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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

για να γίνει πιο δίκαιη και πιο 
ή συντήρηση τον άγωνιζόμενου 

των θυμάτων του πολέμου και

Προς τήν ι ιολιτική Ε π ιτροπή
Με τήν 1607)9-3-44 γενική διαταγή τον Γενικόν Στρατηγείου του 

Ε Λ Α Σ , έχει επιβληθεί πάνω στή γεωργική, κτηνοτροφική, αλιευτική κλπ. 
παραγωγή, εθνική εισφορά σε είδος γιά τή συντήρηση · του Στρατόν. 'Επο
μένους, με τήν Πράξη που είσηγον μαστέ, δεν επιβάλλεται καινούργια 
φορολογία.

*Αναγνωρίζουμε οτι οι θυσίες στις όποιες μέχρι τώρα υποβλήθηκε ό 
*Ελληνικός Ααός γιά τον απελευθερωτικέ* αγώνα είια ι πολύ μεγάλες και θά 
έπρεπε νά μήν επιβαρυνθεί πλέον. ΓΟμως, επειδή οι ανάγκες εξακολουθούν, 
είμαστε υποχρεωμένοι νά ζητήσουμε και πάλι τή συνδρομή του, πού είναι 
απόλυτα αναγκαία, γιά τή συνέχιση τού αγώνα. Στο σκοπέ* τούτο αποβλέπει 
το σχέδιο τής Πράξης αυτής.

Με τέ> σχέδιο τούτο προβλέπεται ή κατάλληλ.η ρύθμιση τής επιβολής, 
βεβαίωσης και είσπραξης τής εισφοράς 
άποδοτική και έτσι νά εξασφαλιστεί 
'Εθνικού Στρατού, των πυροπαθών,
γενικά εκείνων πού έπαθαν στον αγώνα κατά των καταχτητών καί ή 
ενίσχυση τών κατοίκων τών αγόνων ορεινών περιοχών καί τών απόρων 
κατοίκων τής Χώρας.

Δυο βασικές αρχές τού σχεδίου είναι ή καθιέρωση αφορολόγητον όριον 
καί ή προοδευτικότητα τών συντελεστών τής εισφοράς. ' Ετσι «π* τή γεωρ
γική καί κτηνοτροφική παραγωγή κάθε παραγωγού μένει αφορολόγητο ένα 
μέρος της γιά νά ελαφρωθούν οι μικροί καλλιεργητές καί κτηνοτρόφοι. 
'Επίσης γιά νά ελαφρωθούν οι μικροί παραγωγοί κλπ ., ή εισφορά πάνω 
στή γεωργική καί κτηνοτροφική παραγωγή ορίζεται προοδευτική κατά κλιμά
κια, σέ τρόπο πού δσο αυξάνει το εισόδημα, αυξάνει καί ή φορολογική 
επιβάρυνση. Μέ τον τρόπο τούτο τέ* μεγαλύτερο φορολογικέ* βάρος πέφτει 
ο ιούς ώμους τών μεγάλων παραγωγών.

’Ά λλη σημαντική ρύθμιση· είναι ή ενοποίηση τών συντελεστών τής εισ
φοράς. Οί συντελεστές τής εισφοράς τού σχεδίου περιλαβαίνουν τέ* ποσο που 
πηγαίνει στο δημόσιο καί το ποσό πού πηγαίνει στις κοινότητες γιέι τήν 
αγροφυλακή καί γιά τις άλλες κοινοτικές κλπ. ανάγκες. Μέ ειδική διάταξη 
προβλέπεται ή άπαγόρευση τής επιβολής πάνω στή γεωργική, κτηνοτροφική, 
αλιευτική κλπ. παραγωγή κάθε άλλης εισφοράς κλπ. γιά τις κοινότητες, τήν 
αγροφυλακή κλπ.

Μέ σχετική διάταξη τού σχεδίου προβλέπονται μεγάλα πρόστιμα σέ είδος 
καί βαρείες ποινές, πού επιβάλλονται απ' τά Στρατοδικεία σέ κείνους πού 
δέν θά δηλώσουν το πραγματικό ποσό τών προϊόντων τους ή παραλείψουν νέχ 
κάνουν δήλωση καί σέ κείνους πού κάνουν όποιαδήποτε αντίδραση κατά τής 
εφαρμογής τής εισφοράς ή άλλη παράβαση.

*Η  δουλειά τής βεβαίωσης, είσπραξης καί διαχείρισης τής εισφοράς 
γίνεται απ’ τέι όργανά τής τοπικής Αυτοδιοίκησης καί απ' τούς πατριώτες 
πού επιστρα τεύθηκαν στήν * Επιμελητεία τού 'Αντάρτη κλπ. Οί υπηρεσίες 
τών *Επιτροπών Βεβαίωσης, τών Ε πιμελητειώ ν τού 3Αντάρτη κλπ., άχο- 
τελούν πολύτιμη συμβολή στον απελευθερωτικό αγώνα καί γ ι’ αυτό είναι 
τιμητικές καί δέν προβλέπεται γ ι' αυτές παρά ή αμοιβή τής ηθικής ικανο
ποίησης καί τής κοινής αναγνώρισης οτι δ καθένας πρόσφερε στον αγώνα ο,τι 
μπορούσε.

Στήν 'Έδρα τής *Επιτροπής, 18 * Απρίλη 1944 
Ό  Γραμματέας τών Οικονομικών 

Η Λ ΙΑ Σ  ΤΣΙΡΙΜ Ω Κ Ο Σ

Π Ρ Α Ξ Η  22
Γ  Εθνική εισφορά πάνω στήν παραγωγή».

'Έχοντας υπόψη τήν από 10 Μαρτίου 1944 'Ιδρυτική Πράξη μας 
’Α π ο φ α σ ί ζ ο μ ε  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
’Αντικείμενο εισφοράς, υπόχρεοι κλπ.

"Α ρ Ο ρ ο  1

1. Ή  εθνική εισφορά πάνω στή γεωργική, κτηνοτροφική, αλιευτική κλπ.

παραγωγή πού επιβάλλεται μέ τή 1607)9-3-44 Γενική Διαταγή του Γ ενι
κού Στρατηγείου τού ΕΛΑΣ κανονίζεται μέ τις παρακάτω διατάξεις.

2. Ή  εισφορά πάνω στή γεωργική καί κτηνοτροφική παραγωγή είναι 
προοδευτική.

3. ’Απαλλαγή άπ’ τήν εισφορά άπό παλιότερη σύμβαση, άλλο νόμο ή 
όποιοδήποτε λόγο, δέν αναγνωρίζεται.

" Α ρ θ ρ ο  2
1. Ή  γεωργική παραγωγή χωρίζεται σέ 17 μεγάλες κατηγορίες προ ϊ

όντων. Κάθε κατηγορία φορολογείται μέ τά ποσοστά του πιό κάτω ανα
γραφόμενου πίνακα.

2. Γ ιά  τόν υπολογισμό τής εισφοράς, τό ολικό ποσό τών οκάδων τώ ν 
προϊόντων κάθε κατηγορίας γεωργικής παραγωγής, κάθε ενός παραγω 
γού, μοιράζεται σέ κλιμάκια. Κάθε κλιμάκιο φορολογείται μέ τό ποσοστό 
τής εισφοράς πού άναφέρεται στή σχετική στήλη του παρακάτω πίνακα.

3. Ή  εισφορά πάνω στή γεωργική παραγωγή κανονίζεται ώς εξής .

ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜ ΕΝΑ 

Γ Ε Ω ΡΓ ΙΚ Α  Π Ρ Ο ΪΌ Ν Τ Α

Κλιμάκια στά όποια μοιράζεται ή 
παραγωγή καί ποσοστό εισφοράς 
κάθε κλιμακίου (ποσά σέ οκάδες).
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Δημητριακά (στάρι, κριθάρι, κα
λαμπόκι, βρώμη, σίκαλη, σόργο, 
λαθούρι καί βίκος καρπός κλπ.). 300 500 700 1500 2000 3000

2. "Οσπρια (φασόλια, κουκιά, ρεβύ- 
θ ια , φακές, μπιζέλια, σόγια, ρύ
ζ ι κλπ.)............................................. 50 50 100 100 200 300

3. Έ λ η έ ς ................................................ 100 200 400 800 1000 15(0
4. Ε λαιόλαδο κλπ. φαγώσιμα λάδια. 50 100 150 300 400 500
5. Σταφίδες ξερές (κορινθιακή, 

σουλτανίνα, ταχτάς κλπ.)............. 100 200 400 800 1000 1500
6. Σύκα ξερά....................................... . 50 100 150 300 400 500
7. Καρποί ξεροί (μύγδαλα, καρύδια, 

κάστανα, φυστίκια, φουντούκια 
κλπ.).................................................... 50 50 100 100 200 300

8, Πατάυες, κρεμμύδια, σκόρδα κλπ. 
ξερά λαχανικά................................ 100 200 400 800 1000 1500

9. Λαχανικά χλωρά (τομάτες, κουκιά, 
μελιτζάνες, μπάμιες, κολοκύθια, 
σπανάκι, αγκινάρες, λάχανο κλπ.) 200 300 500 1000 1000 2000

10. Φρούτα νωπά, (μήλα, πορτοκάλ- 
λια, μανταρίνια, βύσσινα, κερά
σια, σταφύλια κ λ π .) .................... too 200 400 800 1000 1500

11. Σ ο υ σ ά μ ι............................. ................ 50 50 100 100 200 3 00
12. Μέλι καί κερί.................................... 20 30 50 50 50 100
13. Μούστος καί κρασί.......................... 200 300 500 1000 1000 2000
14. Βαμπάκι έκκοκισμένο καί βαμ 

πακόσπορος .................................... 50 100 150 300 400 500
15. Καπνός σέ φύλλα............................. 50 100 150 300 400 500
16. Κ ο υ κ ο ύ λ ια ..................................· , . 20 80 100 100 200 300
17. Χορτονομή (σανός, τριφύλλι, ά

χυρο, βίκος κ λ π .) .......................... 500 500 700 800 1000 150 Ί

Τό μέρος του ποσού τή^ παραγωγής, κάθε κατηγορίας πού ξεπερνάει 
τό άθροισμα τών ποσών τών κλιμακίων, υποβάλλεται σέ εισφορά μέ 
ποσοστό 15 ο)ο.

4. Τά είδη τών προϊόντων κάθε κατηγορίας άναφέρονται ενδεικτικά. 
Κατά συνέπεια σέ κάθε κατηγορία θ ά  πάνε δλα τά όμοειδή προϊόντα 
έστω καί άν δέν άναφέρονται στον πιό πάνω πίνακα συγκεκριμένα.

5. Γ ιά  τήν εφαρμογή τής προοδευτικής βάσης τής εισφοράς, παίρνε- 
ται υπόψη γιά  κάθε παραγωγό τό άθροισμα τών ποσών δλων τών προ
ϊόντων, πρώιμων καί όψιμων μαζύ, κάθε κατηγορίας.

" Α ρ θ ρ ο  3
1. Σ τ’ αρνιά καί στά κατσίκια πού γεννήθηκαν στήν κτηνοτροφική 

περίοδο 1943 - 44 ή εισφορά σέ σφάγια ο ρ ίζετα ι:
α) Τά πρώτα 10 αρνιά καί κατσίκια μένουν αφορολόγητα.

αρνιών καί κατοικιών εισφορά 5 ο)οβ) Γ ιά  ποσό 
γ) » »
δ) » »
ε) » »
7) »
ξ)

άλλων
»

2 0 
3 0

» * 4 0
» » 5 0
* » 5 0

τό παραπάνω ποσό

7 ο)ο 
9 ο)ο 

11 ο)ο 
13 ο)ο 
15 ο)ο
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Γιά τον υπολογισμό τής εισφοράς τά ποσά των αρνιών καί κατοι
κιών αθροίζονται.

Στά χοιρινά καί βοδινά πού γεννήθηκαν στην κτηνοτροφική περίοδο 
194(544 ή εισφορά ορίζεται σέ ΙΟ ο)ο αφού άφαιρεθούν τρία χοιρ ίδια  
καί ένα μοσχάρι πού μένουν αφορολόγητα.'

2. Γιά όλη τήν κτηνοτροφική περίοδο 1943-44 ή εισφορά σε τυρί 
φέτα ορ ίζετα ι:

α) Τά πρώτα Ιό 
β) Γιά τά άλλα 20 »
γ) » » » 30 »
δ )  »  »  »  4  0  »
ε) » » » 50 »
Υ) » » » 50
ζ) » τό παραπάνω ποσό

αιγοπρόβατα γαλαρία μένουν αφορολόγητα.
» » 100 δράμια γιά κάθε κεφάλι

, » ‘ » 2on
» » 300 » »
5' » 400 » ,5
» » 500 :■ » »

”  » 600 » » » »
1'ιά τά μεγάλα ζώα πού δίνουν γάλα (αγελάδες, βουβάλια) ή εισφορά 

ορίζεται σέ 300 δράμια τυρί φέτα γιά κάθε κεφάλι ζώου.
Σέ περίπτωση πού παραδίνεται σκληρό τυρί (κασσέρι, κεφαλοτύρι 

κλπ.) ή εισφορά περιορίζεται στό μισό των πιό πάνω ποσών.
3. Γ ιά  όλη τήν κτηνοτροφική περίοδο 1943-44 ή εισφορά σέ μαλλί 

ορίζεται σέ μιά οκά μαλλί γιά  κάθε είκοσι (20) πρόβατα καί σέ μισή 
οκά μαλλί γιά κάθε είκοσι (20) γ ίδια .

4. Γιοι τήν κτηνοτροφική περίοδο 1943-44 στούς τυροκόμους πού δεν 
έχουν δικά τους αιγοπρόβατα καί κατεργάζονται γάλα άλλων κτηνοτρο
φών, επιβάλλεται υποχρεωτική εισφορά 5ο)ο  πάνω στην ολική παρα
γωγή τους σέ τυρί φέτα, κασσέρι, κεφαλοτύρι, βούτυρο κλπ.

5. Γ ιά  τήν κτηνοτροφική περίοδο 1943-44 επιβάλλεται πάνω στό 
ενοίκιο των βοσκοτόπων εισφορά 12 ο)ο σέ είδος ή σέ χρήμα ανάλογα 
μέ τόν τρόπο πληρωμής τού ενοικίου.

(1. Σ ’ όσες περιπτώσεις έγινε καθορισμός τής εισφοράς ¡ιέ βάση 
τήν 1607)9-3-44 γενική διαταγή τού Γενικού Στρατηγείου τού ΕΛΑΣ, 
γίνεται καινούργιος καθορισμός μέ τά ποσοστά εισφοράς πού ορίζει ή 
Πράξη αυτή. Ά π ’ τό ποσό τούτο τής καινούργιας εισφοράς, θά άφαι- 
ρεθεΐ δ,τι έχει καταβάλλει ό κτηνοτρόφος κλπ. γιά  εισφορά τής κτηνο- 
τροφικής περιόδου 1943-44.

" Α ρ θ ρ ο  4
Ή  εισφορά πάνω στά προϊόντα τής αλιείας ορίζεται σέ α) 10 ο)ο 

γιά τά προϊόντα αλιείας σττ θάλασσα καί β) 15 ο)ο γιά  τά προϊόντα 
αλιείας στις λίμνες, λιμνοθάλασσες καί ποτάμια. Στήν ίδια εισφορά, 
ανάλογα ¡ιέ τήν προέλευση των φαριώ ν κλπ., πάνε καί οί παρασκευα
στές παστών ψαριών, αυγοτάραχων κλπ., τό ποσοστό όμως ορίζεται στό 
μισό εφόσον γιά  τά. ίδια προϊόντα πλήρωσε εισφορά καί ό ψαράς τους.

" Α ρ θ ρ ο  5
’Επιβάλλεται υποχρεωτική εθνική εισφορά 10 ο)ο πάνω στά δικαιώ

ματα άλωνιστικών μηχανών, στά δικαιώματα μηχανών θερισμού·, εκκό- 
κισης βαμπακιού, καλαμποκιού κλπ. καί στά αλεστικά δικαιώματα.

Ή  ίδια εισφορά επιβάλλεται καί πάνω στά δικαιώματα ελαιοτριβείων.

" Α ρ θ ρ ο  6

1. 'Υπόχρεοι γιά  τήν καταβολή τής εισφοράς είναι γιά  τις περιπτώ
σεις α) τού άρθρου 2 ό παραγωγός γεωργικών προϊόντων. Στις περι
πτώσεις κολληγικής καλλιέργειας καί στίς/περιπτώσεις καλλιέργειες ενοι
κιασμένης γης ό καλλιεργητής παραγωγός φορολογείται γιά  τό ολικό 
ποσό τής παραγωγής, δικαιούται όμως νά επιβαρύνει τόν ιδιοκτήτη τής 
γής ¡ιέ μέρος τής εισφοράς ανάλογο πρός τή σχέση τού ένοίκιου ή τού 
κολληγικού ποσοστού προς τό ποσό τής όλης παραγωγής, β) τού άρθρου 
3 ό κτηνοτρόφος, ό τυροκόμος καί ό ιδιοκτήτης τού βοσκοτόπου, γ) τού 
άρθρου 4 ό ψαράς καί ό παρασκευαστής παστών ψαριών κλπ.,, δ) τού 
άρθρου 5 ό ιδιοκτήτης ή ό εκμεταλλευτής τής άλωνιστικής, έκκοκιστι- 
κής καί θεριστικής μηχανής καί τού ελαιοτριβείου καί ό μυλωνάς.

2. Γιά τήν εφαρμογή τών διατάξεων των άρθρω ν 2 καί 3 τής Π ρά
ξης, ή παραγωγή κλπ. τής οικογένειας, πού έχει δέκα καί περισσότερα 
άτομα, μοιράζεται στά δύο καί φορολογείται σάν νά ανήκε σέ δύο ξε
χωριστούς παραγωγούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'.
Δ ι α δ ι κ α σ ί α  β ε β α ί ω σ η ς  κ α ί  ε ί σ π ρ α ξ η ς .

" Α ρ θ ρ ο  7
1. Ό  παραγωγός γεωργικών προϊόντων ύποχρεοΰται νά υποβάλει στον 

Πρόεδρο τής Κοινότητας τής κατοικίας του, δήλωση, όπου θ ά  αναφέρει 
τόν αριθμό καί τή θέση τών στρεμμάτων πού καλλιέργησε καί τό ποσό 
καί τό είδος τών προϊόνιων πού συγκόμισε ά π ’ όλα τά καλλιεργηθέντα 
στρέμματα, άσχετα αν αύτά βρίσκονται στήν περιφέρεια τής Κοινότητας 
τής κατοικίας του ή στήν περιφέρεια άλλης η) άλλων Κοινοτήτων.

Ή  δήλωση υποβάλλεται τήν ημέρα τής συγκομιδής ή τού αλωνισμού. 
Σέ περίπτωση τμηματικής συγκομιδής υποβάλλεται δήλωση γιά  κάθε 
συγκομιδή. Γιά τά χλωρά λαχανικά, νωπά φρούτα κλπ. ή δήλωση υπο
βάλλεται στό τέλος τού πρώτου, δεύτερου καί τρίτου δεκαήμερου κάθε μήνα.

2. Ό  κτηνοτρόφος κλπ. ύποχρεοΰται ίσαμε τις 15 τού Μάη 1944 τό 
αργότερο νά υποβάλλει στον Πρόεδρο τής Κοινότητας πού βρίσκεται τό 
κοπάδι του, δήλωση, όπου θ ά  αναφέρει τόν αριθμό α) τών αρνιών, κα
τοικιών, χοιρινών καί βοδινών πού γεννήθηκαν στήν κτηνοτροφική πε
ρίοδο 1943 — 44, β) τών γαλαριών αιγοπροβάτων καί γ) τών μεγάλων 
ζώων πού δίνουν γάλα (αγελάδων, βουβαλιών ^λπ.).

Ό  ιδιοκτήτης βοσκοτόπων πού τά ενοικιάζει πρέπει νά κάνει τή δή

λωσή του ίσαμε τις 15 τού Μάη 1944 σΐόν Πρόεδρο τής Κοινότητας τής κα
τοικίας του, όπου θ ά  αναφέρει τά στρέμματα πού νοικιάζει καί.τό ενοίκιο.

Ό  τυροκόμος πρέπει νά κάνει τή δήλωση τής παραγωγής του στό 
τέλος κάθε δεκαήμερου κάθε μήνα στόν Πρόεδρο τής Κοινότητας όπου 
έχει τό τυροκομείο του.

3. Ό  ψαράς ύποχρεοΰται ατό τέλος κάθε δεκαήμερου κάθε μήνα, νά 
υποβάλει στόν Πρόεδρο τής Κοινότητας όπου γίνεται τό ψάρεμα, δή
λωση, όπου θ ά  αναφέρει τό ποσό τών οκάδων καί τό είδος τών ψαριών 
κλπ. πού έπιασε μέσά σέ κάθε δεκαήμερο.

Σ τις ίδιες χρονολογίες πρέπει νά κάνει δήλωση καί ό παρασκευαστής 
παστών ψαριών κλπ. στόν Πρόεδρο τής Κοινότητας όπου γίνεται ή εργα
σία τού παστώματος. Στή δήλωση θά αναφέρει τό ποσό τών ψαριών 
κλπ. πού πάστωσε μέσα στό δεκαήμερο.

4. Ό  ίδιοχτήτης ή ό εκμεταλλευτής τής άλωνιστικής, θεριστικής ή 
έκκοκιστικής μηχανής καί τού ελαιοτριβείου, καθώς καί ό μυλωνάς, ύπο- 
χρεούνται στό τέλος κάθε δεκαήμερού νά υποβάλουν στόν Πρόεδρο τής 
Κοινότητας όπου κάνουν τήν παραπάνω δουλειά τους, δήλωση, όπου θά  
αναφέρουν τό ποσό των δικαιωμάτων πού είσέπραξαν μέ,σα σέ κάθε δε
καήμερο.

5. Ό  υπολογισμός τής εισφοράς πάνω στά προϊόντα ή δικακόματα 
πού περιλαβαίνει ή δήλωση γίνεται άπ’ τόν Πρόεδρο τής Κοινότητας.

6. Ή  δήλωση πού αναφέρει το άρθρο τούτο, είναι απαράδεχτη αν 
μαζύ μ ’ αυτή δέν πληρω θεί καί ή εισφορά πού αναλογεί στά δηλούμενα 
ποσά προϊόντων ή δικαιωμάτων κλ'π.

Ε ιδικά  τά σφάγια μπορεί, μέ έγκριση τής Γραμματείας τών Οικο
νομικών ή τού εξουσιοδοτημένου άπ’ αυτήν δημόσιου υπάλληλου, νά πα
ραμείνουν λίγο χρονικό διάστημα στό κοπάδι τού κτηνοτρόφου γιά  φύ
λαξη καί διατροφή.

Γ ιά  τό μαλλί, άν τό κούρεμα τών αιγοπροβάτων γίνεται μετά τις 15 
τού Μάη 1944, ή παράδοσή του γίνεται μέσα σέ εφτά μέρες άπ’ τό κούρεμα.

"Α ρ θ  ρ ο 8

1. Ή  εισφορά πληρώνεται σέ είδος πού πρέπει νά είναι ανάλογο σέ 
ποιότητα μέ τό είδος πού παράγεται.

, Τά σφάγια πρέπει νά είναι τέτιας ηλικίας .πού νά μπορούν νά συντη
ρηθούν στή βοσκή.

Τό τυρί πρέπει νά είναι όλόπαχο καί τουλάχιστο 20 ημερών.
2. Σ ’ όσες περιπτιύσεις δέν είναι δυνατή ή διατήρηση τού είδους 

(χλωρά λαχανικά, νωπά φρούτα, ψάρια κλπ.) ή δέν είναι δυνατή ή 'π α 
ροχή σέ είδος (μέρος ζώου κλπ.), τότε ή εισφορά' πληρώνεται ('ae. χρήμα 
μέ τήν τοπική τιμή χονδρικής πιόλησης τής μέρας- τής πληρωμής.

3. 'Υπεύθυνος γιά τήν είσπραξη τής εισφοράς είναι ό προϊστάμενος 
τής τοπικής ’Επιμελητείας τού ’Αντάρτη (ΕΤΑ) πού μπορεί ν ’ αναθέσει 
μέρος ή καί όλη τή δουλειά του στά άλλα μέλη τής ΕΤΑ  πού έκτελοϋν 
τά καθήκοντα τους κάτω άπ’ τήν επίβλεψη, καθοδήγηση καί ευθύνη 
τού προϊστάμενου.

4. Γ ιά  κάθε'είσπραξη ό προϊστάμενος τής ΕΤΑ  θά  δίνει διπλότυπο 
'όπου θ ά  αναφέρει τό όνομα, τό επώνυμο καί τό όνομα τού πατέρα 
τού υπόχρεου σέ εισφορά, τό ποσό, τό είδος καί τά γενικά χαραχτηρι- 
στικά τής ποιότητας τού προϊόντος πού είσέπραξε γιά εισφορά καθώς 
καί γ ιά  πρόστιμο, τήν ημερομηνία τής είσπραξης καί τήν υπογραφή 

, τού είσπράχτορα.καί τού υπόχρεου. Σ τις περιπτώσεις πού γίνεται 
είσπραξη σύμφωνα μέ τή δήλωση, δ προϊστάμενος τής ΕΤΑ  γράφει 
πάνω στή δήλωση τον αριθμό τού διπλότυπου.

Τά στελέχη τών διπλοτύπων στέλνονται άριθμημένα καί σφραγισμένα 
ά π ’ τή Γραμματεία Οικονομικών ή άπ’ τόν εξουσιοδοτημένο άπ’ αυτή 
δημόσιο υπάλληλο.

5. Ή  διάθεση τού προϊόντος τής εισφοράς καί τού πρόστιμου 
γίνεται σύμφωνα μέ τις οδηγίες πού κάθε φορά δίνει ή Γραμματεία 
Οικονομικών.

6. Ό  προϊστάμενος τής ΕΤΑ  είναι υποχρεωμένος νά βρίσκεται σέ 
συνεχή επαφή μέ τήν Ε π ιτροπή  Βεβαίωσης, νά καταβάλει κάθε προσ
πάθεια  γιά  τήν έγκαιοη είσπραξη τής εισφοράς καί τού πρόστιμου, γιά 
τήν καλή ποιότητα τού είδους, γ ιά  τήν ακρίβεια τού ζυγίσματός, γιά  
τήν καλή , καί ασφαλή αποθήκευση, γιά τήν προώθηση τού προϊόντος 
πρός τά ώρισμένα κέντρα, καί, γενικά, νά καταβάλει σ’ όλη τή δουλειά 
τής είσπραξης καί διαχείρισης τής εισφοράς κλπ. τήν επιμέλεια τού 
συνετού οικογενειάρχη.

" Α ρ θ ρ ο  9
1. Σέ κάθε Κοινότητα γίνεται ’Επιτροπή Βεβαίωσης τής εισφοράς. 

Μέλη τής ’Επιτροπής είναι : α) Ό  Πρόεδρος τής Κοινότητας, σάν 
Πρόεδρος, β) ό Πρόεδρος τής ’Επιτροπής Λαϊκής ’Ασφάλειας, γ) δ 
Πρόεδρος τής ’Επιτροπής ’Επισιτισμού, δ) δ προϊστάμενος τής ΕΤΑ καί 
ε) άν υπάρχει κατάλληλος, ένας δημόσιος υπάλληλος ή συνταξιούχος, 
πολιτικός ή στρατιωτικός, πού τόν ορίζει τό ’Επαρχιακό Συμβούλιο 
τής ΕΤΑ.

2. Ή  ’Επιτροπή Βεβαίωσης παίρνει τις δηλώσεις τών υποχρεών σέ 
εισφορά άπ’ τόν Πρόεδρο τής Κοινότητας, τις καταχωρεί στό βιβλίο δη
λώσεων καί κάνει άμεσο- έλεγχο γιά τήν εξακρίβωση τής αλήθειας τών 
ποσών πού δηλώθηκαν. ’Επίσης κάνει έλεγχο γιά  κείνους τούς υπό
χρεους πού παρέλειψαν νά δώσουν δήλωση.

Ή  ’Επιτροπή Βεβαίωσης πρέπει νά βρίσκεται σέ συνεχή επαφή 
μέ τήν υπηρεσία τής ΕΓΑ , νά παρακολουθεί τή συγκομιδή κλπ. τών 
προϊόντων καί νά συγκεντρώνει στοιχεία γιά τό ποσό τών προϊόντων 
κλπ. κάθε υπόχρεου.

3. Σέ πέντε μέρες άπ’ τό τέλος τής συγκοιιιδής τών γεωργικών προϊ
όντων ή στόν αλωνισμό, ή ’Επιτροπή Βεβαίωσης καταρτίζει καί δημο
σιεύει μέ τοιχοκόλληση στό κενιρικιότερο μέρος τής Κοινότητας, το
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φορολογικό κατάλογο, ποό θά δείχνει τό ποσό καί τό είδος τών 
προϊόντων καί τής εισφοράς ποό δηλώθηκε καί τό ποσό καί τό είδος 
των προϊόντων καί τής εισφοράς πού εξακριβώθηκε γιά  κάθε παρα
γωγό. Στις περιπτώσεις των νωπών φρούτων καί χλωρών λαχανικών ή 
προθεσμία τής δημοσίευσης τού φορολογικού κατάλογοι), είναι πέντε 
μέρες έπειτα άπό κάθε δεκαήμερο.

Γ ιά  τόν κτηνοτρόφο καί τόν ίδιοχτήτη βοσκοτόπων, ό φορολογικός 
κατάλογος δημοσιεύεται ίσαμε τις 31 του Μάη 1941.

Γ ιά  τόν τυρόκόμο, τόν Ιδιοχτήτη ή εκμεταλλευτή τής άλωνιστικής, 
θεριστικής, έκκοκιστικής κλπ. μηχανής καί τού ελαιοτριβείου, για τόν 
μυλωνά, τόν ψαρά καί γιά τόν παρασκευαστή παστών ψαριών κλπ., ό 
φορολογικός κατάλογος δημοσιεύεται μέσα σέ πέντε μέρες έπειτα άπό 
κάθε δεκαήμερο.

”Α ρ θ  ρ ο 10

1. Στούς παραγωγούς κλπ. πού παρουσιάζουν, μεταξύ τής δήλωσης 
καί τής εξακρίβωσης, διαφορά στα ποσά των προϊόντων καί τό ; εισ
φοράς, ή Ε π ιτρ οπή  Βεβαίωσης είναι υποχρεωμένη να κάνει έγγραφη 
κοινοποίηση γιά  νά λάβουν αποδειγμένα γνώση τής εγγραφής του;.

2. Κάθε παραγωγός κλπ. πού γράφτηκε στό φορολογικό κατάλογο 
γιά ποσά μεγαλύτερα άπό κείνα πού δήλωσε καί πιστεύει βάσιμα ότι 
αδικήθηκε άπ’ τόν καθορισμό πού τού έγινε, μπορεϊ νά κάνει ένσταση 
καί νά ζητήσει τόν ανάλογο περιορισμό τής εγγραφής του.

Σέ περίπτωση πού ένας παραγωγός κλπ. έχει γραφτεί στό φορο
λογικό κατάλογο γιά  ποσά προϊόντων καί εισφοράς λιγότερα απ’ τι'ι 
πραγματικά, μπορεί κάθε κάτοικος τής Κοινότητας νά κάμει ένσταση 
καί νά ζητήσει τήν αύξηση τής εγγραφής.

3. Ή  παραπάνω ένσταση δίνεται στόν Πρόεδρο τού Λαϊκού Λικα- 
στήριου, μέσα σέ εφτά μέρες απ ' τήν μέρα τής δημοσίευσης τού φορο
λογικού κατάλογου.

Ό  Πρόεδρος ορίζει τόν τόπο, τήν ήμερα καί ωρα τής εκδίκασης 
τής ένστασης καί τά ανακοινώνει αμέσως στόν παραγωγό.

Ά ρ  θ  ρ ο 11

1. Ό  Πρόεδρος τού Λαϊκού Δικαστήριο» φέρνει τις ενστάσεις στό 
Λαϊκό Δικαστήριο γιά εκδίκαση τό άργύτερο μέσα σέ οχτώ μέρες μετιί 
άπό τή λήξη τής προθεσμίας τής άσκησης τής ένστασης. Ό  τόπος, ή 
μϊρα καί ή έυρα τής εκδίκασης τών ενστάσεων ανακοινώνεται καί στήν 
’Επιτροπή Βεβαίωσης πού είναι υποχρεωμένη νά ποραστει μ ’ ένα 
απ’ τά μέλη της καί νά υποστηρίξει τις εγγραφές της στό φορολογικό 
κατάλογο καί νά δώσει στό Δικαστήριο τις απαραίτητες πληροφορίες.

2. 2 ’ εφτά μέρες ά π ’ τήν εκδίκαση τών ενστάσεων, τό Λαϊκό \ικα- 
στήριο ύποχρεούται νά έκδώσει τις αποφάσεις του πού είναι οριστικές 
καί άμετάκλητες καί δέν προσβάλλονται άπό κανένα, ταχτικό ή έκταχτο 
ένδικο μέσο.

Τ ις αποφάσεις του τό Λαϊκό Δικαστήριο τις καταχωρεί σέ πίνακα 
πού περιλαβαίνει δλα τιχ απαραίτητα στοιχεία. Τόν πίνακα άύτόν τόν 
κοινοποιεί μέ απόδειξη στόν Πρόεδρο τής ’Επιτροπής Βεβαίωσης.

Ά ρ θ ρ ο  12

1. Ή  ’Επιτροπή Βεβαίωσης σύμφωνα μέ τόν πίνακα τών αποφάσεων 
τού Λαϊκού Δικαστηρίου, φέρνει τις άνάλογες τροποποιήσεις στό φορο
λογικό κατάλογο.

2. Ά π ’ τό φορολογικό κατάλογο ή Ε π ιτρ οπή  Βεβαίωσης καταρτίζει 
τό χρηματικό κατάλογο πού περιλαβαίνει μόνο τούς παραγωγούς κλπ. 
πού γράφτηκαν τελικά γιά ποσά προϊόντων μεγαλύτερα άπό κείνα πού 
δήλωσαν καί τούς παραγωγούς πού δέν έδωσαν καθόλου δήλωση.

2τό  χρηματικό κατάλογο γράφονται τά ποσά τής εισφοράς, πού 
πρέπει νά είσπραχτοΰν συμπληρωματικά άπ’ τόν παραγωγό πού έκανε 
ανακριβή δήλωση καί άπ’ τό παραγωγό πού δέν έδωσε δήλωση. ’Επίσης 
θά  γραφτούν καί τά πρόστιμα πού πρέπει νά είσπραχτοΰν σύμφωνα 
μέ τις διατάξεις τού άρθρου 13 τής Πράξης αυτής.

3. Ό  χρηματικός κατάλογος παραδίνεται μέ έγγραφη Απόδειξη στόν 
προϊστάμενο τής ΕΤΑ γιά  νά κάνει τήν είσπραξη τής εισφοράς πού 
συμπληρωματικά βεβαιώθηκε καί τού πρόστιμου πού επιβλήθηκε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ '
Κ υ ρ ω θ ε ί ς  κλπ.

Ά  ρ θ  ρ ο 13
1. Ό  υπόχρεος σέ εισφορά πού θ ά  δηλώσει ποσά προϊόντων ή 

δικαιωμάτων μικρότερα άπ’ τά πραγματικά, επιβαρύνεται μέ πρόστιμο 
ίσο πρός τό διπλάσιο τού ποσού τής εισφοράς πού προσπάθησε νά δια- 
φύγει μέ τήν ανακρίβεια τής δήλωσης.

2 ’ οαεζ  περιπτώσεις δέν έπιδόθηκε δήλωση, τό πρόστιμο ορίζεται 
ίσο πρός τό τριπλάσιο τού ποσού τής εισφοράς πού αναλογεί στ ά 
προϊόντα πού δέν δηλώθηκαν.

2. Γ ιά  τήν καταβολή τού πρόστιμου εφαρμόζονται οι διατάξεις τής 
παραγράφου 1 τού άρθρου 8 τής Πράξης.

3. Ό  υπόχρεος σέ εισφορά, πού δέν θ ά  υποβάλει δήλωση, καθώς 
καί κείνος πού θ ά  δηλώσει ποσά προϊόντων ή δικαιωμάτων μικρότερα 
άπ’ τά πραγματικά παραπέμπεται στό Στρατοδικείο γιά τό αδίκημα 
τούτο καί τιμωρείται μέ φυλάκιση ίσαμε πέντε χρόνια, ειρκτή ή δεσμά, 
ανάλογα μέ τή σοβαρότητα τής παράβασης καί σέ έπιβαρυντικές περι
πτώσεις μέ τήν ποινή τού θανάτου!

Γιά τό σκοπό τούτο ή ’Επιτροπή Βεβαίωσης ύποχρεούται νά στείλει 
στό Στρατοδικείο τής περιφέρειάς της αντίγραφο τού χρηματικού κατά-

λογου άπ’ τόν όποιο φαίνονται οί υπόχρεοι σέ εισφορά πού έκαναν 
άνακριβύ) δήλωση ή παράλειψαν νά δώσουν δήλωση.

Ά  ρ θ  ρ ο 14
1. Ποσό ίσο μέ τά 20ο)ο τής εισφοράς καί τού πρόστιμου, παραδί

νεται άπ’ τόν προϊστάμενο τής ΕΤΑ  στόν Πρόεδρο τής Κοινότητας, πού 
τό δ ιαθέτει γιά  τις ανάγκες τής Κοινότητας καί τού Νομού σύμφωνα 
μέ τις οδηγίες πού δίνει κάθε φορά ή Γραμματεία τών Εσωτερικώ ν.

Ά π ’ τό ποσό τούτο πληρώνονται ο,ί δαπάνες αγροφυλακής, ή συντή
ρηση τών πυροπαθών, θυμάτων πολέμου, άπορων κλπ. τής Κοινότητας 
καί τού Νομού.

2. ’Επίσης ποσό ίσο μέ τά  5 ο)ο τής εισφοράς καί τόύ' πρόστιμου 
μένει στή διάθεση τής Γραμματείας ’Εσωτερικών γιά  τό σχηματισμό 
κοινού κεφαλαίου τών Δήμων καί Κοινοτήτων, πού τό δ ια θέτε ι μέ από
φασή του ό Γραμματέας τών ’Εσωτερικών γιά τήν ενίσχυση ιώ ν  Κοι- 
νοτήτων τών αγόνων περιοχών.

3. Στήν 'παραγω γή  τών προϊόντων κλπ. πού μέ τήν Πράξη αύτή επ ι
βάλλεται εισφορά, απαγορεύεται ή επιβολή κάθε άλλης εισφοράς, φό
ρου, αναλυτικοί' ή συνθετικού, τέλους ή δικαιώματος γιά τό δημόσιο, 
τό Δήμο, τήν Κοινότητα, τήν αγροφυλακή κλπ.

4. Κ άθε φορολογικό όργανο πού προσπαθεί νά εφαρμόσει στις πε
ριοχές πού ισχύει ή εισφορά τής Πράξης αυτής γιά λογαριασμό τής κυ
βέρνησης τών καταχτητών ή τών άποκεντρωμένων δημοσίων, δημοτικών 
κλπ. υπηρεσιών της, καθώ ς καί κείνος πού άντιδρά ή οπωσδήποτε πα
ρεμποδίζει τήν εφαρμογή τής Πράξης αυτής, θεω ρείται σάν σύνεργαζό- 
μενος μέ τούς καταχτητές καί παραπέμπεται σ ιό Στρατοδικείο γ ιά  νά 
δικαστεί σάν .ένοχος έσχάτης προδοσίας. Ή  καταδίωξη γίνεται ά π ’ τό 
Λαϊκό ’Επίτροπο τού Λαϊκού Δικαστηρίου.

Ά  ρ θ  ρ Ο 1δ

1. Ί Ι  ’Επιτροπή Βεβαίωσης καί ό προϊστάμενος τής ΕΤΑ δικαιούν
ται νά ζητήσουν τή συνδρομή όλων τών δημοσίων, δημοτικών, κοινοτι
κών κλπ. αρχών τής ’Ε πιτροπής Λαϊκής Α σφάλειας, τών αγροφυλάκων, 
τών άνδρών τού εφεδρικού Στρατού καί γενικά όλων τών πολιτών πού 
ύποχρεούνται γρήγορα, πρόθυμα καί απροφάσιστα νά βοηθήσουν στό 
έργο τής Βεβαίωσης, είσπραξης, Αποθήκευσης, μεταφοράς καί γενικά δια
χείρισης τής εισφοράς.

Ί Ι  ΕΤΑ δικαιούται νά ζητήσει τή χρησιμοποίηση σάκκων, δοχείων 
κάθε λσγής, αποθηκών, μεταφορικών μέσων κλπ. καί οί ϊδιοχτήτες τους 
ύποχρεούνται πρόθυμα καί Απροφάσιστα νά θέσουν στή διάθεσή της τά 
π ιό πάνα) μέσα καί ό,τι άλλο είναι αναγκαίο γιά τήν είσπραξη, αποθή
κευση, μεταφορά καί γενικά διαχείριση τής εισφοράς κλπ.

2. Ό  Πρόεδρος καί τά μέλη τής ’Επιτροπής Βεβαίωσης, ό Προϊστά
μενος καί τά μέλη τή : ΕΤΑ  καθώς καί όλα τά πρόσωπα πού οί ’Ε πι
τροπές αύτές θ ά  χρησιμοποιήσουν γιά τή Βεβαίωση, είσπραξη, Αποθή
κευση, μεταφορά καί γενικά διαχείριση 'το ύ  προϊόντος τής εισφοράς 
καί τού πρόστιμου, σέ περίπτωση πού Αμελούν ή παραβαίνουν τά καθή
κοντα τους Από Ασυνειδησία, έχθρα, φιλία, συγγένεια, συμφέρον ή άλλη 
αιτία, έχουν έχτός απ’ τήν Αστική ευθύνη καί ποινική ευθύνη καί δικά
ζονται άπ’ τό Στρατοδικείο. Τήν καταγγελία τους τήν κάνει ό Λαϊκός 
’Επίτροπος τού Λαϊκού Δικαστήριου ή ό Γραμματέας τών Οικονομικών 
ή ό εξουσιοδοτημένος άπ’ αυτόν δημόσιος υπάλληλος. Οί ένοχοι τιμω
ρούνται μέ φυλάκιση ίσαμε πέντε χρόνια ειρκτή, δεσμά, Ανάλογα μέ τή 
βαρύτητα τής παράβασης καί σέ έπιβαρυντικές περιπτώσεις μέ τήν 
ποινή τού θανάτου. >

3. Ο ι υπηρεσίες τής ’Επιτροπής Βεβαίωσης, τής Ε ΤΑ  καί όλων όσων 
θά  χρησιμοποιηθούν γιά  τή βεβαίωση, είσπραξη, αποθήκευση καί γε
νικά διαχείριση τής εισφοράς, είναι τιμητικές καί άμισθες.

Ά  ρ θ  ρ o 1G

1. - τ ι ς  περιοχές πού μένει φρουρά τών καταχτητών ή ένοπλη δύναμη 
τής κυβέρνησης τών καταχτητών, ή Ε π ιτρ ο π ή  Βεβαίωσης Αποτελείται 
α) Απ’ τόν Πρόεδρο τής Κοινότητας, σάν Πρόεδρο, β) Απ’ τόν Πρόεδρο 
τής ’Επιτροπής 'Επισιτισμού, γ) Απ’ τόν Προϊστάμενο τής ΕΤΑ  καί δ) 
άπ’ τόν επί κεφαλής, τού τοπικού εφεδρικού ΕΛΑΣ.

Σ τις περιοχές αύτές, αν δέν υπάρχει Λαϊκό Δικαστήριο, ή εκδίκασή 
τών ενστάσεων γίνεται άπ’ τήν παραπάνω ’Επιτροπή Βεβαίωσης, πού 
στήν περίπτωση αύτή ενεργεί σάν Αναθεωρητική ’Επιτροπή.

2. Ό π ο υ  δέν υπάρχει Αυτοδιοίκηση, ό Γραμματέας τών Οικονομικών 
ή ό εξουσιοδοτημένος ά π ’ αυτόν δημόσιος υπάλληλος, μπορεί νά ορίσει 
γιά  ’Επιτροπή Βεβαίωσης τά πρόσωπα πού είναι κατά τήν κρίση του 
κατάλληλα.

3. Τά μέλη τής ’Επιτροπής Βεβαίωσης πού παραμελούν τά φορολο
γικά καθήκοντά τους, αντικαθίστανται μέ εισήγηση τού Προέδρου τής 
’Επιτροπής Βεβαίωσης καί ορίζονται νέα άπ’ τό Λαϊκό Δικαστήριο,

Μέ εισήγηση τού Προϊσταμένου τής ΕΤΑ , τά  μέλη της πού παραμε
λούν τά φορολογικά καί διαχειριστικά καθήκοντά τους, αντικαθίστανται 
καί ορίζονται νέα άπ’ τό Λαϊκό Δικαστήριο.

4. Ό  Πρόεδρος τήε ’Επιτροπής Βεβαίωσης πού παραμελεί τά καθή
κοντά του, Αντικαθίσταται άπ’ τό Λαϊκό Δικαστήριο μέ άλλο κατάλληλο 
πρόσωπο, μέ εισήγηση τού Γραμματέα τών Οικονομικών ή τού εξου
σιοδοτημένου ά π ’ αυτόν δημόσιου υπάλληλου.

Μέ όμοιο τρόπο Αντικαθίσταται καί ύ Π ροϊστάμενο: τής ΕΤΑ. Τόν νέο’ 
όμως Προϊστάμενο τής ΕΤΑ  τόν ορίζει τό Ε π αρ χ ια κ ό  Συμβούλιο τής ΕΤΑ

5. Ό  Γραμματέας τών Οικονομικών μπορεί μέ Απόφασή του νά παρα
τείνει τις προθεσμίες τής υποβολής τής δήλωσης καί καταβολής τής 
εισφοράς κλπ.

6. Ό  Γραμματέας τών Οικονομικών εγκρίνει καί εντέλλεται τήν
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πληρωμή κάθε δαπάνη,:, απαραίτητης γιά τήν εφαρμογή τής Πράξης 
αυτής, καθορίζοντας και τόν τρόπο τής καταβολής της.

νΑ ρ θ  ρ ο 17
1· ’Ό λη  ή διαδικασία τής Βεβαίωσης, είσπραξης κλπ. τής εισφοράς 

γίνεται χωρίς έξοδα. ’Επίσης ή εκδίκαση των ενστάσεων γίνεται, ιίπ ’ τό 
Λαϊκά Δικαστήριο χωρίς καμιά επιβάρυνση του πολίτη.

2. Στό τέλος κάθε δεκαπενθήμερου, ή ’Επιτροπή Βεβαίωση: υπο- 
χρεοΰται νά στέλνει στον Οικονομικό επόπτη τής ’Επαρχίας της πού 
εδρεύει, όπου καί τ<> ’Επαρχιακό Συμβούλιο τής ΕΤΑ, μιά κατάσταση, 
που θά φανερώνει, χωριστά γιά κάθε είδος, τά ποσά τής εισφοράς καί 
των πρόστιμων πού βεβαιώθηκαν μέσα στό δεκαπενθήμερο σύμφωνα 
με τις δηλώσεις καί τό χρηματικό κατάλογο.

"Ομοια κατάσταση, στήν ίδια προθεσμία καί στην ίδια  ’Αρχή, θά 
στέλει καί ή ΕΤΑ γιά  τις εισπράξεις τής εισφοράς καί τοΰ πρόστιμου 
που εκανε μέσα στό δεκαπενθήμερο. Τήν κατάσταση τούτη θ ά  συνο
δεύει καί ή κατάσταση διαχείρισης, πού θά  φανερώνει τό συνολικό 
ποσό των εισπράξεων γ ιά  κάθε είδος, τό ποσό πού διατέθηκε σύμφωνα 
μέ τις οδηγίες τής Γραμματείας Οικονομικών κλπ. καί τό υπόλοιπο 
πού παραμένει στις αποθήκες τής ΕΤΑ.

Ά  ρ θ  ρ ο 18
Ή  Πράξη αυτή ισχύει άπό τή δημοσίευσή της στό Δελτίο Πράξεων 

καί Αποφάσεων.
’Απ’ τήν ίδ ια  μέρα καταργεϊται ή 1607)9-3-44 γενική διαταγή τοΰ 

Γενικού Στρατηγείου τοΰ ΕΛΑΣ σ’ ο,τι αφορά τήν ’Ε θνική Εισφορά 
πάνω στήν παραγωγή.

Στήν “Εύρα τής 'Επιτροπής, 78’ 'Απρίλη 1944 
- Ό  ’Αντιπρόεδρος τής Π .Ε.Ε.Α .

Ε Υ ΡΙΠ ΙΔ Η Σ Μ Π Α Κ ΙΡΤΖΗ Σ 
Τ ά Μ έ λ η

IIΑ ΙΑ Σ ΤΣΙΡΙΜ Ω Κ Ο Σ, Γ ΙΩ Ρ Γ ΙΙΣ  Σ1ΑΝΤΟΣ, ΕΜΜ. ΜΑΝΤΑΚΑΣ
Π. ΚΟΚΚΑΑΠΣ, Κ. ΓΛ Β ΡΙΠ  ΛΙΛΗΣ, ΣΤ. Χ Α ΤΖΗ Μ Π ΕΗ Σ
Θ εωρήθηκε καί σφραγίστηκε

Στην "Εύρα τής ’Επιτροπής, 78 ’Απρίλη 1944 
Ό  Γραμματέας τής Δικαιοσύνης 

Η ΑΙΑΣ ΤΣΙΡΙΜ Ω Κ Ο Σ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Πρός τήν Πολιτική Ε π ιτρ οπή
Ό  Λαός, /ιέ τον ωραίο αγώνα τον, κέρδισε τό δικαίωμα νά ζητήσει τήν 

Ικανοποίηση τής αξίωσής τον γιά μιά καλύτερη ζωή. Μερικές απ' τις προ
ϋποθέσεις γιά τήν πραγματοποίηση των πόθοιε τον τις δημιούργησε μέσα στον 
αγώνα. Γ ι’ αυτό είναι ακατάλυτες. '11 Αυτοδιοίκηση καί ή Λαϊκή Δικαιο
σύνη είναι τά πιο γερά θεμέλια τον αυριανόν οικοδομήματος, τον Λαϊκόν 
Κράτους.

Μιά άλλη νίκη τον λαϊκόν κινήματος, νίκη σπουδαία πον σνντελέατηκε 
ανεπαίσθητα καί άθόρνβα, είναι ή οριστική επικράτηση τής λαϊκής γλώσ
σας. Ό  λαϊκός αγώνας δεν μπορούσε νά χρησιμοποιεί τήν ώς τά σήμερα 
«επίσημη» γ/.ώσσα— πον θαρρείς πώς είχε εφευρεθεί ξεπίτηδες γιά νά κρατά 
τό Λαό αέ αμάθεια. '11 νίκη τής λαϊκής γλώσσας βεβαιώθηκε πανηγυρικά, 
όταν ή I I  Ε .Ε .  Λ ., γέννημα κ ι’ Ιιντή τον λαϊκόν αγώνα, δημυσίεψε τήν 
Ιδ ρ υ τικ ή  Πράξη, τό Διάγγελμά της καί ιίλ.ες τις κατοπινές ΙΤράξεις της στη 
δημοτική.

Δυστυχώς όμως υπάρχουν ακόμα άπομεινάρια τής παλιάς συνήθειας. II .χ . 
τό μεγαλύτερο μέρος των δικαστικών άποψάσεοιν καί των πραχτικών των 
συνεδριάσεων των Λαϊκών Δικαστηρίων γράφονται ακόμα στην καθαρεύουσα.

Αυτή ή ί'κδηλη αντίφαση ανάμεσα στην έννοια τής Λαϊκής Δικαιοσύνης 
καί των άποφά'σεοϊν της πον δεν γράφονται στη λαϊκή γ/.ώσσα, πρέπει νά 
λείηιει τό ταχύτερο. Αυτός είναι ό σκοπός τής ΙΙράξης πού τίσ ηγούμαστε.

Ό  καθορισμός τυπικόν ’Αποφάσεο/ν καί ΙΙραχτικών στη λ.αϊκή γλώσσα, 
είναι απαραίτητο συμπλήρωμα τής βασικής αρχής Δον βάζει αντί/ ή Πράξη, 
πρώτο γιά νά διευκολυνθούν στήν αλλαγή όσοι είναι αρμόδιοι γιά τήν εφαρ
μογή της και δεύτερο γιά νά έξαπη'αλιοτεϊ ή ομοιομορφία τών σχετικών 
εγγράφων. Πρέπει νά σημειώσουμε πώς, παράλληλα, θά προκόψει καί τούτο 
τό ωφέλημα' πώς, κατά φυσική συνέπεια, μαζν μέ τη γλώσσα, θά εκλαϊκευ
τεί καί τό σύνολο — δι¡λαδή θ ’ απλοποιηθεί γενικό,τέρα τό τυπικό, ενώ θ ’ 
αξιωθεί περισσότερη προσοχή στίι ουσιαστικό μέρος τών αποφάσεων (αίτιο/.ο- 
γικό τών ποινικών αποφάσεων κ .ή .π .).

Στήν "Εδρα τής ’Επιτροπής, 30 ’Απρίλη 1944 
Ό  Γραμματέας τής Δικαιοσύνης 

Η Λ ΙΑΣ ΤΣΙΡΙΜ Ω Κ Ο Σ

Π Ρ Α Ξ Η  30
«Γλώροα αποφάσεων και πρακτικών ιών δικαστηρίων>'

’Έχοντιις υπόψη τήν από 10 Μαρτίου 1944 'Ιδρυτική Πράξη μας 
Α π ο φ α σ ί ζ ο μ ε  

’Ά  ρ θ  ρ ο 1
Οί αποφάσεις καί τά πρακτικά τοΰ ’Ακυρωτικού, τών Ά να-

θεωρητικών καί τών Λαϊκών Δικαστηρίων, γράφονται στη 
γλώσσα τοΰ Λαού

Μέ εγκύκλιο τοΰ Γραμματέα τής Δικαιοσύνης θά καθοριστεί 
τυπικό υπόδειγμα γιά τις αποφάσεις καί τά πρακτικά.

Ή  ισχύς αυτής τής Πράξης αρχίζει άπ’ τή δημοσίευσή της 
στό Δελτίο Πράξεων καί ’Αποφάσεων.

Στήν Έ δρα  τής ’Επιτροπής, 30 ’Απρίλη 1944 
Ό  ’Αντιπρόεδρος τής Π. Ε. Ε. Α.
Ε Υ ΡΙΠ ΙΔ Η Σ  Μ Π Α Κ ΙΡΤΖΗ Σ 

Τ ά Μ έ λ η
Η Λ ΙΑ Σ ΤΣΙΡΙΜ Ω Κ Ο Σ, Γ ΙΩ Ρ Γ ΙΙΣ  ΣΙΛ Ν ΤΟ Σ, ΕΜΜ. ΜΑΝΤΑΚΑΣ, 

II. ΚΟΚΚΑΑΠΣ, Κ, ΓΛ Β ΡΙΗ Λ ΙΛ Η Σ, ΣΤ  Χ Α ΤΖΗ Μ Π ΕΗ Σ
Θεωρήθηκε καί σφραγίστηκε

Στήν “Εδρα τής ’Επιτροπής, 30 ’Απρίλη 1944 
Ό  Γραμματέας τής Δικαιοσύνης 

ΙΙΑ ΙΑ Σ Τ ΣΙΡΙΜ Ω Κ Ο Σ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Πρός τήν Πολιτική Ε π ιτρ οπή
Τό 'Εθνικό Συμβούλιο ονγκαλεΐται σε πρώτη σύνοδο. Λεν υπάρχει επό

μενων ακόμα κανονισμός τών εργασιών τον, άφον δά τον ψηφίσει τό ίδιο. 
Μεχρις στον όμως γίνει αντί/ ή ψήφισή είναι ανάγκη νά ρυδ μιστονν μερικά 
τυπικά ζητήματα γιά νά διευκολυνθεί ή άμεση συγκρότηση τον Συμβουλίου 
σε Σώμα και ή γρήγορη έναρξη τών εργασιών τον.

' Ετσι ή Πράξη πον είσηγούμαστε ορίζει (άρδρο 2) τή σύνδεση τον ορι
στικού Προεδρείου τον Ε . Σ. γιά νά μπορέσει νά εκλεγεί αμέσως μετά τήν 
όρκοιμοσία τών μελών τον καί νά άναλάβει τή διεύδννση τών εργασιών. *Η  
σύνδεση ορίστηκε σύμφωνα με τήν παράδοση τον Κανονισμού τής Βονλ,ής.
’Άλλωστε το Συμβούλιο, ψηφίζοντας, μέ τήν εισήγηση του Προεδρείου του, 
τον Κανονισμό τον, ρυθμίσει καί τό ζήτημα τής σύνδεσης τον Προεδρείου 
του όπως εκείνο νομίσει (άρδρο 3).

I  ία ρ άλλη λα είσηγούμαστε, νά ψηφιστεί ή διάταξη τον άρδρο ν 1 γιατί 
πιστεύουμε πόσο είναι στοστό την * Εδρα τον Προέδρου να καταλάβει πρυσω- 
ρινιχ, ό 'Αντιπρόεδρος τής Π. Ε. Ε . Α . καί νά κηρύξει τήν έναρξη τών εργα
σιών έκ, μέρους τής Π .Ε .Ε .Α ., πού εχει αυγκαλέσει τό ' Εδνικό Συμβούλιο,

Στην ΓΈ&ρα  τής Ε π ιτροπής, Γ> Μαΐου 1944
'() Γραμματέας Εσω τερικώ ν

Γ ΙΩ Ρ Γ ΙΙΣ  ΣΙΛ Ν ΤΟ Σ

Π Ρ Α Ξ Η  34
«Τροποποίηση τής Πράξης 1. Προσωρινό καί οριστικό Προεδρείο Έ δνικοϋ

Συμβουλίου»

Έχοντας υπόψη τήν άπό 10 Μαρτίου 1944 ‘Ιδρυτική Πράξη μας 
Ά  π ο φ α σ ί ζ ο μ ε 

’ Ά  ρ θ  ρ ο 1
Προσωρινός Πρόεδρος τοΰ Εθνικού Συμβουλίου ορίζεται ό 

’Αντιπρόεδρος τής Π .Ε.Ε.Α.
”Α ρ θ  ρ ο 2

Μετά τήν ορκωμοσία τών μελών τοΰ Εθνικού Συμβουλίου, 
ό προσωρινός Πρόεδρος θά καλέσει τό Συμβούλιο νά εκλέξει τό 
οριστικό του Προεδρείο που άποτελεΐται, σύμφωνα μέ τήν παρά
δοση τοΰ Κανονισμού τής Βουλής, άπό τον Πρόεδρο, δυύ ’Αντι
προέδρους, τέσσερες Κοσμήτορες καί τέσσερες Γραμματείς.

’Ά  ρ θ ρ ο 3
Μέ εισήγηση τοΰ οριστικού Προεδρείου, τό ’Εθνικό Συμ

βούλιο θά ψηφίσει τον Κανονισμό τών εργασιών του.
Στήν Έ δρα  τής Επιτροπής, ϋ  Μαΐου 1944 ,

Ό  ’Αντιπρόεδρος τής Π .Ε.Ε.Α .
Ε Υ ΡΙΠ ΙΔ Η Σ Μ Π Α Κ ΙΡΤΖΗ Σ 

Τ ά Μ έ λ η
ΙΙΑ ΙΑ Σ ΤΣΙΡΙΜ Ω Κ Ο Σ, Γ ΙΩ Ρ Γ ΙΙΣ  ΣΙΛ Ν ΤΟ Σ, ΕΜΜ. ΜΑΝΤΑΚΑΣ, 

Η. ΚΟΚΚΑΛΗΣ, Κ. ΓΑ Β ΡΙΠ Λ ΙΔ Η Σ, Σ Τ . Χ Α ΤΖΗ Μ Π ΕΗ Σ
Θεωρήθηκε καί σφραγίστηκε

Στήν °Εδρα τής ’Επιτροπής, 5 Μαΐου 1944 
Ό  Γραμματέας τής Δικαιοσύνης 

Η Λ ΙΑ Σ ΤΣΙΡΙΜ Ω Κ Ο Σ


