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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
Έ": “ή; ζροτάτεως Νόμου «ζερί ρυ-3μ!τεως ·3εμ.'των τνών 

ζροκυζτόντων εκ τής έφαρμογής τοϋ Α.Ν. 454/20/20.6. 
1968·».

Ποάς τί,ν Βουλήν τών 'Ελλήνων

Αιά τοϋ Α.Ν. 454/20'20.6.1968 «ζερί άζοτβέοιεως χρεώ 
ά-'οοτών». εζανηλ-3εν αζοτβετις οφειλών φ ϋ τ ι ν.ώ ν ζροτωζων 
ζρΐς τήν Α.Τ.Ε. μέχρι τοϋ ζοσοϋ τών έκατόν χιλιάδων δρα
χμών (100.000). 'Αζετόέτσηταν έζίτης αί ύζολήκα: καί 
ζ:οτημειώτεις ΰζο-3ηκών Α.Τ.Ε. έττ'ι ακινήτου τοϋ οφειλέτου, 
αί έγγραφείταt δυνάμει οίουδήζοτε τίτλου ζρός έςατφάλιιπν 
τών οφειλών τών άζεσβεννυμένων *■‘12 :υ τυτ'.υ Α.Ν., Seic- 

έτίρας έττε Τ';ύρη-ϋεισα: ως ιτχυουται μονον εν ·τχετε; 
αυτού -δέματος ϋζζ-3ήκας. ....

Άλλ’ T Α.Ν. 454/20/20.6.1968 δεν ζροέβλεψεν ή δεν
·3έληαε νά ζροβλέψη καί τήν ζερ ίζτωτιν διαγραφής τυχόν 
γενομενου αναγκαστικού ζλειστηριαπμοϋ ζροελ·3οντος εν. χρεών 
αγροτών ζρός τήν Α.Τ.Ε. μή έξοφλη-3έντων ν.ατά τήν ιτ/ύν 
τοϋ είρημένου Νόμου. Λεν έζεστράφηταν ούτως αγροτεμάχια 
άγροίτών οφειλετών τής Α.Τ.Ε. διαγραφομένης τής οφειλής
αυτών ζ·ρό.ς_..τήν Α.Τ.Ε. αγροτεμάχια έκζλε: ατηρι ατό εν τα: 
όζ·έρ αυτής διά ζοτά μή ϋζερβαίντα τάς ζενήντα χλιάδας 
(50.000) δραχμάς νατά φμ-ικον ζρότωζον, ένώ άζετΐέτ3η- 
σαν όφειλαί.μέχρι τού ζοτοϋ τών ένατόν χιλιάδων (100.000) 
δραχμών. Διά τής τοιαύτης ζαραλείψεως τοϋ Α.Ν. 454/1968 
έζήλ-3εν άδυτος με.ταχείριτις όφε'λιετών τής Α.Τ.Ε. άγροτώ ' ■ 
y.aî ζαρεβιάσ-3ην τό ζερί ισότητες τών ζολ'τών δικαίωμα..

Πρός άρσιν τής ν.αταφόρου ταύτης αδικίας οί ϋζογρ·Γ- 
φόμενοι βουλευταί έχομεν τή/ τιμή'/ νά τρίτείνοιμεν ζρός τήν· 
Βουλήν τών Ελλήνων τόν άκόλου-Sov νόμον ζρός ψήφ’τιν.

’Ε·/ Άσήναις τή 12 Φεβρβυαρίου 1976 
•Οί ζροτείνοντες βουλευταί

Χαρ. Π ρωτοζαζάς, Στρ. Π ατ.αττραιτής. Γεώ,ργ. Χιονί- 
δης, Τηλ. Π λεύρης. Μενέλ. Ξυλοόρης.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΝΟΜΟΓ

Περί ρυ-ϋμίσεως -3εμάτων τινών ζροκυζτόντων έκ τής έφαρ- 
, μογής τοϋ Α.Ν. 454/20/20.6.1968.

Άρ·3ρσν Ιον. Εις τό άρ-3ρον 3 τοϋ Α.Ν. 454/1968 ζροσ- 
τί-3-εται ζαράγραφος ύζό στοιχείο·/ (ζ) έχουσα οώτω: Όφει- 
λαί φυτικών ζροσώζων ζρός τήν Α.Τ.Ε. μή ύζερβαίνουται 
τό ζοτόν τών εκατό χιλιάδων (100.000) δρατχμών. δι" ας ή 
Α.Τ.Ε. ένήργησεν ύζέρ αυτής άναγκαττικόν ζλειστηριασμόν 
αγροτεμαχίων αγροτών ζεριελ-3όντων ούτως εις τήν κυριό
τητα καί νομήν της καί άτινα αγροτεμάχια κατά τήν έναρ- 
ξ’-ν τής ίτχόος τοϋ είρημέ-/ου νόμου καί εφεξής μέχρι τής 
σήμερον δέημετμβ:.ίάσ·3ησαν ύζό τής Α.Τ-Ε. τις τρίτους άζο- 
σβέννυνται καί αυται. τοϋ Ινεργη-3έντος ζλειττηριατμοϋ θεω
ρούμενου ώς μή εχοντος εννομα άζοτελέτματα κα-3’ Ô μέρος 
αφορά τήν Α.Τ.Ε. Ή κήρυςις τής το;αυτής ακυρότητες γί
νεται διά δικαστικής άζοφάσεως έκδρδομένης ζιαρά τού Προ
έδρου τοϋ Πρωτοδικείου τοϋ τόζου έν ω τό αγροτεμάχια/ τοϋ 
οφειλέτου τής. Α.Τ.Ε.. αιτήσει, τοϋ ένδιaφε.ρομέ νου.ή. έν—ζερ > 
ζτωσει ·3ανατοι> αϋτοϋ τών νομίμων κληρονόμων του. Αναγκα
στικός ζλεισήηριασμός ακινήτου οφειλέτου τής Α.Τ.Ε. γινό
μενος ζρό τής εφαρμογής τοϋ Α.Ν. 454/1968, ΰζερ ου ή 
Α.Τ.Ε. «ιχεν έγγρά3ει ζρός σημείωσιν ή ϋζο-3ήκην ενεργή
σεις ύζό τρίτου διατηρείται έν ισχύ; κα-3’ δ μέρος άφόρά 
τόν τρίτον αυτόν.

Έν Ά-3ήναις τή 12 Φεβρουάριου 1976 

Οί ζρ ατείνοντες, βουλευταί

Χαρ. Πρωτοζαζάς, Στρ. Π αζαττρατής. Γεώργ. Χιονί- 
δης, Τηλ. Π λεύρης, Μενέλ. Ξυλούρης.


