
Στην πρόταση Νόμου «περί άντικατχστάσεως, τροπο- 
—οιήσεως καί συμπληρώσεως διατάξεων τοϋ Νομοθετικού 
Διατάγματος 797/1971 (ΦΕΚ I Τ.Α./1 ’Ιανουάριου 1971)
«ττερί αναγκαστικών απαλλοτριώσεων».

Προς την Βουλήν τών 'Ελλήνων

Υπάρχουν πολλοί ιδιοκτήτες ακινήτων στο Λεκανοπέδιο 
Αττική:, τών οποίων τά άκίνητα (άρχικά αγροί άργότερα 
οικίες) αγοράσθηκαν άπό κληρονόμους μεγαλοοικοπεδούχων. 
Ή κυριότητα τών μεγαλοοικοπεδούχων (τσιφλικάδων) 
ανάγεται στη Τουρκοκρατία καί τά άκίνητα αυτά άνέρχονται 
σέ δεκάδες χιλιάδες στρεμμάτων, στις περιοχές Ν.'Ηρακλείου, 
Ν. ’Ιωνίας, Περισσού, Πευκακίων, Ριζούπολη, Γαλατσίου, 
Λαμπρινής, κ.λπ.

Τά παραπάνω άκίνητα (οικίες) εξυπηρετούνται άπό οδούς 
πού υπήρχαν «άπό άμνημονεύτου χρόνου».

Διά Π.Δ/των ή Νόμων έπεκτάθηκε τό σχέδιον πόλεως στις 
περιοχές τών άκινήτων καί στη συνέχεια μετά πάροδον 
ετών έγινε καί άσφαλτόστρωση αυτών τών οδών. ’Ενώ ή 
πραγματική κατάσταση έχει, έτσι τρίτα πρόσωπα (κληρονό
μοι) πού άξ'.οϋν δικαιώματα έπί τοϋ χοίρου τών οδών, άρχι
σαν εναντίον τών ιδιοκτητών δικαστικούς άγώνες, γιά τήν 
άναγνώρισή των, ώς δικαιούχων τής άποζημιώσεως τοϋ 
χώρου τών οδών καί μέ -την σημερινήν άξίαν τής δήθεν 
ιδιοκτησίας των νά άξιοϋν έξ όλων άστρονομικά ποσά, τά 
όποια διάνα καταβληθούν πρέπει νά πωληθοΰν τά άκίνητα 
πού άπεκτήθησαν μέ κόπους καί στερήσεις μιας ολοκλήρου 
ζωής. Μόνον εις τήν περιοχήν Δήμου Γαλατσίου, έπί τών 
οδών Χαρ. Τρικούπη, Άπειράνθου καί Εύρυπίδου, Πανδώ
ρας καί Εύμορφοκκλησίχς σέρνονται έπί σειράν έτών άπό 
κληρονόμους μιας οικογένειας μεγαλοοικοπεδούχων, στά 
Δικαστήρια πλέον τών (100) πτωχών οΐκογεμνειών!!

Ή ύπαρξη δικαιωμάτων ιδιοκτησίας έπί τών χώρων τών 
οδών καί μάλιστα μετά πάροδον 20ετίας, πού παρόδιοι νά 
καλούνται νά άποζημιώσουν μέ τήν σημερινήν (τρέχουσαν) 
άξίαν τής περιοχής κατά τετραγωνικό μέτρον, δημιουργεί 
πολλά προβλήματα.

Τά δικαιώματα γιά άποζημίωση πρέπει νά παραγράφωνται 
μετά 5ετία άρχομένην άπό τής υπαγωγής τού άπαλλοτριω- 
μενου χώρου εις τό σχέδιον πόλεως καί ό υπολογισμός τής 
άποζημιώσεως θά πρέπει νά καθορίζεται σύμφωνα προς 
τήν άξια αύτοϋ κατά τον χρόνον υπαγωγής εις τό σχέδιον 
πόλεως καί τήν δημοσίευσή του εις τήν έφημερίδα 
τής Κυβερνήσεως. Τέλος αύτή ή ρύθμιση πρέπει νά έχει 
αναδρομικήν ισχύ έπί τών έκκρεμουσών υποθέσεων.

’Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 1978

Οί προτείνοντες Βουλευτές 

Γιάννης Ζαφ-ειρύπουλος, Στά-3ης Αλεξχνύρής, 

Στάύης Π χναγούλης, Γιώργος Π έττος.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Περί άντικαταστάσεως, τροποποιήσεως καί συμπληρώ- 

σεως διατάξεως τοϋ Ν. Δ/τος 797/1971 ΦΕΚ Τ.Α./
1 ’Ιανουάριου 1971 «περί άναγκαστικών άπχλλοτριώ-
σεων».

“Αρθρον 1.

Εις τό Ν. Δ/γμα 797/1971 «περί άναγκαστικών άπαλλο- 
τριώσεων». έπιφέρονται αί άκόλουθοι άντικαταστάσεις. 
τροποποιήσεις καί συμπληρώσεις :

1. Ή παράγραφος 1 τοϋ άρθρου 10 άντικαθίσταται ώς 
άκολούθως :

1. Συντελεσθείσης τής άπχλλοτριώσεως, προς διάνοιξιν 
οδών κ.λπ., συνεπεία έπεκτάσεως μιας περιοχής ή τμήματος 
αύτής εις τό σχέδιον πόλεως, ή προς συζήτησιν, άξίωσις κατά 
τοϋ ύποχρέου παροδίου, εις τήν καταβολή τής άξίας τού 
άπαλλοτριούμενου έδάφους, παραγράφεται μετά δεκαετίαν, 
άρχομένην άπό τής υπαγωγής τής περιοχής ή τοϋ τμήματος 
αύτής εις τό σχέδιον πόλεως καί τής δημοσιεύσεώς της εις 
τήν Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως».

2. Αί παράγραφοι 2 καί 3, τοϋ άρθρου 10 άντικαθίστανται 
ώς άκολούθως :

«2, 3. Τό δικαίωμα τής άποζημιώσεως, ΰπόκειται 
εις δεκαετή παραγραφήν άρχομένην άπό τής υπα
γωγής του εις τό σχέδιον πόλεως καί τής δημοσιεύσεώς του 
εις τήν Έφημερίδα τής Κυβερνήσεως, έφ’ όσον μέχρι τής_ώς_ 
άνω άναφερομένης προθεσμίας, δέν ήθελε ζητηθή, δικαστικώς 
υπό τοϋ ιδιοκτήτου τοϋ άπαλλοτριωθέντος ή κατόχου του, 
ώς καί οίουδήποτε δικαιούχου, προσωρινή ή οριστική άπο- 
ζημίωσις».

3. Ή παράγραφος 1 τοϋ άρθρου 13 άντικαθίσταται ώς 
άκολούθως :

«1. Ή άποζημίωσις καθορίζεται συμφώνως προς τήν 
πραγματικήν άξίαν τοϋ άπαλλοτριουμένου κατά τον χρόνον 
τής υπαγωγής του εις τό σχέδιον πόλεως».

4. 'Η παράγραφος 2 τοϋ άρθρου 13 άντικαθίσταται ώς 
άκολούθως :

«2. Προς διάγνωσιν τής πραγματικής άξίας τού άπαλλο- 
τριουμένου, δέν υπολογίζεται, ή τυχόν άνατίμησις τούτου, 
ή έπελθοϋσα μετά τήν υπαγωγήν του εις τό σχέδιον πόλεως.

'Ωσαύτως, δέν υπολογίζεται άνατίμησις, προερχομένη 
έξ ένεργειών τοϋ ιδιοκτήτου ή κληρονόμου κ.λπ., έπί τοϋ 
άπαλλοτριουμένου, ή έξ οίασδήποτε άλλης αιτίας».

Άρθρον 2.

Αί άνωτέρω διατάξεις έφαρμόζονται άναδρομικώς καί 
έπί τών έκκρεμουσών υποθέσεων, έφ’ όσον δέν έξεδόθησαν 
άμετάκλητοι άποφάσεις άποζημιώσεως.

Αί αύταί .τροποποιήσεις καί εις τά άνάλογα άρθρα τού Ν.Δ. 
17/7-16/8/1923 «περί σχεδίων πόλεων, κωμών καί συνοι
κισμών τοϋ Κράτους καί εις οίονδήποτε έπί τοϋ θέματος 
μέχρι σήμερον».
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