
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΡΕΕΙΣ
Έπί τοϋ σχεδίου Νόμου ><περί Αμπελουργικού' Χτηυχτολο-

ΓΙοόζ τΐ/Υ Do>·/.)]>■ τχ~}Υ Err.ήrojr

Διά τοϋ — ροτετ/ομενου σχεδίου Νόμου είσάγεται καί είς 
~'r> Χώραν μα; ό δεσμός τοϋ Άμπελουργικοϋ Κτημκτολο- 
■ -.ου.

Τό ’Αμπελουργικόν Κτηματολόγιο·/ άποτελείτχι εκ :
του κτημζτο/.ογικοϋ χάρτου των άμ—ε/.ώνων —7; χώ-

ν;. χ;τά των οικείων κτηματολογικίϋν πινάκων.
- των κτηματολογικών δελτίων. άτ'.νχ ττεριέχουν τούς 

τερομένους ώς ΐδιοκτήτας ή καλλιεργητάς έκαστη: στοι
χειώδους μονάδος άμπελώνων.

- τά ειδικά άμπελουργικά δελτία, εις τά όποια άναγρά- 
τετκι τό στοιχείο·/ χαρακτηρίζον την ύφισταυένην κατά- 
στασιν καί τό — νιοτικόν δυναμικόν των αμπελωνων.

Πρόκειται, δηλαδή, περί ενός έξειδικευμένου Αγροτικού 
Κτηματολογίου, διά τοϋ όποιου σκοπείται:

α) ή άξιολόγησις τοϋ ποιοτικού δυναμικοϋ τοϋ έλληνικοϋ 
άμπελώνος βάσει τής ύφισταμένης καταστάσεως (καλλιερ
γούμενα·. άνά περιοχήν ποικιλίαι, έδαφοκλιματικαί συνθήκχι 
κ.λ.π.) καί ή όργάνωσις τής αμπελοκαλλιέργειας βάσει τεχ- 
ν.κοεπιστημονικών δεδομένων καί οϊκονομικοϋ προγραμ
ματισμού, ούτως (ΰστε ή παραγωγή-οΐνων, σταφίδων, επι
τραπέζιων στα φυλών, άποσταγμάτων και έν γένει άμπελο- 
οινικών προϊόντων, νά άνταποκρίνηται ποσοτικούς καί ποιο- 
τικώς εις τάς άνάγκας τής εσωτερικής και διεΟνοϋς αγοράς.

3) ή απεικόνισες τής πραγματικής καταστάσεως των 
αμπελώνων τής χώρας.

Ι ό ιός άνω έξειδικευμένον ’Αγροτικόν Κτηματολόγιο·/, συμ- 
πεπληρωμένον διά των ειδικών αμπελουργικών δελτίων, 
καθίσταται όργανο·/ άσκήσεως ορθής άμπελοοινικής πολι
τικής, δΓ ό καί έτέθη ύπό τής ΕΟΚ., ώς βασικός όρος διά 
τήν έπίτευξιν τής κοί'/ής οίνικής πολιτικής, ή υποχρέωσες 
εκάστης χώρας 'μέλους, όπως έντός συντομωτάτου χρόνου 
καταρτίση τό ’Αμπελουργικόν Κτηματολόγιο·/ αυτής καί 
μεριμνά διά τήν περιοδικήν ένημέρωσίν του.

Ώς έκ τούτου, ή κατάρτισες τοϋ ’Αμπελουργικού Κτημα
τολογίου τής χώρας κατέστη σήμερον έκ των πραγμάτων 
επιβεβλημένη, έν οψει τής έντάξεως τής Ελλάδος εις τήν 
Ευρωπαϊκήν Οικονομικήν Κοινότητα, άφ’ ενός μέν διά τήν 
άναρμόνισιν τής άμπελοοινικής μας πολιτικής μέ τήν τής 
Κοινότητος, άφ’ ετέρου δέ διά τήν ποιοτικήν άξιολόγησιν 
των δυνατοτήτων εκάστης αμπελουργικής ζώνης καί /.ήψεως 
των ένδεδειγμένων μέτρων (άντικαταστάσεως άνεπιΟυμήτων 
ποικιλιών, έπέκτχσις άμπελοκχλλιεργειώιν εις ζώνας πρόσφο
ρους διά τήν παραγωγήν οίνων ποιότητος κ.λ.π.). προς δη
μιουργίαν εΰνοΐκοϋ κλίματος διά τήν αποδοχήν τοϋ ελληνι
κού αιτήματος περί έναρμονίσεως καί προετοιμασίας τοϋ 
ελληνικού άμπελώνος. άπό πλευράς όργανώσεως πρωτο
γενούς παραγωγής καί ποιότητος των έξ αυτού προϊόντων, 
ούτως ώστε τά έκ τής έναρμονίσεως έπχκόλουΟα ν’ -άποβοϋν 
επ’ ώφε/.εία τοϋ ελληνσς αμπελουργού καί τής εθνικής οικο
νομίας.

Ή κατάρτισις τοϋ ’Αμπελουργικού Κτηματολογίου είναι, 
ομο/ς απολύτως αναγκαία άνεξαρτήτως των σχέσεών μας 
μετά τής Κοινότητος, διότι άνεύ τούτου, αί εκάστοτε Κυβερ
νήσεις τής Χώρας, καί ίδια τό Υπουργείου Γεωργίας, στε
ρούνται τοϋ άπαρχιτήτου οργάνου διά τήν έπί αντικειμενι
κό)'/ κριτηρίων χάραξιν τής άμπελοοινικής πολιτικής των.

Πέραν των ανωτέρω τό διά τοϋ προτεινομένου νομοσχε
δίου καταρτιζόμενο·/ ’Αμπελουργικόν Κτηματολόγιο·/ θά 
συντέλεση τά μέγιστα εις τήν δημιουργίαν των προϋποθέ
σεων διά τήν τακτοποίησιν τοϋ νομικού καθεστώτος τών 
αμπελώνων τής χώρας καί θ’ άποτε/.έση τήν βάσιν διά τήν 
έν τώ μέλλον τι συμπλήρωσιν τοϋ ίσχύοντος συστήματος μετα

γραφών καί υποθηκών διά τής συντάξεως τών κτηματικών.^ 
βιβλίων. προς όλοκλήρωσιν του θεσμού τοϋ ’Αγροτικού Κτη- 

- ματολογίου τήν χρησιμότητα τόϋ οποίου έγκαίρως άντε- 
λήφθησαν τά προηγμένα κράτη; άτινα άπό πολλών ετών 
ε/ουν καταρτίσει κτηματολόγιον τόσον αγροτικόν όσον καί 
αστικόν τοιοϋτον. \ J

ΙΙαρ’ ήμΐν πολλα.ι προσπάθεια·, κχτεβ/.ήθησαν κχτα και
ρούς διά τήν κατάρτισιν τοϋ Κτηματολογίου, χωρίς όμως 
ουσιαστικόν άποτέ/.εσμα. ' Η πλέον επιτυχής καί άποτελε- 
σμ ιτ-.κή προσπάθεια τών τελευταίων έτών υπήρξε·/ ό Νόμος 
)7.S I943 ((περί τοϋ αγροτικού κτηματολογίου τών εποικιστι- 
κών εκτάσεων», αΐτινες κα/.ύπτουν τά 2 .3 περίπου τών καλ
λιεργησίμων γαιών τής χώρας.

Καίτοι όμω:. ό περί ου ό λόγος Νόμος, σύμ.φωνος τόσον 
άπό τεχνικής όσον καί άπό νομικής πλευράς μέ τά διεθνή 
πρότυπα έφηρμόσθη έπιτυχώς, άποκατχσταθέντος άπό τοϋ 
1922 μέχρι σήμερον τοϋ συνόλου τών άκτημόνων καλλιερ- 
γητώ / τής χώρας, έν τούτοις ή έλλειψις βασικώς τοϋ άνα- 
γκαιοϋντος προσωπικού διά τήν ενήμερο·/ τήρησιν τοϋ ’Αγρο
τικού Κτηματολογίου συνετέλεσεν ώστε ή πραγματοποιη- 
Οεϊσα τεράστια ώς άνω έργασία νά χρήζη προσαρμογής προς 
τά σημερινά δεδομένα ίνα καταστή τούτο σύγχρονον όργανο·/ 
άσκήσεως άγροτικής πολιτικής τοϋ Κράτους.

Ή κατά τά ανωτέρω κτηθείσα ύπέρ πεντηκονταετής πεί
ρα τών 'Υπηρεσιών τοϋ 'Υπουργείου Γεωργίας περί τά θέ
ματα τοϋ αγροτικού κτηματολογίου, ώς καί ό άρτιος τεχνι
κός εφοπλισμός αύτών. συνιστοϋν ουσιώδεις παράγοντας - 
έπιτυχοϋς έφαρμογής καί λειτουργίας τοϋ θεσμού τοϋ ’Αμπε
λουργικού Κτηματολογίου, ώς ούτος καθορίζεται έν τώ προ- 
τεινομένω σχεδίου Νόμου.

.λεπτομερέστερο·/, τά κατ’ άρθρο·/ προτεινόμενα έχουν ώς
έξής:

Άεθιον 1.
Διά τών διατάξεων τοϋ άρθρου τούτου καθορίζεται ό σκο

πός τής εισαγωγής έν 'Ελλάδι τοϋ θεσμού τοϋ ’Αμπελουρ
γικού Κτηματολογίου, τοϋ οποίου ή άναγκαιότης ύπάρξεως 
κατέστη άπαραίτητος διά τήν γνώσιν καί παρακο/.ούθησιν 
τοϋ ποσοτικού καί ποιοτικού δυναμικού τό/ν ελληνικών άμπε- 
λώνων πρός άσκησιν ορθής άμπελοοινικής πολιτικής ύπό τοϋ 
Κράτους, δίδεται ό ορισμός τοϋ Κτηματολογίου τούτου καί 
καθορίζονται τά στοιχεία έκ τών οποίων συνίσταται τούτο, 
ήτοι έκ τών κτηματολογικών χαρτών, τών κτηματολογικών 
πινάκων, τών κτηματολογικών δελτίων καί τών ειδικών άμπε- 
λουργτκ.ών δελτίων (καρτέλλχι).

"Αρθρο·/ 2.
Διά τών διατάξεων τοϋ άρθρου τούτου άνατίθενται εις 

τήν Υπηρεσίαν Τοπογραφικήν τοϋ 'Υπουργείου Γεωργίας 
άφ’ ενός μεν αί έργασίαι τής κτηματογρχφήσεως τών άμπε- 
λώνων τής χώρας, βάσει προγράμματος καταρτιζομένου ύπό 
τής αρμόδιας Διευθύνσεως Δενδροκηπευτικής τοϋ αύτοϋ 
* Υπουργείου, ώς καί ό προσδιορισμός τεχνικών λεπτομε
ρειών/ τών έργασιών τούτων, άφ’ ετέρου δέ ή σύνταξις τοϋ 
Κτηματολογικοϋ Πίνακος είς ον άναγράφονται οίφερόμενοι 
ώς ίδιοκτήται τών αμπελώνων.

"Αρθρο·/ 3. ·
Διά τών διατάξεων τοϋ άρθρου τούτου προβλέπονται άφ’ 

"ενός μέν ό τρόπος τής διορθώσεως τών κτηματολογικών στοι
χείων καθ’ ό μέρος ταϋτα άφοροϋν τούς δικαιούχους, ή τά 
όρια καί έμβαδόν τών άμπελώνων, άφ’ έτέρου δέ ή συνεχής 
ένημέρωσις τοϋ ’Αμπελουργικού Κτηματολογίου ύπό τών αρ
μοδίων ύπηρεσιών τοϋ 'Υπουργείου Γεωργίας έπί τών έκά- 
στοτε έπερχομένων νομικών καί τεχνικών μεταβολών αύτοϋ. 
Περαιτέρω διά τοϋ αύτοϋ άρθρου καθιεροϋται ύποχρέωσις 
τών ’υποθηκοφυλάκων προς κοινοποίησιν άρμοδίως έν αντι
γράφω πάσης μεταγραφόμενης δικαιοπραξίας άμπελώνος ή 
δικαστικής άποφάσεως άναφερομένης είς έπικύρωσιν ανω
μάλου δικαιοπραξίας έποικιστικού άμπελώνος ώς καί ύπο- 
χρέωσις τών συμβολαιογράφων νά μή συντάσσουν δίκαιο-



στρ αξίας άνχφερομένχς εις έποικιστικούς άμττελώνας έφ’ όσον 
διά τούτων τταραβιάζονται διατάξεις τής. Έ—οικιστικής Νο
μοθεσίας. - -*- -

' : ·· "Λρθρον 4. *
Διά των δεχτάξεο/ν τοϋ άρθρου τούτου καθορίζονται λε- 

σττοαεοώς χί έττί μέρους αρμοδιότητες των Κεντρικών καί 
Περιφερειακών 'Υπηρεσιών τοϋ * Υπουργείου Γεωργίας <οςχ 
προς την σύνταξιν, τήρησιν καί ένημ,έρωσιν τών στοιχείων 
τοϋ Άαπελουεγικοϋ Κτηματολογίου, βάσει τών διατάξεων 
τοϋ παοόντος σχεδίου Νόμου, τής ΐσχυούσης Έποικιστική.ς 
Νομοθεσίας.

"Λρθρον ">. "
Διά τών διατάξεων τοϋ άρθρου τούτου τίθεται υπό έ/.εν- 

χον πάσα μεταβολή τών υφισταμένων αμπελώνων ώς καί ή 
ένκατάστασις τοιούτων, διά τής καθιερωσειυς τής υπο/ρεω-

γίας, προβλεπομένων διά τούς παραβάτας καί σχετικών ..σι
νικών κυρώσεων.

"Λρθρον 6.
Διά τών διατάξεων τοϋ άρθρου τούτου προβλεπεται αφ 

ένός μέν ή πρόσληψις προσωπικού έπί σχέσει εργασίας ιδιω
τικού δικαίου, διά τήν'καλυψιν τών είς~προσωπικόν αναγκών 
τών ΰπό τοϋ παρόντος σχεδίου Νόμου καθοριζομένων εργα
σιών τοϋ ’Αμπελουργικού Κτηματολογίου, άφ’ ετέρου δέ η 
μετακίνησες εις την Υπηρεσίαν τοϋ ’Αμπελουργικού Κτη
ματολογίου τών πλέον εμπείρων έκ τών ΰπηρετουντων σήμε
ρον έπί συμβάσει υπαλλήλων τών προσληφθέντων βασει τοϋ 
Ν.Δ. 1189/72 πρός κά/.υψιν τών εις προσωπικόν έπειγουσών 
αναγκών τής Δ/νσεως ’Εγγείου ’Ιδιοκτησίας εις ήν άνετέθη 
το έ'ργον τής παρακολουθήσεως καί ένημερώσεως τοϋ ’Αμπε
λουργικού Κτηματολογίου άπό άπόψεως νομικών μεταβολών 
ώς καί ή έπίλυσις τών έκάστοτε άνακυπτόντων εποικιστικων 
ή γενικών νομικών θεμάτων.

Οί έν λόγω υπάλληλοι ασχολούμενοι έπί σειράν ετών με τό 
όμοειδές έργον τής διακριβώσεως τοϋ νομικού καθεστώτος 
τών έποικιστικών κτημάτευν, πρός έκδοσιν τών οριστικών 
τίτλων' κυριότητος, κέκτηνται μεγίστην εμπειρίαν καί ειδί- 
κευσιν εις τά ιδιοκτησιακά θέματα τά διεπόμενα τόσον ϋπο 
τής Έποικιστικής Νομοθεσίας^ όσον καί ΰπό τοϋ ’Αστικού 
Δικαίου, καί ώς έκ τούτων ή μετακίνησίς των εις την υπηρε
σίαν τοϋ ’Αμπελουργικού Κτηματολογίου κρίνεται λίαν επι
τυχής διά τήν εύόδωσιν τοϋ όλου έργου.

"Λρθρον 7.
Λόγω τοϋ επείγοντος τοϋ έργου προβλέπεται, ΰπό τών 

διατάξεων τοϋ έν λόγω άρθρου, ή κατά πκρέκκλισιν τών κει
μένων διατάξεων προμήθεια τών απαραιτήτων οργάνων και 
μέσων έκτελέσεως αΰτοϋ.

"Λρθρον S.
Διά τοϋ άρθρου τούτου προβλέπεται όπως χί λεπτομέρεια.! 

εφαρμογής τοϋ παρόντος Νόμου ρυθμίζωνται διά Προεδρι
κών Διαταγμάτων έκδιδομένων προτάσει τοϋ ‘Υπουργού 
Γεωργίας. Τέλος διά τοϋ άρθρου 9 ορίζεται ή ένχρξις ισχύος 
τοϋ νόμου άπό τής δημοσιεύσει.'): του διά τής Έφημερίδσς 
τής Κυβερνήσεως.

Έν Άθήναις τή 10 Μχΐσυ 197 /
Οί Υπουργοί

Οικονομικών
Ε. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ 

Έυποείου
1. ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΙΙΣ

Συντονισμού
Π. ΠΑΠΛΛΗΓΟΥΡΛΣ

Δικαιοσύνης"
Κ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ

Γ εωενίαε
I. Μ Π ΟΥΤ0Σ

ΣΧΕΙΔΙΟΧ ΝΟΜΟΥ
Περί Αμπελουργικού Κτηματολογίου.

"Αιύρον !.
Σκοπός — Έννοια:.

1. Ή ί:’ αμπέλων φυτευμενή έγγειο; ιδιοκτησία ΰπόκειται 
εις κτημ.ατογράφη::ν. καταρτιζομένου αμπελουργικού -κτημα
τολογίου. προ; τον σκοπον; α απεικονίσει»; τή; πραγματική; 
καταστάσεω; τών αμπελώνων τή; Χώρα;, ό) ποιοτική; άςιο- 
λογήσεω; τούτων, γ) οργανώσεω; καί προγραμματιτμοΰ τή; 
αμπελοκαλλιέργεια; συμφώνω; προ; τά; χν όγκοι; τή; έτωτερ:- 
κή; καί ίσεύνού; αγορά; .καί ο απεικονίσει.,ε τών οερομένων 
ώ; ιδιοκτητών ή καλλιεργητών τών αμπελώνων.

2. Ο κτηματολογικό; χάρτη; τών αμπελώνων τή; Χώρα;, 
καλούμενο; έφεσή; Αμπελουργικόν Κτηματολόγιο·/, περιλαμ
βάνει : α) τά τυπογραφικά σχεδιαγράμματα τά περιεχοντα τήν 
γραςικήν καί γεωμετρικήν παράσταοιν έκαστου ουΤε.μενού οι’ 
αμπέλου αυτοτελούς τεμαχίου γή; (κτήματος) μετά τών 
οικείο.-/ κτηματολογικών καί άνά ιδιοκτήτην πινάκων, β) τπ 
κτηματολογικά δελτία τά περιεχοντα τού; φερομένου; ώ; ίίιο- 
κτήτα; ή καλλιεργητά; καί γ) τά εϊϊικά αμπελουργικά δελ- 
τία .καρτίλλας'ι τά περιλκμ; άνοντα άπαντα τά χαρακτηρι
στικά τών αμπελωνών στοιχεία ώς καί τό ποιοτικόν δυναμι- 

κόν τούτων.
3. Έκαστη Δημοτική ή Κοινοτική περιοχή έχε: Ιίιον Αμπε

λουργικόν Κτηματολόγιο*/, ςέρον τό όνομα τοϋ Δήμου ή-τής 
Κοινότητες.

Αρύρον 2.

Κτήμα τογρ ά ο η r ι; άμ.πελώι ων.
1. II κτηματογράφησι; συνιττατα: εί; την έν διαγράμμ.ατ: 

άπεικόνισιν τή; υφιστάμενη; πραγματική; καταστάσεω;, ήτοι 
τών φυτικών λεπτομερειών τού έίάφευ; (ρέματα, δρόμοι 
κλπ.), τών όρ'ΐων, τού έμίαίοϋ. ώ; καί εί; τήν άρίύμησιν έκα

στου τεμαχίου άμπελώνο;.

2. Εάν ο: αμπελώνες ευριίσκωνται ε π: εκτάσεων, α: οποία: 
παρεχιορήύηταν κατ’ εφαρμογήν τή; έποικιστικής ή περί ανα
δασμού νομούεσ:ας. οια τά; οποία; υπάρχει διάγραμμα οριστι
κή; διανομής. τό διάγραμμα· τούτο λαμ'σάνετα: ώ; δ ά σ. ς δια 
τήν. επί τού νέου διαγράμματος τή; ύπό κτηματογράφησι·. πε
ριοχή; τών αμπελώνων. χάρα-Ειν τών όσιων, τροποποιούμε·/·.·. 
ά-να/.όγω;. επ: τή όασει τών έν τώ μεταξύ γινομένων έπί τοϋ 
εδάφους μεταοολών. Διά τού; αμπελώνα; τού; κειμένους έπί 
εκτάσεων μή προερχόμενων έκ τή; έφαψ,ογή; τή; έποικιστι- 
κή; ή περί αναδασμού νομούεσ:α; άποτυποϋτα: ή ίιαπιστουμένη 
κατά τόν χρόνον τή; κτηματογραφήτεως πραγματική ν.ατάστ/- 
σι; τών όσιων τού κτήματος.

3. II κτηματογράφησι; τών άμπε/.ώνων ενεργείτα: πασά 
τών I οπογσαφικών Συνεργείων τή; Υπηρεσία; Τοπογρασι- 
κή; τοϋ Υπουργείου Γεωργίας, τή όοηύεία όριοδεικτών ύπο- 
δεικ.ομένων υπο τή; οικεία; Κοινότητες και επιλεγόμενων έκ 
τών κατοίκων αυτή; τών πλέον ενημερωμένων έττί πή; πραγμα
τική; καταστάτεω; τών άμπε/.ώνων τή; Κοινότητες. II άμοι- 
οή τών όριοδεικτών καύ ορίζεται διά κοινή; άποφάσεω; τών
Υπουργών ϋικ.ονομ.ικών καί Γεωργία;.

4. Τά ώ; άνω Τοπογραφικά Συνεργεία προόαινοντα παραλ- 
λήλω; προ; κτημαποκράφησιν και εί; πήν σύντας:. τνύ κτην.:·- 
τολογικοΰ πίνακο; εϊ; τόν όποιον αναγράφονται οί φερόμενο: 
ώ; ιδιόκτητα: τών αμπελώνων.

5. Η κτηματογράφησι; ενεργείτα: τμτμ.ατικώς. ί: άποφα- 
σεω; τοϋ Υπουργού Γεωργίας, όάσει προγράμματος καταρτι- 
,ομένου ϋπο τή; Δ: ευύυνσεω; Δ εν δρ οκ η π ευ τ: κ ή ; και τή; Υ
πηρεσία; Τοπογρ αφ ικής.

(λ Δημόσια: Ύπτρεσίαι. Υπηρεσία: Όργσ.ιτμών Τυπι
κή; Λυτοίιοικήσεω; ω; καί Υπησοσια: Νομικών II ροτωπι·.· 
Δημοσίου Δικαίου, ΰποχρεοϋ.τα: όπως χορηγούν εί; τήν Ύπη 
ρεσίαν Τοπογραφικήν τού Υπουργείου Γεωργία; αντι'γραφ 
έκίιίόμενα άτελώς. πάντων τών παρ’ αύταϊς τυχόν υπαρχόν
των κτηματολογικών στοιχείων.


