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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
Έπί τοϋ σχεδίου Νόμου «περί ρυθμίσεευ; θεμάτων άνακυ- 

ψάντων έκ τη; εφαρμογή; τη; «περί άποζημιώσεως έξ 
άλλων χωρών Ελλήνων υπηκόων Νομοθεσία;».

77οό; f>/»■ Βουλήν τών ’Ελλήνων ■
Διά τοϋ ΰπ’ όύ'.ν Νομοσχεδίου ρυθμίζονται διάφορα θέματα 

άνακύφαντα έκ τη; εφαρμογή; τη; νομοθεσία; αποζημιώσει»; 
Ελλήνων υπηκόων εκ χορηγηθέντων χρηματικών ποσών έξ 
άλλων χωρών.

Τά θέματα ταϋτα άναλυόμενα ώ; κάτωθι δέον νά ρυθμι- 
σθοϋν διά διατάξεω; νόμου προ; προώθησιν έκκρεμουσών 
άπό μακροϋ υποθέσεων εί; -την υπηρεσίαν (άνεκδίκαστες 
υποθέσει;) καί εϊ; χεϊρα; τών εισηγητών, είτε λόγω θανάτου 
των δικαιούχων ή άγνωστου διαμονής, είτε έν αναμονή 
ποοσκομίσεως συμπληρωματικών δικαιολογητικών κυρίως 
έξ του έξωτερικόΰ, υπό τών ένδιαφερομένων.

Διά τού άρθρου 1 παράγρ. 1 τοϋ παρόντος προβλέπεται 
ότι διά τής θυροκολλήσει»; εις τό Κατάστημα της οικεία;. 
Επιτροπή; ’Αποζημιώσεων διά σχετικής πράξεως τού Γραμ- 
ματέως αυτή; τή; σχετική; προσκλ.ήσεω; περί τής δικασίμου 
τής ύποθέσεως ή άλλ.ου τινό; εγγράφου έπί χρονικόν διάστημα 
Αριών (3) μηνών, θεωρείται νόμιμο; ή κοινοποίησις τούτων 
εις τά; περιπτώσεις άγνώστου διαμονής δικαιούχων άποζη- 
μιώσεως, βάσει τών άναφερομένων διατάξεων^ έπί σκοπώ 
ταχυτέρας έκκαθαρίσεως τών υφισταμένων έκκρεμουσών 
υποθέσεων, αίτινε; δεν δύναται νά προωθηθούν διά. τούς λό
γους τούτους. ' -

Διά τή; παρ. 2 τού αυτού άρθρου προβλέπεται ότι έπί 
προδικαστικών αποφάσεων τασσουσών προθεσμίαν υποβολής 
συμπληρωματικών δικαιολογητικών ή νέα δικάσιμος τούτων 
όριζομένη τή έπισπεύσει τής υπηρεσίας θά έπιφέρη τήν λήξιν 
τής ταχθείσης προθεσμίας καί την προώθησιν τών έκκρε
μουσών υποθέσεων καθ’ όσον έκδικαζόμεναι ή θά γίνουν 
.δεκτοί ή θά άπορριφθοΰν.

■ Διά τής παρ. 3 τοϋ αυτού άρθρου 1 τάσσεται αποκλειστική 
προθεσμία τριών μηνών άπό τής ισχύος^ τού" παρόντος διά 
την υποβολήν υπό τών ένδιαφερομένων στοιχείων, κυρίως 
έκ τού έξωτερικοϋ, άτινα μέχρι σήμερον δεν ήδυνήθησαν νά 
προσκομίσουν προς συμπλήρωσιν τών δικαιολογητικών τών 
άπαιτήσεών των εις οιονδήποτε στάδιον τής διαδικασίας, 
μετά δέ τήν παρέλευσιν τή; προθεσμίας τούτης αΐ υποθέσεις 
είτε θά. έκδικάζωνται υπό τής αρμόδιας έπιτροπής (άνεκ
δίκαστες υποθέσεις) είτε θά προωθούνται προς περαίωσιν εί; 
.τάς περιπτώσεις καθ’ άς έχουν έκδικασθή αύται καί εύρί- 
σκονται εις χεϊρας τών εισηγητών τής ’Επιτροπής. λ ' ·

Διά τοϋ άρθρου 2 παρ. 1 καί 2 προβλέπεται όπως διά τήν 
τακτοποίησιν υφισταμένων άπό μακροϋ διαχειριστικών εκ
κρεμοτήτων δι’ έπιδικασθείσας άποζημιώσεις υπέρ δικαιούχων 
θανόν'τεον άνευ κληρονόμων ή αγνώστου διαμονής κλπ. 
παρά τάς επανειλημμένα; προσπάθειας τής υπηρεσίας πρός 
άνεύρεσιν τούτων ή τέλος κατοίκων έξωτερικοϋ (δεσμευ
μένος λογαριασμός παρά τή Τραπέζη τής Ελλάδος") τά 
οικεία ποσά άποζημιώσεων μή είσπραχθέντα ύπό τούτων 
παραγράφονται υπέρ τού Δημοσίου μετά παρέλευσιν πεν-\ 
ταετίας ή δεκαετία; άντιστοίχως ήτοι μετά παρέλευσιν λίαν 
ικανού χρονικού διαστήματος διά τήν διεκδίκασιν τών δικαιω
μάτων τών ένδιαφερομένων άντί νά παραγράφωνται ώς συμ
βαίνει σήμερον μετά δεκαπενταετίαν υπέρ τοϋ Ταμείου Πα
ρακαταθηκών καί Δανείων.

Είδικώτερον έπί τού άρθρου τούτου σημειοϋται ότι τά 
μη -εισπραχθέντα ή είσπραχθησόμενα ώς άνω ποσά παραγρά
φονται υπέρ τοϋ Δημοσίου καί δέν εισέρχονται έκ νέου εις 
τον οίκεΐον λογαριασμόν άπ,οζημιώσεως, άφ’ ενός μέν διότι 
η υπηρεσία δέν δύναται νά άπασχολήται έπί μακράν σειράν 
έτών καί νά διανέμη ποσοστά άποζημιώσεων εις ένδιαφερο- 
μενους, άφ’ ετέρου δέ διότι έν περιπτώσει μή παραγραφής

γίζεται νά είναι καί μεγάλα, θά έχουν ύποστή τάς συνέπεια; 
τής οικονομικής ρευστότητο; καί θά είναι άνευ ούσιαστική; 
άξια;.

Τέλος διά τοϋ άρθρου 3 προβλέπεται. ή υπαγωγή τών έν 
αύτώ άναφερομένων άποζημιώσεων εις τήν ρύθαισιν τοϋ 
άρθρου 2 τού παρόντος (παραγράφονται υπέρ τού Δημοσίου 
μετά παρέλευσιν τών ώς άνω προθεσμιών), πρός τακτο- 
-ποίησιν υφισταμένων άπό μακροϋ χρόνου διαχειριστικών έκ- 
κρεμοτήτων καί δοθέντο; ότι έπί τών περιπτώσεων τούτων 
ώς καί τών τοιούτων τοϋ άρθρου 2 οΰδεμία ένδειξι; υπάρχει 
ότι θά έμφανισθοΰν οί δικαιούχοι πρός είσπραξιν τών άπο
ζημιώσεων τούτων.

Διά τών διατάξεων τοϋ παρόντος σχεδίου Ν^μου οΰδεμία 
έπέρχεται έπιβάρυνσις τοϋ προϋπολογισμοϋ αντιθέτως δέ 
προβλέπεται άπόδοσις έσόδων τό ύψος τών οποίων δέν δύ- 
ναται νά προσδιορισθή.

Τέλος διά τοϋ άρθρου 4 τοϋ νόμου τούτου ορίζεται ή 
έναρξις ισχύος του.
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. Ν ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ
Περί ρυ-δμισεως -δεμάτων άνακυψάντων έκ τής εφαρμογής 

τής. «περί άποζημιώσεως έξ άλλων χωρών Ελλήνων όπη- 
κέων νομο-δεσίας». ~

Άρ-δρον 1.

/ 1. Αί εις αγνώστου διαμονής πρόσωπα κοινοποιήσεις προσ- 
. κλήσεων ή αποφάσεων τών ’Επίτροπων άποζημιώσεως καί πά- 
σης φύσεως εγγράφων έκδιδομένων κατά τάς διατάξεις τών: 
α) Α.Ν. 567/68 «περί κατανομής μεταξύ τών δικαιούχων 
τού καταίλη-δησομένου ύπό τής Ρουμανικής Κυβερνήσεως, βά
σει τής κυρω-δείσης διά τοϋ Α.Ν. 55/1967 Συμφωνίας», πο
σού άποζημιώσεως καί άλλων τινών διατάξεων», β) Α.Ν". 
408/68 «περί διανομής " τής άποζημιώσεως ήν προβλέπει ή 
Έλληνο - Βουλγαρική Συμφωνία τής 9ης ’Ιουλίου 1964, κυ- 
ρω-δείσα' διά τοΰ ΝΑ. 4393/1964», γ) Ν.Δ. 4557/1966 
«περί τοϋ τρόπου διακανονισμού τών συμψηφισ-δεισών Ελληνι
κών άπαιτήσεών καί οφειλών, έναντι τής Γιουγκοσλαυΐας κατ’ 
έφαρμογήν τής διά τοϋ Ν.Δ. 4006/1959 κυρω-δείσης συμφω
νίας, μεταξύ Ελλάδος καί Γιουγκοσλαυΐας,· τής 12ης ’Ιου
νίου 1959»,'δ) Α.Ν. 56/1967 «περί κυρώσεως τής έν Βόννη 
ΰπογραφείσης τήν 8ην Δεκεμβρίου 1961 μεταξύ Ελλάδος καί 
'Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας τής Γερμανίας Συμφωνίας διά 
τον διακανονισμόν απαιτήσεων τής Ελληνικής Κυβερνήσεως 
ή Ελλήνων υπηκόων δι’ άφαιρε-δέντα καπνά», ε) Β.Δ. 368/ 
1964 «περί κατανομής τής καταβλη-δείσης ύπό τής Αυστρια
κής Κυβερνήσεως, δυνάμει τής Έλληνο - Αυστριακής Συμφω
νίας τής 6ης ’Ιουλίου 1961, άποζημιώσεως διά ζημίας άς 
ύπέστησαν 'Ελληνες υπήκοοι κατά τήν' περίοδον ούδετερότη- 
τος τής Ελλάδος κατά τόν Α' Π αγκόσμιον πόλεμον, στ) 
AJB. 26/1967 «περί κυρώσεως τής έν Πράγα ΰπογραφείσης 
τήν 22αν ’Ιουλίου 1964 Έλληνο τσεχοσλοβακικής Συμφωνίας 
«περί διακανονισμού έκκρεμών οικονομικών ζητημάτων καί 
διανομής τής καταβλη-δείσης ύπό τής Τσεχοσλοβακικής Κυ
βερνήσεως άποζημιώσεως» καί ζ) Ν.Δ. 4178/1961 «περί κυ- 

•ρωσεώς τής μεταξύ 'Ελλάδος κ.αί Γερμανίας συμίάσεως, «περ: 
παροχών ύπέρ Ελλήνων υπηκόων -διγέντων ύπό Έδνικοσοσια- 
λιστικών μέτρων διώξεων καί άλλων συναφών διατάξεων», 
■δεωροϋνται νόμιμοι, έχουσαι πάσας τάς έντεύ-δεν συνέπειας, 
έφ’ όσον έ-δυροκολλή-δη έν τώ Καταστήματι τής οικείας ’Ε
πιτροπής, διά πράξεως τού Γραμματέως αυτής, τουλάχιστον 
έπί τρεις μήνας. Τό κοινοποιητέον έγγραφον ή περίληψις τής 
άποφάσεως διαλαμίανούσης. καί τό όνοματεπώνυμον τοϋ αΐ- 
τοΰντος.


