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20.      ΑΠΟΠΑΜΑ ΝΟΜΟΤ σπ΄ αριθμ. 4442 ηης 20 Ασγ./8 επ. 1929                          

(ΦΕΚ 339 Α/29) 
 

Πεξί Κπξώζεσο ηνπ από 21 Σεπ. 1926 Ν.Δ/ηνο ‘’Πεξί Σηξαηησηηθώλ θαη Ναπηηθώλ 
Εηζθνξώλ θαη Ναπιώζεσλ’’ 

 
    ΄Αξζξν Πξώηνλ. - Κπξνύηαη σο έρεη ην από 21 Σεπ 1926 Ν.Δ/κα ‘’πεξί 
ζηξαηησηηθώλ θαη λαπηηθώλ εηζθνξώλ θαη λαπιώζεσλ’’, ηξνπνπνηνύκελνλ νύησ: 
 

ΜΕΡΟ  Ι 
 

Γεληθέο Δηαηάμεηο 
 
    Άξζξ. 1.  - ‘’1.  Τα ειιείπνληα είο ηαο Ελόπινπο Δπλάκεηο έλεθελ αλεπαξθείαο 
ησλ ζπλήζσλ απηώλ κέζσλ ελ κεξηθή ή θαζνιηθή επηζηξαηεύζεη ή ελ θιήζεη 
θιάζεώλ ηηλσλ εθεδξείαο πξνο δνθηκαζηηθήλ εθαξκνγήλ ηεο επηζηξαηεύζεσο ή 
πξνο γεληθάο αζθήζεηο ή ελ πεξηπηώζεη θηλδύλσλ ησλ εζληθώλ ζπκθεξόλησλ ή ελ 
πεξηόδσ εληάζεσο ησλ δηπισκαηηθώλ ζρέζεσλ ή ελ πεξηπηώζεη απεξγηώλ, 
ζπκπιεξνύηαη εθ ησλ πόξσλ ηεο ρώξαο δη εηζθνξώλ θαηά ηαο δηαηάμεηο ηνπ 
παξόληνο θώδηθνο’’. 
 

Η παρ.1 ανηικαηεζηάθη ως άνω δια ηοσ 
 άρθρ. 1 Νόμ. 611/1977 (καηωη. αριθ.57). 

 
                         2.  Καη κε ζπληξερόλησλ ησλ άλσ όξσλ δύλαηαη, λα έρε 
εθαξκνγήλ ν θώδημ νιηθήλ ή κεξηθήλ θαη θαζ΄ άπαζαλ ηελ Ειιεληθήλ Επηθξάηεηαλ 
ή κέξνο απηήο κεηά πξνεγνπκέλελ απόθαζηλ ηνπ Υπνπξγηθνύ Σπκβνπιίνπ. 
 
    Άξζξ. 2.  - ‘’1.  Εηζθνξαί λννύληαη ελ ησ θώδηθη, ή δη΄επηηάμεσο ρνξεγία εηο ηα 
Ελόπινπο Δπλάκεηο παξά ηνπ θαηόρνπ :   
 
                              δ. Υιηθνύ, εξγαιείσλ, κεραλώλ θαη κεραλεκάησλ 
αλαγθαηνύλησλ δηά ηελ θαηαζθεπήλ θαη επηζθεπήλ νδώλ, γεθπξώλ, κέζσλ δεύμεσο 
πνηακώλ, θαη ινηπώλ θσιπκάησλ θαη ελ γέλεη δηα ηελ εθηέιεζηλ ζηξαηησηηθώλ 
έξγσλ. 
 
                              ε.    Τσλ θηελώλ κεηά ηεο ζαγήο θαη ελίσλ ηνύησλ, νρεκάησλ 
πάζεο θύζεσο θαη ινηπώλ κέζσλ ζπγθνηλσλίαο θαη κεηαθνξάο κεηά ή άλεπ 
πξνζσπηθνύ. 

 
Η παρ.1 ηροποποιηθείζα δια ηοσ  άρθρ. 2 Α.Ν. 2006/1939,  

ανηικαηεζηάθη ως άνω δια ηοσ άρθρ. 2 Νόμ. 611/1977 (καηωη. αριθ.57). 
 

                        2.  Κάηνρνο δηα ηελ εθαξκνγήλ ηνπ θώδηθνο ζεσξείηαη πάλ θπζηθόλ 
ή λνκηθόλ πξόζσπνλ ζει. 376 (α) έρνλ θαηά ηελ επηβνιήλ ησλ εηζθνξώλ, είηε ηελ 
λνκήλ απηώλ είηε ηελ απιήλ θαηνρήλ εμ εκπξαγκάησλ ή πξνζσπηθώλ 
δηθαησκάησλ είηε νπσζδήπνηε άιισο. 
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   Άξζξ. 12.  - ‘’ Η παξά ησλ Σηξαηησηηθώλ, Ναπηηθώλ ή Αεξνπνξηθώλ Αξρώλ 
ελεξγνπκέλε επίηαμεηο ή δέζκεπζηο πξνο πιήξσζηλ ησλ αλαγθώλ ηνπ Σηξαηνύ, 
Ναπηηθνύ ή Αεξνπνξίαο αληηζηνίρσο είλαη, επηθξαηεζηέξα πάζεο άιιεο 
εθηεινπκέλεο παξ΄ νηαζδήπνηε αξρήο δηθαηνπκέλεο θαηά ηνλ Νόκνλ λα εθηειέζε 
παξνκνίαλ επίηαμηλ ή δέζκεπζηλ’’. 
 

Σο  άρθρ. 12 ανηικαηεζηάθη ως άνω δια  
ηοσ άρθρ. 8 Νόμ. 611/1977 (καηωη. αριθ.57). 

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Σ΄ 
 

Εξγαιεία - Μεραλαί θαη κεραλήκαηα πξνο  
θαηαζθεπήλ ή επηζθεπήλ νδώλ θαη γεθπξώλ. 

 
 
    Άξζξ. 87.  -   Αη δηαηάμεηο ηνπ Κεθαιαίνπ Ε’ εθαξκόδνληαη πξνθεηκέλνπ θαη πεξί 
εξγαιείσλ, πεξί ώλ ή ππό ζηνηρ.δ΄ πεξίπησζηο ηνπ άξζξ, 2, άηηλα ή ζηξαηησηηθή 
ππεξεζία θξίλεη ζπκθέξνλ απηήο λα επηηάμε νξηζηηθώο, απεπζύλνπζα ηελ ζρεηηθήλ 
δηαηαγήλ πξνο ηνλ θάηνρνλ θαη θνηλνπνηνύζα απηήλ ησ δεκάξρσ.   
 
    Άξζξ. 88.  -   Μεραλαί θαη κεραλήκαηα πξνο θαηαζθεπήλ ή επηζθεπήλ νδώλ θαη 
γεθπξώλ σο θαη εξγαιεία σλ επηηάζζεηαη ε ρξήζηο επηηάζζνληαη ζπληαζζνκέλσλ 
πξσηνθόιισλ καξηύξσλ ηελ εηο ελ θαηάζηαζηλ παξαιακβάλνληαη. 
     Ελ απηνίο θαηά ηελ επηζηξνθήλ ζεκεηνύληαη αη ηπρόλ επελερζείζαη δεκίαη, θαηά 
δε ηα ινηπά αλαιόγσο ηζρύνπζηλ όζα ελ ησ εδαθ.3 ηνπ 67νπ άξζξνπ ηεο 
πξνζεζκίαο πξνο παξάδνζηλ νξηδνκέλεο ππό ηεο δηαηαγήο επηηάμεσο 
απεπζπλνκέλεο σο αλσηέξσ ελ άξζξ. 87 νξίδεηαη. 
 
    Άξζξ. 89.  - ‘’ Αη ηηκαί απνδεκηώζεσο ησλ ελ ησ πξνεγνπκέλσ άξζξσ 
δηαιακβαλνκέλσλ σλ επηηάζζεηαη ε ρξήζηο σο θαη αη ηνηαύηαη δηα ηαο 
πξνζθαινπκέλαο επ΄ απηώλ δεκίαο θαλνλίδνληαη ηε πξνηάζεη ηνπ Αξρεγείνπ 
Σηξαηνύ δη΄ απνθάζεσο ηνπ Υπνπξγνύ Εζληθήο Ακύλεο θαη θαηαβάιινληαη θαηά 
δηκελίαλ’’.   
 

Σο  άρθρ. 89 ανηικαηεζηάθη ως άνω δια  
ηοσ άρθρ. 21 Νόμ. 611/1977 (καηωη. αριθ.57). 

 
    Άξζξ. 90.  -   ‘’ Μεηά ησλ κεραλώλ δύλαηαη λα επηηαρζή θαη ην πξνζσπηθόλ 
κεηά πάλησλ ησλ αλαγθαηνύλησλ δηα ηελ θίλεζηλ θαη ιεηηνπξγίαλ απηώλ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ΄ 
 

‘’Υπνδύγηα - Ορήκαηα - Απηνθίλεηα - Μεραλήκαηα  
(πιελ νδνπνηεηηθώλ)’’. 

 
Ι 

Γεληθόηεηεο 
 
    Άξζξ. 111.  - ‘’1.  Καηά ην άξζξ. 1 ηνπ Κώδηθνο ή αξκνδία Σηξαηησηηθή Αξρή 
έρεη ην δηθαίσκα λα απνθηήζε δη΄ επηηάμεσο ηα αλαγθαία είο ηάο Ελόπινπο 
Δπλάκεηο ππνδύγηα (ίππνπο, εκηόλνπο), θνξηεγά, ή εηδηθά νρήκαηα, απηνθίλεηα 
πάζεο θύζεσο, κνηνζπθιέηηαο θαη κεραλήκαηα.    
 
                              2.  Η δηαδηθαζία πεξί ήο ελ ησ θεθαιαίσ ηνύησ αθνξά 
νξηζηηθήλ επίηαμηλ (θαηά θπξηόηεηα). 
 
                              3.   Ελ πνιέκσ ε επίηαμηο ησλ απηνθηλήησλ είλαη πάληνηε 
νξηζηηθή.  Αλαγθαζηηθή κίζζσζηο απηνθηλήησλ γελνκέλε ελ θαηξώ κεξηθήο ή νιηθήο 
επηζηξαηεύζεσο κεηαπίπηεη εηο νξηζηηθήλ επίηαμηλ θαηόπηλ απνθάζεσο ηνπ 
Υπνπξγνύ Εζληθήο Ακύλεο σο ελ αξζξ. 110 παξ. α΄ θαη β΄ δηαιακβάλεηαη’’.  
 

Ο ηίηλος ηοσ κεθαλαίοσ Θ΄ και ηο άρθρ. 111 ανηικαηεζηάθηζαν 
 ως άνω δια ηων αρθρ. 23 και 24 ηοσ Νόμ. 611/1977 (καηωη. αριθ. 57).  

 
    Άξζξ. 157.  -  1.  Ο αξηζκόο ησλ επηηξνπώλ, ηα θέληξα επηηάμεσο, ελ νηο εθάζηε 
ελ επηζηξαηεύζεη ζα ελεξγήζε, νξίδνληαη ππό ηνπ εθάζηνηε ηζρύνληνο ζρεδίνπ 
επηζηξαηεύζεσο, θνηλνπνηνύληαη δε από ηνπ θαηξνύ ηεο εηξήλεο.  
 
    Άξζξ. 160.  - Ελ ε πεξηπηώζεη ν ππό ηνπ δηνηθεηνύ ηνπ ζώκαηνο ζηξαηνύ 
νξηζζείο ηδηώηεο δελ πξνζέιζε σο κέινο ηεο κηθηήο επηηξνπήο επηηάμεσο ν 
πξόεδξνο ηαύηεο δηνξίδεη άιινλ ηδηώηελ ηνπ δήκνπ θαη αλαθέξεη ηνύην ελ ηε 
εθζέζεη ηνπ, ίλα ελεξγεζώζη θαηά ηνπ κε πξνζειζέληνο ηα ελ άξζξ. 28 
θαζνξηδόκελα. 
 
    Άξζξ. 161. -  1. Οη θάηνρνη, νίηηλεο δελ ήζεινλ πξνζαγάγεη ηα ππνδύγηα, 
νρήκαηα θαη απηνθίλεηα απηώλ εηο ηα θέληξα επηηάμεσο θαηά ηελ σξηζκέλελ 
εκέξαλ θαη ώξαλ άλεπ λνκίκσο, δηθαηνινγνπκέλεο αηηίαο, παξαδεθηήο γελνκέλεο 
ππό ηεο επηηξνπήο επηηάμεσο, θαηαδηθάδνληαη ππό ηνπ πξνέδξνπ ηαύηεο είο 
πξόζηηκνλ αλάινγνλ ηε νξηζζείζε ηηκή δηα ηελ θαηεγνξίαλ, είο ελ αλήθνπζη ηα κε 
πξνζαρζέληα, νπρί όκσο κεγαιπηέξαλ ηεο αμίαο ηνπ εκίζενο ηνπ επηηαζζνκέλνπ.    
 
                               2.  Ελ θαζνιηθή επηζηξαηεύζεη επηβάιιεηαη ην αλώηεξνλ όξηνλ 
ηνπ πξνζηίκνπ, ε βία επίηαμεο θαη δύλαηαη λα παξαπεκθζή εηο ην ζηξαηνδηθείνλ ν 
ηδηνθηήηεο ή θάηνρνο, σο νξίδεη ην άξζξ. 28. 
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                               3. Τηκσξνύληαη δηα πξνζηίκνπ από 10 - 100 κεηαιιηθώλ 
δξαρκώλ νη αξλνύκελνη ελ γλώζεη λα παξάζρσζηλ ππνςείμεηο ή πιεξνθνξίαο 
πεξί ησλ ππνθεηκέλσλ είο επίηαμηλ ή παξαζρόληεο ελ γλώζεη ςεπδείο ηνηαύηαο 
επηβαιιόκελνλ ππό ηνπ πξνέδξνπ ηεο επηηξνπήο επηηάμεσο.  
 
                               4.  Δη΄ εθάζηελ επηβνιήλ πξνζηίκνπ ζπληάζζεηαη πξαθηηθόλ 
κλεκνλεύνλ ηνπο ιόγνπο ηεο επηβνιήο, ππνβαιιόκελνλ εηο ηελ νηθείαλ Μεξαξρίαλ 
ή αλαπιεξνύζαλ αύηελ αξρήλ, ελεξγνύζαλ σο ελ ησ άξζξ. 153 νξίδεηαη, ελεξγεί 
δ΄ αύηε θαη ηελ εηο ην ζηξαηνδηθείνλ παξαπνκπήλ, θαηά ηελ θξίζίλ ηεο. 
 
 
    Άξζξ. 171. -  1. Οη ηδηνθηήηαη ησλ ελ πξνεγνπκέλσ επζύο άκα ηε παξαιαβή 
ηνύησλ ππό ηεο επηηξνπήο επηηάμεσλ ιακβάλνπζη παξά ηαύηεο ηελ αμίαλ ησλ, 
ππνγξάθνληεο εμνθιεηηθήλ απόδεημηλ. Ταύηελ ν πξόεδξνο ηεο επηηξνπήο 
επηηάμεσο κεηά ησλ ινηπώλ δηθαηνινγεηηθώλ ππνβάιιεη είο ηελ Μεξαξρίαλ ή Σώκα 
Σηξαηνύ, παξ΄ ώλ έιαβε ηελ δηαηαγήλ επηηάμεσο θαη ην επί απνδόζεη ινγαξηαζκνύ 
ρξεκαηηθόλ πνζόλ.     
Απαηηείηαη δηαηαγή ηνπ Υπνπξγνύ, ίλα ε πιεξσκή γίλε σο αλσηέξσ. 
 
                               2.  Άλεπ ηαύηεο αληί ρξεκάησλ εγρεηξίδνπζη δηπιόηππα αηνκηθά 
δειηία, εκθαίλνληαη ην όλνκα ηνπ ηδηνθηήηνπ, ηνλ αξηζκόλ, πθ΄ όλ θέξεηαη ελ ησ 
ζρεηηθώ πίλαθη, ηαμηλνκήζεσο, ηελ εκεξνκελίαλ επηηάμεσο θαη ηελ θαηά ηελ 
εθηίκεζίλ ησλ πιεξσζεζνκέλσλ απνδεκίσζηλ αληί ηεο θαηά ην άξζξ. 30 
απνδείμεσο παξαιαβήο (ππ. 17 θαη 18). 
 
                               3.  Ταύηα κεηαβηβάδνληαη δη΄ νπηζζνγξαθήζεσο ελώπηνλ ηνπ 
εηξελνδίθνπ, κε απαηηνπκέλεο γλσζηνπνηήζεσο πξνο ην Δεκόζηνλ θαη νη πξνο 
νύο ε κεηαβίβαζηο θαζίζηαληαη νη απνθιεηζηηθώο δηθαηνύρνη. 
 
                               4. Εάλ νη πξνο νύο ε πιεξσκή ηπγράλσζηλ αγξάκκαηνη, 
εθαξκόδεηαη ην εδάθ. 1 ηνπ άξζξ. 22.  
 
                               5.  Τνπ δηθαηνύρνπ αξλνπκέλνπ λα ππνγξάςε ηελ απόδεημηλ, 
πεξί ήο ή ην πξώηνλ εδάθηνλ ηνπ άξζξνπ ηνύηνπ, ε ακεηαθιήησο εθηηκεζείζα αμία 
θαηαηίζεηαη εηο ην Τακείνλ Δαλείσλ θαη Παξαθαηαζεθώλ. 
 
    Άξζξ. 172. -    Ελ πεξηπηώζεη επηηάμεσο ζύλ ησ απηνθηλήησ θαη ηνπ νδεγνύ 
απηνύ, κε όληνο ζηξαηεπζίκνπ, αλαγξάθεηαη ππό ηεο επηηξνπήο επηηάμεσο ην 
όλνκα απηνύ θαη ε θαηαβιεηέα απηώ απνδεκίσζηο. 
 
    Άξζξ. 173. -      1. Αη επηηξνπαί επηηάμεσο πξό ηεο δηαιύζεσο απηώλ ελεξγνύζη 
θαη ηελ βία επίηαμηλ ησλ κε πξνζαρζέλησλ ππνδπγίσλ, νρεκάησλ, ζαγώλ ή 
ζαγκάησλ θαη απηνθηλήησλ θαη ζπληάζζνπζηλ είηα ηα πξαθηηθά ησλ επηβιεζέλησλ 
πξνζηίκσλ. 
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                               2.  Ελ πεξηπηώζεη επηβνιήο πξνζηίκσλ δελ θαηαβάιιεηαη ησ 
θαηόρσ ε αμία ηνπ επηηαρζέληνο αλ ε πιεξσκή γίλεηαη επί ηόπνπ ππό ηεο 
επηηξνπήο επηηάμεσο αιιά ρνξεγείηαη απηώ αηνκηθόλ δειηίνλ εμνθινύκελνλ παξά 
ηνπ επαξρηαθνύ ηακείνπ, εηο ν ε Μεξαξρία ή ε Αλαπιεξσκαηηθή Δηνίθεζηο έρεη 
δηαβηβάζεη δηα ηελ είζπξαμηλ ηελ νλνκαζηηθήλ θαηάζηαζηλ πεξί ήο ην άξζξ. 153, 
κεηά ηελ θξάηεζηλ ηνπ πξνζηίκνπ. 
 
    Άξζξ. 174.  -   1.  Αη επηηξνπαί ζπληάζζνπζη θαηά θέληξα επηηάμεσο θαη είο 
ηξηπινύλ πξσηόθνιινλ (ππόδεηγκα 19), εκθαίλνλ ηα νλόκαηα ησλ ηδηνθηεηώλ ησλ 
επηηαρζέλησλ ηνπο αξηζκνύο, πθ΄ νύο ηα ππνδύγηα, νρήκαηα θαη απηνθίλεηα 
θέξνπζη ελ ηνηο ζρεηηθνίο πίλαμη ηαμηλνκήζεσο θαη ην πνζόλ ηεο πιεξσηέαο 
απνδεκηώζεσο εηο ηαο παξαηεξήζεηο ζεκεηνύηαη ‘’επιεξώζεη’’ όηαλ ε πιεξσκή 
γίλεηαη επί ηόπνπ. 
Τνπ πξσηνθόιινπ ηνύηνπ ν πξόεδξνο ηεο επηηξνπήο ην κέλ ελ αληίηππνλ 
παξαδίδεη ε απνζηέιιεη εηο ηνλ δήκαξρνλ ή πξόεδξνλ θνηλνηηθνύ ζπκβνπιίνπ ηνπ 
θέληξνπ επηηάμεσο ίλα θπιαρζή ππό ηνύηνπ ππεπζύλσλ ελ ηε δεκαξρία κεηά ηνπ 
ζπκπιεξσζέληνο πίλαθνο ηεο ηειεπηαίαο ηαμηλνκήζεσο, ην έηεξνλ ππνβάιιεη κεηά 
ησλ ινηπώλ δηα ηελ επίηαμηλ παξαδνζέλησλ απηώ εγγξάθσλ (απόζπαζκα ησλ 
ζπκπιεξσζέλησλ πηλάθσλ ηαμηλνκήζεσο πιενλάδνληα έληππα θιπ). απ΄ επζείαο 
εηο ηελ ζπγθξνηήζαζαλ ηελ επηηξνπήλ αξρήλ, ή ελ επηζηξαηεύζεη εηο ηα 
αλαπιεξσκαηηθάο δηνηθήζεηο απηώλ θαη ην ηξίηνλ κεηά ησλ ζηειερώλ ησλ 
παξαδνζέλησλ εηο ηνπο ηδηνθηήηαο αηνκηθώλ δειηίσλ, είο ά επηζπλάπηνληαη 
αληηζηνίρσο ηα πηζηνπνηεηηθά θπξηόηεηνο θαη ησλ δνζεηζώλ δηαηαγώλ επηηάμεσο 
είο ηνπο δεπηεξεύνληαο δηαηάθηαο ησλ αληηζηνίρσλ γξαθείσλ εθθαζαξίζεσο 
δαπαλώλ ησλ κεξαξρηώλ ή ζσκάησλ ζηξαηνύ, ππνρξενπκέλσλ εληόο κελόο ην 
πνιύ επί ηνπ πιεζηεζηέξνπ επαξρηαθνύ ηακείνπ, λα εθδώζσζηλ επ΄ νλόκαηη ησλ 
δηθαηνύρσλ ηα ρξεκαηηθά εληάικαηα, είο ά επηζπλάπηνληαη θαηά ηελ εμόθιεζηλ ηα 
είο ρείξαο ησλ δηθαηνύρσλ δηπιόηππα αηνκηθά δειηία. 
 
                               2.  Υπνβάιιεηαη πξνζέηη θαη έθζεζηο σο νξίδεηαη ελ ησ εδαθ. 2 
ηνπ άξζξ. 151. 
 
    Άξζξ. 175.  -    Επαλεξρνκέλνπ ηνπ ζηξαηεύκαηνο είο ηελ ελ εηξήλε θαηάζηαζηλ 
νη αξραίνη ηδηνθηήηαη ησλ επηηαρζέλησλ ππνδπγίσλ δύλαληαη λα απαηηήζσζηλ απηά 
επί απνδόζεη νινθήξνπ ηνπ θαηαβιεζέληνο ηηκήκαηνο θαη ππνρξεώζεη λα 
δεηήζσζη θαη αλεύξσζηλ νη ίδηνη, ελ ηαηο ηάμεζη ηνπ ζηξαηνύ ηαύηα κεηαβαίλνληεο 
ηδία απηώλ δαπάλε πξνο παξαιαβήλ εηο ηνλ ηόπνλ ηεο θξνπξάο ησλ ζσκάησλ ή 
ηνπ θαηόρνπ αμησκαηηθνύ. Τα εηο ρείξαο ηεο ζηξαηησηηθήο ππεξεζίαο πηζηνπνηεηηθά 
θπξηόηεηνο ζέινπζη ρξεζηκεύζεη πξνο εμαθξίβσζηλ ηεο αιεζείαο ησλ ιεγνκέλσλ 
ησλ ηα πηζηνπνηεηηθά ηαύηα κεηά ηελ εθθαζάξηζηλ ηεο δαπάλεο ζπγθεληξνύηαη θαη 
θπιάζζνληαη ελ ησλ Υπνπξγείσ Σηξαηησηηθώλ (Δ/ζηλ Ιππσληώλ).    


