
Στο σχέδιο νόμου για την τροποποίηση καί συμπλήρωση τής 
παραγράφου 1 τοΰ άρθρου 1 τοϋ Ν. 470/1976 «περί 
ρυθμίσεως θεμάτων άνακυψάντων έκ της εφαρμογής τής 
περί άποζημιώσεως έξ άλλων χωρών Ελλήνων 'Υπηκόων 
νομοθεσίας».

Προς τή Βουλή των 'Ελλήνων

Μέ τη διάταξη τής παρ. 1 τοϋ άρθρου 1 τοϋ Ν. 470/1976 
«περί ρυθμίσεως θεμάτων άνακυψάντων έκ τής εφαρμογής 
τής «περί άποζημιώσεως έξ άλλων χωρών 'Ελλήνων υπη
κόων νομοθεσίας» προβλέπεται, ότι μέ τή θυροκόλληση στα 
γραφεία τής αρμόδιας Επιτροπής Άποζημιώσεως μέ σχε
τική* πράξη τοϋ Γραμματέα αυτής προσκλήσεως για τή 
δικάσιμο ύποθέσεως ή κάποιου άλλου έγγράφου, για χρο
νικό διάστημα τριών (3) μηνών θεωρείται νόμιμη ή κοινο
ποίησή τους στις περιπτώσεις, πού ή διαμονή τών δικαιούχων 
είναι άγνωστη.

'Η διάταξη αυτή άποβλέπει στήν προώθηση καί τήν τελική 
εκκαθάριση τών υποθέσεων όλων τών κατηγοριών άποζη-' 
μιώσεως, πού έκκρεμοΰν άπό πολύ χρόνο τόσο στήν υπη
ρεσία, οσο καί στα χέρια τών εισηγητών, έπειδή ή διαμονή 
τών δικαιούχων είναι άγνωστη.

Επειδή όμως, στήν ’Επιτροπή Ρουμανικών ’Αποζημιώ
σεων (άρθρ. 3 Α.Ν. 567/68) έκκρεμοΰν άπό πολ.ύ καιρό 
σαράντα τέσσερες (44) αιτήσεις, πού δέν έχουν δικαστεί 
καί έπτά (7) αποφάσεις, πού δέν έχουν έκτελεσθεΐ λόγω 
θανάτου τών ένδιαφερομένων καί έπειδή παρά τις προσπά
θειες, πού έχει καταβάλει ή 'Υπηρεσία, δέν βρέθηκαν οί 
κληρονόμοι γιά νά περατωθοϋν οί υποθέσεις τους, προω
θείται τό νομοσχέδιο αυτό μέ τό όποιο έπεκτείνεται ή έφαρ-" 
' ογή τής πιο πάνω διάταξης στις συγκεκριμένες αύτές 
νεριπτώσεις καί σε δμοιές τους.

Εξάλλου ή ρύθμιση αύτή συμφωνεί καί μέ τό βασικό σκοπό 
τοϋ πιό πάνω νόμου, ό όποιος είναι ή συντόμευση εκκαθά
ρισης τών υποθέσεων, πού έκκρεμοΰν γιά διάφορους λόγους, 
γιά νά μήν έπιβαρύνονται οί λογαριασμοί τών δικαιούχων 
μέ τις δαπάνες λειτουργίας τών ’Επιτροπών καί νά μπορεί 
νά γίνει ή καταβολή τοϋ υπόλοιπου ποσοϋ άποζημίωσης 
στούς ένδιαφερόμενους. _

’Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 1982 ' '
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 
Άρθρο 1 παρ. 1 τοϋ Ν. 470/1976

Άρθρο 1.
1. Αί είς άγνώστου διαμονής πρόσωπα κοινοποιήσεις 

προσκλήσεων ή άποφάσεων τών ’Επιτροπών άποζημιώσεως 
καί πάσης φύσεως εγγράφων έκδιδομένων κατά τάς δια
τάξεις τών :

α) Α.Ν. 567/68 «περί κατανομής μεταξύ τών δικαιού
χων τοϋ καταβληθησομένου ΰπό τής Ρουμανικής Κυβερ- 
νήσεως, βάσει τής κυρωθείσης διά τοϋ Α.Ν. 55/1987 
Συμφωνίας», ποσοϋ άποζημιώσεως καί άλλων τινών δια
τάξεων», β) Α.Ν. 408/68 «περί διανομής τής άποζημιού- 
σεως ήν προβλέπει ή Έλληνο-Βουλγαρική Συμφωνία τής 
9ης ’Ιουλίου 1964, κυρωθεϊσα διά τοϋ Ν.Δ. 4393/1964», 
γ) Ν.Δ. 4557/1966 «περί τοϋ τρόπου διχκανονισμοϋ τών 
συμψηφισθεισών 'Ελληνικών απαιτήσεων καί όφειλών, 
έναντι τής Γιουγκοσλαβίας κατ’ έφαρμογήν τής διά τοϋ 
Ν.Δ. 4006/1959 κυρωθείσςς Συμφωνίας, μεταξύ Ελλάδος 
καί Γιουγκοσλαβίας, τής 12ης ’Ιουνίου 1959», δ) Α.Ν. 
56/1967 «περί κυρώσεως τής έν Βόννη ύπογραφείσης τήν 
8ην Δεκεμβρίου 1961 μεταξύ Ελλάδος καί 'Ομοσπονδια

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ. ΕΚΘΕΣΗ κής' Δημοκρατίας τής Γερμανίας Συμφωνίας διά τον δια
κανονισμόν άπαιτήσεων τής 'Ελληνικής Κυβερνήσεως ή 'Ελ
λήνων υπηκόων δι’ άφαιρεθέντα καπνά», ε) Β.Δ. 368/1964 
«περί κατανομής τής καταβληθείσης ύπό τής Αυστριακής 
Κυβερνήσεως, δυνάμει τής Έλληνο-Αυστριακής Συμφωνίας 
τής 6ης ’Ιουλίου 1961, άποζημιώσεως διά ζημίας άς ύπέ- 
στησαν "Ελληνες υπήκοοι κατά τήν περίοδον ούδετερότητος 
τής Ελλάδος κατά τον Α' Παγκόσμιον πόλεμον», στ) Α.Ν. 
28/1967 «περί κυρώσεως τής έν Πράγα ύπογραφείσης τήν 
22αν ’Ιουλίου 19S4 Έλληνοτσεχοσλωβακικής Συμφωνίας 
«περί διακανονισμού έκκρεμών οικονομικών ζητημάτων 
καί διανομής τής καταβληθείσης ύπό τής Τσεχοσλοβακικής 
Κυβερνήσεως άποζημιώσεως» καί ζ) Ν.Δ. 4178/1981 «περί 
κυρώσεως τής μεταξύ Ελλάδος καί Γερμανίας Συμβάσεως, 
«περί παροχών ύπέρ Ελλήνων ύπηκόων θιγέντων ύπό 
Έθνικοσοσιαλιστικών μέτρων διώξεων καί άλλων συνα
φών διατάξεων», λογίζονται ώς έγκυροι καί νόμιμοι, 
έπαγόμενοι άπάσας τάς έντεϋθεν έννόμους συνέπειας, έφ’ 
όσον τό κοινοποιητέον έγγραφον ή περίληψις άποφάσεως, 
διαλαμβάνοντα άπαραιτήτως καί τό όνοματεπώνυμον τοΰ είς 
όν άναφέρονται, θυροκολλαται έπί τρεις τούλάχιστον μήνας 
είς έμφανές μέρος τοϋ Καταστήματος τής Επιτροπής. Ή 
τρίμηνος αυτή προθεσμία άρχεται άπό τής χρονολογίας 
τής συντασσομένης ύπό τοϋ Γραμματέως τής Επιτροπής 
πράξεως, θυροκολλήσεως, βεβαιουμένης παρ’ αύτοϋ έπί 
τοϋ σώματος τοϋ κοινοποιητέου καί θυροκολληθέντος έγ
γράφου ή περιλήψεως άποφάσεως. . . , ; /

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ;
Γιά τήν τροποποίηση καί συμπλήρωση τής παραγράφου 1 

τοϋ άρθρου 1 τοϋ Ν. 470/1976 «περί ρυθμίσεως θεμάτων 
άνακυψάντων έκ τής έφαρμογής τής «περί άποζημιώσεως 
έξ άλλων χωρών Ελλήνων ύπηκόων νομοθεσίας».

• · Άρθρο 1.
Ή παράγραφος 1 τοϋ άρθρου 1 τοϋ Ν. 470/1976 «περί 

ρυθμίσεως θεμάτων άνακυψάντων έκ τής έφαρμογής τής 
«περί άποζημιώσεως έξ άλλων χωρών Ελλήνων ύπηκόων 
νομοθεσίας» τροποποιείται καί συμπληρώνεται ώς εξής :

Οί κοινοποιήσεις προσκλήσεων ή άποφάσεων τών ’Επι
τροπών άποζημιώσεως καί άλλων έγγράφων, πού απευ
θύνονται σέ πρόσωπα, πού ή διαμονή τους είναι άγνωστη, 
καθώς καί στούς κληρονόμους αύτών, πού πέθαναν πριν ή 
μετά άπό τήν έκδίκαση τής αίτήσεώς τους καί πού θά έκ- 
δίδονται σύμφωνα μέ τις διατάξεις τών : α) Α.Ν. 567/1968 
«περί κατανομής μεταξύ τών δικαιούχων τοϋ καταβληθησο
μένου ύπό τής Ρουμανικής Κυβερνήσεως, βάσει τής κυρω
θείσης διά τοΰ Α.Ν. 55/1967 Συμφωνίας» ποσοϋ άποζημιώ
σεως καί άλλων τινών διατάξεων, β) Α.Ν. 408/1968 «περί 
διανομής τής άποζημιώσεως, ήν προβλέπει ή 'Ελληνο- 
Βουλγαρική Συμφωνία τής 9ης ’Ιουλίου 1964, κυρωθεϊσα 
διά τοϋ Ν.Δ. 4393/1964», γ) Ν.Δ. 4557/1966 «περί τοΰ 
τρόπου διακανονισμού τών συμψηφισθεισών Ελληνικών 
άπαιτήσεων καί όφελών έναντι τής Γιουγκοσλαβίας κατ’ 
έφαρμογήν τής διά τοϋ Ν.Δ. 4006/1959 κυρωθείσης Συμ
φωνίας μεταξύ 'Ελλάδος καί Γιουγκοσλαβίας τής 12ης 
’Ιουνίου 1959», δ) Α.Ν. 56/1957 «περί κυρώσεως τής έν 
Βόννη ύπογραφείσης τήν 8ην Δεκεμβρίου 1961 μεταξύ Ελ
λάδος καί 'Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας τής Γερμανίας 
Συμφωνίας διά τόν διακανονισμόν άπαιτήσεων τής Ελλη
νικής Κυβερνήσεως ή Ελλήνων ύπηκόων δι’ άφαιρεθέντα 
καπνά», ε) Β.Δ. 368/1964 «περί κατανομής τής καταβλη
θείσης ύπό τής Αυστριακής Κυβερνήσεως, δυνάμει τής 
ΈλληνοΆύστριακής Συμφωνίας τής 6ης ’Ιουλίου 1961, 
άποζημιώσεως διά ζημίας, άς ύπέστησαν "Ελληνες ύπήκοοι 
κατά τήν περίοδο τής ούδετερότητος τής Ελλάδος κατά τόν 
Α! Παγκόσμιον Πόλεμον, στ) Α.Ν. 26/1967 περί κυ
ρώσεως τής έν Πράγα ύπογραφείσης τήν 22αν ’Ιουλίου 
1964 Έλληνοτσεχοσλοβακικής Συμφωνίας «περί διακα-


