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ΝΟΜΟθΕΤIΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

1. Eiaay't'eAeu; ~ αίoιra~1t'οτε ~np&:I)(,o; ίιπ~λλ'tjλο;, ί)(,
των eν &ρ8'ροl; 00 )(,αl 34 τοίί Κώa:)(,ο; 11 oινl~~; Δι)(,ο'ιομΙα;,
11 &XX'tj ~~ίa άρχή, όσ~)(,I; ίν ττι δ)(,τελΙσέ: των )(,ιχ-Θ.η)(,6ν τ(,)ν
των )(,ρίνουν ΟΤL ata λ6γou; έ8νlΥ.η; άαφαλεία; )(,αl aφΟσ'ίας
~ιXξεω; ~ προ; 8ιnρί6ωσιν ά1tεχ8~ν ίγΥ.λ'tjμ,&των $1ClδιΧλ
λεται ~ ά-π-ο~έσμε!JO'tς $)(, το\ί, ά'Π'Ορρ-ήτοΙ) των ~I~ τοίί 'tI:x.χu
aρομε{Ο!J

ΝΟΜΟθΕΤΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡlθ. 792
Περι τού απορρήτου τών επιστολών καί lΙίς κα1,' οΙον
δήποτε αλλον τ(l.όπον α",ταποκρίσεως.

Π ρoτάσ~ι τώ 'Ημετβρο!} 'rΠΟ!JργtΥ.Ου ΣuμhouλίΟ!J, ά-π-εψα
σίσaμ.εν x.~1 aIΙX'rΦraoμ.εy:..

1.

Ά1t~αδίaστov άπορρητou.

1. Το ~6ρρ~ν ·των &1tιστολωv )ία! rij<: ~«8' oΙoνδ~'Πoτ~
~λλoν τρ~oν ~τ~Ecrεως εΊναι ιXr.apa6~τoν.

m

φα!}

•

π«ρ6ντα;.

)(,(%1,

της

ι,

,

αIΤΊ1σ'εως

των

\

προ;

\

τnτι)(,ov

"γ'

t

IΧ'ΙnΡIΤ'1)ν να 'o'tj1:'1)O'O!Jν

~

•.,v

aaeιιxν ά1toδεcήJ.eόσεω; SY. τοίί mppoήτou. ~EΠI πλει6νων civa)(,~lτωντOv ιiΡμ6aιO\l όρίζει ό 1tρ6εaροιφ πρω't'Oδl~ν. 'ΕΥ τ~
αίτ~σει $)(,τΙ-8εντιΖ.1 τα στόιχε~:%, $)(, των όποΙων 1CρΟ'ltuπτεl ~
civ~)(,'tj τη; ι%ποaειrμεWεω;.
Ό aιινερ:rων <i'I<u'ptalν ,"IX1,fl)(,0; &:vΙΧ)(,ρtτ-ης C1C1
'ΠεPIπτώσ'ειιw, ~ι ων ~ 1CfJ01JΎO!Jμev'tj 'Πaρ~ραφoς, δι~alαίί
ταl να Πρ'Ο6ή )(,αΙ aUτεΠWf"(lf.;τως εΙς τ.ην ά-π-οaeσμ.εUσ'ιν $)(,

, 2.

το!) άπ-oρρ~τoυ, ί~ιaων πe.ο1 τoUτοιι ~τloλOoΎ'tIμ.Ιν'1)ν πρ&,ξιν
"Αρ8ρον

3.

Π ρ&ξί; civa)(,ptτoU. Π Ρoσ'φυγή.

1. Ό τ~τι)(,o; ~~ΡIτ-ή;, έ)(,τφ,ων τ-ην περίπτωσ'ιν )(,αΙ
τα προσ-ι.ομιζόμ.ενα CM"ικχεί:Χ,uποχρεοuτaι να s)(,aώσ-rl ~τlαλQ
γημ,ένην πρ&ξ:ν 1CeριCά1toa()x~; .:η ι%πορρίΦεω; της aιτηaεω;,
έντοι; ε!)(,oιrι τεσ'σ#~ν. ώρ~ άπο' "ης λήψεως aU1:ηι:.
~ΡIτoυ Μνατιχι δ αίτων,έντό; εί)(,οaι τεσσάρων ώρων ι%πoτ~;
έ~6σe.ω; σιύτης, να άlΠ.iισ1J πρoιrφυγ.ην ένώπι,ον του προέaρw
πρωτoaι)(,ων, ά1tOφαlνOμ,ένO!) άμe.τnλ.ftτω; &ντο; τεaa~<U.οντOf
ό)(,τω ώρων at' ~ηoλoγTιμ,έν'1)ς πράξεως. Ή πρoιrΨ!Jγ-η ~!t't'a
·τί8ετaι e.l; τον έχΜ'ιτ·:,; τήν πρ&ξιν :%va'ltριτήν.
"Αρ-Θ.ρov

~

4.

Χρovαa δριιχ .
1. 'Η πραξ ι; τoiί civΙΧ)(,ρtτοu .η, έν 1Cερtiτώae.~ πρoιrquγη;,
πρ&ξι; -roG 1tpoέapOU πρωτοaιχωv, -ri, επlτρέπουσα; την ι%ΠG

~iaμe!Jalν έ)(, του ι%πορe-ήτοt>, δρίζe.ι την χρονι)(,.ην atιXp~etlX'l τ~;
~ποa·eσμ,e.UCl'eω;, μ-η .auνα[J.ίνη να tmzp6~ τα~ aέκχ πΙντε ~[J.έ
ρ~;, τα i%pμo6ata οργα'ια;,
πράξεως.

.2.

ώ; )(,σιί

,"cX

τηι; έχ.τe.λέσεως τη;

Π αpιnaσιν τη; άποaεσμ,εuσεως έ)(, τοί) !i1Cορρ-ήΤQ!J 'ίtiplX'l

των aexa πβντε ~μερων Mvat!:%t νι!ι έπlτρέΨ-n δ πρ6εaροι; πρω

τijς. δεαμειίσ'&ως Τ~Τ'IJς &1CιτρeπεΤ()ί1 " Toalx.ωV, τ~ σι.ιτη".ει των έry ~ρ8ρφ

μ6ναv ~ιxτα τ~~ al'~τιΧξεl;

τωντ't)λεΎραφ-ημιΧτων,

~ιά πιxvτος &λλοιι 'μ,ίΟ'Ο!) ~τaπox.ρ(aεω;, δWlΧ'ιταl. ~I' έπρι.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
. ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

"Αρ-Θ.ρον

atα616<ομ.eνων $1tlστολών,

των ·τηλιφωνφ.~των, τω:,! Τ'tjλεΤUΠI'ltων μ.ην!Jμ~των

2. ΚατιΧ της άπό~ΡI1tηΥ'η; -κρ~ξεως τοίί ,"nτI)(,oU civa-

(1)

2. Π ιΖ.ρί)(,Μι<τI;

2":-

Π pou1to-aiast; ά1toδεaμ.eόσιως .

.η τoiί

civIX'X,p\fOU.

2

civ"φεΡΟ[J.έvων όΡΎιΧνων

ΕΦΗΜΕριΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ .πΡΟΤΟΝ)

2

w

ζ ...οίί πρ'U.. άνεως __
'Ε,9.νιχ.οίί M...α'06Ι~ I!0λυ ..~ΧVΙΙoo,
η. ..ou φρχαιο ..ΙΡοι> rs-rtx.ou 'Ε!.c&ωρητοu 'Μωης Εχ.πιχι

"Αρ,9.ρον

5.
Διά.. aξις.

Π οινιχ.η

a&uaεως,

'Ε... ouaeILta περιπτώαεl έΠΙ"Ρέπε't'~1 ή χρηaιμO?tοίηaις ..ου

περιεχομένου ~(%ρa~ια0""9~~ς, έπια..oλ~ς,. ~, cW .._(%?tοχ.ρί~&ως ac'
ι%λλοu μέlτοο, προς ax.O?tOv aca~pov των l)πο .. 01) Σ~"''':ZΎ'ιLa..oς
>.ρ06λεπομέ ... ω.... Ό ύπαίη~ς .. ης ;ΟΙ:Ζιίτης, 'Itapavoι,:oυ ,χp"ηaι
μoπoιrισεως τιμωρέίτα! atC% ψuλαχ.ιιτεως μ.εχρι τριων ετω:ν.
"Αρ,9.ρο... 6.

χαι ,9. ...oU άρχαιοτέροι> Γενιχ.ου 'ΙΕπι&ωρ,l,l';"oU Σ.. οιχειώ
aοuς 'Εχ.7t:ΧΙ~δUσεως.

3. 'Ι'ό '~νιx.Oν Σψ.6οόλcον Π αι'.aείας aιryxαλε~τα~ ~ι
'ίtρ~ρεUετcxι ίnto του 'AΡΧΙδπισmπOΙ> - Ά~ηvων χαι 'Jt~'Ij~

~EλλΦaoς εν έλλείψει ai, ~oooί~ ~ χ.ωλιλμ.ατι ..ou..ou, ur.o
''t'05 Π pJa.pw τo~ Σι>nsγμ.cxηχ.ο(J Διωα,;'9Ρ εοιι.

'Έναρξις ίσχόος.

"Αιρ,9..ρον

'Η ίσχυς wiί παράν .. ος Νομ.ιΧ)εηχ.ου Διcx...ιίγμ.aroς αρχεται
crπo ης aημ.cκηεύaεώς ..ou aιατης ΈψημεΡίaος .. ης Ku6ee-

..

2.

Aett>OOpjEa.

1. 'Ο Π Ρ~UΡΎoς ~ ό ''r'ΠWΡ-rOς 'Έ~νιx.ης η ataeEa,IO

... .φεως.
'Ε ... 'A,9.rιν~ις

Δεχ.εμι6ρίου

..1j 30

'χ~ι θΡηιTιr.εuμ","ων προκαλεί ίntoχρεωτιx.ως τ~.... -yv.ωμ.o30..φιν .. oU '~νιx.oυ Σ:.ιμ6ouλί,οu Π αι0είας εΙς 'tcXIO περι'Πτώσιl;
.. ου άρ,9.ρου 1 πl%ριηροιφος 1 τou 'Παιρ6ν .. ος.

1970

Έ" Ό"όμαη τοο Βασιλέως
Ο λΝτιβΑΣ ΙλΕΥΣ

2. 'Ι'ό 'Ε}8.νιχ.Όν Σuμ&oόλΙOν Π aciaelας εuρΙauται έν άπαρ
τE~ έφ'δσον οΙ 'Πάρισ.. &με.νοι εΙ;ιιl%ι 'Π'λείονες -;ων ~'Πόντων.
''ΕΝ,"ρι'Πτώαει ίσΟψ'ηφίcx; εΠΙχ,Ρατεί ~ ΨWoς του π poιέaρt>u.

ΓΕΠΡΓΙΟΣ ΖΠ"'ΤΑΚΗΣ
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ΥΠΟΥΡΓιΚΟΝ ΙΥΜΒΟΥΛΙΟΝ
Ο

3. ΤΟ 'Ε,9.νιχ.Ον Σuμ.6oόλι-oν Π αι0ιΙας- aύν α... α ι , χaτ6πιν
εί~ιx.ης ιbtoφφσεως να )(.αλiί 'Πι%ρ' αίι .. φ O,!oν~ήπoτε, 't'oU δ-

ΠΡΩθΥΠΟΥΡΓΟΙ

Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Ο

ι
,
"
"
,
\,
'".~
' " ωΡΙ~ιJ.ενω
'ν
'ί.ΟΙΟΙ>
χριν.ει
οτι
όεο'l>
ν"
<xx.OIJa'!]
.. ας
αΠΟrtς
ι,φ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ι:ΤΥΑ.

- .απ~χoλ οtW'Oων
ι
..ων

ΠΑΤΤΑΚΟΙ:

ΤΑ

ΤΣΟΠΟΤΛΟΣ,
ΖΑΠ ΠΑΣ,
ΚΗΣ,

ΛΟΤΚ.

ΣΙΩΡΗΣ,

:χ,ης

ΙΩΑΝ.

ΙΩΑΝ.

ΠΑΤΡΑΣ.

ΓΕΩΡΓ.

ΙΩΑΝ.

ΛΟΣ, ΚΩΝΣΤ. ΚΤΠΡΑΙΟΣ,

ΚΩΝΣΤ.
ΓΕΩΡΓ.

ΝΙΚ.

ΕΦΕΣΙΟΣ.

ΔΟΤΒΑΛΟΠΟΤΛΟΣ.

ΑΓΑθΑΓΓΕΛΟΤ.

ΧΟΛΕΒΑΣ.

ΕΜΜΑΝ.

ΣΠΤΡ.

ο

ΕΠΙ

ΤΗΣ

ΠΑΝΑΓ. ΤΖΕΒΕΛΕΠΟΣ,

Δεχφ.ιiρίου

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΑΓΓΕΑΟΙ:

χ.αΙ θρ~ι.ι.μ.ά .. ωy

"Αρ-θρον

ΠΑ ΠΑΒΛΑΧΟ ΗΟΤ

Έbεωρη{}η και έτέ{}η ή μγάλη τοο Κράτους σφραγΙς.
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Π αt.aεί,ας

1970

..ην

άνι%>Β.ειτιν

μ.ελε ..ωΥ.,

3.

'Εξοtxrι~ότηaις.

ΠΑΤΛ. ΜΑΝΩΛΟΠΟl'ΛΟΣ,

J]ΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΤ.

'Ο σ«uτως
Ι~'
"'ο-'
ι;ι,uv:χταl, χ.α.

~ τ.ην σuλλoΎην σ.. οιχείων, είς ~ημoσΙoι>ς λεΙ .. ΟIΨΥους, ~ εΙ
atχους έ.'1t'ιaτ{μοvας έπl -θ4μcf.. ων της ~ρμ~ι6 .. φ_6~ τ~~.

ΦθΕΝΑ

ΒΑΛΛΙα.

'Εν Ά-Θ.rι'12ις τη

..

πιν είaιχ.ης άποφιΖσεως, να ζη..iί πaρα ,",ου 'ΤπουΡΎοϋ '~2"ι

ΜΕΛΗ

ΝΙΚ. ΜΑΚΑΡΕΖΟΣ, ΑΙΊΈΛ. ΤΣΟΤΚΑΛΑΣ, ΑΔΑΜ. ΑΝΔΡΟΤ
ΝΙΚΗΤ.

• , 'ΙΗΟμα
0_
ι ων.
CXΥΤΟ

Δια Baσιλαω... Δια"IXj1L&;.. ω~, έ~caομ.ένων 'Πρ~ ..άaει τοίί
Π ρω-8t1JtΟΙ>ΡiW, ρ υ,9.μίζ.ον ται tcX άφGρων .. α είς την έν ~$νει
λειτουΡΎίαν .. ου '~yιx.oίί Σuμ60uλίou Π ataefaIO, τον .. bnv
σuvεaΡιιΖσεων .. ο π,ρoaωιln~oν της Iρaμματείας χ.αl το λοι':tον
L_ ,_Q

"

<I\J"(r,,'ιjτιχον

προιτωπιΧδν,

~O '

!>

ιι;ιια.. c-u-εμενον

.,
t1JtO
.. OU~

'Ύ'

'

.ι 'ίto~ργεcoυ

'Ε}θ.νιχης Π αι~εεας χ.αl θρηcτxειιμά.. ων, ώ; χ.αΙ 'Πιiaα &λλ1j

ΥΠΟΥΡΓΟΣ

λε'Πτομ.&ρεια civ'C%j'X.aEa

ΤΙ:ΟΥΚΑΑΑι:

aIcJ .. .η .... έφαρμΟϊην τοίί 'Παρόντος.
ι

"ΑΡ,9.ρον

(2)
ΝΟΜΟθΕΤΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙθ.
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Περι Έ{)νικοϋ ΣυμΟουλΙου Παιδεlας.

"

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΟΝ

Π,ρo .. ~ει τoiί 'HμεΤ~Ρ<H) TπouPjtΧGi) Σψ.60uiλίοu, άπεΨ2σεσι:ιμ.εν x.CXt ~tC%τ~σομ.εν:
·Αρ-8ρ-ον

Άρμοβιότης

1.

Τό χ.α .. α

1.0'1 Σ~δoύλιo...

-

'Έναρξι; ίcrχύo;.

Ή ίσχΙΙς τoiί παρόντος αρχε .. ~ι άπο ..ης δ"ljjJ;οσιεu.ιτeως
:χίιτιιυ ac~ της Έφψ.ερί30ς της Ru&.ρνφεως.
'Εν Ά-Θ-rιναι; τrι 3() Δεχeμδρίoυ

'Ε" 'Ονόματι τού Βασιλέως

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΩ·Ι·ΤΑΚΗΣ
το YΠOyprιKON ΙΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

1.

Ο πΡΩθΥΠΟΥΡΓΟΙ

Σιιγχ.ρδ .. φις.

Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

&ρ-Θ.ρον 17 "cxp. 2 ..οίί Σuvτάjμαtος 'E~νιΠ αιaείας γνψοτεί έπι του ΠΡΟσ'aιορι~μ05

.. ης

Ο

έ~ιx.ης 'Πολιτιχ.ης έπι της r.ζxC

~ε:ί2ς, των άvαφερoμ;ένων εΙς .. οuς ~τ6χoυς, ..ην χΠ'οστολ-ι,ν
1.- σΙ τας ~ε-oλOj~χάς χoιτεu-ι9υνσ'εις, cxί όποία ι aέον ',12 ~:;y.si
το:;ν τον έ-Θ.νιχ.Ον χ~tρ~Mηρα τ.ης παιaείας, έr.Ι .. ώ τέ.λει
τ1jς ~{~α.ης Υ.αΙ πνει)',Lοιταης άγωγης χ.αΙ της c%ν~τυξεω;

1'~ς έ·9ναης σuνειarισ'εως των νέων, έr.Ι .. η 6άσοει των &ξιων
)(.aΙ 'Πα?2aόσεων του Έλληνιχοί) χαι του Χριστιανιχοϋ 'Πολι

-:,ιcμoυ.

2. Το Έ-8ναον Σuμ60ύλιον Π αι.aεiας σηΧρ'οτεί.. αι έκ:

α. TOt) ΆρχιεπισΥ.όπο:) Ά-Θ.ηνων Χ:Ζί πάση; 'Eλλά~oς.

6. ..οίί _Π ρoέ.apoι> .. ou Σuvταwοιτιχου Διx.aσ,τηρίoυ. '
ί· τo.iί Άρχηγου των 'Ενόπλων Δuνάμεων
'
a. του Π ρoέ~ρoι> της 'Αχ.αaημ.ίας 'Α-8'1jvω~,
ε. τ'OU Π Ρ:Jτάνεως .. ου Π ανεπwτημίοu 'Α-8-φων
"τ . .. ου Π ριιτάνεως του Π ανε'ίtιιττφίoι> θισααλoνί~ης,
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ΝΟΜΟθΕΤΙΚΟΝ ΔΙλΤλΓΜΑ ΥΠ' λΡΙθ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Π ροτάσει τοίί Ήμετέρσιι ΎΠ'οιιργΙΥ.Οίί Σιιμ,60uλίο:), cnεφα
σιaαrμεν ~aι aιατι%ασομ,εν:
ΚΕΦΑΔΑΙΟΝ Ι.

ΕΜΠθΕΡΙΑ ΚΑΙ ΟΡΙ1ΑΝΩ'ΣIΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΣΤΝΑθΡΟΙΣΕΩΝ
wΑρ"ι9ρον

1.

Έλεtl'8ερία των aημοσίων σιινΙΧ"ι9ροίαεων.

1. Οί 'Έλληνες έχοιιν τα aιχιχίωμ,α οπως, ύπο τούς οροιις
τ05 παρόντος, σuνέρχωνται ~σuχως κ.iιΙ &b7tλως.
2.

Ώςaημοσία αιινά-8ροιαις, ~ατα τ~ν εννοιιχν τοίί Π'αρον

τ~, -θεωρείται ~ έ~ των προτέρων aιοργcxvοιιμένη ~αι σ~o
'ItoUaIx εΙς την Ι%ΠΟ ~oι'loίί -έκ.a~λωσ-ιν το:) φρoν~μ,ιxτoς ~ τjjς

γνώμ~, Ίων μετεχόντων, ~ εΙς τ~ν πlχρακολοό"ι9ηαtν aιαλέ
ξεων ~ είς τ~ν πρ060λ~ν κοινων ϊιUτων αίτr,μ,ι%των.

3.

Δεν ίιπ6κειντιχι εΙς τους οροιις τοίί παρόντος, aιεπΟμ.εναι

ίιπΟ των ειaικων περl αύτων aιατάl;εων, αί a't)IJooatlXI αuνα"ι9ροί
α~ις, αl ΠΡα'j'ματoπoιoψ.ενιxι άJπoκλει:ττrκ.ως προς τέλωιν -8~η

3.

'ΟΡ1άνωσις aημ.οσίων σuνα.f)ΡGίσεων.

794

Περε δημοσΕων συναθροΕσεων.

3

1. Ό aΙGργανώνω'l σημοσίcxv auvMpocacν εΙναι και 7ίρόεaρο~
aδτη~. 'Eaν ο σιοργανώνων είναι νcμικον πρ6σ-ωπον ~ ενωσις
,

προσωπων

t"

UqI

~,

οιανQ'tjποτε

"

μ,ορφτ;ν,

~

προεορος

- 'auvavpOtn \ ,
tr,;

σεως -8εωρείται πάντοτε Ο πρόεaροι; τοίί aιοικηΤΙΥ.οίί σ-uμ6οu
λίιϊΙΙ Τι ΤΟ άσ-κονν κa"ι9ήκoντα πρGέaριϊΙΙ οργανον aιοικ~σ-εως

tou-

νφ.νν.ΟΙ)

,
πρ'o.σ'6>'Itιϊ!.)

τοιι Ο χατα την παρ.

μενος

11
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5

της

"
!ν6)Ο'ιως,
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'λλ ει~;:ι.
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ε

'
,"01011-

περ. α' του πιχρόντος αρ"ι9ροο; οριζό

'ItpbsaPGIS.

2. Ό πρόεσΡιϊς τη~ a'l)μ.oσiιxς σ-uνα"ι9ΡGίσεως aIΚlXtoi)tat να
όρ!ζ'Π και s!acx~v όργανωτιx~ν έπιτροπην της alJνα"ι9ΡGίσεως,
T~ μ.έλ-η της έΠΙΤΡ9πη~ ταόn;ς, ώι; κιχι οί ορισ"ι9έντες ομ,ιλΤΓ
Τ !Χι της σιινα"ι9ρο!σ-εως, σέον να μ,~ έμ.π!πτοuν ε'ίς τινα των
περιπτώσεων των έaαφίων α' και β' Τιϊ~ 'ItP0'tjyoUIJoiVG:) αρ
-8pou.
'Ο πρόεαρος της aημοσ-ία~ σuνlχ"ι9ροίσεω~, τα μ.έλη της

3.

όρισ"ι9είσ't!; 'tUl0'i ίιπ' αύΤιϊίί όΡΎcxvωτικηςέπιτροπη~, ώς και
ΟΙ oμ,ιλητα~ της σuνα"ι9ρο!σεως, δπέχοιιν πάσας τας κατα το
παρόν Νομ.ο"ι9ε'ΙΧΟν Διάταγμ,α δποχρεώαεις χαι εύ"ι9όνας.
Π ρι;χειμ,ένο!) περί aημ.οσίας auνlΧ"ι9ροίσεως σιοργcxvοιιμ.ένης ίιπο
νομ.ιχ.οίί προσώπιϊ:) ~ sνώσεως προσώπων τας ίιΠΟΎρεώσ-εις και
εU-8ύνlχς τα~ας uπέχοuν ομ,οίως και τα σlJμ,πράξαντα μ,έλη
των οlοιχητικων ϊιUτων σuμ,60uλίων.

4. <ο πρ6εσοοι; τη~ a"t1μοσίlχς σuνα"ι9ροίσεως δποχρεοi)ται
να Ύ'ιωστoπoι~σYl έγγράφως ταότην είς τ~ν άστu'lομικην ιΧρ
χην Τιϊίί 'tόoπou, έν τι'!> όπο!φ ~ σ-:.ινΜροιαιι; μέλλει να πρα
γμ,aτοποιη{)r" τεσσαράκοντα οχτω τoύλιXχιστ~ν ώρας προ ττις

σκεuτικων - τελετων ~ προς σlJμ,μετοχ~ν εΙς 'tr,ν -8είαν λα

ώρaς τη~ π.ραγμ,ατoπo,~σεώι; της.

τρείαν ~ προς εκπλ~~ωσιν εμ,πορικων ~ ψuχηωγικων εν γέ
νει Ο'Κοπων .~ προς παρακολοίί"ι9φιν a'tjμ,οσίων "ι9εaμ.άτων Τ.
Φ8λητικων ~ αλλ ων εν γένει ιi-tώνων.

5. 'Η εΎγραφος γνωσ-τσιποίησιι; της a't}iJooσiaIO σιινa"ι9ρο!
α'εως έπιaίaεται είς την άΡμ.?afαν άa,ιι'lο:.LCΧ·~'1 ά~y~ν έπι άπο-

4. ΑΙ aιατάl;εις τοίί πlχρ6'llτοΙ;aεν έφαρμ,όζοντιχι έπι των
xlXt ανειι προπαρασκ.ειιής πραγμ,ατοποιοuμ,ένων σιη

τuχαίως

κεντρώσεων, ~ άπαγόρεuσις κlΧl ~ aιάλιιαις των οποιων ενερ
γείται κατα τ~ν έλεlJ"ι9έραν κρίσ-ι'i της άσ'ΤΙΙ'iομ.ικης άρχης,

ώς και έπl των ιaιωτικων συνlχ"ι9ροίσεων, ~ όργάνωσις και
πραγμ,ατοποίησις τω'i Qποίω'i εις oύaένα κlχ"ι9' έlXιιτ~ν δπό
κειτα, _~εριoρlσ!16ν-

.~'I:
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2.

Στέρησις τοίί aικιχιώμιχτος aιοργανώσεω.ς

awoσCaς σ-ιινα-8ροίσεως.
Στεροίίνται τοίί aιχaιώμ,ατος aιοργcxvώσ-εως και πραγμ,aτο
πoι~σεως aφοσίας σuνα"ι9ροίσεως :
α) ΟΙ σ-τερη{)έντει; τ05 aικαιώματος της έλεlJ"ι9ερfας της
σuνα-8ροίσ-εώς ac' !iπoφάσ-εως τοίί ΣlJντayfJ.aτιχοU Διχαστη
ρίοιι κα..ά το !ρ-8ρov 24 παράγραφος 2 τοίί Συντάγματος, εφ'
οσ-ον acapxei ~ στέρφις αUτη.

β) ΟΙ Βοuλεuται κόμματος aιαλu"ι9έντος ac' άποφάσ-εως τοίί
Σιινταγμ.αΤΙΚιϊίί Δικασ-τηρίGU, κιχτα το αρ"ι9ρον 58 παράγραφιϊς

5 τοίί Σ'uντάγμ,ατος, εφ! οσον σ-τεΡGίίντGιiΙ τ.ης έκλογιμότητος.
γ) ΤcZ ~6μμ,ατα, ώς τοια-ίίτα, των όποίων το καΤα'σ-τlχτικον

aeν evεκρί"ι911 δπο τοίί Σιινταγμιχτιχοίί Δικασ-Τ'tjρίou, κατα το
αρ"ι9ρον 58 παράγραφΌ~ 2 τοίί Σιιντάγμ,ατος.

Τ&: νομ.ιχα πρόσωΠ'α ~ αί ίιφ' οίάνa~7ίοτε μ,ορφ.r.ν ένώ

σ-ει~ lπροσώπων, των οποίων Ο πρόεaροι; ~ μ.έλος τι τηζ atGtκφεως Τι όΠ6)~~ΠOΤ:' έκ.πρόαωπo~ τούτων έμπίπ .. ει είς τινα
ι)

eaaf.

α' και β' τοίί παρόντος αρ"ι9ροu.

Π «ς, Oσ-τι~ ώ~ άντικείμ,ενον τ.ης a'tjIJooσia; σuνα"ι9ροί

σeως έξ~έλλ!ι, a-cιX τη~ κατιΧ το έπόμενον ap-8pGV γνωσ-το
πol~aεως, τ~'1 Π'ρoαγω ... ~ν των σχοπων σιαλιι-8ένΤιϊς χΟμ.μ.ιχ

τo~ 1(.ΙΧτά ΤΟ !ρ-8Ριϊν 58 πα-ρ. 5 τοίί Σιιντάγμ,αΤιϊς ~ oiaaa~
πΟΤ! ύπo~ι%τι%στάτoo αύτΟΟόργανώσεως ~ όργανώσεως έπι
aιωΚoUσης QIIooiou~ σκοπ:OUς.
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'.~'
.επwοοεωι;

-..
•
",αι

νια περιλαμ6ιΧν'!):

'της .σvνa"ι9ρ·οfaεως χαΙ πάντω" των κατιt τ~ν 'ItaP&jpaqIov

3

ύ'Πειι-θόνων πρocτώπων.

β) T~ν oήIJoePOΙι.L'tjvfl%\I καΙ ώρcxv της σιινα"ι9ρο!σεωι;.
,
• ~ - , - • "'1.(1
'λλ ε\ να
\
,ακρΙΟ'l) ταπον, ~ις ον η O'tIV«wροισιι; μ;.
) Τ oιJ
••.,.'fI η ε" πεΡΙΠ'rωΟ'ει ~ινοιιμeν't!ι; Ο"'Jνα'U'ρat,:τsως
' ) την αφετ'l)ριαν,
,
\,
~ -~
,
,
ι ('Πορειας
τιϊ 'rερμα Υ.αι την QCι.wp·O(J.'tj'I, την
γ

"Αρ-8ρον

των περιπτώσεων των
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ωρcxv

χαι

α) ΤΟ oνσμα.τεrιtώννμoν και ,;ην aιε6"ι9ΙΙ'Μ'ιν το5 πp()~3?~:.ι

'Itpιrrμat·OI'ΠOI
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\ .ημε.ραμηνιιχν
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'όποΙay α~τη "ι9ά άκολl)υ.f)ήσ-n, ΚΙΧΙ
~) ΤοVo ~~Ι'1(oν :rt..GΠOν τηι; σuνα-8ροfaεωι;.
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Oίιaεμ.ί2 ~'lJlMilZ αvvΦ8.ρoΙ~n~ &1tIor~eorlZl ν~ π~IZΎ\L.x

3.

τcmοlφlZι ~lZτOι τOι~ ώρlZ; .τη; χοινη; ή:ruχίσc~, .oUιae να πaρ~
-τε iνe:t' 21 1tip(%V τ.η; 23η; ώρσc;.
'AΠ2γoρειιετ~1 ή ίιπο των μ.ετεχόντων τ.ης σuνα.fJροίσεως
xpoησlILcmOt'ljσIIO στολων, σημ.άτων ~ αλλων ~ια~ριταων σ'lj

4.

μ.είων Oιαλυ~έντων ~oμ.μάτωv η a'rjλωταων των ~ρχωv αυτων.

5. 'Ο To~ό~ρoς τ.η; ayμoσ:ilZ; αuνα.fJρ-ο.Ι~sω; Χ21 τα μέλ'Vj
τ.ης όρι~.fJεί~1jΙ;; τυχον όργ(%Vωτl~.η; έπιτροπης όψείλουν. ν:Χ
,

r.ΙXPI~t(%VtIX: y;~.fJ

,

"λ

,~,

ο 'Vjν Τ'ην o!'ψx.ει~

"'!J;

()'

σuνα'U'ροισεως.

'ο

πρόε.ορο; ~αl τΟι μέλ'rj τ.η; όΡΎ(%Vωτ~.η; nIorp01tYi; imoxpaouν
ΤΙΖI ν~ μερ:μνουν. atO: την ~(%Vovt~Yιν σιεξιΖγωγην, τ.η; _ συv
α.fJροίσεως, ώ; ~~ι σιο: 't1Jν τ~pησιν τωv σΙ2τάξεων του πα
ρόντος ~ιzί των uιμ.ένων νόμ.ων, λaμ6άνoντες προς τουτο π.Ϊν

r.pQ~90POV ;J.iTpoν ~2ί σι~ιzιoΙΙμ.ενoι vο:έΠ~~ιΖλω;'t'ΙΖΙ τη~ To2ρέ~,-

6α~!ν τής Ά~τυνoμίlZς. Δι~ιzιoυντaι 'Προ; τουτοις να atno" σuνα'l9-ροισιν ~αι, να\ 'επavαλ'l..
'
"
,
Ι!ιουν "'lJV
αοουν ΤιΖυτην
εντος
πav-

~oτε του op~σ~iV'iOC; χρόνου ιΖυτ.ης ~ ~2Ι να ~'rjρuξοuν την λ~

ξ:ν τlZίιΤ'ljς άνΟ: 7tcX~αν στιγμ.~ν.

6.

"

ο! Opt~.fJfνtEC; όμ.ιληταί, έν τ~ Oημ.oσί~

"

-

\ __ ων
...

~
οψειλουν να μ.η πpO~2 λ ουν οια
,~
, l:
'
σιν

πραςεων

α",ιοποινων,

σuνα.fJροίσsι,

λ'ογων των την
"Ι
επιχεψιι\,'
,

στασιαστι~ων

~αl

εν

γενει

'1tpOi~

ζεων 6ιαοιόΤ'ljτος. Είς τούς αυτούς ορους ίrn6xEtν't'at ~αl τα
xpoη7tiJoo .. oto~:J.Eνa 7taνtOC;

eioouIO σuν'l9-.ημ.ατα.
"Ap.fJpo·1 5.

ςομένων.

~. 'Η cX7t6fιxιαtco', ή απ-ΙZΓOρ.ς.ιJ.oωlZ τ.ην aφmlΦI σι:.ιV~Ρl(ίro'Ι'l
'._(Ι
"f
,
t ' "ΟΡOUι;" ,~Ι
,
'IJ "'iΠΙΤΡε."ItΟΟΟ'α Τ~"ηVr
tntO
οεov να χοινο7tOιη... ~ι ~ίς ΤΟ'! o;qρόει3.poν τ.ης αννα-l)iροιrσ'ε'ω; όχτω ..oίιιλάχι~ιιν
ώρt~~ Τορο της όpιισ.fJείι!Tης;, 8ια τ1ιvr.Ρ·α)1J.l.ZiτOlΠlOίφ,ιv .. ηι; σ:tW,
Μ'
<ι''
(\'
\"
α-s..potiCfεω.ς;,.
'1i x.oι·'/'O'ίtCΙΙ __
,ι,,'ειο-ης, αv"Ive-rou .. ινος απιχραια.ε.ως
έν .. Ος της 7tρ~ε!σμ{ας τmτοης, ~ aw.aσt.(» έν ίrn::xί-&.pφ σνν~ριOΙ
t

"

εν tntαι.."ρ<ι> η

αις λΟϊίζεΤΙ1,ι ώς μ~ ά'it'I%jOριε.uι.fJrεiίσ<α.
'~'A
"
,
ι!>
'
,.
,"<1.",,,_
u.
:ϊt:aγoΡ'εt>ε't"αι Ίj 7tιΡllZΎ'!Jiχ'tOποιφις 'OΦQσ'~ας εν I1ΠΊΧΙ"1'Ψ
αt)vφ~,ροοο.εως ώς ~ΙZI ή ,8 ιέλιευαι ι; . χινo~ν."ς τ~ισ;ίιτ.ης;, (τοο

ρεΙ':χς) έvτος '&:x.τί'lCΙς al·αΧΟjiω'l ..ουλσ:χιστσν μ.έτιρων
Υ.ατοαΙας του

'Αvωτάτου 'Άρχοντος, ώς

no

της

χαΙ άπο ~τlpίων,

e.ic; τα b7tOt'X έra'pe,\ιo1J\t ~ BOιIλ~, τΟ'j'7roUlΡΎαrι.ι ΣuμJ6wλιον
Υ.α' το Σ:.ινταγμ.αoη~Oν Δι~σ;στ~pιoν. Δια Β. Διαταγμάτω'Ι,
έ'1.8ισομένων προτάσει του 'Υπουργου Δ'Vjμ.οσΙας Τάξεως,
8ΙΙvαντιΖΙ '10: xa.fJoptσ.fJoUv ..ο 8ι' έΧάατηv 'ιt6λιν μ..ηχος -t'ij;
άχτίvοι;, έντοο; τ~ς όποίας;, ά7tαϊορεuεται ~ ΠΡιΖγμ.:χτο:ποΙησις
1) ~ aίέλεΙ>7tς; ~'tj'ι1.0σίας σuνιΖ.fJροί·~εως, αο! ~εντpι~αl oaOt ~α~
7tλιrtείαι έΧάσΤ"ης πόλεωι;, είς τας ό1ι"οίας ιαχιιει ~ cX7tιΖγό
ρε:.ισις ΑUτη, ώ; χαι 7taσαo ΦιαγY.ιxί~. atO: την έψιxρμ.oγ~ν .. ης;,
aιατιΚξεως .. ιχόΤ'lj;, λε1ι"τομ.έρεια. τα Β. Δια.. άγμ.ιrtΙX τιαUτ2:
έx.aί80vται, 'riP07tO'ίtOt'Ou.νTat .η άνnιαλοϊνν .. αl μ6ν()'/ iV"toc; 'του
μηνος 'Ιανοuσ;ρίοu εχάστου ετοuς.

ΕίσΙΧΟI Ορο: έπl aημ.οσίων σuνα.fJροίσεων έν χλεισ't'φ χώρφ.

1. Γνωστο7tοιη.{;είσ'ljς, κατ~ το a.p.fJpoν 3 ToαρtZγpιzψoι 4 \x~ι.

ΠιΖρό'/τος, or,iJoO'1iaIO σu'lα.fJροίσεως έv Χλειστφ χώρφ, ή
άστυvομ.ικ.η άρχ.η Μvατα: '10: όρισ'!] τον Υ.ιΖτΟ: την Υ.ρ!σιν Τ'ιjς

5 -rou

ιίvαΎΥ.ΙΖΙΟUVΤ:;ΙΟ άρι.fJμ.Οv άστυvομ.αωv όργάνωv, ίvα

7tαραστοuv

έν ,τφ χώρφ τoιJτφ. ΤΟι ciO''tUWJμt~Q: τaUτα 0py2.'VΙZ έχουν τα
έv 7tιΖραγρtZφοις 1 χαί 2 του 'Προηγοψ.ένο!,) a.p.fJpou at~ιxtώPoιxorιx
και ίrnoχρεώσεις.

Ρ'Ε!)σνν άJριχή;, να έToΙ"Ρa'ίt~ ή <MMt?O~t;imo ~, ώι; '1ι μ.ε
..ά&Ιι1ις του χρΔVo:.ι ~. τ:ou _rb1rtOU της σιrιw9,ρo6O'εω; ~,imo &λ':;
λους ειaιχούς 1t'StF.toptO"'rιJ.ouc; npl1J'l __ ων 'm ..ου π!iρόντοc; όρι

'

'ΕπΙ a'Vjμ.οσίωv σ:.ιvα.fJροίσεω'l έν ~λεισ .. φ χώρφ ci7tΙXIO
p~~εται ~ τοπο.fJέτ·φις μεγ~ψώvωv '1tpOIO μετάσοσιν τωv έv .. i;
συν~ρoίσ~ι 6i!ιλιω'l έχτος του χώρου aίιτ~ς, ώς ΜΙ oΙα~ή
'ίt~...ε e;Y.ιτo; του χώρο!) τοίιτou ~~ .. ρωισις. τα έ·I ..Ο; .. ου
~λεΙσ'Τ(ίυ χώρο:.ι της σ'U'i'α.fJρc;εαεως μ.εΎ~φωvα aeoν ν:Χ ε!ναι
όJx.~J~tO: μόνοv έν..Ο; του χώροu του .. ou.

2.

3, 'E7tιψuλ:1.σσομέVΤις τ~ς aι~..άξεως της παραγράΨΟiJ 9
.. o~ έ .. ομ.έvο',) Cip.fJPOiJ. ώς aΤιμ.Ο'1ί~ σuνcX·s,potσtc; έv χ.λε:σ.. φ χώ
ρφ λογfζετa: ~ιo: Τ~'1 εφιzpμoγ~'1 ,o~ .. αρόντος χαι ~ 7tpaγμ.~ΤΟΠΟΙΟ:Jμ~v'tj εΙς Ι%σχεπ.η χωρον, έψ' οσοv outo; εΤναι πα'l
τιzχό~ε'Ι μ.οvίμως 7tεΡιπεψρaγμέvος εΙς Ι)φος Μο .. ουλάχιστ(;ν

'Ί. '&1 ~ιvouμ.ένωv aημ.οσίων έν Uπαί.fJρφ au'loc.fJpoIaEων
(πορειωv) αΙ όμ.ιλίαι afoν να γίνωv .. αι ε!; .. ~ν ιiφετηρίαν η
είς το τέρμ.α ιχύτων, ciπaγορεuομ.έv'rj; o!aσσήπoτε στιΚσεωι; ~
όμ.ιλίας ~α .. ά την aιάρχειαν .. .ης 7tορεΙαι;. ΑΙ ~ινoΙΙμ.εναι 8'Vjμ.ό
σιαι αuνά.fJΡαίαεις 'ιtiρrιχγμΙΧt!o'Π'οιοννt:αJΙ IL6V'C)ν 1t'εζ~.

8. Ή aημοσία έv U7tαί.fJρφ σuνά.fJροισις σέον να ~εριopίζε.. ιαι
εις τον όρισ.fJέντα χωροv αύτης. Μόνον έντος .. Gίi χώρou τοό
το\) έ7tιτρtπε .. ιχι ή .. o-:to.fJitηatC; μεγιαψώνων. Π &αα πέραν του
χώρο:.ι τοΙΙ .. ou σiJγ~έvτρωσις ~aγoρειιε .. αι,
.

9, 'Ως aημ.οσία συvά.{;ρ()ισις έv U?tαί.fJρφ .fJεωρείται, 8ιιΧ την
έφαρμ.ογηv .. 00 παρόντος, Υ.αΙ ~ ΠΡιΖγμα .. οποιouμένη εις μ()'/ί
μω~ περι7tεφΡιΖγμένοv άλλ' άa~ε7tη χωρον,έφ' 00'0'1 .. ο 7tλή
.fJος;" &περ o~τoς, ώς ex ...ης έ~'t'άσεως .η τηι; aιαρρu.fJμΙσεώς
του, au'lαται να .7tεριλά6'!], ίιπερ6ιχινει τιΧς Μχιχ χιλι~α;
(10.000) 7tροσώ7tωv.

C

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΙ

μέτρωv Υ.αΙ Λατ:% τηv aιriΡΥ.ειαν τ~ς σ:.ιvα.fJροίσεως είvαι προ
σι τος μ.όνοv έξ εί~όaωv έ~ ..ωv 7.ροτέρωv χ.α.fJωρισμ.ένωv.

ΔIAΛlΣIΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΤΝΑθΡΟΙΣΕΩΝ

"Ap.fJpov
Λόγοι

'Ί.

at' οϊις έπιτρέπεται ~ aιιiλuσιι;
~ημ.OO'ίων σu'lα.fJροίσ~ων,

1. Γ'Iωισ;;01t'οι~~ί.σης χαηχ τό ιX~-Θ.ρoν 3
5 'tou παρόHCιΙ;; aημοσίας σu'lα.fJροΙσεως έν

π·α.ρtZγlPΙΙZqiOι

4

'1J<JCt

UπαΙ.fJρφ, ή ά'1ΤΙΙ
νφ.ΙΥ.η άΨ1.η σ~ναται '/α άπιΖγορεΟΟ'!] 't'zU;;'tj'l, έ~ ~.fJελε ~pive.t,
μ.οετ

,

"

ερ>ευ'l'av,

f'f

οη

ex.
't

...

ΤΊ)ς

" . . .

7φrγιμ.αΤO'ίtoιησεως

Υ.ίvOυνος οια ,η.ι, ο-ιμοισίαν τάξιv

'lXUτης

" .

ε"Πιuιται

'1Jat άJσψάλειrl, μ.~ e;U'i'~

voς ,;α ά:ποψm-~at' Φtιωτέpωv άJσwιφι~ω'l μWt,ρωv,

2.

Άρμ.οσία

atcX την cXπαγό~εuσιv aημοσίας σuvα.fJροίσεως έ'Ι

~at~FΙP εI'I'~ι ή άrστ~ιxη ~P""(~ τοϊ) Τό'ΠΟΙ>, έ'Ι φ αUΤ'η IλiXMt
vα r.,ρ·ημαΤQ1tοιη,9.~.

Ή άπόι:Ρaσις Τοερι cX'Π'α-ϊ{ιρlεCmως ,aψmtIXC; 'σW1X'.fJpoIσ-wIO
έv ίιπ~ί·3.pφ δέον vα περιέχ'!] τομς λόγοιις τού; σιχαιολογοi)v
τας, x;~τO: ;;.ην ~pίITΙ'! του έ~6ν,τoς -raut'l)'l, τον έToΙκ.εlμ,ενovr

3.

y.tVralJ'l()'/ της ;aφοσ~"ις τάξε.ω; '1JXt &:rfιxXeiιzr; 'X.~; την~lJ'Iia

μίαov ~OTιP()'ίtης αύτο[) ιΟι' a."Νλω'l ~'ίtιωτέιpων τ.ης ~IX'ϊOρεύ
σεως

μετρων.

'Α"τΙ ,>ης '1tλήροuς rΠιzγoρrεooε.ως ,a(ιν«ται, ~ι' ήτιολιη'l)
μένης ciπoψΦπως της &ριμι>aίας άχ1"τννφ.ικης ιaι:% ,ην Ctιcaγό-

4.

1. Ή &στυvομιχ.η άρχ~ 8u-I<JCtat '10: 8ιαλΙΙσ11 οημοσίαν, ~(%τιZ
το παροv Νομo.fJετtY.Οv ΔιάΤιΖγμ.α, σU,l~POtσtv είς .. α; άχ.ο
λοU.fJοι>ς ΧιΖ1. μ.6vον 7tερι7t .. ώσεlς :
ιΖ) 'Εάν Ο aΊ'οργανώσιας τηv aημ.οσίαν σ:.ι'lά.fJΡοισιν, .η μέλος
της όργιχ'lωηχης ιxtJ.. tjr; έΠΙΤΡO'1t-ης .η ης τωΨΟρισ-Θ.έντων δμι
λητω'i, έμ.πίπτ'{l εΤς τιvα .. ων 'ltερι'ίtτώσεων .. ων ~!ιxτάξεωv
τοί) a.p.fJpou 2 το[) ΠιΖρ6ντος.

6) 'Εάν Yi a't!iJ.oσtIX σιινά.{;,ροισις aε'l έ-rιωατοποι~.fJ'IJ' Τοροοη
Υ.όντως, Υ.ιχτα τα όριζ6μενα έv παΡιΖγράψοις

4 ~αl 5 τΟΟ αρ

-.9-ρου 3 του πιχρ6'1το;, .η έOιv ΠΡιΖγμα;ΤΟ7tοιητα-ι Υ.ατα παρ~αιαιν
ουσιωaω'l ορωv ιτ.ης γενομ.έ,Ι'ιJΙ; γvωσΤΟΤοοιήaεως.

Ύ)

'EO:v ~ ~'t)Iμ.Qσ'Ιια έ"Ι ίιπαί-Θ.ρφ σuνά.fJροισιr; πραγψ~τO'ltoιη..
8'1 'ltαpaγ~~o,ι;

ται, χαΙτοι rΠaγopetJo'ki~(Z ~atτά τά δρ,ζ6με~(Z
1 gως 5 .. oίi αρ-Θ.ΡΟΊ) β τOU παρ6'i"t~ι;.

,a)

'Εάν ή ~yμ()aia O1ΙWι»s.ΡOιαις ~Leξ&γ.iτ(%, ~(%τ« 'Παρ~~,ν

gpou τινο; έχ των όριζομ.έvων έν άρ-Θ.ροις 4,5 ~αι 6 'Παράγραψοι 6 gως 9 του παρόv .. ος χ.αί
.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (τ,ΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ)

ε) ']Μ..., ~ awoaIeι auvιX~potat; ιξελίσσιτ~ι είι; 6~ιIίφv ~
Ιχ. τ~; σu~tχί~εω; ιIίιτ~; πρox.αλ~τlXι ιΖμ,εσοι; x.IvaUVO; τ~ς
ζω~; ~ τηι; σωμ.~τιx.~ι; cnερaιότητος των μετεχόντων ~ι&ν
9ί μ"ετέχοντε;τa6τη; ~κτρέπωνται εΙ; άξι01tοίνοuς πράξεt;.

'2. ΕΙ; τ.ην περίπτωσιν τoiί eaaιpIou a" τ~ς προηγοuμ,ένη;
πιxριxγρ~φo!) 1J ιiσwνoμιx.~ άρχ~ όφείλει προ πι%σ'tJ; ινεργείιχς
να ζητ~σ'{l άπο τον 'Itρόeaρav τ~ς σuνα-8,ροίσεω; χ.αΙ τ& μέλη
τ~; όΡΎανω..-r~~; αίιτη; έιπιτΡ01tης, δπω; αποιχ,aτaστΤισοuν τ~ν
νbμ.ιμoν 8ιεξαrω~ν ~ ιΖλλως χ.ηρύξονν τ~ν ληξιν τιx~η;,
(λόνον 8ε
άρy~σει ~ άaιJoV~ί~ τούτων, 8ααιοiίτ(t( ν& πρo6~
εΙ; τ~ν 8ιάλuσιν τη; σuνl%-8ροίσεως.

aων (10.000) οραχμων: α) δ, i'2tl σ'ltO':':φ πlZρφ.πoaΙσεω; ~
aιαλι)σsω; ~ μιΖταιώΟ'tω; "η; πρα)'ματοποιφεω; ar,μοσία;
,,~

,

(λΙXκριιν-8_WΝ •

Μφιχ π;ρος 8ιάλιισιν a't]ΙJ.οσίων Ο'1)νΙΧ-8ροίσεων.

.y,at\

-

'

'.ι.

,τη;

Π

.tl.σ'τtJνψ.ιaς

',,\,-

,
..' γy,.ptVO!J,evo;

ο""",ων,

(mo

a'

~ρoιι .η

__ ων

μελων τη; όΡΎανωτ,Υ.η; e'2tΙΤΡΟπη; τ~ς σ'tίν.z08poί

σεω;.

•Αρ-8ρον 11.
Όr.λοψοροiίντες.

Ό έν OYίΙMσί~ σtίνα-8poίσέι ψέρων οπλον, .η ετερα άντικείμε ... :);
auvclilava δr.ω:!'Ο~πο't'ε να προχ.αλέσοιιν σωματικ&; 6λά6ας ~

'Άρ-&.ρον

ώ; κ.α:Ι τα;

σε~ν, νιfπoιφωνται χρ-ίjσιν των οπλων &νε!) ouaeILtιi; 8ια τα;
σιινεπέία; είι-8ύνη;.

12,

Π ρόσωπ; ξέν:% προς τΎιν Ο'tj!J.οσίαν σιινά08ροισιν.

O~

'ιt'ρ,ώht~ει; κιχί τας Ο'uν-8ήΥ,ιιχς,
τ&ς οποίας ο! &ν~ρες
τη; aοφοσίιχς· 8uνάμ.eω; χ.αΙ τ& τιιχον μετ' α:Uτων σιιμπριχτ
τοντ·(% ~γανα, aόνlXVται, προς aιιχλuσιν aημ.οσίωιν Ο'1)'1α-8ροί

'Εν περιπ,ι~σει κ.α08' ~ν ό τελέσ:%ς τιν&

__ ων

έν αρ08ροι;

::J,

κ.:%l 1t τοσ παρόντο; πράξε<ι>.ν ε!ναι πρόσωπον ξένον πρb;
τοΙΙς ΟΙΟΡ":'αΝωτ&; ~ τοΙΙ; Ύνωστ01tΟt'l)-8έντα; νΟ!J.ίμως O'Χ.O'2tOU;

10

της a'φ.οσίας σuνα'08ροΙσεω; Τι ,~ν κ.:%Τ't]γο'ρίαν των σιιμμετεχ6'1"
των είς :%μτ~ν πpασ(~πων, τtμωρ~ίτιxι. οδτος, οι& φιιλακίσεως
't'ΟlJλάχιστο'l εξ :J.'t]νων Υ.αl χρηματα~ς ποινης τοuλάχιστο'/
πέντε χιλιά~(.)ν (5.000) Οραχμων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ

~~AJION

0';)'1-

ΚΙΧ-..

σ'Μπ:ον αUτ~; και γ) δ ιXρνoVμ.ενo; να :r.ιιμ.μoρφω-8~ π?ο; τ&ς

~,

Δικαιοσύνης, Έσωτεριχ.ων Υ.ιχΙ Δημ,οσίας Τάξεω; κιχι a'tJILoσιειιόμενος-- at& τη; 'Εφημερίaο; τ~ς Kιι6ερν~σεω;, -8έλει κα
τ& τ-ίjς ~ιαaικ.~ίας τ~ς 8ιαλύσεω;,

't]

οιαταγ&ς ~ ί.m08είξει; τη; 'AσΤιJoVψ.ιιxη; Άρχ~ς Υι τoiί πρ:

atιX Β. ΔΙαJτιX-nι.α:~, e~ιaομΙ~οu 'ItΡIOΙΤ~SI ,,:ων 'rΠΙ~UΡϊω't

-80ρίσει

"\ - "

απεΙ#\'Ι;ζ

o!oνa~πoτε άλλον __ ρόπον. 6) δ "ρο62λλων, κα-9-' oioνa~r.Cι, ..
,
.,,'
ο'
.. 0 '
1:'
\
'ν
τρQΠoν, εν ",ημoσι~ O'uva'U'potO'et Ο'UVV'l)!J.ατα ",εν(Χ προ; το

Kα:ν~ισμO; χ.aτiα;pi'C'ιζόμJενος υπο των 'Aρχ'tίγ~ί(ι~ν ,';;ς Χω"\_.~

'1\.

'11

φ-80ραν πρ:ημάτων, τιμωρείται οι& «:.ιλακίσεω; τοιιλάχιστον
τριων !J.'t]νων και ΧΡ't]!J.:%τικ~; πoιν~;, Ην ~ πρi%ξις οεν "ψ.ω
ρ.ηται 6αρύτερον κn' αλλ't]ν τινα πoινικ.~ν Οιιiταξιν.

'Άρ-8ρον β.

"'ΟfUπ.mι.η;

ΙΙ'

\

χ-8ροισεω;, οιαταραισσων ταιιιτ't]V ",ια QtIX;

sv

3. Εύ-8ύς, ώς .~ άO'τιινO(λΙx.~ άρχ~ a-ιιχτάξ'!j τ~ν aιάλuσιν 8η
(λοσίΙΧ; σuνα-8ροίσεω;, ο! μετέχοντες ταύτης όφείλoιι~ Υ'άπο

5

IV.

V.

ΤΕΛΙΚΑΙ ΔΙΑ Τ ΑΞΕΙΣ

ΠΟΙΝIΚιΛΙ ΔIιA~AIEEIΣ

v Αρ08ρον

13.

ΈξοιισιοΟότησις.

notvtIY.~ ε~ύνη των aΙΟΡΎανωτων καΙ δμιλητων
aφοσία; σιιν~.ιJ.pofσεω;.

w

w

.1. τα
παραγράφφ 3 τoiί ιΖρ08,ροο 3 __
παρόντο; άνα
φερόμενl% πρόσωπl% τφ.ωρoiίνται atιX φιιλαχ.ίσεω; τoιιλάχισ,~ν
τριων μηνων και χρψ.αΤΙYlη; ποινης: α) ι&ν ~ aημ.οσΙ:% Ο'ιιν
ά-/).ροισι; πραγμαJτ01t.οιητιiι ιΧνειι> ΠΡG'tJΎοtiμέν11; ΎVωσ,01tOI~
σεω~ ~ κατ.χ τρόπον aιαφέρονταο ούσιωaως τoiί ιν τ~ γνωστο
ποιήσει aιαλIX'(Ji6ανφ.eνw,

β)

ιαν πραγμιχτ01tοιηται

Δι& Β. Διαταγμάτων έκ.οιaομένων προτάσει τοίί 'Τποιιργοίί
Δη(λοσίΙΧ; Τάξεως κ.ιχ08Qρίζονταt α1 άνσιγκ.αίΙΧι Ot& τ~ν έκτέ
λεσιν τoiί παράντος λεπτομέρειαι .
"Αρ-8ρον

Ή ίσχΙΙ; τoiί πCtράν't'ος αρχεται άπο τ~; ΟYjμοσιεuσεώς το!)
οι& τ~ς ΈΨ'ΙJμερίaος της Κιι6ερνήσεως.

aημοσίΙΧ

'Εν Ά08~ναις τη

auvιX-8potat; έν ίmαί-8ρφ,άπWfορε~ίσιχΥ.ΙΧΙ Ύ) έ~ σννεχΙΥ

...εται,

....'"

GΙ<Μ:Ι'ηπ-αrε

"

'La

Q'tjμOιl1tΙX

O'ιJo'Iιw>ΡΟΙΙJις,

, ! Q\ε":aχ'U'η
., a

:κ.ΙΧΙΤΟΙ

2. τα αiJτα έν .τ'Ω προηγοuιμeVi'{l παραγράφφ πρό~ω-7t'α τιμω
ρoϊ>ν'τ~ι atιX φιιλlXiXίι:1εω; ΤΟίιλ&ιχιστον έvO.; μ11νΟς.. καΙ χρ'l'ρ.α
ΤΙΥ.η; ΠolΙ"'~: ια) έάν, aιαρχ.~ύισης ""oη;aψmta; :!':w~ρ{),:σ~ως,

9

τοο αρ08.ι>οι>

6

1970

ο ΑΝΤΙ ΒΑΣ ΙΑΕΥΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ζη'I'ΤΑΚΗΣ
ΤΟ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ

4 του αρ08ροο 4 "'r>G πα

Ο

nPQeynOYPfOI
Ο

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

:Ι;ΤΥΛ. ΠΑΤΤΑΚΟ:Ι;

ΤΑ

3. ο! e.v ~ΦOiσ'ί~ σννα08ροίlJει όμ.ιλ11ΤΙΧΙ 1t'ιχρα6αΙνο.ντε; .. ας
έν παραγράφφ 5 του ιΖρ-8ΡΟΊ> 4 ",Qij πl%ρόντο; ei~t'ltcX; [)1tQχ~εώ
σει; των τιμ.ωρουντιΖΙ ata φιιλ~:κ.~εω; τοuλάχιστον ινο; μη
....0; Y,<Gτ1 ΧΡ'l'"αατικη; πoινης~

ΜΕΛΗ

ΝΙΚ. ΜΑΚΑΡΕΖΟΣ, ΑΓΓΕΛ. ΤΣΟΤΚΑΛΑΣ, ΑΛΑΜ. ΑΝΛΡΟΤ
ΤΣΟΠΟΤΛΟ:Σ,

ΛΟΤΚ.

ΠΑΤΡΑΣ,

ΖΑΠΠΑΣ,
ΚΗ:Σ,

ΙΩΑΝ.

ΙΩΑΝ.

ΚΩΝΣΤ.
ΓΕΩΡΓ.

aφοΟ'!1xv ~'ιJo'/Iά.a.ΡOιO'lν.

ΝΙΚ.

ΕΦΕΣΙΟΣ

ΝΙΚΗΤ. ΣΊΩΡΗΣ, ΓΕΩΡΓ. ΛΟΤΒΑΛΟΠ ΟΤΛΟΣ,
ΑΓΑθΑΓΓΕΛΟΤ,

ΧΟΛΕΒΑΣ,

ΛΟΣ, ΚΩΝΣΤ. ΚΤΠΡΑΙΟΣ,

Πoινικ~ ε&.ιJ.6νη των οιl%τl%ρ~Ο'δντων

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

Γ. nΑnΑΔοnΟΥ ΛΟΣ

του -7t'ιΖρδνΤQ;.

'~ιφltι'λαO'O'oμέν'ων των aιl%τάξεων των &ρ-θ-ρων

Δεκεμ6ρίοιι

Έν Όνόματι τού Βασιλέως

ρόντος UπC>χρεώσεις των, β) έαν ιjρνoυνται να σιιμμ,ορφω-80νν
προς τ~ν Υ.ιΖτα τ.ην παράγραφο" 2 τσiί ιXp-8PQU 7 1Ι.ρ6n.λησιν
τ~ς Άστuνφ.Ια; και γ) έ~ ~ ayμoofa ιν υπαΙ-8φ :!'tίνά-&.poΙO'Ιζ
τελ1jται Υ,ιΖτα παpά6~ιν των οριζομένων έν παραγράφo~ς 6

eως

30

•

η

~M~λUΣί; τη;, υ,πο τη; 'Αστu',lψ.ία;.

aεν ί~λ'ηΡoUν τα; έν παραγρ'Gtφφ

1.4.

ΙΏΑΝ.

ΕΜΜΑΝ.

ΣΠΤΡ.
ΦθΕΝΑ

ΠΑΠΑΒΛΑΧΟΠΟΤ

ΠΑΤΛ. ΜΑΝΩΛΟΠΟΤΛΟΣ,

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΤ,

ΠΑΝΑΓ.

ΤΖΕΒΕΛΕΚΟΣ,

ΒΑΛΛΗΣ.

ΈDεωρήDη καί έτέ1}η ή μεγάλη του Κeάτovς σφeαγίς.

170, 171

κιχ1 189 του Π oινιιxoiί Κώaι:κ.ο;, τιμωρεiτιχι ata φιιλαχ.ίαεω;
μχρις ιν-σι; ετo.u; κlZί χρφ.aτι'ltης 'ιtGlν~ μ,έχΡΙ ~έ:κ.ιx χιλιά-

'Εν Ά·,9.f;ναις τ~
Ο

ΕΠΙ

ΤH~

31

ΔεΥ.εμδρίοΙ)

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

1970

ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΓΓΕΛΟ:Ι; Τ:Ι;ΟΥΚΑΛΑ:Ι;

6

(4)
IIJOMoeι:ΤΙKON AIAΤArMλ ΥΠ' ΑΡΙθ.

·ΊA~6.·

'Fkωoφt2 ~fou.

195

1. ΙΗ .έnrω'ιlψ.Ια ~ α~εΙOIU ~tόV' ~α .εΙ.Υαι ~Iι%φ~ τη;

Περι Σωματείων και Έ"ώσεων.

Θπωvψ,tI%ι; ~λω σφaτείQlJ έπι~ιώYJoν'τoς· ταν ιxUτOν ~ τω;
,αιnoo~ Υι 1C'αΡS{Lφa'ρ'ιcς ιn.O'iι'obς Χ'l%ι έ~p'ε60ντo; έντος t'ii;

,ΚΩΝΣΤΑΝΠΝΟΣ

,περlψεfι!aς ~oG ~ft)G 1C'pω'tOa&~ιδοu.

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΑΝ ΕΜΗΜ2Ν

11 ;:;-:::.lj::: ... ()~ Ήμετέρο:)
:τ~~ν Jl.2! .at2τrr.τσ-ψιεv:

'rπουΡjlΧ.ΟU Συj1.60υλίο:), άπεφ7.

2. ~λ~τίi xιtI~ σήμιιx~α το:ίί 'ΕλληνΙΧΟQ
φ6λfιιιφt'α 't'Oίί B~ιλI!XOυ 01χω, ό

Κp~5:'

,it)"ot; ~~ 'Χ.Ρ'~'tllχ!ι,lς

η ~,wjΤιΙΧ.1)ς ~ρχής, ηlwψi~~ι ά<.ι1t'ι'δaίvwo-4'Ι εί~ ~
ή-θ-ιχ.φ ωι Φ ~ψD:τί,av τ~ξνν, ~!ν ~όνιαlτιιι ν« χρφψbΠl()Ι,Yί~
-8ώv ώ; ί1Dωνψ.Eα ~cΠε.ίoo.

ΚEΦΛ-ΛΛlON ΑΙ.

ΣΩΜΑΤΕΙΑ
'Άρ-8.ρον

νAρ~poν

1.

Τήρφις φαΧέλλων.

ΈφηρμoaτέO'Y ~ίX2ΙOν.
Ή σmα:σ-ις πιt\lτo; έ,." γέν~ σιωματείιου, τα της διοιχΤ;
σε.ως, Μιτουργεας Χ2Ι aια:λ:n-εως ':ttιτοU,διέ.'7t'O'n2Ι 00r0 των
οίJl.εfω'ί ~ιατ:ίξε.ων τo~ 'AJσ:τcχoυ Κώδιχ'Olς χ.αΙ ro(; Eiσιrrω
YΙXιVίί 2").0(; Νφ.ΟΙJ, ώς :t&'t'ac <Τ'J,J.r...ληρo.Wτaι
των ό.ρι

1.

:mo

:r:J.ωv τω 7.a;ρόντος.

2. Ewt'X.ιz\ XaτηγoΡ!2Ι :τωμ:QI't'Stω'~ at,bιroVi't'at 1>πο τω.v έν
παρaγρ«~ 1 γενιχων ~Ι2'τάξε.ων χα: των περί 2tιτων εί~ι
χων v6ςι.ων.
~ Αρ,9.ρΟ'Υ

1. Π ιιρ' ίΧ&στφ 1CρωτοδΙJl.είφ ΤΤΙΡ$~ται ε~~ιxo~ cpάχελλG~
~ι' έχιαιστΟ'Υ ~.ρείfN, έrι Φ "X:aτratr,(~v'tat, μερί;ι.νiιΤ~~ aιοιχή
σεω~ 2ύτοσ: α) τfι χl%tασΤ«'rlχον μετα 'I'άάTj~ ΤΡιι?ro1CΟi~σεως 11
T.ι.μπληρώσε.ω~ αuτt)υ χωΙlκοποlτιμενον εΈς ένιαοίιΝ xeiIJoevr;v,
β) ο/ ΤlJχον υπά'ρχΌντες χavονΙ,1μοι τYι~έσω't"ερ~ης Xεct'oup
Ύία~ αu,οϋ, j) ό έjχρινομsνος Ισoλoγ!'O'μo~ χαι άΠΟJJJγΙl1μος
έχ.ά:ττου έτους χαι ~) πίναιξ τ&">ν μελών τ~ς έΧ«στοτε aιοα~
σsως αύτoU, μετα του έπαπέλμιιτος χαι της aίεu-l)ύνσεως
Y.2τoιxίa~ αύtων.

2. 'Βπία"ίς εΙς 10ν ίν oτ1j προηγΟ\)ρ'ίν'!] πl%ρaypι:tφφ φιίχελλιι'/
τo~ σωj1.α't'είοu ΧlΜατί-8εt'αι, μ.ρψ.ν'!] τοσ Ύριτμματlως τo~

2.

πρωτoaΙJι.sίou, ΆVτίΎρaφoν τη~ χaτατο &P-l)EIov 22 t'OU 1C~6ν... t)ς
&πoφ&:rεως 'Itspc πρo:τωρινηςΆVαITΤOλη; της λειτουΡΎία,; '"t):;

"E]x..a;σ~ς έφaρι'μηης.
'Ε%>σ--εις o~~~ε :τu'kταιριστcΥ.:ης ιΡύσ-ε.ως ""χι ε.νωσοεις
π.ιaιώχωσ'αι, ~ει~τlX.ώς ~ 1ό~~λιλήλως 1t;ρO; ταν χι)..
Ρ Ι'Oi'lαtιτω.... ιπ..σπf:ιν, τΤΙν χ,~' oίoνιa..proιτε. τ.pbπιov έ"Π'~τεtιξι'l
χέpaι:.uς, aέ" &::roτελo~ σωμ~t'εί2, ίk~ ίJΠ2jόμεv:αι είς τας ""Ζ,ρί
τoUτων διΧΤάξιεΙζ.

:τωμ:rτείοιι.

'

3. ΔιαλlJομένοιι του σωjLατείοιι ac' ά'1rοφ&σεωι; της συνελει)..
σεως των μελων η του διχαστ"lρίοu, cνντΙΤραιpoν ΤWΤYJ~ έντάσ
σεται et; τ1>ν φιΧχελλον του σωματείου, Oσ-τc~ τί-8ετaι εί; το
'

άρχεϊΌν.

ν Ap-l)po"

"Ap-{).pGV 3.

.

8.

ΜέλΥ) σωματείοι>.

~lEλε-rxoς χ,2Τ~Τ2'ΤΙJl.οu.

1. ΤΟ 7tιχ,r.σaιχ:ε'iov της έ~Ρ2'ς του σωμ;ατείou, 1C~ιμένοο
νά έΥχ.Ρ'ί'''Ώ το Xι:%ΤζMτ~τιιχιόν, $XiΊXSt αν cιί a~2Ιτάξοειι:ι;
ε. fv.a:c cru,tιιcp ωι'Ι!Ο ι :tpo; ταν νόμον.

ab..au

2. Το aΙYJ27ΤΤιριΟ'I 3ιrnται να wX~ ..ως ίa,ρuτας τώ σω
ματτε.kιυ, &πως έπιφέ.ΡiO'JV τας &ν~α~aι; aι(ψl)'ώσιεις ~ 0"Jμ.
r.ληΡώ:τε~ς, ί"'2 το ~:%ΤX3:τ:;τ:τι:x.Oν ,,"ληροϊ ..
~oμΨ:oιις ~ΡOQm

a-;

'~ις.

7.

1. Άνήλιχοι ανω των 18' έτων Μνavταί ν&εIν~ι ,μέλ'lj
σωttaτεtΟtJ, ":tλ~v έαν a!v arJva(y~ ό 1tat.ηρ, ό eπί-rρ01tο; ~ ό
Y.:η~εμων χaί άναnείλ'!1 τ05το IέΎΎράφω; προ; τ~ν ~ιoίxφιν
του Ο'~μaτεί:JU.
'
2. 'Εφ' 00'0\1 U1CO '1ηςί:τχ~σYJς νeμ.~eaίaς ό άνήλι~ς -Ι)εω
ρείτα~, ώς πρό~ ώiJlσμiνας αχeaetς .η~o ώρ,σμίνYJ" ίat6.Τ'fjτα,
ίχ.aνιις πρΘ; ~cxaIO'1rp~ilZV, ~~να1'(%Ι ν« μεΙ;ΙΧ1J 6λ&ω-&ιιρω~
σωμα..εΙοο -roiio?totou οί άxoπoI~ιινιhτoνΤ.1ί 'ItPOq τας άtιωTί~ω
σχίσεις η ί3ιόΤYJτας,

Τ piC"IIro7t'Oί τ:σ~~ )O:%τα:σ-:r~τ ι x.oU.

1. Π α.σα ΤΡΟΠ07tοίφις του Κ2τασ,:ΖΤΙJl.05 ίσχUει μ.όνον μετα
τήν εΎκρισιν uπo του πρ~ικsεο.u Κ2Ι την έΠιΡ:φφψ ιaτ)τη;
ε.!~,ό o!uirrl ~ι6λίoν, έΨ':%~,oζφ.έ%)', χ:;τ:,α τα λ'Οι"Π'α τω,~
ψερ1 έΎ'Y.pίσ~ως

,ou

Χ2lΤΦΠατιχο~ ~Ι2iτ:%ξ!εων.

2. Δια τψ τ.~ίr,:τιν Τι !r'.ψτιλ~ρ'ω<τιν τΟΟ Υ..':%.ασ"L'αiΤΙYJ()U
:;:ω:J.:%τεc.oυ, 1mοΗλiλε't'7~ έπι 'Π'Οιντ, άιr.aρ~iχ.τοι> Κο χι το οΝ:Ν

aca

χιε~εrlO!'I τoiί Jι.2';'ζΜ'2"αΟυ. ώς ~!α;MJiΡ90ίίτ:%ι
της ίιπ-ο
~7λλομέν'ljς προς ετι.ρι:τιν tρΟ"Π'Ο7t\'iΙ~:Τ$ω; ~ σ:;μπληρώ:τεως.

3. Δια τ~ν σIίμ!1$τoχ~ν είς τα~ reve1t'&q σννελε.6σει~ σωμα
τεΙΟυ, άπαιτείται δπω~ ..ο μέλo~Ιt(ι έχ1tληρώό'S! ά'lt~aι; τ~;
,
-"
~,
\

εκ

-

'C·U

κaτα~τατικoυ

o&xoνoμιx«~

ιrπoχρεωσε.ις

του

πp~

\

το

σωμ~τεϊΌν .

4. Δεν aύνατα~ να εΊνα~ μέλος :ΤωμΦτε.ίου·ό ~ι' ά'ίt-o,ιWaιω;
τοσ ΣυνταΎματικοσ ΔJXa.o''t'ηιUΟD ι:s'tep1!'8sr; t'ou a,χ~ιώμ«'t'ος
,ης έλt:ιι-Ikρία; ίaρσσεως σuνεταΙΡΙδ"μων ~ ίvώatων προσώ
πων χα,! έφ' 00'0',1 χρόνον atapui ή <πίρτισι~ αϋττι.
~A~~ρoν

9.

Π ει-8αρχιx.ιtΙ 'mpώσε~ς.
Οί λόγQΙ xrxt προuπο-8έ:τιις έπι60λη; πει-l)σιιρχιχων χυρώ
σεων κατα μελων τοσ :τωματείοlJ νι της ~ιocxήlNως aUτoG δια

1.

1

•

Το'

"I_~"'_'"
v},y.
ιΝw,'Io'J ''k'tι,..,.~

τω

')'
σω',J.:%tεtJOu ..ι ΙΝ:%τα ι

\
να

1.:'\'

"".ροο!,..επ"!!

,,~ν ~ια Κ7ν ο'/ισμων, έγκρι'/r>μένων ύπό ,ijς σ:;νελεΟΟ-εως τω,;

μελων, ρι).8μισ'Ι'1 -Ι),ε;J.cZτων ά-'X'j'Q;J.έ';ω', ιnoκλεισ,ικω; ειί,ι; τη,)
έ:;:ω,ερtiΚη., λ ΖtΤΟ'JΡjί,2"; του σψιxτείoιu.

2.

'

Ά')ΤΙΎρ~φ~1
'

-

τω')

"

χ;χτα

'1:'Ij'1

Ι
'ψ0'tf'Ί'Oψ.E.νφ

Ι
'1ra.p-αjρaφο')

κανWΙ';:J.ων Χ;2τ:%τ;-I):εΤ7~ ~,ιr.:ιλλ'QΤΙ Ζ,Ις την Ύρ~μ,σ;πί2"1 τ'O~

π;ρωτOOιJl.ε!o:) της έaρ::ι;ς τοσ σ~:%τ-είoo\ σwτ~~
τικ~ς έκ·~έσ"εως.

""1.0,-

3. Ή ίσ-χΙΙς ,ων χανονισμων του;ω·, αρ-χεται άπο τ~ς ώς

άνω Y.ι2',~9έσεω~.

παρ~&σέιζ τoσνo.ιioυ η τοσ χατασταΤΙΚΌίί) ή ~ια~lχaaΙα έπι
δοληι; χαΙ τά εΤ~'η των χυρώσεων τούτων, ώς χαΙ τα ιiPIL6a'c~
προς τοίίτο οργανα, χ,α-l)Gρί",ονται ίιπ"; ';ou κ.ά..-α:σ-τατ ι 1t'ou.

2. Π a:τα ac' όπαιτίou πρ«ξεω~ ~ παραλείΨεωι; μίλους του
σω~ατείo:) 1; τη; ~ι{)ιxήσεωι; αύτου παρcZ6αοσις των ~ι(jtτάξεων
της περι σωματιιων vομ,οοΒ.ΙlJfαι;ά1Cοτιλεί όπ~~'ιtf)τe, άνεξa?
τYιτω~ της τυχον πρ06λεπομέντις ποινιχης aιώξεω~ ~ &λλΥίς

νομιχης κυρώσεως, 'Itet-&a~t&x6v παρcnτωμα ίναινη του αωμα
τείl)U; έπl.σωp~y πειοθαρχιχας ΧfJρώσεtι; auvaμ.Svat; να έξιχ.ο.ουν

χαι μέχρις άπ060λ~ς τοίί .UπaιτΙr>u ί% 'fOU αωΡ.«'t'είt)υ, XCRιx
τα ε!~ιxώτsρoν ίιπο τοσ χαταό'τατιχοσ όριζόμενα.

7

.ex

. 3. Kaτ,~ T~ς; ιn-oφιXσιως; π~p1 «π()60λ~ς; μέλου;
τo~
αωμflc1Θu ~ h της;·aΙΘ~ήaεως αότΟΟ ac& πεί-&σ!ΡΧΙχ.οΙΙ; λό-Υο:,ις

Μνατl%ι '1& άαχ'l)-θiJ ίιπο 't'ou ίνaCl%ιΡεΡομέναιι Τι ~o:τ~ το άp~ρcν
88 'rou Άστlxoiί Kώ~ιx.o,ς ΠΡΟ1ΙΡli"(η.

, 'ΆΡ'~ρoν 10.
Διοίχφις σωμο:τεΙου.

Ή. a!οίχ.'Ι)σlς τoiί σ~μocτείoυ άπoτελείΤ~I ά,roχ.λ~ιστc~.; έχ

προ σώ 1t ω ν ιχ6ντων πληρ". ίΥ,~νότ'1)ΤIl προς ~ικ.«ιoπρo:Ι;ίΑV.

• Αρ-θρον

·A~..ρoν

Π6ροl, ιΧκοναμι)(.ή aιο:-χιίρtσ!ς;.

WExaatoν :τωιι-ιχτείfJ'll τηρe.i ",αρά Ί'Ρ:Ζ"έζ'!1 AOγαP:Gτ<τμόν,
παρ' φ χ.aτα,;ί~ετo:ι "αν ταμ.e.ιαxoγ ίmόλoιπoν ίιr.sp~iίvov το
π~o.ν των ~έx.o: χιλιά~ων ~ρη.μων.
2. Ό 'r@Q.πo; χινφεως tOU λΟΎlrρc~~μοiί χιχ: .:Ι '·ιjροι)μ.εν~
όφ' έχι%στου Ο"ωματείοιι δι6λ{0: X~O?t~:JVt~! &πό -coG x~τιxσ,;o:

1.

'ι"ιxoiί.

"Αρ-θριον

1'7.

.οίκονομ.ιχΟ; Uεγχος .

Η.

ΚωλιJμllΤΙΧ συμμετοχής είς Οιο!χ'Ι!σιν.

1. Άπ-()Χλείεται ..~; atQ\j~~~$ως ιι-έλr>ς του σωμ~τείαιι στ~
(J'Ij~Sν cιύΤΘa~ωίωςη 1I.aτQ.πιν Οιχιχστικ.ής άπoιp~εως τών πολ:
'ttχών. aUtQU aιχο:ιωμιiτ{t)ν χο:ι ιφ' όσον χρόνον οι«ρχεί 'r,

σtιp~lς.

ι

-2. Το' Χllτa:rΤllτcκ.Ον auνιxtιxc να πρo~λέπ'!1 εΙΟΙ1l.ώτεριχ πρ~
σόντα' ο!α τ~·1 σιιμμετoχ~ν των μελων το(ί σωμο:τείο<!) είς τ1;\'
Οιοίχφιν.

1. Ό έλεγχοι; τη; οίκσνομ.ιχ.ήι; ,:ιxx~ιpίσεως των σωμ~
τε ίων, ιXν:zιpeP~VQ; ε:ίι; ",ιWτα '1'& πρ~γμΙΧ'C'l;:ΟΙ"fί-θέν.ιχ ε~c
Βιχ κιχ; τ&ι; πηγ&; α~τών, ώς ΧΙΧι<ιίι; τ:Ις r.Ρ~Ι:J.aτοτ;οι~ε{
σο::ς o~ι%να-ς, acενεργείτat χα-τ' έτοι; ίιπο ~~; ελε"{χτι;ι.~ι; έπι
τριQ1tηι; x.rrcX τo~ι; gροl)ι; "oG χα .. ο::ττ:%tικο:J.
, 2. '.ο ia<JAo"{caIJoO; )(.ιχΙ &'7t'ολοΎcσμος txia.ou έ-:ουι;, ώς κα1
~ εχ-θε,σις τηι; >έλεγχτcxης έπιτρoπ~;, bπ?5:fλλΟVΤ2C &ποχρεω
τικ.ω;, 'Π'ρος εγχρι:nν, ε:Ιι; την :τuνέλε~σ:ν .ων μλων, έ'Ι,:οι;
τρψ.ήνοιι !iπο της λήξεως

tou

ΟΙ;tJ:ινομιχοu ~tcu;.

"Αρ-θιρον

•Αρ-θρο<ν 12.

18.

Κ τησις κ.αΙ iχμετ&λλεtnις περιοιtσίaς.

"Εκπτωσις Οcοικ.r,σεως.

,1. Ek 'J;~'f1V<ώ.uς

16.

1C(lp*a~; τoiί ,νόμο;) η tφ itataιTto:

ΤCMiί ~ σ:ΙΡ$tMj; _χ. '(ων 'ΙΤ'ΚΟ'ι!:ων το4τοιι, ~ έποπτe40~ClI%' ιi.ρxofι

a~v.aτ«.1 ν~ ~to:l 1C'~~ 'RGiί

1C'p6m3tx.:t{o<u ΟΠ<Ο>; x~p&n'!1.
Ιx..Π'ιtω"oν tΗV al,οί'X.lljσιν Y.,1J1 ΟIΘΡίζ'f) π.p()O'ωρι ...~ν Tot,aΨ.c'ljY, 1iτις
~ντό; τ~;' τaσ~·"η; /ιις.ο τ~ Π~ll eχ.wτώ,σεως Οιχ.ιχστιχΥις
Aπ:o~σε.6)Ι; 'IφQ8'εσμ'o:~ imoveoutac ~ ~II"{~λέσ~ a:wiAeuσ/ν τών μελων 1C'p~ ~ΘΎ.ην 'ι\έας. Q.ιοc~"r1σJως.

2. K'IZ"t'cX τήν Μην' aco:βc"X.Itaio:v, )(.αl ~ι& τοΙΙ; ο:ίιτουι; λό
"{ους, αίτήaει τής n01Cτευούση; &@χ1iι;, κηρύσσονται sχπτωτα
τηι; !0ι6τη-roς των και ;.ιιiλη τη; ~ιoικηaεωι; &ψ;!x.~~στώ
μενα ~ιria- τα ίντφ xo:ταστo:τcxφ όρ ιζpμeνo:.

1. Ή παρα ιτωμο:τείοu ~ξ έπιxχ-9:0~ς z.it:a; χ .. ησιι;άκ.ι'lή
των .η χιν'ΙΙτων σημ.ο:ντιχης, κ.ιχ't'α τo~; bp!O';J.otJ; .oU κ~.ιxστιx
,τικοσ, ό:ξίο:ι; γίνεται πι%νwτε μετ' ε"(χρισι·ι .ης,.:ινελευσεωι;
.τών μελων.

2. Ή έχμόΙτάλλειιισις τήι; '7t'εΡCΟ'Jσ:aς τoiί σωματεί,ο:.ι aiν
οΟύ-ωται κα.. α πφο:ν ",ερ!πτωσιν να σι".ιsπ&nr:rc τ~ν άνάμι
~ιν o:Znou εΙς κ.ερ~oσxσιrlx..ην έπcχείΡ'r)σlv,

3. ΆπαΥαρ;ε!kτοαc ~ 7C~pa t'οUσω.'J.~,'t'είοιι λ1jψις πρ~Φe~llς
χ(Χ.,α 'r"rιocevip,"f'&Co:ν των πράξεων ,εΧjJ.Zτ~λλεooεως; της πε
~C(ίιxm'lZι; ~τOO.
Υ Ap./J.pov

19.

ΔιΜε:n.ι; Π'ε:ρ'cο:nίαι;.
Ή 1t'εoFCOoo-i,1l

1.
ζβ1'~C

ι;ου χa'C'«Ω'Φ,*~'~ .ινναμένη

σωιμ,ο:'t'είQI) aεν la~VO::Nt γα OI~τί-6ι"fίIΤΙ1,ι 31α
ν Αρ-&.ρO'l

Ή -8.ητεία τωιν με,λων της ~ι'orιx..φεωι; ~ωμιx,;είoυ όρί

inro

t'oo

σ:χ.'οποΙΙι; !OI~όIplQl)ς .ων εν τι'i> X~ΤOIl1σ't'iXt'tΧι'i> 7tρ'oIδλεπαμέ'I'ω'ι.

θητεία 3ιoιx.ήaεως,

vtX

ύπερ'6~ &~ι%

στ-οτε την- '7C'ε'Y,,;ιJε,.~.

20.

Κλ"l}ρανφ;{,α-ι, κ.ληρd.O'ΟΙσ'ίιχt,. 3ωρεllί.

11. KA'QP~{iXJ -χιαι ~ωρεα1 ίιΠ'α ψόπον γίν~νΤ1,ιoε:xτα1 μετ'
$j}ς,j)cσtν .. ης Ο"uνελευσεω; των μελων, "2ρεχομένηι; accX πλειο
Ψ"fίφίo:; τοίί -i)μίσεο; τοίιλά.χιιστον τω-γ μελων "00 σωμ~,:είoυ.
2. Κληρονομία ι ω''Ι'Ιl%λεΙ7tόμιε.νac είς σωμ:χ:t'sίον yί'IO'~ΤΙXI οε
χ .,αΙ πι%ν't'Ot'ε έπ' ώιpε.λεί~ &'7t'ΟΎP'iX'φης.

Μ'ίχΡΙ

*

Δι~~Ιp.ισις 6'Π'εΙΎo!)Ο'ων ~o-θιέITεων •.
~opιqμoιU

.q.

άιλ'Ο"(ή; 'ι'Θ«ι; ~loιx.~IT~ x..~} ΆV~

λήψεως των ~o:ι.s.ψ6 ... των t'ljIO, .~ 'Π'o:λ~ιo .~φix.φις' iξφ,ο
λQ~~i aΙlιΧεeιρlζομ.έν:1ι ,τα,; >έ'Π'SIΎoιJσας; {ι~'έσ'εις τoU σωι~a-

,

τεlου.

toG

~ι:x>ι9έτoιι

4.

11

",oiί ,οωρητοG 't's-l),έvτ>αι; Οροl)ς.

Αί aωρεαι ο;;ρος; σωμ.:%τείον γίνο<νται έπωνυμως.

"Ap'19,pw 21.
•Aρ-fjραν 15.

Δι~λυσ'Iς.

ll<S.pc'Op!a~i μειλων acοι.)(.φεωι;.

,
~a!Οtχ.ησεως

,~~

σ'

'11l.

1. Μ,έλη
σωμaτe~tιu, ""'...
ιιναντο:ι
'It.apexouV' έπ' <i!J..Ot6fj έξηρτημένην έργ«σίl%V -~ να συν&πΤΟ1Jν
μ.ετ' ~iί .O'ψ.6~ι; <1ννεΠ'ηομέναι; ,την ληφιν ιiμoι6ηι; atιX
Πoρo~αρινν ",ι»ιrη~ φύσεως ~λλω... ίιΠηΡεΟ"ιων ~ ~ο,eλε7.0ύσαι;

εΙ; τ~ν ίπ8τεt.lξcv xiIp~ouςo. ~ι& της άνο:,λήψεως $p-r-ιυ, προ
μ,'1-θεία-,Iο, .~ Oi~~QIrj ~λrι; 'Π~o~~ r;,:pQIO τ~ σωματείον.

2. IEπ~~ν..ν -ci4v ~ι iν:τοι-η,. ~:CZ'..ιZie~y τιιiί

>~~~~ K~~ 'ώι; '7t'P,Q'

'C"'

:a~~ιiν~,;ων μ.~ων ..r,;
atol~-Raeω; t'aU",~ ~''X.a~Y .. CXI ~~:ημι~εl,ι}; ae' Υμ'f/Ilργίαι;
,
.""
~ Ι
_QI
.,

λ ογφ

3. Κληρ:ανφ.ίa< xληρloιaOlσ'ίι7,ι,B~ρ~α1 lJπερ ~I%τrείoυ έπι
ώρισμένφ σ)(.οπφ, τελοίίν \J"Q ί~ια-ΙΤέριxν acαχείρcσ'tν έντος 't"OU
πρ~ί1ιt'Oλoγιισμoσ t'ou σ'ωματείr>u, :χ:ί 't'lJxovai πρό:τr>οοι, ~1 ""ροερ
χάψε~~ι έξ ~~τώ·1 13!ιχτί'ι9'~νt'αc &:1t'αΚιΝεcσταως; Κ<α'τα .οUι; &;:0

't

\

'

...

Φlro:σχoλήσεω; των ει; τας ιrιt'!NεO"ει; τol).a~τε'oιι,

έφ' 01101/ τoUτo 'Π'Ρο&λή-tτcrτ i1ιtό τ~iί κα~:zστo:τιχ()(ί.

Σω(.J;αi:eίa: α) τωγ οποίων ό σ:κ.ο"Ος; η ~ 'Qράσ'ις; σψέψsΤ:Χt
κ,ιχ,;α τ~ι; i?αψικ..ης άχιερaιόt'ηt'ος τ:oiί Κρ,άτ>αιιι; .η τoiί 'Π'ολι.,ευ..
jLιxro; 1) t'OU ί(;o~νω\lι,χoiί 'Χια..9ε-σt'ωτ·ος
η τ.ηι; CcσιΡ:Ζλείαι; το(ί
κ.~'t'Oιις η των' "ολIΤΙ'χ,ω,ι Xll1 ά't'cιμαων aιχ,ιχι,ωμάτ>ων τω", ":0- x.at"
• 11.) 'ε1t'tl:;ιιωYJOν~lι
• ,,'
• ~,
-,λ ιτ>ων
σκ.οποιν 'οιαιψορον ΤΟιί 'εν τιμ Χ~t'2'σ'Τ:'Ο:τιχ.ιi> Qι:'ιζφένOI), .η άν ό Ο')(.οΠ'Ος; η ~ Asct'otIpyi,o:: ",ων &:π~6η,.aν
Π'a:ιp~o! 11 άνή-6ιαοι η ~τί.ι;..sΤΙO<I πρ~ς t'η'la't)μaσίανl τi%ξtν,
a!aAUO'Itat ~ι' ά;;:rιφι%lNως Τ~(ί ""ρω't'οal;ι.είοu.
"Αρ-8Ριον

22.

Π ροισωρινη ά"':xιa'wλη λ'ει το:ηγΙ2ς;,.

1. 'Τ'Π'Ο6λΦείσ''1)ς 2!ιτφε.ωι; mpt 3CIlΑ4σεωι; σωματει,οιι,
κ,ατα το αρ.s,ρ,ον 21 του πιχρόν't'Oι; ό r.pa<)aFO; "ρ'<ι)τ.οΟc:x.6W ~

. ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ σΕΥΧΟΣΠΡΟΤΟΝ)

8

3. KGr'rQ 'ltάσoη:; τpάξo.ω~ ~κ~σε.ω; &ποπτetcι~ τ05 'Ioμ~
χοιι, e1tιτρΙπετal πρ~φυγη ίνώπιον to~ οlκιίόιι 'r7COtIpyoU δια

'n,τ:ιι, έφ' οσο-ν -σ:Ντψέχοιιν σo6~ρ<)ι λόγοι και ζη';Yβ~ &ΠΟ 't'Ou
~"οδ%λόν'ro:; την a'ίτφι'ι πο.ρC':aΙ(1)λWeω;, νιΧ 3~ατιZξ'{) :c.ην προ
:1ωριν~ν &vz:r,oA~.. λει,οιιργίαι; τοΥ ,ω:nτείοιι, μ.έχρις E.xa6-

παράδασιν νόμοι.ι.

'

:rεως ,sX~:r:,~i'X:ou :Χ;;-οφά:rεως.

2.• A;J.:l

"Aρ~ρov

'τι iΥ.ι~6:rει τηι; άνΖοστ.ελοQσ'l)ς ....ην λειτo~ρ'γίαv τοΥ

Διa3ικιχσίcι ίτοπτο.ία;.

:rωμχ-:,eίοu ~"οφ~eως ~ΠIXΎOΡ'E.~ΤΦΙ π~:rένέρ,γΕ.UΖ, τη; ()ιοι

Χ~;

Ε.ί; -roυς Κ(1)'C'α'σ'τlZτίmu;

1. 'Η εποπτwοuσα ιiρχη ένημ.ο.ροl>ται επι των 'ι!.ιχτιΧ τον
ταρόντα ,νόμον Uπ06αλλ~ένων αύτή στοιΧο.ίων, auναμένη 1/α

3. Έπιτρέ"Ε.'t'ΧΙ πινν,ω; Τι 3ιενερΥο.ιlZ πράξο.ων atlz:χo.,~p,I~;

,ζητφ'{j την παρoχ~ν aιο.uκριvtσ"ο.ων ~ ~UΜT.λ'ljρωιι.αΤ,ικων πλTι~

1;

των μελων ~lZcpo.PO:J.έινoη

27.

σΚl)7;'Ouς τοίί σωμαΤE.ίζΙU.

ρcιφoριων επι "o~των •. Δικ<Χιο5ται έπίσηι;, οπωι; προ6<χίν'{) o.ί~
ελο.ΎΧον τη; πληρότητο; των στοιχο.ίων τΟιι 'ι!.ατ" το &ρ-Θ-ρον
7 ,τοο παρόνΤG; φακέλλου, aIatιZaIjOtισQ; την σι.ιιι-πλ~ρωσlντeό-

των έπεΙΎοιισω,l ίιπο-9.έσεων τo~ σωμ.lΖτείοιι πλην τής έκποt~σεω;
~κινήτω'l.
Υ Αρ-8;:ιο.ν

23.

των, έφ' 6σον συντρίχο.ι πο.ρίπτωσι;.

Σuντέλwι; e.ΚΟt)(J'ία; ~UΖ,λιJσ.ο.ωι;.

1.

2. Εί; ~ρίπτωσιν π<Χρανόμου Ινo.ργo.ία;~_λ~Ψεωι; παρανό
ΙΙ-0ΙΙ ΦποφιΧσο.ω; ίιπο όργιΖνο!) τοΥ σωμ.ατο.ίοι.ι,Υι iΠΟΠτο.Qοιισα &.ρ
χη δι)(:αιoi)τcιι να .ά:πο.ιι,%ν'{) ,σιιστιΧσο.ιι;-προο;; την' atoix'l\O"tv τo~
το!) ~νa: ci<rY.~ ο.ύΌ&.έιυ; τιΧ ~πo 'r05 νόμGt) ,-ΠΖρο.Χόμ.ο.να aί;τή
iJ.iaa, προι; ά:πο'l!.ατάστιχσιν τη; νομιιι.ότητο; /και τ.η;όιι.αλης

'Α'Ιτίγ?χφον τη; ιΧποφάισεω; τη;σlJ\/ιε~OOιeως των μιeλών

τo~ σψ:rτ>eίοu "f..F; ,3ι'xΛUσ.εω; lΖΙ>τοΥ mι;νο-.roιsiτl%ι, μΡ'ψΝ'{)
τo~ r.'F'Oi~F'CΙU ,.ης 'Ο"WE.λειmως εν!τΟς μηνο; ά;πο της λήψεώς
Τ1)ς, ο.ίς το άρμόaι<lν πρωτe>aικεiον 'ΠJρ'OΙ; εΠΡ'(1)φ~ν ο.ί; το ΚσJΤιX
το ιXρ·9.ρ~', 78 τοΥ 'Α'Ο"τι:mΥ Κώ0ικος 6ι6λίOll ~I ένημέρωισιν,
τo~ σχετιχo~ ψακέλλοιι, ώ; και εί; την εποτ.τεQOUO"lΖν .&.pxT(J.

λειτοιιργία; 'τ05,σωιι.ilτo.ίoι.ι.
"Αρ-Βρον

Ί-Ι aιάλU'O"t;έπ~ρ:χετ':χι ά;πο της -Υ.χτα την "po'tjjoUΜΈ'I!'ψ
'ί.ilιP,άγρaφoν έπραφη; τη; σιΧετικ.η; ά;ποφ&:ιεωι; τη; σ'tNε,λw..
σεως είς τΟ 6ι6λίον τό5 πρωτοaιuίοιι.

Ή σιοίκ'l\O"ιι; έκάστοιι σωμιχτο.ίου Uπι;.χρο.οl>ται οπωι; uποβ'ciλ'{)
ο.ίι; τ~ν έΤOπ"ε~Oιισαν ιiρχήν: cι) άντίγριχφον τ05 'ι(;α"αστατι

24.
'Ex'l!.a{J.&pu:rt;.

'l!.oi) ώ; )tac των τρoπoπoι~σεων .~ σιιμ'ιtληρώσo.ων aί;τOY, μ.&ΤιΧ
τη; σχετικηι;; εγκριτικη; ~oφάσεωι; τ05 πρωτoaικείοιι, έν"ο;
μηνοι; Φιco τη; a'fj!J.οσιεQσεω; taQtTJ;, β) άντίγρcιφoν των κατ.Ζ

Ό xpem; τη; κατιΧ το &ρ-Θ-ρ/)'Ι 73 τοΥ 'ΑστιχοΥ Κώ
οιχος έκκα-Θ-αρίσεω; σωμ.ατείοι.ι, είς π~αν ';(eρίπτωσιν 6εν aύ
νατ%ι να είναι iJ.Ε.γφλQτερος τοϊί ετοιις. π :χράτασις tOQtOtI' επι
τρίμ.ηνον ο.ίνΖΙ aιινατη μόνον έψ' 00-<1'1 Cf'JνΤΡ;tΧΟΙΙ,l σο6:χροι λόγοι

1.

την

"

πο.ρι

τοιιτοι>

Ι

κρισιν

,.;

τοιι

το &p{J.pov 4 κ:%Vονισμ.ων λειτοιιργΙα;, evtO; μ.ηνΟι; .«ιto τηι;
ε)'κρίσεώ; των Uπo τη; σιινο.λο.Qσο.ωι; των ,ιι-ο.λων, Ύ) 1tivna
των μλων τη; aιοικΤισεως μο.,9.' έ'Ι!.άστην ό"t)γκρότφιν ~ μ.ο.τα6oλ~"aί;τη;, π~ριέχοντl% και το έτάπο.λμ.α: χ:χι τ~νaιεύ-Θ-liν

",

ΠΡ(,)~OΙΚE.ιo:ι.

2. Όέ'X:κα·9.'xpισ,~ς ίιπoχριeoyται, 5πω;, μο.τα το π&ρα; τοο
εργο'.) τοιι, ίιίt'06ιίλ'{) είς Τ~'1 ,i1toπtE.ιJoU'O"a'l ~ρχή." ε~o.σιν 'lt'ει?ι
τω'l ένs.ργο.ιων τοιι πρo~ ,έΚY.ι~~ρ!ισι"" τ-ijς ΠE.pΙOιισίCΙ; τοΥ σωμα
τείο\).
'Άρ,8ιρον

28.

Έννιμ.έρωο-ι; &1tQ7t'ro.tIoόση; &.ρχη;.

"Aρ~ρoν

\,

.'
-

2.

χ%τα

.

.

Ο'Ι'l κ<xτoικί~ς ΤΟQτω'l, ώς χαι ~τίγραφoν τοΥ πρ<ΧκτικοΥ τυ,;

άρχαιρεσιων, έ,Ιτ:ο; ιι-ηνο; ά:πο τ.ηι; σιιγκρoτ~σεω; ~ μτα6όλη;
ΚΖΙ a) άντίγeαφον τ05 έ"(κο.κριμ.ένοιι' 1σολο"(ισμο5 και ΦπGλQ

ytIjiJ.OY έκάστη; aιαχειριστικη; χρήσο.ω;, ώ; 'ι!.αΙ τη; κατιΧ

το &ρ{J.ρον 17 έκ,9.έσεω; τη; έλο.γκτικη;έ-ΠΙΤΡ01tηι;, έντο;
ιι-ηνό; ιi1to τηι; ίιπό τη; σt)νο.λε~σεω; των μο.λω,l έΎy.ρίσ~ώ;

25.

ΤQΥ'η "o.pt'Qot)(J'ta~I'

των.

ΤΟ με,α τή'ι έκ.Y.ια-{.ι:ίρuσιν iνψ'('Ij"ΙΚ(J'i ίιπόλοιπον τη,; uΡΙOUΣί%~ .aιαλuι8i'I,'t'ος; σω,:JJι,τ<ΑΟ:J ~Q'Iα:τ:χι 'ΙΙΧ 'ιt'Ε.ρ'ιέρ'χη'l"αι Ε.ιίς
έτερο'l σωματοείον τοΥ %Ι>τo~ ~σιιν'cι<ρoϊί; σ'κοποΥ ~o.!ι; τψ ενω
σιν σωμα-τε~'1 τ~ς όπoίσJ~ το ,σι,aλuι8εν ά;πε.τiλει ~ iιa'IΧaCOl>fO
να ~onλή μέλo~. Πο.ρι τ.ης τοισ;τ)τη; acα3oχ~:; αποψασίζει
το πρω,οσικείΌν τ~ς ~ρα; τοϊί aU:Ζ,λu-9.έ:ντο; σωμα:τείοιι, UΠO

1.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'.
ΕΝΩ:ΣΙΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
ν Αρ,9.ρον. ~9.

"Τιν ..-:ροi.ίπ6.a.εσιν ΟΤΙ το προ; δ ~ μo.τα6ί6aσι; τ.η; πο.ριοιισίας
σψατείον ~ ενω:rις &:π0l3έχο.ται τια'ότη'l.

νΕννοιιχ.

Όσάκι; 6ια κληΡΟ'lΟiJ.ίa;, 'ι!.ληροaοσία-; ~ aωρεαι; κατε
λείψ-Θ-η ..-:εριο:ισία: πρo~ έξuπηρέτησι'l εκ των πρoσόaω'l αυτης
των σ'l!.οπω'l τοϊ) σωματε(Ο:J, aια-λιιομέ'Iο:.ι 'touto:J,
περιουσία,
έφ' οσο'l έ'Ι τή -περι aια·9.έσεω; αίιτ.ης -πράξει ae .. όρίζεται
'&λλως, 6ια-τί-Θ-ετ:χι ~ι' ά;ποφάσεως
"οίί πρω,οσικείοι> προ;
iξUΠ'flρέτησιν π:χρεμ.ψο.ρου; σΧ(fπ05.

2,

r.

~ Αρ-Θ-ρον

Ή α:1κr,σις έποπ"είlZς tr,; ΔιoικTισεω~ tr.C των σωμα
-:;ε(ω'l Ο':.ι'lίσ"α,:ΧΙ ο.ίς τ1;'1 έπί6λεψι'l τή~ σράσεωι; των όΡΎάνω'l
:x~τω'l κα; είς τ~ν λr.ψι,l των κατιΧ ν6μ.ον μέ .. ρων, σια Τ~'1
έIf:ΧΡiJ.ογ~'1 Υ.αΙ τ~ν tr.pr,IjtII toi) ν6μοιι κα-ι το5 καταστατικοΥ.
2. Ή έ"ο.. τεί% άνΥικει είς τον 'Υποuργό'l, εί~ τ1;ν άρμο6ιό
"Υιτα τοίί ό"οίο:. ίιπάγΕ.Τ:ΧΙ ό σκοπο; του σωματείομ, ό σuν6εό
με'lο; προς Τ~'1 χ%τα περίr.τωσι'l έποπτειιομ&νΤι,l σραστηριόΤ,l/τα:
~"'"

οε

Π λείονο.; Ινώσο.ις σωματο.ίων Μναντα( να σιιγ'l!.ΡΟΤΟίί'l

'1ων αυτων σ)t01tων.

Ή πρω"οΜ-Βμ.ιο; ~ aειιτο.ρ06ιi,9.μ.ιο; ενωσιι; σιινιστ&ται

χ:χ-Θ-' 0'1 τρόπον και τα σωμ.ατεilZ, &;-πoκτ~ ae iarav προσωπικό
τητα &;-πό τη; έγγραφη; είι; το οίκο.ίον 6ι6λίον fOI> ά:ΡiJ.οaίοιι

1.

('ανω-:;εΡΖ
' 1εr.οπτικη\ apz'fl
" ),' ασκειτ:χι
'''

2.

σo.ιιτερ06ιi,9.μιoν ενωσιν προ; επιatωξιν των γο.νικωτέρων 'ι(;οι

3.

26.

'Εποπτεία' "εριεχόμ.ενον ΚΖΙ Οργανα.

, _
%U,OU

1. Π λο.ίονα σωμ.ατο.ίa aόνανται να σuγκροτοi)ν πρωτo6ιi
{J.;J.tO,l g."ωσιν -πρΟ; ε"Πιatωξιν των χο:νων "ύτων σκοπων.

ο.φ

οσον

,

εν

,..

τιμ

παρόντι ~ε'l όρ(ζεται εί6αω; &λλω~, ίιπο τοΥ νομάρχοιι τη;
εcρ:χς tou σωμΖτείομ (έπor.το.Qοuσ:χ ά;pχ~). Κατ' έξαίρεσι'l,
άμ.έσως εποπτεuοuσα άρχ~ ε!'1αι ό 'Y-πoιιργo~ έάν
λειτοt)ργία
τοίί σωμ.ιχτείο:) .η της ένώσεω~ έχ.το.ίνεται ε1; πλείονας 'tOY
έ'Ιος 'tOiJ.OtJ;.

r.

r.ρωτοaικείΟt).

"ς1i.... "
....
ι.Ε.<σ'ο.ιι;

1.

π,ρ,ωτ>a649.μιlo~

, \

σωμαιτιeιιιiJl'l'

')toot

,mt

wωα.,ωv.

aE.lI)Τεi~6ι»Θ.μ.ιιQΙ~, έ.νώσο.ι'ι; σιωμσJτo.ίων

έκπρO'O"ω'ίt'OίN μlJν.ov "α ε;ί; την .aW'ζψoI"/ aί;των eYJOUα!ωι; u.π.α~
~&ντα αωμσJ'r~'ia.

2. ΤιΧ μ.ε:τ~τα: 'ιt'ρωτφ~ίοu ί.vώσι&ω; Ο'ωμα;το.ίαι, ~;

mc

αιι '7tIρ'ωτο6~ιοι έ~~ι; αιί μ.ετΙ~a~ ~UΤE.p'O~ίιω 'τιoι~
cι~τ:η;, βιιxτηρ!tiUν τψ βι'οuκ'l)'rtκφ ')tσJt οt'l(;ovφ.αφ, σi:ιτωναυ~
,τοτε'λ ο.ιαν,

\ "εναντι τη;
-.t
'
• ι
1%'λλ" ο.ιι; ται;
'ιιΙ; μ.ο.'rο.ΧΟt)V
ο.νωσεω;

ι
'':1.0.-

ΦlτΩv ecέo'It'O!'J'Tαot ιί;πο ,των ')tarraαταιτ~Υ.ώv ~ισατιίξεωvι τη;
ΤSΙΛ.wτlαιΙσα; •

O'E.it't;

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (τεΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ)

9

,Ap'~pf)'/ 31.
'A.y~; ιeψαρμ.q'(η ~ι~τάξεωr,.

ΑΙ .a~φ..ιJξ$~r; .';1ιij ,~φφλt&ίou Α' ..o~ παφCrιιτoζ eφ:χιρμόζο'l, '&
,\
7tt

'λ'

Τ:ΧΙΙ17f/'α: Ο"(ω; ~α:,

-

\ \ " . .<1,.""

Ωι\

ι

,

't(ι)~ χ.φτα: το α:ρ,,,,,l"ον ,ζi" ενωσεω'ι.

'KEΦAΛiAiION Γ'.

"Αρ-Θ-ρω

;ENΏΣFJU) ΠPO~ΩΠ ΩΝ

...

ΆλλοίιΜις πρ'~τιχ.ών .

"Αρ-θ-P'W ί32.

ιΜiλ'ljτη~ Οιοι,χ.ήσεως σω;J.χτεί·ο:) ~.r.ιτ~ΟΙ'Ι't'Iχέν γνώσει

\ ,
() Ι
\ . .
,
"
...
.!
...
χχι ε:ι. π,ρo" ...'ε:τ~ως, ;;ραχ.ΤΙΥ.α: 6e6atOiJV''t'1%, γε"(ο"/οτa αλMt:ι ,ων

",Εν'l'οι,α.

l

.ιΙ. Πρ6σωπaι Υ ~ ,η Xία:I~ήλoo άιΡI~o5, ιro"/ε'tΟΙJμενα

Y.α:τ~ ~ό~~ή7tατε. μόνψ,i.ννεΙς ώργαινωμΕ.ν'f'/'l ;ραTΤY,~
ριότητφ 'Π'ΡO~ 1t"pmλT;; ζητψ.ιf.ων :ι.οι'105 ~V'3ιαψΙραν't'ος η

έπ~ai'ωξtv "XιQιινωr.ι ~ω-y,

σ'τeρ~~; .. α:ι νoμ.~;ι.ης πρΟΟ-ωπιχ.ό

~.

'2.

,

πρα:γ;J.ατι

λ

n'

•

..

"Ap-B>p1f)'J 33.
~~ξιι;τηι; έινώaε.ωιι; ώι; 'Π'φ@laιVQoιWJ;ι.αl 3ιιfλιnις aUτη,ς.
'~.l_.

1~.ι:Aι'Y

"

,..

~

-,

ι,

,.. .,

~

...

.,

'fJ,cννι.r1tτuσvoμενη tfΠO της ενωnως "ρασις στρεψετα:

~a της $aΦφιχ.ης, όJx.ειpat~w..

,..w Κρ"τ,wς

~ 'roϊί πολιτεό

μ.(%'tIO~ .η τW x-αιιyω.νι~ YJ~ ..ωwr; Τι της άσ'ψαλεία:ς τ05
KριJ..-ω~ η τω-ν 1rολ~.. ιΥ.ιών ,x.ι.rl ,ιf..oιμ.tu;)y ~λε~εριων των πο.
λ~ ..ων, Τι άJν.τtut"'~t πρΟς aιαtτιfξεις ,a'r/lkOισ'foo; lτιJξ'εως Τι "(ε

νιχώ σ'~Ρ(M,~..! .aWα.t..at

v.a ~ητyιθ'~ uπο

,

'Ρ'Ο'Ι)Ί

~
νη;

"

-

επι "Τ(ι}'1

'_~(Ί

,

uπuvεσεωγ

ιΡ:.ι λ'·
α-.χ,ισεως 'Ι)

τO~ lχov'tlOς- l-.ινφιw ιroμ.qιΙpoν ή 3ι' .xπoφιfσεως τΟΟ πρωτιd~ι

..w

"

~GIIι:IWi'

..,
• !,~n '
'Nf/' ''g_'
pπl><ιρ,φτειιφv, αρμ.~ιOιν Κ'~V'Ισ'ταlτα:ι

-''Ι>

,

πρ,ωτw ι -

το

κείcιν Ά-θ-τμων. 'ΕανΤ) aΡ&σ'ις είνα:ι IένΤεl'tIσΠ~σμlινη είς ώρι

σμi~φς 1rφ~aι; της 'Eπ~~τιεΙας:, &ρμόιa~cινy..0Θoί~τlατα,ι το

•

~,.

-)-'

.'t"O:J-

,

- . \ 1rOt-

σωμ.~τεΙ<CrJ, 'τψ,<υροννται ",ια

~",
χρφαταη;
,otxun,l; μεχρ'ι laιχ.α χι λ'
ι~

,aωv (10.000) Qρ~μ.ων ~

at' ιΧ:J.ψο..έιρων τωv πo~νών τοό..ων.

"Αρ-Θ-ρον

36.

Π αρa<6,Ι:Τσεις aιατάξεων τo~ παρόντος.

Έπι έγχ.λ~σει της έr.οπτεuο'ύσ'ης ιΧρχηι; Τι πα:ντος έχοντος
ε'lνομ.ον σuιι-φέρ'ον τψ.ωρο5ντα;ι ata: ποινης φiJλ~ίσεω; ~ atιX
χρ'l)μάτιχr,ς τoια~τrις μέχρι πεντήΥ.ον,::ι χιλιάaων (50.000)
.aραχμων. Τι' at' ~μφoτέρων .. ων ποι'ιων τοtJτων, τα: μ.W-η .. r,;
~ιoιxήσεως σωμα;τείο:> τα- παρα6α-ίνονη -:ας .aιχτάξεις .. ης
ιπχρχγράφο:> 1 του αρ-Θ-ροιι '15 ~ .. ελου,l,:Χ πρ-&ξιν 3ι' 1\ν,
,xa;rO: τα αρ-Θ-ρα 12 παρ. 1 και 21 του τ:χρό'I't'~ς, a~νχται να
,έrιέλ·9"{) εχ.πτωσις της aιοιχ.ήσεως 'η θιάλ:.ι"ι; -:ου Jωμαιτείοtι.
ν Aρ~ρoν

της άρχης Τι παν

ΜίοΙ.) κήρuξις τη-ς ένώσ'εωι; ώς πl%ρανό;J.ΟU ΚΙ%Ι ~ 6ιάλιιΟ'ις αίι
της •. 'ΤΟ ""Pω~~x.είόY, x.'t'j@Uovst ιτη... ένωσ~ν π~ρ~, ,ataMet
~Τ1p χ.φΙ . ιn.ατγ~pε~, πΜσΝ σχε'ηΥ..ην ,σρασΤ'tjρι,ότ't'I"ΙΧ α:&τη,ς.
2.. 'Λρμάaιιoιν φωI~ΙYAoioν; l><ιρίνω ;ι.α:τ~ τας IQια:τάξεις.
περΙ -έY.ιoιuO'ία:; ~~~laawr.a1r;
Κώ,aι;ι.ος Πολιη;ι.ης Δι;ι.ανοι
μ.Ι~ς, ειT~-1X1 'C'ό 'Π'ρωdι:uίω της πιεριqιεpείl%lς, είς ην άνooπ:τ~σ
σ'ε.τ.~, rίt apΦTIC; της eνώ-J.εως. ',EΑΙV, ή ιaψασ-ις ιm~ΠΤ~O'σ'ετl%ι χ.aι.a.'

,

εχνειν ιων η "(Θ'/'Ομενων ~ν σuνειιιριαισει η σι';)ν~uσει,

, ,1'1'
,
,
'λί
'
,
"
" ,
εφ MW 'Ι) τοιmτ'η α "'OΙιMI~ χ.ρ·ινετ,αι εΊοωl% IΟIJ'σ'ιώaη ent'tιp-

Τοιι%ι)tα;ς e.νώaεo~r; ~ε.Nών χ.αl ΟΙ έπι,aιώΥ.αντες την

σι.mιww ~ωμqι'tείω μhρι:της ιέπρaφηι; της ,έγχ.ρινΟ~Ο''t1ςτΟ
;ι.~τι;wτ(»Τ~ <»Ποφ4r.εωr;w\) πρω~ιx-είω εί; το cιί~ϊO'Y 6ι
€1λΙoν.

'.~

35.

37.

Άνά;;τu;ις aρl%στ'l]ρι6τ'l]'t'0Ι; μ.ετα τ1ιν aιιfλuσιν.

'Εν περιπτώσει aιl%λιJσεω; σωιι-α:τείοu χ.ατα- το αρ-Θ-ρον

21

.τοσ ;;αρόντος, έπι6άλλεται "oι~~ <ρuλαχ.ίσεως χ.αΙ χρ'Ι)ιι-ατιχ.1ι

τοιa<ό't''Ι] μΕ.χρι πεν,ή;ι.οντα χιλιάσων ~ραχμ.ων, ~ ~ έτέρα των
ποινων 't'ούτων, είς iy.sr",ou; ο'{τινες, σtινεχίζoντει; τ1ιν Qρασ'ιν
του aιαλtι-Θ-έντοι; σωμ.ατείOtι ~ άνασuνιστωντεςτo aιαλυ-Θ-εν σω
ματε~oν, 7φ06άΙνουν ειι; τ1ιν ένΕ.ρ"(ειαν πράξεων, έξ eχ.είvω,'ι,

αΤτινες εaωχ.aν ό:φoρμ.~'/ προ; aιάλuσιv το\; σωμl%τεΙou. Ή άνά~

πτuξις ~γεταη; Qρχ.σ't"'Ι)ριό't'l)τος Y.IXΤ~ τας άνωτέρω περιπτώ
σεις αποτελεί έπι6I%ριιντιχ.·ην περίσ .. ασιν.

')t;ρ~τι00ιu«» της 'Jt~pt<>riir; εν-ΘIα: Υ..ατα Y.~ΡΙ'O'Y λόj<Oιν έ~Q'tjλοuτοοιή ~ρ'&σιr;._
"~
3. 'Elr; "C"ψ ~;'φ'·Περ1. χά:ρ,αιMTΙΡ'Ιl1μo5 ~ρ'αιστ't)ριστ't'/'t"Oς της
ΈΙV~/ώ:; ωp'~><ι~1. ιa~α:λ~ως τα~της .aι)ν:ιxτα:ι ν-ά Πl%-

"Αρ-Θ-ρον

38.

l. •. 1l. πας
Ν ~πχωv
" "
'Ι>
'
,
Ρ""ι'<"''Π
~I'; την lειν λ'αγφ :ι.ιρα:~·I"ljpιoτητlα:,
προς

~Τήpιξνν .της νφ.ιμ.ότη'tlO; τής laριfσεως 1.αl 'τίiw Ο"Χ.07tων
της iVώσ'εω;.

.4;. 'Η "Ι<.ηρ'~'t"WO'αι Πrι ένιM~yΠ'α'P~OI\I ;ι.α;1 .atIXMoua'l%' ταό,,1>"

Ν

λJ..ι.

~,

·Τ.,., ,~oqκx.crις: 't'1Ot1 ~ρ(,)-roaαειω 'ιι't'μWιεUεταιι ειν .'Π'ερι .ιψειι.ιια
.....

,τοο'

•

,

-MroU, εΙς a~o τοίιλάχΙσ'τον ή:J.ψr,Ο'ίας έφτ'lJ.~ρίΟα; "r,;

πιρ ωτε'Uοιnr;ς. ~

5.

,..

_

Π φς εχων, ~Ixτα την πα:ρ'~ραqιcιν

3',

~ι;ι.αίωjJιαι παρεμ-

Q '
,/ι'
"'Ι>'
-"
.. '
! ..~'
,..'
σΦσεωι; -εις
'τ'ψ' <J1"1.ItfI χ.αι
μ:η πιαιΡ'εJ!Lιια:ς,
tOννε
Χ.NIl""εις
'Υ.wτα,

1. Ή, μετ α τ.ην "sXea't~tY.fav της Υ.α:,α τα έ'Ι αρ.9ρφ 33
,αΠΟιΡάσεως περι aιαλ~σεως της ένώ,,~ως χ.α~ άπα"(ορεύσεωι;
,πιf:τ-ης aρ~:ττηΡιόΤ'tjτος αίιτης ίrπo του ~:1.:χ"τ'l]ρίοu, σιινΕ.χισις
,a':)μ.;J.ετοχης εΙς τoια~την 3ρl%στ'llριόΤT)Τ,χ, ώι; και ~ άνά
π't'uξις ~γετ:χ.ης πρωτ060υλίας 'Προς τοείτο, τιμ.ωρουντl%ι, ·iJ
μεν ''Πρώτ'l1 atιX ποινη; φ:.ιλl%χ.ί~εως .η 3ι~ ΧΡ'l);J.ΧΤΙΥ.ης ποι
'Ιης μέχρι πεντήχ.οντα χιλιιJaων (50.000) a~αΧ!1.ων, ~ οε osuτέρχ οια ποινης ιΡυλαΥ.Ισεως τοίιλάχιστο'/ εξ (6) μ'l1νω,l :ι.αΙ
στερήσεως τω'l π,ολΙΤΙΥ.ων aιχ.αιωμaeτων.

τας a~αι..Φξ~~ς't'W ~,ρω '194 τ'W ΚώOΙ-ιJoς Π cιλιη;ι.ης Δι
χ.ανομ.ία:ς, emorat να ά:σχ.ήσ-σ ;ι.ο; .." 'τή; ;ι.η?Uτ'..~ΟΟ'tlς πιαιΡ'&:νο-, , 2. Έαν ~sv τ~ ΠΡΟ'l)"{ΟU;J.Ε.ν'Π παΡa"(ράφφ ορασ,;'Ι)ρ:~τ'l); ένέ
, ~. -..."\ _ ,
,tt
"
'
.χ"{) χ.α-Θ-' έl%uτ1ι'/ τα a''t'otxeicc ί8Ιοu ί\'~:'1ι:ι.oεί &~ΙΥ.ή;J.ατος οιώ
μov _χ.φι (/L~οοω,l,/ς
την fNωσ'~'V
α:πaφ~ε:ως 't'ρtτ·~l%'YhItην,
iντ-ο; μηνο; Φπο ..η~ e!a τώ 'τόποο QrJ:J.ΟΟ'lδΟΟεως της ,άmφιf- xετ~ι χχι' τιμωρεϊται χατα τας O'χε,:~χ.α:ς περι ,:,x6't''I]; ποινιΥ.ας 8ια-τάξεις. ΕΙς τ1ιν περίπτωσιν ~J.ως,αUΤ1i\l ~ έΥ.Οήλω
αε<υς.
'ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'.

ΠΟΙΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞιΕΙΣ
"Aιρ-l)ιρcιν

34.

, ΨεuιQ.ης 'Ιείαίω.aις ~ ~Mις γε"fO'Yό-;6W.
M~η της .aοοι"l<..φeω( έ4j'X.τα:1. "1.;(%Ι ξ-ιJ;ι.<»I).αρισ .. IXΙ σωιι- α-

't~iωv,iv ~ει ~~r ·έχ. ~ρ~εως Ιε6ιχι,οννη:.ς ψε,1J'~η. γεγ,>-

:ης της χ.ατα τ1ιν ΠΡΟ'l/ΎΟu[J.Ε.νην Πα'?άγρ:ιφο'l ~γετικης πρω
τc~οtιλίας ά'1t<!)τελεί ,έπι6αρυντι;Χ1ιν πsρίJτα:n'l :ι.:χ-:,χ "Yι'l έ7:Ι

μΕτΡ't!O'ιν της 'Π'οινης.

ΑΙ "Ot'lIXI πάντων 't'ω'lέν τφ παρό'ιτι Ν ομο-Θ-ετικι\> Διαιτά
γμα .., 1rρ<>6λεπομένων έγΥ.J.'Ι)μ.άτων έπι6άλλο'lται, έφ' 00'0'1 Υ.ατ'
:χλλην τινα ποινιχ.1ιν aιάταξιν ~ πρ~ξις 31,1 τ:μωρείτα:. 6α
ρόnρ·ον.

10
ΚιΕΦΑ:ΛΑΙΟΝ Ε'.

i

NOMOeEτΙKΌN ΔΙΑΤΑΓΜΑ "Π' ΑΡΙ:&.

ΤΕΔΕΚΑΙ ΚΑΙ MErΑΒΛΤΙΚΑιΔΙΑΤΑSΕΙΣ
"Νρ""ρον

~.

40.

"
J1eef. της-.u,κηοeως

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

"Oπo~ του 1tαρόντο~ ,ιlναφ-ipε..IZΙ ώ~ άΡιtό~ιoν' aI'X.~.:rtoήpcov

ΒΑΣΙΛΕΥΙ ΤΟΝ ΕΜΗΝΩΝ

•
,
ο'
,
,_Ι>
,
λ
ωplσμενo~ νφιno~ το 1tρωΤννCΜ!ΟV, νoε~ται το '7tO uμε·

λες 'Πρωτοac'Χ.siον τηι; laραι; του αωμ.aτεΙo~, or,:λην τ~ι; 1ttpCπτώσεωι; τηι; aιaτι%ξsωc:~ του ι%ρ.s.ρou 22 παρ. 1 ~α~' :ην «ρ
μσaιος 'tUΎXι:mc ό 1tρόεaρος -ιrρωτοal'Χ.ων.
''ιΑρ-8Ρον

41.

Πι@οτΦιπι .. ου 'Ημ.ε't'έeιιι> 'r1tOUΡΎΙΜυ
O"t'O'~J.ev 'X.~1 a,~ιΖτάcraoμ.εv':
~

"Ap.spov f.
Δι)tαkuμα

Πpoααρμ~ 'Χ.ατα:ηΖτι'Χ.ων.

1. Έντοι; ετοuι; dnto -της a'fJJ.oa!t~aωι; τo~ παρόντ'Οι;' 1t~ν
Uφιa:rιloιJ.tvov a'ιιηι.a-τε'iον, ..ο 'Χ.ΙΖ ..αατατιχΟ·ι 'tOU01tOE~~ σε" τε
λεί έν αlJμφωνί~ -ιrρOι; -τΟν ν6μ.ον τοuτον, Uποχρέe,U.αl 01tωι;

'roU ,άν~fέρισ-9%1.
Tot)' ίXιι~α το αΡ.,9..ριιν 20 του Σl.ιν ..ιTtμC%τοι; ~ι~αι~μl%τιι; .. ου
ιiνIZfspsioθιac προς τα; άρχας: ά'It-oλαOOιη, :ιiνsξαΡ1'l1τω~ E-8e>:ι'
,
,
,"
'a6ιιωπι%
Ύινειaι;, 'Π'1%\I'tι% ~α <pUlO't'X.a χαι 'taνoμ~Ίtcr Π Γ
.,

ΤΡOΠOΠOΙήιTg ..ο 'Χ.ιnaa"tιπcx.όν Τνα τοi)το ΠΡοαciΡμoa-9~ χαι 'tSλ~ έν σιφ.φωνίΙ:! 1tρος .. ας aι~.άξει~ του ,,~ρόντoς.
2. Ή ώς ~ 'τροπΟ'Π'Οίφιι; ..-ιiί 'Χ.<rC':m"t'α't'αώ έ,v.ε.ργείται
,at' cnοφι%aεωι; τηι; αννεMUισεως των !Lει..ω·/ Α2μ.62·JG<;.LέIΙ1iς
οι' ciπληι; 'Π"λειαvoψY;φί~ι;

ταUι; Ο/WJΙ; του c$ρ.Θ.ριο~

·..ών

1trJJρδvτ-ω'ιΙ ')(.:ι;! έi'Y.ρη'lφ.έ<Iι'Ij!Ι; 'X.~α,

"Αρ-&Ρω

"~ρoν
"ΈΝνοια

..ης

2.

-aνα,~ρ«ς

1. 'Ανά<ρορ&, ')(.(Χτα -τήν 'ίννoιaν τotί πaΡόν,,;οι;;·&ι.η,sί't'aι'
ε:rΎpαιpoν ~ιaλαμ6&νoν αίη&"'et~ χ.ιιtάξνεργεί;; η ιr.'.xραλιί
ψεως ά~ τινοι; ~,όΡϊάνω αίιτηι;, '!Cλ~ν ..ων &φορωαων εrΙ;

'του "l%ρόνοτοι;. '

4

"

Ί υ ΣυνταηΝ

γματος δικάιώμαΤf?~ του _ά'"αφερεO'~~ι.

Άρμόaιov alχαιt't'ήpIQ'γ.

ir.I

,

796

, "'{)
')0
~at~:-t~ σ.(] f!O'!''''

~..

του

(5).

"
'Ι:
~
,.
Ίtι)6ερνη"ι'X.~ "'ρC%""εις, Μι πε~~1I

42.

,Ι

:%',J.wω'ι;

"','

'IJ

Ι

)ι

4μμεαω; αι...

τφιν",.- περι έ1tαWJρ.-9ώια-εωι; η dntοτ?ο1tη; fι~lκης, ~ 6λι'Χ.i]ι;
,~λι%6'IJ~.

1. ΤΟ; ιx,CI''CI2.σt't121ttLXCιi> o(Κι)I'ι.aιτξ!ων, 'WΛtσtτo~vωf'; άιπΌ ιτ,ης
Cφ;οσιεόσεως 1",005 'Π'α;Ρ6ν't'οs μέχρι τής ένάρςεως~ι; obσ-~a
a'..cιx.~ taχOOι; αύwj, aiw vια -εIvιaι Ο"ύμφω\l'O"l 'Π'ρ~ς τας ac·;z:'t'cXξει.ς wίί νόμΟ\) ..,σ.ποο.
2. ~έ:-Lιnd τω~ b;roiωv
ρ6.8μΙσ'ις εt-Ι>Ι%Ι, σ'tI(J.φ6wως προς
τήν 'Πpoϊσχ~αv V<Oμn-8Sa'ία:ν:aιι:lΨΟΡσις, άιΨrφ,ε ..ω'Π'ίζαιτα;ι έν
-τφ 'Xι~Gτιa'τ:ιnικφ
'Π'poaωρι~", a~~άςtων, Κια-ι9>Ιa't'~έ'fων

r.

2. Δεν 8εωρεί-ταl ό1tωaa~1tΟΤS ννaφοΡ&:-'
ιι) a(ΠjO'Ι; 1tepc 'Π'C%ρ.οχη; «πλων 'Π'ληpoφoριων~
β) evatxov μMQV η ,~ι~ιXGτιa'τt')(.ή -ιr,ραξlι; ένώπιον 'Π'~"~
ι XC%'σt'I)'p!ou,

a

Ύ) iνaιΊtΟιΡaν.ης πρocτφuΓΉ πpo6λtΠO'oλέII'η u1tO 'tt;u νόμοu.

aca

Wroaιxaίως άνισχl.ίρων άμ.~....r, ένά?ξει τηι; ώ~ι:~τι'X.ης ίσχ60.ς
't'Q\) 'Π'~ΡΌV..~.
"Αρ-9ραν 43.

K~ε'~,;ι ~~σ:.ιXξO\ις.
Π ασ~ aιιΧτιαιςις ν&,ι.ο!) ά-~τtί'..έιμέν·1J' 'Προς 'τιΧι; ~ιl%'t'&ςεtς το[ί
oπιzpb'I"tIC" ~21 άv.αφ~?φ.έIIη είς ~έμ.~τx ΡΙΙ·~J.ζόμ.ε",% ίr.;-' au't'oU
ΚOJ't'%ΡΎεtται.

," Aρ-8ρo~ ·3.
Π ρoUπo-9έσειςίm06oλης *'-ιαιΡορας.
Ή ιlνC%ιpopιX ιΚw.f).ι)'ιΙ.ετaιπρ?i; την «pμ~atav iρχήν η
τ.ην OΠPQi~aμiv'I)V αu.της η -τ7;ν νδμ.φ ΙΠ'91'τει)Ο:>7αν -τa&'tΊlν, aύ
'ιI%ται~ε νcχ :Ιπο6&λληται ac' ο!ο~-ή'Π',,'t'Ι ΠΡO'1φόρo~ μelΤ/jΙΙ.

1.

2.

Ή άναφοριΧaέον Οπως:

,.
,
'))'
,
,.
..εταΎμεν'l)
ε.ις"Τηv s •• ψικ:ην ZC%I t.I'1t0rarrailμένη νομί,μ;ωι;,
_
6 περιεχ'!1"Ο oνoμ.C%, ,..ο ε1tωνtιμOν, το OIlOjJ.2 πατροι;. το.
τ

α)

ειναι

αιιν

,,,

,

,. Αρ-[)ρον 44.

,

"ΕΝaρξις ίαχ~QΙ;.

Το 'Π'~ Ν. Δ)γμ.;Ζι ·τί-9t"t'2Ι έ., ίαχύϊ μετ:% ες.μ~νllZις ά-πο
τηι; aηι.Oιa'ιeοο.εώ;ςι '110~ ~Ις τ~ν Έφ't'ι.-L-s-ρί~2 της Κιιδερι\ιφ.εως.

'Ειι Ά·9ήlιαιι; τ~ 30 Δε;<.εμερίο:; 1970

ae
'

)

.φερ'!1

,

" "C%...
..

τα

')(.ι%τα

''!Αρ-9ρον

ΠΡΩθΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝ.

~έ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓ.

ΠΑΤΡΑΣ,

ΝΙΚ.

ΑΓΑθΑΓΓΕΛΟΤ, ΕΜΜΑΝ.

ΧΟΛΕΒΑΣ,

ΙΩΑΝ.

ΕΦΕΣΙΟΣ

ΦθΕΝΑ

ΠΑΠΑΒΛΑΧΟΠΟΤ

ΠΑΤΛ. ΜΑΝΩΛΟΠΟΤΛΟΣ,

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΤ,

ΠΑΝΑΓ.

ΤΖΕΒΕΛΕΚΟΣ,

ΒΑΛΛΗΣ.

Έδεωρήδη και ετέDη ή μεγάλη τού Κράτσυς σφραγίς.
'Εν Ά~ήll2ις ΤΤΙ
Ο

ΕΠΙ

'

,

χqρτQoa'ΙJ-

31

Δε;<.ψ.ερίο:ι

ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

4.

έΎΎρ~ψωι; Ίtl%1 ήηoλO"(ψ.ένω~ r.po;

"Ο'; ά'/ο:ψερδμενον

~ν't'o; ..ου άΠlOλότως άYC%'Yxa!OtJ 'Π'ρος -;o~o XpovtY.Ou' ~ΙC%'aτ~
ματοι;, μ.η~uνC%μ.ένοu π&ντωι; να ίιπερδfι ται; τριt%i'..οντα ~μ.έ-

ΜΕΛΗ

ΛΟΣ, ΚΩΝΣΤ. ΚΤΠΡΑΙΟΣ,

ΚΩΝΣΤ.

τε.'λ Ί1

1. "Αμα τ~ λ-ήψει -της άναψ.ορας, fι 1tFO; ·ην C%~t'tJ άΠSti·SιJ

ΝΙΚΗΤ. ΣιΩΡΗΣ, ΓΕΩΡΓ. ΔΟΤΒΑΛΟΠΟΤΛΟΣ, ΣΠΤΡ.
ΙΩΑΝ.

'..

νετ(%ι άρχη tιπoχρεo(ίται 01tως ά'Π'οφα:ν-9Τ. έπ' cxίι-r.ηι;, ά'ltaντ~Θ''!1

ΝΙΚ. ΜΑΚΑΡΕΖΟΣ, AfΊΈΛ. ΤΣΟΤΚΑΛΑΣ, ΑΔΑΜ. ΑΝΔΡΟΤ

ΚΗΣ,

~
"ι.arαc;εtς

'rΠGΧρe.ωσι; της &ρχης.

ΣΤΥΛ. ΠΙΙΤΤΙΙΙΙΟΣ

ΖΑΠΠΑΣ,

'

uιμsνC%ς

μοιι η liλλα ένlT'tjμα.

Γ. ΠΑΠΑΔοπονΛΟΣ

ΛΟΤΚ.

ι,

~ια~ατηρίo!) η έ .. έpo~έπιαημOI) iTtp:fφoσ!J; 'ItIXpaa ..C%'t'Iy.ou 't''1;

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓιΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

ΤΣΟΠΟΤΛΟΣ,

οΙ

,ΤC%U"t'ότ'Ι'/τ,ος 'tot) ιlνaφερoμένo!) χα! ΤΟt) ίmoϊρά9rJ:Vτος,r.ροχει
μένο!)
'Περl νομι')(.ου πρoaώ1tGΙ>, .. .ην ν/jμ.αηv< μo"φ-ή'l, Τ~II

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΩ'Ι'ΤΑΚΗΣ

ΤΑ

,

~'Π'&rΎeλiLC%, την ~ιs~uνσιν 'Χ.aΤΟΙ'Χ.!.Ζς, τ:% ,στοιχεία της άlττtJ-,
νΟιμ.l;<.ης 't'C%uτότητος η, iλλείψει "(H%ότη;, ..~ ιττοιχεrα"το~

Ύ

ο ΑΝΤΙΒΑΣΙΛΕΥΣ

ο

,

έπων:Jιμ.ίαν, "ην ~.ρaν 'X.C%! -τ~ν ν6μψ.~ 'αUτGU h-ιrpιnώπ'tjσιν,

Έν ΌνόμαΗ τού Βασιλέως

Ο

.,

)

1970

ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΙΓΓΕΛΟΣ ΤΣΟΥΙΙΙΙΛΙΙΣ

'ρας άιπο .ης περιελεόaεωι; -τηι; ιlνC%φορά~ εί; ιx:Jτ-r)v.

'Eav

2.
fι άναφορα -ιrειρlηλ-8'εν εί; άvαρμoaίav άρχην, αuτ'ΙJ
ίι1tΟΧΡ~Οt)ταt οπως, έντος aixe>: ήμ.ερών, a~α:~16&α'!1 τα~Τ'IJν ε!~
τήν ciPILo~~C%ν άρχ~ν 'Χ.αΙ ιννilΊtOινώ7ΤΙ τοίί.ο ιΙ~ τ~,; άvιιφερό
ILe'l'Oν. 'Εν τ~ περι'Π'..ώσει ταό.. '!1 ή πρ0-9Ζ,,-μί::ι -.ήι; ΠΡΟ7Jϊοuμ.e:
νΥις 'ίCαΡI%ΎΡάφo~ &ρχεΤC%t ι%φ' ~ς π~ρlήλ,9εν fι Ctvaq>apcχ εΙς
,τ.ηv άρμo~Ιαν άρχην.

3. Ή είς~ν περιηλ-ι9'εν το πρωτον ~ άναψο?ι% ciPILoafa
.άρχη aόναται, ac' ά-woφιίaεωι; C%lYrη; άνα'Χ.Οlνοuμ~ν'ΙJ; εΙι; τον
ιlναφερφενoν, να παρατε!ν'!1 την πρo-9εσμ.ιaν τηι; -;ι;ιιρ. 1,

μ,έχρι "ρι~'X.oντα 'εΙσέτι -ίμέΡιJς, ΠΡ'OMψ.ένo~ "ep1 ίι1tο~Ο'sων

κοινηι;άρμσatότητοι;
,~,

"ι,;ιιαιτερC%ν με.

λ'

ετ'tJν

1tλιιόνων

.
.,
'IJ O'uγ'X.ιντpωcτιν

trιr1;ρεσιω.:ι.η άΠαι,"οιιαίδν

,

a"tοιχειων.

11

ΕΦΗΜ1ΞΡ1Σ, ΤΗΣ ιl{~BEPNHΣEΩΣ (ΤΕΥ-ΧΟΣ IiΊPΩΤON)

(6)

"Αρ-θρον

5.
ll~C~.«P1CI~oη iίωξι~- ..ων &1tοχρiω'l ύπαλλήλων.
'Η Uπoτoσ ιίιι-οχρέου ιnαλλ~λ(1) ;:αρ.χδασι; >ων
ξ'&ων

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡlθ. 797

Περι άναγκαστ~κων άπαλλοτριώσεωΥ.

σι~τ.x

..o~ παρόν..ο; σ/)νι·:r ..~, &νεξαρτφως τη; πο!νΙίΙ..'η; καΙ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

άσ.. ι~ης εύ-θύνης α~τo~, πει-θαρχικον ~ίκφα auν&v.~·lov έν
ύπl)';ρο-πii να έπιισUιρ'G και την 'Ποινην·της όρι:rτικης -παόσειτ>ς.

Π ροτάσει τoiί Ήμετέρο!) T'Π01>ργιy.oiί Σ!)μ~o!)λίoίl, άπε.~(%

6.

"Αρ-θρον

σίσαμεν και σιατάσσομεν:

Δiωξις ..ου άναφερoμ?νo~.
Ι

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ

Ποινικη ~ίω,ξι~ κατα

.. ou aναφ~ρ.o.μένo:ι ενεκ,α άξιο
ποίνων 'Πρ&~εων τελοιψ.ένων ~ιa της aνα~ρά; έr.ιτι::έπεται

..ην

μόνον μe-ra

ΚΗΡΤΈΙΣ ΤΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΣ

τελικήν έ/π-' αύτης .iπόφασι'ν της αρχης.

Π.εl~:pχιϊoή aίωξίς κατα .. 00 σ.ναφερ~μfνΙ;1> ίI~AATιXo:J,
~ Π'ec."l9.ι~~ίl.iών &'3,ικ ".Ι:.ι.άτωrl τΙ<ιλΟ'J(.Μ.νιωlv· ac α της ιΧνlαιψο
ρ~, .. ~εϊται aca με.τιrrε{ωτ~ρας πράξεω; έκείν'ης, .aI' ~ς

wΑρ-θρον

2.

έ:rvωO-rοποιή-θvιαίιτη> ~ "ελικη ά-πΙφασις.
"Ap.s.poν

άνιi~oριXς, ιάπαιτεί,,=ι~ α3$Ι:Χ της άρμfJaίας

αρχής, "ρο; j)ν ιά:πε ι;8;ύν·ε;αι ~ άναφοριχ. KIX'rιX τ~ λoιπ~
έφαρμόζονται αί aιατάξειΙ; .. ων &ρ·9ρων 54, 55. και 56 τοσ
Kώ.al~oς U; o~νl~ης ΔιΥ.ονφίας.
"Αρ-θρον

1. Ή aναΎY.αστικη άπαλλiJτρ(ωσιι; <Χατικων Τι ιXιρoτι~ν
άκιν~των η ~ είς 6άρος αύτων συστασιι; έμ.πραιμ.ιχτων σικαιω

aίοιι, ώι; έ~ τσυ σκQ'Π'οu τη; ΤΟια~Τ1lς απ-αλλοτριώ(1εω,;,
<Y~!)ρτo(ί και "C'ou 'Τ1tΟ/)ΡΎοuτων 01ί1.ιονομικων. ΕΙ; έξαιρετι
και; περιπτώσειι;, απαλ~oτρlώσεων μείζονος σημασία;, ~ατιX
την κρίσιν "ou άρμο.aίο:.ι ΎποuΡ10U Κ\Χ.Ι tOU TTCO!)pjOU των
Οίκονομιχ.ων, ~ aναγκαστικ~ άπαλλοτρί·ω.σιι; ΜνατιΧΙ να κ'tj-'
ρυσσεται at' ά-π'9ιρc%σεως tOU 'rποuργιίl..ΟU Σ1)μ.~o!)λίOl.i η έπι
τρο'Πηι; έξ Ύποuργων, όριζομέν'ljς ίιπο τούτο/). Ή ιΧπΙφασιι;
τερι Κ1lρuξεως άναγκαστικης απαλλοτριώσεως, σ't'ι!J.οσιεUεται
σια της Έφημερίσος της l{:.ι~ερνήσεωι;.

8.

Δια· Β. Διατάγμ.ατος, έκaισομένο/) "ροτάσει του Ύπο!)ργοσ
των ΟίχονΟ:λικων, είναι a:Jvato; ό κα-Θ.ορι:rμ.Ος τρό?,ο!) μείζο

Μετα6ατικαΙ aια"iξε!ς.
Άlπ'ό τη;

ΤρόΠ'ος Κ'ljρόξsως aνIXyY.~:rttxTj; ά-παλλοτριώσεωι;.

σίαν 'ώψέλειαν, Κ'ljρuσσεται scιx κοινης άποψiσεωι; του άρμο

. Δια την πoινικ~ν Τι πει-θαρχικηνaίωξι'l "oG άναφερ~μ,.ένΟ:J,
ενεκα liξιO'lt'οίνων πράξεών ~ πει-θαρχικων παρα6ιχσεων τε

.. ης

1.

μ.άτων, έ"ιΡ' οα,ον αστη έπιτρέπεταl ίιπο τοίί νόμ.ου, σια S'ιjμο

7.

'Άaε.ια της άρχης.

λ(1)ΜSνων aiιX

Α',

Ισχύος τοσ 'Παρόντος
Υ,χ-:-=ιργοίίνται ό Νόμ.ος
τ.ης εΙςάπ&ντησιν Ur.οχρεώσεως των a'tj-

149) 1914, . «περι

μ.·οσίων άρχων έ'Πι των &π~~αλλoμέ'lων ~&ταί; άν2φορωνΗ, τιΧ
&ρ-θρα 1, 2, 3 παρ. 4; &ρ-θρ!)ν 4 παρ. 21 και &ρ~ρoν ι 5 η:-υ
Α.Ν. 13)19&7, '«περι λήφεω~ μeτρων ΤΙ'/ών π~ρ: τzχε:~;

νος a'ljfLOatbtYjto; των περι Κ1lρuξεως των aναγκαιττικων
απαλλοτριώσεων άποφάσεων, προς μεγαλ!Jτiραν acaaιpcXAtal"
..ων σιιναλλαιωΥ, ώς χαι των συμ.φερόντων των ένσιαφερομ.ένων.
.

2.

Αί προς έφαpμoγ~ν σχεσΙων πόλεω'l άναγκαστικαι άπαλ

aιεξaγωΎ~ς των Διοικητικων Τπ,llρεσιων Δ-r,μοσ:Ο1> Χ7.Ι Νο \ λοτριώσεις, ώς και αί ίιπερ a'ι1μων Κ2Ι κοινοτήτων τοιαυται,

μικων Π ρ Qσώ"Πων

Δ-r,μoσίoι; Διχ.Λ~~·). (:}ς χ=ιΙ πασα iτέρα

σιάταξιι; αν.lφερομέν"l) ε1ς τιΧ σιιΧ "oG παρόντος εισικώς
ρu-θμιζόμεν:ι' -Diμoato: και άντικεψ.eν"l) είς τιΧι; aι(%τc%ξεις

,

t01JtOIt.
-

V

Αρ-θρον

9.

'Έναρξl; 1σχ~(/;.

Ή' ~σχtις του παρόντος &ρχετΙΧΙ α-πο της 3-r,μοσιεuσεώς ΤΟ1>
aca της Έφφερίσος της Κu~εΡν~σεft);.
'Εν Ά~~ν(%ις τ~

30

Δεκεμ~ρίoι;

1970

~Eν Όνόματι του Βασιλέως
Ο ΑΝΤΙΒΑΣΙλΕΥΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ζη'I'ΤΑΚΗΣ
ΤΟ ΥΠΟΥΡΓιΚΟΝ
Ο

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

ΠΡΩθΥΠΟΥΡΓΟΣ

Γ. ΠΑΠΑΔοηΟΥΛΟΣ
Ο

ΑΝΤιΠΡΟΕΔΡΟΣ

_

ΣΤΥλ. ΠΑΤΤΑΙΙΟΣ
ΤΑ

ΜΕΛΗ

ΝΙΚ. ΜΑΚΑΡΕΖΟΣ, ΑΓΓΕΛ.-ΤΣΟΤΚΑΛΑΣ, ΑΔΑΜ. ΑΝΔΡΟΤ
ΤΣΟΠΟΤΛΟΣ

ΛΟΤΚ.

ΠΑΤΡΑΣ,

ΝΙΚ.

.ΕΦΕΣΙΟΣ

ΝΙΚΗΤ. ΣΊΩρια:, .ΓΕΩΡΓ. ΔΟΤΒΑΛΟ Π ΟΤΛΟΣ, ΣΠΤΡ.

\ ΖΑΠΗΑΣ, ΙΩΑΝ. ΑΙ'ΑθΑΓΓΕΛΟΤ, ΕΜΜΑΝ. ΦθΕΝΑ
ΚΗΣ, ΙΩΑΝ. ΧΟΛΕΒΑΣ, ΙΩΑΝ. ΠΑΠΑΒΛΑΧΟΠΟΤ
.ι\ΟΣ, ΚΩΝΣΤ. ΚΤΠΡΑΙΟΣ, ΠΑΤΛ. ΜΑΝΩΛΟΙΙΟΤΛΟΣ,
K~N.ΣT. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΤ, ΠΑΝΑΓ. ΤΖΕΒΕΛΕΚΟΣ,
ΓΕΩΡΓ.

ΒΑΛΛΗΣ.
. -'
,

Ό ΕΠJ ΠΙΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΗΗΣ ΥΠΟΥΙ'ΓΟΣ

ΆΓΓΕΑΟΖ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ

3. Αί ur.ep τοίί Δημ.ο:rΙ'Ο:J Τι 'Ιομικων προσώπων σ'ljμοαίοu atxaiou. η σημοσίων έπιχειρήσεων Τι Υ,οινωφελων ίSρuμάτων
άνψαστικαι άπαλλοτριώσεις ιΧιροτικων ιΧκινήτων χ"t/.ρuσ
<10νy~ι ac' <ΧποφcXσεως τoiί νομάρχο:ι. Ό νομιχρχης, άντι αν21κ=ιστικης άπαλλοτριώσεως, Μναται να 7.ροδα(ΨΩ, σιιΧ λογαΡΙ2σμον tOU Δημ;οσίου, εΙς ά-π' ε~~είας έξαγοριΧ'Ι τοιούτων άκι
νrιτων, έπι τιμήμ.ατι κα~oριζoμένφ σι' έκ~έσεως των άρμο
σίων oΙκoνoμικoiί έφόΡΟ1> και σιεΙ.Υ9uντοiί γεωργίας, έκπροσω
πων το Δημ&τιον κατα τ~ν σύναψιν. της σχετικης σιιμ~άαεωι;.
τα αύτα Ισχμο!)ν και έπι απαλλοτριώσεων ιΧατικων άκινrιτων,
κειμένων έντος των, κατα τας κειμ.ένας σι=ιτ&ξεις, ",/εΙ)
έγκεκριμένΟ1> σχεσίο!) πόλεως σιαμoρφω~έντων .01κισμων, ε1ς
τrιν 'Περίπτωσιν Se tIXUt"l)V, ~ κατιΧ το προηγούμενον έSάcpιον
εκ~ε-σις σuντc%σσεται (ιπο των άρμοaίων οίκονομικοu έφόρο:ι
και τoiί διε~:ιντοG τεχνικων UΠ'ljρεσιων. Δια Β. Διιχτ.χγμ2τος,
ixScaOtLi'i'ou προτάσει 'tou ΎTiο:.ιργοG των ΟΙΥ.ονομικων, συνα
ται να τί·9ενΤ2Ι ανώτερα ορια έκτάσεων, έζ(' ων έφαρμΙζε
ται ~ παροίίσα Π2ράγραφος Κ2Ι να ρ:ι-θμίζεται πασια λεπτομέ
ρεια έφαρ.μ.oγ~ς των ~Ι2τάξεων τ:xιίΤ'lίς. Ή παροσσα παρά. γραφος Sev έφαρμόζεται έπι άκινrιτων, κειμέΥων έντος των,
κ~τα το αρ~ρoν 14 του Ν.Δ. ιΧπο 17.7.1923 «περι σχεσίων
πόλεων, κωμών Υ,2Ι σwοικισμων τοίί Κράτο:.ις Κ2Ι οικοσομης
α~των», ζωνων πέριξ των έγκεκριμένων σχεσίω'l πόλεων.

4. Άρμόσιος 'Vομ.χΡΧ'tjς προς έφαρμιoγ~ν των Sιατάξεων toG
παρόντος. είναι ό τ~ς r.εριcpερείας. έν li κείται το άπ:Χλλο
-τριουμενο'l άκίντιτον η το μείζον μέρος ιαύτου.
~ Αρ-θρον

Έ"s«!eήδη κa~o Iτέ'Dη ή μεγάλη του Κράτους σφρα.,ίς.

Έν:A~fιναl; τ'Ω/31 'Δεκεμ6ρίο!) 1970

Κ1jρuσσονται κο:τα τας εισικας περι' τουτων σΙ2τάξεις.

.

2. '

Π ροi)πο~έ:rεις κτιρμξεως αν2γκαστικης απαλλοτριώσεως.

1. Δια την εκσοσιν άποφάσεως κΤ,ρυξεως αναΥκαστικης
ά"Παλλοτριώσεως άπαιτ·o~νταl: α) Κ τηματολογικον σιάγΡ2μμα,
ε1κονίζον την ιΧπαλλοτριωτέα-1 εκτασιν και ται; περιλαμεια-

ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗχεΑΣ(ΤΈΥΧΟΣΠΡΑΤΟΝ)
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νoμ.eν::c; eπι μ.ίρου; ιaΙG1t.ησίΙΧ;. β) Κ '1:'ΙΙμ.α.dλΟΎΙχ.Ο; Ά 'ιtίvaξ,
fOU; eC1tαζΟμ.eνοu; iaιοχ.~τα;των ά-.tαλλo..ριo~-

-έμφ::cίνων

νων nινή .. ων, ..ο eμ.6::caΟν- e1tιia..ou ..οtt.. ων, ώ; 1tal Πιiν.α

..ί A~ρoν.6,

'ΑΥφασ.. ι1tη<iUλλο...ρίιΗ~~ X;ΙX"~ ζ.ώνα~ .

1tai ιΠόζημ,ιωaις έπ' ~~ιzλλιi-(μ.α .. l.
"
Δ' .
1. 'Επί Άιhφαστιxων ~αλλ1ι.. ριώαεωνU1tερ. 'TOQ φΟΟ
,σίΟ,υ .πρO~ ii..eX~aIV~ aτ,μοσιων _Ιρ-jων" ή ~ Ιρ"(ων ,Mιν~~ώφ:.
λ"ια'"
.. aI 6~.. ασι.ς χαι 'Itleoν
..τις
.....,. C!UOJa.at '1"- aπαλ., lot/'lIou
Γ
"
- ιΠαι .. o,-...
.... έν1:ι~.. aIa ..ο ύ1to' i1t..ileatv Ιρ'tον~ένeργοuμeν1j~
ΠΡΟ.ς.
,
.0'1 nooπoy τουτονάπα:λλό"-ΡΙ6xreως' '}(.ατα ζωνας.-. ' :,'
. 2: 'Η ιΠαλλοτΡίοιΨΙν,! e1tτααlς 'ItetIt?-~6ιiνel 'ζ:Ινην, ,χει",
μένην έντ~ ή' nτeις ρψ.οτομιχου η~~ χαΙ i1t..~ινομ.fνηv
πέριξ·~ %ατά fIooηy.,g; ..00 χώ~oυ .. ou ύπ{ έ1tτέλωιν' SPIfίtI '1t::ci

τα χΥρια: oπpoaatOpcaτI1tιX σ .. οιχei'α .. ων έ'!t' αυ.ων ύφισ';~ίνων·

xα.ιισxεtιων. 'EΛtι ~αγxαστι1tών άΠΙΧλλο ..ριώσeων, 1tηροοσο-

μ.ένων χ::cτα .α; ecaΙ1tας aια.. ιiξeι~, τιX~ πρ06λεπομ.ίνα; ύπο
.ο!)

clp-t)pou 1

"
,
k τoo π::cροντος,

παρ.

, .,

,

ιΠαlτουν-;αι τα ιιπο του-

των Ορι~όμ.eνα: στοιχei'α.

2. Δια ττ,ν 1tΤιρ!)ξιν ~αΎ1tαστ\}(.ων ιΠαλλοτριώάεων 'π~oς

έχτέλeσιν .. cZσYjς φttaeως Ιρ"(ων οi'Χ.ονομ.ι1tjjς ~απτuξeως ..;j;

χώρας ~ εριων -t)ep~eia~ έχτιίχτων Μινωνίχων aνl%"(x.ώv,
ιZP1tei' άoπlotW. aιιi-(ρ~μα Οριζ.ονΤΙΟΎραφίας, eC1tOvttOV .. ήν aπαλλοτριωτέαν Ιχ.. ασιν, μ,ε.α μ.νeία~ έν τή άπο<Ριίσeι χηρυξιως

,

iv:!,.aιpi~ π~ό; αUτόν. ι
,,"
"
'\
._
3-•. 'Η ιΠιιίλ.λo.~ιoυμνη e~"(ZG'I; C!eoν .να· :-χρφΗ!'ΟΠΟΙ1j-θ-'!Ι

της ΤOΙ~ΤYί~: ιΠaλλo~ριώσεως περΙ τ« μη, .ηρ~σεως _.ων
C!tιX .00.O_·i~eacv Ιρ~ν, -e-ΗV 1tολεο8ομt~ηv '&ναίJ,6ριpωιη'"
λοιπων δρων ~ πρOU'Πο-θ-έι3ων. ΤΟ χττρ.::c'..ολΟΎI1tΟv aιιi"[ραμ.μα της'Περroχ~,c ..ήν1~ρ.tmv ~oofj-B:,'Uxώ.v,,~ '~ξ~νιρ«~l1ων ,'f:Q
χαι Ο 1t'twατολΟΎΙΧeι; πινα!; 8ioν
συνταχ-θ-ουν, έ~ -r;i 'ItEpt- . '1tύρίOv,f?Jον~W3''t~ω.. , ή '1.~p(i1'# "ι Μ! ~~ν hιtJ.{~Ύ~ay_.
πτώσει ταuτ'{j, εντοι; προ-θ.εσμία;, οριζομέν"lς C!tιX, τ~ς ~Qfiί810Χ"''f1l1lωv , παΡιΖχωρηuω\l ωι; ανο;άλλl%"(lLi% ε,~ ac~ιxl~x~.~
σεω~ XYίpύξεως.,I~ ά:νl%"(χασΤα.ης άπαλλο.•ρtώσέω; χα& μ~
cnQζ"ΙiLlώCreω~.
. ~ , .~.
' . ' ,.,
ύπερ6ιχινοόσης το έξιίμ.ηνον, 8υνaμενTις να πlXράτα-θ-~ ~I'όμόίi%~
4. 'Εν -ήj' ci=οφιίaειχ"lρuξε(;)~ .άt~x!.CcrτI~;j; ci1r«λλο.ΡIώ.:. ,
ά:ΠΟfιίσεω; i1ti εν είσέτι τρίμηνον. τη; 1:ρ~~~ίa~ -rau'1j; -σeως ;';~Ις έχ .. Ιλεσιν των~ρΌ.6λέΨe~v 'ltOlsoC!oμoIYoώv ιrχι~ίων
παρεΡχομ.ένΤι; άΠΡ<Ζ1tτοt), Τι ιΠόφaσlς 1tYjρu~e~ Hj; ·chortX..a - ή πρbς έφαρμ.ο"(ην ΡUΜO"fίμ.ι~y ..οιου..ων η χιίριν ΆVιnλάαε<ι>;
στ!χης ά:παλλΟΤΡιώσeω~ -t)εωρείτ<;χι αυ .. 08ιxαί(ι)~ cZνau"I-θ.siaa.
~.'" C!ι«μ.ορ.φώσεω; ευρtι~έρων περιοχων, έν· au~ιZp't'~asl προς τα
. ·'aiiC!ta ..aU.. i, 8υνατα:, -rόαον ei; ,,"ς περιπτώl1εΤ~ ά:-;t<;clXo3. Ό voILSu; Τι Χιίτοχος 1tτημ,άτων, ..ων οπ!'iων προ'Παρα- τριώcreωv 1tCJO;ιX ζώνας. δσον χΟΟ εΙς 'tα~-λοιπaς ιΠαλ~ο-rριώ.
σχευιίζeταl Τι ~::cιXαστιxη ΆWαλλoτρίωσις, ύποχρεοuται ~πως
σεις, ναόρίζή.. aι "(εγ~1tώς, O-rl ε~ 'Π~ .. aις ή ε{ς ,,.,νας .. ων
έπιτρέ1t'{j ττ,ν έπι τουτων έ1tτeλεσιν.•ων ιΠαρl%ιτ~τ~ν προ· a!1tl%ιοuχων ιΧ1tοtημιώσεως ~έλει 1rιχραχωρή-θ-;j ώ~ 'iντιίλλα1tαταρ1t'tιχωv έρ"(α~ιων, προς 'Χατάμέτρησιν χαι σuν-rαξιν των Ίμα, ~Τl ιΠοζ1jμιώσεως el; χ~α; C!ι-a μέρος-'ητο δλον αυ;
C!ΙIΧΎραμ,μ.ιίτων. Ή έχτίλεσις. τω.... έρ"(ασιων τguτων !!έον νΙΙ
της, nlvφov 1tε.Ριοοοιax.Oν στοίχείον , i,ά-rι%' .. "_~r.~si~txoij
μ,η παρα:χωλU'{jτην χρφιν χαί 1tιίρπωσιν -rou ·"Χ.τήμ-α-rος: Ό νόμου ε;;aι~ώτερον Οριζψ.ενα.. '

V"

6::cρυνόμ,ενoς C!tιX της aαπιίν'tjς ιΠαλλο't'ριώσeω; tmιχρεoυται
ιΠο1tατάστασιν πιίσης τ:ιχo~ 6λά6ης ή φ-θ-.9ρα;,'itροeρχο
~ίνTις έ)!. -r;j; έ1tτελέσεω~ των ά:νω'tέρω πρoχ~τlXρxτιxων έρ

ei;

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ Β'.

γασιων.

ΣϊΝΤΕΛΕΣΙΣ Τ,βΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΣ

." Αρ-θ-ρον 7.
Tpm; συντελίσεωι; 't;j~' cZπαλλOτριώσεωtσ:

Π εριεχόμ.ενον -r;j~ ~1%"(1tlχστιχ;j; άΠlΧλλοτρlώσεως.·

'Ή ά:ναΎχliaτιχ-η ιΧπαλλοτρίωσιι; άχινήτο!) σιινeπιi-(εταl αίιτο
~ιχαίως Υ..αΙ .την ιF.tlXλλOτρίωσιν παντο; έπ' ιχύτου υ .. ιίρχον .. ος
1t.ίσμ,ατο~, μ,ονίμο:.ι 1tατασχεuη~, aiv8pot) ~ φυτείας, ώ; χαι
πιiν.ων τω,ι χατα ...α αρ-Θ-ρα 953 χαι έπόμ.ενα του 'A4'τιχιjυ
Κώaιχοι; Ο't)O'ταΤIΥ..ων του πp~μ,ατo;, εστω χαι
αυτ:ι a$.v
περιελr.φ-θ-'tjσιxv -ΡΤιτως είς τΤιν περι Υ.Τιρύξεως της άπαλλο
τριώσεω; ~;;όι;;ασl'ι.

av ..

Μνεία ~ly.α:ιolJχω'ι.

'Γη; ::i:ναΥΥ.α:rηΥ.ης άπαλλοτριώσεω; ά:φ-ι.ιρώσΤιΙ; είς .0
Τοραγμα, ά:νεξαρτήτως τo~ προσώπο:.ι -roG μέχρι '~ΤTις Υ.:.ιρίοι)

Τι σικαlCιIJχO:.ι αυ .. ου. ~ τ:.ιχΟν έσιrαλμένTι ά:ναΎραφη του όνομα
τε-πωνύ;ι.ο:.ι -routC>u ~ Υ.αΙ ~ πλήΡΥίς παρi%λειψιι; αίιτο5 έν τ~
::i:ποφάσει Υ..1jρύξεως -rr,:; άναγχ.ασταης ~παλλoτριώσεωι; ή τφ
Υ..Τ1jματολΟΥαφ πί,ιlχΥ"Ι Τι τφ σχεδιαγΡ2μματι, οίισόλω; έπΤιρεάζει το Y.~ρoς ταύΤ1jΙ;.
-

Χρόνος Υ'1jρύξεως -rr,:; ά:ναΥΥ.::cσΤΙΥ..-ijς ά~αλλoτplώσεως,
Ή άναγχ.αστιΥ.Τι άπαλλoτpίωσlς'~εωρείται χτ,.ρt)χ-Θ-ε'ίσα
σ1jμ.{)σιεUσεως 't;j; περι Υ..ΤιρΥξεως lΧύτης άΠfίφάσεως
δια
Έφημερ ίaος tr,:; Κu~ψιήσεως. έπιιr:.ιλασσQμ.ένης "r,:;
διατάξεως -roG αρ'9-ροιι 1 .. αρ~ 2 -roG παρό-ιτος.

1.

ά.. ο

-rr,;
-rr,;

Συν~ελεσις -r;j:; ~l%"(xaaτI~;j; <iπαλλο;rριι!>αm; ι2x.ι~
νήτου, έπιφεροιισα χτr,αιν' της }(.Uριόiητο~ ή.σU ..συστα~έν",O;
επι άλλοτρίου πριί"(μ~.oς έμ.πρl%"(μ.ΙΤ-rοtl atχ.αιώμιαΤΟ; 'Itap:i -rou
ίιπερ οίί ή τοιαυτη cZπαλλoτρίωσις, έπέρχεται άπο ~;j; ιί; .. ον,
aI1taIOUXOV χαnδολ;jς της πρoaC!tΟρισ-θ-είσης προσωρι'ιω; Τι
ορισΤΙ1tως άποζη",ιώσ«ι>;, ltaτΙΙ .ιι αρ-θ-ρGl 18 χαΙ έ1tόμ,ενοι' τoiί

1.

aca

παρόντo~, ~ cZπO, .• ης
-της 'Εcpημ.ερίaος .;j; Κυ6ερντ,σεω;
oημ.oσιεύαeω; της ~ης et; το' .Τar,ι.ei'ovΠ apa:Κa.. a.f).'tj-

1tών χαι Δα;νείων, 1t.IΧΤι:Ζ το αρ-l»ρoν 8 .ου παρ'όντος xατa~σδωι;
~.ης άποζ'rjμιώσεως-τ«>Jτη;. 'Ε&ν υπόχρεων πρό~ xaταooλ~ν
τ.ης ~οζ'rjμιώσεως etνat·.o Δημόσιον, Τι σ'U)/τίλεσlς ...ης ~crr·
χασΤΙ1t;jς άπαλλο.ριώσεως έπέρχεται και cZπo της ύπέρ του·
σιχαιουχοιι της άΠQ..ζ1jμ.~ώσεω; έ1tC!όσεως του οίχείου χρ'l)μ,ατι
Υ-ου έντιίλμ,ατος πλ 1jρωμ..ης.

2. Σιιvτελεσ-θ-eίCf1j;, χατα τα έν .'ij παρl%"(ριίφ<μ 1 'cριζό
μενα, .. ης ~l%"(χαστIκ.ηι; άπαλλοτριωσεως, Ο ύπερ 03 αG .. η
πηρεουται δπως έπιμ.ελ'l)'9--~ ά:;uλλ-ητι τ;jς μ.εταγρaφ;j; εΙ;
τα οίχεία 6ι6λία μ,eτ~ραφων τη; ιΧποφΙΤσεω; χηρυξεως αυ
της, αuνoOευoμ,ένη~ ύπΟ .•.ης πράξεως έξoφλ~σεως ~;j;ιX7CO~
ζ'tjμ.ιώσεω~, ~ της C!ta .;jι; 'Εφημερtaος της Κυ6ερν~αiω~ 8,1jμ,οαιεόσεως της παραχατα-θ-εσεως ταΥτης, ~ .ου έ~o-θ-έν .. oς
o~utou χρτιμαΤL~ου έντιί):.J.lχτος πληpωμ~ς. Ή μεΤΙΧΎραφη
α~τη OUνατlχl να ένεργ'tj-θ-~ 1tαΙ έπιμελ.εί~ πlXVτο~ ivaI~ιpiPo ..
μενοιι

..
"Αρ-θ-ρον

8.

Π αρaxατιί-θ-εαις ιΧ-ποζ1jμ,ιώσεως.

2. Αι,φις αΥ..:.ιρώσεως ένώΤοιον .05 Σt)μ.60:.ιλίο:.ι της ΈΤοI
Υ-ρατείας χατα τ·ης άΤο·οφάσεως χ1jρύξεως τ~ς ά:ναιχασΤΙΥ..r,ς
~r.αλλΟ'tρι(~σεως, ~σχο:.ιμiνΤι έντος τριάxCι'lτα ~μ.εpων ά:πο της
ΟΤιμ.οσιεύσεως της περι ~παλλo,ριώσεως ά:"Ο(jlιίσeως είς τΤιν

1. Ό U7tόχρεω~ προς πληρωμ,~ν της άποζημιώσεως, o~
να.αι, άντι 1tατα60λ;j;, νΙΙ Υ..ατα-θ-ίστι την προσωρινως ,η. δρι

'EφYίμερί~α -rr,; ΚυΙερνήσεως, ·σuζYj,είται το δραΜτερον έντος
έξ+ιχfίν,α ~μερω'l
-rr,:; Υ..ατα-θ-έσεως lXίιτη~ είς ΤΟ'! Ύραμ-

ixao-θ.;j -relSIrlacxo~ άπόφασις άνφωρίαεως αό-:οσ. Ό μπ6..
χρεως .aύναται, Ομ.οίως, να χα.α-θ-έσ:τι. έχ της: ιiποζημ:ώσe:ως
το ΠΟισΟν αίιτ.ης, 0ι' Ο ώ,ρία-θ-η ~πυηaι;, 'Χa.,ά .0, 'Πα?δν, ·η.ι;
δΡ.ως ~εν -παρεq-tWη e!n..tl ~πo -r~aIYoiwόxOιι.", ...•
-."

,
ματεα

ι
'toutou,

m

~\

ι

,ι

η οε εΤο! τηι; IΧΙΤ1jσεωι; τα:.ιτης αποφασι; εχσιf

"

-

"

"

δεται έντος τριάΥ.Ο'lτα iιμεpω,1 άπο tr,:; σ"ζΤιτr.σεως.

:7ΤlΥ..ως πpoσ:~ιoρl,σ-θ-ε!σαν Τfίια~τ'rιν είς το TCXΜ~ίoy Π αp(ι~α

.. α-θ-ηχων χαι Διxvείων, ~π!ρ του C!IYoatouxoutiav C!eνl.x'{j είαiτι

.,-

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ -ΚVΒΕΡΝΗΣΕQΣ (ΤέΥΧΟΣ npgt~)
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2; ΤΟ T«μ.εlrιν Π "ριn.«τcι.fJ.Yjχ.ων'1.αl Δ«νείων άπ08ίcει το

,: 2-; 'Η 'Ι:~ραΎΡ:<tφ~'8t:Χ'1.όπ't'SΤα! χαι 8ια τ.ης uπο τo~ 8ιx~ιoόχου της ~"'ιlLιώσεωι; Uπο60λ.ης αίτφιως .,.ρός: α) οαα-

- χιχτaΤ«),εν πOO'jνεE~ τον; άν«γ~ωρl~.fJ.έντα BI~αι~UχOν, έπ!. ΤΤΙ
r.ponoIJolaeJ Τ'lIΙ; Τtλ~σι~ιχοu ιX'Itoφασεως 'Περι «νaγνωρίσε{,>ς

"1ΤΙ'1..ην Τι BΙOΙ'1.ητι'1.~" άναΎVώρια-ιν, ()) ε'ίσ1Cραξιν μiΡΟtJς η -rou

αότου. 'E1t~ση~, άπαa oae ι τ08tαμ~ παρoχ~ν της όΡΙ7·9εΙα-Υίς 'σγνόλΟ1J Τ~ άποζor~J.ιώσεως χαι Ύ) άν~λφιν της :Χπαλλο-

έϊtυ'l)σεωι; χ«τατε-8ιν ποσόν, έπl τ~ "'ροσκομ;ίαεl των CI'1.Gt:OλογηΤΙ'1.ων 1C«ροχη.~ ..ης;έϊtυ'l)σεως ..αύτης.
.3. Ή '1.ατά.s:εό'lς της ,πoζημ.ιώσέω~ εΙς τΟ T~μ~Όν Π αρ~χατα.fJ.'Ι)'1.ων χαl Δ«νέίων είναι uποχρεωτ 1'1.'1) , οταν το άπαλ-

τΡι~εωι;.
•
3. ΤΟ Blx~ίωψx πρoς8α~α-τlxoν προα-aIΟΡΙσ'ιJ.bν τ.ης ~πo-

ζφιώσεώς 8έν uπόχειται εΙς την παρ~γpαφην τo~ π~ρό'lΤOς
&p.fJ.P(fu ..

"α'
• r
ιι.' ,
~,.
(\'
,~
λ οτριwvεν
41\.lνη"ζiν <I~ρυνεται <.11 UΠΟV'l)Υ:ιις, '1.αΤι%δ'χεσεως'η

alεχ81~σεω.ς, ~ δ .. «ν Qφίστ«νται αίτίαι., άφορωσαι είς :;0
πρ6α-ωΠt:lν.' 'tou 8tx«toUχou; η ένεκα ευλόΎΟΙ> ά6ε6αιότητο.; περ\

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'.

τΟ.πρόσω1tQ\Ι'<ΤΟU; άλη.fJ.Qυς 8Ι'1.«lούχΌΙΙ, σuμ,φώνως.πρΟς το :Χρ ΑΝΑΚΛΗΣΙΣ ANAΓ~AΣTIKHΣ ΑΠΑΛΛΟ1ΨΙΩΣΕΩΣ
-Bp'0,l 43~4~τoυ 'A~'Pl,.ofJ Κώ81'1.0ς, κα.fJ.ίστα.. aι a8uνατος- .~ έ'ι.·
"Α,ρ-θρο'l 11,
ά~ιΡccλέr~_ '1.«ταδολη- της, αΠόζνιμ.ιώσεως.

.; 4~ Π ~α ~ιαφ-oρα 1t'ept την άπ(ιaOO!'1 UΠΟ .. οίί TiX;J.EI()'J Π αρ~- '
xa.τi.fJ.:rιy;ωvx.~l 'Δ~ιω:ιι είς 'tO,latMIOUχOV του κα-:~τε
-Bέντo~ ποσου λ6εΊa.1 δρlσ.. l'Χ.ως UΠΟ .. οίί 'Χ,ατα..:..το ;lp.fJ..pO'l 18
παρ. 1"0Υ Mρ6ν7;D~ ciPIJooatO!J aααστ'l)ρίοu, '1.ατα ,τη:ιι t;Jtb του
Κώ'al'1.0ς Π OλIτt'X.η~ ,Δικονομίccς ~ρο~επομέν'l)ν 8ιαaίκGtσί«ν
των'άσ~l;mτ~ν μ,έτρω'l.
.

5. ΤΟ Δημόσιον '1.ιzl,'"O. Τ~t,iο:ιι- Π αραΥ.,ατα.fJ.'η'1.ων x'cc;, Δα

.

., νείων,χ.aτα6ccλόντα τηll'άποζνιμίωσι'l εΙ; τους 31'1tασ:;ικω;

άναγvωρlcτ.s.-έ,IΤας aαιχιοl1χοt>ς, άπαλλφ,σο'lταl =Τις ~πoχρεώ
σεωι; κιχ! ε,ΙΙ.fJ.ύνης εναντι οίοu8~7t'οτε 'τρίτοι> aιε'1.aα'l)το~ Ύι έμ-'
φQYί~οντο~έΦ)τΟΥ. ως
ολφ .η έν ,μέρει άλ'l1~'iJ 81'1.Gιιουχον,

ev

~tιχτηΡ1)uρ.ένης,. μδνΥι" ".ης εν«ντι των τελιυτιχίων το\ιτ(,)ν ε~-

. '%:ιιη~ 'tο~είd"itt>άξ«ντος τ~ν άποζημίωσιν.

Au:roat'1. atlX άνά'X.λYίO'Ι~ αναγκαστιχ.ης άπαλλοτριωα-εως .

1.

'AναΎX~Ιx..η :r.:αλλοτρίωα-ιι;;. ρ.~ σtJ'Iτελεα-.fJ.είσα, χατιΧ

'τα έν &ρ-8ρφ 7 παρ. 1 του παρόντος όριζόμενα, έγτος ένος
χ.αΙ .qμ,ίσεος ε'τοuς

ά'lto τ.ης iχ~ό:rεως

τ.ης 7tρο.σΟιοριζοόσ'l)ς

ΠΡ1)σ.ωρcνω; ~ όριστιχ.ω; τ.ην άποζor,μίωσιν Οιχ.αστιχ.ηι;; άΠΟιΡά
'αε"(ι)Ι;, .fJ.εωρείt:ιι ως; ~ΤO~Ι'1.αίως ιΧναΥ.λη-Βείσα. 'ΑναΧλη-Βοεί
σης; ;α\ιτ0.8ικαίως τη~ ά'lαγχαστα1jς; άr;αλλοτ.ρ ιώσεως;, λόΎφ
μ~ '. φπρο.fJ.έ'σμ,bu' '1.~Τα~oλης ".ης;δριστιΧώς; προσ~ιορισ.fJ.εία-'Ι)ς
ιΠoζφ.ιώaιως., ό uπέρ οlδ ή τoια~τyι ά;παλλoτpίωσις;,Oιx.αlo~
ται ei; έπίσχεaιν,τοσ άπαλλοτριω.fJ.ένΤQς μέχρις έr;ια-τροψ.ης;
τ.ης τuχο'l '1.ατα~λTι~είσης πρoσωρ~νης; ά'ltOζημ.lώσεως;.

2.

Θεω.ρείται έπίσ'ljς; ως αύτοοιχαίως ά'lαχ.λΨείσα ~ ιΧναΎ-

Καατιχ.η άπ~λoτpίωσιι;, έφ' 00'0'1 έ'Ιτος τ,ρl,ετίας; ά'lto τ~ς; '1.η

6:. ΤΟ Tccμ.e:ίoν· Π ccριn.ιΧτα.fJ.ηχων ''1.αl Δανείων ~ύναταl ν~

Μ'tα6cίλ'(jεiι; .. ον δl'1.ιχιοίίχο'l ,,~ν άΠΟζημ.ίωσlν χαl 'ltpO τ~~'

~cκασ..c'1.~~ άνα-rνωΡίσεως του 8ικαιοόχου, με .. ' έλείΧΟ'1 τώ'l
. τίτλων 'Ι8Iό1<:τησία; '1.αl σ6μφωνο'l γνώμ.'ην της '10μιχ~ς α~τo5
U1t1)ρεαίllς.
'

"Aρ~ρoν 9.

'ρύξεως αότ.ης ~εν ~.fJ.ελε '1.α.fJ.ορι'α-.fJ..η. ~ΙΚll'aτικως;

."

έξω8ίχ.ως,

~ lvεκαταuτ't)Ι; πριισωρι..,η ." όριστικ~ άΠOζ1ί\Lίωσις;. Π ΡΟ'1.εl
μένιιι) περι cX'Ιαγχαα-ΤΙ'1..ης; απαλλοτριώσεως προς
σχεaίω'ι _πόλέων ~ 81α τ~'1σ\tvτ~ρησιν ." άνεύρεσιν
τω'; και έν Ύέ~ει at' άρχαιολογl'1.0υς σXOίtOύς, α~τη
ώα-αιίτ,ως; αι'ιΤΟΟΙ'1.αίως άναχ.λη-Βείσα, it" C~o'l έ'ιτος;

έφαρμ,oγ~'1
άpχαιoτ~
.fJ.εωριe:ίται
OY.tGt'stfIXς;

άπο της '1.'IJ'P~ξεως αtιτ.ης 8έ'Ι ~.fJ.ελε χα.fJ.ορισ·~.η, ΟικασΤΙΥ.ως

Σιι'lέπε.lαι τ.ης σuντελέα-εως; τ.ης ~ναγx.αστ~~ς
άr.αλλο .. ριώaεως.

." έξω8ί'1.ως;,. ή ενεχ.α ται)τν;ς r.ροσωρι'l'η ~ όριστικ.η ~πoζ'ljμ,ίωσις.
-'

1. Σι>ντελεσ-Βείσης ..η~ ΆVαγXασΤΙ'1.ης απαλλοτριώσtως, ό
t~ίοχ.τήτης - του άπαλλοτριω-Βέντος, 1Cας νομ,ευς,
κiτοχος;

του πα.Ο, όντος Iί~.fJ.,~OI)
3. '1C.1 vh'Jo~τ,.:.'Jo τιΧι-1 1.π.,α~~"'I"~&r!Jοuι' Γ
Ι Τ .. 1 χ.αΙ
•
Γ
α\ιτοaΙ'1.~ίως έπερχομέ'Ι'Ι) άνάΧλησις ά'lαΎχαστιχ..ης; άπαλλο-

ταότοu, ~ως xl%tCiOcraoή1tOi! τρίτος, -ιλκων 81'1.αιώματα έξ αυ~
τώ~uποχρeοuται, οπως, έπι Τ'Ϊi'έπρ&φφ προσ'1.λήσεl τo~ jr.Ep
o~ .;, τοιαύτ'" άΠάλλοτll(ωσlι-, 1taP,aMa't1 Το άπαλλοτρlω.fJ.εν

τριώσεως; .fJ.εωρ,είται μ,.η- γενομένη, ·ε1ς; η,ι περίπτωσιν, έντος;
έξαμ~'10I> άvα:ψεΠ'τα1jς. 7tρο.fJ.εσμίας ά'Ποτ1jς έx.π'l~.ης των έν
ταίς -παραΎράψοις TGtut~tς; προ-Sεα-μ.ιω'l,
ό κα.fJ.' οδ ~ άπαλλt:lΆ

n

Ί

1"..

"

11.

έλεύ.-8ερw εΙ,.. τουτο'l έντ>. .. δέκα ';'lIeP!J)-V.
...
ν"
. 'Ι'"

2. 'A.pνOUΜέ'IOυ του tatbχ.τήτοi.l, τοίί .νομ.έως ." χ.ατ6χο:> 'tou

άπαλλο .. ριω-8έντος, ~π«ντoς τρί .. οιι βλχ.ο-;τος aικαιώμ,ατα έξ
αότων, ν~ 1Cαρα8ώσ'Ώ τουτο έλεό-Βερον,. ως όρίζει ~ προ'ηγοο-

- μένη παράγρaφοι;, aια.. ά~aετ«ι ~ άπο60λη aiJtou, '1.ατά τ~ν
-ρ"ιι.λ~·
",,"
. , τοιι- apvpou
"α
18 τοι>- π ,.'
,~, <ιια~
....<ι ",π"
... ε'l"1ν υπο
...ροντος EC<JI'1.''ιV
~IXaaiQY. .
.
.

2

~" λ

, .

•

,

Δ

'Α

λλ

'_

_

~

τ.ριωα-ις ιιποοl%" ει εις την
ιεuv:.ινσι'l
,"α οτριωα-;.ω'l ,οι)
'γ>
'Ο'ιΧ.ο'lομικων
- "εγΎραφον <;'/)
~ 'λ ~'σι'l, περl,~".
.]. 'Itou:prEtOt>
τοιι οτι επι,

(}

,

.fJ.:>μεί τ.ην r.εραιτέρω 8ιατήΡΙIj'σlν τ.ης; άπαλλοτριώσ.εως.

4. 'Α'Iαχ.λΤι.fJ.είσης αtιτο~lκαίωςτ1jς άναγχ.αα-τιχ.1jς άπαλλοτριώσεως, ή χ.ηρόξαα-α ταu't'ην άpχ~ uποχρεοίίταl οπως έντος;

8ι."'1';ο!)
έχ.8. ώα-'"11 πραξιν, 6εδαtοuα-αν τ':'ν
έr.ελ.fJ.οΟΟαν άνάχ.λΤισι'l
... ·Ι
'Ι
χαι arιμοαιεua.μέvη'l 'ctα -r1jς; 'Ecp't)ILspicoς; τ~ς; Κ:.ιδε.ρ'lήα-::ως.
Π αρεΡΧO!J.'έν1)ς άπ,ράΧτο!) τ1jς προ.fJ.ε~ίας ταότ'/)ς, οόναται πας

3. Σuν'Νλεσ~είσηι; τ~ς άναγκασΤI'1.~ς ά'ltαλλoτριώσ,;ως,
παν έμπρ~ατoν ~ιxαίωμ,α έπ! "QfJ ά'ιtαλλοτριω.fJ.έν ..ος o!oi.l~~πoτε τρΙ..οιι, μ.ε ..αηόντος η μ~, έτι χ.α! μ.~ πρoσx.λ'η·~έντoς
εΙς ",~ν aί'1.ην r.spt r.ροσωρινοίί, ~ όρlσΤI'1.0υ προσaιοριaμ.ο~ τ~ς
άπΟζηρ.ιώσεως, ..ρέπεται εφ' έξ~ς εΙς έ'Ιοχl'1.Τ,'Ι άξίΘCΙ,l έπ;
τ'ijς r.ocρα'1.ατατε.fJ.είσης αποζημ,ιώσεως η κα .. α .. oU ~πιuσ3ή-

έ'Ioιαφερbμενιις '1ΙΧ ζητήα-υ, χ.ατιΧ ,~ν uπο των "ρ-8ρω'l 19 εως
χ.αΙ 22 -rou παρόντος όριζομέ'Ι'I)'1 ε10ιχην atacικ.aafIX,l περι όρισΤΙΜυ προα-ΟΙΟο?ισμου τ.ης άr;Οζημ,ιώσεως, Τ~'1 exaoat'! οιχαστιx.~~ ~πoφιroεως;, ε'εεαιοιία-'Ι)ς τψ ανι%κλ'l)α-ι'l', χ.αλο:>μέ'Ιο:.ι ε1ς
τ1;ν Οί'1.ην TO.U ίιπερ o~ ~ αναγχαστικΤ, άr;Χλλο,ρίωσις 'Υ-ΧΙ τοί)
ΔΥ,μοσίο:.ι. 'Η δεδαιοi),α τ1;'1 ά-lάΧλ'φιν 'Πραςις η οικαστικΤ,

το. χρημ,α.. ιχ.Ον ένταλμ,α πλ'l)ρωμ.η~.

τον οΙχείον φtίλαxα μ,εταγραφων, ur;οχρ,εοuμεvο'l να έ'lεργήσΙι

ΠΟτε εΙσπράς«ντo~ ..ην άποζημ,ίωσιν η τοίί U1tέρ οδ έςέaw'l)
''Άρ.fJ.ροv

Τ~'1 aέο:.ισχ'l χ:χταχώρισl'l εΙς; Τ~'1 Ο!Υ.ε::χ'1 μ.ερί~α τοίί χ.τr.ματος
Υ.αΙ του ί~ιοχ.'t'Ι)τοtJ. Ή χαταχώρισις IXut'tJ ~ε'l ur;όΥ.ιει,χι εΙς

10.

n I%ραγραφ~.

1. ΣΙΙ'l'tελεα-.fJ.είσ1jς \ της αναγχ.αα-τιχ.ης 'άr.αλλοτριώσεως, ή

,

~

f:

r.ρος εlι:Mtρα"όιν

Ν

~,

της; r.:ρoaωρινως η ορισταως
-

άπόφαα-ις (ιποδάλλε,αι, μ~ρίμν'Ώ 'Π~ντoς ένΟι:χψερομένο:.ι, είς

-

ΠΡοα-(;ιορισ.fJ.ει-.
..

,

ar,,. :Χ'ιtοζτμιώσεως άξίωσις χ.ατι2 του ίmO~pέo:.ι εΙς χ.αταδολη'l

i:Jτ~ς πcιραγράφεται μετα a.ε'1.cιe·tfav, άρχομ,ένη'l ,πο τ.ης '1.αΤαλ~ψεως τoU άπαλλοτριω.fJ.έντος, δεδ~ιoιιμέ'I'1)ς; 8ια σ:ι'lτασσομ.έvr,ς έχ..fJ.έ"εως κατ:rλήφεως IXutou ~ '1.a.fJ.' oίo'l~ήϊ.·OΤ~ έτερο'ι
~. τρ&;;ον,ΥΊ απο τ~ς, μετ' αύτή'l, xατα-~έ'O'εως;, xGt'tιZ το αρ~ρoν 8
. τoiί πcιρόντoς, τ.ης όριαταώς; πρoqgιορισ.fJ.είσης άποζημιώσεως,

έχ.τΟς έάν ~Ι'1.αιoUχoς ~rva: τ~ Δφ6σιον ~'10μlx.0'l πρόσωπον
aημοσίοuaΙ'1.α(οu.·

τέλη χαρτοσrι\J.ΟtJ Υ.χΙ οικαιώμ,χτχ μ~ΤΧΎ,?αφης.

5:· 'Εάν, μέχρι ,.ης; κατιΧ τιΧς; aιατάξεις τοίί παρό'ι,ος α?-

~.
.fJ.po:.> αναχ. .φεως ,'Ι)ς
αναγΥ-αα-,ιχ.'Ι)ς απα .λΟτριωσεως;. εγε- νο'ιτο ,έπ! του απαλλοτριω-Βέ'Ιτος μ,εΤα'δολα:, ~'tJ:).:~JpγcUσχι άr;:χιτφεις ε'ίτ,ε u"ΠεΡ ,OU ίιπερ ouein uπερ -rou x.a.fJ.' 03 cxut·tr, α~τ:x!
Υ-ρίνο'lται CΙΥ.αα-'!Υ..ως;, χ.ατα τη,ι ur;o των αρ.fJ..ρω'l 18 χ.αΙ έπ.
'tou iαρόν,ος χχ'~οριζa.μέν'l)'1 ~ΙΧ~ΙΚΧ'!7ία'l.
G. Π ρο ,Τις πχρό~ol) ~tίo έ,ω,ι άπο ,~ς Qr;ωσ=r.r;ο't'ε, Υ.α,α
,άς cιχτάξεις τοίί ϊ.αρόν,ος '/j ,o~ ir;QIJoi,Iou ccp-8pou, έπελ-l)'οuσΤις :Xναx.λ~σεως -r1j; ιXναγY.ασ,ιx.~ι; άτ;~λλoτpιώα-εως, οεν χω' )

,

_ ' ) "

ρει, άΧοντος του ίatΟΧΤ~ΤΟU, '1ί~ τοιαότη άϊ.Χλλοτρίωσις

•

,

,ou
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ΚΕΦΑλλ:ιοΝ Δ'
ΔI~ΔIKAΣIA ΠΡΟΣΔιΟΡΙ~Μοr AΠ(}ZHMIΩ~EΩΣJ

Αρ.-9ρον,.1:3. ,
'T"Jt'oOλOΎ~o~ της <iξε;ςτοu :%π~λλoτριoυμ.ενoυ.
1. Ή ·~o.ζτιμ~ωσtς ~-/).oρ.ίζετιx; σuμ.φώ9ως 1t'pOt; τΤ;ν πρα
Ύματικηνάξiαν, τοl> άπαλλοτριουμ.&νοιι χ-ατc% τον χρόνον a'tjw

"Αρ-8ρον

12.

Μη 2uτο~ιχ2ί2 ννcnλφιςνν2ϊχ~στιχης ιπ.αλλο-rριωσεως.

,

1. Οι αFfLόaιο~ ΤΠΟ:iΡΎΟΙ a6va'i't2I να άνaχaλέσΟΙΝ τ-ΙΙν άνα"(
χαστιχην άπαλλo..;ί~, έ'ί ολψ ~ έν !J.eρ.ει, μέχρι της χατc%
το άΡ'~ρoν 7 r.ap. t..:roii παρbντo; ιrJv ..eλέqεως αυτ:ης ..
2. Σ:ιντsτελεσμ&V'tj:%ν:ΖγΧ2:ττιχ-η ιπ.αλλατρίωσις οείν2Ι
\/2τον γά ,άναΧλη-8ij, έν ολψ, fι έγ μέρει, όσcnις, ~ατά τ.ην χρί
σιν τών Iipμoaίf»v T~~Ύων, -8εωρείται ώς μη άναΎχαία' προς

au-

,

....

,

"

...

ειτ<;

..ο:ι

t

_,

αρχηr.ο:ι

..

_

_"

"

.. ετε,ρου aXG",o~a'rι!LOO'f2t; ώφελεί2ς Χ2'1 ιπ.o~χε-.;αι ·τ.ην άνιh.λφιv ό tato-.
εX7."ληρωσ~ν

αυ ης

σχοπου,

ειτε

χ,,:f,ττις, Χ2-8' o~ ~ :%παλλοτρίωσις.

3.

Σ:.ι'I:~7zλ<;~έν"lj ά-ιαΎΥ.αστιχ-η ιΧπαλλοτρίωσις χηριιχ~εί

σα :.ιπερ νομ.ιχ.ών 'ίt'ροσώr.ων· ίaιωτιχο~aιχ:χίοιι :η ίaιωτων,- ιXvα
καλείΤ2! ίιποχρεωτιχως τη cxίτi;σει του κα-8' ου.:Ζ{)τη taIox-rf(
tO:i, Uπo~αλλoμέντ. :.ιπ' autoii έγτος ά-tατρaπτιχης πρ~εσμίας'
g; v.'r;νω" πο της Π1<ρελεύπως πεvτ~ετ.[l%ς άπο της Wtτele

σεως ταU":'ιjς, έιΡ' ο:roν έντο'ς της προ-8εομΙα,ς τα.Uτης το :%oιtαλ

λοηiιω-&.εν aεν εχει χρφψ.οποιη-81j 'Προς έχπλήρωσιν τοίί άρχι

χοίί αuτων σxoπo~, ητοuλhl<ττοv aεν Ι'ΧιIέχτελεσ-8η μέρος
των προς τo~τo 2Π2Ρ2ιτ~ων έΡΎασιων, irιrερ6αίνoν χατ' άξίαν
το εν .. ρίτον των έΡΎαΟ'lων τοtιτωv.
_ .
4. Ή χατά τας aι:rτάξεις ,ou παρόντος ~~ρoιι έν ολψ :η
έν tJoipst άνάΧλφις -r7jt; άναΎχaaτιχης άπαλλοτρίώσεως, 1ί
ν.εται τr;ρο:ιμέΨljς της, χατά 'το aρ~ρoγ 1 του παρόvτος, άπαι
τοιιμέ'ιης προς Χήριιξιν ταύτης aιαaιχασίας.
5. Π αρά τηγ έπελ~οl>σαν άνάΧλ'rjσιv της ΆV2Ύχ~σΤΙXης
:%oιt:xλλOτρlώσεως, ή χιψόΤ'rjς τοl> άπΙΧλλοτριω-/).έντος aεν άνα
χτaταl Uπo τοίί Χ2~' o~ 2υτη ίaιοχτήτοι>, ητο έπl τοίί άχινήτο:ι
σ:ιστi~εγ έιι.r.ράγμ~τον aικαίωμ2 aεν w.rοσ6έννti·ταl, πρό τηι;
{;π' αυτοίί όλοσχ<:ροίίς έπιστ.ΡΟιΡης της ην έλ2~ε προσωρινως η
όριΟ'ταως 7.ροσaιορισ~είσης ά1rOζφιώσεως.

,
6 . Τ Ο, 7.00'0'1

- ,επιΟ'τρ'επτεας
"

της

Υ

...

-,

απo 'rjμlωσεως

fl.

'λλ

καταοα

ε-

..:χι ε1ς τον tιπόχρεων πρός 7.λ'ljρω!J.~V ταύτης έντος εξ μψων
άπο της κoινoπoιήσ~ς είς τον κα-/).' ου ~ 2ν~iλ'tj~εί'σχ &'ν2Ύ
χχ:τnχΤι άΠ2λλοτρίωσις ί~ιοχτfιτ't)ν τη; Υ.ατά τΤ;ν Π2ράrp~
ι;;ον 4 ά7.0ιΡάσεως περι άν2)(λήσεως της άπαλλοτριώσεω; ταύ

"'ιjς, της προ~εσ!J.ίας Τ2ύΤ'rjς aUViJ!LivTι; νά Π2ρατα~~ έιΡ' απαξ
Χ2Ι kr.l εν είσέτι έξάμr,νον at' άπ.οιΡά.Ο'έως του 'lποιιργοϊ; των
01χονομιχων. Είς 7.ερίπτωσlν μ,η έμπρο~iσ!J.ΟΙΙ έπισΤΡΟιΡης ίιπό
,τοίί {;ποχρέο:.ι 1atoxtfιtou του
π()O'o~ ,~ς 2;;-οζΥιμιώΟ'εως, δ
Ύπουργος τωνΟ1χονομΙΥ.ω·ί auναται ~ι' ;ζ7.0γάσει:)ς το:.ι νά Y.'Ijρόξ'!) μ2Τ2ιω-9είΟ'αν Τ~" iνάy.ληa!ν της αναΎΥ.2Ο'ΤIΥ.ης άπαλ
λοτριώσεως.
7. 'Εάν μέχρι της. y.~τά τας cιατάξεις τοίί παρόντος αρ
·~PO:i. ιXvaxλfισεως ,ης άναγΧ2Ο'τιχης &:παλλοτριώσεως έγέ
νοντο έ7.Ι τoiί άπαλλoτριω~έντoς :J.Ηαδολ~ί, ~·Ij:.ι.ι():ιργοUσχl
~παιτr,σεις εΙτε {;περ τo~ {;περo~ ~ίτ:: ~πsρ t(j~ κα·,9.' o~ αίίΤ'ljι
iaιοχτr,το:.ι. α~ται χρίνο'ιται aααστιχως Υ.ατα Τ~" ίιπο των

~ρ·,9.ρω'lI8 χαι έπό;.ι.::ν2 τo~ r.αρ&ντος y.7.·,9.0ρι~c:.ι.έν'ljν

al7.at-

χασίαν.

Ή χ:.ιριόΤΥις τo~ ά7.αλλοτριω-&.έντος ιXvaxtcit!Xt. μετα την
,2·lάχλ'tjσl'l ,ης ;ζ-ίΖγΧ,7.στιχης :nαλι.'),;?ιώσεω;. ~πo τoiί χα-/).'
o~ α~τTι ί~ιOY.τYιτc:.ι. ~ιά μεΤ2ΎραιΡης είς τα οίχεία ~Iδλία των

8.

μ<;τηΡ2ιΡω'ί

τ-ης

π::;:ι

ά-lακλήΟ'εως

ταύτ1ίς

άπcφάσεως.

σ:.ινο~ε:iομέν'tjς ~πo Π9άξεως έξΌιΡλ f,Ο'εως τrις κατά ,ην 1:2ράγραιΡον 5 έ7.ισ,ρε7.τέας ά7.0~'rhlJ.t(;)Ο'εως 11 δε~2lώσεωςπερl
τc~τo:.ι ,ης άρμo~ίας άρχης. ΤΟ αtιτo ίσοι.;ύεl και θια τΤ;ν άπό
Ο'6εΟ'ι'ι τo~ Cια- :~ς 2ναΎΚ:7.σταης άπαλλοτριώσεως O':.ιστα~έ,ι

ΤO~ έμ::;,ρ:ι-rΙJ.άΤΟ:J O!'Y.2!ώμ.~τo~.

Δια :Υϊν μεταΎΡ2ιΡΥϊν είς τα οίΥ.εία δι6λία ιι.εΤ2γραφων
τΤις Χ'i2Υ.λ"ljτικ:ης τ~ς άναγy.ασταrις άϊ.αλλι:ιτριώΟ'εως α-πο
?2:3'εω;~ ~ε" ά7:~~τεit:χ! Τι ΧλΤλ~oλ~ o;_ωνO~-ί:OΤ;: -:ε.λων 1; φό

9.

ρωΊ.

μ.oσιεύσεω~_ -της ,ά1Cοφι.τσεως χτιρ!ίξiως.· της άναΎΥ.ΙΧΟ"t'ιΥ.ης
ά1t'2λλ'j'?~~}Ο'tως, Ώ; γ,,:τfι?'oν, προ~aιφωσιν, τ~ πρα..
Ύ'ιιατιχ'Yjς άξίιχς τΟΟ :nαλλστΡΙΟΙΙiJ,i'i\IΙΙ λαμ,6άνi-rαι υπ: ρΦιν iat~

~ χ~ιX τ~ν τελευταίαν "Ρlε'tίαν aια!J.οΡιΡω.ιJ.εί;αά!iίαπαΡα'Χ.εΙ
!J.eνων, ~I όμ.οεwων άκινήτων, ώς χιxΙiι τl/χον έΤ~G'ί~πρόσο,"
aοςl tOU. άπαλλοτρlοιιμένου; προσ1jχόγτως ιfπ~ai~κν.ιιομeνη. ..,.

·2. Προς aιάγνωσιν. της πρrrμα1'lΚ~ άξίας τοl> Geπιxλλι;.
τριouμενoιι, aεν ύπολογιζεΤ2Ι ή τιιχΟΥ. άνφtίμησιςη uποτίμησις
τούτομ, ή έπελ~oίiσEI μετά τ~ν aφωίειισιν, τYjς ι%ποφάσεως

. ~ηρύ.ξεως τ~ς άναΎΥ.αστιχ.ης ιiπαλλoτριιMε~~ .χαΙ συνΈπε;~
τ(%ύτης-~η σιινεπεί~ της' έξαπελί~ς τ.ης ιΧΠΙΧλλοτριώσεως η

λόΎΨ της xιxτασ:xε~~ς τoίi aI~9 ~ άπαλ'f-ό>'Ρίώσις έΡγοιι·.: Ώσα&

τως, ~εν ίιπoλOΎ~εται ά_να ..Ι~'fι;,ις, ,προερχομέν'1i έξ ένεΡΎεlων

ΤΟUΆίaιοχτ~το:ι έπι tOl>ιX1tΙXA~OUiJo~VΌu, 'Τπολογ!ζεται δμώς
~JZΤ2γeνέo-rέρα .της .a.ημ~ιεtmως. 'tη; "ερ\ ά'1tαλλότριώ
σεως, άποφΜsmς, χαl μέχρι της πρώτης έπ' άκροατηρΙου ~υ"
ζητήσεως

του πρ-οσa'ιόρισ-μ.ου

τς;ιςάtοζιη;J.ιώσεως, $πε)".,J.-οu.σα

άνατίμησ.ις τou ι:lπαλλο-rριοιιμ.ένοιι, έχ λ.όϊων~έτων 'Π'ΡO~
τ~ν γεvο!J:έν1jν ~2"'(xαστικήν άπαλλοτρίωσιν' η τ:~ν έξΙXΎΎε~
λίm

... ~ιjτης

η τ~; έ'~εΡ"'('eί;φς

'τρlοιιμένου.

rou aaΙICf'λιτήΤ-C/i).$rΠ'! τΟΟ <i1D~A!)o

'

3. Ή κατά τας ΠΡΟ1jΎοιιμέν2ς Π2ΡΙΧΎράιΡοιις άνειιρισ;ιομΙν.,.
ιiξί2 τοίί ιΚίt:%λλοτριο:r;Lέvοιι ΠΡ9a:αυξάνεΤΖΙ χ~.α -rtν δαρυγοντα
τον aΙΥ.αΙΌUχον τ.ης άΠOζ!ι!J.ιώO'εωςψόpoν με.~:%~ιΜg$ως άY.ιv~.
των.
•

4.

'Εν ϊtεριπτώσεl ά-ιαγχ:χστιχης άπαλλοτριώσεως τμήμα

!J.2tOt; άκlνήτο:ι, ώς έκ της όποίας το ciAoti~vov εΙ~ τον 1ato-

κτήΤ'tjν ψημα ίιιΡίσταταl σ"ljμιxντlY.~ν ίιπoτίμrι«ιν της άξίας'

αuτοG, ~ κα~ίστατιxι αχρηστον ~ια τ.ην σι' ην προορίζεται χρη

Ρ'ιν, aIιX της α&-τη<; περ; κα.fkoρ,ισ-μrιU· ..-ης ιΚπoζrιμ1ώO':.ως ά"α
,ιpάσεω~ πeωaιορίζετιχι και παρέχεται taιαιτέρα- at' ιχυτή'Γ
,
γ'
,
\,~
·,.
αr.ο 'ι'J!Lιωσις εις, ΤΟ\l ΙΟΙΟΧΤYjΤ"ljν.

..

,

('H'~

",

,

Ι<;ιιαιτερα, αιιτ.,. απOζ1jμιω-

σις χατα6άλλεΤ21 ε1ς τον -iaιοκτήΤ'rjν όμοu μετα ",ης χατα62λ
λομένης aIa το ά"αλλοτριούμενον τμημα..
. .

_ "Aρ~ρoν 14.
Δι~aι'l'.Ot.

1. ΔιΙΙaιχ..οl έν. τη aixr, ΠΡοσaιορισμοu,άποζ'rι!Lιώσεως Μναν

ται να είναι:
α

• ,
,,'λ
.
)' 'Ο
. :iποχρεως
εις 'r1jν ϊ. YJρι..ψ.1j'l

-.

,

τη; αποζ'(hJ.ιωσεως~

6) Ό ίιπερ ου έΧ1jρuχ-8η..fι άναγκ.αστlΥ.Τ; άπαλλοτρίωσις.
• ,γ) :0_ ά~ιων ,κιιρlόΤ'rj't2 ετ:ι tou άπ:%λλΟΤΡIΟΙΙ!J.~νού ~' Ιτερον

επ

:%ΙΙΤΌΙΙ ε!J.πραγμ.ατον aικαιωμα.

2. Έαν ~ άναγΥ.αστι.Υ.-Ι) άπαλλο,ρίωστ; έχηρύχ~η ίιπερ του

Δ'tj!J.οσiO:i, Υ"ατά την al2~ικασίαν περί προσ310ρισμοu - τ~ άπο

ζημιώσεως Υ,21 της άν:%Ύνωρίσεως των, aιχαιοuχων έκπρoσω~
πεϊταl τοίίτο ίιπο τοίί νφάρχου . 5στις άνα,9iτετ είς τον πληρε

,ξοίισιο\l ,ou ΔημοσίοΙ) Τ~\I :.ιπ~ράσπlσιν των σt>μιΡερό"των auτo~, 2ν2Υ..Οινων

ταυτοχρόνως την ~\Ι';:Jλ~'i εΙς τό Ν ο:.ι.ιχΟν-

ΣiJ!J.60UλΙΟ'i τo~ Κράτοιις.

ι

.

3. Ό νομάΡΧ'ιjς εχει τ~ν ΎενιΥ.η"ι έπlμ.έλειαν της εχ,τελέ,

Ι

,

"

"'"

"

ι

~εως πασΤις ενεργειας ιιπο των Χ2ΤΙΧ περιπτωσιν aιοικητικων

οργάνων τ.ης πεΡΙιjiερεί2ς τοιι, άπo~λεπoύσ'ljς εις τον ταχυν
τερμ2τισ!J.Ο'/ τrις alaclxαoofat; τo~ Κ2~oρισμOίί τ~ς άποζ1jμlώ
σe:ως Χ2Ι τ.ης άν:%Ύ'lωρίσεως των alΥ.αι.οUχων, ώς ""αι ,~ς σιιν
τελέσεως τ~ς άνα"(Χ2στlΧ~ς ιΧπαλλοτριώσεως.
ι.
'Ε'
'1.
αν

λλ'

,

,

"

'rou
Δ'Ψ.O~,ίoιι. ό \/OiJocfPX1jt; :.ιποχρεοίίται 5πως πρoδ~ ε1; τάς ε\l
τοις ap·Spot; 15 χαι 16 τοίί r.apb'itOt; όριζομiνας ένεργείας,
9.
",
,
"\,
,
,,,
,
ι

Κ2τα' εσ'Ω

ΊJ ·αν2γκαστικ.,. απα
f

οε

,

,

εις

το

,

ι~

αρμ.Ο\JΙΟν

οτριωσις εχηΡΙΙΧ~ΊJ ιιπερ

~

~1'Ι'.2σΤ'rjριον

ΤΊJν

αιτ'ΙΙσ-ιν

περι

,:,:ροσωρι'lοίί ~ όριστο"ου "poooac:opcaiJo;JU τ~ς άϊ.οζη!l.'ώσεωςΌ

15
'5. ΠΡOY.ε,μέwι,1) περ,ι τ~ς' περιφερείας τ~ςτέως ΔιοιχΤ,
σεω~, Π Ρ<ι?τeΙJοuσης, ~. κατ" τ~ν 1!'pOTιγo~μένη'l παράιραφον

~ριJJGI3.ιQτη; 'tψ~Vιoμ:&ιρχorJ ~σxε l' τoα~ ~πo t,Q~ 'r:ίt'r):Ψ'(ιQU O~Xf.)
Μqμtκ.ών YJ~t 't"O<U X)~' ~λTrι dφI;J.,I)~ilQ:ί Tπo:.ι:ρ'Y~~.
'Αρ,9.ρον

15.·

Π ροεχ"Ι[J.'ψις.
1.Kηρtιχ~είσης -τ~ς άναγxαστιx~ς άπαλλοτριώσεως, 0'1))'κρoτ~ί!aι χαται..ιν αΙτήσεως πανΤQς ένοιαi(sρc-μέναιι τριμελ~ς
έπι .. ~oπT", ητις προ6αίνει εΙς προεχτίμΤι·σιν 'rou άπαλλΟΤΡΙΟlJμέ
WΙIJ. Ή έπι ..po1ι"~ άποτελεϊται έχ τoi:ί oΙxoνoμικoi:ί έφόροlJ τ~ς
περιφερείας τ05 ά'παλλoτpιoιψένOtι, tOU Ote:;,9.!)'ItoiJ τεχνΙΥ.ων
.fmrιρεσιων τηι; αίιτηι; περιφερείας η, έν ΤΊΙ π~ριψ~ρείqc .. έως

ΔΙΟΙ'l-ήaε.ω ς (ΠρωτεlJοuσης, τoi:ί 'IOILOIL'IJxιαvιxou κ~ι έ~oς έμ
πεΙΡΟ.γvωu,G\ιος, ,~tοριζομέ\ιοtt ίιπο τoi:ί προέοροlJ τoi:ί xιxτQι το
άρ~y 18 παρ. 1 του παρ.όψrος· άρμ-oaίοu οια το\l προσοιορι
σμOν .. ~~ ιΧΠΟζημιώσεως ΟιχαστηρίοlJ. τα μέλ'ΙJ τ~ς έΠΙ"ΡΟ1tijς
ταύτης, ev έλλείΨει, ά-πouσίqc ~ κωλυματι άΥαπλΤlΡοϋΥται ύπο
των voμ(μων ~a1tλ'rjΡω ..ω\l .. ων και, έν μ1; υπάρξει τοιούτων,
V1tO άνη1tρΟΟ'ώ1tων των, οριζομένων υπο τooi:ί οΙχειοlJ νφάρχOtι

.~ 'roU

1tΡO&apOIJ του άρμοοίΌlJοιατον προσοιορισμον tijt; άΠ"Ο

ζημlωσε<MDaιχaστηρίοlJ', ~ατα τα ώς άνω άντιστοίχως.

. 2.' Ή

αΗησις προςσlJΎκρόΤ'r'βιν της έπιτροτης u'Πc-6άλ
λε .. aιπρΟ-ς τον ~Κ' τ~ν μελων ιxύτ~ς οΙχονομιχΟνεφGΡον.

"'Εντος:--'ΚένΤέ ~μ.ερων ά-πο ·της λτ'ψεως της aίτΤ,σεως ταύτης,
ο οίχονομικΟς.4φΟΡG'iαΙτείται, 01tως ό 'Πρόεορος του Υ..ατα
..ο άΡι8ρον 18 πάρ.1· τoi:ί παρόνΤGς' άρμοΟ(ΟU οικασΤ'ljρίοlJ οιο
ρ~ 'τον έκτων .μελων τ~ς έπιτροπης έμπεΙΡOΓVώμoνα. ΤΟν
.,έμπ,εtρογvώμονατοttτοv οιορ(ζει Ο πρόε~ρ()ς τι;i:ί οααστ'tTρίοu,
~.ςma ας oιa:τΦξειιι; των &1',9.11' ων 387 ~αι 3i88 't'ou. Kώιaι~ς
Ηολιτιχης Δ l%Oνψlας , έντος 1tέντε ~μερων,
άποστίλλω'/
ιΧv.τίγρaφον της οί'uίας πράζεως Οιορισ:μ.οίί εΙς τον Ο!ΧΟ'ιΟ'μιχον ε<p~ν.

..

3.

Tηςέπ·ιτρoπ~ς μετέχει έ1tιπρσ~.e.έτως : α) πρι:ικειμένο!.)

π~ρ! άναγxαιστιx~ς άπαλλοτριώσεως άγρoτιY..oi:ί Υ..τήματος, b
άρμόaιoς ΟιεlJ,9.lJντης Ύεωργίας, β) 1tρ~χειμένο:; 1tEρt άΥαγχα
στικ~ς άπαλλοτριώ,σεως οασιχης έY..τιmεως, Ο ιXP:J.δaIot; 8α
lΙ]ΙιΧρχτις, X!~~ γ) 'Π'FιΟΙΧιεφiν,ω πιε ρι&ν!~~~ηx;ης &Π'αι~λOψ'ιώ
σεω~ μηχανολογΙΥ..ων ,έj'Κ~ταστιmεων, ό ~PiJob8t(j; προϊστά
με\lίOς

'rOtt

μ'ljχανολογΙΥ"οi)

τμ-ήμα-:~:

των

περιψερεΙ'Χ',(ων

, 1Ε1tι~εωρ'l)σεων Τόi:ί 'rΠ'OlJρyeiO~ Δ"ημοσίων "ΕΡϊων .

4. Ή έπιτροπΤ" .~άλοuμένων των μελων αιJτ~ς υπο τoi:ί
οίχονομ,ΙΥ..ου !φόρΟU, καταρτίζει, έντος είΥ..σσιν ~μ,ερων άπο τ~ς
περιελεύσεως είς τον οΙχονομ,ιχον εφορον τ~ς 1tράξεως τoi:ί
άρμο8ίοΙJ 1tΡOi~pou τoi:ί οιχασΤ'ljρίοu, περι oιoρισμ,oi:ί έμ1tειρο
γνώμ,ονας; Υ..ατα τ~ν π'αρ. 2 'rou παρόντος αρ,9.ροlJ, εχ,9.εσιν
περι της άlξίας τοίί ά-παλλΟΤΡΙΟlJμένοu, χατόπιν έπιτοπίοΙ) αύτο
ψίαςκαι έλέγχοlJ των. τl)χονύπο6λ'r'r8έντων αιJτ~ xa,9.001ir'ljτιχων. στοιχείων, σlJμφώνω<; οε προς τα οριζόμενα υπο 'rou
αρ.f).ροlJ 13 του παρόντος. 'Εν τ~ έχ,9.έσει ταuτη, 1tεριγριΧφε
.ται λεπτομ,ερως ~ κατάστασις Υ..αΙ αί ί8ιαίτεραι σIJII,9.~Y..at του
άπαλλoτριouoμ.ένOI) ιΚΥ..ινήτοl), έxτιμ,~ται οε ~ηoλoγημ,ένως χαι
άναλl)τικως ~ άξία τοuτοu. Έαν μεταξ1ι των ,μελων τ~ς έπι
τρο1t~ς προκύΨη οιαφωνία, ώς προς τ~ν άξιαν 'rOtt άπαλλο
τριοιιμένοlJ, χαταχωρίΙ;ονται έν τ~ έχ,9.έσει απασαι α1 γνωμαι
αιJτων. Ή ε,χ,9.εσις υπο6άλλεται άχολοu,9.ως, χατα τα αρ,9.ρα
16 χαι έπόμενα 'rou 'Παρόντος, εΙς το άρμόaιoν οιχαστήριον,
ώς στοιχείον πρooικώJ-ί-ας τ~ς οίΚ'ljς περι προσωρινοίί ~ όρι
στΙκοu "ρoσotoρtσILou της άποζ'l)μ.ιώσεω.;, ά1tοτελοοοα άπλ~ν
γνωμοaότησιν, μ.~ oeσpoeUOI)~" το aιχαστΤιριον.
Ό υπόχρεως 1tρος χατα60λ~ν τ~ς άποζτ,μιώσεως όφει
λει να ,9.έτ'!) εΙς τ~ν aιά~εσιν των μελων της έπιτροπης τα

5.

μέσα

..ης έ1tιτοπίοl) μετα6άσεως αιJτων είς το άπαλλστριοu
'r1J'!
1tap'

{ι.ενον. ΟΙ ένoια.φερφενoι·OιJνανται να υπ06άλλοuν. εΙς
έπιτρο1t~ν σχετιχα στοιχεία χαι ~ έπιτροπη να ζ'l)τ~
αιJτων χρησί'μΟlJς πληροφορίας.

6. Δι' άπoφc»σ~ως του νομάρχοl), χα,9.0ρίζεται ~ άμ,oι6~ των

~λων τ~ςέπιτρo~ς, άΥαλόγως προς τ~ν γενομέν'ljV έργα
σιαν, ώς χα! αί. ΤUj!Οv.έτεραι aaπάναι, αl ci?rαιτη,9.είσάι 1tΡOt;

"Αρ,9.ρον

16.

11 poatxaσia.
1.

'Αντίγραφον της άποφάσεως χr;ρuςεως τΤις άΥαγκOOCTΤΙ

χης άπαλλoτρ~ώσεως,' μετα τοΥ 'σχετικοίί χτr;ματολογικοi:ί πί
ναχος ~ τοίί χατα περί1tτωσιν άπλοu οιαγριήψ,ατο<ς όριζοντιο

jρal(iat; και τω.; xρ'tjaill;ωy προ,<; ά'~είιpεσιν :ων σί~εί~ν με
ρίοων τσίί άπαλλοτριοl)μ.ενοlJ Υ..αι ΤΟΙJ ιοΙΟΧτr;τOlJ αlJΤΟIJ '1,οι

χείων, ίι1tοΜλ~ονται, μερίμV'!J ~αντό~ .ένΟιαφεfομέ;;οl), ,1tFC5

τον άρμόaιον ιpuAnIZ μεταγραφων και UΠ~'ιjXων. Ο ιpuAa:;
μεταΎραφών και υπο8ΤιΥ..ων υποχρe.οίίται, οπως, έντος atY..IXημiρou ιi'7toτης λήιμως ίιπ' α~τoίί τω·; έπράl(ων τοίιτων,
ι

χαταχωρισ'(J

,~,

την QeOiJσa"

"

\

σημ,ειωσιν

ει; τας

'a

') ,

εν 'ΟΥφ μερι ας .

Έπί>σης οδ'roςί>ΠΟχιΡιε:οi)t'~ι, oίt'ως IέντΟς τ~ς αύτης π,ρο,9.εσομ.ί,αι;

χορηιφη ατελώς π,ρος' τον έ~oιαψε~ό~ενoν_ 1t;στοποιητιχ" !διο

χτφίας, 6αρων Υ.αι χατασχεσεων επι ΤΟI) α1tαλλΟΤΡΙΟlJμεν:,lJ,

ώ<; και 1tισΤΟΠΟΙ'ljΤΙΥ..Ον περι των 'rlJxov ίιπαρχouσων έγγραφω'J
έπι τοίί αΥ..ινήτοlJ τούτοlJ εις το Υ..ατα τον νόμον 4697) 1930

5ι6λίον ΟιεΥ..Οικήσεων, ϊνα έπι τη 6άσει των πιστοποιητιχων
τo~των .,Jv'tl';' χατα τα &ο,9.ρα 18 χαι 19 τo~ 1tαρόντος, xXi;-.

,

ί'·"

~

Ι

\

-

..

.εtιq'ις των έ\Ι'Οιαφε.ρομ.eνων εΙς τη,ι' ~ικην 1tερι προσωρι";οl.l η

όριστιxoίίπρoo8ιoρισμ.Oίίτ~ς άποζ'l'jμ.ιώσεως.

2. 'Η προσαΎωγ1ι 'των υπa τo~ q;&AaY..o; ιιεταΎραφων Υ..αΙ
1 πιστoπo~Tι:

υπ0,9.τιχων χορτποι.ιμένων xατ~ τ~ν π~ράιραφoν
τιχωνμ.~τα σχετιχοίί σχε~ιαγρ~ματoς,

'rou ΧΤ'ljματολογικοu

'πίναχ-ος x~\ τη; έχ"9ι~σεως της Υ..ατα το αρ8ρον 15 'rOU
παρόντος έπιτρoπ~ς, ώς χαι ~ έπι τ~ β~,ει α~των Y..λ~τε:ι
'~ις των ένδιαψερaιμνων, μερίμVJj 'rOtt έπισπε&aοντος, άπο
'reAoi>v στοιχε'ί:α π,ροιΟαασίας της ΟίΥ..Τι,ς περι πρoσωρινoi:ί ~
'όριστικOU πρw8ιο.ρι:σμοU τ~ς άπoζ1jμιώσ'εως Χαι ανε:; α~των
'Ij,

'"
σχεΤΙΥ..η
αιτησις

. 3.

"
απορριπτεται

"
ως

1.~
αιπC%ρι.wεχτος.

Δεν άπαιτείται ~ χατα τ~ν παράγραφον

2

πρooαγ,,~

των αυτό,9.ι άναφερψ,ένων 1tιστοποιητιχων, ατινα ΧΟ;ΡΤιΥεί
'ό φι)λαξ μεταγραφων χαι ~π~ηxων, oσcJxc.; οδτο;, χαίτοι
'τφ ωtε~λή,9.-T.σαν τα ~oέoντα Οι.χαιιιλο.j'lj!ΤΙΥ..ά, ά3lJνατ'!ί να
άνευρυ τας oluia; μερί~ας. 'Εν τοιαύτ"!l περιπτώσει, χΟΡΥι
'γεί οοτος 1tept τ~ς άe:.;ναμ.Ιας ταυτ-ιις βε6αίωσιν, η... ό έπι
σπεύδων τον 'Π,ροσaιορισιμ.Οv τ~ς ~oζ'l)1J.ιώ'σεως πρocίιΚγει εί;

το ιXρμ.~ιo", atxaat~ρcov, ώς άΠ'αραίτ'ΙJ't'οv στοιχείον τ~<; προ
Όιχαισίας.

4. Δενάπαιτείται ~ προσαγωγη της κατα
.2 άπαιτουμέν'l)ς έY...a..έσεως της έ1tΙΤΡO'7t~ς,

'φον

τ1;ν παριΚγ?α
οσάχ:ς, καίτοι

ύπει6λ~,9.-η άΡμοοίως 1tρος 35'1jilSΡolJ α'ίτησις, Τνα ~ έπιτροπη
'έΠ'ιλτ,φ-IJ.] 'ro.tt ~ργol) Τ1lς., τα μιέλη αύτης οεν σlJν,έταξαν at'
Όίoνo~πoτε λόγον την εκ8εσιν τα&ΤΤιν. 'Εν τοιαύτη περιπτώ

:σει, XOFwei Ο έΥ.. των μελων τ~ς έπιτρoπ~ς oίy.o·loμιY..~;
εφορο<; βε6αίωσ:ν περ1 'rott γεγονότος τούτο:.;, ~ν ό έπιΟ'πεύδων
τον προ"οιορι,σμον τ~ς ά-ποζ'lj!Lιώσεως πριι,άγει εΙς ,"b άρμό,.

Q;O'!

,.
ι
ι;ιιχασΤΊfριoν,

."
ως απιχραΙΤ'ljτον

~_

στοιχεΙΟΥ

'r'lj;

πρ~ικα-

σιας.

'Άρ,9.ρον

17.

Π ρο"οιορισμος της αΠOζ1jμι.ώσεως.

~. Ό προσaιορισμ.Ος της άποζημιώσεω<; γίνεται a~α οικα
στικης άποφΦσεως,
Υ.a,9.0ριζοu.σ-ης μόνΟΥ τ~ν
.'"
"
·, 'rt(J.~y
1·,.:.Ι.ον'&οο-,.,
ανε:ι αναγνωρισεως oικαιoιJχων oίιaε χαταψ'ljφίσεω'- ίιποχρέο,:;
,
,
"
~
'!:
,
t
~ Ι
κ~τα την lJπ~ των ·ι;ιιατα,εων ΤΟΙJ παροντος oριζoμ~νTιν

y.'tjv

oια<aικασιαν.

'

eiac-

:. Ή eiatx~ οιαaαασcα περ1 1tροσaιορισμοi:ί τ~ς άποζ-r.
μιωlτεωlO ~tιεξ,άγεται ένώπιον τoi:ί ιΧρμoaίοιι οιχαστοίί ~ oικ~
στηρίοlJ άτελώς. "Αιπαντα; τά ~αόrραφα, αί έΧ-ι9-έσεις αί
'aιχΦστι'καί ά1tοφιmεις, τά ίιΠ'Ο των 8ιαlaίκωνλαμ6ανό~ιενα

EΦHMEΡI~ ΤΗΣ KYBEPNHΣεPΣ~ (TEVXOI'nPJ1:['ON}

16

ιXνtfi'F:Xc(:X .ου.ων χαι άι 'ηετϊ'Χ.αl 'Προ; την ~:~ι~aσΙoιν
έ .. t3~ε\ς, Υ.λ Τι:riις, 'αΙτήcrεις i'ν2ί jε6aιώσεlι;.. ~ πι~το1tlJtη,ικα :r:.ιψ,:l:r:rο'ιταt ά,ε,λως.
" .

-'"w Kώaι'X.o; Π oλΙ"I1.~ Δι~ovOμ.ιaί; 'X.~I ,,~p~tet'XI~wot.l ιl-/aλo..
"(ως, έν τ()ι~ό-;:'!1 ΠSΡΙΠ~~!tiτο5 χι>6νοt.l προ~atΟΡtάμοQ τ.ης

:?-=:τ

, ~%~o
'
ιι λ'
-"
Ι"
Τι'I :;ιαa:σιμ.ομ.,

.

3. ΟΙ .Qt~t'X.Ot r.ιxpt?'t«vtat ~ια iλΥιρsξΟt)~ίw ~:.,..tjiόροt.l,6. 'Η ~-ήΤφtΙ; της, ·~~.(,)ςaι~ξ«ritιΖ,t'Χ.:ΧΙ r.epa-rO~.ai,
.. ρΟς ον Τι ..λYιρε;ouισιότης aόν~τσιι να a~~ 'Χ.οιι σιά ρηλιΡ" iv μι~ ~' "1 ~. ~~PΙ~Ι.· Το ..aI'1.oc.ίtnJpl:(W u;oχ(iE'q.~'t1Oft
σεως, είτε .. ροφρρ-ι.χ.ώς aπ' ιΧ'1.ροaΤηρίοΙ) έvώπιόν του .%ΡμQ.-VΙΧ έρεuv~· την ar'Oησlν~οιτ'6tXr1~ν και !v&:..ouqiIιI τ:νo;~ων
~ίo;) OΙ'1.oι~τ05 ~ .Qt'1.oιστηpiOU, είτε ac' imιJφot.l φ&?οΟντο; <Βι'αβί'Χιων,'Χ.:χΙ να:έξε..~..rxίιιτισI%Πέλτ~ «<i" (1~tχa.ίον1·qiιμ~·
?ε~oιίωσιν της ιΧστuνQμ.tχ.;j; άρχη;, πε?ι του γνησfοt.l της 6ιιλλιw IΘi; την ~'1.τ4ιησ~'Y τη; 6Φ:J1ψ.στητιo; aίι~ ~~IιxνίXw
uΠ'Ογρcψijς του aηλουντο;. Κατα την ac~cx.ιxσi~ τοι; ποoqω- ειι;τας άipμoaa7,; bπ-ηp'il3'E,:x; \ τo~ς ~~iiιaί1Jό~ την 'It,poσα.rω'fι1ν
ρtνοu προ~ΙΟΡΙσ"ι.Ι.Οu 'tij; .4ποζφιbxrεως, οΙ' ac~~x.o:' aνν~ντoιι π~τoς χρτισίμ.οuέΎΎ'@'ΙΙφοu, χ.ΟΙ,τα τας aι~~ιfξεις .'Oou &~pw
να παρ6στ~τoιι '1.οιΙ oιίιτoπ.p~ώπω;.
240 του ΚώιaίY.Oς I;Ioλ~ιxης ΔΙΜwμ.ίαJς;iψ~ομέν~ $.ν.
4 'Η a
,,,,..,
,. Ι
ΠΡΟΜψ.ένφ ΆVoιλ6γω~.
. '--~-.
Ι'1.α~τιxη. ιJaπανη οrzρuνει· ;;ον 1J'Itοχρεων προ; X,OCΤ2.
~oλTιν τ~ς ά:7.0ζt)μ.ιώ:rεω'ι; '1.αΙ aπιaΙ'1.ι%ζετοιι έχιΧστοτε ίmo ,"ov
7. κ:χ .α την qtJζoήπpt" t;j; ~~ωι;; οί ιaΙ~ΙIωI ~.,.;
\

άρμoaίΟ:J 3α:Ζστ05 η aι'Χ.~στηρ'οu, acιX :rης~uτ;j~ :;ιiπo~ιJσεω<;
της κ:Χ{}.ορtζcιn'Γις τΤιν ιΧποζημ.ίω:rιν, iξΙΧΙΡ Οl1ιRνων των ;tap:~

πτώ:rεων, x:x'~' ίΖς ό παρ~ν νόμος eialx.ω; όρίζε{ o~c;rzut'r.
~:lp~νat 't'I'I& των aι:χaί'Χ.ωv.'·
,
'
" 5, Δ:ax.οπη της aI'X.1j; aiv χωρεί, μ~ έφ(φμ~l;ων τω"
2F·:;'ρων 298 εως 305 τοί) Κώaικος π ολι't'l'1.ης ΔΙκονομ.ί:χς.
"ΑΡ-8ρον
'Α

ι~
,
.~,
ρμ.ο :ον να πρoqοιορlσ"Ω

..

-

πρo~ωρινως

~.
,
την αποζημιωσι'ι

2~ ΤΟ Μο'lομ.ελες Π ρωτοaιuίον έπιλα[.L6&vετΟΙI τ~ ~ίτ~o-εl

.. αντΟς ένat~φερομ.ένο:ι, ητιι,; περιέχει τα χατα τα αρ-8ρα 1 Ι9
..

χε;α

τo~ Kώaιxoς Πολι'Otκης ΔΙΜνομίας &:t-άιτοUμενα ατοι\ κατατι'.f). εται εις
" την γραμμαtειαν
,
~ 8
'
τοιι
ιχα'Q"Τ'tJΡΙΟ:Ι

'Χ.aι

tO:JtOt.l.

3. 'ο cXρμόaιος π ρωτοaίΚ'Γις πρoσ~ιoρίζει π&ραιιτα at'X.ιXaciJoc~

,

Υ'

προς

σιι,ητησιν

-,
;'tJ;
αιτηαεως

,

ι

μενον νιΧ etνac 6ρσιχU-rιpoς

'1.αι

"

ωραν,

,

,

εις

χρονον

,~,

μη

ιJt.lyz-

των aiχ.α ~~ak μεγαλό"aρος των

εί.,.οσιν ήμ.ερων ~o της χaτα{}.eσεως τα~Τ'r,ς, aI%tιXaaat

ai &μ:Χ

'Τιν, έ .. ψ.ελεί~ του οιίτοuντος, έπίaο:rι'ι είί; πιΧντα eνataipiF6ι

,

με'/ον ανΤΙΎραφoμ

_"
t'tJ;
οιιτηαaως

'ξ

,_

μετα Τ'Γις προι εως προσaιορι-

:rμοu ,Τις atj(,:X~tμoou '1.:ΧΙ '1.λήσεως προς efLifιX'JIacv '1.ατ' αύττ,ν,
\,
'Ε'
"'~
προ Τ2'ΙJΤΊjς.
αν ο προς ον η επι:;ιοαις τt.lΎΧClV"t.

, ... ε ημερ~ς
t'
.. εν

f

'1.ιχιονντal οδτοι. να x:xτα~oνν $ί~ .ον, γ,ρt7{ψo«'t'έ,:% έντO~ Μι;'

m-

ήμρωνάπό 't"ij;-σ'uζη...φεωςjjQrί,~λο~ω;, :έΥτό; τη,;

. τuχoν μ.~ είπτι άντt1t~iψtιχς ίιi" aάtώyι ίηtlpΙ~ Nνttιι;

~ϊ'ιαι το 1tfcνομ.ελες Πρωτοaαείον, έν τη πεpιφερεί~ το!)
όπ:οίο;) xείτ~1 το ιX~oιλλGtρι06μενoν η το μ.ιϊ'ζον μέρo~ οιD,ι;ij.

-12J

,aεις, ,όji.{)U !Jιετα. τω.ν~~~:ιε6w'tωvμ~ρων ~Ι ~.IX'ι;,
των -πιe:oση~'i"rων :00:0 ~ων $1:rA0lχ{ι}ν _π",άφών. 'ΕτΎράφοιις
ΠΙXΠΦ::rε~;, ΠΘF'ι$.ΧOιn~ι; τ:οίι; 1ηUPt~ίις..Θν· ~~ίY.ωνι' '~Iμένη; ήμ.$~ς, να ιννηκ,ρoύq-oνν ~IΆ αUrιοτeλQU~ ί'ΠP'~φo:> τοuι;

18.

Π ρo~ωρινoς πρoqaιορl~μ.Ος της άποζ'l]μ.ιώιfεως.

1.

..

aWΝ1f:POΙPop~x.ώ; ΤOU~ ί4χuιριιQμοk ~ν. 'ΟΎ·ρ;aμμ.«"~ςimο.zreo5N! να Xιaτι,rχωρΙ~ ei; t'1% 1t'p~~a ~<ίx "rGό't"ων Oύcrl~-

' "

,

κάΤΟΙ1'.ος άλλ.rιaαπης ~ ιΧγνώ:rτw ~ιαμoνης, ή προ{}.ε:rμ.ί~ οιGτ'Γι
έ .. ιaό~εως ~!ναι τριάχοντ:χ ήμ.~ρων προ τ~ς ~ιxα~ίμ.oιι, iip:XF-

ώίτιaιχοt.l. ΑΙ Ιn.ρaφοl· προτ&σει; -·ιt;ΦιiΧ(ί~ν ά'ltIIΡ2ιτ~τω; τ!Χ
χατα τιΧ &ρ{}.ρq 1.19 εως 121 τ05 KώQιxoς' l1ό-l.ιτικης Διχο
νoμΙ~ς άπaιτοόμενασ~οιχεiοι τou :alχ.()~nΗt~iι:' .... " •

8. τα ~τα την <TU'ζήτφιν τ~ι;,CI'iτφeω~~πι~~evα: εί;

τοίις ~~~ί1tou;_ ιiΠoaεαΤΙΧά ΜSΣα, προ1;'άοπ~tξtντωvίaιχuρ~
σμων αιιτων, ε!νια! ή ;έξέτ.~ις ..ων i:aίων,ταετwaφa;οί μ~l",.
τ~~ς, ή Ilρτοφt:r 'Χα! ή όμ.ολο"(ίσι:. Έι%ν, j,':ιrιχ τ1ιv Y.p«rIiV ~

~ιx.ΑΙCΤ.ΤT,p,ίo.u, παρίιστι~~ι ιννφη' 'Προς ~'i'ξ~ωΎην WτoΨt<»~,

iat~ ~τ~ν έχ. .. ης iν6>πιον α:imιu σuζητΤι(l'ε:6Α:~ατα:λεί'itωντσι:\ σ{)6rzpac άμ.φι60λίαι ώς 'ΠΡΟς την 'Πριrrμ-οιΤι'Χ.η"l. <iξ~~ Τ:ϊ~ 4ποιλλο
't.ptotJμ.i,IIOιU, xUΤ'η aι'εξάγεt'αt ·έ:νιτ'Ος πέντε ~ών •
της au-ζ'/j't"ή;εως της αίτηje>ως. Π ρος

...001'0,

το erχ.α:ο:τηριroν .όpιiξει Μι

, rX-Ia.UitVOi ιεΙς τους aΙ(1!~&'Χ.Gt>ς, 'Χα,α τηyO'υζή'Oησ~ν 't<!iότην,την

ήμ.έρ~ Χ2Ι ωρ'2'/, ώς '1.:χί τον τόπο,. ~'ιε,ξJrιrω-Ύης τη~<»6τoψΙ«ς,
της άΥ,~Qινώιπως ,oιUt'Ou χ.σι:τιηω,ρίιζομέτη; .ι;;Ι,ι,; τα πρ~τι'X~,
εν{}.α i'νaτ~ωρίζετσι:ι ώσ-a~τως .τΟ πόριφσι: τ,η; ~τOΨΙaς .. Ή
1tapouισf·a των <aιαlaίχων, 'Χ.σι:τα- την aι!ξ~ωΎ1ιv 'r;j; οι6τοψί«ι;,
0&',1 eiv.at άπαΡΙΖ,ίτη-ro;.
.
.
~

, ·9. Π αPεμ.πίΠΤ{)UΣα περΙ άnto~είξ~ως πόφαlnς .ου atxaatTjpiQt> έ..ι της αίτήσεως ,ai... i'l'Ja~'S1:!at. Τοί>το Ιx.τw.ων- iM~'
ξεων tou Κώaιχ.ος Πολι'Olκης Διχο'\/ομίας 'Χ.αΙ π:χρατεινομένο:)
·τιχ 'Π'ΡOισ'~έ'\/Tσι: uio τ.ων aι~ί'1.ων έ... τέwι ~ειΙXΤΙ"1.αμ~
α~%λ~Ύως, ι έν t(jt2"Jt'!] περιπτώ~ει, tou χρόνοιι προαaιορισμο~ _ και άπoψαινψ;εVΌν YJ:rrΤcZ (fwo.faηoocv 1t'e.pt τη; αιλΦeίας .~Y

'
- σχεΤΙ'1.ων
- περl
" επι:;ιoqεω~
~,
,
μο ζ ομενων
Κ2τα"λ'
τοι
οιπα των
aιατα-

,ης

οιχα:rιμο:ι.

ΈιΧν .ις των έν~ιαφερoμ.ένων aeν έκλή-8η Π~Τι%Π~O'!'I
~ νομίμως, ίν:χ παρα:rτη κ:χτα τ-ιjν~t.ιζήτησιν της αΙτήσεως

. 4.

aιxac·out:xc να παρέμ.β'!1 έκouσίως εΙς t:X~t'r," κα\ avSt.l σχετι'X.η~

προaικa:rί:l;, Υ.ατα. πliν στάaιον της aιαaιχaαί~ς, '1.α-8ίστατα:
ae acιXatxO; '1.:χτό"ιν αχετlχΤις aηλώ~εώςτοt.l ένώπιον ΤO~
~tκα:rτΊjρίο:.ι, χ:χταχωριζΟ;J.έν'Γις είς τα πρα'1.τιχα Κ:Χι περlεχOU-

:rTj;

,

"

τι; oνcμ:x~

,

το

,

,

επων:ιμ.ον,

Ι

\

'\_

το πα,ρω'/ιιμον '1.αι

τούτο:) ~, ΠΡΟ'1.ειμένο;) περι νομικοσ r.οο:rφΠΟ:J

, ΤΊ)ν
'"....
,_
ε()ρ:χν οιιιτω.

1-'

κ~ι

τΤ1ιν έπωνιιμ.Ισ.ν

.

οτι ένaι:χψερό:J.~νός τις, αγνω:rτος; ω,ι ai; τον oιitouνtIZ, ~~'I
έκλή·9Ίj Ίν:χ .. :χρα:rτη χ.aτ' aut-ljv '1.α\ aενκατέστη ο()τω ~:ά~

,
,;CI:XUtlJ περι'Πτω:rει,

ΝΙ.'

ε:χ,

εν

~,

oικα~ιμoς

\
χαιι

t't

ωρα προσ-

~I~pι~εα! ":XΡ2zρ~μα ύπο τo~ aΙ'1.α:rτηρίο:ι έγτος των έπομένω',
~~V"Y
_~,..ι.

'1::rI'1

- : . / _ ...

,,~, .~

κατ
... ,

.;.

-

~',

"μερων. :;ιι:%τα:rσοντος

~~ΤYι'1

τω,ι π:Χρt:rταμέ'lων

-

-,
, ')
επιμελει~ ":():J :Χtτο:ιν,ος eJtt~o:rtν,
"
,,,
'λ ...,..,Q.'
εις τον 't:Jxoν Ο:Jτω απο εtψ.,.ε,),Ιτα
,

ClVet)

" , , ,

ΙZ;J.OΙ ΤΊjν

,

κ

λ ι
.,
Ί)σεως εμψα-

~lα~ί'1.ων, ώς καιι
"
,

πεντε
'"

ημεραι,;
,

"Ap{}..fXN 19.

,

ι
ff
1: '1.αι,~"
"'"
λ'
'" οιπο~ει'Χ.νt.lητ:χι
,
μ.ον:χν
οιποι..,
6ι ιχποχρωντα
ογον, '~'"
Ι·~I~ cs\ εαν

)~ΙY.O~.

10.l(ιΖτα τηςmφάισεώς τW ΜΟ'Ι'ΟΙ,J-ε<Αοuς l1pιω ..o-a~xεfoLl
περιπροισωρι'lOυ 'Π,ΡΡσ0ιοριοσμου τηςάπoζψ.ιώσ:eω~ oiιaέν ι~ί
'Χ.ον μ.έσον έ1tιτρ'Ιπετ~l.

την χατοικι:χ'ι

Άν:lδολΤι ,Τις σιιζΊjΤΤr:rεως της αΙτ'Tι~εώς έπιτρέ'Πετ:χι

5.

ίσχιφι~μων;όφιίλeι να ex.aώ''G Φπό~αιaιν evτO~ aέoIoa "iff! ήμε..ijc,; σι(η.ήσεωι,; 'Oηςα:ίτήGτως..
r

ρων ιX1tO

εν~ιαΥεFομ.ε'l~ν.

προ
,

τ 1:"

'
~ύτης
, ,

,

αντιγσοιφ'ο:)

'Τις 21τr,:rεως μετα Υ.λΤι:r~ως προς έμφάνι:rtν, έπj ποινη' άπα
P%~έκτo:ι τΤις α1"ήσεως κχί Υ.ατ:ι3IΚ'Γις τo~ ~Ιτοuντος ε'ι ς ΤΤ'!
)t~l'V',~~-'
'Ε"α'ι ο .. ρος
' "ον Ί),,'~
Ι,
~ Y. .. :r.tY:1j1 _,{":%'/Τιν.
ε .. ι:;o~ις t:JiXIXVlJ 'Χ.ΟΙΤ'.)ΙJ

~,?ς άλλ~3:x;:Tις ~ άΥlώσ'ΤΟ:Ι 3ι:χμΟ'ι'Τις, ~ πρ0<'8ε:rμl; α()τηaπι
.. ο:rεωc,; εI'I~! τρtάΚΟ'lτα, ήμερων .. ρο τΤις at'1.~:rίμ.ο:ι έiTJαρμ.οζο•
- σχε.:'Χ.ων
- περι έπιaό~εως ' aιατ&ξεω't
τ
με'ιων
κ:χτα"λ
~α. ο:πα\ των

'OpeG''t't-m;

1.

ΠΡΟα'aιαρι.φΟς της ι%1t'Oιζφι~σIεως.

..._~ " σΡΙσ'τιχ.ως
- 'την
\ '~οζφιωσt'i
,
v>a, ιtPwYJtOιpC011
rείν'oιι το 'Ε)qrετεiΌν, έν τ~ ΠΘρίψε.ρεί~ τ·l)υ όποίQot.l YJείτ:χι το
1~Π'~Νλοιτρι'οtY.Jiεvιov ~ το μ'εiζQν ILipGc,; oιUτ:ou.
.~. 'Ε)ντος τριι.t-x.o~τ,α ήJ.ε.ρων το ?oρ~~'t1ε.Ρ'oν ι:\:πο της XOt'l'O'Λ!~

Ρμννιιον

- 'ΠΙΟιησεως ,της ι%ΠOiφάσ~ως 1:!OU MOY'ψJSιλoίίς Π ρ.ωτdaι''Χ.eίιοιJ, της
~ΡO~ι.ι)pι,ζooo.ης πp'oσ~ι>ινω.ς την &πoζημ.6ωaιν aΙΧ-2ΙQίWτt.Tι ΟΙ
i,;.'''I'''iTJ
1;,".
!Ο, xι~ως
•
ι ι
•
.~(j,,~ ....,. ι '
• ι
7Y"J ::"τε,P'~νoι:;ιι
των a1tε--:"",,,.;..ενης εVlωπιαι τ~:ι

1:'11 Τ"Ω πρoηγouμ.έν'!1 ·παρoιγρ~φφ 'E)φ'anio:l., να αΙΤί1σωνταί τον
οριστιχον πρOiσlOι'C,ρtΦ,ι.aν της w.roζφιώσε-ως.

"πόφααις

'Ea.l,

3~ν έ~~~'Γι

ttlG Μονομελους η ρω'to3ιx~(o:,) περί προσωρινο5

πρ,οι1οιοριο-μου ι%ΠΟζημιώ<Τεως, ή 'Itpιrr8e:riJ.i~ ~1tIJοολης αίτΤι:σεως

π;ρJOς όριΟ'τιχ;ον πρ~ιaρισ"..ι-Oν ~της ei'~ΙXt,' aIcZ 'ΠΦσιαJY 'ltle9fπτωσιν, εξ /JI'Ι)',ω,l άιπο της~'ημο:rιεοο,εωι; τΤις :&r.οφ&σιεω:Ι;.

,3ΉI1i"
.
• ιτ~ις '',
:;ιιοι
μιωσιε.ως <%σ'Χειτα!
'ΠW>1WJl:

'ι ι : ......ν'!1

πρσι:ξ&ωι;

ι

,ata

'N~ρ'αrrρα:φ{ι>

"rou

\,

,

"

, nι;
- '~Oι'oTι'"
γ

τον ορισΤΙίι'&ν π.ρω:;ιιl)ρ:ισμον

χ.οt'i'OΠΟοι.φειως. έvιτQ.ς της έν ήj
~<l....... ι
1tρ".,w1"~αις,

•

ι

:%'lτιγ.p~Cιt>

ι

τ.:χυτης,

'1t'po'

μιε.τχ

π.ΡΙO~ρIOιΙΙ ΤoU-ό:~Ιou ~!'1.CX'σιτηpEw π&ρΙ όρισψW
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~ιχ.~άψ.οu a~τ~ς. Έαν ή α:!nισις &:σκ~τlXι IJJrO το:! ~πε? o~
ή ~QJλιλο...ρ~σlι; η tcι5 '(r.;-cχρέau Π,ρ,ο; πλΙ;?ι.JCxήν, 1X'~τη δέ"'ί

" 'ιΙα

σ,~έΨ'~τlXι χιχτα 1tmw'! ,,(i:,,~ at~~:χω'l τ{;)'1 Π-7..;:'χ,ττ,χ,τω'l
ΧlXoτ~ την aι~ι:ι.~ί:r.ι 7Ci5 1tp'Ciσωρι'l'ο5 ~F(ί~a'ιο,ρι'J'μιοu τής &-πο
ζφ.ιώο-εως;.

_,.,'

Ι,

,_

Ι

'..,'

"

Τll"J~ ~':J".;tϊ,:TJj~""

-

"

·:3ΙΚ:ΧΙiοοται '1!1. παFε;:JJ~'fi εΥ.ου:;ιως Ης ,Χ:;Τ'/;"Ι Κ2Ι α:γΖ:.l σ'ΧΙΖ,:
χης 1tiρ~αχσίlXl;, Κι2τά παγστ&3ιο'/ ":'1); ~:~ΙΥ:]J:;:2ς, Κια:{)ίσ,I7.

οε aιά:~ιΚιΟι; Υ.2τ6π-ι'l:rlΖτικ-r;;, ~r.!λΙ:):;;;(L; :Z~tc~ έ'ιώ'h~ω

'C':Z1

otYwm:'W(.O:J, Y..xτ~χωρ,ιζoμέ'ITις εί; ,τα Π-,ΡΧΥ.ταα χα! πε=ιε~Ooooη; το (Ι'ιiοι;ι;χ, το ~;;ωνι~;J.Ο'I, .0 Π':Ζ~=ω'J'~;J.~Ί l.7.Ι -:7]'1 Κ7.ΤOΙY..ί:r.ι.' 'routO:J ~, ΠΡΟ1'.εψ,έ,ΙοlJ περι '10μlΥ.ου προσ(~1tΟU, τη,ι επω
'1'iJI'ιJ.i:r.ι 'Χ,:ΖΙ τη'l ε~ρ~1 2U.O,U.
tOI)

,

,,,

,

,

,

,

"

Ι

9. Ή σlUΖ~,'φι; τΤις xί<τ~O'εως οιεςάΎιΖτα:ι Χ:Ζ,';' ip'ϊ.T,'1 Ύ.Χ;
'2t'EiP,rro:~t2~ έν :~t~ AZt ΤΤΙ 1U-;!. σ:;"\Ilει3Ρ~"1'~~' Δ~ν::ΙΤ2~ το σ~Y..χ·~
",τΤιρια-l, κ:ατα τη'l Υ.ρί:;ιν 2ίιτου χ;~ι έ?' 0:;0,1 Ύ.x.oίσ'Τ~Τ2Ι ,*"χ'[
χα!!)'ι π,ρο; ·διιrrιωσιν τ.ης άJλrι-S'Ζία:ς, να Π-2,?:z~z(η; ,την η~~
τ'φι'l είς 'Π'λείωχις της; ,μια; σuν'Ξi3ρι~εις, μη i::sχοvσας ά;).
λήλω"l πλοο.ντων ε!Κιο,σι'l ~:λ~pω". 'Εν 'ΠΊ~σ'Ώ Q;J.ω; πεΡΙ'7;1τώσ~~
:ή sκJ3'οισι; της; QFtjttY..Yί; άπo<ρ~σ'zως ~ε'l 8U'I'2';"Xt '12 ~pxaU'i'(J
1te.ραν του etOlu; &,,0 της Y..2τ~έσεως της π-,ρ,οlτφ:;γ1j;.
ΤΟ
at-1'.mt~ptoy, ~ποχρεοuτα:ι
να
~p~:η~
τη,ι
α'iΤ'fjσ~'1
καt ξ,; ά:Π!ΌIUljt~ ετ! τ~νo~ τω'/' ~~1;113fΥ.. ω'ί Χ2't ,,)Ζ
:xίrt"επX"(γέλτως παν σΤOιzεtιo", σUI;.LΙάλλ'ον είς τη,ι

'YJm' o.&at'x'J
lεξ,εταζ'fi

Ιέκ.τψ,'φιν τΤι; ~iX':r!μότ't/τος :.tUτ~ς;, :.ι"aιaει:ι.WO'1 είς; τας άP:λ~
/ ata; ,ίm'l)pejii; ~ τo~; δΙ:Χ3ίκοuς; τ~νΠΡΟ1J:j'ωγΤ.'1 παντός ΧΡΤι
df;JJOι'J έγγρ,άφο:.l, χ:χτα ,,:ας
!>
Ι"αος

at,IXttX;Iet; 't10'U &p-lJ,:po.:.I 240 ,"ou Κώ•
,,"
Ι
εψ~ρ;μσ
.. oμεν'2ς ε'l' ",?:Ι1'.~Ι:l.'ε',::)
/

Πλ
- Δ tΚΟ"C!;1.t2ς,
'
00 ιταης

;"νιχλόιως.
10 .. τα Κ1χτα t~'ljiC.Tιt't)jt'! τ~ς χί,,+Ι:;tεωι; lπιτp~'7:ό:l.ε'ly.
ι~0ι3,ειy.τtΚι% μωα: εl'ι:χι τα (ιπο τοl) rΔp-I),p>r):'I 355 toG Κώ3ΙΥ..Ος
Π oιλΙΤI)\.~ς; ΔΙ'Υ.ιCi'IΟιμί~ς δ?ιζόμJεν2, T,lλ~'I toG ΟΡΥ..ο:) το,υ ~ι:ι

arY..olJ.

' ..οι α:Τ:Χσσετα:ι
11 • Π Ρ 2γμα:τογνωμ.ΟΟU'I1j
ι

"
IJ::O

...
ΤΟ:.l

,

,

,

....

,-, ,

~--=r)

aημΟσ'tε~σεως ηίς Π:Χ?ε:_ι;;ι;;τσ~:;'ljς "::X'.J';"Ύj; α;Π0<r :σε(,jς,

\

,;ou

ιi,r1,:λ?Τ?!CU~f~'IC:Ι, α~τη OΙEξιiγε

15. ΤΟ έ7':Ι τΤις ~~~η~.:.ω; ϊ:ερt δFt!-;~χοσ ϊ:?oσ~~OP~1μo~ τ'fι;
cX-:-:οζ-rιμtώcrειι)ς atjf~:i:Q'; atΥ~αστr.~~ον ~~ν:ι'tαt. ά,)7, 7:5.') σΤΧ~tι:ιν
τ';;,ς έ'Η;}ϊ;ιον αυτοσ θ~:Ι~t~~crf:ι;. να μετ:χ~&λλΎί τΤιν -;:Pσ~ω~~
,1ως Π~Qσοιcρι~-Sείσ2'1 ά::oζTιμίωσ~ν. η '1α ~:2τ&σ:;r. Τ~'1 j;:o ':o~
aΙΥ.α:ιοUχοu α:~,Yjς, πα:ροχην έγγ:Jr,σεως.

16. Κα:τα τΤι; "πo~άσεως τo~ Έ~~τεIo:; ::ερ1 ό?ΙHΙY.o~
ΠΡV~Ο~ΟΡ~~μ~G tη;: άϊ:σ~"tjμt(~~~ως έr=tΤFέϊ:ετ~~ μ.ό'ιον το g'/~~jI.CN
μέσον

t1j;

α'lχιρεσεως.

'.Λ.::' Ξ.~·9.,εfΥ.Ι; ,~Ττη:rι<; ό?~"~~1~O~' ΠPO·T~~OI~~1:1.:ι~'
τ~ς &ί?oζy;μ~ώ~εω~,.

1.. ~\~71ί:7!; όFt~Τ-~1Jο·GI

'Πρ~3~~i~~":J.Ο'~

τ~,ς ά7:~ζη:J~~ώ~~ως

i'iώ::~,'j,,1' τοσ. 'ΕΥ::'Τ'Ζfο:; ~~ν'~'~'~'~ '1~ ~'ί.'~ι~λYι!"9fι Ξ.~r.9έ(ι}; y~~: Ξ.~ς

η.,Ι' ~'Ξ.ρ~;;-=ω.~~ν ~έ,) εχ~;~ ϊ.~Cι'r.··{η{Ι,~ 7:Ρ',:ι:rωρt'JGς ~~v~3!Ο?~jμ~ς

,

'

τ:χt)Τ'ljις.

2. i\Ιiχρ,: -=~ς Π"9ώτης ~:J~~ι~~,:r::ως ,τrις χtτΤ.,:rΖως ϊ:Ξ.?~ 6~~
c'τ~"/"c,~
7:'?οι:r=t:Ο'Ρ~~μο5
τ'~ς ά;;:1~~Tιμ~6)"Ξ.ως,
~~'I~Τ~~
να ~~cl~λ''ι
..9fι
t
,
_,
.,.,
, , ,
,
_
~~I\)oς

'U7:'0

τω')

:'.'1'~~1'f'Ξ.?ΟιμS")Ct)ν

z~t'(',:r~;

ΠΞ.p~

7:ΡΟ'j(ι}ρtνlο:;

'';7~C'1-

aιορι"μοu α~τ~ς ένώ;;ιο'l του ΜQ,IQ:Η),rισς Π ρω-;o~ιχείo:;. 'Ε'ι
Τ~~Χ'~'ΤTI 7:Ξ.p~7:ΤΙ:)~Ξ.~. :J..χτχ~οi)τχ~ Τι 'zνώπ~σN τo~, 'Rς;$';Ξ.['CI:; x~
ζ1.:J.ένη '~fχη ::εtΙ όΡ~Q"τ!γJΟ':jι ϊ:'F'ΟιΤ~t~.?t,σ·μο~σ ,:,~.ζ ±~~ζη:.ι~ώ7S('}';
Κ7.1 '~Uι'J:tΤΧt ,C'6τος νά "ht~,υ,~ Υ.. :χτόj';~ν νέΧζ ~~Τ~'''Ξω;. ~-;:~,~,;i.
λcμέν'(); :J.~,,:,:X ~T(ν εχ~Oι~~''I Χ~GI~&:rΖως Π'~ρ1 Ι;:ΡΟ7ω·( ~ΨJG 7:;"07~!'C'r~1μ,~~ ":~; ά-;:Q,~""μ~(:)~s,ως.

3.

λιη ϊ:~ο~:~'~;;!:r.ss[crη: 'ΠrQt,.ω(~νως τ~; άϊ:ο~'r,':J.~Ι~j'εω;,

ή ,οια ,ης δρισ;Ι1.ης άπ?φ&"εως tW 'ΈφΖ':'Ζίο, b?CT'~zi':J'"7. τοι
'Χ1)~'η εΤν7.'~ δΡ~σ"τ~'/.Ύϊ 1.11 τ:.λ~~f8~ί'.)ο,ς.

GIY.2jt1jP Ι 0:.1
0:\0

",

ν~ a?~:'t"~t~! Ι;:~?~ ;"nι 7:~'J~r:Y..ov~:t τ,:J;ΖΡ(uV

j 4. Π α:ρεμπ-ίΠ-,ΟU:;2 ::ερι ιΧ7:00εί;εως ά;;ός-Q(σις τ05 ~ΙY..X
σΤΤιρίο:; έπι της :χ!τr,1εως; aε'l έκΟίΟετα:ι. π-1-1;'1 ,,:oij; ;:ε?Ι7:Τ(~
σεωι; τoij; πρα:Ύ\L2ΤΟΥ'lωμ~:;·)'1'1jς. Το aικα:σ.r,ριο'ι. έY..τιμ~)ν
έλεu.οέ?ως τα Π?G:;α:ϊ.·~έ';τ:χ j"o τω,ι Oια~ίY.ων έ'Ι '(fv;;c ά::t;aει1'.ΤΙΥ.α μέσ2 ΧΧΙ άΠ-ΟΦ.7.Ι,lόμε'lο'l Υ.2τά σ,'lείΟΤισιν ;;ε~l τΤις ιZ/;r,
..9εΙ~ς των tιjχ~ρ~~μων. δ~ε(λε~ ,)α e1~aώ~'Ώ δρ~crτικ+Ι'l ά'ί:6ςι2σo~ν
έντο<; οiΚ2 ~έντ~ "ήμε9ω,) ά-i:Ο τΤις τ~λξ:JΤ7.~:χς σ~~~,τfισε(');
τ~ς 2ίτ~σεως .

;; χ,'Ι",ά:;;li1l'Ι

τ;ις" '~~tΤΊj1'::ως.

δια:,,:άσσε,aι r.ρ:χγμ.αΤCΎνωμο:;~ψι; Κ2Ι

tόπο'l atο;ξGZj'ωj'~ς, τΤις; ιiνα:x~l'Iώσεω; α~ΤOϊ) 1'.α:ταχωριζομέ

:",.7. ".&νώπtΟ'V 'tQιU 'iΕφ·~,'tJS['Ο·:J~ ϊ::;G.,,3t,ορί~Ο'jτ,~ς b~,t':rΤtχ.ώ·~ ~ τ+ι·)
~\)~ημ.ίω:rιν, έΨ:Ζ:Ρ:;J.6~ο.'~τα:~ άν,α:λ6γως 21 ,~Ι2-;άξzις tc~ α?
. ~'ΡollJ 1'8 π.χρ. 2, 3~ 5 Υ.:ΖΙ 7.

,.",." ,

τω'ι

ψι;ς ~ί~ τα r.pay.ttxci, e'l-Sa Υ.:ιτα:χωρίζετα:ι ωσ':x~τως ,ο ;:όρι
σμ2 τ~; αUΤQφίαι;. Ή 1tGtpouaIa των 3ια:~ίίf.ω'l Κ2τα .'(;'1 8ΙΞξ2Ύωγη'l τ.ης αίιτοψ(α:ς; ~ε'l εΤ'lα:ι ch~ρα:ίτ'tjτος.

~Tp.ιώσε~ς; ciip()p~ άΠΌΥ.Νειστιχως ~ίς ,ο :;:J:1.φέρ,ο,/,οU"t'?:J.
~uξφtν ~ ~ί{τ),~ν 'μ.ό'iιQl'I Uϊ:ερ χUτ-,c·~ τ~lς Π,?ζ1ωρ,~νω;
'Π'ρωa ΙIOoρι~,! ίισ~;.

:νl~ ~~pl:xσ~ ΚI~Τ,α

-

όΥ-τω -ήμερώ'.' ά;;Γ; σ:;ζ'r"τ,σ;;ω; t1jc αίτΤ.σεως. Προς
atY.IXjtoήpto'l όριζεl χα:Ι ιiν:zκoινo'ί είς τοιι; ~Ι2~ίί'.O,ς,
)~α;,α Τ1)ν σ:Ι~~Τ'ljσ\'1 τα~τη'l, Τ~'1 T.ιLέp~ χα:Ι ωρα:'1, ως κ:χΙ το'l

Π ά'ΤΧ έ:J.I::ρό.οι~;J.Ο<;

τις των έ,I;ΟιηΖ'ΡC':J.έ'ι.ω'l οε,ι i1Jλf,,-8i.

..

Ύνωμ.ο ΟΤΤισις

,

να:

tGZt e'lτος
touto, το

_.. ΠΡΟ;

'Εάν

Τ:Χ:JΤ'fj~

;:>'

,
προφορtY..'fj

~&τιo~ σ':Jζr.lτ~σεως Υ..α:'-:αλ;,ί~ω'I'f12Ι <rO'διrιιρι~l ~ΨΙ&Gλία:ι ως προ;

Qιi't'φtr; ,s,ν0t'χφ'ε,@αμs νl οu πε'ρΙ δttσ'Τ~Υ.Q~ Π,Ρ'Q!~3:0Ρ~j:J.!:~ -;f.,ς :i;:Q-

#..

at 'fις;

t~'I '~""1Yil:o;"t~t.fιν ά~ίιn

π~ρ,s.λ.a-Ο~ις ~Π'ράY.τo,:.I ,.η; Χ2":'α ταςΠ2ρ,xγρά:po~;2.
πρ'α&σι:J.ί:ις, ή ~πo τ,05 l\IΟ't~!:JJελ,ο,~ς ll,tw,;,o3t1Jzio':J "ρο:!-~ι~ρtσ-lkί.σ:χ π,ροσωρ,ι"ω; ά7:'C~'r;JL[ωσ':ς' ·9Ζωρ"ίτα:ι όρι:;ηκη (:);

8,.

,

(\,

πρvvεη,ια:;

13, 'Εάν, iI~Hα ,Tι'l ilplG'I'I τc~ οlχrιιaΤ1jρtΟ:J, ;:αρί(ίτ>ι.:r:ι
cνν~"ϊΚΎ; τ.Ρc-; a~:;"γιt)Ύην 3ύτ~l~ία;, caf~ ~-:~ν έκ -;,r,,~ έν{~;:~o')

5

~

α'l

- -

της

τr.;παΡειι."Iπ-.ο~σ1j; r.~?: ά"οaείξεως άποφάσεω;

. . :.N2με')~,

'r'l);

, 6:

'f; :t;oμ~~ωor;,

,

'~

μ~

_

5. '~ ΤΙΟΙ;. -ri;),,1 b'lδtαιq;'~Fιφ.έ'I'ω'l ~ίν!α:ι Υ.ά"C,ΙΎ.ος &λλ'Q~α:·

~μλφ:xγτ:zέ'13ι~ψz,?αμ~'I~'1.

,

,,:.ι,l:χμ.ε,lΤις

!>
,(\
~teorazv'fj

aιο?ίζtJ'Iτα:Ι;;Ρ2Ύμα:,,:ογν(~μ.ο'lες, "Ροσaιορ:ζεΤ2Ι &μ.~ Κ2Ι ~ '1έα:
aικάσιμ.ος l.α:Ι ί:φ:ι, r.;:o; ΠεΡα:ιτέρω σ:;ζήτφι'l τoijς αιτήσεως,

πYj~ η ~ιώTτί~ a!Ζ':.ι.,:.ν-·~;:~ ~ ~2:α, ~'~j'J :-;7.ι~'&:γp·:<·?')"; 2. Z,~~·
fI"Q'} '1t'ρω,οv, π.ρG'Θ.εσ';J.ί:Ζ ;.I'i'IXt, δ:Ζ ::ά'172; ,,:cit; ε'i~Ι7..;?;;,~ψ,f,
νowς;, έξ+ικ()vτ:t Υι:J.ψω'l. '11 l.~τα τη-ι "2ράγp~:po'/ 2,i~iqI!(j>;
~εόΤ~Ρ1),/, ΠΡ~'~ιλί2 ίσχ~ι, άΟΙI 2Υ.ρίτως. 1'.2Ι ,έπι δι"aίκω'i
,
"'λλ ~
, 1)" 2j"Iω:r,ιrJ
"
,QΙ:Ζ:1.0ν'fjς.
Υ.Qιτοι~()~~ωv
&1;
την:χ
'Ο:.':Χπφ

i~o;' . ",ον

'"

μ.Τι

'Έ'

CΙ1'.21τηρ(ο:.l,

"oG

Τ~·vιιc..ll:ε",ί'(1ν j'Π·σ.,ρα -=τι' Ύ?:C:J;:.ι:χ·τ'~~"~ 7:~ IΕΨΖ-=~~·Ij'J. ζΠ~ ;:c~')r.
clroxF,~13,iy,:rotJ, ";0 ~F:ιι3όt~?οιν ~·i')~;: 1;;J+iP'21; προ ,;",ς 1:.ι~'tlτ~ ..
σε-ως' ,.ηςατr.~σεως.

:lι.ixt

)
γ

12 . .lta

Z'ΤΤY;ι1~ς x~τά -:ης ά;:I~!φά~εω; 7;;:/1 ϊ.'F'Cί1ω
,ρlν,~ 'IΨ:Ι~It)Ρtσμcu :Χπcζ,t;':.ι,ιώσ'εω; ΟV,I2Τ;ΙΙ να ,*σΎ.Tι~Tι ;>.:ι:
~tcl των 1t1ρC)τ~ωv, ίr;;ιό wZ'JtO; ,c~x~[χ~·;) πι.~IXTτά'ίι~O'ς έν(~7':(1)'1 ''t'cu έy.~όσ:r.ιτ()ς; τη,ι :ΙπόCΧσι'l nO":1j,l 3t,Κ2,σn;ο,ίau :ι.m2•

\,

(\,,2F2tIXvlι.

ΠΡ2γ:1.2ΤΟΎ'1ωμ.ό,l(ι),1, o~τoι έκ·IJ,έΤΟ:J,I την Ύ'1(~μ.Tι'! των ένώ"ιο'ι
τοσ 3tκ2στηρ:Ο:.l, Κ2Τ2 τ1;'1 ,1έ:Ζ,l σ:Jζf,τησι'l "ης α:ίτr,σεως;.

4. '..~ντ(19ι>!τ'o.~

~(Ι_,

.

πρ :;:Ύμ.α:το'γνωμ.ο'lω'l,

,

μό'lον έψ' οσο'l :X~ΤTι κ~~ίστ:zτ:ιι. χα:τα τ1;'1 Υ..ι;ίσι'ι ,Ο')ΤΟ:;, "πα
Ρ2ίΤ'fjτος προς ~ιάγνω:;ι'l τ~ς; &λ.,~εία:ς;. Ή' πραΎμ.αΤΟΎνωμ.ο
σuν'η διε'lεΡΎε'ίΤ2~ 1'.χ,α τας; 01Υ..εί:χς ~Ι2τάξεις ,,:ω,ι αρ-Sρω',
384 Υ..αΙ έπόμ.ε'lχ tou ΚώaΙ1'.ος Π ολιηχης Δικονομ.ί:χς. χα,,:'
άπόΥ.λισι'l ae αίιτων: α:) Το δααστήριο'l έΥ..aίaει τη'l chb<ρ:Xjl~
auorou "Περ!, ate'lepyeia; της 1tραγμ.αΤΟΎ,I(.)μQσUν1jς Υ..α\ ~ιoρι
σμου ΠΡlXjjl.!1.,ογ'lωμ.όνων έ'Ιτος είχοσι'l +ιμερων ~πo -rYj; σμζη

τ~σεως; τής 2ίτήσεως;. β) 'Εα'l aιετάχ-S't) επρα:φcς γ'lωμοcό
Τ'φΙ; των ΠΡIXjμ.aΤΟΎνωμ.ό'lω'l. α:ϋτ'l) υπο6:Χλλετ:χι πpo~ το οι
xaστ~ριoν έντος τριΙ%Χο'lτα: οήμερων ~o της όρκίσεως των

"Ap-8.p(Jot 2J.
'Ανα:(FΖσι;.

1. ~ . \,)Χ~F::,jt-;
.
1.Χ:·Χ ,,='~ς Χϊ:οιq;&,,-εω; τr.ισ, Έt::τ::feι'J ϊ:::~1 ~~~
-cr-:,~y))~ ;::~lj~~ΟΡΙ'jμ.. ~~. :'Yj; :Χ-;:,~ζημ:(~1z(ι)ς i;:~~pi7:$ty.~ ~~~ :0:;:;

έ.ν ':"<1> αρ,,9ρ(:} 577 ΤO~ Ι{ώ3~;ΙJvς Πσλ~Τti'.~ς Δ~;Ι"Ο'J~μfχ,; λό
γ,fj'J;.

2. ·F:~&') ό '7.'I'ΧI~~::'7;:rω') ~:χ.μέν'{ϊ s:t; Τ~~I
.9ε,,:.ιt~ -:~ς ΧJ':Χtρέ~εω,ς εΤν:x~ 7Ρ!&ΚI~η,;~
'&1tO

';με~Ζ.r:~:ν~ Τι ϊ:ρC
';'ι.~::ρω'I~ &~XG:J.k'i"(
τ~ς έ1'.8όιτεως; τΤις άποψάσΖω; t'J~ Ί-:q;ετsί~J.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ KγBEPNHΣEΩ~ (ΤΕΥΧΟΣ ·ηΡΩΤ'ΟΝ)
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2. Ή έϊϊ~'fισι; σκοπον εχ&ι, την 1ψ,στααίaν των aυμ.φερ6,,-"
των τ05 uitoxpi9-tι προ; κaτaeοΛΤιv .. η; ;aο'ζημ,ιώσεω~, εί; "ηΥ
περίπ .. ωσιν ata τη; τ::λεσι8ίχοu aι~aα11)ιη~.:..«-Π-οqιιΖl1εως, 8ι' .~;
ΠΡ0l13ιορίζετaι ?ρt:rΤΙΥ"ω~ ή «-Π-oζημίωl1l~, ~~ελεν όρισ~iι ποσον
ελα .... ον έχείνrw, το όποίΌν ώρίσ~η ~πo τηι: προσaιορισάαηι;

3; Έ2~ b iv~nPSI:r~i(.)" ~ τ~ς των ~1':Ι!ΡΖ~:cλΤι,ων είναι Χ.ά
τ~:χ~ς 2λλO~2πης η τις των τελε:Jτ:ιfω\ί τo~τω\l' εΙν:ιι ά-Υνώ
:J'ΤΟ:J ~~ΖμΟ·ir.ς, ~ προ-~Ζ:rίJ.ί2 ~:r1.i;:r::ως ά-12φέ:rsως είν2Ι έξfι
χ.ο",τ2' Τ,μ;:ρων 2rχoμ.~~~IT; ~;;o τ~; έπι3όσ~ω; τ~.ι; 7:ερΙ όρtστt
'Z~σ T:~~·;;=:~~j~J.o5 -;-r.; .1~~;1T.λ!ώ·:Tεως iΠGΙ;Ι~cr'$ως to.~ '_Ε~ξ't"εtΟt).
~E3:ν 6 :~F" Χ'~~t-ε'lος ~~; 3.'J'y."t{J!'I ~\ΙΙ7~;έ~εως 12;';Ξ"Seω]'εν, ~ 'Προ
{;"Ξ'!;;';:Χ Y~:'~; .z,;zε-;χ~ Χ~~ -;r,; e~; -;οΙΙ; 1~2~9'oλ~χo~ι;ι at'2!~ό

.

πρoσωρινω~ ..-x.ji''r,ν ,ά7;οqιά:rεως.

z~~; Τ; ')~1i;G36ZGJ; 2:ίϊ;"O~ i;:,!;~6;j.$ω·; της :ί;:οκ.-ε~[Lέν"tί; ~Ις «ν~[

«-Π-oxλειoμένT,~ της r.aρόχης ΠΡO~Tιμειώσεως ίιίto~~)(Tις έ7ι'Ι ~ι

i'J:Χ!ΡΞ.;~ν~ +ι ~;,;,,::Jz:;:J.fz ι:ιύτΥ,; ~Iν2~ ,::α ;:~~2," πsρf;:τιιτ)σtν ε;
μ1j'JΙ:),1 ~;=~ τr,; ·:ηJ.c~~ε.:):;$ω; -;~; 2πο;;ιά:rΖως Τ2~ΤYίς.

i'lx:.:i:r<:~); Ζίς τη,ι γ;:ΙΨ':J.7τε;2'ί Τ<JU

Π άy<Ju, έΧ.τO~

'A1-si():J

3ι'l7.:?ε:r!CλYjΤΟ;, sI·..x~ Χ.ά,oαc~ ~λλ~:zπη~ Τι ~j\ιώσ-τοt)
a:η.Qνr.~. όπότε ό .. po:r3~OFt:r:J.0; τη; ~:Χ.2~ί:J.~:J γί'ίετ:ι~ εΙς 'Χρό
'ίO~; s'i:G; :p~ών μτ""'/ω,; &-;:0 -;.ης x~τx--9έσ:εως ~t; τ~ν ~~~J.ι~
τs!χ'l i·i,,;,~y;:.-fif'J:J της :r':Ζ~ρl:rεως, Άν2'~oλTι της O"~'fίτTι,ιεως
,1j; ά'ι7.φέ:rεως έr.!τρi'Π!ε .. αι μό'ίον &Π2ξ Κ:Ζ; at' &.. οχ;:;ιdνΤ2
λό;Cι\J_ Ν i:x Ζν i:'G:2,u-;r, j;ει?!7;-;ώσει ~tχ:%~~-μ.C'#ς Π'F,ooaι~le~.ε~χι

?c; b

~

;:~~12'j7Χ

,,:.J7:'~

'"

'"

:;~Υ.. 2!j-:"ηΡ~CrU

O;Cι:,)

,";o;

-

τω"';

a, ..

"

sr:ομε"Κι>V

ι

Τt~a)(.οvτ~

.r.:J.spW'I. ΊΙ ΧΠQifΖ:r:ς τοίί 3txz:rt"lj;:;io:J l;:-; t1j; ά:rχ·I,ι9.εί:r'ljς
Χ';Χ~Fi~Ξ.(');

z.Y. :~:IZ~2~

Ι'/ι-;ός τ~:~ι..o,lτ:χ ·ίi.λa.ρ,ω'ί άτ.Ο -;~ς σi.>ζΥ,-

."Ij:.<.('~",'-" ---

"ή .. ο:.ι ίιπ0-8~Χ'r,ς,..ιη της "zpoxij~ πρ~σωπιxης έϊϊ:J-tρεως.
·4. ΠΡΟ της π:χρο'Χης της έϊϊ:.ι~σεως, ~εν M'ίατ~1 b' 8ικαι
οίίχος τη~ άπ-O~'lίμιώσεως, ΠΡQσωΡινωι;πρΟΟ'alορισ~εiσ'r,Ι;t 'ί~
άναλ~τι πΟΟ'ον μείζον τοίί

6(0) ο τa~τ'lί;.
, . '.'
5. Άπο της παροχης .. ης ί.ΎΎυ~σεως, σtntστaμέ~'η~ εΙ~

,

χρημ~ Τι τίτλω~ πaρa~τaτιxoυ~ &ξίας,ό δπsρ o&αGT'lj~OXT~

έπι τούτων aικαίωμ,α ένεχiJΡΟ'J χάριν_ τ.ηι;~al .. ήCτεως, 8ι""";'ν
ή έΎΎ~ησι~.

6. Έαν [LaTi% τΤιν πSllροχΤιν τη~ iπuήσεωι;al·κα\ολΟϊ~aι
~ άνΤιΧ.ατάστασι~ a~της, 8ύνα .. aι το 8\xaσ .. ~ριoν V'a 8ιaτιίξυ
.. 2ύ"Υίν. ΔiJ,,~dc, ώσzύ..ω~, το 8ικaσ.τηρίο'ί '1& 8ιιnάξ'n τΤιν
ap:rtν ..-η; aιαΤ2χ~είΟ'ης όπ' αίιτο.ίί έϊϊ:Jήσεως, ένfι περιπτώσει

&πo8εαν~ε,7.Ι. δτl alaρΧ.οiJσ'r,~ .. ης aίΧ.'G~ περ! προσalQρισμο(ί
της άπ-οζτ(μώσεως επτιισεν ~ αίτία, 8ί' ην έa~η αUτη.,

7• Κ α-,)'(),

" περιπ .. ωσις, QI
:!>' ~
':!>!()
,
Τιν εQUV'η 'r,
.. υπερ εχεt'ίG'J χα;:;ιν τοΙ) οποιοu ε.νν-9'11, αλλω~ ~cιaίasτ:.ι:t μτα τ'ον. όρισταον προσaιοΡIι:τμ.Ον ~ηι;
&ποζ'ljμ.ιώσεω~ si; τΟ-ι πa;:ιχσχδ-/ .. α αUτΤιν. π άσιχ at:ίtqιopιX περί
τα -.9έ[J.l%τα "2StlX λ~sται όρ\σ'Τt~ω; U1tO τοίί χατl% το αρ-9ρ?1Ι
18 πιχρ. 1 τοίί r.αρόντος άρμ.ο3-ίο!) aιχασ; .. ηρίQU, 'X~.. α τ~ν ίιio
"

r., .. Yj'O

iιχ:;~~ως :ι.2ΤI% της ~;;~φάΟ'sως 't'o5 'E"s't'sf'J:,)
':7Ξ.?ί ~;~J:!χ:ιj Π'ΡΌσ'"3~QΡ~~J.Ο~ τ~ς άπoζ'T'~~(~Tz,ως έφ1Jιt,:..ιb:σνΤ:2t
~! clz$ty.: ~:7.-:iξ~!; ::-.::ι?~ i')Jχ~ρέ1~ως τo~ I(ώ~~Χ.o; Πολ~:tί'..Τις
..l:ϊ.Ο·,:;J.:7.;. ;:/.'/;') ~'I Χ2~ %2',9.' Ο :r"ljlsiO'l :r1'n,ί·,9.'ε'l',:χ: a~'t':lι
;":1:.::; ,,::Ζ; ·=~χ";iξΖ~;; ϊ:G~ ϊwχ'ρό·/!o; νό'iJ.Ο:J.
σ,. ~ . \::j~,~.~~ ..9..;:f7"Γr; :Zν:x~p~~εως . Πι.;'i~9.ιεt:r'fiς ·ύπΟ μ,η bπ-o
Z~z~:) ;:::6; )'J";z~cX·~,1, 2;-:O:1lJ..!(~7'!{')"J 3!IJt~~'1.. o:) .. Υ... ~'t"χ~~κάζ!Τ:2t
c~:-c:: ~:;. 7~') =!ί'~χ:r~~χ~ν 32'7-:&';.,,'1.
.1.

~ Αρ-9ρον

εΎΎUYjσ!~,

~,

ο

"λ()'
επε ,",ει Τι

με;:;:;ς

1'F

, ' " " ,

-

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ' E~.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΩΣ ΔΙΚΑΙΟΤΧΩΝ

.

.,

ν Aρ~ρoν

,

~!Χ2!1ΤllΡtΟ:;.

"

"",

"f:z')

:-Ί~')

";'.;'1-:2:;~'ί

":"::) ~~χ~~o:; 'Τ.'~Χi'.,':'!'~Ο:.J.

:~~:O') ·j~6 -:(~I Ξ;~Χ:Ι/.b)').

+,

μ,~τα ':ε

3!χ:~;ι,.χ,.tΖ

:,oG

":'Τι"

IJϊ:CΎρ·%(!.(f;V'

ίt'ΡI)~:~ΟΡ~'~'μοG τ-~,ς

5.::~.~ -Ι:'~}. ~(:) 7~(') ς ,~;,()?~ ~ -;;ι~ 7:~ ,='7. -;(ι)r.9~ Τ1Χ φ

':2. -ο ~~:X :c.~ JJ'J~~~7.7:J/j~ ;;?Οjf::σtΙ~:J.;ς τ~ς :iϊ:Ο~'ff.J.~ι~σεως
1:;z~;~ ~;:~ :'(,'1 :Ι!.:~J:'1. ο:: ,6 :J:ετmΖ(:)'i __ aS :r:J'ι1.~~δ,χ.ψ.οS aι~ι
:'.';;

,:,tl.:~ 7.'ί1. .. ···!(.),:;~7·~,·fι (:); ~~y. Χ~~~ZCις ίI.. x,,;:,cX Τ1γ; aι~l~ικ·:Ζι~~:Χ'ί

:(7),1 3:;,,-J.F(·J'J 2f} Χ7.~ $;:ό:;.~'I1. -;Cι~ ;;Z.:ό"ί";Cι;. ~I-I έ,;:Ι τη ~άTξ~ 'tOu
'7:...\).::Sχ;/~·j 7:;Ι~ Χί'.7.::χ,J.::,;~; ,;1;; Χ~Ο~"ι\J.~(:},~ω; έ,'πt9έ.ρli~ rrJν,.

::.ι,ΖΟ"1

3. '0

_ ' "

7Ί;;

-

f

:Ι;:,;',I.I,r.:,::(·,τsως,

..

_

t"

:SAQ'.):J'7.'1 '.)..σ

,η'l

"

"

2:Jτην 7.~Ρ~:Hν.

1:);.ι.~~~:Ι7-=~i',λ; 7:Ρ~j'~~ΟΡ!~μ~; -;~; ~;:G·~·r,:;..~ώj'::ως ~εν

ξ-;:!Υi~::~ Y.;:σ~zί,Z~:).y':Χ. ~~ :).~ :)~ό\JΟ'1 ~lε,,:,χξu τω'ί σ:J!:J..S~·;χσ".9S"ίΤΟΊ,

1.

j';;Ι.); :.J.iZ~~ -;:;:1:~1.. ':J'/:7. z~λ~χ~ω'l ~;~Z:)·(-;)·ί ~~' έΧ2στ~ν a!κ~tΟ;'
"'/1";'1,

B:t.J" .

iϊ.":Ξi'/~:1.~ "/.:Λ ~~;

-:.(,'1

χ:ι-;ά?:~:1t'l τo~ σ:Jμ6!~:lσ:.ιΌ~. Δtα

.l~J:::Χ";:).Υ'-:r;;. έ:ι..~~~O:λέ'lc:; 'ϊ:poτ&,.~! -;05 (r~ουtΎο5 των

()~i'~~'J,:,,,~χω·). ~~'/:Z":'2' 'ία μ~"::Ζ&iλλΎt-::ιι ":'0 -::oσόν~ έ'ί.'; το5
ό-;;C:Ι:Ι':J ~7:"~:tt;:S":2~ ::~; :~ν $Χϊ:F6jω-;;~'i τqσ Δ·r,:.ιο"ίG:J ό σ:JμΌ~

e1'!:J.6:;. ΓΙ ~Cϊ~~~:;.f·If:,J δ:-ιως ϊ:~Ρ~ "Jμ~~~λ";.ι.CιU

μ~tζο'lο;

Τo~

ϊ.7.77. :- 71. X'r(~):i?u) ό~ ~~Cι;J.i·iQJ 7:ι:.:;Cισ. ά;;2~ΤZΤ':'2~ 7:ρόΥιΊο:;μέντ;
·:'/ω:J.~~6:·r!;::; '":ι:.~ Χ ~:J.~i'.'jσ Σ:;μδlJ:JλtΟ:J -:οσ Ι(~&ΤIj:Jς~ ~POa~to
Ρ ~'~'~j'7 ~ ::ι:.j'~":'~ί'.~ν

Ij:

'ο ελεlχoς, ή aιόρ~ω:rις χαι .;; T'J'XO'l cXν2IitIXfz σuμ.fλr,

ρω:r!ς"οίί κ.l%:a το αρ-3ρο', 2 Π2'Ρ. 1 τοεί πaρόνΤ(i~ Χ.tηματολο
γιχo~ 3~:zγpά;ι.μ2.σς της cXν2I1.2HtX.;j; άΠ2λλο,ριώσεως, ~ Κ~~
rι sξ άΡΖ;r,~ κ:ιτάρτ~:nς τo!o~τo') at' άΠ'ΟΤ:JπώΟ'sω~ έπ' 2ίιΤO~
των ,&πι μiρσuς Βιοχ,YjΟ'ιων, Η" .;; κr,ρuξι~ .. ης άΠ'ΖλλοτρΊώ
σεως Τ26ΤΥις έγέ'Ιε,ο δά:;ει άπλου aΙ2Ύράμμ.:ιτος όριζΟ~ΤΙQΎΡQ[~
ψί:χς. ένεργείΤ2Ι ύπο 3ιπλωμ:ι,οιίχου μ'l1jf.2'1ΙΚΟU, ~Π'r,ρε'τοuντος

έν τη περtψερεί~ "<JU ·νομοίί, ~'1 ~ το άπ:ιλλoτριo~μενoν η ΤΟ,
μείζον μέρος __ 06fO:.l, Τ., προχsιμέ'I1)U περ! άν2Ύχlχ:rηχων άπαλ
λο,ριώ:rsων a:' έν γένε! :rΤΡ2τιωτιχl%ς άνί~γxας, ~πo άξιωμα
τιχοίί τo~ μ,l/χανικοu η aιπλωμ.2 .. 0ιίΊ?U μ'l]χχνιχο5 τ~~ e·iaI7.i(iρομένYjς :J.ονά30ς ~ ύπηρs:rί7.ς τοίί Ύποιιργείο;) 'Ε-.9·ΙΙΥ.ης Άμιί
V1j;. ό~~~o~ένo:.) κ:χτα 'Πeρtπτω1tν, μ~S~ ένο; άναπλY4ρωτo~, :;ι'
άΠC9ά:;sως '\'~;:; "oμά~zo:.ι. προ..-ά:J'ε~ τΤις άρμοaί:ι~ στραηωηχης
''''
"'''10.'
,
'9
Il)"
μo·lα~oς. χαΤ2 τ:χ ει~~y.ω'ερoν εν Π:lΡ2γραψφ _ πρΟό ,ε~oίJ.ε'l:x.

')_.''Η

4. ~II ::~~; ,,:,~') :~Χ:Ι1';'~jf.~'J ijl.:;:Ρό~ωϊ:Ο'J ΤCι5 ΔημοσtΟ:J έντο
ί,'Γι ;:~~; -;:;{~ Χ:;:χ~:'I. 7.F~i',":.::)_έ'ICι:J ;:::ρ1 1J'iολ~ΧΤ,ζ ιX-;:o~'tj:).~{.)

24:

Κ Τ'r,μa"ΟΎράιΡησ:ς.

"

Ι . Τ :ι ~~}/)-;t(j., :;~i'. . l~-;'fί~~fj'l. Y.. Χ~Z τη'ί ::~Ζ.~:r:μ~ν ,Y..~~ πγ~'
-;:i"r;; jJ~~ι\~~~(I)ς -:r,; Y.Ι;~'T$(ι)ς ;:~~~ ϊ.:ι~'~ω'ρινo:,) ~ Οt'~Ι~Τ!'Υ...οu
-;:~~::,3~G-?~;-:J.fjσ. ~;:-~13~6)i'..ιZ: ''':;':J.~~~vμΟ'; μ":2ςύ των a!26!·χ(~ν.
l::' -;,'~~'''Ω 1':;::).δ~~χ-:).ό;. ':'~ '=!Υ.. Χr7':"f,r~ον. ϊ:'ει~tQΡtζ$'tΙ7.t ιίς,
,
,
'"
-"
...
\
.... '
,~
,
,

'1ιο!

τοίί ΚώatY.ος π ολιηΥ.ης Διxoνoμ.ίιtς '1tρG6λεπομένrι'ιl ~taalxa
σίαν των &σφαλισηΧ.ω" μέτρων.

22.

~

ι

_,

:zuτ-η χ:.ι:Τ2πιπ ει

~:.ι:ι~ ~; Χ1--;:!χσ; ;-:?r/T~~09 ~':-ΊJ..ός Ζ~οζ1'~J4~ώσΖΘς έ"Jώ'Π~~v
':'ΟΙJ

.,

χης, "tX~TTj;, χα-.90ρίζετaι έχιΧσ:τοτε όπα τc.58ιΧ.aστηρ[ου, μ.~

;:;S:J'~'I 2ΠQ Υ i:rsως. Έ~ a~'! έπε3όJ11 άπ6~2:r~ς, ~Π~ϊ(.aψ.έν'r, είς

4. ~H:)*έp.2' ~,,2~ ω?7: ·~!.Υ.. 2'Ο"fμQ~ της ~λ%~'Fi~εω~ h'F'ο~ι<φtζε
-;::ι~ sv:~; ~Ξ.ντήΧG-'ι·72 Τι::-~Fώ"J &;;;0 :η; Υ"':Ι-;:l τ'Ο α.~pO'ί 586 τo~
Ι\:ώ:::ι.σ; π ~λ: Τ:.Υ.η; Δ:Χfjνψ.Ιτς Υ,:Ζτ:χ.·,%nως άοIΤΙΥI;:ι&ΙΡΟ;) της

/.

3. ΤΟ εί30~,τηι; έΎϊ:.ι~:rεως, το μέΎε~!}ς xal ό .. ρόπc~ πaριr

"

,

ΚΖΤ2

1 :ΖΠ'οq;:Ζ:rtς
"
\

,η'ι '-2ρlχγΡ2ψΟ'!

,. .

~,
~ι

~ς όΡί~ε,:~ι κ:;:τ~ περίί7ιτ(ι)~~ν Ο ~~~ -:1,"" χτ·r.:lΥ.τc·(?211·r,1~ν
~ι .. λωμαΤΟSϊ.~ς: μΤιΧ:Ζ·It1.Ο; ~ άξιω;ι.2η1.-Ος τ05 μYjΧ2νιχοίί και
ά';2;:λTιρωτ~ς 2UΤΟ~. ii',,3[~zt~~ o!κ.o~εν ~ τη ~lτ.ησξt ;:avtc;
έ'I~~2φερσμέ'}c:.ι 1.21 έντος ~ί')(;f):;'; ~μερω\l άπο ,~ς ύπcιδoλ.ης:

Τ:X~Τ-Ιίς.

'11 :Χπ6ψα:rις a'lj",Ο:rιε~sτ7.1 μερί",'Ιη τοσ \/ομάρχο:.ι ε'{ς
Ι

f

,ΤΙ,l:χ, ημεΡ'φι2"1

ΤΟ7:Ι1.Τι'l.

'r'Jzo'/

,~

,

εψ'fRJ.εΡΙ':Ι2

"

ειίρεας

Χo:J1.XotpOΡOS:J'2'! έν ,Τι

...

•

ϊ.:J1.I'~9~ΡΙΧ~

.. ε;:;~.ψερ<:ίqι,

"

1.:1: Ι

,

ετ~ρ:ιν,

τοιχοχολλαΤΖ:,

. et; το ~ημ~τ:χo,l 1) Υ.ΟΙ·IΟΤΙΥ.Ον Κ2τi:r,ημ:Ζ ~rι~ 7t'εριψεpεί:ι~. έ'ι
~ y~είτα~ το &7:,xλλo~ρ~,oύμεν.oν ~ το μεt~Ο\1 μέ~,oς -;OUtG:Joι κ~ι

ά7.C:ί,:,έλλε,,::χ~ Τ~'Χ:J3Ρ(;μ!χως~ έ-::ι άπo3ε(ξ~ι~

!~'I τo~ ~:;:J.6~δ~~:).~~.

,

τo~ νομαρχο:.ι,

,

με'lο:.ι;

'):

,

Ι.l!ΟΧ'Yj,2ς,

,.

εφ

"

~

o~oν

l'

ι

\

ε~Ί2Iτ/ω:r,οι

zl; τοuς εΙΚr~Ο_,

ΤΩ

Ι'

:.ιΠ'Ίjρεσιqι.

Δια τ~ς 2ίιτη~ ά:ποψ&:rεrως Τ&~(jε't'αι πr(ι.Θ.οομίσ;. μ~ ~twa
μέ'lη 'ια- ~πψS~ ,ο Τ'<:'t'ρώμfjVCiι'/, ,έιντος της ό1ΟΟία:ς .aiov να πι

J.

rΓ;.ι a~'I.Χjt·~t~'J';. χ:ι.:Ζ ":'"(,'1 i'.?fj~·1 Χ~-;G~ 'Χ7.~ ~Ι; πασ:ι'ι

'j:7.=~') ,;,η; ~~"I:fις 7:et~ ;;ρι:.~ωF~\J~~ ~ όt~1Τ~Χ~~ 'j;Fο~~~cρ"μο:;
,,:,"fι; i;;Ο~Τ;:.J.!(~J~~ω;, a~';2-::Ι! ν~ ~7:0Zt$(~1rι τον σ!χ.~~o5χoν
~r.; είς 7:2ΡOzΎj·1 έη~r.:rεως.

xu-

pZ,ω,,9.fι

+ΙlΡγ7.σί:χ. %τyμ2'τoγραφή~εω~ Y.~!

προσχ.σ;λWlται,

WIεo'.) iat2~,ipz; μ.ν-εία:~τoίί δ'ί6μα"tlcις έy.~τw, ΟΙ άξιώντε;
3ικlχιώμ:ΖΤIΧ έπ1 των &Π2λλοτριο:.l;ι.έ'lω·J 5πω~, έντός, εlχοιην
ήιιJ.ερω'ί οοπο της "οιχοχα,λλήσεως, πα:ρ'~ώσw.ι είς wv όρισ'θi,,-
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2~ Δια της χατα το αρ-Θ-ρον 24 -:::αρ. 1 τοί) :-:ηόντος ά7:0ς:ά:rεως :zu,:ou. δ νομάΡϊ.Τις a~'nta: να όpί~'rι τ'(,'1 σ~:;-::xσ(ν a'J'Iepye((jI) έξ ε1atΚεΙJμένων 18ιω,:,ων (δ~T.·9(-;)'1 -:(jΤ.cγFάΥΟ~, με
~ΡTι~ων~ O"""ιCε~~'2'στω,ν. χα~ έΡΎατω~J) ~ ι;:ροσλχμδα'/Ο':lένω'l έ~!
:fι:J.εΡΟ:J.ισ·s,ίφ U1':o τοίί ένεργοίίντος "~'I Κ:'Γ,ϊ.ΗCΎF~;;;φ:ν ,J:Ijlaνικo~. Δια τη; 1aίας η έτέρα; ά;-;ο:;;ά:ιεω; :o~ ν"μάpχocι. κ:χ-90ρί~'oν':2~ έν' εκάστη σ~ΎΧ$κp~tλέν~ Π~Ρ!7:Τ(:)~!~ ,6 ~?~'.9μOς ,,:(7)1)
άπoτελo~ντων το σ:ινεργείον. ~ ε1aικό':'1);, :η,ι ~έo'l να χέΥ.η;,:,αι
εχα:rτος, χαι ,:,α άν(ότιχτα ορια ~iLepotH:r·9toU ,:06των και των
~μερων~ Χ2.,9' ας ,.9έλε~ εY..·α~τoς 'sPYy"j"'~, 1"0 "';v::FyztCι') ":o~-;o
προε:χ[νε, :.Ις τΤ,ν x,;ημ2ΤOΎράφTισ'~ν 'J;:o :~') i7:·~7:-=efJ:';., ϊ:ον
ixs·rz......ov και ,1;'1 ε~,9όν1),Ι τοί) δρισ-Θ-έν:ος μ1)χα'ίΙΥ,ΟS.
η

Ε'

ο.ις

'')ο

τον

~

..C'

οιαταχ· ε'ιτα.

't

ο;:"ως

"

ε'lερΎ'r.σrι

ΤΤι')

,

y,,'ι;μ~:o,,;,ρα-

φr.αιν, μηχανικ.όν, :-:ρoy.~τ~6άλλo'lται. έ;-;: ά7:0~όσει λογαρtα
C'[J.o5~ -:-ά ε~o~a 'Π'ρο:,.'t)~9εl1.; δλ~χι7)ν~ τά +Ιμεpoμ[σ-~9~2 'ί:~oσω7.t'Y.ou χαι αί 7:άαΤι; φ~σεως aα;-;ά'l::tι ΧΤΤιμχ,:,ογρας;Τισεω;.

4.- Ε1ς τον ένεργήσαντα την κτr,;J.l:Gγρ::tψr,'7Ι'1 "':Ι;Ζ;;Ι'ΙΙΧΟ'Ι
χαί ε1; τον αuμ.πρά,:,τOt'lτα Ο!Υ.ον,ομικΟ'l εψορον. 7:l9iϊZ':'l", r.XT,'1
τω,) όaΟ~7:0Ρ~χω" έςό~ω') χα~ ':'~~ ~μ~ρr;σ'fα; 7.'ίC'C~"fιμt(:)~ε(ι}~,
7.ρδ7'9ετος άμοt6ή. α.ι:Ζλόγω; 7:ph; Τ'(:'1 εΥ,τασι'l της ά::::ιtη
·geiar,; έργ~σία; χαι τη; 7:.ιμδολΤις έχά:rτοu.

5. Λί θα.πάναι τ~; κτΤ,ματογραι;;τ'7εως. ~::-Q'~'Ι::J,t(:):rεt; ΧlΙ

.:1

12.

"

-

εγκρινο'lται ~ι·
α7:0φασεως ,:,":.ι νc~.:x?χo:ι ~'Iτ~~ ':'(0)'1
- 'Υ
Ο'
αποφαjΖι.,)ς τo~
-;:O~ΡΎO!J των _~y"oνcμ~κω? ί'.:Χ'J·GΡ~ <tC:J,Ζνων

οΙ

- -

..

1>'"
•

-,

οι,.'"

\"

w:J,Ot,,:Zt
,

,

οριω'ι κ~ι

.,

Ό'

.

')ο"

fJ'

..

.προμr.ο· εισεων.

ραρ:ι·ιο:.ι·ι ι;;Ε

-

<.,'
CI::OZpEΙU'l et; κ:χταf

,:ον

,

,

60λ1;ν ':'~; ενα~ τηςά .. αλλοΤρ(6)αεως ά7:·0~r,μt(~:r<:ω;.

-

.

- ,':7.,;:οψασεως
ι
- ,
t\
"'"
Κ ·Χτα' ΤΤις
':'0;; ν~μ7,?Ί.ω, 'fj'1 7:ΡΟ~Λε;:"εt

6.

,
pαΎ~αφoς

1)
f

-:-:χ-

5"
"
"
. εϊ:~·τρει;:ετα~ 7:ρσ~~t)Ύη.
α~χo:..ψ.;;')T,
έ')ω~ιo') ,,;σ~
Υ,.ατά --:b αρ,9ρον 18 Το·:ι.ρ. 1 7'JU 7:~ρόντo; ~tΧ7.1"Τ"'ι.=~ΟJ. έντ~~
'
,,,
-,..
, .__ wχo~'fj~J.epo:> α'πο Τ'tί~ ΧΟ~\iΟΠΌt'fJ:!~ω; ,:,'ιις ~7':C~~!Zw; -;:Χ:.Jτ-r,ς.
~..

4. Κ. ατιχ"

~J.ελων

την

.,

, '

κ,ΤΤ.iJ.~τογΡαq;'ιjσι't σl)μπραττει

-t~ς Υ.ιχτα το

αρ-Θ-ρΟ'i"

15

, ο.
, 'εΥ.

"'"

κ,:ΖΙ

Το ~tΚ2'σΤ~ρtον aιχά~$t Υ.7τα 7Ίϊν ε;a:χ~ν aιχ3~:.ι:α~{αν τσσ
αρ-Θ-ρου 18 τοί) παρ6ντος.

'τωΊ

τοϋ 'παρόντο; έπιτροπης

πρoεκτιμ~σεως. οίΚΟΊομικος ~Ipoρo;. το μεν ~(α τ~ν ερεl)ν:Ζν
περι της τl)χον υπάρξεω; οικαιωμάτω'l τοϋ Δ'ιjμοσίο\) έπι των

"Ap·s,pov 26.

~παλλoτριo:.ιμένων, το ~ε aea τ~ν itρσσημογηΥ ΤΟί) Κτ'ιί'μα,:,ο
λογικοϋ π[ν~o; προς τας τ\)χΟν γενόμένας ίιπο τTjς έ:nτροπTj;
ταμτης. κατ' εfaος και ποιότ-ί;τα, a(];ϊ',?(:1~(ς των άπ:xλλoτ~ι
oιiμένων. ΊΌ πόρισ!J.ά τTjςέρεUνΤι;. aeO: τΎιν τuχον ϋπαρξι'ι atκ.αιωμάτ(ι)ν τοϋ Δ"Ι/!1-ο1Ιο:.ι, καταχωρίζ<:;];( ε1ς; ,:,~ν κ];,:,α τη,ι

ΠΡΟΤιΎοuμέ'IΤι'1 παράγραφο'! εΥ./Θ.εσιν, 7=ρ!JΟ'l)π'ογραιρομέν'fj'l κα! ύπο
ΤOOU ο1κο'lομικοίί έιρόΡΟUϊ<;ΧΙ ύπ06αλι,ομένΥιν ίιπο τούτο\) άμελλΤιΤΙ
ε1; Τ~'1 ΔιεU-Θ.uνσιν Δ'rιμoσίων Κ Τ'ljμιΚτω'l τσ~ Ύ;:o:.ι?yεί~:) 0111.0·νομικων.

.1

'Άρ-Θ-ρο'l

5. "Aπcνντα ~α crτοtχe:tΖ' τ~ς έ')εΡΎΤ,~εtσ'tjς ΚΤ"t;μαΤΟΎραφή

27.

σεως, ~λεyμένα κιχ! προa:ιπογ&:γραμ.μένχ και ίιπο το:; προϊστιχ

μένο\) τΥίς ίιπ-ηρεσίας. ε1ς :ϊι~ ~πηρετεί δ ένε,ογΤισας τΑUτyι~ι μ:η
χανικbς. ώς και &ΠΖ'ιτα τ~ λοιπα στοιχεία. ύπo~άλλoν,:,:xι ύπο
τού"οl) έντος ,:,ης ταχ-Θ-εΙσης aedr τ~; ιhoφάσεως τοί) νομάρχο:>
Προ-Θ.εαμ,Ια.ς. ε1ς την a~εu-Θ-uναιν τεχνικων ίι7:Τιρεσιων τοί) νομοu,

προς ·9.ε(όΡ'ljαιν tOU 'ιop.OΤ~ΠOI) τΤις. σl)'/τάξεώς των. Ό ate\)·$.u'ιτΎις τε ΥΥ αω·ι ~ΠTιoεσιων. U7:0~άλλει, άκολο,J.,9·(ο);. έ'Ιτος
aefxa πέντε ~!J.epW,I, &7: αν τα τα στοιχεία ε1; τo~1 νομάρχην,
οστι,ς 'itilPIX'JtIX ΟΙ:Χδιδάζει, ouo μεν άν,:ίΤU7:α των Υ.ΤΤιμαΤQλο
γικ.οίί πίναΥ,ος και aιαγράμμ:Ζτος χαι τΤι; έπ' αύτω,ι εκ·9έσεως
εί~ 'tT,'l Διευ,9\)νσι'l 'Απαλλοτριώαει.)·ι τοϊ) Ύποcιργεtοu 01ϊ'.0νo~ιχω,l, τρίτον aέ &ντίτ~::o'l το6των. ώς χαι ΠrX-lτα τα λοιπα
atQ.txeia, προς το Υ.ατα τα; ~ιατάξει; τοϊ) r.apbνt,o; άρμό~ιoν

οιχαατήριον, aeιX την ι%ναγνώρι'σι'l των aιχαιοuχω'l;

;

"Ap,IJ.pov 25.

1.

,

,

Τ ο οιχαστηριον -:::ροοαΙ'IΖ! ει; α;οιαγ'lωρισιν των aΙΥ,α:οu,

~

~

Ι

"

,

-

,

χων τη; ιΧποζ'ljμιώσεω;, έπι τfι6άσει τω'l ~7:0~λYι·9έ'Iτω'ι αu,:,ω
,

,

οι
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fi

..
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'

'''"Τ

χ~τα το :ιρ"""ρον
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ο
'
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,
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.
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.::\'Ι ,.,'
'λ
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ίι!
, . " αuτο;;.
- <Jt
""
.ιεΡεuνω\J.ενοu

, 1>'
εΚζΙοσεως

,
OOt",..""1
τtitTι'O απ ,!,ασεω;, ενιαια; ω; 7:ρος αΠΖ'lτας το:;; α::;ιων-:ας
1>
'
,,-,
λλ
'
Π
'
,
r;ι!Y.αιωματα επι 'τοl) α7:α
ΟΤΡΙΟ'JμενO'J.
ροκειμενο\) T.'~iJ\ απαλ-

σ"-'-'ο'

\)';:

f '

f

,,,

,λοτριώσεω; χώροΙ) έ,Ιτο; αχε3ίο:; .πόλεω;, ~eaecou"~,Z'IO'J έν

.τφ-

- ..

λ

ι

ι"

')

ΚΤΤI.J.α,:,ο ογΙΥ.φ ~ιαγpαμματι τΤι; απαλ ,oτρ~ωσεω; οι' έ,,;,κε-

,

χριμενων

'')0-''

io'

,

Or;ιων εις οικοοομικα

"

τετρα;ωνα. εϊ'.αστο'l τo~,:,ων

-Θ-εωρείτα,ι
α&τοτελης
,
, , , εκτασις,
f , ,οι'
, ,~ν 06ναται
\ , να_έκ3ο-Θ.Ύ1
,
αναγνωρι:rτικ'!J αποφααις, ενιαια οια

'tOI);

τoιJτφ τετραγώνφ &ξ ιοίί'Ιτας Ο ΙΥ,αιώματα.

ι

εν

τφ

iaia

oικo~oμικω

.

2. Ό πρόεaρος 'tou aικα7τr;ΡίOU, μετα t·r.v λ~ψιν τω,ι ~7:0" " fi
'
χατα
το αρ,,,ρον 24 παρ .•ro:). στοιχειω'ι.
3ια
'1:
'
, ~ ~,
"
~.
"ρα~εως IX\)tOU,
εΥ,οι<;ιομενr;ς
ε'lτος
'tCtwoι
'(;'ι.εcω·ι
χ
..
ο
ττ,
...
,
λ ηψεως το\)των, οριζει χατα ΤοροτίμΤισι'l τόπον Υ,α; χρό·ιο'l a:Jν - '. 'Α'
-,~
, )' ~
"
..1) 'Τισ",ως.
'1Τ',γραιρο'ι της ::,=αςεω;μτα ... ,'ι;σ~ως ::?ο; ~:J.Ρ..λ Τι'U'εντων
fi'
,
αιιτοφ

Q

f

1. ''0'

.. ,~
πρ·oιστ~ε'lo;

-11'

Τ'η;

,

,n"

I)Π'ηiρsσιας. ει;

η'l

ανηχει

'~

ο r;ιιατα-

χ-Θ-~Ις. δπωι; ένεργφη τη,ι ΚΤ'ηματογρά?Υι:Η'Ι μΥιχ:ι:'Ι:/.6ς. ~.:ι:'90ρίζει, έψ' Qσoν παρίσταται άνάγκ'η 7.:ι:Ι &ν:ι:λόγως ,:ης εκτά
σεως τ:Tjς Υ..τηματογραψήσεως: ΤQ\ις ίιπαλλήλο\)ι; y,,~! λοιπο')
προαωπικον της αίιτΥίς ~πηρεισία;, οί'τινες -Θ-έλοuν. βο.,..a.Τισει
τον δρια~έ'Iτα μ.ηχανtΚO,1 εΙς. τ-Irl ένέργειαν τΤις χτηματογραψήσεως.

.

,

f

,

,

Ι

,

-,

-

λ'

~

Ι

, .....

,

ι"='

,

,

ψανισιν χοινΟ7:0ιειται, επιμε ει~ το\) Ο!Υ.αστηριοu, aeκa πεν,:,ε
f

,

. ημερας

,_

προ ΤΤις

f

(),

.opea'U'eea'lj;

~

,

"f

ι,;ΙΥ.ασιμοu, ει; 1'0'1 uπόχρεων 7:ρος

πλ1Jρωμ.rιν τΤι; άποζημιώσεω; χαι εί; απα;οlτας τους φερομ,έ

νο\)ς ώς ί8ιοχτΤιτας ~ εχοντας έμ7.ράγματα Oικαιώματ~. 'Edrν

δ προς ον ~ έπί~oσις τ\)γχάνη κάτοιχο; άλλ08<X1tΤις ~ άγνώ-

.
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~τo:.ι al~μον~ς. ~ προ-9εσμ,ια eπιaόσεως είναι τριάκοντα ήμε
ρων προ τ~ς aιχ~σίμο:.ι,eφαρμοζομένων χaτα"τα λοιπα των
~spt έ~ιaό~εως a:ατάξεων το:) ΚώaαοςΠολιτιχης Διχονο

μ.ί~ς Y.~I ;;~ρ~τεινoμένo:.ι άναλόΎως, έν,· τοιαUΤyjπεριπτώ~ι,
το:) χρόνο:.ι προ~aιορι~μο:) τ~ς aIX~fILO!).

Έ;;\ -;';;ς ~7.Θ t.ot π:χρόντος !%ρ·9ρο:.ι πρo~λε.. oμέ·i1ίς atIX~r
Υ.:Χ:jf:χς~ έ~,:χrμ.ό~ονται 2ν:χλόΎως α1 aι:χτiξεις τοϊί αρ·9ρο:.ι 17
-;;:Ι~. 2. 3 χ:ι: 4, toG άρ'9.ρο:.ι 18 Π:Χ? 4, 5, 6, 7, S. x:xl 9.

3.

4. Το ~~Y..2~-;T,ριoν crπέχε~ τ,ο5 νά έ'1Αώ~'fi ~όφCX:j'tν ~~Ft
ά-/lX"(Vωρί:jεως ένος ,~ πλειόνων aααιοuχων τ~ς' ιX-ιtοζ'tj,
) , " ,_
"
,·1
\,
,
μειω~εως: α

Eaν εΥ.

'r'tj;

aιαaαασιας, ιδι~ μετα σχεηΥ.'tjν

~r.λω~ιν toG ΔηίLoσίO:.ι, Ύενομέν'ljν έ;:' ~xρ()ατηρίφ προΧόπτyj
οτι 7.ι~ανOλOΎoϊίνται σφόδρα X!)pcbtr,; ~ ~τερoν έμ7tρά"(ματον
~~y.. 2{ω:J.ι7 Τ{ι~Τ():> i7tt ,:,~rj :iπ~λλΟΤ'FΗtl~έγ-;":ις. 'Εν τσ.:2όΤΏ,
7.εριπτώ~ει, τα έμπριηματα τιχ.:)τα aιχαιώματα χρίνονται arΧ:Ι:jΤΙΥ.ω; Υ.:ιτ2 την ταΥ.τα.ην ataarxa.~f:xν, Μσει των ')ιχείων

aι:χτάξεων toG ΚώδΙΥ"ος Π oλιτιx~ς Διiovομίας, Υ"ατόπιν έπι

toG Δr,μ(χrίο:.ι Τι .. αντΟς άξ roGνto; να άνlX"(Vω
pt:j·s,'!j atY.ar05xo; τ~ς ά;:οζr,μιώσεως. ~) Έaν ax τ~ς araac~
Y.ιx.~ίας 7.ροκόπτyj, οτι ~ x!)p~t'tj; ~ [τφον έμπριηματον ac-

μικ.ων είς των ~'Γ.αλλ~λων Α' ΚαΤ'tJΎοΡfά;. roii; Δ.ιε!),9-όνσeω;
'Α'Πχλλοτριώσεων toG ΎΠO!)ΡΎεί~II ΟίΥ.Ονqμικων.

. 3. Εις τ-ην άι:ιμοοιότΤ,τα τ~ς 'Επιτροπiς άν~xειό' gXeno;
-::ων ~ΙΥ.αιολΟ"Ίjτ~'ιtων ιrlαΎνωρίσεω; δι><:αιοόχων τYι~ ά'ΠQζ1jμ.lώ~
σεως, όσάΥ.ις' ~ό-χρεω\l ιχεν 'ltpoς πληρωμ-ην 'είΥαι το Δ'ιjμ6σιον
"

καίωμα

έ7.!

τοG

άπαλλοτριω·9έντοςάμφισ~1jτείται

..
()
ι
UΠΟΤΙ'Jεμενιγν

~
,
οικαιο!)-χων,

rf

ο!)τως

rf

ωστε

μεταξυ

_{}'

Y.WIJ'cata-::a:

άναγχαία 1; etatY.T. περ,ητέρω aιχaσταη ερ.ε:.ινα των πρo~αλλo
μένων ~πo των μερων άξιώσεων. 'Εν ΤΟΙooJΤyj περιπτώσει,
1; 2μqισ~r.Τ'φ"ις περι τα έμπρά-:ματα ταίίτα aααιώματα χρί
νεται aιχασ-::ιχως χατα τ.ην ταχτικ-ην araatxaafav, εάσει -των
ΟΙΥ.είων aι:ι-::άξ<εων τοίί Κώaαος π oλιτιx~ς Δικονομίας, χα
τό7.Ι·1 έπι τοό":ι:) άγωΎ~ς παντος έπικαλο!)μέvo!) τοιοuτονaι
y.:ιίωίLα χαιάςιοGντος να άνrryνωρισ~Tι atxat05xo; τ~ς &πο
'~Υ;;J.ιΙ:)σεως. γ) 'Ε2ν έΥ, τ~ς oιαιOι,κα~ίας 'ϊ.ρ ΟΥ"όπη; , ΟΤΙ aεν
ά-;;o~ειxνόεται iμ-;;ρά"(ματον οιχαίωμα τοίί άξιοίίντος να άνα
γνωρισ~Tι otxat05xo; τ~ς άποζΤ,μιώσεωςi1tΙ το:) άπαλλο
.. ριω~έντoς. 'Εν 'tOtIX'JΤyj 'Περι'Πτώσει, auνata: o~τoς, 'Προσχο
μίζων νέα στοtΖεια, να ζητr.στ. &παξ χαι μόνον εισέτι, at' α1τ,l\
σεως προς το aιχαστr.ριον, ο'Πως ~ άξίωσις αύτοίί xpc-8ii έκ
νέο:.ι, Υ,:ιτα τ.ην ~'Πo τοίί παρόντος αρ·9ροιι προδλεπομέν1jν οια

CΙΥ.ασίαν. O~τoς auvata: να ζητr.~rι τ~ν άν:ΙΎνώρισιν

αίιτο5

,

ouae"

6.

Mbν1j ~ άπόcειξις νoμ~ς επι τοίί άπαλλoτριω~έντoς
cα:ιίωμα 'Προς ά;:οζr,μίωσ:ν ~εμελιoί.
:Η 2'Πόφασις τ05 atΧCl~tTιFtoiJ εις

oucS'! ~7.όΥJ.ιταt ενcι

χον μεσΟΊ.

'

~ ~,

,\

>:"1

-

απ:χ,
Ρ ιοiJίLε,lΟν, ο:ισει της :π~oσoιoρι~·",ειση" 'Πρo~ωρι~,
_.
γ'
'" '
,
1.'
η ορισταως ΧΠΟ,Τιμιωσεως, ς;ιεν lJπερc;αtνει τας,
,
Λ' Β
Δ'
.~:o
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,
aρχχμας.
~ια
ιαταγμ~τoς,ε><:ΙΙΙO~ίLενO!)
π~oτιzι:rει
το!)

-

των

.ι'ίμων

χα':"
νως

,

')λ

ι

0-::

Il ι'

-

(Ί

....

ι

.,.

'50•000

.
T'Π~:.ιPΎo5 των OίY.OναίLαων, ~όν~Τ,αι '1α'μεΤιΖΜλλητιΖ\ 'i/) 'lto-

σ6ν. ώς 'Προς ο, .iν σχέσει 'Προς τας 'ίnto τηξ 'Παροuσ1jς '!ι'ιΖρα
ΎράφοΙ) 'Προδλεπομένας 'Περιπτώσεις, έπιτρ$.πετ:ιι\~· ~ιοΙΥ.1jΤ\Υ.~
:Χ'/αγνώρισις '8ααιοιίχων.

'
/

4. 'Η κα-α το πaρον αρ-8ρον ~ιoΙY.ΊjΤtΧ~ άναΎνωΡιι:rrς ~ι

Y.α!o~χων τ~ς ιXΠOζTιίLιώσεως δεν χωρεί, όσά:κ.ις, υφ [σταντ αι
άμ9ισδr,τfισεις των θι)!.αιωμάτων των αΙτoιίνt.ων.
, \

/

Χ'12;:ί. Υ;ρω-::ο5 τω.

2. ·ΙΙ 'i7:t-;~'j'ϊ;.η σ-~'1~3p~ά~~~ 7:'~p6ν-;ω') '7: άν τι,}'ι Τ6ΗΙ μελών
α~7';;ς. Εί:j'r,γΥ;τ1jς 7';;; i-;;ΙΤΡΟ'Π1;ς εl'ηι ό -;μΥ;:J.χτάΡΧ1jς toG
Τ:J.r.μΧ-::Qς .λΙ:Ι~Ι%:Χ:jίχ; τ';; ς Διε:Ι'%'1τεως Ά;;,Χλλοτριώσεων.
dι'I:x;:λY;ΡCι~μενσς '~-;;o 70G 'IOμίμCι:Ι ,ά'IΧ;:Χ'ljρωΤCι5 (luτoG, ό όπρίος
,

'"

εισΥ;γειτχι.

.,

"

α'l~:ι ΨΥ;70:.ι,

"r
'
,
(,
'Ω
εΥ,αστr,ς :.ι-;;Ο·J,εσεως.'
ς

εφ

γρα:.ι.μα-

τε~ς -;11Ι; i;:~-;ΡV7:-r.; όpι~ετ~ι ~7:0 τοσ ~')"I7:oυΡΎoσ --:ων OtYvOVO-

~

5. Ή ΧIΤ1jσις προς oΙΙOtΧη'τtκ~ν άν7ίiώΡtσι~ ~!χ:zloόχων της

α:ποζr,μιώσsως χ:χτα το παρον αρ~ρoν, ~π_SάλλΖτ:iι άπ' :ε;j~εί:χς,
η μέ:jΙ:) :-:'00 άFμ;lί'Qι:.ιΟΙΧ~'C1μ~U εφ6Ρou, εcς' τ-ην Δ!εU·S~',σιν
'Aπαλλoτplώσ~ων το:) 'ΤποuΡγείοu ΟΙΧGνομαων, ~τις ~lα6ιεάι
,
,\, '
~"
"
1: ι
ζει ταUΤ'ΙjV.παρχuτα εις Τ1jν,εΠΙΤΡΟ""ιjν π(?ς S..,st7.!Hν,

Π ρος e.Υ,,1tλ'l\ρω:rιν το;; εΡΎΟ:.ι α:'Jι-::~ς, ~ έΠΙΤΡj)Π~ έ'/~ΡΎεί

6.

χαι :ιύτε'παπέλτως ΟΙ2 τ~ν σ!)μ7tλr.ρωσιν των ιX-ιt~ΙΤI'J1)μένων
στοιχείων. "Απαντα τα άνaγxαία, χατα τ.ην aιαaιχ~Ιαν τοίί
'Παρόγτος αρ~ρo!), εΎ"fραφα. σ!)ντι%σσfJνται ~ SΥ.Cί~οντaι άτελως.
'Η άπόφασις τ~ς. ιέπιτροπΥις έχaί~ετά.ι το -raxu:ripov, 'ιtι%ν'τωι;
οε έντος, 'μηνος άπο της περlελεΟΟειως ει; ~~τ-ην των σχετι~

χων 'aααιολΟΎ1jτιχων, λαμ6aνoμένων

u,.'

οΦιν και των' στοι

χείων τ~ς τ:.ιχΟνένεργΤι-8είσης χατα το !%ρ~ρoν 24 το;; 'ltIx~
ρόν't'ος Ν .Δ. χτημαΤΟΎραφήσεως;, ώς Υ,αl 6·ε6αιώσέων, -::ων άρ
μοοίων Άρχων.

7. ΕΙς τα μέλ1j, τον er:rr,i'lj"t'~ν Y.~! τον γραμμΧ-::έΧ τ~ς
έπlτρoπ~ς παρέχετ:ιι άμoι6~, Υ,,~~οριζΟμέν1j ~ι' άποφάσεως ..-ου

ΤΤοοιιργο:'; των 01κονομίΥ"ων κα~ 6αρύνo~σα το Δ'tjμόσιον.
\

"Aρ~ρoν

29.

Σ!)μδιδαστιχος ΠρΌσaΙfJρtaμοι; άποζημιώσεως
μετ' hαΎνωρiσεως ,aΙΥ.αιοUχων.

1. Ό 'ItFoσCIOptaILO; τ~ς ιhoζ'ιJμιώσεως χα! ~ άναγνώρισις
τω,ι ΟΙΥ"αιοόχων αύτ~ς έπιτρέr.εται να έyεΡΎ~ται Υ.αl Κ<Ζτα την
Uπo τ05 παρόντος αΡ~ΡOI) προδλεπομέν'tjν eiccxTιν araatx~tav,'
χατόπιν eκaόσεως έκάστοτε έΎx.ριτικ~ς ιΧποφ;ά:Ο'εώς τοίί
Ύ7.0UΡΎοuτων Οίκovομιχων.·

1. ΊΙ &',;2γνώΡ!'j~; -:ων '~Ιjf~~ΙQ~Ζι.)ν -=~ς :Χ':':'Ο~'fiμtώ!1~(,)ς 1,~ϊ:Ι
-=Fi,;;~:7.~ ·/~ ~'I;:ρ·:T.-:1~ Χ~! ~ΙCι~:ι..Yι":Ιί'"ώς. Π ρος -:;O~ΤO~ σo',ι~σ-,,:α-::χι ;:χ;::Ι -::'f, .λιε:ι·~~'ισει '.Α;;Χλλοτριώσεω'l τ05 Ύ'Πο:.ιργείο:.ι 01Χfj'i ομ "Ι.ω,ι ( Ί':πι-::ρο-;;Τι 'ΕΧέ-{ΖΟ:.ι ΤίτΧω'l των ές ΆναγΥ,,:ιστι1',1; ς ·.Α;;:Χλλοτριώ:;εως .λΙΥ,χιο6Ζω'l», &-;;οτελΟU[J.ένΊj: α) el;
~'I~ς 7ω·1 -;;αρέ~pων '1'05 Νομιχο5 Σ:.ιiL~ο:ιλίο:.ι το:'; Κράτο:ις. όρι
~~;;.έ·,ιo:; μ;:::Ι ,,;ι;,~ 2ν~ϊ:Χ:r.ρω-:;ο~ αuτοu '~7:0 -:ou (ΥπουΡΎΟ;; των
Γ()~Υ.Gν(;:J.~:ι"ων~ δ) έξ έ'ιος ;:ρω7,C;~~Υ,,'Ο:J. b~:~~G:).f,/~:; :J.;:,-:i -=σ~
:Χ',ιχ;:ί':Γιρι,)':οσ ~u:Cιj ~ϊ:σ -;o~ ~rί:ΟJF":οG τ~ς ~t1.. Χ~Ο~~';Ύjς~ y"al
.[ i iz. ,;σσ ~!;:J;JJ',ιτοG ,,:'f.; 'ΔtΞ.:;',).~·ί7Ζως Άϊ.χλλCι-;ρ~ώσΞ.ων τo~
Ί~7:G:;I:γ;:fCιJ O~Y.CινOμ~y"ων~ 2ν:ι;:λr;Ρ\ΟU:J.ένο:; ~ί:σ τοσ '10:J.fμΟ:J

\

,

:;ιrι\L0lnο!) 'οΙΥ.αιο:.ι, εκτος

Υ.οtνοτ-ι7των, Υι ,οε παρα τοίί aitoGvto; άξιo~μ$νη ιX-ιtoζημ.(ωσις

ώς cααt06χο:.ι τ~ς ά7.0ζr,μιώσεως χα! Υ"ατα τ-η'/' ταy"τιY.~ν οια
Οαασίαν. δάσει των ΟΙΥ.είων οιατάξεων toG Κώοιχοξ τ~ς Πο
Xt-::tx1j; Δαονομίας.

5.

'l-

χαl

τοότφ 2ΎωΎ';;ς

.."
Πλειονων

"

η νό:μ.ΙΥ.ον 7.ροσω'πον

,

2. 1Εν τ~ eap~ έχάστοΙ) πρωτοaιχείο!) σ!)νιστάται έπιτροπή,
άπαρτιζΟμέν1j έΥ" το:) 'ItpoέCFO!) πρωτοcιχων <ώς 'ιtροέθρο!), τοίί
οικονομΙΥ"οίί έφόρο:.ι χαl toG cteu~uνtou ΎεωΡΎίας το;; νομοG,
,

}"

xpμo,~ ιων

•

εΙ'.

't1j;

- {\,

ΤΟΠtNε:rιας

- .ar.aλλ οτριουμενο.ιι
,'.
,
ΧΥ.ινητο\>,

το!)

~ τω" νομίμων τουτων άγαπλΤιρωτων. Π ρoxειμέν~!) 'ltSp! άναΎ
y.αστα~ς ιX-ιtαλλoτpιώO"1εως άστιχοίί άχιν'l\το!),

άντl

-roG ate!)-

·9:.ιντοίί ΎεωΡΎιας μετέχει ό 8ιι~:.ιντ~ς τεχνΙΥ"ων UΠ1jΡ.εσι(;)ν~,

"",
οια 'r1jν

,

'Περ ιφερειαν

'Δ'
τεως
ΙΟΙΥ"ησεως

'

,

Π ρωτε!)Ο!)σης, ο νομο-

μηχανικός. Ώς γραμίL~τευς τΥις έπιτρoπ~ς όρίζεται uπάλλ1j
λος τοίί πρωτοδιχείο!) ~ τ~ς 'oιxoνoμιx~ς έφορίας, ~ια 'ltpιx
ξεως το;::; 'Προέορο!) αότ~ς. Ή έπιτρoπ~ σΙΙΎχ:ιλείται ίιπο του
προέοροu, σuνεοριάζει έν τ<j) Υ.αταστήματι τοίί πρωτo~ικείo!) ~
τΥις oιy"O"/oμιx~ς έφορίας η χα! έπι τάπο!), ιΧν κρι~~ τοίίτο
ά'l:χγΥ"αίον ύπο τοίί 'Itpof8pou, άποφαίνεται aε χατα 'ιtλεΙοψ1j
φίαν.

3. πας ένoιαιpερbμενoς 8όναται να uπο6άλyj α'ίτησιν7ttρι

12 fl.
..... ~
'ζ'
Ι
,
σ:ι:J.(;~Ι;:ΧσΤΙΥ<Ο:.ι ΠΡΟiJ'Ciιορισμοu της απο Υιμ.ιωσεως μι'τ

ι
αν~γνω:ι-

"

σεωςCιχαιούχων. Ή att1jat; iUπο6άλλιται r.po; τον .πρόεaρον
τ~ς ,iΠΙΤΡ01t~ς, οστις όρίζει πι%ρα!)τα~μέρlxv χαι ώραν σιιζη

τ,l\σεως έντος μηνός, χαλων τους ένcιaφερι:ίμiνοuι; ΠΡΟ εbλ6-

E'~HMEPIΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ, ΠΡΩΤΟΝ)
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γ~υ χρ6νου a,' ~ .. oμ.ικ.~ς κ.λ~σεως κ.αΙ δια γενικ.~ς, ~'t'jμοσιεοο
,μέν't'jς διιχ 5ινος' iIfI'tjIJospf~O; ε~ρείας κ.υκ.λοφορίας κ.αΙ έ .. έραι;.
.. υχΟν iUΚoXOIfIOΡOιJσ'tj; έν .. ~ 7t'εριφερεί~ "O'ΠtΚo1j; κ.αΙ δια ..οι
χoκ.oλλ~σεως εΙ; ..ο δ'tjμοηκ.Ον ~ χοινοηκ.Ον ΚoIl .. ιXa"'tjIJoIl .. ~;
περιφδρεία~, εν
κ.εί.. αι το άπαλλοτριοόμενον ~ το μείζον

fI

μέρος α~τoy.

4.

Ή ε'Π'ιτρo'Π'~ δεν δεσμΙόεται έκ.δικ.ονομικ.ων τUπων, o~δε

είναι άν"Ύκ.αtα δια τ~ν συζ~τ'l)O'ιν ~ α~ .. O'Πρόσωπoς 'Π'ΡΟ-1έλευ
αις

..ων
,

~,

cιΙ

'ενδιαφερομένων,

,

,

αν'τl'Π'ροσω'Π'ου,

aυνα[J.ένων ,να

,

ε'rΎρα<pως

'ξ

ε

"

έκ.'Π'ΡΟ-1ωΠ't'j.f}.οUν

'

'Η.\.

ουaιοcιοτ'tjμενου,

[Ατι

κ.αΙ
προσ-

έλευαις Τι έκ.πρ~σώπ'tjσις ..υχΟν άπάν .. ων -των ένδιαφερομέwuν
δεν 'Π'αραχαιλόει :'1)'1 πρ60δον .. ~ς διαδικ.ασίας, 'Η ~ΠΙ"ΡO'Π~,
λαμ,δάνοUO''CI;' ύπ" οψιν ~ας δια .. άξεις τοί; ιZp.f}.pou 13 "oU' πα
ρ6V't'ος, κ.ά.ο.ορίζ<eι ,δια ~ς άποφάσεώς .. 't'j; ~ην άξίαν των
άπαλλιnριQtJμένων κ.αΙ .. ο 'Π'οαον .. ~ς ΚoaTIl6X't'jTia; εΙς ~κ.αστoν
aIΚoatouxoν άποζΌrjμtώαεως, άναΎVωρίζoυaα ~α δια -r1j; α~τ1jς

..

άπo~άctεως τo~τoν,
,

'

" 5. 'Ο ύπο .. ~ς επι .. ρoπ~ς ελεγχος .. ων τίτλων κ.αΙ atΚoIZtoXo
γη...~x:ών aια .. ~ν άν"Ύνώρισ,ιν των 8ικ.αιοόχων γίνε .. αι .. ο .. α
χό .. ερoν~ Ή έ'7:ΙΤΡOΠ~'xρίνει εκ. των ένόντων, δια δε .. ην άνα
ΎVώρισι\ι .. ων διχαιοόχωνλαμ6άνει UΠ' οψιν Τ'ljς κ.IΧΙ 6ε6αιώσεις
των ,άρχων η χιχι xa .. a.f}.iaet~ μιχρτόρων, προ .. εινομένων ύπο
των ενδιαφερομένων η α~τεΠIXΎΎέλτως εξεταζομένων, προσδιο
ρίζΟ!J'Q'α έπαχρι6ως έν τ~ άποφάσει αύτ1jς .. ο εΙς έκ.αστον των

δικ.αιοόχων ~~κ.oντμ~μα του άπαλλο .. ριουμένοιι, κ.α ..α την εν
. τφ κτηματολογικφ 'Π'ιναχι χαι οιαγράμματι ~εΡΙΎραφ~ν του,
Έαν χατα την συζ~τ't'jσιν :Χπo6~ άνέφικ. .. ος ~ άν"Ύνώριιnς
τινος των δικ.αιοόχων, ελλείψει στοιχείων, ~ επιτρΟ'Πη περιορί
ζε .. αι εΙς τον κ.α.f)ορισμΟν .. ~ς άr-Οζ't'jμιώαεως του άντιο-τοίχου
τμ~μα .. oς.

, 6,

'Ή άϊι'όφ:χσις .. ~ς έπιτρoπ~ς έΥ.δί,8εται

.. ο τηότερον,

παν .. ως Qi ,έντος τριάΥ.Ονη ~μερων άπο τ~ς συζTι,τrισεως τ~ς
'ιtkήΟ'Θως, κ.χ!' δφO'σιε&ε"~~ι 8ια t'OIΙΧΟΙi'Jολλήσεως εΙς το O'Ij!J.oτικο\ι'; η κοινοτικσν iκ.α .. ά,αΤ,1jμ:χ τ~ς περιφερεί:χς, εν
κ.ε'ίται
το άπαλλο,τριο&μεν.ον Τι το μείζον μ.έρο; α~τoυ, Ή έκ μ.έΡΟt)ς
των a.LY.at:01UX~Y κ.αl iΤC,U u.ποχρέlοl:ι r-po; i'.:XΙTx5oX'f;,1 ,;~ς ά7:0ζ'lj
μιώσεως ά7:080Χ~ t1j; άποφ άσειως γίν.:ται 'έντος προ,,9.εσμίlχς
, τρ{άκοντα ~μ,~ρων άπο τ~ς ώς ανω ~Tιμoσιεόσεως, ~ια Q1jλώ
σεω.ς τουτων ενώπιον τοσ γρ~μματέωςτ1jς έπι .. ρoπ~ς, σιιντασ
σσμένου προς τουτο σχεΤΙΥ.οσ- -πρ'ακτικου. Ή άπόφασις, εφ'

'Άρ.f}.ρον

Π οινικ.αΙ κ.αΙ Π ε ι·9αρχικ.αΙ Kυρ(~σεις.

,
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ως προς τοιις

απο-

~sx.f}.iνta; Τ~&Τ'ljν,δια πράξεως τοσ προέδροΙ) τ1jςiπιτρΟ'Π~ς,
•
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f
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ΤΊjς
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f
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12.

,<;ιαπανΤι οα-

'}ι

,

PlJνet. το Δτιμ.οσιον Ίj νομικα προσω"Πα 'Ο'ljμοσιοlJ <;ιιχαιοιι,

f"

απο-

1j

φασις' .. ~ςέπιτρoπ~ς κ:χι τα πραy,;τιχ~ .&πoδoχ~ς τlχόΤΤις ~'ίto
!τω'lέvaιαφεΡομέ... ων UΠ,ο6άλλοντ,:εί εν άν .. ιγράφφ είς τη,l Διεό.f}.uνσιν Ά'Παλλoτρ~ώσεων του ΎΠΟlJργειοu Οίκο'lομΙΥ.ων $'ι,ος

'itν ..s ~μερων άπο τ~ς δΤιμοσι'ευσεως τ~ς άποφάσεως, οια

.. ην

άπ080Χ~ν. η μη Τ~ς άποψάσεως και ~πo τοσ Δημοσίο:ι. Έαν ό

,
Ο'
- ' , . () - , 1._'
,
JtOLlpro;
.. ων,
ικονομικων αποι;ιεΧV1j "'ιjν ,""οφασιν, i'.'ljpua,., οια
'}., τ'tjς
. . ι~ι:xς αποφ«σεωςτοιι
,
l
.. ) ' • '
.. :χlαIJΤ1j
<οΥ.'>;, .εσΤΊ) ί'.αι ~ι • ,>ασσεται, Ίj πλΤιρωμ.Τι
' ' ' ' ' ' των οιχ:Χιοιιχων εν .. ος χΡΟ'IΙΑΟ') οι:εστ'lj__
ματος το πολιιτριω'1 Ηο'ljνων ΙΧπο. ΤΊjς ΙΙ'!: IlU,OIJ lΧπο.ΟΧ'lj; ":Τις
,-γ>
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,~ι

σε

,

f

ι,

')ο
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f
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α
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_,,_ι,,_,~
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αποφασεωι;;.

π

'
αρελ.f)οuσ1jς
~

,Ι

(Ί

ι

ι

απρακτοΙ,) ,ΤΊjς 'Προ·"εσμι:χς ταUΤ1jς,
-

~y

ιrι έν ,;εριπτωσει μΤι αΠO~OΧTις ΤΤις αr.οφασεως ':ιπο το:ι
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"'"

πο:ι;;-

γοστων Όίκονομικων,ό κα .. α tr,ν Oια~ιY.ασίαν τo~ 'Π'αρόν'>ος
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ιxp.f}.pou σιιμ6ιδαστιχος

ΤΟΙJ

'Η"

εκ ιμερ.οuς
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C""

cιαi'.αν()'/ισμος·:Ιεωρειται

' απΟ,CΧΊj
'" ,
1jιμοσΙΟiJ

'"'
ΤΊjς

()

,

ματ:ειωvεις.

,Ι

αϊ.οφασεω;

:ινΖΥ.ΟΙ,

ν;οσται είς τον άρμό~ι'C)'/ οΙκο'lομικον εφορον,uποχρεοuμsνο'l οπως
.~

ι

ΟΊjμΟαιευσ1j

,

tIllJt'lj'l,

,
""'
:r:ρος γνωσιν

"""
,>ω'ι

"
,
εν,~ιlXψεp?μενων,

χoκoλλrισεως -σxetIΚ1j; ,άγγελίας εΙς τΌ B,tj'μoτικoν

'l> '
ι;ιια

τοι-

κοινοτι-

11

'ι
,.
'..
,..,
'
χον
καΤ~Τ'ljlμ.:ε τ~ς r.εριφερει:ες,
εν
'Ω Υ.ειται
το")λ
αr-:ε
ΟΤΡΙΟΙJ-

\

μενον η το μείζον μέρος αότοσ.

'8. "Απαντα τ' άναγκα'ία, κατα .. η,ι Gιαaικασίαν τo~ παρόν
τος άρ-θ.ρο!), gnpaIfIa, σ:.ιντάσσονται η iΧoafaoν,tat άτελως.
9. Δια τ~~ κατ α τας διαtlΧξειι; του παρόντος "ρ,9ρο:ι κ:χ
τ:ε60λ~ς τ~ς 2r.οζ1'ι!:J.ιώσεως δεν {).ίγονται τηον ~ωι!ώμα,>:x

'Ο

,

εικονικ'Ους

'

εκ

_ο'

προνεσεως

• λ O"J;
.. ιτ

'1\

Ί)

f

')ο

,

uπooεικ.νιιων
ιι

"

παρεμοαινων

Ψ

')0-'"ορια

ειιι;ιΊj

'δις

1j
'!\

,

ΠΡΟΟ"Ύων

'')ο'

σχετικ.Τιν

ι;,ιικ.Τιν

f'

ιιφ

olανδ~πoτε ιaιόΤ1jτα, προς U'Ποσ .. ~ριξιν άνuπάρκτων aιχαιω
μάτων επι άπαλλι,ιΤριω-l).έντος άκινrιτoιι, είτε έαυτου είτε αλ
Xou, aI~ λογαριασμον του όποιοΙ,) eνεργε'ί, τιμωρε'ίται ύπο τo~
Πλ't)μμελειοaικείοu .. oU τό'Ποιι τοσ άκιν~τoυ με φιιλάκισιν κ:ει
ΧΡΥιμα,>ικην ποινην μέχρις έκ:χ,,,:ον χιλιά:ω'ι ;r:Χϊ.:.ι,ων,' ~::;ιy:)

λασσομένων των τιιχον 6αρuτέρων ποινων του Π οινικ.οσ Κώaι
κος.

'2.

ΟΙ κα; .. ~ τας ~ια,τάξεις

-rou

r-αρόντος άρμόaιοι ~ικασ .. αΙ

~ otoIΚo'tjttxo; ύπάλλΤιλοι txo,uν ΤιύξΤιμένον .i'.:χ.f}.~κον, οπως ΤΤι
ρουν α~στηρως τας ύ'Πο του 'Παρόντος προ6λεπο:.ι.ένας Jtpo.f}.sσμιας, έντος των όπι,ιιων όψείλοιιν να έκτελοσν τας ZνΙXTt.f}.e
μένας α~τoίς άρμοaιόΤ'ljτας. Ή παραμέλΤισις των προ.f}.ιεσμιων
'>οότων σ:ινιστ~ σο.δαρΟν 7.ει·9:ερχικΟν .~αρά7:τωμχ, τιμω~c:>με
νον )(.ατα τας κ.ειμένας διατάξεις.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ'.

fI

-οσον γιν1j aJto:~eΚot1j, Κ1jρuσσετ:ει

30.

ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΟΙ ΔΙΑ ΤΑΞΕΙΣ

Μετα6ατικαι διατάξεις.

, 1. ΑΙ aιατάξεις τo~ r.αρόντος εφαρμόζονται ir-t των άπο
t1j; ένάρξεως t1j; ίσχόος ιxutbu και έφεξ~ς Κ1jρuσσομένων
άν:ηκ~πικων 'ά-Π:ΧλλΟ',>ριώσεω'l. 'Α'iIΧ"ri'.αστ~:':χ': αΤ.:Χ:λλο.ριώ
σεις, κ.1jρυχ.f}.εΙσαι προ t1j; ένάρξεως t1j; ίσχόος τοσ παράντος
έξακο).ou.f}.ι,ιUν διεπόμε'ιαι \r.;o των [f-fzpt ,ou~e κεψ.ένων ~ιατά
ξεων.

2. 'F}r,ιφυλασσομένων των διατάξεων τ~ς ΠΡΟ'ljγοuμέ'I't)ς 'Πα
ραγράφοιι, καταργοU'l .. αι cir-o ,iJ; liνάρξ'εως τ~ς ίσχύος tou
r.αρόντος νόμOιJ, αι οιατάξεις του Α.Ν, 1731) 1939 «περι
άναγκαστιχων άπαλλοτριώσεων» και :Χ1 ΤΡΟΠΟ7:0Ι'lj':'ΙΚIΧΙ 1] aUilπλΤιρωματικlχ; α~,o[ί aιατάξsις, ώς Υ.α; r:il:;:Xt αι οιατάξεις
νόμων, γε'IΙΥ.ων η ειοικων, αl άντικείμεναι είς τας aια'>άξεις
τοσ παράντος ~ άναγόμε'ιιχι εΙς ·,9.έματα ρu.f)μιζόμενα ίιπ' αU
των. Κα .. αργοσνται όμ.οίως αι σ:ινταΥ.τικIχΙ r:ράξεις Ζ) 1967
«περι άr-αλλοτριΙ:)σεως άκινrιτω'l προς ανοαοοόμ'ι;σιν οίΥ.ισμ<7)ν
πλΊ).. τομένων uJto .f)εομΤ,νιων» και ΚΕ) 1968 «περ; σ:.ιμ'Πλ'ljρώ
σεως των aιατάξεων r:ept άναγκασ,,:αων ά'Παλλο,;ριώσεων ο/α

τας περιπτώσεις ανεγέρσεως δικαστικων κατασΤΤιμάτων, IfII)Xaκων κ.αΙ άναμ.ορφωτικων κατασΤΤιμάτων».

3. ΔιαΤΤιροσνται εν Ισχόϊ α; οιατάξεις εΙΟΙΥ.ων 'ιόμων 7.ερΙ
μεταλλείων, όριιχείω'ι, σ'Π'ιjλαίω'l, άρχαιολογικων ·~φιχuρων.
ιαματικων, ρεόντων κ.αΙ ur:ογείων U8ά .. ων, ώς χαι εχε'ίνιχι, ~ι'
~ν έπιτρέπεται ~ κήρυξις ά'ιαγκασταων άπαλλοτριΙ:)σεων λό

'(φ a'tjμοσίας ώφελεί:χς, χάριν ώρισμένων σκοπων κ.αΙ ενοεχο
μένως κα.f}.ορίζονται .. α ~uνάμεν:χ να άπαλλοτριω·90υν ~ιά τοΙΙ;

σκι,ιποΙΙς τούτοιις άκ.ίνΤιτα, ώς χα; ,,:α πρόσωπα ίιπερ Τι aα7:ά
ναις των όr-οιων ΚΊjρυσσεται ~ ά7::Χλλοτρίω:;ις.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ KVBEPNHtEQI (ΤΕΥΧ.ΟΣ ΠΡΩΤΟΝ)
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_"Αρ'!9ρον 32.
'Έναρξ ι~ !σχύο; •.

Ή ίηυ~ τοί) παρόντo~ άρχεται μετcX τριά,ς,οντα WeΡιΖΙ; ~o
-;η; =~;J.ιι~,~:J:rεως
aIa της 'ΕψηiJ.~ρίaGς τ1jς κ:ι<εερνη

arnou

ι:rεως.

.'

Έν Ό,·όματι

ToV Βασιλέως

ο ΑΝΤΙΒΑΣΙλΕΥΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2Ω'I'ΤΑΚΗΣ
ΤΟ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

"Αρ'!9ρον

Ο ΠΡΩθΥπόΥΡΓΟΣ'

Γ. πΑΊιΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

XΡDνlκη ~)!.τωιι;.

Ο Α'ΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΤΥΛ. ΠΑΤΤΑ.ΟΣ
ΤΑ

ΜΕΛΗ

~IK. )fΑΚΑΡΕΖΟΣ, ΑΓΓΕΛ. ΤΣΟΤΚΑΛΑΣ, ΑΛΑΜ. ΑΝΔΡΟΤ

ΤΣΟΠΟΤΛΟΣ.
ΛΟΤΚ.
ΠΑΤΡΑΣ, _ Νικ.
ΕΦΕΣΙΟΣ
ΧΙΚΗΤ. ΣΊΩΡΉΣ, ΓΕΟΡΓ. ΔΟΤΒΑΑΟΠΟΤΛΟΣ ΣΠΤΡ.

'Η {ηυς 'tou y.aτα τΘ ~p.t)pov 2 Β. Δι~τάrμαt-ος, 3E.'i' $Υ.
τsίνsται,' iv ,?te:ρι-.τ:τ6ne:ι πολέμο!), πέραν τη~ λήξεως' αΙιτοΙ>,
•
, .. ' "λλ 11 πε.ρι?tΤ<UO'tι
,.
• _.11'
~ ~ρ'! ,
εν πC%a1l οε α
αιΡε<ται αυΤννι)!.αιω~ μετα • ιμηνον ~o τη; ~w-οiιsUσειωι; το!), πλ~ν έαν έν- 'τφ lΜ'1'αξίι
ταρατα-Θ.~ ~ιιX νε~τέ?o.!) Β. Διατά-rματo~ ~εί~τη;Bo:ιλη;.
"Aρ~ΡDν ~.

ΖΑΠΠΑΣ, ΙΩΑΝ. ΑΓΑθΑΓΓΕΑΟΤ, ΕΜΜΑΝ' ΦθΕΝΑ
ΚΗΣ,

ΙΩΑΝ.

ΧΟΛΕΒΑΣ,

ΙΩΑΝ.

ΠΑΠΑΒΛΔΧΟΠΟΤ

ΑΟΣ, ΚΩΧΣΤ. ΚΤΠΡΑΙΟΣ; ΠΑΤΑ. ΜΑΝΩΑΟΠΟΤΔΟΣ,

ΚΩΧΣΤ.

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΤ,

ΓΕΩΡΓ.

ΒΑΛΛΗΣ.

ΠΑΝΑΓ. ΤΖΕΒΕΛΕΚΡΣ,

'

ΈΟεωρήΙJη καΙ έτέΟη ή μεγάλη TOO Κρά10vς σφflαγiς.

'Εν 'Α·,9.r.ν2ις τrι
Ο

ΕΠΙ

ΤΗΣ
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Δ~χεμ~t,ίο:.ι

Δlκι.IΟΙΥΝΗΣ

4.

1970

Mετα6:ί6~ις έξ~ιων είς στρ-σrτιωτικ.ην Άρr:tιν.

1: 'A~o της 3r~J4:rιe:ύσ'ε(,)ς

'Περl κηρύξεως εί; 'κ'ατά

'1'00

-στιnιν 'ιt'ο).ιο@Χίας Β. Δι 2.Τ άγματ οι; , πάσαι αί έξοοο-Ιαι των
πολιτιχων 'Αρχων. αί άναrφεναι ,..ί; τ~ν τ~ρ.'l'μTιν της ~φα,..

λείας tou Kράτo;ι;,τη~ ~'tjjJoοι:rtα:~ τάξεως χα! .t.ίρΤινης κα~ •
τψ ιXITt:JVOjLiιzV, v.ι~τα6ι5άζ~νται . ε·Ις ΤΤΙν στσxτιωτ,κ~ν

'>Ap'χ~ν.

ynOYPfOI

ΛΓΓΕΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΑΑΣ
,

(7)
ΝΟΜΟΘΕΤ/ΚΟΝ Δ/ΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡ/θ.

798

Περι καταστάσεως πoλ~oρκlας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Π ?oτά:~ει 'tou Ή:J.ετέρa:.ι
φα~f:r~.lεν και aιατά~ι:rφ.εν:

'Ύπο:ηϊικοίί

Σ:ιμ~ο:ιιλίQ:J,

,

αιι::δ-

1.

v Αρ-Θ.ρον

Π ροWι;~έ,:rεις κηρύξεως.

'Ύ.. ~

tou;

".."

ορο:ις χα; τας έ'(γ:ιf.~εις τo~ _αρ'!9,ο:ι
,

,

"

. ,

ι

25

τοί)

_.:ΙVΤ2γ',J.ατι;ς, εν πε?ι .. τω,.ει πολεIJ.Ο:.ι. ε'Πι·στρατεu.σεως ενs,χεν

lξω,;ερ~,κω'ί ΚΙ'/~~'ίω'l, ~ σο6α?&ς aια,αρη1j; ~ έχ,3~λo!)
;,l---,)
iς
Y.~-~
.. ;. .. ',Ι
... :
'

-Τι")y:'~Ι""~:,y- τ~"εω.#ι"ν"
λ'
~ Τ.{ ,
'Ι".· Ι.~"" ''''."
... ς
",.",ι α:rιpα ε{ας Το!) J.- ρα-

,;ο:ις ~ς ε:rωτεραων κ ι\ll%'tω ν , a~ν2ται να X7iF:Jl'!9fι είς κατά1:-α:rι'l
"lJλ~lJ=κ1ας
ολη 1) 'Ε.. ιχl>tXτεια
a,Jtr.;
και
~
Ι
r , :;,·, τ:ι.";:ι.α
ι "Ι.
~
,
':,12 :%'ια:rταλfι .. ~v~χα1?ως, έ·ι σλφ ~ iv μέρει, ή ί~χ~; των
Υ.?-:J?ω'l 10. 12. 13, 14.15.18,19.111 και 112 τ05 Σιιν
\

τΧγμτr.ς

,

1;

,,:ι'ιων τo~των.

'Ο 'AρχηΎ~ς των 'Eνό1rλων ΔιΟονάμεων:

1. 'Αναλαμδάνει ir.:o την έξo~σίαν- του, μέσ:φ ":.&)'1 ~!χε!Hν
tΔιo~ήπ.ων 'Υ.αΙ 'OΡϊ~Ι7ιJ.ων, ο,τι ά:Ψ'oρ~ εΙς την !1:ιμ.δ(>λ~ν,
, "1)ν
, αμ:ιψι.ν
".
~
Χ'
.f).
!των ει~
και\"λ
,σn~α ειαν τ'tjς
ωρα~, τα\ 'κ(»τ&~:
'ΣώμαΤ2 και 'YΠTι,ρεσίι%~:

Ο;;'

2) T'~ν Γενιχ~ν Διε6-&:ινσιν '~\>ικ~ς 'Α:rφ::ιλιt::ις.
5) τα Σώμ2τα 'Ασψαλείαι;. (3ια ~ou 'ΑΡΧ"ljγε[ο:.ι Σ,,·Ρ,α-'tοU).
γ) Τ'ο Λιμενικον Σωμ2 (οια

'1'05

'Λρχor,γείο:.ι Ν ;.JJttΧoou) .. ,

ο) T'~'I Γενικ7;ν Δι:;:J'!9t)'Iσ'ιν Π ολ!,,:κ1j;Ά!1.6ν1j~ τ~ς
Χώρας (οια του 'ΑρχηΎείου Στρατiί)·

ε) T~ν Π uρο:rδεσΤΙΚ7;ν 'Ττηρεσ:χν (οια τοu 'ΑΡΧ"ιίγείου
Στ"ατοίί)
και '
r
ι
στ) T'~ν

'ΥΠΤιρεσί2ν

Π.ολιτIxr.ς

'Αερο .. ορΊα-; (οια τo,~

'ApX"ljjtIou Άερο'Πορ(ας).

2.

Κατόπιν .άποφ&σιως του

llQXZ:J.tM~ Σ:ιμδο;;-λίου' τπ

,Ι
~
'Ε'
Δ'
Ι
sc:r'tjr"Ij(I'ec
'1'01.1~ 'Α FX"ljjOt)
νοπ λ ω"~
:ι 'Ι α-μεω'ι , .;ι>
~υνατ::n
να
[ιπΤ'/.·900ν Uπo τ~νέξοuσ(2V τοιι 'Πάν,ε; ο! 'Οργανι:r:J.ο;χαΙ
.,

~ Αρ-9-ρι:n

3.

Ά'lαχο!'1ωσις εΙς Τ~'I B~!)λfιν.
'Γ~ ί'.ατα τ~ :Χρ·9ρσν 2 Βα,.. Διάτα"(',J.α :1-21 τά Κ2;' ξφ~F
μlJΎΥιν α~,Ι;;ί) λIjΨ~iέvτα;ι.fτρα, άνακοινοίίνται είς την Βο:.ι-

'Eπι'Χειρήσει~ ~T,μOσ'ίo:! έν3ιαφέpoν"oς,!~ν ΟΙ σχr;ποί '9εωρo~ν
Τ2Ι ώς :rυIJ.6άλλοντε~ εί; :τ.ην &μιιν~ί χαι τ~ν άσφάλει,α'l τη;

Χώρας. 'Εν τ~ 'Περιιr.τώσει ταύτ'{ί του Πολφ.ικου Σ~J.δο:.iλ!ου

,

,

ΦΙ

"'!~

'Τ

, . , r)'10V
" .

:J.E·teOΧOtl'i' μετι%ηφΟ') ΚlΧι ·ο,ι αΡ!1.ιτΛΟΙ1ΙΌΙΙΡΎΟΙ, εφ

πρo~λέ'Π&ται άλλως ~ .συμμετοχή των."

~'ν

οε

