
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
’Err·, τού σχεδίου Νόμου «πες; ρυόυ.ίσεως οφειλών εκ πζρχ- 

χωρηΟέντων κλήρων εις άκττυ.ο>/ας καλλ.ιεργητχς και
κτηνοτρόφους».

Ποό; τήν Βουλήν τών 'Ελλήνων

Ύποβάλλ.ομεν υπό τήν κρίσιν 'Υμών το παρόν σχεδιον 
νόμου καί εκθέτομε-/ τά ακόλουθα έπι τών διά τών Οιατάεεων 
χύτου ρυθμιζομένων Θεμάτων :

Ώς γνωστόν κυριώτερον ανέκαθεν μίλημα τοϋ Κράτους 
εις τον τομέα της αγροτικής πολιτική; ύ πήρε εν ή εςεύρεσις 
τών άπαιτουμένων γαιών καί ή διά ίεσις αυτών, προς άπο- 
κατάστασιν τών άκτημόνων καλλιεργητών καί κτηνοτρο
φών.

Προς τον σκοπόν αυτόν έζεδόΟησαν τό πρώτον άπό τοϋ 
έτους 1917 διατάγματα καί νόμοι, προβλέποντες τήν διά- 
Θεσιν ή άπαλλοτρίωσιν άναγκασπκώς ιδιοκτησιών, τελευ
ταίως δέ έζεδόθη τό Ν.Δ.2185/1952 «περί αναγκαστικής 
άπαλλ.οτριώσεως κτημάτων πρός άποκατάστασιν άκτημό
νων καλλιεργητών καί κτηνοτροφών» (ΦΕΚ 217Λ'/19ο2) 
έρειδόμενον εις τό άρΟρον 104 τοϋ Συντάγματος τοϋ 1952, 
βάσει τοϋ όποιου πλεΐστχ όσα τσιφλίκια άπηλλοτριώθησαν 
καί έτέθησαν εις την διάθεσιν τοϋ Υπουργείου διά τον 
ανωτέρω σκοπόν, άφοϋ βεβαίως παρέμενον υπέρ τών ιδιο
κτητών αί προβλεπόμεναι έζαιρέσεις.

Έτέρα κατηγορία κτημάτων ή όποια άπετέλεσεν άντι- 
κείμενον άποκαταστάσεως άκτημόνων καλλ.ιεργητών καί 
κτηνοτροφών άποτελοϋν τά τοιαϋτχ τοϋ Δημοσίου καί τά 
περιελθόντα αύτώ διά τής άπό 18.9.1952 μεταςύ αύτοϋ καί 
τής εκκλησίας τής Ελλάδος συναφθείσης συμβάσεως κυρω- 
θείσης διά τοϋ άπό 18.9.1952 Β.Δ/τος ΦΕΚ 289Α’/52.

Επίσης σημαντικός άριθμός άγροτών άπεκατεστάθη έπί 
άποστραγγισθεισών γαιών τής περιοχής ιδία Μακεδονίας, 
έπί γαιών Κωπαΐδος, άγροκτημάτων τών τέως Έφεδρο- 
ταμείων Κρήτης.

Είδικώτερον δΓ έκάστην κατηγορίαν κτημάτων προ βλέ
πονται υπό τής ίσχυούσης νομοθεσίας τά κάτωθι :

Διά τά υποκείμενα εις άναγκαστικήν άπαλλοτρίωσιν βάσει 
τοϋ Ν.Δ.2185/1952 άγροκτήματα, προβλέπεται έν τώ 
Νομοθετικό) τούτω διατάγματι, άφ’ ενός μεν ή εις τούς 
ίδιοκτήτκς όφειλομένη έκ μέρους τοϋ Δημοσίου άποζημίω- 
σις καθοριζομένη δι’ άποφάσεως τοϋ αρμοδίου, ώς έκ τής 
τοποθεσίας τοϋ άκινήτου Πρωτοδικείου, εις τό 1/3 τής 
τρεχούσης άζίας τών γαιών κατά τόν χρόνον τής κατα- 
λήψεως τοϋ κτήματος καί καταβαλλόμενη δΓ όμολ.ογιών, 
έςοφλ.ουμένων εντός εικοσαετίας τοκοχρεωλυτικής πρός 
τόκον 6 %, άφ’ ετέρου δέ ή έκ μέρους τών άποκατασταθέν- 
των κληρούχων ύποχρέωσις καταβολής τοϋ τιμήματος.

Κατ’ έφαρμογήν δέ τοϋ άρθρου 79 τοϋ ώς άνω Ν.Δ.21δ5/ 
1952 έςεδόθη τό άπό 2.8.195S Β.Δ/γμα «περί έκδόσεως 
ομολογιακού δανείου διά τήν άποζημίωσιν τών ιδιοκτητών 
άπαλλ,οτριωθέντων άγροτικών κτημάτων» (ΦΕΚ 116Α'/ 
1958) έν άρθρω 5 τοϋ όποιου ορίζεται OTt ή καταβολή τής 
όφειλομένης άποζημιώσεως εις τούς ιδιοκτήτας άρχεται 
άπό τής ένάρςεως τοϋ γεωργικού έτους εντός τοϋ οποίου 
ένεργεΐται ώς έκκαθάριση τής άποζημιώσεως. Εις τό έκά- 
στοτε δέ καθοριζόμενου ποσόν τής άποζημιώσεως προστί
θενται κεφαλ.αιοποιούμενοι τόκοι πρός 6 %, διά τόν άπό 
τής καταλήψεως τοϋ κτήματος μέχρι τής προτεραίας τής 
ένάρςεως τοϋ άνωτέρω γεωργικού έτους χρόνου. Οί τόκοι 
ούτοι έπιβαρύνουν τούς κληρούχους οί όποιοι τελικώς 
οφείλουν (άρΟρον 6 άνωτέρω διατάγματος) πρός τό Δημόσιον 
τίμημα άνερχόμενον εις τό ποσόν τό όποιον καί τό Δημόσιον 
κατέβαλε-/ εις τούς ιδιοκτήτας. Έπί τοϋ οΰτω διαμορφου- 
μένου ποσού οφειλής (τίμημα σύν τόκοι) οί κληρούχοι 
επιβαρύνονται μέ ποσοστόν 13 % ήτοι 1Q % υπέρ Ειδικού 
Ταμείου ’Εποικισμού καί 3 % υπέρ Δημοσίου διά τήν 
έκτύπωσιν ομολογιών.

Παρέχεται δέ τ εύχερειχ έςοφλήσεως τής ώς άνω -όφ?; 
λ.λε εΐ: είκοσι ίσα: ετησιαε τοκοχρέωλ.υτικάς δόσειε —co:

Ο*

Διά τχ αγροκτήματα τοϋ Δημοσίου ή τά περιελθόν: 
αύτώ διά τής άπο 18.9.1952 συναφθείσης μεταςύ χύτι 
καί τής Εκκλησίας τής Έλλ.άόος Συειβάσεως, έχουν εφαρ
μογήν αί διατάζεις τής παρ. 1 τοϋ άρθρου 15 τοϋ Ν.3194 
1955 «περί τροποποιήσει»; καί συμπληρώσει»; τής περ 
Ταμείων Έφεδρων Πολεμιστών Κρήτης κείμενης Νομοθε
σίας καί άλλων τινών διατάζει»·/ τής Έποικιστικής No υιο
θεσίας» (ΦΕΚ 96A 1955) καί τής παρ. 5 τοϋ άρθρου ι. 
τοϋ Ν.Δ/τος 2185>Ί952. Συμφώνως πρός τάς διατάςε: 
ταύτας. τό τίμημα τών κληρούχων ίσοΰται πρός το 1/3 
τής τρεχούσης κατά τόν χρόνον τής παραχωρήσει»; άριχ
τών γαιών καί καθορίζεται εις μεταλλικά; δραχμκς. διά τής 
περί παραχωρήσει»; τών έκτάσεων τούτων εις τους δικαιού
χους άποφάσεως τής Επιτροπής Απαλλοτριώσεων καί 
έςοφλεϊται εις 20 ΐσας ετήσιας τοκοχρεωλυτικά; δόσεις πρός 
6 %. Έπί τοϋ καθοριζόμενου δέ διά τής ώς άνω άποφάσεως 
τιμήματος οφείλονται, κατ’ άνάλ.ογον έφαρμογήν τών δια 
τάςεων τοϋ άρθρου 5 τοϋ άπό 2.8.1958 Β.Δ/τος (12-7' 
1969 Γνωμ. Ν.Σ.Κ.) τόκοι πρός 6% έτησίως, ύπολογιζό 
μενοι άπό τοϋ χρόνου τής έγκχταστάσεως τών κληρούχων 
έπί τών έν λόγω κλήρων, μέχρι τής ημερομηνίας βεβαιώ- 
σεως τοϋ τιμήματος. Έπί πλέον οί κληρούχοι επιβαρύνονται 
μέ ποσοστόν 10 % ύπέρ Είδικ.οϋ Ταμείου Εποικισμού.

Διά τά άγροκτήματα τών άποστραγγιζομένων γαιών 
έφαρμόζο-νται αί διατάζεις τοϋ Ν.Δ.2535/53 «περί καθο
ρισμού τιμήματος άποστραγγισθεισών γαιών καί περί άλλα»-/ 
τινών διατάζει»-/, άφορωσών εις τάς γαίας ταύτας» (ΦΕΚ 
225Α/1953), καταργηθεισών τών σχετικών μέ' τήν ύπο- 
χρέωσιν καταβολής τιμήματος διατάζει»-/ τοϋ άπό 19.3.1941 
Β.Δ/τος «περί κωδικοποιήσει»; εις ένιάϊον κείμενον τών 
διατάζεων τής Νομοθεσίας περί άποστραγγιζομένων γαιών».

Συμφώνως πρός τά; προρρηθείσας διατάζεις τοϋ άνωτέρω 
Ν.Δ. το τίμημα τών κληρούχων ΐσοϋται πρός τό 1/3 τής 
άζίας τών γαιών, ή όποια καθορίζεται δΓ άποφάσεως τοϋ 
Υπουργού Γεωργίας κατά περιοχάς, έπί τή βάσει γνωμο
δοτήσεων τριμελούς έζ άνιοτάτων ή άνωτέρω-/ υπαλλήλων 
τοϋ Υπουργείου Γεωργίας Επιτροπής, ή όποια άποφαί- 
νεται περί τής μέσης πραγματικής κατά στρέμμα άζίας τών 
άποστραγγισθεισών έκτάσεων.

Τό κατά τά άνωτέρω τίμημα οριζόμενο-/ εις χαρτίνας 
δραχμάς βεβαιοϋται εΐ: τά οικεία Δημόσια Ταμεία πρός 
είσπραζιν καί έζοφλ,εΐτχι εις 15 ΐσας ετήσιας τοκοχρεω- 
λ.υτικας δόσεις πρός 6 %.

Έπί τών γαιών τής κατηγορίας ταύτης, οί κληρούχοι 
δέ-/ επιβαρύνονται μέ ποσοστόν 10 % ύπέρ Ειδικού Ταμείου 
Εποικισμού. Τό ποσοστόν τούτο εΐσπράττεται ύπό τοϋ 
άνωτέρω Ταμείου έκ τοϋ όφειλ.ομένου τιμήματος, μειου- 
μένης οΰτω τής ύπέρ τοϋ Δημοσίου οφειλής τών κληρούχων 
κατά τό ποσοστόν τούτο. Επίσης εις βάρος τών κληρούχων 
τούτων υπολογίζονται κεφαλ.αιοποιούμενοι τόκοι 6 % (άριθ. 
Γνωμ. 198/1971 Ν.Σ.Κ) άπό τής έγκαταστάσεώς των 
μέχρι τής ήμερος τής βεβαιώσει»;.

Οί κληρούχοι τής κατηγορίας ταύτης έπιβαρύνονται καί 
μέ τήν προβλ.επομένην έτησίαν στρεμματικην εισφοράν 
έπί άποστραγγιζομένων γαιών, πεοί ής τό άρθρον 13 τοϋ
Ν.Δ.2535/1953.

Διά τά άγροκτήματα τών γαιών Κωπαίόος, έχουν εφαρ
μογήν αί διατάζεις τοϋ Ν.Δ/τος 2643/1953 «περί παραχω- 
ρήσεως πρός άποκατάστασιν καλλιεργητών τών γαιών τοϋ 
Κωπαϊδικοϋ πεδίου». Ή δέ διαδικασία τού καθορισμού τού 
τιμήματος καί τής βεβαιώσει»; καί είσπράζεω; αύτοϋ καθο
ρίζεται ύπό τών διατάζεων τοϋ Ν.4097/1960 «περί τροπο
ποιήσει»; καί συμπληρώσει»; τής νομοθεσίας περί τών γαιών 
τοϋ Κωπαϊδικοϋ πεδίου καί τοϋ ’Οργανισμού Κωπαίδος, 
ώς καί άλλων τινών διατάζεων» (ΦΕΚ 133/Α/1960). 
Συμφώνως πρός τάς διατάζεις ταύτας τό τίμημα τών κλή
ρων ΐσοϋται πρός τό 1/3 τής άζίας τών γαιών εις χαρτίνας



;αχμά; xr βεβχιοϋτχ. εις τχ οικεία Δημοσία i χμεϊα. 
.σπράττεται δέ από τον 'Οργανισμόν Κωπαίδο; και έ;ο- 
,λεϊται εν; 20 έτησία; τοκοχρεωλυτικά; δόσεν; πρό; 4 %.

Διά τα αγροκτήματα των γαιών των τέω; ίυφεδροτα- 
,είων Κρήτη;, έχουν έφαρμογήν αί διατάξει; των Ν. 3345 
at 3194/1955. Δια τού προαναφερθέντο; Ν. 3345 άπηλ- 
οτριώθησαν τά 3/4 περί—ου τη; έν Κρήτη Μοναστηριακή; 

τεοιουσία; καί παρεχωρήθησαν εί; τά συσταθέντα διά 
-οΰ Νόμου τούτου Ταμεία Έφεδρων πολεμιστών Κρήτη;, 
-30C τον σκοπόν, οπω; ή περιουσία χύτη κχλ.ύψη τά; ει; 
■χίας άνάγκα; των Έφεδρων Πολχμιστών Κρήτη;. Τά 
-ν λόγω Ταμεία διελ,ύθησαν δυνάμει τοϋ εί; έκτέλχσιν τοϋ

3194/55 έκδοθέντο; άπό 17.11.1957 Β.Δ/το; κχί 
—χσα ή ττεριουσία αυτών περιήλθεν εί; τό Δημόσιον καί 
ιχτίθετχι κατά τά; διατάξει; τη; Έποικισπκή; Νομο- 
εσία;. Διά τά; γενομένας παραχωρήσει; τών έν λόγω 
-.σημάτων καθωρίσθη, άφ’ ένό; μέν ΰττό τών Διοικητικών 
Δυαβουλίων τών Ταμείων, άφ’ ετέρου δέ ΰττό τη; οικεία; 
Επιτροπή; ’Απαλλοτριώσεων, τίμημα βεβχιούμχνον εί; τά 
,ίκεΐα Δημόσια Ταμεία ττοό; εϊσπραξιν έξοφλούμενον διά 
τινα; κατηγορία; εί; πέντε (5) έτησία; δόσεις, έπί τώ 
νομίμω τόκω δι’ έτέρα; δέ τοιαύτα;, εί; 10 έτησία; τοκο- 
-/ρεωλυτικά; δόσει; προ; έπιτόκιον 5% (άρθρα 3 καί 6 
τού Νόμου 3194/1955).

Οί έπί τή βάσει τών άνωτέρω νόμων και νομοθετικών 
διαταγμάτων άποκατασταθέντε; μέχρι σήμερον κληρούχοι - 
όφειλέται ανέρχονται εί; 280.000 πρίπου.

Τό σύνολον τή; οφειλή; τών κληρούχων 
τούτων δι’ αξίαν τών παραχωρηθέντων κλήρων 
καθορισθέν ύπό τών αρμοδίων κατά πε ρίπτω- 
οργάνων ανέρχεται εί; δοαχμά; ................... 3.200.000.000

Εί; τό ποσόν τούτο δέον νά ΰπολογισθοϋν 
-,εφαλ.αιοποιούμενοι τόκοι προ; 6% (περί ών 
:ό άπό 2.8.1958 Β.Δ/γμα) άνερχόμενοι εί; 
ίραχμά; .................................................. .. 1.460.000.000
‘ Έπί πλ.έον ΰφίσταται έπιβάρυνσι; τή; κατά 

τά άνωτέρω διαμορφουμένη; οφειλής υπέρ τού 
Ειδικού Ταμείου Εποικισμού διά τοϋ πο- 
τοσοϋ δραχμών.............................................. 3/0.000.000

(Δέον νά σημειωθή ότι ή έν λόγω υπέρ 
-ίδικοϋ Ταμείου Εποικισμού προσαύξησι; 
φορά μόνον τού; έπί κτημάτων τού Ν.Δ.
‘185/52, Δημοσίου καί τών περιελ.θόντων 
-,ύτών διά τή; άπό 18.9.1952 συναφθείση; 
ιεταξύ αύτού καί τή; Εκκλησία; τή; Έλλ,ά- 
ο; συμβάσεως, άποκατασταθέντα; κλη- 
ούχου;). Οΰτω διαμορφοϋται τελ.ικώ; ή
φειλή εί; ......................................................  5.030.000.000
εί; περίπτωσιν έφ’ άπαξ έξοφλ.ήσεώ; τη;).
Επειδή όμω; παρέχεται δυνατότη; έξο- 

-λήσεώ; τη; εί; δόσεις 20 ή 15 ή 10 έτών, 
πιβαρύνεται αύτη διά ποσού (τόκοι χρεω- 
κτίου) δρχ...................................................... 3.277.000.000
Έκ τού συνόλου οφειλή; τών 5.030.000.000

/συν βεβαιωθή :
) δι’ αξίαν κλήρου, κεφα- 
αιοποιηθέντων τόκων κλ.π.
εχ..........................................  1.200.000.000
) τόκοι χρεωλ.υσίου δρχ. . . 1.050.000.000 
) τόκοι υπερημερία; δρχ. . 80.000.000
Έκ τοϋ ποσού τούτου (1.200.000.000 — 1.050.000.000 = 

.230.000.000)
-;ουν είσπραχθεΐ 090.(Χη).00ο.
Έκ τών παρατιθέμενων κατά τά ανωτέρω ποσών προκ,ύ- 

τει δτι ή καθαρά οφειλή τών κληρούχων φθάνει σχεδόν 
; σημεϊον διπλ.ασιασμοϋ της. συνέπεια τών προστιθε- 
ενων κεφχλ.χιοποιουμένων τόκων (τό ύ·ύο; τών όποιων

έξαρτατα. έκ τοϋ ύπολ.ογισμο. τών ετών τα όποια μεσ/-- 
λ.χβοΰν άπο τή; πχραδόσεω; τή; νομή; τών κλήρων μέ/ι. 
τή; βεβαιώσεω; τού χοέου; των) κχί λοιπών προσχυξή- 
σεων. Ή τοιαύτη έπιβάρυνσι; όφείλ.ετχι εν πολλ,οϊ; εί; 
το ότι ή έκκαθάρισι; τή; οφειλή; λ.αμβάνει χώραν μετά 
τήν διενέργειαν τή; οριστική; διανομή; τοϋ κτήματος, 
καθ’ ήν όριστικοποιεΐται τό έμβαδόν τών κλήρων, άναλό- 
γω; τοϋ όποιου έπιμερίζεται ή οφειλή έκάστου κληρούχου. 
Πέραν όμω; τοϋ κατά τά άνωτέρω τεχνικού λόγου η 
καθυστέρηση τή; βεβαιώσεω; οφείλεται καί εί; την ελλχι- 
ψιν έπαρκοϋ; προσωπικού.

'Η υπέρμετρο; αύτη έπιβάρυνσι; τών κληρούχων έκ τή; 
καθυστερήσεως τή; βεβαιώσεω; τού χρέους των, μή όφει- 
λομένη εί; υπαιτιότητα τούτων, άλλ,ά εί; την κατά τά προ- 
λ,εχθέντα διαδικασίαν, τόσον τοϋ δικαστικού καθορισμού τή; 
άποζημιώσεω; τών τέω; ιδιοκτητών των άπαλλ,οτριωθέντων 
κτημάτων, όσον καί τή; τοιαύτη; τή; άποκαταστάσεω; τών 
κληρούχων (έκδοσις άποφάσεως Επιτροπή; ’Απαλλοτριώ
σεων περί άναγνωρίσεω; τών δικαιούχων, τοπογράφησι; 
καί κτηματογράφησι; τοϋ κτήματος, κύρωσι; διανομή; 
κ.λ.π.) άνατρέπει τον κοινωνικόν σκοπόν τή; άποκαταστά
σεω;, καθ’ όσον, ώ; προελεχθη, έν πολλ,οϊ; διπλ.ασιάζει 
τό τίμημα τού κλήρου. Καί ναι μέν οί άποκαθιστάμενοι κλη
ρούχοι, τόσον έπί τών άναγκαστικώ; άπαλλ.οτριωμένων 
υπέρ άκτημόνων ιδιωτικών έκτάσεων, όσον καί έπί τών 
ύπό τοϋ Δημοσίου προ; τόν αυτόν σκοπόν διατιθεμένων δη
μοσίων έκτάσεων, όφείλ,ουν, άπό τή; προσωρινή; εί; τόν 
κλήρον έγκαταστάσεώ; των καί μέχρι τή; καταβολή; εί; 
τόν ιδιοκτήτην τού κτήματος τή; όφειλομένη; άποζημιώσεω;, 
ή έπί δημοσίων κτημάτων, μέχρι τή; οριστική; διανομής, 
άποζημίωσιν χρήσεω; διά τόν κλήρον των, ον ούτοι καρποΰν- 
ται, ίσουμένων πρό; τό 1/3 τής τρεχούση; μισθωτική; άξια; 
τοϋ κλήρου, ήτις συμψηφίζεται εί; τά; τρεις τελευταία; 
τοκοχρεωλυτικά; δόσει; τού τιμήματος τού κλήρου (άρθρα 
23 καί 24 τού Ν.Δ.2185/52), όμως καί λόγω έλλείψεω; 
έπαρκοϋ; λ.ογισηκοϋ προσωπικού προς παρακολούθησιν 
τής καταβολή; τής όφειλομένη; άποζημιώσεω; χρήσεω;, 
άλλέ. ιδία συνεπεία απροθυμία; τών ύποχρέων καρπουμένων 
τόν κλήρον κληρούχων, δέν καταβάλλεται έν πολλ,οϊ; αύτη, 
με συνέπειαν νά δημιουργεϊται, έξ ύπαιτιότητό; των άντι- 
κειμενική άδυναμία αύτών πρό; έξόφλησιν τοϋ τελ,ικώ;, 
κατά τά; κειμένα; διατάξεις, διαμορφουμένου τιμήματος 
τού κλήρου. Διά τούτο καί παρατηρεϊται ή μειωμένη εΐσ- 
πραξι; ποσού (690.000.000).

Έν οψει τή; τηρουμένη; κοινωνικής αγροτική; πολιτική; 
δέν έλήφθησαν μέτρα αναγκαστική; είσπράξεω; τών όοει- 
λ,ών τούτων καί διά προσωποκρατήσεω; είσέτι τών οφει
λετών κληρούχων ή δι’ έκπτώσεών των έκ τών κλήρων των. 
’Αντιθέτω; δι’ έπανειλειμμένων διαταγών τού Υπουργείου 
Οικονομικών, τή είσηγήσε ι τού 'Υπουργείου Γεωργία;, 
έδόθησαν άναστολ,αί είσπράξεω; οφειλών έκ κλήρων άπο- 
στραγγιζοριένων γαιών, δι’ ώρισμένα; δέ περιοχά; τή; Επι
κράτειας καί δι’ ειδικού; λόγους καί διά κλήρου; προερ
χόμενου; έκ δημοσίων ή άπαλλ,οτριωθέντων ιδιωτικών κτη
μάτων.

Διά τοϋ Ν.280/76 δόθηκε γιά μία διετία άναστολή λήψεω; 
άναγκαστικών μέτρων πρό; εϊσποαξιν τών χρεών τών 
κληρούχων αγροτών ή όποια λήγει την 17.3.1978.

Έν όψει πάντων τών άνωτέρω προβαίνομεν διά τοϋ ύπό 
κρίσιν Νομοσχεδίου εί; τήν ρύθμισή τών χρεών άπάντο^ν 
τών κληρούχων αγροτών τών ήδη άποκατασταθέντων.

Διά τοϋ ύπ’ δψιν νομοσχεδίου προβλ.έπεται γενικώς ή ρύ- 
θμισι; τόσον τών μή β-βαιωθέντων (άρθρα 1 καί 2) όσον καί 
τών βεβχιωθέντων μέχρι σήμερον χρεών (άρθρον 3). 
Είδικώτερον διά τού άρθρου Ϋ παρ. II αύτού ορίζεται ότι 
ή οφειλή τών ήδη άποκατασταθέντων κατά τήν έν γένει 
έποικιστικήν Νομοθεσίαν κληρούχων, περιορίζεται μόνον 
εί; τήν προβλ.επομένην ύπ’ αυτής μειωμένην άξίαν τών 
κλήρων (γαιών καί οικοπέδων) άπαλλ.άσσονται δέ (παρ. 2) 
τών κεφαλ.αιοποιουμένων τόκων, τή; ύπέρ Ειδικού Ταμείου
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Εποικισμού προσαυξήσεως. ώς κχ τής προβλετιομένης 
έτησίας στρεμματικής εισφοράς έπί άποστρχγγιζομένων 
γαιών.

* Η τοιαύτη ρύθμισις έχει ώς συνέπειαν τήν απώλειαν 
εσόδων τοΰ Δημοσίου έκ τοΰ χαρισμοΰ :

α) των κεοαλαιοποιουμένων τόκων δρχ. 1.460.000.000.
£) των προσαυξήσεων ύπέρ ΕΤΕ δρχ. 370.000.000.
γ) των τόκων υπερημερίας δρχ. 80.000.000.
Εις περίπτωσιν εφαρμογής των κειμένων διατάξεων δη

λαδή τής τοκοχρεωλυτικής έξοφλήσεως οι κληρούχοι θά 
κατέβαλαν τόκους χρεωλυσίου ποσού δρχ. 3.277.000.000.

Δια τοΰ άρθρου 2 παρέχεται ή δυνατότης έξοφλήσεως 
τής όφειλάς εις τρεις ΐσας έτησίας ατόκους δόσεις τής πρώ
της καταβαλλομένης κατ’ ’Οκτώβριον τοΰ επομένου τής 
βεβαίώσεως έτους.

Μέ τήν τοιαύτην ρύθμισιν δηλαδή τής έντός τριών έτών 
ατόκου έξοφλήσεως τό Δημόσιον έχει απώλειαν ποσού έκ 
τόκων χρεωλυσιου.δραχμών 120.000.000.

Περαιτέρω παρέχεται κίνητρον διά τήν έφ’ άπαξ έξόφλη- 
σιν τής οφειλής καί έντός έτους άπό τής βεβαίώσεως έκ- 
πτώσεως 10 % επ’ αυτής.

Εις περίπτωσιν όμως καθ’ ήν οί όφειλέται κληρούχοι 
παρά τά κατά τα ανωτέρω λαμβανόμενα ευεργετικά μέτρα 
δεν έξοφλοϋν έμπροθέσμως έκάστην δόσιν ΰποχρεοΰνται εις 
τήν καταβολήν έκτος τών νομίμων τόκων εκπροθέσμου 
καταβολής (υπερημερίας) καί προσαυξήσεως ίσουμένης 
προς τό 1/10 έκάστης όφειλομένης δόσεως δι’ έκαστον έτος 
καθυστερήσεως. "Οσοι έκ τών κληρούχων οφειλετών δεν 
εξοφλήσουν δύο συνεχείς δόσεις θά κηρύσσονται έκπτωτοι.

Εις τό άρθρον 3 προβλέπεται ό τρόπος άντιμετωπίσεως 
τών ήδη βεβαιωθεισών οφειλών. Εις τήν παράγραφον 1 
ορίζεται ότι διαγράφονται αί όφειλαί αί όποϊαι έχουν βε- 
βαιωθή εις τά Δημόσια Ταμεία καί τήν ’Αγροτική Τρά
πεζα τής 'Ελλάδος εις βάρος τών άποκαταστχθέντων κλη
ρούχων καί ότι έπαναβεβαιοΰνται αύται καθ’ ό ποσόν 
διαμορφυΰνται συμφώνως πρός τάς διατάξεις τοΰ άρθρου 1, 
τό ποσόν τούτον τής οφειλής μειοϋται άναλόγως μέ τάς 
καταβληθείσας τοκοχρεωλυτικάς δόσεις καί τυχόν τόκους 
υπερημερίας.

Διά τής παραγράφου 2 ορίζεται ότι ή διαδικασία τής 
διαγραφής καί έπαναβεβαιώσεως τών ώς άνω οφειλών, 
θά κχθορισθή διά κοινών αποφάσεων τών 'Υπουργών Οι
κονομικών καί Γεωργίας.

Διά τής παραγράφου 3 ορίζεται ότι, ή παραγραφή τών 
ανωτέρω έπανχβεβαιουμένων όφειλών αναστέλλεται συμ
φώνως πρός τάς διατάξεις τοΰ άρθρου 8S τοΰ Ν.Δ. 321/69, 
καθ’ ό χρόνον θά ίσχύσουν αί παρεχόμεναι διά τοΰ παρόντος 
διευκολύνσεις καταβολής τών οφειλών.

Καί διά τήν περίπτωσιν τών έπαναβεβαιουμένων τούτων 
οφειλών (παρ. 4) παρέχεται τό δικαίωμα έξοφλήσεως εις 
τρεις ίσας έτησίας ατόκους δόσεις. Πάσα δέ καθυστέρησις 
καταβολής τής δόσεως ΰπέρχει τάς έπιπτούσεις τοΰ προη
γουμένου άρθρου.

Διά τοΰ άρθρου 4 τοΰ ύπό κρίσιν Νομοσχεδίου έπεκτεί- 
νονται αί διατάξεις τής παρ. 2 τοΰ άρθρου 4 τοΰ Ν.Δ. 
2535/1933 καί έπί τών γαιών Κωπαΐδος.

'Η τοιαύτη έπέκτασις έκρίθη έπιβεβλημένη διά τον 
λόγον ότι ύπό τήν προϊσχύουσαν Νομοθεσίαν ή μεν βε- 
βαίωσις τοΰ όφειλομένου τιμήματος έγένετο ύπό τής Διευ- 
θύνσεοις Γεωργίας εις τά Δημόσια Ταμεία, ή δέ εΐσπραξις 
ύπό τοΰ ’Οργανισμού Κωπαΐδος. .Τοΰτο όμως είχε ώς 
συνέπειαν ώστε καί έάν κληρούχος τις είτε κατέβαλεν 
όλοσχερώς τήν άξίαν τού κλήρου του, είτε ώρισμένας 
δόσεις τούτου, έξηκολούθη νά φέρεται εις τό Δημόσιον 
Ταμεϊον ώς οφειλέτης ακεραίου τού χρέους του, διότι 
διά νά έπέλθη ή ύπό τού Δημοσίου Ταμείου διαγραφή

τοΰ χρέους δέον συμοώνως πρός τήν διάταξιν τοΰ άεθεου 
78 τοΰ ύπ' άριθ. / 57 1969 Β.Δ τος «περ ί τής διαεθρώσεω; 
τών Δηυοσίων Ταμείων τών καθηκόντων αυτών τοΰ λογι
στικού συστήματος τών Δημοσίων Ταμείων, τών τηρού
μενων ύπ’ αυτών λογιστικών κ.αί διαχειριστικών βιβλίων 
καί τοΰ τρόπου τηρήσεως αύτών τής λειτουργίας έν γένει 
τών Δημοσίων Ταμείων καί τής ευθύνης τών ταμειακών 
ύπολόγων καί τών ταμειακών εν γένει υπαλλήλων» (ΦΕΚ 
241 Α' 1969), ή βεβαιώνουσα τό χρέος άρχή (έν προκει- 
μένω ή Δ/νσις Γεωεγίας) νά προβαίνη εις τήν έκδασιν 
τετραπλοτύπων ατομικών φύλλων έκπτώσεως καί άποστο- 
λήν τούτων εις τό οΐκεϊον Δημόσιον Ταμεϊον. καθ’ όσον 
μόνον διά τού τρόπου τούτου όλοκληροΰται ό ύπό τοΰ νόμου 
προβλεπόμενος έλεγχος τής τε βεβαιωσάσης άρχής καί τοΰ 
Δημοσίου Ταμείου.

Ή κατά τον τρόπον όμως τούτον άντιμετώπισις τοΰ 
θέματος δεν καθίσταται δυνατή δεδομένου ότι μέχρι σή
μερον έχουν προέλθη εις έξόφλησιν όλοσχερώς ή ορισμένων 
δόσεων, τού τιμήματος τού κλήρου, ικανός άριθμός κληρού
χων καί ώς έκ τούτου θά πρέπει νά συνταχθοΰν αντίστοιχα 
ατομικά τετραπλότυπα φύλλα εκπτώσεων.

Κατόπιν τούτου έκρίθη έπιβεβλημένη ή έπέκτασις τής 
παρ. 2 τού άρθρου 4 τού Ν.Δ. 2535/53 δηλαδή ή έκ μέρους 
τών Δημοσίων Ταμείων εΐσπραξις τών δόσεων τού τιμή
ματος τών κλήρων τής κατηγορίας ταύτης, ώς ισχύει διά 
τήν είσπραξιν όλων τών οφειλών έξ άποστραγγιζομένων 
γαιών.

Διά τού άρθρου 5 τού παρόντος Νομοσχεδίου προβλέ- 
πεται ότι τόσον τό έκ τοΰ τιμήματος τών κλήρων είσπρατ- 
τόμενον ποσόν όσον καί τό προερχόμενον έκ τής παρα- 
χωρήσεως ή έκποιήσεως έποικιστικών γαιών, θά κατατίθεται 
εις τόν ειδικόν παρά τή ΑΤΕ λογαριασμόν ύπό τον τίτλον 
«Δημόσιο - Κεφάλαια δημοσίων επενδύσεων γιά χορη
γήσεις δανείων» καί θά προορίζεται άποκλειστικώς καί 
μόνον διά τήν χορήγησιν δανείων ύπό τής ’Αγροτικής 
Τραπέζης τής Ελλάδος εις άγρότας καλλιεργητάς ή κτηνσ
τρόφους διά τήν έξαγοράν γαιών.

Διά τού άρθρου τούτου λαμβάνεται μέριμνα τής Πολι
τείας διά τήν θέσπισιν ειδικών διατάξεων πρός δημιουρ
γίαν προσθέτου κεφαλαίου διά τήν άσκησιν τής κοινωνι
κοοικονομικής της πολιτικής πρός έπκύξησιν τού μικρού 
γεωργικού ή κτηνοτροφικού κλήρου. Κρίνετκι σκόπιμον και 
έπιβάλλεται όπως τά εις τό Δημόσιον περιερχόμενα έσοδα 
έξ όφειλών άποκχτασταθέντων κληρούχων άγροτών δια
τίθενται καί πάλιν εις άγρότας διά τήν αγοράν γαιών ύπ’ 
αύτών.

Διά τών ύπό τού άρθρου 6 τοΰ ύπ’ όψιν σχεδίου νόμου 
ρυθμιζομένων, άποσκοπεϊται ή παροχή οιευκολύνσεως, έπί 
τής έξοφλήσεως τών πρός τό Δημόσιον οφειλών τών άπο- 
κατασταθέντων εις οικισμούς τών παραμεθορίων περιοχών, 
δεδομένου ότι ούτοι, ώς έγκχταλείψαντες τούς συνοικι
σμούς των καί κηρυχθέντες έκπτωτοι, τούς έπεβλήθη ώς 
ποινή, κατά τάς διατάξεις τοΰ άρθρου 13 τοΰ Ν.Δ. 2536/53, 
ή μή έπιστραφεϊσα ύπ’ αύτών εις το Δημόσιον άξια τών 
παραχωρηθέντων αΰτοΐς δωρεάν έφοδίων, οίτινες όμως, νΰν, 
εύρίσκονται εις αδυναμίαν καταβολής τών οφειλών των 
καί τών έπ’ αύτών νομίμων προσαυξήσεων, καθ’ όσον 
πρόκειται περί πτωχών ατόμων.

Έν προκειμένω σημειούται ότι. αί άνωτέρω, περί ών ή 
προτεινομέ'/η διευκόλυνσις άνέρχονται εϊς 150 περίπου οικο
γένειας τό δέ χρέος των μετά τών νομίμων προσαυξήσεων 
ύπολογίζεται ότι κυμαίνεται μεταξύ τών 2,5 έως 3 εκατομ
μυρίων δραχμών. Έπί τής κατά τό έν τώ σχεδίω Νόμου 
προβλεπομένης ρυθμίσεως, ύφίσταται καί ή σύμφωνος γνώμη 
τοΰ Υπουργείου Οικονομικών, διχτυπωθεΐσα διά τού ύπ’ 
άριθ. 246895/π.έ./36770/S.6.1969 έγγραφου τής Δ2 Δ/νσεως 
τού Γ εν. Λογιστηρίου τού Κράτους.

Επειδή πολλοί άγρότες πού άπεκατεστάθησαν σύμφωνα 
μέ τάς διατάξεις τής έν γένει Έποικιστ.κής Νομοθεσία



5sv έξόολτσαν τάς όφειλάε των πρός το Δημόσιον καί τό 
Εέξικόν Τααεΐον ’Εποικισμού διά τούς παραχωρτ,Οέντχς 
εύς αυτούς κλήρους (γαικι - οίκόττεϋα) καί έπρεπε δια την 
πίτπραξιν των Οφειλών τούτων, κατ’ έφαρμογήν των δια
τάξεων τοϋ Νόμου ττερί είσπραξεω; δημοσίων εσόδων, 
νά ληφΟοΰν αναγκαστικά μέτρα κατ’ αύτών οί όποιοι είναι 
γεωργοί μικρά; οικονομικής δυνατότητας, έκρίση άναγκαίχ 
τ ψτφισις τοϋ Νόμου 280/1976 (ΦΕΚ 60/1976 τ. Α') 
«περί άναστολής λήψεω: άνκγκαστικών μέτρων προς εΐσ- 
—αςιν χρεών κληρούχων αγροτών καί άλλων τινών διατά
ξεων».

Διά των διατάξεων τοϋ Νόμου αυτού προεβλέφΟη ή ανα
στολή λήψεως άναγκαστ.κών μέτρων προς είσπραξιν "ώ -· 
ώς άνω χρεών επί μίαν διετίαν, προκειμένου νά μελετ. θ'; 
ή θέσπισες εύεργετ.κών μέτρων υπέρ των αγροτών διά την 
εϊσπραςιν των χρεών τούτων.

Διά δέ τών διατάξεων της παραγράφου 2 τοϋ άρθρου 1 
τοϋ ιδίου Νόμου άνεστάλη, έπί τον αυτόν χρόνον, ό χοάνες 
συμπ/.ηρώσεως τής παραγραφής τών έκ τής αυτής ώς άνω 
αιτίας μή βεβαιωθεισών άπαιτήσεων τοϋ Δημοσίου.

’Επειδή όμως ή έπί μίαν διετίαν αναστολή λήψεως άναγ- 
καστικών μέτρων προς είσπραξιν τών βεβαιωΟ-εισών οφει
λών καί τής συμπληρώσεως τής παραγραφής τών απαιτή
σεων τοϋ Δημοσίου που δεν έβεβαιώθησαν είσέτι έληξε τήν 
17.3.197S θεσπίζονται αί διατάξεις τοϋ άρθρου 7 διά τών 
όποιων προβλέπετχι άφ’ ενός ή δι’ έν έτος, άρχόμενον άπό 
τής ώς άνω ημερομηνίας, άναστολή λήψεως άναητιαστικών 
ιεετρων πρός είσπραξιν τών βεβαιωθεισών απαιτήσεων τοϋ 
Δημοσίου καί άφ’ ετέρου ή έπί δύο έτη παράτασις τοϋ χρόνου 
τυμπληρώσεως τής παραγραφής άπαιτήσεων τοϋ Δημοσίου 
έκ τής αυτής ώς άνω αιτίας.

Έν Άθήνκις τή 6 Σεπτεμβρίου 1978 

Οί 'Υπουργοί
Συντονισμού Οικονομικών

Ε. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΑΘ. ΚΑΝΈΛΛΟΠΟΥΔΟΣ

Ή χχτά τά,ά.ωτέρω όεέαιοε,μένη όρειλή εξοφλείται εντός 
προύεσμιας τριών έτών άπό τής βεβαώτεως καί εις τρεις 
ίσας ετήσιας άτοκους δόσεις, τής πρώτης δόσεως καταβα/.- 
λομένης κατ’ 'Οκτώβριον τού επομένου τής όεβαιώσεως έτους. 
Εις περιπτωσιν έφ’ άπαξ έξοφ/ησεως τής οφειλής έντες 
ένός έτους άπό τής βεβαιώσεώς της, παρέχεται έκπτωσις 
10% έπ’ αύτής. Έπί καύυστερήσεως δόσεως, ο! όφειλέτα: 
κληρούχο: ύποχρεοϋντα: εις τήν καταβολήν. έκτος τών νομί
μων τόκων έκπρο-λέσμου καταβολής καί προσαυξήσεως ίσου- 
μένης πρός τό 1/10 έκάετης όρειλομένης δόσεως δΓ έκαστον 
έτος κα-Δυστερήσεως. Έις περιπτωσιν μή έξοφ/ήσεως δύο 
συνεχών δέσεων τοϋ τιμήματος, οί όφειλέται κληρούχο: κηρύσ
σονται έκπτωτοι τοϋ κλήρου των κατά τάς διατάξεις τής 
παραγράφου 3 τοΰ άρ-άρου 43 τού Ν.Δ. 2185/1932.

'Ap-Spov 3.
1. Όφειλαί 6ε6αιω-%είσα: εις τα Δημόσια Ταμεία καί εις 

τήν ’Αγροτικήν Τράπεζαν τής Έλλάϊος εις βάρος άποκατα- 
σταόέντων κληρούχων κ,ατά τήν έν γένει έποικιστικήν Νομο- 
νεσιαν καί μή έξοφληύείσα: κατά τήν ημερομηνίαν δημο- 
σιιύοεως τοΰ πα.οό/τος. διαγράφονται καί έπχ/αβεβαιούντα: 
μόνον κα-S Ε ποσόν ίιαμορφοϋνται αϋται κατά τάς διατάξεις 
τοϋ apSpou 1 τοΰ παρόντος, μειούμενον κατά το ποσόν τών 
καταβ/ηλει σών τοκοχρεωλυτικών δόσεων και τυχόν τόκων 
υπερημερίας.

2. Ή διαδικασία τής διαγραφής και έπχ/αβεβαιώσεως τών 
κατά τα ανωτέρω οφειλών, καλορίζετα: ε’ιδικώτερον διά κτι- 
νών άπιφάσεων τών 'Υπουργών Οικονομικών καί Γεωργίας.

3. Ώς πρός τόν τρόπον τής έξοφλήσεως καί τάς έκ τής 
κα-όυστερήσεώς της συνέπειας εφαρμόζονται τά ύπό τοΰ προ- 
ηγουμέου άρ-Spου οριζόμενα.

4. Ή παραγραφή τών κατά τάς διατάξεις τοΰ παρόντος 
αρδρου έπαναςεβαι θυμένων οφειλών αναστέλλεται κατά τάς 
διατάξεις τοΰ άρνρου 88 τοΰ Ν.Δ. 321/1969 «περί Κώδι
κες Δημοσίου Λογιστικού».

Γεωργίας
ΙΩΑΝ. ΜΠΟΥΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ
-ΐερ: ρυ-ύμίσεως έφειλών έκ παραχωρη-όέντων κλήρων εις 

άκτήμονας ν.αλλιεργητάς καί κτηνοτρέφους.

'Ap-Spov 1.
1. Α! όφειλαί τών μέχρι τής δημοσιεύσεως τοΰ παρόντις 

ομου άποκαταστα-άέντων κληρούχων κατά τήν έν γένε: έποι- 
ιστικήν νιμιύειίαν (’Αγροτικός Κώδιξ. Κώδιξ Άποστ.αγ- 
ιζομέ.ων γαιών, Κώδιξ άπτκαταστ άσεως κτηνοτροφών 

περιορίζονται εις μόνον τό ύπ' χυτής πρσόλεπόμενον 
.ειωμενον τίμημα τών παραχωρηόεντων κλήρων των (γαιών 
,α: οικοπέδων).

Κατά τήν έκκα-ύάρισιν και δεβαίωσιν τοΰ κατά τήν προ- 
γουμίνην παράγραφον έφειλομένου τιμήματος τοΰ κλήρου 
ον ΰπολογίζο τα: οί κεφαλ.αοποΐ'ΐέμινοι τόκοι, περί ών τά 
:Spa 5 καί G τοΰ άπό 2/S Αύγουστου 1958 Β.Δ. «περί έκ- 
-.τεως όμολογιχ/.οΰ δανείου διά τήν άποζημίωσιν τών ϊδιο- 
τητών άπα/./.ο τ ρ ι ω·λ έν των αγροτικών κτημάτων», ή υπέρ 
δικού Ταμείου Εποικισμού (ΕΤΕ) προσαύξησες 10%. περί 
: ή παράγραφος 5 τοϋ εδαφ. σ τοϋ άρ-λρου 45 τοϋ ΝΆ. 
6·:·/!952 «περί άναγκαστικής άπαλ.λ.οτριώσεως κτημάτων 

ετς απε-καταστασιν ακτημονων καλ/.ιεργητών καί κττνο- 
ιοοων». ώς καί ή προόλ.επσμένη έτησία στρεμματική εισ- 
::ά έπί άποστρσγγιζομένων γαιών. περί ής τό άρ-Spcv 13 
-ύ ΝΆ. 2535/1953 «περί κaSoρ:σμoΰ τιμήματος άποστοα-'- 
ιενεισών γαιών y-a: «περ: άλλων τινών διατάξεων, άφ τρωτών 
:ς τάς γαίας ταύτας».

'ApSpov 4.
Αί διατάξεις τής παραγράφου 2 τοΰ άρ-λρου 4 τοΰ Ν.Δ. 

253θ/1953 έχουν έφαρμογήν και διά τήν είσπραξιν τών όφει- 
λ.ομένων δόσεων, τοΰ τιμήματος τών κ/.ήρων τών παραχωρη- 
•ύέντων έκ τών άποστραγγισ-λειτών γαιών τής Κωπαΐδος.

'Ap-Spov 5.
1. Από τής ισχύος τοΰ παρόντος Νόμου, α! παρά τών Δη

μοσίων Ταμείων η τής ’Αγροτικής Τραπέζης πραγματοποιού
μενα: εισπράττεις υπέρ τοΰ Δημοσίου έξ οφειλών τιμήματος 
κλήρων (γαιών ή οικοπέδων) παραχωρη-ίέντων ή παραχω- 
ρηλησομένων κατά τάς διατάξεις τή; έν γένει έποικιστικής 
ν:μο-ύεσ:ας καί έκ παραχωρήσεως ή έκποιήσεως γαιών κατά 
τή; αυτήν νομοθεσίαν. κατατ-iSr/Ta: εις τό-/ τηρούμενο·/ εΐδ·- 
κόν /.ογαριατμόν παρά τή ’Αγροτική Τραπέζη Έλ/.άδος 
(ΑΤΕ) ύπό τόν τίτ/.ον «Δημόσιό — Κεφάλαια Δημοσίων 
επενδύσεων γιά χορηγήσεις δχ/ειων».

2. Τά εις τον ά/ωτέρω λ,ογαριχσμόν κατατιύέμενα ποσά 
οιατίνεντα: άποκλειστικώς και μόνον διά τήν χορήγη-tv δα
νείων ύπό τής ’Αγροτικής Τραπέζης Ελλάδος (ΑΤΕ) εις 
άγρότα; κα/.λιεργητάς ή κτηνοτρέφους διά τήν αγοράν 
γαιών.

3. Τά τής διαχειρίσεως καί τοΰ τρόπου δια-λέσεως τοΰ 
ανωτέρω κεφαλαίου, τα τής αμοιβής τής ’Αγροτικής Τρα
πέζης καί πάπα άλλη λεπτομέρεια ορίζοντα: διά συμβάσεως 
συναπτομένας μετα-ξό αύτής καί τοΰ Δημοσίου, έκπροσωπουμέ- 
νου ύπο τών 1 πουργών Οικονομικών καί Γεωογίος.

'Ap-Spov 6.
1. Α: κατά το xp-Spov 13 του Ν.Δ. 2ο36/53 «περί επανε- 

ποικισμου τών πapaμεScρίωv περιοχών καί ένισχύσεως τοΰ


