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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
Έζ: τής ζρετάτεως Χόυ.ου “"ερ: ρυθμ::εως θεμ των τ νών 

ζςοκυζτόντων έκ τής έφαρμεγής τ:ϋ Α.Χ. 454 '20 20.6. 
1968».

77οός τήν Κουλήν τών ’Ελλήνων 
Αιά τοϋ Λ.Ν. 454/20 20.6.1968 «αερί άζετόέτεως χεεώ

αγροτών». έζανήλθεν άζότόετ:ς όφε:/.ών φυτ:κών ζροεωτων
—ρςς Την Α.Τ.Ιι. jxsypt το0 ttotcj των £7.2τον ^'.λϋοων * Ρ ·*~ 
χιών : 100.000'.' 'Αζετόέτθηταν έττίττ;; α: ύζοθήζα καί 
ζροτημε:ώτε:ς ϋζεθηκών Α.Τ.Ε. εζ: ακινήτου τοϋ οφειλέτου, 
αί έγγραφεΐτα: 5υνάμε: οίουόήζοτε τίτλου ζεός εςαιτφάλ:τ·.% 
των όφειλών των άζετίεννυμενων 5:ά τοϋ τυτ.ϋ Α.Χ.. ϋεο.- 
ρηθείτα: ώς ίτχόουτα: μόνον εν τχέτε: ζεες έτερας εζ·. -.'οϋ 
αϋτεϋ δένατε; ϋζεθήκας.

Αλλ'ό Α.Χ. 454/20/20.6.1968 5έν ζροέίλεθεν ή οέν 
ϋέλητε νά ζροολέψη -/.οι; τήν ζερίζτωτ’.ν 5:αγραφής τυχόν 
γενομένου άναγκαττ:κεϋ ζλε:ττηρ:αιτμοϋ ζρεελθόν.ος εκ χρεών 
άγρρτών_ζρός_τήν_Α.Τ.Ε. μη έίςοφληθέντων κατά την ίτχϋν 
τού είρημένου Χόμου. Λεν έζεττράφηταν ούτως αγροτεμάχια 
αγροτών όφε:λετών τής Α.Τ.Ε. 5'.αγραφ:μένης τής όφε’.λής- 
αυτών ζρός τήν Α.Τ.Ε.. αγροτεμάχια έκζλε: τ τ η: : ατ ύ έν τ α 
ΰττερ αυτής 5:·ά ζ:τά μή ϋζερόαίντα τάς πενήντα χλιάεας 
ί 50.000^ οραχμάς -/.ατά φ-J-ty.iv ζεότωζπτ. ένώ αζετεέτϋη- 

τοεν όφειλαί μέχρι τοϋ ζοτοϋ τών εκατόν χ/φιάεων (100.000) 
εραχμών. Λ;ά τής το ναύτης ζαραλείθεως τεϋ Α.Χ. 454/1968 
έζήλθεν άν:τος μεζαχε!ρ:τ:ς όφε:λετών τής Α.Τ.Ε. αγροτών 
καί ζαρεί’.άτθην τό ζερί ισότητες τών ζολτών οεκαίωμα.

Προς άρττν τής καταφορού ταότης άίίκίας ο! ΰζογρο- 
φόμενο: βουλευταί εχομεν τήν τιμήν νά ζρττείνπμεν ττρός τήν> 
Βουλήν τών Ελλήνων τον ακόλουθον νόμον ορός ψήφ ·σ:ν.

"Εν Αθήνα: ς τή 12 Φεβρουάριου 1976 
Οι ττροτείνοντες βευλευταί

Χαρ. Πρωτοζαζάς. Στρ. Π α.ταττραζής. Γεώργ. Χ:ονί- 
5ης. Τηλ. Πλεόρης, Μενέλ. Ξυλοόρης.

Π ΡΟΤΑΣΙΣ ΧυΜΟΓ

Περί ρυθμίτεως θεμάτων τινών ζροκυζτεντων έκ τής έφαρ-
, μογής τεϋ Α.Χ. 454 20- 20.6.1968.

"Αρθρου Ιον. Εις ·τό αρθρον 3 τεϋ Α.Χ. 454/1968 ζροτ- 
τίθετα: ζαράγραφος'ύζό ττε:χε:ον . ζ\ έχευτα οθτω: Όφε:-
λαί φυτικών ζροτώζων ορός τήν Α.Τ.Ε. μή ύζερβαίνουτα: 
τό ζοτόν τών εκατό χ:λ:α5ων (100.000! ερ αχμών. 5·.' ας ή 
Α.Τ.Ε. ένήργητεν ύζέρ αυτής άνα-ρκαττ:κόν ζλε'.ττηρ!ατμόν 
αγροτεμαχίων αγροτών ζεριελθόντεον οΰτως εις τήν κυριό
τητα καί νομήν της καί άτονα αγροτεμάχια κατά τήν έναρ- 
ς:ν τής ίτχόος τεϋ εϊρημενου νόμου καί έφείόής μέχρι τής 
σήμερον 5έν μετεβ'.όάτθηταν ύζό τής Α.Τ.Ε. εις τρίτους άζε- 
τβεννυντα: καί αύτα:. τοϋ ένεργηθ εντός ζλε:ττηρ:ατμοϋ θεω
ρούμενου ώς μή εχοντος έννομα άζοτελέτματα καθ' 5 μέρος 
αφορά τήν Α.Τ.Ε. Η κήρυά'.ς τής τειαύτης ακυρότητες γί
νεται/: ά ε:καττικής άζεφάτεως έκείεεμένης ζαρά τόΰ Προ- 
έερευ τοϋ Πρωτ;οικείου τοϋ τόζου εν ω τό άγρειεεμάχι-εν τεϋ 
όφε-.λέτεο τής Α.Τ.Ε.. αίτήτε·. τεϋ ένειαφερεμένου ή εν ζερ:- 
ζτωτε: θα/ατευ αύτεϋ τών νομίμων κληρονόμων του. Ανα-ρκα
ττικό ς ζλε·.τζηρ·.ατμός άκενήτευ οφειλέτου τής Α.Τ.Ε. γινό
μενος ζρό τής εφαρμογής τοϋ Α.Χ’. 454/1968. ϋζέρ ου ή 
Α.Τ.Ε. είχεν έγγράψε: ζρός τημείωτίν ή ϋζεθήκην ενεργή
σεις ϋζό τρίτου όίατηρε-τα! εν ίτχΰ: καθ' 5 μέρος άφορά 
τον τρίτον αυτόν.

. Εν Αθήνα:ς. τή 12 Φεβρουάριου 1976 

Οί ζροτείνοντες όουλεοίτα!

Χαρ. Πρωτοζαζάς. Στρ. Παζαττροτής. Γεώργ. Χ:ονί- 
5ης. Τηλ. Πλεόρης. Μενέλ. Ξυλοόρης.


