
<·Περι-αυρχυσεχυς τών υχ ιζ·-·ν. 132 62 καί 95/75 Ποάξεων- 
το. 1 χουργικου Σ.μόο-λιου και άλλων τινών διατάξεων
χετ: ταρχμεθοριων χεοιοχών.·.

27ρός χήν Βουλήν ιών ‘Ελλήνων

“ Εχομε ν τήν τιμήν νά υχοβάλωμεν ύχό τήν κρίσιν ύμχόν 
το χαοόν σχέδιον Νόμον καί νά έν.νετωμεν'τά ακόλουθα έττ: 
των διά τών διατάξεων χύτου ρυθμιζομένων δεμάτων:

1. ΕΤνεα: αναμφισβήτητο·. ότ·. χαρισμένοι χεριοχαί τής Ελ
ληνικής Εχικρατειας. λογχο τής θέσεώτ των. χος γειτνιά- 
Ι'.υσσ: χρός τά Ξένα Κράτη, χαροοσιάζουν ευαισθησίαν άχό 
άχόψεω; Εθνική; ασφαλείας. Α:ά τόν λόγον τούτον ή Πολι
τεία χροκειμένου νά άτκή έλεγχον, καθ’ όσον άφορά τά χρύ
σωσα τά όχοία θά άχοκτού/ ακίνητα εις τάς χεριοχάς τχό- 
τας έθέσχισεν, άφ' ενός μέν τόν Νόμον 3250/1924. ώς τό 
άρθρον 2 χαο. 4 αυτού χ^τ./.ατεττά·3η διά τού Ν. Δ/τος 
τής 22.6.1927 καί διά τού όχοίου άχαγορεύεται άττολότως ή 
έκ μέρους άλλο:ατών φυσικών ή νομικών χ(Ασώτων άχόκτη- 
σις ακινήτων, κε’.μένων εί; τάς κατ’ έφσγτ.γήν τον Νόμον 
τούτου κτρυχθείσας, ώς χαροχεθορίους χ« 'μάς. άφ’ έτερον 
:έ τό/ Αναγκαστικόν Νόαον 1366/1938. τον όττοίον καί 
τάς κ ·χέρους ήμεδαχών φυσικών ή νόμ "τ· χροσώχχυν κα- 
τχρτιζοχενας δικαιοχραξια; έλεγχε· διά τής έκδόσεως σχε- 
τ:κής άχοφάσεως τον οικείου Νομάρχον. ότάν.'.ς χρόκειται τά 
χοόσωχα ταντα νά άττοκτήτονν ακίνητα, κείμενα εις τάς κατ’ 
έ:αρμογήν τον Νόμον τοντον κηρυχθείσας ώς παραμεθορίους
— r * * r,·/ χ <■ " *- --------------------—- --------- -------------------

Έκ τών' ανωτέρω καταφαίνεται ή άχόλυτος άχαγόρευσις 
τών άλλοδαχών χροσώχων νά όχοκτοϋν ακίνητα εις τάς 
χαραμεθοοίον; -χεριοχάς. τών δε ήμεδαχών χροσώχων ή δυνα- 
τότης ν’ άχυκτοϋν ακίνητα εις τάς χεριοχάς ταύτας κατόχιν 
σχετικής άδειας.

Έν όνε: τής ώς άνω άχολύτου άχχγορεύσεως, ένεκα τής 
ότοίτ' · 'δομία οικονομική· καί τουριστική άνάχτυξις εις τάς 
χασχνε / οίονς χεριοχάς χαρετηρεϊτο, έΞεοόθη ή ύχ’ άριθ. 
132/Ί '.'Γ.2 ΠράΞις τον 'Τχουργικοΰ Συμβουλίου διά τής 
όχοίας έχιτρέχεττι μετ’ άχόφασιν τής .ύχ’ αυτής χροβλεχο- 
μένης Τριμελούς έξ Τχουργών Έχιτροχής. ή ύχό άλλοδο- 
τών φυσικών μό'Ον χροαώτων όχόκτησις δικαιώματος κυριό- 
τητος ή ή σύνοψις μισθώσεως έχί αγροτικών ή αττικών ακι
νήτων κειμένων εις τάς κατ’ εφαρμογήν τοΰ Ν. Δ/τος τής 
•■2.6.1927 χαρακτηριχθείσας ή χαρακτηριζόμενος ώς χαρα- 
■εεθοοιονς χερχο/ο'.*, Ρητή δίνεται μνεία εις τήν ώς άνω 
Π.Τ.Σ. ότι συ τη έν έσαρμόζεται εις τάς χαρχμεθορίους 
χερ-.οχάς τον A. Ν. 1366Η938 καί έχί τών ιδιωτικών νή
σων ή νησίδων.

Μετά τήν έκδ/σιν τής Πράξεως ταότης τον 'Τχουργικοΰ 
Συμβουλίου. άλλοδαχοί χροέίησον εις τήν κατόχιν τηρήσεως 
τής ύχ’ χύτης χροόλεχομένης διαδικασίας σύνχψιν δικαιοχρα- 
Ξιών, άναφερομένων εις τήν ύχ’ αυτών άχόκτησιν ακινήτων ' 
κειμένων έχί χαραμεθορίων χεριεχών.

Βεβαίως ή ΠράΞις αυτή τοϋ ’Τχουργικοΰ Συμβουλίου, ώς 
μή κυρωθεΐσα διά Νόμου δεν ήδόνατο νά χαρχγάγη εννομα 
άχοτελέσματα. Δι’ Ε καί ο! χωληταί μετά χαρέλευατν άρκετοϋ 
χρονου αχό τής συνάψεως τών σχετικών δικχ.οχραξιών, δροττ- . 
τόαενοι τής συνεχείας ταότης, ήγειροτν σχετικάς άγωγάς 
έ·/ώχιον τών τακτικών δικαστηρίων κατά τών αγοραστών, αί- 
τοόμενοι τήν άκόρωσιν τών δικαιοχραήιών τούτων.

Τούτου ένεκα ή Διοίκησις εμφανίζεται ώς μή δικαίως και 
ηθικώς ενεργούσα, έναντι τών χροσώχων τούτων, τά όκοιχ 
χχ.εμορφώθησαν χρος τούς Ελληνικούς νόμους, άχευθυνθέν* 
τα χσός τάς άραοδίας Έλλη/ικάς. ’Αρχάς κατά δή άρχικώς 
μέν χρος τόν οίκειον Νομάρχην (ώ’ς άχαιτεί ή χρομνησθείσα 
Π.Γ.Σ.) καί έν συνεχεία χρός Γρχεματείαν τού Txo/p- 
γικοΰ Συμβουλίου καί μόνον ότ . άρμόδιαι άρχαί έν έκριναν
τήν rxoktf.y τον κτήματος, - ησαν εις τήν άγοράν τών
ακινήτων.

Είδ-κιότερον έχί τώ συν νομοσχεδίοο ρυ-θμιζομένων ίε- ' 
μάτων έκθέτ^εεν τά οκού.-:. ·;
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1 .--Δ—”· ο-ραγρ..! σκοχεΐτα: ή κύρωσις τής ώς χροεήε- 

τέθη ύτ υτιν. 132/1962 ΠράΞεως τού 'Τχουργικοΰ Συμ
βουλίου κτ· δή μόνον διά τάς γτ' έρασμογήν ταύτης σνν-- 
ασθείσας καίωσυντελεσθείσας ο:/σι-σ-χ.σ'.· ’̂· ις. Ή τοιαύτη 
ενέργεια κρίνεται καί δίκαια καί ήθ1 ν. -V δσσν διά τού
της. τακτοχοιοϋντα: μόνον τά χράνωι ινα τά όχοία κα-
λοχίστως καί τηρήσχντα τούς υσο τών Ελληνικών Νόμων 
καί ’Αρχών τασσόμενους όρους. ;:ροέβησαν εις τήν άγορά/ 
ακινήτων εις χαραμεθορίους κατζ τόν Ν. 3250/1924, ώς 
ότροχοχοιήθη. χεριοχάς.

2. Βάσει τών διατάσεων τοϋ A. Ν. 1366/1938 έχαρακτη- 
ρίσθη διά τοϋ άχο 3.11.1939 Β. Λ. ό Νομός Θεσχρωτίας ώς 
χαραμεθόριος χεριοχή. Βείαίως ό χαρακτηρισμός ούτος άνε- 
ςέρετο εϊς τά κατά τόν χρά/ον εκείνον (1939) όρια τού Νο
μού τούτου.

Μεταγενεστέρως διά τοϋ A. Ν. 950/1946 άχεσχάσθησχ/ 
έκ τοϋ Νομού τούτου ό Δήμος Πάργας μετά τοϋ Συνοικισμού 
’Αγίας Κυριακής καί τών Κοινοτήτων Άγυιάς. Αμμουδιάς, 
Άνθούσης. Θεμέλου. Κορώνης. Κορωνοχούλου. Μ.σοχοτάμου, 
Σταυροχωρίου. Κυψέλης καί Λειίαδαρίου καί ύχήχθησαν εις 
τόν Νομόν Ποεόεζης, μηδέχοτε χαρχκτηρισθέντα. ώς χαρα
μεθόριος τερ-ο/ή. κατά τόν Α.Ν. 1366/1938 εί μή μόνον 
κατά τόν Ν. 3250/1924 τόν άναοερόμενον εις τούς άλλο- 
δ αχούς.

Μετά τήν διοικητικήν ύχαγωγήν τών Κοινοτήτων τούτων 
εις τόν~Νόμόν Πρεβέζήςλ έθεωρήθή ότι αύται έχαυσαν νά 
έχουν τόν χαρακτηρισμόν των ώς χαρχμεθορίων κοιτά τόν 
’Αναγκαστικόν Νόμον 1366/1938 χεριοχών (ύχέρ τής όχοίας 
άχόψεως έτάχθη καί ή ύχ’ άριθ. 310/73 Γνομοδότησις τχϋ Α’ 
Τμήματος ,τοϋ Νομικού Συμβουλίου τού Κράτους). -

Έν όψει όμως καί . τής έκδο-θείσης αντιθέτου κατά τό χέρι 
εχόμενον ύχ’ άριθ. 3/1973 Γνωαοδοτήσεως τοϋ Είσογγελέο,: 
Πρωτοδικών Πρεβέζης, χροέκλήθη καί έήεδό-θη ή ύχ’ άριθ. 
729/1974 Γνωμοδότη::; τής 'Ολομέλειας τού Νομικού Σ. 
βουλίου τοϋ Κράτους, ήτις έδέχθη ότι καί μετά τήν διοικη
τικήν ύχαγωγήν τών ά/ωτέρω Κοινοτήτων εις τόν ΝομΝ 
Πρίβεζης εξακολουθούν αύτχι νά φέρουν τόν 'χαρακτηρισμόν 
των χυς χχραμεθοσίων χεριοχών κατά τον A. Ν. 1366/1938 
καί νά έφαρμόζωνται έχ’ αυτών α! διατάξεις τού ’Αναγκαστι
κού τούτου Νόμου. *

Έχειδή όμως ούδεμία ά·/άγκη διχτηρήσεως τού «τούτου 
χαρακτηρισμού τών Κοινοτήτων τούτων ώς χαρχμ*1 -'ων 
ΰϊίσταται. δοθέντος ότι μό·υον δυσχερείας χαρουσιάζ. 'ά 
τάς συναλλαγάς τών κατοίκων καί δή μό/ον διά τούς ·τα 
νοντας εις τάς θέσεις τχύτας. ενώ διά τούς διαμ.εν.τντυς χ . 
έτέρας χεριοχάς τοϋ Νομού Πρεβέζης ούδεμία ά*.-γέρ·. ι 
ύφίσταται καί ότι ούδείς λόγος άχό άχόψεως Εθνικής ασφα
λείας διατηρήσεως τών Κοινοτήτων τούτων ώς χαρχμεθορίων 
συντρέχει, χροτείνετοει ό άχοχχοχ/.τησισμός καί χυχικώς τών 
χεσ·οχών τούτων ώς χαραμεθορίων κατά τόν Α.Ν. 1366/ 
1938 (χαράγσ. 2). .

Άρθρον 2. .
Διά τού άρθρου 2 κυροΰται ή ύχ’ άριθ. 95/1975 Π.Τ.Σ. 

«χερί χροσωρινής χαραχωρήσεως χρός καλλιέργειοτν καλλιερ- 
γησίαων έκ.τάσεων τοϋ Δημοσίου κλχ. εις άκτήμονας καλλιερ-
γητάς.». (ΦΕΙν Α98/1975).

Διά ταύτης χαρέχεται τό δικαίωμα εις τούς Νομάρνσς 
τοϋ Κράτους όχως δι’ άχοφάσεώς των εκμισθώνουν διαθεσί
μους δεκτικάς καλλιέργειας μή δασικάς εκτάσεις τοϋ Δημο
σίου εις χεριοίκους άκτήμονας καλλιεργητάς. ‘II μίσθωσις 
χραγματοχοιεΐται χ/ευ δημοχρασίας καί έχί μειωαένω μισθχί>- 
ματι χρός χροσωρινήν καλλιέργειαν δι’ έκάστην χειμερινήν 
ή έαρινήν καλλιεργητικήν χερίοδον.

Διά τήν ϋχό κύρωσιν Π.Τ.Σ. σκοχεΐται, άφ’ ενός μεν ή 
άχοφυγή τοϋ 'κινδύνου νά χεριέλθουν at ϋχό μίσθχυσιν εκτά
σεις τοϋ Δημοσίου έκ δηχοχρασίας εις τούς οΐκονομικώς εύρω- 
στοτέρους κτηματίας, άφ’ ετέρου δε ή συντονισμένη χροσχά-
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νι.7 της ;. •γ-.y.ri ζαραγωγης οια τής κακ- μάτι. τ' εύόείας είς ζεριοίχΰυς χαζά τάς ϊιατάξεις τής
; δεκτικής καλλιέργειας άνευ βύ.ά- εν γένει έζο
ηνοτροφίας. -?ός ζροσωρ

ζερίοϊον ϊεκτ
τή 21 ’Ιουλίου 1975 νοχρήστους ή

Οί Τζουε'νοί
Προείσίας Κυίερνήσεως

ΓΕΩΡΓ. ΡΑΛΛΗΣ
Οίχονομιχών

ΕΤΑΓ. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΤ

Εόνιχής Ααόνης Εσωτερ ιχών
ΕΓΑΓ. ΑΒΕΡΩΦ -ΤΟΣΙΤΣΑΣ Κ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΤΛΟΣ

Δηαοσίας Τάξεως 
ΣΟΛΩΝ ΓΚΪΚΑΣ

Γεωργίας
ΙΠΠ. ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΤ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΪ *

Περί χυρώσεως των έττάριό. 132/G2 καί 95/75 Πράξεων 
τον 'Τζουργικοΰ Συμβουλίου καί άλλων τενών διατάξεων 
ζερί ζαραμεόορίων ζεριοχών.

νΑρόρον 1.

__1.-Κ»ρο»ται κο! έχειΠσχΰν—νόμου άζό τής ίημοτιεύσεώ; '
της .ϊιά τής Έφημερίϊος τής Κυίερνήσεως ή ύττ’ άριό. 132/ 
1962 Π.Τ.Σ. «ττερε τής οικονομικής καί τουριστικής άναζτό- 
ξεως ένίων τσραμε-όορίων ζεριοχών το» Κράτους» (ΦΕΚ 
τ. Α'/170/1962) ώς ττρος τάς έττε τή βάσει ταότης συναφ-όεί- 
σας, μέχρις ένάρξεω.’ ’τής ισχύος το» ζαρόντος( ϊισ-αιοτρα- 
ςιας. ;

2. Αί ντο τα» Α.Ν: 950/1946 «ζερί ΰζαγωγής Κοινοτή
των ΐκ το» Νομού θεσζρωτίας εις τον Νομόν Πρεβέζης» 
άζ&σζχσόεΐσαι άζό το» Νομο» Θ-εττρωτίας καί ϋταχ-Sείσαι εις 
τόν Νομόν Πρεβέζης ζ'εριοχαί, ϊέν άζοτελούν άζό τής ώς 
άνω ΰζαγωγής των ζαραμεόορίους ζεριοχάς κατά τήν έν
νοιαν το» A Ν. 1366/1938 «ττερί άζαγορεΰσεως ϊικαιοζρα- 
7ιώ> εις ζαρχμεόορίους κλζ. ττεριοχάς». ·

Άρόρον 2.
Λ-:; ■<'.· και έχει ίσχΰν νόμο» άζό τής ίημοσιεόσεώς της 

ϊ·.χ -ής Ερημερίοος τής Κυίερνήσεως ή ΰζ’ άριί. 95/1975 
Π.ΓίΣ «κερί, τττοσωρινής τταραχωρήσεως ττρος καλλιέργειαν 
καλλιεργησίμων εκτάσεων το» Δημοσίου κλττ. είς άκτήμονας 
καλλιεργητής». (Φ.Ε.Κ. AV98), εχονσ-α ώς άκολοόόως:

Πρΐξ·.; ΰζ’ άριό. 95, τής 19ης Μαΐου 1975

Περί τήσοσωρινής τταραχωρήσεως ττρος καλλιέργειαν, καλλι
εργησίμων εκτάσεων το» Δημόσιό» κλττ. είς άκτήμονας καλ
λιεργητής.

ΤΟ ΕΠΟΠΤΙΚΟΝ ΣΤΜΒΟΤΛΙΟΝ
(ΰζό ττλήρη σόνόεσιν)

Λαβόν ΰζ’ όψιν τήν ΰζ’ άριό. 254477/5754/1975 ττρότα- 
σιν των ’Τζουργών Οικονομικών καί Γεωργίας ττερί έκμισ-όώ- 
σεως. ττρος ττροσωρινήν καλλιέργειαν, ϊιαόεσίμών καί ϊεκτι- 
κών καλλιέργειας εκτάσεων το» Λ -'•.’οσίου, είς άκτήμονας 
καλλιεργητής, έττί σκοττώ άναζτόξιω„ τής γεωργικής τταρα- 
γωγής. άζοράσίζε·:

1. Παρέχει εις τους Νομάρχας το» Κράτους το δικαίωμα 
όττως εκμισθώνουν ϊι’ άζοςάσεώς των. έττί μειωμένω μισόώ-

2. Οί κατά τήν τταρ. 1 μισόωταί. ή είς έκαστον τούτων 
έκμισόουμένη έκτασις. το καταίλητέον, τταρ' έκάττο» μίσόω- 
μα,.ώς καί καλλιεργητικά! ϋζοχρεώτεις καόορισνήσονται διά 
τής αυτής άττοςάσεως το» Νομάρχο» έκίιίομένης τή εισηγη- 
σει τής οικείας Διευόόνσεως Γεωργίας.

3. Ή ζαρούσα Πράξις, δημοσιευόμενη διά τής Έςημερί- 
ίος τής Κυίερνήσεως. κυρωίήσεται ϊιά νόμο», μερίμνη τοΰ 
έττί τής Γεωργίας Τζουργού.

Ό Πρόεϊρος 'Γά Μέλη

νΑρόρον 3.

Η ισχύς το» ζαρόντος άρχεται άζό τής ίημοσιεόσεώς το» 
ϊιά τής ’Εφημερίδες τής Κυίερνήσεως.

Έν Άόήναις τή 21 ’Ιουλίου 1975 

Ο! Ύζουργοί
Προεϊρίας Κυίερνήσεως 

ΓΕΩΡΓ. ΡΑΛΛΗΣ
Οικονομικών

ΕΤΑΓ. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΤ

Έόνικής Άμόνης ’Εσωτερικών
ΕΓΛΓ. ΑΒΕΡΩΦ - ΤΟΣΙΤΣΑΣ Κ. ΣΤΕΦΑΝΟ Π ΟΤΛΟΣ

Δημοσίας Τάξεως 
ΣΟΛΩΝ ΓΚΪΚΑΣ

Γεωργίας
ΙΠΠ. ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΤ

ΕΚΘΕΣΙΣ

Το» Γενικό» Λογιστήριο» το» Κράτο»ς (άρ-ύρου 57 — ζαρ. 3 
το» Συντάγματος) εζί το» σχεϊίο» Νόμο» το» Τζουργείου 
Γεωργίας «ζερί ϊιχαιυζραξιών εζί ζαρχμεόορίων ζεριο-χών 

λ καί κνρώσεως τής ΰζ’ άριό. 132/1962 Πράξεως Ύζουρ- 
γικοΰ Συμβουλ,ίο»». ■ -
Διά τών διατάξεων τοΰ άρόρου μόνο» τοΰ νομο σχεϊίο», ϊ:’ 

ών; α) ορίζεται ότι, αί άζοσζασόείσαι άζό το» Νομο» θε- 
σζρωτίας καί ύζαχόεΐσαι εις τον Νομόν Π ρεβέζης ζεριοχαί. 
ϊέν αποτελούν άζό τής »ζαγωγής των ζαραμεόορίους ζεριο- 
χάς κατά τήν έννοιαν το» Α.Ν. 1366/1938 καί ρ) κυροΰται 
καί κτάται ίσχύν νόμο» άναϊρομικώς άζό τής ίημοσιεόσεώς 
της εις τήν Έρημερίϊα τής Κυβερνήσεως, ή »ζ' άριό. 132/ 
1962 Π.Τ.Σ., ϊι’ ής ρ»-Ιίμίζονται όέματα σχετικώς με τήν 
zap' άλλοϊαζών άζόκτησιν άκινήτων εις ζαοσμ,όορίους ζεριο- 
χάς, ώς ζρός άζάσας τάς έζί τή βάσει ταότης συνασόείσας 
καί συντελεσόείσας ίικαιοζραξίας. Μέχρις ένάρξεως ισχύος 
το» Νομοσχέδιο», δεν ζροκαλείται δαζάνη εις βάρος το» Κρα
τικού Π ροϋζολογισμο».

Ε; Αόήναις τή 23 Μαΐο» 1975
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