέλη ΕΟΠΑ νοούνται οι ύττηοετήσαντες 
άττί τρίμηνον τουλάχιστον εις άναγνωρισθείσας ύπό της 
κατά τό άρΟρον 13 Έττιτροττής Κρίσεως ΕΟΠΑ, έφ’ όσον 
έπέδειξαν εξαιρετικήν εθνικήν δρασιν, ή έξετέλεσαν έπικιν- 
δύνους άττοστολάς ή ήρωτκάς —ράξεις εις βάρος τού εχθρού.

3. ΆγωνισταΙ μέλη 
έπί τρίμηνον τουλάχιστον 
τό άρθρον 13 Επιτροπής 
άποδεδειγμένως έξαιρετι 
έττ'.κινδύνους άττοστολάς

ΕΟΕ νοούνται οί ύπηρετήσαντες 
εις αναγνωρισΟείσας υπό της κατά 
Κρίσεως ΕΟΕ, έφ’ όσον έπέδειξαν 

κήν έθνικήν δράσιν ή εςετέλεσαν 
ή ήρωτκάς πράξεις εις βάρος τού

εχθρού.
4. Μεμονωμένοι άγωνισταί νοούνται οί άττοδεδειγμένως 

και έπί τρίμηνον τουλάχιστον, έπιδειξάμενοι έςαιρετικήν 
εθνικήν δρασιν, έκτελέσαντες έπτκινδύνους ή ήρωικάς πρά
ξεις κατά τού εχθρού, μή άνήκοντες εις ΕΑΟ ή ’Εθνικήν τινα 
Οργάνωσιν προβλεπομένην ύπό τού παρόντος. Ούτοι έξο- 
ιοιοϋνται προς τούς έν παραγράφοις 1, 2 και 3 τού παρόντος 
άρθρου Άγωνιστάς, ένεκεν τής δράσεώς των ταύτης καί άνα- 
,όγως τής φύσεως των ύπ’ αύτών προσενεχθεισών εθνικών
υπηρεσιών.

5. Έξομοιοϋνται προς τούς κατά την προηγουμένην παρά
γραφον μεμονωμ.ένους άγωνιστάς :

α) Οί "Ελληνες τό γένος, έχοντες ή μή ήν Ελληνικήν 
,Οαγένειαν και διαβιούντες μονίμως έν τώ έξωτερικω ή έν 
εθνικαΐς περιοχαϊς τελούσαις ύπό ξενικήν κατοχήν ή προσάρ- 
τησιν, έφ’ όσον προσήλθον καί υπηρέτησαν έθελουσίως εις τάς 
Ενόπλους Δυνάμεις τής Χώρας κατά τον πόλεμον 1940-41, 

ύπέστησαν,. μετά τήν κατάληψιν τής Χώρας ύπό τοϋ έχθροϋ, 
διωγμούς ύπό τούτους, εις άντίποινα τής τοιαύτης ύπ’ 
αυτών προσφοράς έθνικών ύπηρεσιών, συλληφθέντες ύπ’ αύτοϋ 
ιαί έκτελεσθέντες ή φυλακισθέντες ή έγκλεισθέ/τες ώς όμηροι 
ις στρατόπεδα συγκεντρώσεως καί δι’ όσον χρόνον διετέ- 
εσάν ύπό τάς ανωτέρω καταστάσεις. - . ■
β) Οί γονείς, άδελφοί, άδελφαί, σύζυγοι καί τέκνα, άδια- 

ρίτως ηλικίας, τών έν τη προηγουμέ/η περιπτώσει άναφερο- 
ειων, ώς καί τών εις τάς ’Ενόπλους Δυνάμεις, τά Σώματα 
Ισφαλείας καί τήν Έθνικήν ’Αντίστασιν ύπηρετησάντων 
ςιωματικών, οπλιτών καί αγωνιστών, οί ύποστάντες ύπό 
οϋ έχθροϋ τούς έν τή αυτή περιπτώσει άναφερομένους διω- 
μους, επί μόνω τώ αίτιολογικω τοϋ τριούτου συγγενικού 
υτών δεσμού.
γ) Οί Έλληνες τό γέ/ος, οίτινες, κατά τήν διάρκειαν τής 

ατοχής ή τοϋ άγώνος προς έπιβολήν τής έννόμου τάξεως, 
υνελήφθησαν ύπό τοϋ έχθροϋ καί ύπέστησαν τούς έν τή 
εριπτώσει α' τής παρούσης παραγράφου άναφερομένους 
ωγμούς, συνέπεια τής πίστεως αυτών προς τά έθνικά ιδεώδη 
τής έθνικής δράσεως αύτών ή τής έν γένει συμβολής αυτών 
ς τό εργον τών ’Ενόπλων Δυνάμεων ή τών Σωμάτων Ά- 
φχλέίχς, προς άποκατάστασιν τού Κράτους ή τής έννόμου 
έξεως, ή είς άντίποινα τής έθνικής δράσεως μέλους τής 
ίας ή της πατρικής αύτών οικογένειας.' "~/Ί '··

6. Αί διατάξεις τοϋ παρόντος Νομ. Δ/τος δεν έφχρμόζον- 
χι έπί ατόμων άτινχ :
α) ύπηρετήσχντα έν τή ’Εθνική Άντιστάσει, μετέσχον 

εταγενεστέρο/ς έθελουσίως όργανώσεως ή τμημάτων, 
ιασαντων καθ’ οίονδήποτε τρόπον άντεθνικώς ή άνέπτυξαν 
εμονωμενως άντεθνικήν δρασιν.

β) κατά τον χρόνον καθ’ όν φέρονται ώς ύπηρετήσαντα 
τή ’Εθνική Άντιστάσει ήγον ηλικίαν έλάσσονα τών 15 

ιών, έπιφυλασσομέ/ης τής διατάξεως τής περιπτώσεως β’ 
'ς προηγουμένης παραγράφου, έκτος έάν έπεσαν έν τή έκ-

τελέσει τοϋ προς τήν πατρίδα καθήκοντος, ή συνελήφθησαν 
ύπό τού έχθροϋ λόγω τής τοιαύτης αύτών έθνικής δράσεως 
καί έξετελέσθησαν, ή φυλακισθέντα ή άχθέ/τα εις όμηρίαν 
ύπ’ αύτοϋ διά τήν αύτήν αιτίαν, έθανον κατά τήν διάρκειαν 
ταύτης ή καί βραδύτερον έξ αιτίας τών έκ ταύτης κακουχιών, 

'ή τρχυμχτισθέντα ή άσθενήσχντχ κατά τήν διάρκειαν τοϋ 
άγώνος καί έξ αιτίας τούτου κατέστησαν, άνίκχνχ προς πε
ραιτέρω συμμετοχήν εις αύτόν.

7. Αρωγοί τοϋ Άγώνος ’Εθνικής Αντιστάσεως νοούνται 
καί άνχγνωρίζοντχι οί άποδεδειγμένως συμμετασχόντες είς 
τήν ’Εθνικήν Αντίστασιν, οί προσενεγκόντες αύτή άξιολόγους 
καί θετικάς ύττηρεσίας καί μή έμπίπτοντες είς τινα τών έν 
άρθροις 5 εως 9 καί παραγράφοις 1 έως 5 τοϋ χρθρου 10 
άνχγ'/ωριζομένων κατηγοριών, ανεξαρτήτως χρόνου ύπηρε- 
σίας καί ήλικίχς.

8. Αί διατάξεις τής παραγράφου 5 τοϋ άρθρου 6 έχου- 
σιν άνάλογον έφαρμογήν καί διά τούς έν παραγράφοις 
1 έως 5 τοϋ παρόντος άρθρου άγωνιστάς.

ΆρΟρον 11.
Υποχρεώσεις Ηγετών ’Εθνικής Αντιστάσεως.

1. Οί έν άρθροις 5 εως 9 Γενικοί Αρχηγοί, Αρχηγοί, 
Μέλη Διοικουσών ή ’Εκτελεστικών ’Επιτροπών, 'Οπλαρ
χηγοί καί Όμαδάρχαι καί οί τούτοις έξομοιούμενοι, ύπο- 
χρεοϋνται όπως, έντός εξαμήνου άπό τής δημοσιεύσεως τοϋ 
παρόντος, ύποβάλωσιν εις τήν κατά τό άρΟρον 15 Υπηρε
σίαν :

α) περιγραφήν τοϋ τρόπου όργανώσεους τών ύπ’ αύτούς 
ΕΑΟ καί ’Εθνικών ’Οργανώσεων (Αρχηγεία, 'Γπαρχη- 
γεΐα, 'Οπλαρχηγεΐα κ.λ.π.).

β) συνοπτικήν έκθεσιν τής δράσεως τών ύπ’ αύτούς 
ΕΑΟ ή ’Εθνικών ’Οργανώσεων καί,

γ) όνομαστικάς καταστάσεις τών ύπηρετησάντων είς 
τάς ύπ’ αύτούς ΕΑΟ καί Έθνικάς ’Οργανώσεις καί χαρα- 
κτηριζομένων κατά τάς διατάξεις τοϋ παρόντος ώς ηγετών, 
άγωνιστών ή άρωγών τοΰ άγώνος ’Εθνικής ’Αντιστάσεως, 
μεθ’ όλων τών έν γένει στοιχείων καί μεταβολών αύτών, κατά 
τά δι’ άποφάσεως' τοϋ Υπουργού ’Εθνικής Άμύνης ορι
ζόμενα. ■'··

• 2. Τά έν τή προηγουμέ'/η παραγράφου στοιχεία Αποβάλ
λονται διά τοϋ Γενικού ’Αρχηγού ή τοϋ Αύτοτελοϋς ’Αρχη
γού ή τής Διοικούσης ή τής ’Εκτελεστικής ’Επιτροπής, ή τού 
Αύτοτελοϋς 'Οπλαρχηγού, έφ’ όσον ύφίστανται τοιοϋτοι, 
ή τών τούτοις έξομοιουμέ/ων Συμβουλίουν. Έπί τών στοι
χείων τούτων γνωματεύουσιν έγγράφως οί ύποβάλλοντες.'

3. Παρά πόδας τών παραγράφω 1 τοϋ παρόντος άρθρου 
στοιχείων συντάσσεται ύπεύθυνος δήλωσις ότι ταϋτα τυγχά- 
νουσιν άληθή καί άκριβή, ύπογραφομέ/η ύπό τοϋ συντάξαν- 
τος ταϋτα, επισυνάπτονται δέ αύτή τά στηρίζοντα ταύτην 
ύφιστάμε'/α στοιχεία. Όμοίαν δήλωσιν συντάσσουσι καί 
ύπογράφουσι καί οί κατά τάς διατάξεις τής παραγράφου 2 
τοϋ παρόντος άρθρου γνωματεύοντες έπί τούτων. . '

. _4. Αιτήσεις διά τήν άναγνώρισιν τών έ/ παραγράφω 4 
τοϋ άρθρου 10 μεμονωμέ/ων άγωνιστών καί τών τούτοις 
έξομοιουμέ/ων, μετά τών στηριζόντών ταύτας στοιχείων, 
ύποβάλλονται έ/τός τής έν παραγράφω 1 τοϋ παρόντος άρ
θρου όριζομέ/ης προθεσμίας είς τήν κατά τό άρθρον 15
r ν > * * ■'·’.*■ . ' ’ “ *I ττηρεσιαν.^ _ . ; ·

5.. Οί έν παραγράφω 1 τοϋ παρόντος άρθρου, διαχειρι- 
σθέ/τες χρηματικά ποσά διά τάς άνάγκας τοϋ άγώνος, ύπο- 
χρεοϋνται όπως, εντός τής έν τή αύτή παραγράφω όριζομέ- 
νης προθεσμίας, ύποβάλωσιν έκθεσιν περί τής διαχειρίσεως 
τούτων είς τήν κατά τον άρθρον 15 Υπηρεσίαν.

6. Έν περιπτώσει θανάτου ή άδυνχμίας ή άρνήσεως τών 
έν παραγράφω 1 τοϋ παρόντος άρθρου άναφερομέ/ων προς 
έκπλήρωσιν τών άρμοδιοτήτων καί ύποχρεώσεών των, αυται 
μεταβιβάζονται είς συγκροτούμενου δι’ άποφάσεως ‘τοϋ 
'Γπουργοϋ Εθνικής Άμύνης, προτάσει τής κατά τό άρΟρον 
13 Επιτροπής κρίσεως ή τής κατά τό άρθρον 15 Ύττηρεσίας, 
μετά σύμφωνον γνούμην τοϋ ’Αρχηγού τών Ενόπλων Δυνα-



μεων, πενταμελές «Συμβούλιου Γενικού ’Αρχηγείου» προ— 
κειμένου περί Γενικού ’Αρχηγού, τριμελές « Συμβούλιου 
’Αρχηγείου» προκειμένου περί ’Αρχηγού καί τριμελές Συμ
βούλιον προκειμένου περί ‘Οπλαρχηγού ή ‘Ομαδάρχου.

Ώς μέλη των άνω Συμβουλίων διορίζονται βαθμούχοι ή 
μέλη των άντιστοίχων ΕΑΟ ή ΕΟΕ έκ των έπιδειξαμένων 
την μα/λ.ον άξιόλογον δράσιν.

Κατά την αυτήν ώς άνω διαδικασίαν ένεργεΐται ή άνα- 
πλήρωσις ή τυμπλήρωεις τών ώς άνω Συμβουλίων.

7. ‘Τποβληθέντα ήδη στοιχεία, περί ών τδ παρόν άρθρον, 
ισχύουν, πλήν της περιπτώσεως καθ’ ήν απαιτείται ή συμ- 
πλήρωσις ή διόρθωσις τούτων.

8. Παν φυσικόν ή νομικόν πρόσωπον κατέχον έγγραφα 
καί λοιπά στοιχεία έντυπα ή μή άφορώντα εις τήν όργάνωσιν 
καί δράσιν των ΕΑΟ καί ’Οργανώσεων ’Εθνικής ’Αντιστά
σεως, χαρακτηριζομένων τούτων ώς εθνικών ιστορικών 
εγγράφων, ύποχρεοϋται όπως, εντός εξαμήνου προθεσμίας 
άπό τής δημοσιεύσεως τού παρόντος, ύποβάλη ταύτα εις τήν 
κατά τό ά.ρθρον 15 ' 1'πηρεσίαν. Εις τούς έμπροθέσμως ύπο- 
βάλλοντας ταύτα παρέχεται, τή αιτήσει αυτών, κεκυρω- 
μένον φωτοαντίγραφον τούτων, έκδιδόμενον μερίμνη καί 
δαπάναις τής αυτής ‘Υπηρεσίας. Τοιαύτα έγγραφα καί λοιπά 
στοιχεία καταλαμβανόμενα εις χεΐρας φυσικού ή νομικού 
προσώπου μετά τήν έκ πνοήν τής άνωτέρω όριζομένης προ
θεσμίας κατάσχονται υπέρ τού Δημοσίου.

___9» Διά Βασιλικού Διατάγματος έφ’ άπαξ έκδιδομένόυ
προτάσει τού έπί τής ’Εθνικής Άμύνης ‘Υπουργού, δύναται 
νά παρατείνωνται αί περί ών τό παρόν άρθρον καθοριζόμεναι 
προθεσμίαι. .·, - ..■, ·· ;r.·'
- , - "Αρθρον 12.

Διαδικασίαι άναγνωρίσεως.Δ, . 0. ■· .:
·1ι Τάέντώάρθρω 11 έγγραφα καί λοιπά στοιχεία ώς καί 

πάσα αϊτησις φυσικού ή νομικού προσώπου άφορώσα εις τήν 
άναγνώρισιν ΕΑΟ. ή Όργανώσεως Εθνικής ’Αντιστάσεως, 
τών ηγετών, αγωνιστών καί αρωγών ταύτης ή τήν αναθεώ
ρησή, συμπλήρωσιν, διόρθωσιν ή άκύρωσιν ληφθείσης ήδη 
περί τούτων 'άποφάσεως τής οικείας Επιτροπής Κρίσεως 
υποβάλλονται μετά τών σχετικών στοιχείων εις τήν κατά τό 
άρθρον 15 'Υπηρεσίαν, ήτις, μετ’ έλεγχον τούτων, διαβι
βάζει ταύτα εις τήν κατά τό άρθρον 13 Επιτροπήν Κρίσεως. 
Ούδεμία αϊτησις άφορώσα εις φυσικόν πρόσωπον θά διαβι- 
βάζηται εις τήν ’Επιτροπήν Κρίσεως πρός λήψιν άποφά
σεως, έάν δέν συνοδεύηται διά πιστοποιητικού τύπου A 
τού οικείου Στρατολογικού Γραφείου ή κεκυρωμένου άντι- 
γράφου Φύλλου Μητρώου, έκδιδομένου αιτήσει τού ενδια
φερομένου.

2. At λαμβανόμεναι ύπό τής ’Επιτροπής Κρίσεως απο
φάσεις, μετά τών σχετικών έγγράφων, διαβιβάζονται εις τήν 
κατά τό άρθρον 15 Υπηρεσίαν διά τον περαιτέρω χειρισμόν.

3. Αί αποφάσεις τής Επιτροπής Κρίσεως τυγχάνουσιν 
υποχρεωτικά', διά τον ‘Υπουργόν ’Εθνικής Άμύνης, κυρού- 
μεναι διά :

α) Βασιλικού Διατάγματος, έκδιδομένου τή προτάσει 
τού 'Υπουργού ’Εθνικής Άμύνης, κατόπιν είσηγήσεως τής 
κατά τό άρθρον 15 Υπηρεσίας, ΰποβαλλομένης διά τού 
Αρχηγού τών ’Ενόπλων Δυνάμεων, έφ’ όσον άφορώσιν 
εις τήν άναγνώρισιν τών έν άρθροις 2, 3 καί 4 ΕΑΟ καί 
’Οργανώσεων ’Εθνικής Αντιστάσεως, τών έν παραγράφοις
1 καί 2 τού άρθρου 5 Γενικών Αρχηγών, τών έν παραγράφω
2 τού άρθρου G Αυτοτελών Αρχηγών, τών έν παραγράφω 1 
τού άρθρου 7 μελών Διοικουσών ή ’Εκτελεστικών ’Επιτρο
πών, καί τών έν παραγράφω 2 τού άρθρου 8 Αυτοτελών 
‘Οπλαρχηγών.

β) Άποφάσεως τού Υπουργού ’Εθνικής Άμύνης. προ- 
καλουμένης ύπό τού Αρχηγού τών ’Ενόπλων Δυνάμεων, 
προτάσει τής κατά τό άρθρον 15 Υπηρεσίας καί δημοσιευ
όμενης εις τήν ’Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως, έφ’ όσον άφο
ρώσιν εις τήν άναγνώρισιν τών μή συμπεριλαμβανομένων έν 
τή προηγούμενη περιπτώσει Αρχηγών. Ύπαρχηγών καί 
‘Οπλαρχηγών, τών περί ών ή παράγραφος 3 τού άρθρου 15,

ώς καί τών έν παραγράφω 6 τού άρθρου 1Γ, μελών Συμβου
λίων καί τών έν παραγράφω 3 τού άρθρου 7 άναπληρωματι- 
κών μελών Διοικουσών ή Εκτελεστικών ’Επιτροπών τ 
Συμβουλίων. —. - — ·— t

4. Αί αποφάσεις τής ’Επιτροπής Κρίσεως, άφορώσα! 
εις τήν άναγνώρισιν τών λοιπών κατηγοριών ήγετών, άγω- 
νιστών ' καί άρωγών τού Άγώνος ’Εθνικής Αντιστάσεως, 
τών μή περιλαμβανόμενων έν τή προηγουμένη παραγράφω, 
κυρούνται δι’ άποφάσεως τού Υπουργού Εθνικής Άμύνης. 
πρόκαλουμένης ύπό τής κατά τό άρθρον 15 ' 1'πηρεσίας]καί 
δημοσιευομένης εις τήν ’Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως. -

5. Μετά τήν έκδοσιν τών ώς άνω Βασ. Διαταγμάτων ή
άποφάσεως τού ‘Υπουργού ’Εθνικής Άμύνης, ή κατά τό 
άρθρον 15 ‘Υπηρεσία : - ■ -

α) Χορηγεί πιστοποιητικά, άτινα συντάσσονται ,κατά 
τύπον καί περιεχόμενον ώς δι’ άποφάσεως τού ‘Υπουργού 
’Εθνικής Άμύνης ορίζεται. : Άγ Γ';

β) Είσηγεΐται τήν έκδοσιν τών κατά το παρόν προβλε- 
πομένων άποφάσεων ή διαταγών διά τήν άπονομήν ηθικών 
αμοιβών. · .. ; Λ

6. Τά μέχρι τής δημοσιεύσεως τού παρόντος έκδοθέντα
πιστοποιητικά θεωρούνται έφεξής. έγκυρα, έφ’ όσον ήθελόν 
κυρωθή κατά τάς διατάξεις τού παρόντος. _ Δ ... .

7. Μεταβολαί καταχωρηθεΐσαι έν τοϊς μητρώοις μονίμων 
έν ένεργεία ή άποστρατεία άξιωματικών,_.ύπαξιωματικών 
καί οπλιτών τών ’Ενόπλων Δυνάμεων τών Σωμάτων Ασφα
λείας, Λιμενικού Σώματος καί τού Πυροσβεστικοί|Σώματθ'-,
βίτει τών πριΐτχυουσών ειατάέεων. άναςερόμεναι εις τήν 
Ε-ύνιαήν Αντίστασιν, θεωρούνται ίσχυραί. .· · .;

,. Άρθρον 13.

Συγκρότησις ’Επιτροπής Κρίσεως,
Μ )

1. ‘Ο έλεγχος καί ή άναγνώρισις τών προσφερθε'ισών έν 
τή ’Εθνική Άντιστάσέι υπηρεσιών άνατίθεται είς Επιτρο
πήν Κρίσεως, άποτελουμένην έξ ενός άντιστρατήγου ή ύπό;· 
στρατηγού ώς προέδρου καί έξ (6) άνωτάτων άξιωματικών 
η συνταγματαρχών, έξ ών εις άπαραιτήτως τής Στρατιωτι
κής Δικαιοσύνης, ώς μελών, όριζομένων, μετά τών άναπλη- 
ρωτών των, δι’ άποφάσεως τού ‘Υπουργού ’Εθνικής Άμύ
νης, προτάσει τού Αρχηγού τών ’Ενόπλων Δυνάμεων. Διά 
κοινής άποφάσεως τών ‘Υπουργών ’Εθνικής Άμύνης καί 
Οικονομικών διατίθεται τό άναγκαιοϋν είς τήν ’Επιτροπήν 
ταύτην προσωπικόν, ύλικόν, οικονομικά καί λοιπά μέσα, 
άπαραίτητα διά τήν διεξαγωγήν τού έργου της.

2. Τής έν τή προηγουμένη παραγράφω ’Επιτροπής Κρί
σεως μ,ετέχουσι μετά ψήφου, προσκαλούμενοι ύπό τού Προέ
δρου ταύτης :

α) ό κατά τήν περίοδον τής κατοχής διατελέσας Κυβερ
νητικός Αντιπρόσωπος έν Κοήτη καί ό δυνάαει τήε ύπ’ άοιθ. 
Ε.Π.Φ. 0686/03/33/S632/28.!U9G6 άποφάσεως τού ‘Υ
πουργού ’Εθνικής Άμύνης άναλαβών τήν μελέτην 
τού έν Κρήτη διεξαχθέντος Άγώνος ’Εθνικής Αντιστάσεως 
άντιστράτηγος, μόνον έφ’ όσον πρόκειται νά έξετασθώσι
περιπτώσεις ΈΟνικήε Άντιστασεως της περιοχής ταύτης.

β) ό διατελέσας έκάστοτε προϊστάμενος τής οικείας 
‘Ελληνικής Προξενικής Αρχής, μόνον έφ’ όσον πρόκειται 
νά έξετασθώσι περιπτώσεις ’Εθνικής Αντιστάσεως άνα- 
φερόμεναι έν τή περιπτώσει α' τής παραγράφου 1 τού άρ
θρου 1.

3. Δι’ άποφάσεως τού ' Υπουργού ’Εθνικής Άμύνης. 
προκαλουμένης ύπό τού Αρχηγού τών ’Ενόπλων Δυνάμεων, 
έπιτρέπεται ή συγκρότησις τριμελών ύποεπιτροπών τής 
’Επιτροπής Κρίσεως. έκ μελών ή μή ταύτης. Διά τής αυτής 
άποφάσεως καθορίζεται καί ή άρμοδιότης τών άνω υποεπι
τροπών.

4. Ή ’Επιτροπή Κρίσεως δικαιούται όπως, κατά τάς 
συνεδριάσεις αυτής ή τών ύποεπιτροπών, καλή προς παρο
χήν πληροφοριών παν πρόσωπον δυνάμενον, κατά τήν κρί- 
σ·.ν αυτής νά παράσχη στοιχεία, ιδία δέ τούς οικείους Γένι-
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■/ryjC Αρχηγούς. ’Αρχηγούς η ανώτατους ή ανώτερους αξιω
ματικούς παρακολ,ουθήσαντας έκ τοΰ σύνεγγυς την δράσιν 
-ών ύπό κρίσιν Εθνικών ’Οργανώσεων έν γένει ή αγωνι
στών.

5. Ή διάρκεια των εργασιών τής Επιτροπής Κρίσεως 
καθορίζεται ενιαύσιος από τής συγκροτήσεως ταύτηε. δυνα
τή νά παρατείνεται διά κοινής άποφάσεως τών 'Γπουρ- 
νών ’Εθνικής Άμύνης καί Οικονομικών, προτάσει τοΰ Προέ- 
δεου αυτής ή τής κατά το άρθρον 1δ Υπηρεσίας. Δι’ όμοιας 
άποφάσεως επιτρέπεται ή έκ νέου συγκρότησις τής Επι
τροπής.

’'Αρθρον 14.

φου 2 τοΰ παρόντος άρθρου αρμοδιότητες ταύτηε. μεταβι
βάζονται εις τον Διευθυντήν τής κατά τό άρθρον 15 Υπηρε
σίας.

Άρθρον 15.
1. '11 έφαρμογή τοΰ παρόντος και τών εις έκτέλεσιν τού

του έκδιδομένων Βασιλικών Διαταγμάτων καί Υπουργικών 
αποφάσεων, άνατίθεται εις τήν παρά τώ Αρχηγείο» Ένο
πλων Δυνάμεων ύφισταμένην Διεύθυνσιν ’ Εφέδρων ΙΙολε- 
μιστών και Αγωνιστών, έπιφυλασσομένων τών διατάξεων 
τοΰ ύπ’ άριθ. Ν.Δ. 58/1968 «περί Υπουργείου Εθνικής 
Άμύνης καί τών ’Οργάνων τής άνωτάτης διοικήσεως καί 
ελέγχου τών ’Ενόπλων Δυνάμεων».

Αρμοδιότητες ’Επιτροπής Κρίσεως.
1. Ή κατά τό προηγούμενου άρθρον συγκροτούμενη ’Επι

τροπή Κρίσειυς εξετάζει τά κατά τό άρθρον 11 ΰπ’ δψιν 
της τιθέμενα στοιχεία, καί λαμβάνει άποφάσεις έπί παντός 
θέυατος άφορώντος εις τήν ’Εθνικήν ’Αντίστασιν, ιδία δέ εις 
τήν άναγνώρισιν ή μη τών έν άρθροις 2 εως 4 ΕΑΟ καί 
’Οργανώσεων ’Εθνικής ’Αντιστάσεως, τών έν άρθροις 5 
εως 10 ήγετών. άγωνιστώιν καί άρωγών τοΰ άγώνος ’Εθνι
κής ’Αντιστάσεως καί εις τον έλεγχον τών διά την ’Εθνικήν 
’Αντίστασιν διατεθέντων χρηματικών ποσών.

2. Ή ’Επιτροπή Κρίσεως είναιείδικώτερον άρμοδία όπως 
προβαίνη αύτεπαγγέλτως ή τή αιτήσει παντός φυσικού 
ή νομικοΰ προσώπου ή ’Αρχής είς την :

α) άναγνώρισιν ή μή τών έν άρθροις 2, 3 καί 4 ΕΟΑ, 
ΕΟΓΤΔ καί EQE καί την έν γένει έθνικήν δράσιν έκάστης 
τούτων. · - Γ: ■■

β) άναγνώρισιν ή μή τών έν άρθροις 5 έως 9 ήγετών 
καί τών έν άρθρω 10 άγωνιστών καί άρωγών τοΰ άγώνος 
’Εθνικής ’Αντιστάσεως καί τον προσδιορισμόν τής είς έκα
στον τούτων άναγνωριζομένης ίδιότητος, χρόνου υπηρεσίας 
καί έθνικής δράσεώς. ' “ ;··

γ) έξέτασιν προτάσεων ηθικών άμοιβών εις' τούς 
καθ’ οίονδήποτε τρόπον συμμετασχόντας είς τήν ’Εθνικήν
’Αντίστασιν. . - ' : - ' ; ’·"· ' ’·'........... '/'

δ) έπανεξέτασιν περιπτώσεων προς τροποποίησιν, συμ- 
πλήρωσιν ή άκύρωσιν προγενεστέρων άποφάσεων, έφ’ 
όσον έκ νεωτέρων ή ίσχυροτέρων στοιχείων προκύπτει, ότι 
αύται υπήρξαν έλλειπεΐς ή πεπλανημέναι.

Άρθρον 16.
Ποινικαί, πειθαρχικαί καί διοικητικά! κυρώσεις.

1. Γενικοί ’Αρχηγοί, ’Αρχηγοί, Μέλη Διοικουσών ή 
’Εκτελεστικό)'/ ’Επιτροπών, 'Οπλαρχηγοί, Όμαδάρχαι καί 
οί τούτοις έξομοιούμενοι ύποβάλλοντες άνακριβεϊς καταστά
σεις ή βεβαιοΰντες ψευδοϊς γεγ·ονότα, έξ ών δύναται νά 
προκληθώσιν έσφαλμέναι άποφάσεις τής κατά τό άρθρον 13 
’Επιτροπής Κρίσεως, ώς καί οί τούτων συνεργοί, τιμωρούν
ται κατά τά έν παραγ'ράφω 1 τοΰ άρθρου 242 τοΰ Ποινικού 
Κιυδικος οριζόμενα.

2. Στερούνται αυτοδικαίως' τών έν άρθροίς 5 έως’ 10 
ιδιοτήτων, ώς καί τών διά τού παρόντος παρεχομένων ευερ
γετημάτων :

α) οί κατά τάς διατάξεις τής προηγουμένης παραγρά
φου άμετακλήτως καταδικαζόμενοι.

β) οί άποδεδειγμένως άντεθνικώς δράσαντες, κατά τάς 
διατάξεις τής περιπτώσεως α τής παραγράφου 6 τοΰ άρ
θρου 10. ··■ - ·-

γ) οί λιποτάκται καί αύτόμολοι τού πολέμου 1940-45, 
τού άγώνος κατά τών κομμουνιστοσυμμοριτών καί τού 
κατά τήν έννοιαν τού παρόντος Άγώνος ’Εθνικής ’Αντι
στάσεως, έφ’ όσον ή λιποταξία ή αυτομολία αυτών έλαβε 
χώραν μετά τήν ένταξιν αυτών έν τή ’Εθνική Άντιστάσει.

δ) οί άμετακλήτως καταδικαζόμενοι είς στέρησιν τών 
πολιτικών των δικαιωμάτων άνω τών δύο έτών.

ε) οί συνεπεία καταδίκης ή άποφάσεως άνακριτικού 
συμβουλίου άμετακλήτως έκπίπτο ντες τού βαθμού των 
άξιωματικοί;

ε) κίνησιν τής νομίμου διαδικασίας προς παραπομπήν 
ενώπιον τών αρμοδίων δικαστηρίων άτόμων, έμπιπτόντων 
είς τάς διατάξεις τοΰ άρθρου 16.

στ) στέρησιν αύτεπαγγέλτως τών έν άρθροις 5 έως 10 
τοΰ παρόντος ιδιοτήτων κατ’ έφαρμογήν τών διατάξεων τού 
άρθρου 16. . . .......

ζ) έξέτασιν καί λήψιν άποφάσεων έπί παντός θέματος 
άφορώντος είς τήν έφαρμογήν τού παρόντος, έκτος εάν άλλως

3. Ή ’Επιτροπή Κρίσεως λαμβάνει άποφάσεις εύρι-

Προέδρου.
4. Είς άς περιπτώσεις ή ’Επιτροπή κρίνει άναγκαίαν 

τήν διερεύ*/ησιν ή συμπλήρωσιν τών ύπ’ οψιν ταύτης τιθε- 
μένων στοιχείων, άναβάλλει τήν λήψιν άποφάσεως καί έπα-

νομένας διερευνητικάς ένεργείας.
Ο. Κεκυρωμένον άντίγραφον τού πρακτικού έκάστης 

συνεδριασεως, είς διπλοΰν μεθ’ απάντων τών έγ-γράφων τών 
υποθέσεων περί ών έλήφθησαν όριστικαί άποφάσεις, ή δι’ 
κς εκρίθη ότι άναγκαιοΐ περαιτέρω διερεύνησις, διαβιβά
ζεται είς τήν κατά τό άρθρον 15 Υπηρεσίαν, διά τάς έν τή 
αρμοδιότητι ταύτης περαιτέρω ένεργείας.’

6· Εις ας περιπτο»σεις δεν ύφίσταται έν λχιτουργία ή 
Επιτροπή Κρίσεως, αι εν τή περιπτώσει στ' τής παραγρά

3. ’Αποφάσεις πάσης φύσεως, ληφθεϊσαι έπί τή βάσει 
πιστοποιητικών έκδοθέντων δυνάμει τών προϊσχυουσών τοΰ 
παρόντος διατάξεων, δύναται νά άναθεωρηθώσι βάσει τών 
έν παραγράφω 5 τοΰ άρθρου 12 στοιχείων. Ή άναθεώρησις 
αΰτη ένεργεΐται αύτεπαγγέλτως, έφ’ όσον άφορά είς τό 
συμφέρον τού Δημοσίου ή νομικού προσώπου δημοσίου" 
δικαίου τή αιτήσει δέ παντός έχοντος έννομον συμφέρον 
είς άπάσας "τάς λοιπάς περιπτώσεις. ·

4. Χρηματικά ποσά καταβληθέντα δυνάμει άποφάσεων
άκυρουμένων κατά τάς διατάξεις τής άνωτέρω παραγράφου 
δέν' έπιστρέφονταί. ,. , . ,.

5. Δημόσιοι ύπάλληλοι, υπάλληλοι νομικών προσώπων 
δημοσίου δικαίου ’Οργανισμών, πάσης φύσεως, δημοσίων 
έπιχειρήσεων καί έκ μεταλλεύσεων καί στρατιωτικοί έν γέ- 
νει τυχόντες βαθμολ.ογικής έξελίξεως βάσει άκυρουμένων 
κατά τάς ϊιχτάξ-εις τοΰ παρόντος άποςάτεων. ϊιχτηροΰϊ! 
τον ον κέκτηνται βαθμόν, έπανερχόμενοι έν τή σειρά άρ- 
χαιότητος ήν έκέκτηντο προ τής τοιαύτης έξελίξεως.

6. Ή δίωξις τών έν παραγράφω 1 προβλεπομένων παρα
βάσεων προκαλχΐται ύπό τής ’Επιτροπής Κρίσεως διά τής 
κατά τό άρ-Spov 15 ’Τπηρεαίας ή καί αύτεπαγγέλ.τως ύπό 
τής τελευταίας ταύτης. .....

Άρθρον 17. ·
Ήθικαί άμοιβαί καί διακρίσεις. . 1:

1. Είς τούς έν άρθροις 5 έως 9 καί τούς έν παραγράφοις 
1 έως 4 τού άρθρου 10, ώς καί τούς έν περιπτώσεσιν α, β 
καί γ τής παραγράφου 5 τού άρθρου 10, άπονέμεται τό 
διά τοΰ άπό 18 ’Ιουνίου 1952 Βασιλικού Διατάγματος 
καθορισθέν άναμνηστικόν μετάλλ.ιον Έθνικής Άντιστά-
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σεως μετά τοΰ οικείου διπλώματος, δι’ άποφάσεως τοϋ 
'Υπουργού ’Εθνικής Άμύνης, έκδιδομένης μετά πρότχσιν 
τής κατά τδ άρθρον 15 Υπηρεσίας, μετά την άναγνώρισιν 
τούτων ύπδ τής Επιτροπής Κρίσεως.

2. Εις τούς έν παραγράφω 8 τοϋ άρθρου 10 άρωγούς 
-τόΰ άνώνος ’Εθνικής Αντιστάσεως άπονέμεται ειδικόν δί
πλωμα τιμής, ΰπογραφόμενον ύπδ τοΰ 'Υπουργού ’Εθνικής 
Άμύνης, ούτινος ό τύπος καθορίζεται δι’ άποφάσεως τοΰ 
αύτοΰ 'Τπουργοϋ.

3. Παράσημα καί μετάλλια άπονεμηθέντα παρά Γενικών 
’Αρχηγών ΕΑΟ εις διακριθέντα μέλη αυτών, θεωρούνται 
ώς προτάσεις διά την κατά νόμον άπονομήν των καί κρί- 
νονται ύπδ τής κατά τδ άρθρον 13 Επιτροπής.

4. Παράσημα καί μετάλλια άπονεμηθέντα εί; μέλη τής
’Εθνικής ’Αντιστάσεως, άτινα έπεσαν έν τή έκτελέσει τοΰ 
καθήκοντος ή συλληφθέντα ή άχθέντα εις όμηοίαν έζετε- 
λέσθησαν ή εθανον κατά την διάρκειαν τής έν φυλχκαϊς ή 
στρατοπέδοις κρατησεώς των ή συνεπείχ τών έκ τούτων 
κακουχιών, άποτελοΰσι προτάσεις ύποχρεωτικάς διά την 
’Επιτροπήν Κρίσεως τοΰ άρθρου 13, έφ’ όσον υφίσταται 
βεβαίωσις περί τών συνθηκών, ύφ’ άς έλαβον χώραν τά 
γεγονότα ταϋτα. ' - '

5. Διά Βασιλικού Διατάγματος, έκδιδομένού προτάσει
τοΰ Υπουργού Εθνικής Άμύνης, καθορισθήσονται τά δια
κριτικά .τών- Γενικών ’Αρχηγών, ’Αρχηγών, Υπαρχηγών, 
'Οπλαρχηγών, 'Ομαδαρχών καί τών λοιπών δικαιουμένων 
τοϋ άναμνηστικοΰ μεταλλίου ’Εθνικής ’Αντιστάσεως, ώς 
καί δ τρόπος καί χρόνος τοΰ φέρειν ταΰτα. . -

6. Αί κατά τδ παρδν άρθρον ήθικαί άμοιβαί καί δια
κρίσεις άπονεμηθεϊσαι εις θανόντας, παραδίδονται εις τούς 
πλησιεστέρους συγγενείς αυτών. - - ' “ ·

7. Διά Βασιλικού Διατάγματος, έκδιδομένού προτάσει 
τοϋ Υπουργού-’Εθνικής Άμύνης, δύναται νά άπονεμηθώ- 
σιν ήθικαί άμοιβαί εις Δήμους ή Κοινότητας, αίτινες διά 
τών κατοίκων αυτών συνέβαλ.ον εις τδν άγώνα Εθνικής 
’Αντιστάσεως,, κατόπιν προτάσεως τοϋ οικείου Νομάρχου 
καί συμφώνου γνώμης τής κατά άρθρον 13 ’Επιτροπής.

Άρθρον 18.
Χρόνος Υπηρεσίας. .

1. Θεωρείται ώς χρόνος πραγματικής στρατιωτικής υπη
ρεσίας ό ύπδ τής ’Επιτροπής Κρίσεως άναγνωριζόμενος 
χρόνος υπηρεσίας έν τή ’Εθνική Άντιστάσει τών κάτωθι :

α) τών έν παραγράφοις 1 καί 2 περίπτωσις α τοΰ άρθρου 
5 Γενικών Αρχηγών, τών έν παραγράφοις 1, 2 καί 3 τοΰ 
άρθρου 6 Αρχηγών καί Υπαρχηγών, τών έν παραγράφω 
1 τοΰ άρθρου 7 μελών Διοικουσών καί ’Εκτελεστικών ’Επι
τροπών. τών έν παραγράφω 1 τοϋ άρθρου 8 'Οπλαρχηγών, 
τών έν παραγράφω 1 τοΰ άρθρου 9 'Ομαδαρχών, τών έν 
παραγράφω 1 τοΰ άρθρου 10 ’Αγωνιστών μελών ΕΑΟ, τών 
έν τοΐς προηγουμένοις έζομοιουμένων έκ τών έν παραγράφοις 
4 καί 5 περιπτώσεις α καί γ τοΰ αύτοΰ άρθρου άναφερο- 
μένων καί δι’ ον χρόνον άναγνωρίζεται ή τοιαύτη αύτών 
έξομοίωσις, ώς καί τών διευθυντών καί προσωπικού ’Επι
τελικών Γραφείων Γενικών ’Αρχηγείων καί ’Αρχηγείων 
τών ΕΑΟ. Ό ούτως άναγνωριζόμενος αύτοϊς ώς χρόνος 
πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας θεωρείται ώς δια- 
νυθείς έξ ολοκλήρου έν τή ζώνη έπαφής.

β) τών έν τή ανωτέρω περιπτώσει άναφερομένων καί 
καθ’ ον χρόνον αναγνωρίζεται αύτοϊς, ότι συλληφθέντες ύπδ 
τοΰ έχθροΰ λόγω τών έν ταϊς αύταϊς διατάξεσιν άναφερο
μένων αιτίων, διετέλεσαν έν φυλακίσει ή έν όμηρία ή έγ
κλειστοι έν στρατοπέδοις συγκεντρώσεως. 'Ο ούτως άνα- 
γνωριζόμενος αύτοϊς ώς χρόνος πραγματικής στρατιωτικής 
υπηρεσίας θεωρείται ώς διανυθείς έξ ολοκλήρου έν τή ζώνη 
έπαφής. Είδικώτερον διά τούς συλληφθέντας καί αΐχμα- 
λωτισθέντας ύπδ κομμουνιστοσυμμοριτών άγωνιστάς, ώς 
χρόνος στρατιωτικής ύπηρεσίας, άναγνωρίζεται ό τοιοΰτος 
άπδ τής συλλήψεώς των μέχρις άποδράσεως ή άπελευθε- 
ρώσεώς των καί ούχί βραδύτερον τής 31 Δεκεμβρίου 1950.

2. Ό ύπδ τής ’Επιτροπής Κρίσεως αναγνωριζόμενος
χρόνος ύπηρεσίας τών έν παραγράφω 2 τοΰ. άρθρου 10 
’Αγωνιστών Μελών ΕΟΠΔ καί τών τούτοις έζομοιουμένων 
έκ τών έν παραγράφω 4 τοΰ αύτοΰ άρθρου, δι’ δν χρόνον 
αναγνωρίζεται ή τοιαύτη αύτών έξομοίωσις, θεωρείται ώς 
χρόνος πραγματικής στρατιωτικής ύπηρεσίας κατά ποσο- 
στδν τριών τετάρτων αύτοΰ. Ό ούτω θεωρούμενος χρόνος 
ώς τοιοΰτος πραγματικής στρατιωτικής ύπηρεσίας, λογί
ζεται ώς διανυθείς κατά τά τρία τέταρτα αύτοΰ έν τή ζώνη 
έπαφής. ^ _ ‘ *· '

3. Ό ύπδ τής ’Επιτροπής Κρίσεως άναγνωριζόμενος 
χρόνος ύπηρεσίας τών έν παραγράφω 3 τοΰ άρθρου 10 
Αγωνιστών Μελών . ΕΟΕ καί τών τούτοις έζομοιουμένων 
έκ τών έν παραγράφω 4 τοΰ αύτοΰ άρθρου, δι’ δν χρόνον 
αναγνωρίζεται ή τοιαύτη αύτών έξομοίωσις, θεωρείται ώς 
χρόνος πραγματικής στρατιωτικής ύπηρεσίας κατά τδ ήμϊσυ.

Ό ούτω θεωρούμενος χρόνος ώς τοιοΰτος πραγματικής 
στρατιωτικής ύπηρεσίας λογίζεται ώς διανυθείς κατά τδ 
ήμισυ έν τή ζώνη έπαφής. Ώς ημερομηνία ένάρξεως τοϋ 
κατά την παρούσαν παράγραφον καί την προηγουμένην 
άναγνωριζομένου χρόνου πραγματικής στρατιωτικής ■ ύπη
ρεσίας καί τής τοιαύτης έν τή ζώνη έπαφής λογίζεται ή 
ύπδ τής οικείας ’Επιτροπής άναγνωριζομένη ώς τοιαύτη
έντάξεως αύτών έν .τή ’Εθνική Άντιστάσει. 1 - .
, · ~ - —■---------- -Λ* Γ' ·»*·'

4. Ή άναγνώρισις τοΰ κατά τδ παρδν άρθρον χρόνου 
πραγματικής στρατιωτικής ύπηρεσίας καί τοιούτου έν τή 
ζώνη έπαφής γίνεται διά τής έγγραφής τών οΰς ούτος 
άφορα εις τούς πίνακας τών ύπδ τής ’Επιτροπής Κρίσεώς 
άναγνωριζομένων άγωνιστών. ·. ωτ . ·

> τ : Άρθρον 19. 
Εύεργετήματα,

1. Οί κατά τάς διατάζεις τών παραγράφων 1 έως 3 
τοϋ άρθρου 18 κεκτημένοι χρόνον ύπηρεσίας έν τή ζώνη 
έπαφής, άπολαύουσι πάντων τών ευεργετημάτων τών κατά 
την έκάστοτε ίσχύουσαν Νομοθεσίαν άναγνωριζομένων ύπέρ 
τών. άντιστοίχων κατηγοριών τών πολεμιστών τοΰ πολέ
μου 1940-1941.

Οί έκ τών ανωτέρω μή κεκτημένοι καθ’ οίονδήποτε 
τρόπον την ιδιότητα τοΰ κληρωτού, έφέδρου ή μονίμου 
στρατιωτικού, έζομοιοΰνται πρός έφέδρους στρατιώτας.

2. Δημόσιοι ύπάλληλοι Β' κατηγορίας, άγωνισταί ’Εθνι
κής ’Αντιστάσεως, ΰπηρετοΰντες κατά την δημοσίευσιν 
τοΰ παρόντος, προτιμώνται διά την προαγωγήν εις θέσεις 
περί ών τδ άρθρον 1 τοΰ Ν. 4464/1965 «περί τροποποι- 
ήσεως διατάξεών τινων τοΰ Υπαλληλικού Κώδικος κ.λ.π.» 
κατά ποσοστδν ένδς τετάρτου τοΰ συνόλου τών θέσεων 
τούτων, έφαρμοζομένων κατά τά λοιπά τών κειμένων δια
τάξεων.

Αί διατάξεις τοΰ παρόντος έφαρμόζονται άναλόγως καί 
έπί τών υπαλλήλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.

3. Έζομοιοΰνται πλήρως άπδ άπόψεως δικαιωμάτων 
καί ευεργετημάτων πρδς οπλαρχηγούς τοΰ Βορειοηπειρω- 
τικοΰ Άγώνος, πλ.ήν τών τοιούτων άπονομής συντάξεως ή 
βοηθήματος, οί κατά τάς διατάξεις τοΰ παρόντος άναγνω- 
ριζόμενοι :

α) Γενικοί Αρχηγοί, Αρχηγοί, Ύπαρχηγοί, μέλη Διοι- 
κουσών καί ’Εκτελεστικών ’Επιτροπών καί Όπλ.αοχηγοί 
τών ΕΑΟ, ΕΟΠΔ. καί ΕΟΕ.

β) Έφεδροι έξ έφέδρων άξιωματικοί, ύπηρετήσαντες εις 
τάς ΕΑΟ έπί έν τουλάχιστον έτος ύπδ την ιδιότητα ταύτην, 
έφ’ όσον ούτοι δεν έχουν την ιδιότητα τοΰ μονίμου αξιω
ματικού ή δημοσίου ύπαλλ.ήλ.ου ή δεν τυγχάνουν συντα
ξιούχοι άξιωματικοί ή δημόσιοι ύπάλλ.ηλ.οι, έκτός έάν τδ 
σύνολον τών έκ τοΰ Δημοσίου παρεχομένων αύτοϊς μηνιαίων 
άποδοχών ή συντάξεως τυγχάνει έλ.αττον τών 2.000.

Αί προϋποθέσεις τής τοιαύτης έξομοιώσεως άποδεικνύ- 
οντχι έκ τών στοιχείων τοΰ έν παραγράφω 5 τοΰ άρθρου 
12 προβλ,επομένου πιστοποιητικού.
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Διά τούς έφέδρουφ έξ εφέδρων αξιωματικούς απαιτείται, 
έπι πλέον, -πιστόποιητικόν Στρατολογικού Γραφείου, έμ- 
οαΐνον ότι κατά την έξεταζομένην περίοδον έφερον την 
ιδιότητα ταύτην.

Διά τούς μισθοδοτουμένους ή συνταξιοδοτουμένους έκ 
τοϋ Δημοσίου άπαιτεΐται έπί πλέον βεβαίωσις των παρε
πομένων αύτοΐς μηνιαίων αποδοχών ή συντάξεως, έκδιδο- 
μένη ύπό της οικείας ’Αρχής.

4. "Εφεδροι έξ έφέδρων αξιωματικοί καί άνθυπασπισταί 
ύπηρετήσαντες εύδοκίμως καί έπί έν τουλάχιστον έτος εις 
τάε έν άρθροις 2, 3 καί 4 ΕΑΟ καί ’Οργανώσεις, δύναται 
νά προαχθώσιν εις τον άνώτερον βαθμόν κατά τά έν τώ 
Δ'όμω «περί Στελέχους Έφέδρων Αξιωματικών» είδικώ- 
τερον προβλεπόμενα έφ’ όσον :

α) ύπηρετήσαντες εις τάς ΕΑΟ έχοησιμοποιήθησαν ύπό 
την ιδιότητα ταύτην καί έπί τρίμηνον τουλάχιστον καί 
υετέσχον συναφθεισών μετά τοϋ έχθροϋ μαχών. .

β) ύπηρετήσαντες εις τάς ΕΟΠΔ έπεδείξαντο δραστη- 
τιότητα έκθέσασαν εις προφανή κίνδυνον την ζωήν αυτών 
καί έπέτυχον εις ούσιώδεις άποστολάς.

γ) ύπηρετήσαντες εις τάς ΕΟΕ έσημείωσαν έξαίρετον 
οργανωτικήν δραστηριότητα έν τη περιοχή δράσεως αύτών 
καί προεκάλ,εσαν ιδιαιτέραν μνείαν τών προϊσταμένων των

Ή κατά τά ανωτέρω προαγωγή ένεργεϊται τή αιτήσει 
τών ένδιαφερομένων, ύποβαλλομένη έντός άνατρεπτικής 
προθεσμίας έτους άπό τής άναγνωρίσεώς των ώς άγωνιστών 
ή άπό τής δημοσιεύσεως τοϋ παρόντος, έφ’ ής γνωμα
τεύει άπαραιτήτως ή κατά τό άρθρον 13 Έπιτρο7τή, έπί 
τή βάσει τών στοιχείων τής έν γένει δράσεως αύτών. ...,

5. Οί ύπό τών ΕΑΟ όνομασθέντες έφεδροι Άνθυπολο 
χαγοί, κατόπιν εύδοκίμου άποφοιτήσεως έκ τών ύπό τού
των ίδρυθεισών Σχολών, έφ’ όσον τοϋτο έξάγεται έξ έπι- 
τήμων στοιχείων καί κέκτηνται τά ύπό τοϋ Α.Ν. 833/1937 
«περί στελέχους έφέδρων άξιωματικών» προβλεπόμενα προ
σόντα άναγνωρίζονται ώς τοιοϋτοι καί έγγράφονται εις τά 
στελέχη τής έφεδρείας διά Βασιλικού Διατάγματος έκδιδο- 
αένου προτάσει τοϋ 'Υπουργού Εθνικής Άμύνης. Οί μή 
<εκτημένοι τά προσόντα ταΰτα_ ώς καί οί μή φοιτήσαντες 
:ΐς Σχολάς ονομάζονται λοχίαι.

6. Άπονεμηθέντες βαθμοί ύπαξιωματικοϋ ή γενόμεναι 
ιροαγωγαί εις τούς βαθμούς τούτους εις μέλη τών ΕΑΟ, 
ίναγνωρίζονται δι’ άποφάσεως τοϋ Υπουργού Εθνικής 
Αμύνης.

7. Ό κατά τάς διατάξεις τοϋ άρθρου 18 άναγνωριζό- 
ιενος χρόνος πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας διά 
ούς μονίμους άξιωματικούς καί άνθυπασπιστάς, ώς καί 
-ονίμους καί άνακατατεταγμένους ύπαξιωματικούς τών 
Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων ’Ασφαλείας, Λιμενικού Σώ
ματος καί Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, τούς κεκτημένους 
ήν ιδιότητα ταύτην κατά τόν χρόνον τής έν τή ’Εθνική 
Αντιστάσει ύπηρεσίας αύτών ή κτησαμένους ταύτην μετα- 
ενεστέρως, λ,ογίζεται ώς τοιοϋτος πραγματικής ύπηρεσίας 
ίς τά "Οπλα ή Σώματα εις ά ούτοι ήδη ανήκουν δι’ άπάσας 
ας περιπτώσεις, άνεξαρτήτως έάν οί έκ τούτων κεκτη- 
ένοι τήν ιδιότητα ταύτην έτέλουν κατά τό αυτό χρονικόν 
ιάστημα εις μίαν τών καταστάσεων διαθεσιμότητος ή 
ακράς άναρρωτικής άδειας λόγω νοσήματος ή διαθεσιμό- 
ςτος τή αιτήσει αύτών κατά τάς διατάξεις τού περί κατα- 
τάσεως άξιωματικών νόμου. Διά τούς έκ τούτων έν ένερ- 
άα, ό χρόνος ούτος καί ή κατ’ αύτόν δρασις αύτών, έκτι- 
ώνται ώς πρόσθετα προσόντα έν τή κρίσει τών κατά νό- 
ον αρμοδίων συμβουλίων προαγωγών καί έγγράφονται έν 
άς άτομικοϊς αύτών έγγράφοις.

8. Είς άγρότας αναγνωριζόμενους κατά τάς διατάξεις 
Α παρόντος τουλάχιστον ώς άγωνιστάς ’Εθνικής Άντι- 
άσεως, μή έχοντας βιώσιμον γεωργοκτηνοτροφικόν κλή- 
■ί, παραχωρεΐται, μέχρι συμπληρώσεως τοιούτου, έκτασις 
τοξηρανθεισών ή άποξηρανθησομένων γαιών ή δασικών 
"-τάσεων, κταταλλήλων προς καλλιέργειαν ή δενδροκομίαν, 
ηκουσών εις τό Δημόσιον. Εις ήν περίπτωσιν οί άνωτέρω

συντρέχουν μετά λοιπών, κατά τήν ίσχύουσαν έποικιστικήν 
νομοθεσίαν, δικαιούχων έχουν έναντι τούτων δικαίωμα προ- 
τιμήσεως. Είς τάς παραμεθορίους περιφερείας, παραχω- 
ρεΐται διπλούς κλήρος. Ή έκποίησις ή έκμίσθωσις τών 
οΰτω παραχωρουμένων γαιών, άπαγορεύεται έπί μίαν δεκα
ετίαν άπό τής παραχωρήσεως έπί ποινή άκυρότητος, έπιτρε- 
πομένης μόνον τής μεταβιβάσεως αύτών ώς προικός καί 
ύπό τούς αύτούς περιορισμούς.

Τά τού καθορισμού τοϋ καταβλητέου τιμήματος καί τής 
έξοφλήσεως αύτοϋ, ώς καί αί λοιπαί λεπτομέρειχι έφαρμογής 
τής παρούσης παραγράφου καθορίζονται διά Βασιλικών 
Διαταγμάτων, έκδιδομένων προτάσει τών 'Υπουργών ’Εθνι
κής ’Αμύνης, Οικονομικών καί Γεωργίας.

9. Προκειμένης έκμισθώσεως ύπό τοϋ Δημοσίου άνη- 
κόντων είς τήν διαχείρισίν του άγροτικών περιουσιακών 
στοιχείων, προτιμώνται, έπί ϊσοις δροις, οί κατά τόν πα
ρόντα νόμον άνεγνωρισμένοι άγωνισταί.

10. Αί έκάστοτε ίσχύουσαι διατάξεις περί στεγαστικής 
άποκαταστάσεως άστών προσφύγων έφαρμόζονται άνα- 
λόγως καί έπί τών άνχγνωριζομένων κατά τάς διατάξεις 
τού παρόντος τούλάχιστον ώς άγωνιστών ’Εθνικής ’Αντι
στάσεως, άστών, στερουμένων στέγης λόγω καταστροφής 
ταύτης ύπό τού έχθροϋ καί συνεπεία τής έν τή ’Εθνική 
’Αντιστάσει συμμετοχής αύτών.

11. Εις τάς εύεργετίκάς διατάξεις' περί εισαγωγής'τέ
κνων άναπήρων καί θυμάτων πολέμου είς σχολάς πάσης φύ- 
σεως καί βαθμίδος, περιλαμβάνονται καί τά τέκνα τών έν 

■παραγράφω 1 τοϋ παρόντος άρθρου άναφερομένων. Τό αύτό 
ισχύει καί προκειμένου περί πληρώσεως θέσεως είς δημο
σίας ή δημοτικάς καί κοινοτικάς ύπηρεσίας, νομικά πρό
σωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, πάσης φύσεως έπι- 
χειρήσεις ή έκμεταλλεύσεις ήμεδαπής ή άλλοδαπής οίασ- 
δήποτε μορφής ή τύπου, ώς καί τά πάσης φύσεως τραπε
ζικά ή κοινωφελή ίδρύματα.

■ Άρθρον 20. . ·

’Οργανώσεις, Ενώσεις, Σύλλογοι, Συνεταιρισμοί.
1. ’Οργανώσεις, Ενώσεις, Σύλλογοι καί Συνεταιρισμοί 

φέροντες έν τώ τίτλω αύτών ύφ’ οίανδήποτε έκφρασιν τήν 
έννοιαν τής ’Εθνικής ’Αντιστάσεως, έποπτεύονται καί έλέγ- 
χονται, έφαρμοζομένων άναλόγως τών περί οργανώσεων 
παλαιών πολεμιστών διατάξεων, ύπό τοϋ 'Υπουργού ’Εθνι
κής Άμύνης, διά τών άρμοδίων αύτοϋ οργάνων καί άπαρ- 
τίζονται άποκλειστικώς καί μόνον έκ μελών άνεγνωρισμέ- 
νων, κατά τάς διατάξεις τοϋ παρόντος, ώς άγωνιστών ’Εθνι
κής Αντιστάσεως καί τών τέκνων αύτών, άπαγορευομένης 
τής έγγραφής έν αύτοΐς οίουδήποτε έτέρου προσώπου.

2.. 'Η προσαρμογή τών είρημένων ’Οργανώσεων, Ενώ
σεων, Συλλόγων καί Συνεταιρισμών κατά τάς διατάξεις 
τής παρούσης παραγράφου, δέον νά συντελεσθή έντός έτους 
άπό τής δημοσιεύσεως τοϋ παρόντος.

3. Απαγορεύεται ή ταυτόχρονος συμμετοχή τών αύτών 
προσώπων έν τοΐς διοικητικοΐς συμβουλίοις πλειόνων τής 
μιας τών έν τή άνωτέρω παραγράφω άναφερομένων ’Οργα
νώσεων, Ενώσεων, Συλλόγων καί Συνεταιρισμών.

Άρθρον 21.

Ακροτελεύτιοι Διατάξεις.
Διά τοϋ γενικού όρου «έχθρός» νοούνται έν τώ παρόντι :
α) Τά στρατεύματα καί αί Άρχαί έν γένει αί άνήκουσαι 

είς τό σχόν τήν προσάρτησιν Κράτος καί αί τοιαϋται τών 
συμμάχων αύτοϋ, διά τάς περιοχάς τάς διατελεσάσας ύπό 
καθεστώς προσαρτήσεως είς ξένην ’Επικράτειαν προ τής 
ένάρξεως τοϋ πολέμου 1940—41.

β) Τά στρατεύματα καί αί Άρχαί έν γένει κατοχής 
καί οί τούτοις σύμμαχοι, διά τάς περιοχάς τάς διατελεσάσας 
ύπό έχθρικήν κατοχήν.

γ) Τά άντεθνικώς δράσαντα είς έθνικά έδάφη διατελέ- 
σαντα ύπό καθεστώς έχθρικής κατοχής κατά τήν περίοδον 
1941—45 άτομα ή τμήματα ή οργανώσεις καί τά μέλη αύτών.
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Η ίδιότης ·π.νί>ς ώς μέλους άντεθνικώς δράσαντος τμήματος 
ή όργανώσεως ή ώς μεμονωμένος άντεθνικώς δράσαντος 
βεβαιοϋται ύπό τής οικείας ’Αστυνομικής ’Αρχής.

δ) *0 κομμουνισμός ύφ’ οίανδήποτε μορφήν κχί έκδή- 
λωσιν, ώς καί οί ύπηρετήσαντες αυτόν, άπό τής άπελευθε- 
ρωσεως τής Χώρας καί έντεϋθεν.

"Αρθρον 22.
*Η ισχύς τοϋ παρόντος άρχεται από τής δημοσιεύσεώς 

του διά. τής Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως.
Έν Άθήναις τή 25 ’Απριλίου 1969 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΤΠ’ ΑΡΙΘ. 936
Περί τροποποιήσεως διατάξεούν τινων τοϋ Ν.Δ. 179/1969 

■ . «περί ’Εθνικής ’Αντιστάσεως».
r r . .. , . · ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Προτάσει τοϋ'Ημετέρου'Υπουργικού Συμβουλίου, άπεφα- 

σίσαμεν καί διατάσσομεν :
"Αρθρον 1. :

άνεγνωρίσθησαν ή έτέλουν έν έπαρκή μετά τής νομίμου 
Ελληνικής Κυβερνήσεως ή τών οικείων Ελληνικών Προξε
νικών ’Αρχών ή τών έν τή Έλλάδι αρμοδίων Κρατικών 
'Υπηρεσιών καί ένήργουν πάντοτε συμφώνως πρός τάς έντο- 
λάς καί οδηγίας αυτών. ~ . ί. .

β) Όργανωθεϊσαι μετά την υπό τοϋ έχθροϋ κατάληψιν 
τής Χώρας, ή Τμήματος ταύτης, άνεγνωρίσθησαν καί ένε- 
τάχθησαν εις τό Συμμαχικόν Στρατηγεΐον Μέσης Άνατο- 
λής, έτέλουν έν έπαφή μετ’ αΰτοΰ ή τής Ελληνικής Κυβερ
νήσεως τοϋ ’Εξωτερικοϋ ή τών έν Έλλάδι έκπροσώπων 
αύτών ή τής έν Έλλάδι Στρατιωτικής 'Ιεραρχίας τοϋ 
Πολέμου 1940—41, ήτοι άρχικώς τών πέντε ’Αντιστράτη
γων καί μετέπειτα τοϋ ενός παραμείναντος έξ αυτών ή 
τούς ΰπό τούτων άνεγνωρισμένους Γενικούς ’Αρχηγούς 
ή ’Αρχηγούς Εθνικών ’Αντάρτικών 'Ομάδων. : .

γ) Όργανωθεϊσαι ή άνασυγκροτηθεΐσαι κατά την έν τή 
περιπτώσει γ' τής παραγράφου 1 τοϋ άρθρου 1 χρονικήν 
περίοδον τή έγγράφω ή σιωπηρά έγκρίσει τών οικείων 
Στρατιωτικών ή ’Αστυνομικών ’Αρχών, ένήργησαν πάντοτε 
συμφώνως πρός τάς οδηγίας αύτών έναντίον τοϋ έχθροϋ 
πρός τό εθνικόν συμφέρον καί πρός επιβολήν τής έννόμου

* Η παράγραφος 1 τοϋ άρθρου 1 τοϋ Ν.Δ. 170/69 άντικα- 
θίσταται άφ’ ής ϊσχυσεν ώς άκολ.ούθως’: · ·'. γ ' · f

' «1. Εθνική ’Αντίστασις, κατά τήν έννοιαν τοϋ παρόντος, 
νοείται τό σύνολ,σν τών Εθνικών ’Αγώνων τών διεξαχθέν- 
των προ τής ένάρξεως τών έχθροπραξιών τοϋ Δευτέρου Παγ
κοσμίου Πολέμου, διαρκοϋντος τούτου ή μετά τήν λήζιν 
αύτοϋ, πλ.ήν τών άναληφθέντων ύπό τών τακτικών μονάδων 
τών Ενόπλων Δυνάμεων, θεωρουμένων ώς τοιούτων καί ’ 
τών σύγκροτηθεισών έκ πολιτών κλ.ηθέντων καί τεθέντων 
υπό τάς διατάγάς.οίασδήποτε Στρατιωτικής ή ’Αστυνομικής 
’Αρχής, καί τών ΣωμάτωνΆσφαλ.είας, τών άποσκοπούντων 
γενικώς είς/τήν άποκατάστάσιν τής έξουσίας τοϋ 'Ελληνικού 
Κράτους, έπί τοϋ Ελληνικού Εθνικού χώρου, καί περι
λαμβάνει ύπό τάς προϋποθέσεις καί περιορισμούς τοϋ 
παρόντος τούς κάτωθι είδικώτερόν άγώνας :

α) Τούς άπό τοϋ έτους 1922 άγώνας ή ένεργείας λ.αβού- 
σας χώραν έπί Εθνικών έδαφικών περιοχών τελουσών ύπό 
καθεστώς προσαρτήσεως εις ξένην ’Επικράτειαν καί εύρισκο- 
μ,ένην ήδη έντός τών ορίων τής Ελληνικής Επικράτειας, 
σκοπούσας δέ είς τήν διά παντός μέσου άνατροπήν τής ξένης 
Κυριαρχίας καί τήν ένταξιν τούτων έν τή Ελληνική Επι
κράτεια. ; ;

β) Τούς άγώνας τούς διεξαχθέντας άπό πέρατος τών έν 
Έλλάδι κανονικών έπιχειρήσεων τοϋ πολέμου 1940—41 καί 
μέχρι τής άπελχυθερώσεως, έπί έδαφών τελούντων ύπό εχθρι
κήν κατοχήν καί άποσκοποϋντας είς τήν άπελαυθέρωσιν τού
των καί άποκατάστασιν τοϋ Ελληνικού Κράτους. Έν τή 
έννοια έχθρός περιλαμβάνονται έν προκειμένω καί έν γένει 
’Οργανώσεις άντεθνικώς δράσασαι καί άποσκοποϋσαι είς 
τήν έπιβολ,ήν έν τή Χώρα καθεστώτος διαφόρου τοϋ νομίμου 
τοιούτου ή καί τήν ύποδούλ.ωσιν καί προσάρτησιν έθνικών 
έδαφών εις ομόρους χώρας.

γ) Τούς άγώνας τούς διεξαχθέντας μετά τήν άπελ.ευθέρω- 
σιν τής Χώρας καί άποσκοποϋντας είς τήν καταστολήν τοϋ 
κομμουνιστοσυμμοριτισμοϋ, καλ.συμένου τοϋ λ.οιποϋ έν τώ 
παρόντι έχθρός, καί τήν έπιβολ.ήν τής έννόμου Τάξεως».

"Αρθρον 2.

Ή παράγραφος 1 τοϋ άρθρου 2 τοϋ αύτοϋ Ν.Δ. άντικα- 
θίσταται άφ’ ής ϊσχυσεν ώς άκολ.ούθως :

«1. Έθνικαί ’Αντάρτικά! 'Ομάδες (ΕΑΟ) νοούνται, διά 
τήν έφαρμογήν τοϋ παρόντος, -αι ένοπλοι άνταρτικαί ομάδες, 
άί άγωνισθεϊσαι έντός τών Έθνικών πλαισίων κατά τοϋ 
έχθροϋ, προς άπελ,ευθέρωσιν τών ύπ’ αύτοϋ προσηρτημένων 
κατεχομένων ή έλ,εγχομένων έθνικών έδαφών ή πρός άποκα- 
τάστασιν τοϋ Κράτους καί τήν έπιβολ,ήν τής έννόμου, τάξεως, 
έφ’ όσον :

α) Όργανωθεϊσαι έπί τών έν τή περιπτώσει α' τής παρα
γράφου 1 τοϋ άρθρου 1 άναφερομένων ’Εθνικών έδαφών,

τάξεως».
'Αρθρον 3. .

·. ΑΙ παράγραφοι 1 καί 4 τοϋ άρθρου ·6 τοϋ αύτοϋ Ν.Δ. 
άντικαθίστανται άφ’ ής ϊσχυσαν ώς άκολούθώς Hy-

«1. ’Αρχηγοί τών έν άρθρω 2 ΕΑΟ νοούνται οί συγκροτή- 
σαντες καί διοικήσαντες έπί έξάμηνον τούλάχιστον τοιαύτας, 
έχοντες ύπό τάς άμέσους αύτών διαταγάς δύο τούλάχιστον 
'Οπλαρχηγούς Α' κατηγορίας ή άντίστοιχον πρός αύτούς 
δύναμή, έφ’ όσον διώκησαν όργανωθείσας ύπ’ αύτών περιο- 
χάς, έξετέλεσαν άξιολόγους πράξεις υπέρ.. τοϋ ’Εθνικού 
ή τοϋ καθόλου Συμμαχικού άγώνας, έπισήμως διαπιστωθεί- 
σας, μετέσχον ύπό τήν ιδιότητα ταύτην εις τάς έπιχειρήσέις 
κατά τοϋ έχθροϋ, έσυνέχισαν τόν άγώνα μέχρι, τής έπιτέύ- 

. ξεως τοϋ σκοποΰ τής Εθνικής ’Αντιστάσεως ώς ουτος 
ορίζεται έν παραγράφω 1 τοϋ άρθρου 1, ή τής διαλ.ύσεως 
τών ύπ’ ’ αύτούς τμημάτων, είς έκτέλ,εσιν διαταγής τών 
νομίμων ’Αρχών ή συνεπεία προσβολής αύτών ύπό τοϋ 
έχθροϋ καί έν πάση περιπτώσει, έπεβλήθησαν ώς τοιοΰτοι 
έν τή περιοχή δράσεως αύτών».

«4. Οί ’Αρχηγοί τών ΕΑΟ, τών ΕΟΠΔ καί ΕΟΕ δια- 
κρίνονται είς Αύτοτελ.εΐς, έφ’ όσον δεν έτέλ.ουν ύπό Γενικόν 
τινά ’Αρχηγόν, καί Ύποτεταγμένους, έφ’ όσον έτέλ.ουν ύπό 
Γενικόν ’Αρχηγόν, διορισθέντες ύπ’ αύτοϋ ή ύπαγαγόντες 
εαυτούς ύπ’ αύτόν δι’ έγγράφου δηλώσεως, γενομένης άποδε- 
κτής έγγράφως ή σιωττηρώς. Είς τάς περιπτώσεις καθ’ άς 
άναγνωρισθέντες κατά τάς διατάξεις τοϋ παρόντος ’Αρχηγοί, 
διετέλ.εσαν ύπό τε τήν ιδιότητα τοϋ αύτοτελ.οϋς καί τοϋ ύπο- 
τεταγμένου τοιούτου, γίνεται έν τή έφαρμογή τοϋ παρόντος, 
διάκρισις τών χρονικών περιόδων αύτοτελείας καί ύπαγω- 
γής».

'■ "Αρθρον 4.

Αί παράγραφοι 5,6 καί 7 τοϋ άρθρου 10 τοϋ αύτοϋ Ν.Δ. 
άντικαθίστανται άφ’ ής ϊσχυσαν ώς άκολούθώς :

«5. Έξομοιοϋνται πρός τούς κατά τήν προηγουμένην 
παράγραφον μεμονωμένους άγωνιστάς :

α) Οί Έλληνες τό γένος, έχοντες ή μή τήν Ελληνικήν 
’Ιθαγένειαν καί διαβιοϋντες μονίμως έν τώ έξωτερικώ ή έν 
Έθνικαΐς περιοχαΐς τελ.ούσαις ύπό ξενικήν κατοχήν ή προ- 
σάρτησιν, έφ όσον προσήλθον καί ύπηρέτησαν έθελ.ουσίως είς 
τάς Ένόπλ.ους Δυνάμεις τής Χώρας κατά τόν πόλ.εμον 
1940—41, ύπέστησαν, μετά τήν κατάληψιν τής Χώρας 
ύπό τοϋ έχθροϋ διωγμούς, ύπό τούτου, είς άντίποινα τής 
τοιαύτης ύπ’ αύτών προσφοράς Έθνικών 'Υπηρεσιών, 
συλληφθέντες ύπ’ αύτοϋ καί έκτελεσθέντες ή φυλ.ακισθέντες 
ή έγκλ.εισθέ'/τες ώς όμηροι είς στρατόπεδα συγκεντρώσεως 
καί δι’ όσον χρόνον διετέλ,εσαν ύπό τάς άνωτέρω καταστά
σεις.

β) Οί γονείς, άδελ.φοί, άδελ.φαί, σύζυγοι καί τέκνα, αδια
κρίτως ήλ.ικίας τών έν τή προηγουμένη περιπτώσει άναφερο- 
μέ-^ων ώς καί τών είς τάς Ένόπλ.ους Δυνάμεις, τά Σώματα
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’ Ασφαλείας καί την Εθνικήν ’Αντίστασιν ύπηρετησάντων 
' \'ΐω·αχτικών οπλιτών καί αγωνιστών, οί ύποστάντες ύπο 
τοΰ έχθροϋ τούς έν αυτή περιπτώσεΓάναφερομένους διωγμούς 
ι_; •j.ovco τώ αιτιόλογικω τού τοιούτου συγγενικού αυτών 
ίεσυού καί δι’ όσον χρόνον διετέλεσαν ύπο τάς άνωτέρω 
καταστάσεις.

ν) Οί "Ελληνες τό γένος, οΐτινες κατά τήν διάρκειαν τής 
-ατοχής ή τοΰ άγώνος προς επιβολήν τής έννόμου τάξεως 
πινελήφθησαν ύπο τοϋ έχθροϋ καί ύπέστησαν τούς έν τή 
-Γ;·.πτώσει α' τής παρούσης παραγράφου άναφερομένους 
'ιωναούς συνεπείχ τής πίστεως αυτών προς τά Εθνικά 
ίεώοη ή τής Εθνικής δράσεως αύτών ή τής έν γένει 

πιμβολής αύτών εις το έργον τών Ενόπλων Δυνάμεων ή 
-ών Σωμάτων Άσφα>.είας, προς άποκατάστασιν τοϋ Κρά
τους ή τής έννόμου τάςεως, ή εις άντίποινα τής Εθνικής 
Ιράσεως μέλους τής ιδίας ή τής πατρικής αύτών οικογένειας 
,αί δι’ όσον χρόνον διετέλεσαν ύπο τάς άνωτέρω καταστά-
τε·.ς».

«6. Λί διατάςεις τοΰ παρόντος δεν 
•τόνων άτινα :

έφ αρμόζονται έπί

α) ' Υπηρετήσαντα έν τή ’Εθνική Άντιστάσει μετέσχον 
ιεταγενεστέρως έθελουσίως Όργανώσεως ή Τμημάτων 
ρασάντων καθ’ οίονδήποτε τρόπον άντεθνικώς ή ανέπτυξαν 
ιεμονωμένως άντεθνικήν δράσιν ή έμπίπτουν εις τάς διατά
ζεις τής παραγράφου 2 τοΰ άρθρου 16.

β) Κατά τον χρόνον καθ’ δν φέρονται ώς υπηρετήσαντα 
έν τή ’Εθνική ’Αντιστάσει ήγον ήλικίαν έλάσσονα τών 15 
τών ύπολογιζομένων κατά τον περί στρατολογίας νόμον, 
επιφυλχσσομένης της περιπτώσεως β' τής προηγουμένης 
ταραγράφου, έκτος έάν έπεσαν έν τή έκτελέσει τοϋ προς 
-ήν πατρίδα καθήκοντος ή συνελήφθησκν ύπο τοϋ έχθροϋ 
,όγω τής τοιαύτης αύτών έθνικής δράσεως καί έξετελέσθη- 
;αν ή φυλακισθέντα ή άχθέντα εις όμηρίαν ύπ’. αύτοϋ διά 
τήν αύτήν αιτίαν, έ'θανον κατά τήν διάρκειαν ταύτης ή 
ή βραδύτερου έξ αιτίας τών έκ ταύτης κακουχιών ή τραύμα- _ 
τισθέντα ή άσθενήσαντα κατά _ τήν διάρκειαν τοϋ άγώνος 
καί έξ αιτίας τούτου κατέστησαν άνίκανα προς περαιτέρω 
συμμετοχήν εις αύτόν».' . ’ ,/.’// V ’·_·

«7. Αρωγοί τοϋ Άγώνος Έθνικής Αντιστάσεως νοούν
ται καί άναγνωρίζονται οί άποδεδειγμένως συμμετασχόντες 
-ς τςν ’Εθνικήν Αντίστασιν, οί προσενεγκόντες άξιο— 
ογους καί θετικάς υπηρεσίας καί μή έμπίπτοντες είς 
ινα τών έν άρθροις 5 έως 9 καί παραγράφοις 1 έως 5 
οΰ άρθρου 10 άνκγνωριζομένων κατηγοριών, άνεξαρτήτως 
ρόνου ύπηρεσίας καί ηλικίας. ■ ' ■ -
< Εις τάς διατάξεις τής παρούσης παραγράφου, ύπο τάς 
υτας προϋποθέσεις, ύπάγονται καί οί άλλογενεΐς άλλοδα- 
οί». ·

Άρθρον 5.

Αί παράγραφοι 1, 2. 3, 6,· 7 καί S τοϋ άρθρου 11 τού. 
υτου Ν.Δ. άντικαθίστανται άφ’ ής ϊσχυσαν ώς ακολούθως :
“1. Οί έν άρθροις 5 έως 9 Γενικοί Αρχηγοί, Αρχηγοί, 

Ελη Διοικουσών ή ’Εκτελεστικών ’Επιτροπών, Όπλαρχη- 
οι καί Όμαδάρχαι καί οί τούτοις έξομοιούμενοι, ύπο- 
ρεοϋνται όπως μέχρι καί τής 31 Δεκεμβρίου 1971, ύπο- 
άλωσιν εις τήν κατά τό άρθρον 15 'Υπηρεσίαν λ
α) Περιγραοήν τοϋ τρόπου όργανώσεως τών ύπ’ αύτούς 

:αο καί ’Εθνικών ’Οργανώσεων (Αρχηγεία, 'Υπαρχηγεϊα, 
Οπλαρχηγεΐα κλπ.). _ . ...
β) Συνοπτικήν έκθεσιν τής δράσεως τών ύπ’ αύτούς 

ΑΟ ή ’Εθνικών ’Οργανώσεων καί
γ) Όνομαστικάς Καταστάσεις τών ύττηρετησάντων εις 

χ~. 'J~ αύτούς ΕΑΟ καί Έθνικάς ’Οργανώσεις καί χαρακτη- 
-,ομένων κατά τάς διατάξεις τοΰ παρόντος ώς ηγετών, 
γωνιστών ή άρωγών τοϋ άγώνος ’Εθνικής Αντιστάσεως 
ϊθ όλων τών έν γένει στοιχείων καί μεταβολών αύτών, 
ατα τά δι’ άποφάσεως τοΰ 'Υπουργού ’Εθνικής Άμύνης 
κζόμενα». ■ .
«2. Τα έν τή προηγούμενη παραγράφω στοιχεία ύπο- 

αλλονται διά τοΰ Γενικού Αρχηγού ή τοϋ Αύτοτελοϋς 
ή τής Διοικούσης ή τής ’Εκτελεστικής Επιτρο

πής ή τοϋ Αυτοτελούς-'Οπλαρχηγού έφ’ όσον ύφίστανται 
τοιοϋτοι ή τών τούτοις έξομοιουμένων Συμβουλίων, οίτινες 
γνωματεύουν έπ’ αύτών».

«3. Περί τής άληθείας καί άκριβείας τών έν παραγράφω 
1 τοϋ παρόντος άρθρου άναφερομένων συνυποβάλλονται 
ύπο τών έν παραγράφω 1 καί 2 τοϋ παρόντος άρθρου 
αρμοδίων ύπεύθυνοι δηλώσεις κατά τάς διατάξεις τοϋ Ν.Δ. 
105/69 καί αποδεικτικά τούτων στοιχεία».

«6. Έν περιπτώσει θανάτου ή άδυναμίας ή άρνήσεως 
τών έν παρ. 1 τού παρόντος άρθρου άναφερομένων προς 
έκπλήρωσιν τών αρμοδιοτήτων καί ύποχρεώσεών των 
μέχρι καί τής 31 Δεκεμβρίου 1971 αύται μεταβιβάζονται 
εις συγκροτούμενο'./ δι’ άποφάσεως τοϋ 'Υπουργού Έθνικής 
Άμύνης, προτάσει τής κατά τό άρθρον 13 Επιτροπής 
Κρίσεως ή τής κατά τό άρθρον 15 'Υπηρεσίας, μετά σύμ
φωνον γνώμην τοϋ Αρχηγού τών Ενόπλων Δυνάμεων, 
πενταμελές «Συμβούλιου Γενικού Αρχηγείου» προκειμένου 
περί Γενίκοϋ Αρχηγού, τριμελές «Συμβούλιου Αρχηγείου» 
προκειμένου περί Αρχηγού καί τριμελές Συμβούλιον 
προκειμένου περί 'Οπλαρχηγού ή 'Ομαδάρχου, άσκοϋνται δέ 
ύπ’ αύτών έντος 3 μηνών άπό τής συγκροτήσεώς των.

'Ως μέλη τών ώς άνω Συμβουλίων διορίζονται βαθμούχοι 
ή μέλη τών αντιστοίχων ΕΑΟ ή ΕΟΕ, έξ εκείνων οί όποιοι 
έπέδειξαν τήν μάλλον άξιόλογον δράσιν. Κατά τήν αύτήν 
ώς άνω διαδικασίαν ένεργεΐται ή άναπλήρωσις ή συμπλήρω- 
σις τών ώς άνω Συμβουλίων».

«7. 'Υποβληθέντα ήδη στοιχεία περί ών τό παρόν άρθρον 
βάσει τής προίσχυσάσης νομοθεσίας, θεωρούνται ισχυρά καί 
λαμβάνονται ύπ’ δ', ιν έφ’ όσον μεν είναι πλήρη κατά τάς 
διατάξεις τού παρόντος, κατόπιν ύποβολής ύπευθύνου δηλώ
σει ς περί τής άληθείας καί άκριβείας αύτών, έφ’ όσον δέ 
είναι ελλιπή ή έσφαλμένα, κατόπιν συμπληρώσεως ή διορθώ- 
σεως».

«8. Παν φυσικόν ή νομικόν πρόσωπον κατέχον έγγραφα 
καί λοιπά στοιχεία έντυπα ή μή άφορώντα εις τήν Όργά- 
νωσιν καί δράσιν τών ΕΑΟ καί ’Οργανώσεων Έθνικής 
Αντιστάσεως χαρακτηριζομένων τούτων ώς έθνικών ιστο
ρικών έγγράφων ύποχρεοϋνται, όπως, μέχρι τής 31 Δε
κεμβρίου 1971, ύποβάλη ταϋτα εις τήν κατά τό άρθρον 
15 Υπηρεσίαν. , Εις τούς έμπροθέσμόυς υποβάλλοντας 
ταϋτα, παρέχεται τή αιτήσει αύτών κεκυρωμένον άντίγραφον 
ή φωτοαντίγραφον τούτων, έκδιδόμενον μερίμνη καί δαπά- 
ναις τής αύτής 'Υπηρεσίας. Τοιαϋτα έγγραφα καί λοιπά 
στοιχεία καταλαμβανόμενα παρά φυσικώ ή νομικώ προ- 
σώπω, μετά τήν έκπνοήν τής άνωτέρω οριζόμενης προ
θεσμίας, κατάσχονται υπέρ τοϋ Δημοσίου».

Άρθρον 6.

Αί παράγραφοι 1,3.4 καί 5 τού άρθρου 12 τοΰ αύτοϋ 
Ν.Δ. άντικαθίστανται άφ’ ής ίσχυσχν ώς άκολούθως ;

«1. Τά έν άρθρω 11 έγγραφα καί λοιπά στοιχεία ώς 
καί πάσα αίτησις φυσικού ή νομικού προσώπου άφορώσα 
εις τήν άναγνώρισιν ΕΑΟ ή Όργανώσεως Έθνικής Αντι
στάσεως, τών ηγετών, άγωνιστών καί άρωγών ταύτης ή 
τήν άναθεώρησιν, συμπλήρωσιν, διόρθωσιν ή άκύρωσιν 
ληφθείσης ήδη περί τούτων άποφάσεως τής οικείας Επι
τροπής Κρίσεως, υποβάλλονται μετά τών σχετικών στοιχείων 
εις τήν κατά τό άρθρον 15 ύπηρεσίαν, ήτις, μετ’ έλεγχον 
τούτων, διαβιβάζει ταϋτα είς τήν κατά τό άρθρον 13. Επι
τροπήν Κρίσεως. Ούδεμία αίτησις άφορώσα είς τήν άνχ- 
γνώρισιν ώς άγωνιστοϋ Έθνικής Αντιστάσεως άρρενος 
διαβιβάζεται εις τήν Επιτροπήν Κρίσεως προς λήψιν 
άποφάσεως, έάν δεν συνοδεύηται ύπο πιστοποιητικού τύπου 
«Α» τού οικείου Στρατολογικού Γραφείου ή κεκυρωμενου 
άντιγράφου Φύλλου Μητρώου, έκδιδομένου τή αιτήσει τού 
ένόιαφερομένου. Είς βεβαιουμένας περιπτώσεις άτόμων μη 
έγγεγραμμένων έν τοϊς Μητρώοις τών Στρατολογικών 
Γραφείων, άντί πιστοποιητικού τύπου «Α» ή κεκυρωμενου 
άνηγράφου Φύλλου Μητρώου ύποβάλλετχι πιστοποιητικού 
γεννήσεως ή άντίγραφον τοϋ δελτίου ταυτότητος ή διαβα
τηρίου κατά τάς διατάξεις τού Ν.Δ. 127/69». . ■



' «3. Αί αποφάσεις της Επιτροπής Κρίσεως καί των
'Υποεπιτροπών τυγχάνουν υποχρεωτικοί διά τόν 'Υπουργών 
Εθνικής Άμύνης κυρούμεναι διά :

α) Βασιλικού Διατάγματος, έκδιδομένου τή προτάσει τοϋ 
'Υπουργοϋ ’Εθνικής ’Αμύνης, κατόπιν εΐσηγήσεως τής κατά 
τό άρθρον 15 Ύττηρεσίας, ύποβαλλομένης διά τοϋ ’Αρχηγού 
των Ενόπλων Δυνάμεων, έφ’ όσον άφορώσιν εις τήν άνα- 
γνώρισιν των έν άρθροις 2. 3 καί 4 ΕΑθ καί ’Οργανώσεων 
’Εθνικής ’Αντιστάσεως, τών έν παραγράφοις 1 καί 2 τοϋ 
άρθρου 5 Γενικών ’Αρχηγών, τών έν παραγράφω 2 τοϋ 
άρθρου 6 αυτοτελών ’Αρχηγών, τών έν παραγράφω 1 τοϋ 
άρθρου 7 μελών Διοικουσών ή ’Εκτελεστικών ’Επιτροπών, 
καί τών έν παραγράφω 2 του άρθρου S Αυτοτελών Οπλαρ
χηγών.

β) Άποφάσεώς τοϋ 'Υπουργοϋ ’Εθνικής Άμύνης, προ- 
καλουμένης ΰπό τοϋ ’Αρχηγού τών Ενόπλων Δυνάμεων, 
προτάσει τής κατά τό άρθρον 15 Υπηρεσίας καί δημοσιευ- 
ομένης είς την ’Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως, έφ’ όσον 
άφορώσιν είς την άναγνώρισιν τών μή συμπεριλαμβανομένων 
έν τή προηγουμένη περιπτώσει Αρχηγών, 'Υπαρχηγών καί 
'Οπλαρχηγών, τών περί ών ή παράγραφος 3 τοϋ άρθρου 15, 
ώς καί τών έν παραγράφω 6 τοϋ άρθρου 11, μελών Συμβου
λίων καί τών έν παραγράφω 3 τοϋ άρθρου 7 αναπληρω
ματικών μελών Διοικουσών ή ’Εκτελεστικών Επιτροπών 
ή Συμβουλίων». 1 , ·

«4. Αί αποφάσεις τής ’Επιτροπής Κρίσεως καί τών 
'Υποεπιτροπών, άφορώσαΓ είς την άναγνώρισιν τών λοιπών 
κατηγοριών ηγετών, άγωνιστών καί άοωγών τοϋ Άγώνος 
Εθνικής Αντιστάσεως, τών μή περιλαμβανομένων έν τή 
προηγουμένη παραγράφω, κυροϋνται δι’ άποφασεως τοϋ 
'Υπουργού ’Εθνικής Άμύνης, προκαλουμένης ΰπό τής κατά 
τό άρθρον 15 'Υπηρεσίας καί δημοσιευομένης είς την 

~ Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως». * , ,
«5. Μετά την έκδοσιν τών ώς άνω Βασ. Διαταγμάτων- 

ή άποφάσεώς τοϋ 'Υπουργοϋ Εθνικής Άμύνης, ή κατά τό 
άρθρον 15 'Υπηρεσία : < · ··

α) Χορηγεί τή αιτήσει των Πιστοποιητικά είς τούς 
ένδιαφερομένους πλήν τών άρωγών, συντασσόμενα κατά 
τύπον καί περιεχόμενον ώς δι’ άποφάσεώς τοϋ 'Υπουργού 
’Εθνικής Άμύνης ορίζεται.

β) Είσηγεΐται τήν έκδοσιν τών Β.Δ. άποφάσεων ή δια
ταγών, «περί άναγνωρίσεως άπονεμηθέντων βαθμών καί 
άπονομής ηθικών άμοιβών, προβλεπομένων ΰπό τοϋ πα
ρόντος».

Ή παράγραφος 6 τοϋ αύτοϋ άρθρου καταργεϊται καί 
ή' παράγραφος 7 λαμβάνει τον άριθμόν 6».

Άρθρον 7.

Αί παράγραφοι 2 καί 3 τοϋ άρθρου 13 τοϋ αύτοϋ Ν.Δ. 
άντικαθίστανται άφ’ ής ίσχυσαν ώς άκολούθως :

«2. Τών Συνεδριάσεων τής έν τή προηγουμένη παραγρά
φω ’Επιτροπής Κρίσεως, μετέχουν μετά ψήφου, έφ’ όσον 
ήθελον παραστή προσκαλούμενοι ύπό τοϋ Προέδρου τριά
κοντα τουλάχιστον ήμέρας προ έκάστης Συνεδριάσεως.

α) '0 κατά τήν περίοδον τής κατοχής διατελέσας Κυ
βερνητικός Αντιπρόσωπος έν Κρήτη καί ό δυνάμει τής 
ΰπ’ άρ. ΕΠ Φ. 0686/03/33/8632/28.9.66 άποφάσεώς τοϋ 
'Υπουργού ’Εθνικής Άμύνης άναλαβών τήν μελέτην τοϋ 
έν Κρήτη διεξαχθέντος Άγώνος ’Εθνικής Αντιστάσεως 
άντιστράτηγος, μόνον έφ’ όσον πρόκειται νά έξετασθώσι 
περιπτώσεις ’Εθνικής Αντιστάσεως τής περιοχής ταύτης.

β) 'Ο διατελέσας έκάστοτε προϊστάμενος τής οικείας 
Ελληνικής Προξενικής Αρχής, μόνον, έφ’ όσον πρόκειται 
νά έξετασθώσι περιπτώσεις ’Εθνικής Αντιστάσεως άνα- 
φερόμεναι έν τη περιπτώσει α' τής παραγράφου 1 τοϋ 
άρθρου 1».

«3. Δι’ άποφάσεώς τοϋ 'Υπουργού Εθνικής Άμύνης, 
προκαλ,ουμένης ύπό τού Αρχηγού τών ’Ενόπλων Δυνάμεων, 
έπιτρέπεται ή συγκρότησις τριμελών υποεπιτροπών τής 
’Επιτροπής Κρίσεως, έκ μελών ή μή ταύτης, είς άς άνατίθεν-

- ται πάσαι ή τινές τών έν έδαφίψ β' τής παραγράφου 2 
τοϋ επομένου άρθρου άρμοδιοτήτων, άσκούμεναι παραλλή- 
λως καί ύπό ταύτης». ; -,£-,ψν

Ή παράγραφος 2 τοϋ άρθρου 14 τοϋ αύτοϋ Ν.Δ. αντι
καθίσταται άφ’ ής ΐσχυσεν ώς άκολούθως :

«2. Ή ’Επιτροπή Κρίσεως είναι είδικώτερον άρμοδία 
όπως προβαίνη αύτεπαγγέλτως ή τη αιτήσει παντός φυσικού 
ή νομικού προσώπου ή Αρχής είς τήν :

α) Άναγνώρισιν ή μή τών έν άρθροις 2, 3 καί 4 ΕΑΟ, 
ΕΟΠΔ καί ΕΟΕ καί τήν έν γένει έθνικήν δρασιν έκάστης 
τούτων. · -,.···

β) Άναγνώρισιν ή μή τών έν άρθροις 5 έως 9 ήγετών 
καί τών έν άρθρω 10 άγωνιστών καί άρωγών τοϋ άγώνος 
’Εθνικής Αντιστάσεως καί τον προσδιορισμόν τής είς έκα
στον τούτων άναγνωριζομένης ίδιότητος, χρόνον ύπηρεσιας 
καί Εθνικής δράσεως. ?; ·

γ) Έξέτασιν προτάσεων ήθικών άμοιβών είς τούς καθ’ 
οίονδήποτε τρόπον συμμετασχόντας είς τήν ’Εθνικήν.-Αν
τίστασιν.

δ) Έπανεξέτασιν περιπτώσεων προς τροποποίησιν, συμ- 
πλήρωσιν ή άκύρωσιν προγενεστέρων άποφάσεων, έφ’ όσον 
έκ νεωτέρων ή ίσχυροτέρων στοιχείων προκύπτει ότι αύται 
ύπήρξαν έλλιπεϊς ή πεπλανημέναι ώς καί έξέτασιν άποφά
σεων τών ύποεπιτροπών, εΐτε αύτεπαγγέλτως είτε κατόπιν 
προσφυγής, άσκουμένης έντός τριών μηνών άπό τής κοινο- 
ποιήσεως είς τόν ένδιαφερόμενον, ύπό παντός έχοντος έν- 
νομον συμφέρον.

ε) Κίνησιν τής νομίμου διαδικασίας προς παραπομπήν 
ένώπιον τών αρμοδίων δικαστηρίων άτόμων, έμπιπτόντων 
είς τάς διατάξεις τοϋ άρθρου 16. * ν. .

ζ) Στέρησιν αύτεπαγγέλτως τών έν άρθροις 5 έως 10 
τοϋ παρόντος ιδιοτήτων κατ’ έφαρμογήν τών διατάξεων 
τοϋ άρθρου 16. ~. . - 1-Ά-

η) Έξέτασιν καί λήψιν άποφάσεων επί παντός θέματος 
άφορώντος είς τήν έφαρμογήν τοϋ παρόντος, έκτος έάν 
άλλως ορίζεται έν αΰτώ». . ά ύ

Άρθρον 9.

Ή παράγραφος 2 τοϋ άρθρου 16 τοϋ αύτοϋ Ν.Δ. άντι- 
καθίσταται άφ’· ής ίσχυσεν ώς άκολούθως :

«2. Στερούνται αύτοδικαίως τών έν άρθροις 5 έως 10 
ιδιοτήτων ώς καί τών διά τοϋ παρόντος παρεχομένων 
εύεργετημάτων :

α) Οί κατά τάς διατάξεις τής προηγουμένης παρα
γράφου άμετακλήτως καταδικαζόμενοι.

β) Οί άποδεδειγμένως άντεθνικώς δράσαντες κατά τάς 
διατάξεις τις περιπτώσεως α' τής παραγράφου 6 τοϋ 
άρθρου 10.

γ) Οί έπί λιποταξία ή αύτομολία πραχθείσαις άπό 28. 
10.1940 μέχρι τής λήξεως τοϋ κατά τοϋ Κομμουνιστοσυμ- 
μοριτισμοϋ άγώνος καταδικασθέντες έφ’ όσον ή πράξις 
έτελέσθη μετά τήν ένταξιν αύτών έν τή ’Εθνική Άντιστάσει.

δ) Οί άμετακλήτως καταδικασθέντες είς στέρησιν τών 
πολιτικών των δικαιωμάτων διά πραξιν τελεσθεϊσαν μετά 
τήν ένταξιν αύτών έν τη ’Εθνική Άντιστάσει.

ε) Οί συνεπεία καταδίκης ή άποφάσεώς άνακριτικοϋ συμ
βουλίου στερηθέντες τοϋ βαθμού των Άξ/κοί, έφ’ όσον ή 
στέρησις έπήλθε μετά τήν ένταξιν αύτών έν τή ’Εθνική Άντι- 
στάσει».

Άρθρον 10.
Ή παράγραφος 11 τοϋ άρθρου 19 τοϋ αύτοϋ Ν.Δ. άντι- 

καθίσταται ώς άκολούθως :
«11. Εις τάς εύεργετικάς διατάξεις περί εισαγωγής τέ

κνων άναπήρων καί θυμάτων Πολέμου είς σχολάς πάσης 
φύσεως καί βαθμίδος περιλαμβάνονται καί τά τέκνα τών συν- 
ταξιοδοτηθέντων ώς άναπήρων καί Θυμάτων ’Εθνικής Αντι
στάσεως. Αί ίσχύουσαι ύπέρ τών πολεμιστών εύεργετικαί δια
τάξεις, αί άφορώσαι είς τήν καθ’ οίονδήποτε τρόπον πλήρωσιν



Ιό

Οέσεως είς δημοσίας δημοτικά; καί κοινοτικά; υπηρεσίας, 
νοαικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού Δικαίου, πάσης φύ- 
σεως επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις ημεδαπής ή αλλοδαπής 
οίασδήποτε μορφής ή τύπου,ώςκαί τάπάσης φύσεως τραπεζικά 
r κοινωφελή ιδρύματα, εφαρμόζονται καί υπέρ των άγωνι- 
5-εων Εθνικής ’Αντιστάσεως καί των τέκνων αύτών».

"Αρθρον 11.

Τό αρθρον 20 τοϋ αύτοϋ Ν.Δ. αντικαθίσταται άφ’ ής 
ίσνυσεν ώς ακολούθως :

«“Αρθρον 20.

Σωματεία, Ενώσεις Σωματείων καί Συνεταιρισμοί.
1. Σωματεία καί 'Ενώσεις αύτών ώς καί Συνεταιρισμοί 

φέροντες έν τω τίτλω αύτών ύφ’ οίανδήποτε έκφρασιν την 
έννοιαν τής ’Εθνικής ’Αντιστάσεως, άπαρτίζονται άποκλει- 
στικώς καί μόνον έκ μελών άνεγνωρισμένων κατά τάς δια
τάξεις τοϋ παρόντος, ώς ’Αγωνιστών Εθνικής ’Αντιστάσεως 
καί τών τέκνων αύτών. άπαγορευομένης τής έγγραφή; καί 
παραμονής έν αύτοΐς οίουδήποτε ετέρου προσώπου.

2. Ή προσαρμογή τών καταστατικών τών κατά την 
τροηγουμένην παράγραφον νομικών προσώπων προς τάς 
πατάξεις τής παραγράφου ταύτης, δέον νά έκτελεσθή εντός 
τριών ετών άπό τής δημοσιεύσεως τοϋ παρόντος.

3. ’Απαγορεύεται ή ταύτόχρονος συμμετοχή τών αύτών 
προσώπων εις διοικητικά συμβούλια πλειόνων τοϋ ενός τών 
έν παραγράφω 1 τοϋ παρόντος νομικών προσώπων. Παρά- 
ίασις τής διατάξεως ταύτης συνεπάγεται έκπτωσιν άπό 
τών κατεχομένων έν τοϊς συμβουλίοις θέσεων άπαγγελλομέ- 
/ων υπό τοϋ άσκοϋντος τήν γενικήν έποπτείαν καί τον έλεγχον 
αρμοδίου 'Τπουργοϋ.

4. Ή έποπτεία καί ό έλεγχος τών έν παραγρ. 1 Σωμα
τείων καί 'Ενώσεων αύτών, άσκεΐται υπό τοϋ 'Υπουργού 
Εθνικής Άμύνης, τών δέ Συνεταιρισμών ύπό τοϋ κατά 
τερίπτωσιν αρμοδίου 'Τπουργοϋ, δυναμένη νά μεταβιβάζηται, 
?ι’ άποφάσεως τούτου, εις τον Νομάρχην».

·- ι “Αρθρον 12.
Διά Β.. Διατάγματος, έκδιδομένου έπί τή προτάσει τοϋ 

Τπουργοϋ ’Εθνικής ’Αμύνης δύναταί νά κωδικοποιηθοϋν 
ΐς ένιαΐον κείμενον αί ΐσχύουσαι διατάξεις περί Εθνικής 
Αντιστάσεως καί τοϋ παρόντος, έπιτρεπομένης τής μεταβο- 
ήί τής άριθμήσεως τών άρθρων, παραγράφων καί έδαφίων 
αί τής τυπικής φραστικής προσαρμογής αύτών άνευ άλλοιώ- 
εως τής έννοιας τοϋ κειμένου.

“Αρθρον 13.
Η ισχύς τοϋ παρόντος, έν δσω δέν δρίζεται άλλως εις τάς 

πί μέρους διατάξεις αύτοϋ, άρχεται άπό τής δημοσιεύσεώς 
ου εις τήν Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως.

Έν Άθήναις τή 14 ’Ιουλίου 1971

, ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ύπ’ άριθμ. 1099
Ιερί άντικαταστάσεως τής παραγράφου 6 τοϋ άρθρου 19 

Ν.Δ. 179/69 «περί ’Εθνικής ’Αντιστάσεως».
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Ιροτάσει τοϋ 'Ημετέρου 'Υπουργικού Συμβουλίου, άπεφα- 
ισαμεν καί διατάσσομεν : .

Αρθρον μόνον.

'Η παράγραφος 6 τοϋ άρθρου 19 τοϋ Ν.Δ. 179/69 «περί 
εθνικής ’Αντιστάσεως», άντικαθίσταται άφ’ ής ίσχυσεν, ώς
;ής: >

«6. Άπονεμηθέντες βαθμοί ύπαξιωματικοϋ ή γενόμεναι 
ροαγωγαί εις τούς βαθμούς τούτους εις μέλη τών ΕΑΟ 
ναγνωρίζονται δι* άποφάσεως τοϋ αρμοδίου 'Υπουργού».

Έν Άθήναις τή 19 Ίανουαρίου 1972

β) Τά Β. Διατάγματα πού έκδόθηκαν σέ έκτέλεση τοϋ 
Ν.Δ. 179/1969 (δηλ. τά ύπ’ άρ-.θα. 389/1970, 42/1971, 
213/1971, 638/1971, 102/1972, 4S5/1972 καί 657/1972).

γ) Τά άρθρα 4.5 παρ. 1, 6 παο. 1,7,8,16,17,18 καί 19 
τού Α.Ν. 971/1949 όπως τροποποιήθηκαν καί συυπληρώ - 
θηκαν μέ τό Ν.Δ. 1104/1949. τόν Α.Ν. 1919/1951, TO Ν. 
2272/1952 καί τό Ν.Δ. 4089/1960.

“Αρθρον 4.

Γενικοί Αρχηγοί καί Αρχηγοί.
1. Γενικοί Αρχηγοί τών έν άρθρω 1 Εθνικών Αντάρτι

κών 'Ομάδων θεωρούνται οί διοικήσαντες ή ίδρύσαντες πλείο- 
να τοϋ ενός Αρχηγεία καί όργανώσαντες καί διοικήσαντες 
εύρείας περιοχάς τής Χώρας καί ώς τοιοϋτοι άναγνωρισθέντες 
παρά τοϋ έν Μέση Ανατολή Συμμαχικού Στρατηγείου ή 
τών Ελληνικών Κυβερνήσεων Εξωτερικού.

2. Αρχηγοί Εθνικών Αντάρτικών 'Ομάδων θεωρούνται 
οί άναγνωρισθέντες ώς τοιοϋτοι παρά τής έν Έλλάδι Συμμα
χικής Στρατιωτικής Αποστολής ή -τοϋ έν Μέση ’Ανατολή 
Συμμαχικού Στρατηγείου παρ’ ού έλάμβανον τά διά τήν 
διεξαγωγήν τοϋ άγώνος πολεμικά μέσα, ή τών Ελληνικών 
Κυβερνήσεων τοϋ Εξωτερικού, ή ύπό Γενικών Αρχηγών 
καί

α) Συγκροτήσαντες καί συνεχώς διοικήσαντες ομάδας 
καί παρ’ αύτών όργανωθείσας περιοχάς έπί έξάμηνον τούλά- 

- χιστον έκτελέσαντες άξιολόγους πράξεις ύπέρ τού-Συμμα
χικού άγώνος έπισήμως διαπιστωθείσας.

β) Λαβόντες μέρος εις έπιχειρήσεις διαταχθείσας ύπό 
τοϋ Συμμαχικού Στρατηγίου κατά τοϋ κατακτητοϋ, συνε- 
χίσαντες δέ τον άγώνα έθνικώς καί ένόπλως μέχρι τής άπε- 
λευθερώσεωη, ή πεσόντες κατά την διάρκειαν τού έθνικοϋ 
τούτου άγώ ός. "

γ) Τελικώς έπιβληθέντες ώς τοιοϋτοι εις τήν Πανελλή
νιον κοινήν γνώμην.

3. Οί Αρχηγοί διακρίνονται εις αύτοτελεϊς τοιούτους μή 
τελοϋντας ύπό Γενικόν Αρχηγόν καί εις Αρχηγούς έξαρ- 
τωμένους έκ τού Γενικού Αρχηγού δηλ. διορισθέντας ώς 
τοιούτους ύπό Γενικού Αρχηγού ή ύπαγαγόντας έαυτούς 
δι’ έγγράφου δηλώσεως ύπό Γενικόν τινα Αρχηγόν. Είς 
άς περιπτώσεις αύτοτελεϊς Αρχηγοί ύπήχθησαν βραδύτερον 
ύπό Γενικόν Αρχηγόν έν τή έφαρμογή τού παρόντος Νόμου 
θέλει γίνει διάκρισις τών χρονικών περιόδων αύτοτελείας 
καί ύπαγωγής.

4. Οί έν άρθρω 9 παρ. 4 άναφερόμενοι στερούνται τής 
ίδιότητος τοϋ Αρχηγού ή Γενικού Αρχηγού.

« . Είς τό τέλος τής παραγράφου 1 τοϋ άρθρου 4 τοϋ 
αύτοϋ Α.Ν. προστίθεται ή φράσις «ή τών έν Έλλάδι άντι- 
προσώπων αύτών».

Επίσης ή έν τώ πρώτω στίχω τοϋ έδαφ. α' τής παραγρ. 2 
τοϋ αύτοϋ άρθρου 4 λέξις «συνεχώς» ώς καί αί έν τώ τρίτω 
στίχω τοϋ έδαφίου β' τής αύτής παραγράφου λέξεις «καί 
ένόπλως» άπαλείοονται. (άρθρο δεύτεοο παρ. 3 Ν. Δ/τος
1104/1949).»

“Αρθρον 5. . .
.. . .. 'Οπλαρχηγοί καί Μέλη Ε.Α.Ο.

1. 'Οπλαρχηγοί κατά τήν έννοιαν τοϋ παρόντος Νόμου 
είναι :

α) ΟΙ διοικήσαντες όμάδας ύπ’ αύτών στρατολογηθείσας 
καί καταρτισθείσας έκ 30 τούλάχιστον άνδρών καί

β) Οί διοικήσαντες όμάδας συνεπεία ονομασίας ύπό Αρχη
γού έξ 100 τούλάχιστον άνδρών.

Καθ’ έτέραν τών περιπτώσεων τούτων λαβόντες μέρος 
μετά τών ομάδων των εις άξίας λόγου έπιχειρήσεις έπί έξά
μηνον τούλάχιστον, έκτος έάν πρότερον έφονεύθησαν ή συνε
πεία τραυμάτων κατέστησαν άνίκανοι κατόπιν γνωματεύ
σει..); τής Α.Σ.Υ.Ε. προς συνέχισιν τοϋ άγώνος. ,·.·

Οί 'Οπλαρχηγοί κατατάσσονται είς 3 κατηγορίας ήτοι : 
Κατηγορίαν α) έάν διώκησαν οί τού έδαφίου α' ‘Ομάδα 

έξ 100 τούλάχιστον άνδρών οί τοϋ έδαφίου β' έκ 500 τουλά- . 
χιστον. · '
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Κατηγορίαν β) έάν διώκησαν οί τοϋ εδαφίου' α ομάδα έκ, 
50 τουλάχιστον άνδρών, οί τοϋ εδαφίου β' έξ 150 τουλάχιστον., 
καί" ’.""'Vr* ' ,Γ > ~ -· . .·

Κατηγορίαν γ) έάν διώκήσαν οί τοϋ εδαφίου α' ομάδα 
έκ 30 τουλάχιστον άνδρών οί τοϋ έδαφίου β' έξ 100 τουλά
χιστον άνδρών.

«Ή παραγρ. 1 τοϋ άρθρου 5 τοϋ διά τοϋ Ν.Δ 1104/49 ' 
κυρωθέντος Α.Ν. 971/49 «περί άπονομής ηθικών άμοιβών 
εις Εθνικός άνταρτικάς ομάδας κ.λ.π.» άντικαθίσταται ώς 
ακολούθως :

ί: 'Οπλαρχηγοί κατά τήν έννοιαν τοϋ παρόντος Νόμου 
είναι"

α) Οί διοικήσαντες ομάδας ύπ’ αυτών στρατολογηθείσας 
καί κατάρτισθείσας έκ 30 τουλάχιστον άνδρών, έν τη νήσω ‘ 
Κρήτη δέ έξ 20 τούλ.άχιστον άνδρών καί 
r β) Οί διοικήσαντες ομάδας συνεπεία δνομασίας υπό' 
’Αρχηγού έξ 100 τουλάχιστον άνδρών, έν τη νήσω Κρήτη 
δέ έξ 60 τουλάχιστον άνδρών.' ·
- Καί έκατέρων τών περιπτώσεων τούτων λαβόντες μέρος 
μετά τών ομάδων των είς άξίας λόγου έπιχειρήσεις έπί 
έξάμηνον τουλάχιστον, εκτός έάν πρότερον έφονεύθησαν ή 
συνεπεία τραυμάτων κατέστησαν άνίκανοι κατόπιν γνω- 
ματεύσεως της Α.Σ.Υ.Ε. προς συνέχισιν τοϋ άγώνος.

Οί οπλαρχηγοί κατατάσσονται εις 3 κατηγορίας ήτοι : 
ή Κατηγορίαν α) έάν διώκησαν οί τοϋ έδαφίου α' όμάδα 
έξ-100 τουλάχιστον άνδρών, έν Κρήτη δέ έκ 50 τουλάχιστον 
άνδρών, οί τοϋ έδαφίου β' έκ 500 τουλάχιστον, έν Κρήτη 
δέ έκ 250 τουλάχιστον. Υ V 7 .

Κατηγορίαν β)'έάν διώκησαν οί τοϋ έδαφ. α ομάδα έκ

7 Κατηγορίαν γ) έάν διώκησαν οί τοϋ έδαφίου α όμάδα 
έκ 30 τουλάχιστον άνδρών, έν Κρήτη δέ έξ 20 τούλ.άχιστον ·■’ 
άνδρών, οί τοϋ έδαφίου β’’ έξ 100 τουλάχιστον άνδρών, έν 
Κρήτη δέ έξ 60, τούλ.άχιστον άνδρών (άρθρο 1 Α.Ν 1919/ 
1951).»'" r , ·/ ' '-/■ : ή · ~
. _j· ' ' - - ·’ Γ ' / ,; ’ - "Αρθρον 6. ' . ' . ' ’ ' ‘ ' '

/Αρχηγοί ή Διοικούσα'. Έπιτροπαί Ε.Ο Πληροφοριών 
καί δολιοφθοράς καί Ε.Ο. Εσωτερικού καί Μέλη τών Όργα- . 
νώσεων τούτων. . _

1. Αρχηγοί ή μέλη Διοικουσών ’Επιτροπών ’Εθνικών 
Οργανώσεων Πληροφοριών καί δολιοφθοράς καί ’Εθνικών 
Οργανώσεων Εσωτερικού, θεωρούνται οί συγκροτήσαντες 

καί διοικήσαντες έπί εν έξάμηνον τούλάχιστον όργάνωσιν 
εκ τών εν άρθροις 2 καί 3, έδάφιον α' τοϋ παρόντος άναφε- 
ρομένων. .......

"Αρθρον 7.

Διαδικασία άναγνωρίσεως.

α) Αί είς τάς διατάξεις τοϋ άρθρου 1 τοϋ παρόντος ύπα- 
γομεναι Εθνικαι Άνταρτικαί 'Ομάδες ώς καί οί Γενικοί 
’Αρχηγοί καί ’Αρχηγοί ή προκειμένου περί 'Ομάδων διοι- 
κηθεισών συλλογικώς αί έκτελεστικαί Έπιτροπαί αύτών.

β) Αί είς τάς διατάξεις τοϋ άρθρου 2 τοϋ παρόντος ύπα- 
γομεναι Εθνικαι ’Οργανώσεις πληροφοριών καί δολιοφθο
ράς ώς καί οί ’Αρχηγοί ή αί διοικοϋσαι Έπιτροπαί αύτών 
καί

γ) Αί είς τάς διατάξει; τοϋ άρθρου 3 (έδαφ. α') τοϋ 
παρόντος ύπαγόμεναι Εθνικαι ’Οργανώσεις ’Εσωτερικού 
ως και οί διοικοϋσαι Έπιτροπαί αύτών.

2. 'Ο ανωτέρω καθορισμός θέλει γίνει βάσει τών ύπό 
τών Γενικών ’Αρχηγών, ’Αρχηγών έκτελεστικών ή Διοικου- 
σών Επιτροπών προσαγομένων έπισήμων στοιχείων, ήτοι 
έγγράφων τών άρμοδίων Συμμαχικών Στρατιωτικών ’Απο
στολών ή τών ' Ελληνικών Κυβερνήσεων Εξωτερικού, έπι

σήμων ’Αρχείων τών Γενικών ’Αρχηγείων ή ’Αρχηγείων ή 
έκτελεστικών ή διοικουσών Επιτροπών καί δι’ έπισήμων 
έγγράφων δηλώσεων Γενικού ’Αρχηγού ή ’Αρχηγών, r

3. Τά έν τη προηγουμένη παραγράφω στοιχεία, ύττού 
βάλλονται είς την Διεύθυνσιν Προσωπικού της Γενικής 
Διευθύνσεώς Υπουργείου Στρατιωτικών ύπό τοϋ Γενικού 
’Αρχηγού. όπου υπάρχει τοιοϋτος, διά τούς ύπ’ αύτόν ’Αρχη
γούς, μετά γνώμης τούτου, ή ύπό τών αυτοτελών ’Αρχηγών 
ή ύπό τών έκτελ.εστικών ή Διοικουσών Επιτροπών, κρί- 
νονται δέ ύπό Επιτροπής άποτελ.ουμένης ;

α) Έκ τοϋ ’Αρχηγού ή τοϋ 'Υπαρχηγοϋ τοϋ Γ.Ε.Σ., 
ώς Προέδρου.

β) Τοϋ ’Αρχηγού Κλάδου Β'. τοϋ Γ.Ε.Σ. 
γ) Τοϋ ’Αρχηγού Κλ.άδου Δ' της Γ.Δ.Υ.Σ. ίΐϊ-!.·ί 
δ) Τοϋ Διευθυντοϋ Στρατ. Προσωπικού τοϋ Γ.Ε.Σ. 
ε) Τοϋ Διευθυντοϋ Στρατ, Προσωπικού τής Γ.Δ.Τ.Σ. 

καί '■.· J· , . . ,■.·■. . _ · :·'■
στ) Τοϋ Διευθυντοϋ τοϋ Τμήματος Μελετών καί ’Οργα

νικών Διατάξεων τής Γ.Δ.Υ.Σ., ώς μελών. ·.
Ή άπόφασις τής Επιτροπής ταύτης είναι υποχρεωτική 

διά τον Υπουργόν τών Στρατιωτικών, όστις προκαλ.εϊ το εν 
παραγράφω 1 τοϋ παρόντος άρθρου Βασ. Διάταγμα.

'Η Επιτροπή δικαιούται, κατά τήν κρίσιν της, νά καλάση 
προς παροχήν είς αύτήν πληροφοριών, διάφορα πρόσωπα, 
ίδια άνωτέρους ’Αξιωματικούς, παρακολ.ουθήσαντας έκ’ τοϋ 
σύνεγγυς τήν δράσιν τών 'Ομάδων Εθνικής ’Αντιστάσεως 
ώς καί τούς·’Αρχηγούς τών όμάδων τούτων. · .·>. ;-·;.·.Τ

«Έν τώ πέμπτω στίχω τής παραγράφου 2 τοϋ άρθρου 1 
τοϋ αυτού Α.Ν. καί μετά τάς λέξεις «Ελληνικών Κυβερνή
σεων έξωτερικοϋ» προστίθεται ή φράσις «ή τών έν Έλλάδι 
άντιπροσώπων αύτών». (άρθρο δεύτερον παρ. 5 Ν.Δ/τός
1104/1949)». ·;· ·; ■' ; - . ·/ - -:;ν

«Αί έν άρθροι 7 παρ. 1 καί 17 τοϋ ώς άνω κυρουμένου ύπ/ 
άριθ. 971/49 Άναγ. Νόμου όριζόμεναι προθεσμίαι, πάρατεί- 
νονται έφ’ ής ίληξαΥκαί έπί έξάμηνον άπό τής δημοσιεύσεώς 
τοϋ παρόντος, (άρθρο τρίτο παρ. 1 Ν.Δ/τος 1104/1949)».

«Ό καθορισμός τών έν έδαφίοις α, β καί γ, τής παραγρά
φου 1, τοϋ άρθρου 7 τοϋ αυτού ώς άνω ύπ’ άριθ. 971/49 Α. 
Νόμου άναφερομένων Εθνικών ’Αντάρτικών 'Ομάδων και 
’Οργανώσεων καί τών Γενικών ’Αρχηγών, ’Αρχηγών καί 
Έκτελ.εστικών ή Διοικουσών Επιτροπών τούτων, δύναται 
νά γίνη καί κεχωρισμένως διά Βασ. Διαταγ'μάτων πρόκά- 
λουμένων ύπό τοϋ 'Υπουργού τών Στρατιωτικών έντός της 
ύπό τής αυτής παραγ'ράφου όριζομένης προθεσμίας ως αυτή 
παρατείνεται διά τής προηγόυμένης παραγράφου, (άρθρο
τρίτο παρ. 4 Ν.Δ/τος 1104/1949)».

«Ή παράγραφος 3 τοϋ άρθρου 7 τοϋ αύτοϋ ώς άνω Α.Ν· 
971/49 άντικαθίσταται ώς κάτωθι :

«Τά έν τη προηγουμένη πχραγράφω στοιχεία, υποβάλλον
ται είς τό Γενικόν Έπιτελεϊον Στρατού (Δ/νσιν Β4) ύπό τοϋ 
Γενικού Άρχηγ'οϋ, όπου ύπάρχει τοιοϋτος, διά τούς υπ αυ
τόν Άργηγούς μετά γνώμης τούτου ή ύπό τών αύτοτελ,ών 
Άργηγών ή ύπό τών έκτελ.εστικών ή Διοικουσών Επιτρο
πών κρίνονται δέ ύπό τής Επιτροπής άποτελ.ουμένης εκ τών 
α) ένός Άντιστρατήγου ή 'Υποστρατήγου ώς Προέδρου, 
όριζομένου διά διαταγής τοϋ Υ.Ε.Α. προτάσει τοϋ Γ.Ε.Σ. 
καί β) έξ (6) Άνωτάτων Άξ/κών ή Συντ/ρχών, ές ών ο 
εις τής Στρατιωτικής Δικαιοσύνης, όριζομένων διά Δ/γής 
τοϋ 'Υπουργού Έθν. Άειύνης τή προτάσει τοϋ ’Αρχηγού τοϋ
Γ.Ε.Σ.

Ή.Επιτροπή εύρίσκεται έν απαρτία παρόντων τοϋ Προέ
δρου καί τεσσάρων τούλ.άχιστον μελ.ών αυτής.

'Η άπόφασις τής Επιτροπής λ.αμβάνεται κατά πλ.ειο- 
ψηφίαν, έν ίσοψηφία δέ ύπερισχύει ή ψήφος τοϋ Προέδρου. 
'Η άπόφασις είναι υποχρεωτική διά τόν 'Υπουργών τής 
Εθνικής Άμύνης όστις προκαλ.εϊ το έν παραγ-ράφω 1 του 
παρόντος άρθρου Βασ. Διάταγμα.

Ή Επιτροπή δικαιούται, κατά τήν κρίσιν της. νά. καλ.έση 
προς παροχήν είς αύτήν πληροφοριών διάφορα πρόσωπα 
ιδία άνωτέρους ’Αξιωματικούς, παρακολ.ουθήσαντας έκ του 
σύνεγγαις τήν δράσιν τών 'Ομάδων Εθνικής ’Αντιστάσεως.
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('j- χαΐ τούς ’Αρχηγούς των 'Ομάδων τούτων. Προκειμένου 
τ.ζρΐ κρίσεως τών έν Κρήτη οργανώσεων καί αγωνιστών 

"Εθνικής ’Αντιστάσεως, τής ώς άνω Επιτροπής μετέχει 
ι:~7. δικαιώματος ψήφου, ό κατά τήν περίοδον τής κατοχής 
Υ.ατελέσας-Κυβερνητικός Αντιπρόσωπος εν Κρήτη, (άρθρο
2 Α.Ν. 1919/1951)».

«Αί άποφάσεις τής ύπό τοϋ άρθρου 7 τοΰ άνω Α.Ν. 971/ 
/ji) προβλεπομένης ’Επιτροπής άφορώσαι τήν άναγνώρισιν 
Εθνικών ’Ανταρτών 'Ομάδων καί Εθνικών ’Οργανώσεων 
έτωτεεικής άντιστάσεως καί Άργηγών αύτών ώς καί Διοι- 
κιυσών Επιτροπών τής νήσου Κρήτης άναΟεωροϋνται βάσει 
τ7ς ύπό τοϋ άρθρου 1 τοϋ παρόντος γενομένης συμπληρώσεως 
-ής —αρ. 1 τοΰ άρθρου 5 τοϋ ώς άνω Α.Ν. 971/49 τή αιτήσει 
τών ενδιαφερομένων ύποβαλλομένου εις το 'Τπουργεΐον 
’Εθνικής Άμύνης έντος άνατρεπτικής προθεσμίας δύο μη
νών άπό τής δημοσιεύσεως τοϋ παρόντος Νόμου, (άρθρο 3
Α.Ν. 1919/ 1951)».

«Αί έν τοϊς άρβροις 7 παρ. 1,S παράγρ. 1,2 καί 4 καί 10 
παρ. 4 τοϋ διά τοϋ Ν.Δ. 1104/49 κυρωθέντος Α.Ν. 971/49 
«περί άπονομής ηθικών άμοιβών εις τάς ΈΟνικάς Άνταρτι- 
κάς 'Ομάδας καί ’Οργανώσεις ’Εσωτερικής ’Αντιστάσεως» 
όριζόμεναι προθεσμίαι παρατείνονται άφ’ ής έληξαν καί επί 
τρίμηνον άπό τής δημοσιεύσεως τοϋ παρόντος.

«ΆναγνωρισΟέντες Γενικοί ’Αρχηγοί ’Εθνικών ’Αντάρ
τικών 'Ομάδων, οίτινες ειχον ίδύσει εις πλέίονας πόλεις ή 
περιονάς τής Χώρας καί Έθνικάς ’Οργανώσεις ’Εσωτερικού 
περί ών τό άρθρον 3 τοϋ Α.Ν. 971/49, διώκησαν δέ ταύτας 
αυτοπροσώπως, ή δι’ άντιπροσώπου, δύνανται ν’ άναγνωρι- 
σθώσι καί Γενικοί ’Αρχηγοί τών ’Οργανώσεων τούτων.

«'Η άναγνώρισις γίνεται κατά τάς διατάξεις τών άρθρων 
7 καί 8 τοϋ διά τοϋ ύπ’ άριθ. 1104/49 Ν.Δ. κυρωθέντος καί 
τροποποιηθέντος ύπ’ άριθ. 971/49 Α.Ν. ώς τό άρθρον 7 
τούτου άντικατεστάθη διά τοϋ άρθρου 2 τοϋ ύπ’ άριθ. 1919/ 
51 Α.Ν. - ' '

«’Αποφάσεις τής υπό τοϋ άρθρου 7 τοϋ ύπ’ άριθ. 971/49 
Α.Ν.ι προβλεπομένης · Επιτροπής άφορώσαι ; άναγνώρισιν 
Διοικουσών ’Επιτροπών Εθνικών ’Οργανώσεων ’Εσωτερι
κού, ίδρυθεισών ύπό τών έν παρ. 1 τοϋ παρόντος Γεν. Άργη- 
γών άναθεωροΰνται καί επανεξετάζονται βάσει τών ύπό τών 
κατά τήν παρ. 1 τοϋ άρθρου τούτου Γενικών ’Αρχηγών 
’,ποβληθησομένων εκθέσεων καί τών λοιπών έν γένει στοι
χείων. (άρθρα 1 καί 2 Ν. 2271/1952)».

«Ή ’Επιτροπή τοϋ άρθρου 7 τοϋ Α.Ν. 971/49 ώς ούτος 
ών ισχύει καί κατά τήν καθοριζομένην ύπό τούτου διαδικα
σίαν δύναται νά προβαίνη αύτεπαγγέλτως ή τη αιτήσει τών 
ενδιαφερομένων, ύποβαλλομένην έντος εξ (6) μηνών άπό τής 
ισχύος τοϋ παρόντος Ν.Δ.,'εις'τάς κάτωθι ένεργείας :

α) Νά έγγράφη εις συμπληρωματικούς πίνακας άγωνι- 
ττών εθνικής άντιστάσεως άτομα πεσόντα έν τή έκτελέσει 
τοϋ προς τήν πατρίδα καθήκοντος ή καί ζώντα, έφ’ όσον 
ήθελε βεβαιωθή έξ έπισήμων στοιχείων ή ένόρκου διοικητικής 
εξετάσεως ότι ταϋτα καί ύπερπλ.ηροϋντα τάς προϋποθέσεις 
τοϋ νόμου δεν συμπεριελήφΟησαν εις τάς ύπό τών όργανώ- 
σεων ύποβληθείσας καταστάσεις έκ παραδρομής ή δι’ άλλην 
τινά σοβαράν αιτίαν.

β) Νά διαγράφη έκ τών κεκυρωμένων πινάκων άγωνιστών 
ίιά συμπληρωματικών τοιούτων καί μετά προηγούμενη-/ 
τρόσκ/.ησιν αύτών πρός έγγραφον ή προφορικήν άκρόασιν, 
ίτι άτομα, διά τά όποια άποδεικνύεται ότι δεν ύπηρέτησαν είς 
τάς οικείας οργανώσεις ή ότι δεν συγκεντροΰσι τάς ύπό τοϋ 
• όμου άπαιτουμένας προϋποθέσεις άναγνωρίσεώς των.

γ) Νά έπανεξετάζη περιπτώσεις άτόμων άτινα λόγω 
σφαλμένων στοιχείων δεν περιελήφθησαν είς τούς πίνακας 
■ναγνωρισθέντων αγωνιστών καί νά έξετάζη έκκρεμεϊς τοιαύ- 
'ας έφ’ ών διετάχθησαν διαπιστώσεις στοιχείων, άποφασίζη 
έ άναλόγως κατά τον άνω νόμον.' . . , , /

Ή τελευταία περίοδος τής παρ. 3 τοΰ άρθρου 7 τοϋ Α.Ν. 
‘71/49, ώς ή παράγρ. αΰτη άντικατεστάθη διά τοϋ άρθρου 
- τοϋ Α.Ν. 1919/51 «περί . τροποποιήσεως καί συμπληρώ

σεως τοϋ διά τοϋ Ν.Δ. 1104/49 κυρωθέντος Α.Ν. 971/49 
κ.λ.π.» άντικαθίσταται ώς έξης :

«Άργηγοί έν ελλείψει δέ τούτων έν τών μελών έξ έκάστης 
Διοικούσης ’Επιτροπής, έφ’ όσον διαμένουσιν έν Άθήναις καί 
έχουσι γνωστοποιήσει τήν διεύθυνσιν τής κατοικίας των είς 
τήν ’Επιτροπήν, καλούνται παρά ταύτης εις τάς συνεδριά
σεις καθ’ άς κρίνονται άγωνισταί τών 'Ομάδων ή τών’Οργα- 
νώσεών των, πρός παροχήν έξηγήσεων καί πληροφοριών, ή 
μή παράτασίς των όμως δεν κωλύει τήν πρόοδον τών έργα- 
σιών τής ’Επιτροπής, προκειμένου δέ περί κρίσεως τών έν 
Κρήτη οργανώσεων καί άγωνιστών ’Εθνικής ’Αντιστάσεως 
τής ώς άνω έπιτροπής μετέχει μετά δικαιώματος ψήφου 6 
κατά περίοδον τής κατοχής διατελέσας Κυβερνητικός ’Αντι
πρόσωπος έν Κρήτη έφ’ όσον προσκαλούμενος ήθελε προέλθει. 
Είς περίπτωσιν θανάτου Γενικού ’Αρχηγού Εθνικών ’Αντάρ
τικών 'Ομάδων αί κατά τον Α.Ν. 971/1949 αρμοδιότητες 
αύτοϋ μεταβιβάζονται είς πενταμελή έπιτροπήν όριζομένην 
ύπό τοϋ 'Υπουργού ’Εθνικής Άμύνης, τή προτάσει τοϋ Άνω- 
τάτου Στρατιωτικού Συμβουλίου, έκ τών βαθμούχων τών 
'Ομάδων των έπιδειξαμένων τήν μάλλον άξιόλογον δράσιν».

«Μετά παρέλευσιν δύο έτών άπό τής ισχύος τοϋ παρόντος 
Ν.Δ. λήγει ή κατά τό άρθρον τούτο άρμοδιότης τής ’Επι
τροπής ώς καί αί προθεσμίαι έκδόσεως τών άντιστοίχων, 
κατά τον ώς άνω νόμον, πράξεων τής Διοικήσεως. (άρθρο 11
Ν.Δ. 40S9/1960)». ■ y-----η-

Άρθρον 8. . .
'Υποβολή καταστάσεων.

1. Οί Άργηγοί ή αί έκτελεστικαί Έπιτροπαί ή αί Διοικοϋ- 
σαι Έπιτροπαί τών Έθνυ ΰν Αντάρτικών 'Ομάδων καί τών 
’Εθνικών ’Οργανώσεων πληροφοριών καί δολιοφθοράς (άρ
θρα 1 καί 2), ύποχρεοϋνται όπως έντος διμήνου άνατρεπτι
κής προθεσμίας άπό τής δημοσιεύσεως είς τήν ’Εφημερίδα 
τής Κυβερνήσεώς τού κατά τό άρθρον 7 Βασ. Διατάγματος, 
ύποβάλλουν διά τοϋ Γενικού ’Αρχηγού, έφ’· όσον πρόκειται 
περί μή αυτοτελών Άργηγών : ' ' ·._·'·'·

α) Περιγραφήν τοϋ τρόπου όργανώσεως τών ύπ’ αυτούς 
ομάδων καί οργανώσεων (αρχηγεία, ύπαρχηγεϊα, όπλαρ- 
χηγεΐα είδικαί ύττηρεσίαι κ.λ.π.). '. - . ,

β) Συνοπτικήν έκθεσιν τής δράσεως τών 'Ομάδων ή τών 
όργανώσεών του.

γ) Όνομαστικάς καταστάσεις πάντων τών'μελών τών 
ομάδων ή τών όργανώσεών των μεθ’ όλων έν γένει τών με
ταβολών (χρόνου ύπηρεσίας, δράσεως, προαγωγών, θα
νάτων, τραυμάτων, έκδήλων άσθε-χειών κ.λ.π.). .,

2. 'Ομοίως οί Άργηγοί ή αί Διοικοϋσαι Έπιτροπαί τών 
Εθνικών όργανώσεών έσωτερικοϋ (άρθρον 3 έδάφ. α') 
ύποχρεοϋνται όπως έντος τής αυτής ώς άνω προθεσμίας 
ύποβάλλουν: .... ... ..

α) Περιγραφήν τοΰ τρόπου συγκροτήσεως τών όργανώ- 
σεων των, . ■ - - - ■ ' ·

β) Συνοπτικήν έκθεσιν τής δράσεώς των όργανώσεώς
των καί ; ■ .. ^ ■ ·· - - - , .*/

.γ) ’Ονομαστικήν κατάστασιν περιλαμβάνουσαν έκεΐνα 
μόνον έκ τών μελών τών όργανώσεών των άτινα άποδεδει- 
γμένως έσημείωσαν έξαιρετικήν δράσιν, ή έξετέλεσαν έπι- 
κινδύνους άποστολάς ή ήρωϊκάς πράξεις είς βάρος τοϋ κατα- 
κτητοϋ καί πρός όφελος τοϋ έθνικοϋ άγώνος ή λόγω τής κατά 
τοϋ κατακτητοϋ δράσεώς των, έξετελέσθησαν, ή έθανον, ή 
έτραυματίσθησαν ή έφυλακίσθησαν ή ήχθησαν ώς όμηροι είς 
στρατόπεδα συγκεντρώσεως, μεθ’ όλων έν γένει τών άφορών- 
των τά μέλη ταϋτα καί τήν δράσιν τούτων στοιχείων (χρό
νος ύπηρεσίας, περιγραφή έκτελεσθεισών πράξεων, συνθή- 
και συλλ.ήψεως κ.λ.π.). τ .

Τήν αύτήν ώς άνω περιγραφήν, συνοπτικήν ίκθεσιν καί 
όνομαστικήν κατάστασιν ύποχρεοϋνται όπως ύποβά'λ,ουν 
έντος τής αυτής προθεσμίας οί. Αρχηγοί άνταρτικών ομά
δων διά τάς ύπ’ αυτών ίδρυθείσας καί άναγνωρισθείσας έθνι
κάς οργανώσεις έσωτερικοϋ (άρθρον 3 έδάφιον β').



3. ’Τποβεβλημέναι ήδη κατά τ' άνωτέρω όνομαστικαί
καταστάσεις, έξχκολουθοΰσιν ίσχύουσχι άνευ άνάγκης νέας 
υποβολής. _ ν. . .. . ■ ··
/ Μετά την παρέλευσιν τής έν παραγράφω 1 καί 2 τοϋ πα
ρόντος άρθρου προθεσμίας, ούδείς δύναται να περιληφθή 
εις τάς καταστάσεις ταύτας, ούδέ δύναται νά άναγνωρισθή 
μεταβολή τις μή περιλαμβανόμενη έν αΰταϊς.

4. Αί περί ών αί προηγούμεναι παράγραφοι εκθέσεις καί 
όνομαστικαί καταστάσεις, ύποβάλλοντχι εις την έν άρθρω 
7 ’Επιτροπήν, ήτις δικαιούται νά κατάρτιση ύποεπιτροπάς 
διά τον έλεγχον τούτων καί έντός εξαμήνου χρονικού διαστή
ματος άπό τής λήξεως τής έν παρ. 1 τοϋ παρόντος άρθρου 
προθεσμίας, καταρτίζει τούς τελικούς πίνακας, εις οΰς εγ
γράφει, τά ύπ’ αύτής άναγνωρισθέντα μέλη των ’Εθνικών 
αντάρτικών ομάδων, τών ’Εθνικών οργανώσεων πληροφο
ριών καί δολιοφθοράς καί τών ’Εθνικών οργανώσεων έσωτε-

‘ρικοΰ. Οί πίνακες οΰτοι κυροΰνται δι’ άποφάσεως τοϋ Υ
πουργού τών Στρατιωτικών.

5. Γενικοί ’Αρχηγοί, ’Αρχηγοί, μέλη έκτελεστικών ή 
διοικουσών ’Επιτροπών, καταρτίζοντες άνακριβεϊς καταστά
σεις ή χορηγοϋντες ψευδείς πληροφορίας ή βεβαιώσεις ή 
δηλώσεις ή πιστοποιητικά, τιμωρούνται κατά τάς περί 
άπάτης διατάξεις τοϋ Ποινικού Νόμου.

«’Επίσης αί έν άρθρω 8 παράγρ. 1 καί 2 τοϋ αύτοϋ Α. 
Νόμου όριζόμεναι προθεσμίαι παρατείνονται άφ’ ής έληξαν 
καί έπί τετράμηνον άπό τής δημοσιεύσεως τοϋ παρόντος 
-(άρθρο- τρίτο παρ. 2-Ν.Δ/τος 1104/1949)»:

«Εις τύ τέλος τής παραγρ. 5 τοϋ άρθρου 8 τοϋ ώς άνω 
κυρουμένου Α.Ν. 971 προστίθεται έδάφιον έχον ούτω :

«Κατά τάς άνωτέρω διατάξεις τιμωροϋνται καί οί συνερ- 
γήσαντες έν γνώσει καί έκ προθέσεως εις την σύνταξιν καί 
καταρτισμόν καί υποβολήν προς υπογραφήν παρά τών Γεν. 
’Αρχηγών καί ’Αρχηγών ψευδών καταστάσεων, ψευδών 
βεβαιώσεων καί πιστοποιητικών αρχηγοί,, οπλαρχηγοί, 
γραμματείς καί Διευθυνταί Γραφείων Γενικών ’Αρχηγείων 
καί ’Αρχηγείων, ώς καί τά πρόσωπα υπέρ ών γίνονται καί 
χορηγούνται αί ψευδείς καταστάσεις καί πιστοποιήσεις, έφ’ 
όσον διατελοϋν έν γνώσει τής δόλιας ένεργείας τών υπευθύ
νων. (άρθρον τέταρτο Ν.Δ/τος 1104/1949)».

. «Αί έν άρθρω 8 παρ. 1 καί 2 τοϋ αύτοϋ ώς άνω Α.Ν. 971/ 
49 όριζόμεναι προθεσμίαι, παρατείνονται άφ’ ής έληξαν 
καί έπί τετράμηνον άπό τής δημοσιεύσεως τοϋ παρόντος 
νόμου.

Επίσης παρατείνεται άφ’ ής έληξε καί έπί δίμηνον άπό 
τής δημοσιεύσεως τοϋ παρόντος ή έν παρ. 4 τοϋ άρθρου 
10 τοϋ αύτοϋ ώς άνω Α.Ν. όριζομένη προθεσμία, (άρθρο 
4 Α.Ν. 1919/1951)».

-· ζομένην διά τοϋ έν άρθρω 7 Β. Δ/τος, έκ τών άνώτέρο. 
‘ καί μεταξύ όμοιοβάθμων τών άρχαιοτέρων Άξ/κών τώ
- ύπηρετησάντων εις τήν οίκείαν 'Ομάδα. .

: «Είς τό τέλος τοϋ άρθρου 18 τοϋ κυρουμένου ώς ’ άν<
- Άναγκ. Νόμου 971/49 προστίθεται έν συνεχεία ή έξη 

φράσις «ή, έλλείψει τοιούτων, τών ίεραρχικώς ήγηθέντων 
(άρθρο δέκατο παρ. 1 Ν. Δ/τος 1104/1949)».

(«Ή έν τώ άρθρω 18 τοϋ Α.Ν. 971/49 φράσις «μετά 
βιβάζεται εις τριμελή Επιτροπήν» άντικαθίσταται διά τή 
φράσεως: «μεταβιβάζεται είς Έπιτροττήν ής τά μέλη δέ 
δύνανται νά είναι πλείονα τών έξ καί έλάσσονα τών τριών»
(άρθρο 3 Ν. 2272/1952)».

Άρθρον 19. : ·. ' j

Ημερομηνία λήξεως τοϋ Άγώνος Εθνικής Άντιστά 
σεως λογίζεται ή 12 Μαρτίου 1945 δι’ άπασαν τήν ’Επι
κράτειαν, πλήν τής Κρήτης ένθα ώς τοιαύτης λογίζεται ή 
28 Μ at ου 1945. ,γ ι,-

ΆΟήναι, 28 ’Απριλίου 1982
'Ο 'Τπουργός Εσωτερικών
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Γιά τήν αναγνώριση τής Έύνικής ’Αντίστασης του Ελλη
νικού Λαού εναντίον τών στρατευμάτων κατοχής 1041-—< 
1944.

Άρθρο 1. . Wv;-:.
Εθνική ’Αντίσταση. . υιτοποί.

’Εθνική ’Αντίσταση έκανε κάθε “Ελληνας καί κώθε/Ελ- 
> ληνίϊα πού: ΰλό/ίμ;
" ’Αγωνίστηκε οργανωμένα σε ομάδες εναντίον τών στρατευ

μάτων κατοχής 1941-—44 ή έδρασε ατομικά με όποιονδήπστε 
τρόπο εναντίον τους ή όοήλησε με κάθε τρόπο τούς Συμμά
χους καί τό Συμμαχικό ’Αγώνα καί δέν συνεργάστηκε με 
τούς κατακτητές.

Άρθρο 2.

Πεδίο πού αναπτύχθηκε ή ’Αντίσταση.

Χώροι πού άποτελ.οΰν πεδίο ’Αντίστασης είναι: τό έδαφος 
τής κατεχόμενης τότε Έλλ.άδας, τής Δωδεκάνησου καί τής 
Μέσης ’Ανατολής μέ τό θαλάσσιο καί εναέριο χώρο τους.

Άρθρον 16. Άρθρο 3.
Διά τήν εφαρμογήν τοϋ παρόντος καί τών εις έκτέλεσιν 

τούτου έκδοθησομένων Β. Δ/των, συνιστάται παρά τώ 
Ύπουργείω Στρατιωτικών Ειδικόν Τμήμα ’Εθνικής ’Αν
τιστάσεως.

Άρθρον 17.

Οί Γενικοί ’Αρχηγοί ή ’Αρχηγοί ή Έκτελεστικαί Έπι- 
τροπαί τών Εθνικών ’Αντάρτικών 'Ομάδων καί ’Εθνικών 
’Οργανώσεων Πληροφοριών καί Δολιοφθοράς καί Διοικοΰ- 
σαι Έπιτροπαί τών ’Εθνικών ’Οργανώσεων εσωτερικού 
καί γενικώς οί διαχειρισθέντες χρηματικά ποσά διά τάς 
άνάγκας τοϋ άγώνος ύποχρεοϋνται όπως έντός τριών μηνών 
άπό τής ισχύος τοϋ παρόντος ύποβάλωσιν έκθεσιν περί τής 
διαχειρίσεώς των είς τήν ’Επιτροπήν τοϋ άρθρου 7 έδάφιον 
3 τοϋ παρόντος.

Άρθρον 18.
Μεταβατικαί Διατάξεις.

Προκειμένου περί ’Αρχηγών φονευθέντων, ή έκπλήρωσις 
τών διά τοϋ παρόντος’ Νόμου άνατιθεμένων είς τούς ’Αρχη
γούς άρμοδιοτήτων, δικαιωμάτων, υποχρεώσεων καί λοι
πών έργων μεταβιβάζεται είς τριμελή Επιτροπήν, όρι-

Χρόνος διεξαγωγής τής ’Αντίστασης.

1. Χρόνος διεξαγωγής τών αντιστασιακών ενεργειών εί
ναι ή περίοδος, πού αρχίζει άπό τό τέλος τών επιχειρήσεων 
τού πολέμου 1 £ 40—41 καί λήγει τήν ημερομηνία άπελ.ευθέ- 
ρωσης κάθε περιοχής τού ’Εθνικού χώρου.

2. Ειδικότερα γιά τήν Πρωτεύουσα ορίζεται ή 18η ’Οκτω- 
6ρ-ίου 1944, γιά τήν Κρήτη ή 28η Μαΐου 1945 καί γιά τά 
Δωδεκάνησα ή 8η Μαΐου 1945.

. Άρθρο 4.
’Επαναφορά σέ ισχύ τού Α.Ν. 971/1949 

καί τροποποίησή του.

Ό Α.Ν. 971/1949 «περί απονομής ηθικών άμοιδών εις 
τάς Έθνικάς Άνταρτικάς 'Ομάδας καί Έθνικάς "Οργανώ
σεις ’Εσωτερικής ’Αντιστάσεως», όπως κυρώθηκε άπό τό 
Ν.Λ. 1104/1949 καί συμπληρώθηκε καί τροποποιήθηκε μέ 
τόν Α.Ν. 1919/1951 καί Ν. 2272/1952 καθώς καί τά δια
τάγματα πού έκδόθηκαν σέ έκτέλ,εσή του, έπαναφέρονται σέ 
ισχύ, θεωρούνται ότι ποτέ δέν έπαυσαν νά ισχύουν καί τρο
ποποιούνται, όπως άναφέρετα: στά άρθρα 5, 6, 7 καί 8.


