
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

Έπί σχεδίου Νόμου «περί καταργήσεως τοΰ Ειδικού Τα
μείου Εποικισμού, ρυθμίσεως θεμάτων αρμόδιό τη εσ:
"Υπουργείου Γεωργία: καί άλλων πινών διατάξεων».

Πρός την Βουλήν των Ελλήνων
_\ιά τοΰ παρόντος σχεδίου Νόμου, το οποίον υποβαλλ.ομεν 

ενώπιον υμών —ρός έγκρισιν. άφ’ ενός μέν λαμβάνεται. μέ- 
,.^να διά τήν δημιουργίαν προϋποθέσεων ορθολογικής χωρο
ταξικής κατανομής' των γαιών εν τη /ώρα καί καλυτέρας 
-•εωο'Ί'κή: άξιοποιήσεως των έξ αυτών καλλιεργησίμων, 
ά-y ετέρου δέ ρυθμίζονται θέματα άφορώντα εις τήν έπί- 
σπευσιν τη: τακτό ποιήσεως εκκρεμοτήτων έτεί εκτάσεων 
-αρ αχ ωρηθεισών κατ’ εφαρμογήν τοΰ ’Αγροτικού Νό-
θ'. j'J· ^ (

Συνκεκοιαένω:, αί βασικαί διατάξεις τοΰ Νομοσχεδίου 
τούτου άφοροΰν εις τάς μεταβιβάσεις γαιών. εις τήν έδα- 
τολογικήν αυτών άναγνώρισιν καί καταγραφήν καί εις τήν 
όειστικήν νομικήν κατοχύρωσιν δικαιωμάτων επι καλλ.ιερ- 
--7σινιών γαιών. αποτελούν δέ μέρος θεσμικών ρυθμίσεων 
διά τήν έγγειον άναδιάρθρωσιν εις τήν χώραν μας έντεταγμέ- 
νων εις εν γενικώτερον πρόγραμμα τοΰ Ίπουργειου Γεωρ
γίας προς έξασφάλισιν τής απαραιτήτου υποδομής διά τήν 
άνάπτυξιν τής ' Ελληνικής Γεωργίας.

Έπισημαίνεται ότι-α'ι διατάξεις τοΰ νομοσχεδίου αύτοϋ 
είναι μεγίστης σημασίας διά τήν έγγειον διάρθρωσιν εις τήν 
/ώραν μας διότι άφοροΰν εις τήν λήύιν μέτρων διά τών όποιων 
θά αύξηθή ή κινητικότης τής γεωργικής γής μέ αποτέλεσμα 
τήν' έξασφάλισιν συνθηκών βιωσιμότητος τών γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων καί θά έπιταχυνθή ή νομική κατοχύρωσις 
τών δικαιωμάτων τών αγροτών έπί τών παραχωρηθεισών 
εις αυτούς γαιών.

Τά ανωτέρω μέτρα αναμένονται νά ληφθοΰν το ταχύ- 
τερον άπο τό σύνολον τών άγροτών τής χώρας μας.

Πέραν τούτων διά τοΰ ύπ’ οψιν νομοσχεδίου προβλέπεται 
τό πρώτον διά τήν χώραν μας ή έκτέλεσις τοΰ άποφασιστικής 
σημασίας έργου τής χαρτογραφήσεως τών εδαφών τής 
τής χώρας τό όποιον έκτος τοΰ δτι αποτελεί τήν βάσιν τής 
εις επιτελικήν κλίμακα όργανώσεως τής γεωργικής, δασικής 
καί κτηνοτροφικής παραγωγής, παρέχει τήν επιστημονικήν 
υποδομήν δι’ έργα έγγειου βελτιώσεω: κλπ. κατά τά εί- 
δικώτερον εις τά άρθρα 7 καί 8 τής παρούσης εκτιθέμενα.

Διά τούς άνωτέρω λόγους θεωροϋμεν ότι τό Νομοσχέδιου 
τοϋτο είναι ιδιαιτέρας σημασίας καί ύφίσταται ανάγκη διά 
τήν όσον τό δυνατόν ταχυτέραν θεσμοθέτησιν τών διατάξεων 
αύτοϋ, δι’ ο καί παρακαλοϋμεν όπως μεριμνήσητε διά τήν 
έπιψήφισιν αύτοϋ μέ τήν συνοπτικήν διαδικασίαν πού προ- 
βλέπεται ύπό τών διατάξεων τής παραγράφου 5 τοΰ άρθρου 
>6 τοϋ Συντάγματος έν συνδυασμώ προς τό άρθρον 81 
τοΰ Κανονισμού τής Βουλής.

Εΐδικώτερον έπί τοΰ ύπό κρίσιν νομοσχεδίου έκτίθενται 
τά κατωτέρω :

Άρθρον 1. Το ειδικόν τέλ.ος εποικισμού προβλέπεται ύπό 
τοϋ άρθρου 220 τοϋ ’Αγροτικού Κώδικος, ώς τοϋτο έτρο- 
ποποιήθη καί συνεπληρώθη διά τοϋ άρθρου 9 τοΰ Α.Ν. 1832/ 
51, άρθρου 30 Ν.Δ, 37S4/57 καί υπό τοϋ Ν. 246/76, κα- 
Οωρίσθη δέ κατ’ άρχάς εις ποσοστόν 50% (άρθρον 29 Α.Ν. 
28S0 41 ) έπί τής διαφοράς μεταξύ τιμής κτήσεως τών κλ.η- 
ρουχικών εκτάσεων καί τής άξίας αυτών κατά τον χρόνον 
τής μεταβιβάσεως, μειωθέν εις ποσοστόν 10% διά τοϋ ώς 
άνω άρθρου 9 τοϋ Α.Ν. 1832/51. Τό αύτό τέλ.ος έπιβάλλεται 
καί διά τάς. κατά τάς διατάξεις τοϋ άρθρου 15 τοϋ Ν.Δ. 
395S/59, έπτκυρώσεις άνωμάλων δικαιοπραξιών μετα- 
βιβάσεως κληρουχικών έκτάσεων.

Ή επιβολή τοΰ τέλους τούτου έθεσπίσθη πρός τόν σκο
πόν όπως άποτρέψη τάς πωλήσεις τών κληρ ουχικών έκ
τάσεων.

Σήμερον όμως έξέλειπεν ό ώς άνω σκοπός καί έπιβά/λεται 
ή καταργησις τοϋ τέλ.ους έποικισμοϋ. καθόσον έπιδιούκεταί

ή μεγένθυνσις των γεωργικών εκμεταλλεύσεων 
ένδεικνυομένού" τρόπου. *··-.,· · — - *·—"·*-

Διά τής καταργήσεωςτοϋ ή/ λόγω τέλους θά : 
αί μεταβιβάσεις μικρών γεωργικών έκτάσεων κ

διά παντός"

ένθαρυνθοϋν 
αί οΰτω θά

έπιτευχθή ό στόχος τής δημιουργίας μεγάλ,ων άνταγωνιστικών
γεωργικών έκμεταλλ,εύσεων. ’Επίσης διά τής έν λόγω καταργή 
σεως. έν συνδυασμώ μέ τάς διά τοΰ άρθρου 12 τοΰ παρόντος 
παρεχομένας φορολ,ογικάς διευκολύνσεις, 0ά νομιμοποιη
θούν αί μέχρι σήμερον άνωμάλως γενόμεναι μεταβιβάσεις 
δοθέντος ότι ή ΰπαρξις τοϋ τέ/.ους τούτου εμποδίζει τούς
ένδιαφερομένους νά έπιδιώξουν τήν 
μεταβιβάσεων.

έπικύρωσιν τών ώς άνω

Διά τών διατάξεων τών παραγράφων 2 καί 3 τοΰ αύτοϋ 
άρθρου προβλέπεται ή διαγραφή τών μέχρις τής ένάρξεως 
τής ισχύος τούτου οφειλών, έξ ειδικού τέλους εποικισμού ώς 
καί ή διαδικασία διαγραφής τών βεβαιωθεισών ένεργουμένης' 
οΐκοθεν ύπό τών Δημοσίων Ταμείων καί συμφώνους πρός 
έκδοθησομένην άπόφασιν τοΰ Υπουργού τών Οικονομι
κών.

“Αρθρον 2.Διά τοΰ άρθρου τούτου προβλέπονται ή κατάργη- 
σις τοΰ Ειδικού Ταμείου ’Εποικισμούς Νομικού Προσώπου 
Δημοσίου Δικαίους ώς καί ή ρύθμισις τών προκυπτόντων έκ 
τής καταργήσεως τούτου θεμάτουν. Ή κατάργησις τού 
Ταμείου τούτου είναι άναγκαία συνέπεια τής διά τοΰ άρθρου 
1, έπερχομένης σημαντικωτάτης μειώσεως τών εσόδων 
του.

Σημειοΰται ότι ύπό τοΰ Νόμου προβλέπονται τά τής 
άντιμετωπίσεως τών δαπανών τοΰ έξυπηρετουμένου ύπό 
τοΰ καταργουμέ/ου Ταμείου Έποικιστικοϋ, έργου, ώς καί 
τά τής τακτοποιήσεως τοΰ μισθοδοτουμένου ύπό τούτου 
προσωπικού (άρθρα 3 καί 4).

“Αρθρον 3. Διά τοϋ άρθρου τούτου προβλέπεται ή μετα
φορά άπό 1.1.1978 τών έπί συμβάσει υπαλλήλων τών 
προσλ.ηφθέντων δυνάμει τοϋ Ν.Δ. 1189/1972 διά τήν 
έπιτάχυνσιν τοϋ έργου τής έκδόσεως τών οριστικών τίτλων 
κυριότητος, έκ τοΰ Ειδικού Ταμείου Εποικισμού, εις τό 
'Υπουργείου Γεωργίας. 'Η αλλαγή τοΰ φορέως κατέστη 
έπιβεβλ.ημένη μετά τήν δημιουργουμένην έκ τής καταργή
σεως τοϋ ειδικού τέλους εποικισμού οικονομικήν άδυναμίαν 
τοΰ Ταμείου λόγω τής μεγίστης μειώσεως τών εσόδων του 
νά άντιμετωπίση τήν έκ τών υπαλλήλων τούτων προκαλ,ου- 
μένην δαπάνην.

Άρθρον 4. Διά τοΰ άρθρου τούτου, έν όψει τών προεκ.τε- 
θέντων, προβλέπεται ή παρά τοΰ τακτικού προϋπολογισμού 
άρμοδιότητος 'Υπουργείου Γεωργίας, άπό 1.1.1978 άνάλ.ηψις 
άπασών τών δαπανών τοΰ καταργουμένου ταμείου.

“Αρθρον 5. Διά τοΰ άρθρου τούτου (παρ. 1 καί 3) προ- 
βλέπεται ή έντός διετίας άπό τής δημοσιεύσεως τοϋ παρό
ντος πρόσλ.ηψις έπί σχέσει έργασίας ’Ιδιωτικού Δικαίου 
καί έπί διετή συμβάσει διοικητικού καί τεχνικού προσω
πικού.

Εΐδικώτερον διά τής παραγράφου 1 προβλέπεται ή πρόσ- 
λ.ηψις 165 έν συνόλ.ω διοικητικών, τεχνικών καί λογιστικών 
ύπαλλ.ήλ.ων προοριζομένων διά τάς περιφερειακάς ύπηρεσίμς, 
διά τήν έπιτάχυνσιν τοϋ έργου τής έκδοσεους τών έναπο- 
μεινάντων 220 χιλ.ιάδων οριστικών τίτλων κυριότητος. Έκ 
τών υπαλλήλων τούτων 25 διοικητικοί πτυχιοϋχοι Άνωτάτων 
Σχολών θά χρησιμοποιηθούν παρά τής Διευθύνσεως Εγγείου 
Ιδιοκτησίας διά τήν νομικοδιοτκητικήν έξυπηρέτησιν τοϋ 
ώς άνω έργου καί οί ΰπόλ,οιποι 140, έξ ών 9 ’Αγρονόμοι 
Τοπογράφοι Μηχανικοί τοϋ Πολυτεχνείου, 120 εργοδηγοί 
καί 6 σχεδιασταί Μέσων Τεχνικών Σχολών ώς καί 5. λο
γιστικοί υπάλληλοι Άνωτάτων Οικονομικών Σχολών παρά 
τής 'Υπηρεσίας Τοπογραφικής τού 'Υπουργείου Γεωργίας 
πρός συγκρότησιν τών οικείων Τυπογραφικών Συνεργείων 
πρός έξυπηρέτησιν τοϋ αύτοϋ έργου (οριστικά! διανομαί 
άγροκτημάτων καί συνοικισμών).

Διά τών παραγράφων 2, 4, 5, 6 καί 7 τοΰ αύτοϋ άρθρου 
προβλέπονται τά προσόντα, προϋποθέσεις, ό τρόπος προσ-
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λήψεως τοΰ προσωπικού ώς καί ή κατανομή καί τοποθέτησις 
τούτον άναλόγως των κατά περιφέρειαν υπηρεσιακών ανα
γκών.

’Επίσης προβλέπεται ή έτησία έκτος έδρας άποζημίωσις 
τούτου δι’ έκτέλεσιν υπηρεσίας ώς καί ή καταβαλλόμενη 
ήμερησία άποζημίωσις.

Άρθρον 6. Διά τοΰ άρθρου τούτου ττροβλέττεται ή έντός 
διετίας άττό τής δημοσιεύσεως τοΰ —αρόντος πρόσληψις 5 
διοικητικών ΰτταλλήλων πτυχιούχων Άνωτάτων Σχολών 
έττί σχέσει εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου καί έττί διετή συμ- 
βάσει προς ενίσχυσή τοΰ Νομικού Τμήματος τής Κεντρικής 
'Υπηρεσίας τής Γενικής Δ/νσεως Δασών καί Δασικού 
Περιβάλλοντος τοΰ οποίου το ΰπηρετοϋν σήμερον προσωπικόν 
κρίνεται ανεπαρκές διά τήν άντιμετώπισιν καί ταχυτέραν 
περαίωσιν τών έκ τής εφαρμογής τής δασικής νομοθεσίας 
προκυπτόντων πολλών σοβαρών νομικών θεμάτων καί 
ιδιαίτερα ιδιοκτησιακών. Ώς προς τά προσόντα, προϋ
ποθέσεις καί τρόπον προσλήψεως τοΰ προσωπικού αύτοϋ 
εφαρμόζονται αί διατάξεις τών παραγράφων 2, 4 καί 6 τοΰ 
προηγουμένου άρθρου.

"Αρθρα 7 καί 8. Έπί τών άρθρων τούτων έκθέτομεν τά 
άκόλουθα :

Ή χαρτογράφησις τών εδαφών τής χώρας άποσκοπεΐ 
εις την εξέτασή τών ιδιοτήτων τοΰ εδάφους, τήν έκτίμησιν 
τών παραγωγικών δυνατοτήτων αύτοϋ- καί ~τόν προσδιο
ρισμόν, μέ φυσικά κριτήρια τοΰ καταλληλοτέρου συστή
ματος καλλιέργειας καί έκμεταλλεύσεως έκάστου άγροΰ, 
δάσους καί βοσκοτόπου.

Κατά συνέπειαν ή χαρτογράφησις τών εδαφών έκτος τοΰ 
ο τι αποτελεί τήν βάσιν τής εις έπιτελικήν κλίμακα οργα- 
νώσεως τής γεωργικής, δασικής καί κτηνοτροφικής παρα
γωγής, παρέχει καί τήν έπιστημονικήν υποδομήν δι’ έργα 
έγγειου βελτιώσεως, διά τήν λίπανσιν, τήν άναδιάρθρωσιν 
τών καλλιεργειών, τον αναδασμόν τών γαιών, διά τάς ανα
δασώσεις καί διά τήν βελτίωσιν τώγ. βοσκών.

Ή χαρτογράφησις τών έδαφών είναι έπίσης απαραίτητος 
καί εις άλλους τομείς όπως ή χωροταξία, ή οδοποιία, ή πο
λεοδομία, ή έθνική άμυνα, ή πληθυσμιακή πολιτική καί ή 
πιστωτική προς τήν Γεωργίαν πολιτική τοΰ Κράτους.

Διά τούς άνωτέρω λόγους αί περισσότεραι τών άνεπτυγ- 
μένων καί άναπτυσσομένων χωρών έχουν ήδη συντάξει έδα- 
φολογικούς χάρτας. 'Η Ελλάς αποτελεί σήμερον εις τον 
τομέα αυτόν σπάνιάν έξαίρεσιν.

Ή έδαφολογική χαρτογράφησις διά νά είναι πρακτικώς 
χρήσιμος πρέπει άφ’ ένός μεν νά είναι αρκετά λεπτομερής, 
άφ’ ετέρου δέν νά βασίζεται εις τήν έπιστημονικήν ερευ
νάν.

Ώς εκ τών ανωτέρω, έπιστημονικώς ορθή καί πρακτικώς 
χρήσιμος χαρτογράφησις έδαφών δύναται νά έκτελεσθή μόνον 
άπό κρατικούς φορείς.

Τά χαρακτηριστικά τοΰ έργου τής χαρτογραφήσεως τών 
έδαφών τά όποια καθορίζουν τόν τρόπον έκτελέσεώς του 
καί τον φορέα αύτοϋ είναι τά κάτωθι :

Είναι έργασία έπιστημονική, έπίπονος καί έκτελουμένη 
κατά ποσοστόν 80% εις τήν ύπαιθρον ύπό δυσμενείς συν- 
θήκας.

Χρειάζεται σοβαράν έρευνητικήν υποδομήν καί συνεχή 
βελτίωσιν τών χρησιμοποιουμένων συστημάτων ταξινομή- 
σεως καί άξιολογήσεως τών έδαφών.

'Η πλήρης άξιοποίησις τών έοαφολογικών χαρτών ύπό 
των αρμοδίων φορέων απαιτεί εϊδικώς έκπαιδευυένον προ
σωπικόν.

’Απαιτεί συνεργασίαν τών οικείων Άνωτάτων ’Εκπαι
δευτικών 'Ιδρυμάτων καί Υπηρεσιών καί Ιδρυμάτων τοΰ 
'Υπουργείου Γεωργίας.

Κατά τά άνωτέρω τό έργον θά έκτελεσθή κυρίως άπό 
ειδικώς έκπαιδευμένους νέους επιστήμονας, οί όποιοι θά 
προσληφθοϋν μέ σύμβασιν ιδιωτικού δικαίου, καί άπό εί- 
δικευομένους φοιτητάς, έργαζομένους έποχιακώς (άρθρον 7 
παρ. 2, 3 καί 7).

Μετά τόν διορισμόν των είς τό δημόσιον τό πλεΐστον 
τών χαρτογράφων θά τοποθετήται εις 'Υπηρεσίας αί όποιαι 
χρησιμοποιούν τούς χάρτας καί ούτω θά έπιτυγχάνεται άφ’ 
ένός μέν ή πλήρης άξιοποίησις τοΰ έργου, άφ’ ετέρου δέ θά 
έξασφαλίζεται ή άπαραίτητος άνανέωσις τοΰ προσωπικού 
(άρθρον 8).

Μικρός πυρήν. προσωπικού θά άπαρτισθή ύπό μονίμων 
ειδικών έδαφολόγων τού 'Υπουργείου Γεωργίας, έκ τών ήδη 
ύπηρετούντων, καί έκ τών διοριζομένων ώς μονίμων ύπαλ- 
λήλων χαρτογράφων. Κατά τόν τρόπον αύτόν θά έξασφα- 
λίζεται ή συνέχισις τού έργου.

Προς τόν σκοπόν παροχής έπιστημονικών κατευθύνσεων, 
διά τής έκτελέσεώς εϊδικώς έρευνητικών προγραμμάτων, 
τής όλοκληρώσεως ώρισμένων φάσεων τών χαρτογραφικών 
έργων ώς καί τής έκπαιδεύσεως τού έπιστημονικοϋ προ
σωπικού, τό έργον θά έκτελεσθή άπό κοινού μεταξύ τοΰ 
’Εργαστηρίου Γεωργικής Χημείας ’Εδαφολογίας τής Άνω- 
τάτης Γεωπονικής Σχολής ’Αθηνών καί τής Δ/νσεως Γεωρ
γικών ’Ερευνών τοΰ 'Υπουργείου Γεωργίας.

Τό ώς άνω’Εργαστήριον έχει μακράν πείραν έπί τών χαρτο
γραφήσεων τών έδαφών (ά.ρθρ. 7 παράγραφος 1).

Ώς έκ τής φύσεως τού έργου ό άνωτέρω συνδυασμός Ά- 
νωτάτου ’Εκπαιδευτικού 'Ιδρύματος καί 'Υπουργείου Γεωρ
γίας είναι ό άριστος δυνατός καί ύπήρξεν άπολύτως έπι- 
τυχής είς άλλας χώρας. Διά τούς αύτούς λόγους ή έπιστη
μονική κατεύθυνσις και συντονισμός τού έργου ανατίθεται 
είς αρμόδιον καθηγητήν τής Άνωτάτης Γεωπονικής Σχο
λής ’Αθηνών (άρθρον 7 παράγρ. ) Διά τής έν λόγω συν
εργασίας θά έπιτευχθή ή ένεργός συμμετοχή τοΰ δυναμικού 
τής Άνωτάτης Γεωπονικής Σχολής Αθηνών είς τήν προσπά
θειαν τής γεωργικής άναπτύξεως τής χώρας όπως συμβαίνει 
είς όλας σχεδόν τάς προηγμένας χώρας.

Τό' έργον θά άπαιτήση τήν συνεχή έκπαίδευσιν καί ένη- 
μέρωσιν.τοΰ προσωπικού. Διά τόν λόγον τούτον υπάρχει 
πρόβλεψις διά τήν χρησιμοποίησιν έλλήνων καί ξένων εκ
παιδευτικών (άρθρον 7 παράγρ. 10).

Τό έπιστημονικόν προσωπικόν τό όποιον θά άπασχο- 
ληθή εις τό έργον θά είναι κυρίως γεωπόνοι καί δασολόγοι 
μέ ηύξημένην έκπαίδευσιν είς τήν έδαφολογίαν. Μικρός 
άριθμός γεωλόγων, χημικών καί τοπογράφων θά άπαιτηθή 
διά τήν ύποβοήθησιν τού όλου έργου.

Οί φοιτηταί έργαζόμενοι είς τό έργον θά άσκοϋνται πρα
κτικώς ώστε μετά τήν λήψιν τοΰ πτυχίου των νά άναλαμβά- 
νουν ύπεύθυνον έργασίαν είς τό έργον.

Είς ώρισμένας φάσεις τού έργου θά άπαιτηθοΰν τεχνΐται 
καί έργάται έντασσόμενοι είς τάς άντιστοίχους ομάδας υπαί
θρου καί έργαστηρίου.

Μικρός άριθμός διοικητικού καί λογιστικού προσωπικού 
θά άναλάβη τήν έξυπηρέτησιν τοΰ έργου.

Άρθρον 9. Διά τής διατάξεως τού άρθρου τούτου σκο- 
πεΐται όπως παρασχεθή ή άπαιτουμένη νομοθετική έξου- 
σιοδότησις είς τό Ύπουργεΐον Γεωργίας διά τήν σύστασιν 
δέκα (10) όργανικών θέσεων καθαριστριών έπί σχέσει 
έργασίας ’Ιδιωτικού Δικαίου άορίστου χρονικής διάρκειας 
προς άντιμετώπισιν τών άναγκών καθαριότητος τών Γρα
φείων καί λοιπών χώρων τών καταστημάτων είς άτινα στε
γάζονται αί Κεντρικαί 'Υπηρεσίαι τού 'Υπουργείου.

Αί ύπηρεσίαι αύται κατόπιν τής κατά τά τελευταία έτη 
άναπτύξεως τών έκ τού εύρους τών αρμοδιοτήτων των στε
γάζονται νΰν είς πέντε κτίρια, ωφελίμου έπιφανείας ώς 
κατωτέρω δι’ έκαστον τούτων άναγράφεται ήτο:
α) Άχαρνών 2 
β) Μενάνδρου 22 
γ) Χαλκοκονδύλη 
δ) Ίπποκράτους 3 
ε) Μυλέρου 2.

επιφ.
»
»
»
»

6.000 τ. μ 
4.400 » » 
1.650 » » 
3.300 » » 
3.200 » »

Διά τήν καθαριότητα τών ώς άνω χώρων άπασχσλοΰνται 
σήμερον έν συνόλω τεσσαράκοντα οκτώ (48) καθαρίστρια·., 
αΐτινες καλύπτουν θέσεις προβλεπομένας ύπό Ν. 2314/53 
καί τών είς έκτέλεσιν τούτου έκδοθεισών κοινών άπο- 
φάσεων τών 'Υπουργών Οικονομικών καί Γεωργίας.
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'Η αδυναμία άντιμετωπίσεως τής καθαριότητος των ώς 
άνω εκτεταμένων χώρων δ'.ά των ύπηρετουσών καθαριστριών 
αΐτινες — αρά τήν έπί 5ωρον ήμερησίαν άπασχόλησίν των. 
δεν δύναται νά άνταπεξέλθουν εις τήν ευπρεπή καί άρμόζουσαν 
εις Δημοσίαν Υπηρεσίαν έμφάνισιν, έπιβάλουν τήν συμπλή- 
ρωσιν τοϋ άπαιτουμένου άριθμοϋ καθαριστριών διά 10 
είσέτι τοιούτων τοϋ άριθμοϋ τούτου θεωρούμενου, μέ αύστηράν 
κρίσιν τών αναγκών ώς ελάχιστου ορίου.

"Αρθρον 10. Διά τοϋ άρθρου τούτου ορίζεται ότι χί 
τάσης φύσεως άποδοχαί τοϋ διά τοϋ ύπ’ όψιν νομοσχεδίου 
προσλαμβανομένου προσωπικού ώς καί τό κατά τάς δια
τάζεις τοϋ άρθρου 3 του τταρόντος μεταφερομενον εις το 
Ύπουργεϊον Γεωργίας καθορίζονται συμφώνους πρός τάς 
διατάζεις τοϋ Ν.Δ. 1198/1972 «περί τοϋ τρόττου ρυθμίσεως 
τών όρων αμοιβής καί εργασίας τοϋ έπί σχάσει εργασίας 
’Ιδιωτικού Δικαίου τοοσωτικοϋ τοϋ Δημοσίου, τών Ο.Τ.Α. 
καί Ν.Π.Δ.Δ. καί τροτοτοι ήσεως διατάξεων τής τερί 
συλλογικών συμβάσεων εργασίας νομοθεσίας».

"Αρθρον 11. Διά τής τροστιθεμένης διά τού άρθρου 
τούτου διατάξεως εις τό άρθρο 3 τοϋ Ν. 331/1976 «τερί 
τροτοτοι ήσεως καί συμτληρώσεως τοϋ Ν.Δ. 130/1974 
«τερί ρυθμίσεως θεμάτων άτοστραγγισθεισών γαιών λίμνης 
Βοϊβηίδος (Κάρλας) καί ρυθμίσεως συναφών θεμάτων» 

“σκοτεΐται ή νομική ~κάλυψις_τής~ καταβολής τών εξόδων εις 
τά ότοϊα ύτεβλήθησαν οί αΰΟαιρέτως καλλιεργήσαντες καί 
στείραντες διά δημητριακών κατά τήν καλλιεργητικήν τε- 
ρίοδον 1975-1976, γαίας' τής τρώην λίμνης Κάρλας, τε- 
ριφερείας Λαρίσης καί Μαγνησίας τερί ών ή ύτ’ άριθ. 
357/9.11.1976 άτόφασις τής έξ 'Υπουργών Οικονομικής 
Έτιτροτής.

"Αρθρον 12. Διά τοϋ άρθρου τούτου σκοτεΐται ή τακτο- 
τοίησις τών υφισταμένων εκκρεμοτήτων ώς τρός τάς γε- 
νομένας άνωμάλους δικαιοτραξίας, «τερί ών αί διατάξεις 
τοϋ Ν.Δ. 3958/59 (ΦΕΚ 133Α/1959) καί τάς τοιαύτας
άφορώσας μεταβιβάσεις γεωργικών κλήρων εις έκτέλεσιν 
τροσυμφώνου καταρτισθέντος μέχρι τής δημοσιεύσεως τοϋ 
παρόντος. Προς τούτο παρέχεται τό εύεργέτημα τής κατα
βολής τοϋ όφειλομένου φόρου μεταβιβάσεως εις τρεις ΐσο- 
πόσους ετήσιας άτοκους δόσεις, υπό τοϋ έκ προσυμφώνου 
αγοραστού ή τοϋ αίτουμένου τήν επικύρωσή ΰπό τήν προϋ- 
πόθεσιν ότι ή σχετική φορολογική δήλωσις θά ύποβληθή 
εντός προθεσμίας ενός έτους από τής ένάρξεως τής ισχύος 
τού παρόντος.

Διά τοϋ λαμβανομένου ώς άνω μέτρου καί ύπ’ οψει ότι 
διά τοϋ άρθρου 1 τοϋ παρόντος καταργεϊται' τό ειδικόν 
τέλος Εποικισμού (10% έπί τής αξίας τής μεταβιβαζο- 
μένης έκτάσεως), τό όποιον άπετέλει σοβαρόν έμπόδιον 
τής τακτοποιήσεως τών ώς άνω μεταβιβάσεων, έλπίζεται 
βασίμως ότι αύται θά τακτοποιηθούν. Περαιτέρω ύπό τών 
διατάξεουν τοϋ άρθρου τούτου προβλέπεται ότι ή φορολογική 
αύτη δήλωσις θά έχη ΐσχύν έπί εννέα μήνας άπό τής ή μέρας 
έπιδόσεως ταύτης είς τόν Οικονομικόν "Εφορον καί τούτο 
θεσπίζεται υπέρ τοϋ υπέρ ου ή μεταβίβασις (άγοραστοϋ), 
καθ’ όσον τό δυνατόν τό μεταβιβαζόμενον άκίνητον κατά 
■ ην έπικύρωσιν τής μεταβιβάσεως ή σύναψιν τοϋ έκ προ- 
συμφοόνου συμβολαίου νά έχη μεγαλυτέραν αξίαν τής δη- 
λωθείσης τοιαύτης.

"Αρθρον 13. Διά τοϋ άρθρου τούτου προβλέπεται άπαλ- 
λαγή άφ’ ένός μέν έκ τελών χαρτοσήμου τών κδιδομένων 
τίτλων κυριότητος τών κλήρων καί τών πράξεων μεταγρα
φής αυτών καί έγγραφής υποθήκης υπέρ τοϋ Δημοσίου προς 
επισπευσιν τοϋ έργου έκδόσεως, έπιδόσεως, μεταγραφής 
τών τίτλων τούτων (παράγραφος 1), άφ’ ετέρου δέ έκ φόρου

μεταβιβάσεως γαιών πρός αύτοκαλλιεργητάς κατά κύριον 
έπάγγελμα γεωργούς ή πρός κτηνοτρόφου: ύπό τόν όρον 
τής έπί δεκαπενταετίαν παρ’ χύτών ή τών καθολικών δια
δόχων των γεωργικής ή κτηνοτροφικής εκμεταλλεύσεως τών 
μεταβιβαζομένων γαιών (παράγραφος ΐ). Ή διάταξις τής 
παραγράφου 2 άποσκοπεϊ εις τήν αυξησιν τών μεταβιβά
σεων πρός αύτοκαλλιεργητάς γεωργούς ή προς κτηνοτρό- 
φους γαιών άνηκουσών εις πρόσωπα τά όποια, είτε λόγω 
κυρίας άπχσχόλησεόυς των είς έξωγεωργικόν επάγγελμα 
ή άλλης αδυναμίας όφειλομένης είς ανεπαρκή έγγειον ιδιο
κτησίαν, έλλειψιν ενεργών άτόμων πρός γεωργικήν άπασχό- 
λησιν, γεωργικού εξοπλισμού καί άλλων προϋποθέσεων έπι- 
χειρηματικής γ-εωργοεκμεταλλεύσεως δέν είναι είς θέσιν 
νά άξιοποιήσουν τάς γαίας των γεωργικώς ή κτηνοτροφικώς 
καί έπιθυμοϋν νά τάς μεταβιβάσουν. ’Αποβλέπει, έν άλλοις 
λόγ'οις, είς τήν μετατόπισιν τής κυριότητος παραγωγικών 
γαιών πρός τούς φυσικούς χύτών φορείς, ήτοι γεωργούς 
ή κτηνοτρόφους κ.χτ’ επάγγελμα, χωρίς τήν άπχραίτητον 
προϋπόθεσιν τής παροχής τοϋ κινήτρου τής δανειοοοτήσεως, 
πρός μεγ'ένθυνσιν τών γεωργικών ή κτηνοτροφικών έκ- 
μεταλλεύσεών των τό όποιον, έάν έγενικεύετο διά τήν έν- 
θάρρυνσιν τής μεταβιβάσεους όλων τών γαιών τών άνη
κουσών εις άτομα μή δυνάμενα νά τάς άξιοποιήσουν, θά 
συνεπήγετο σοβαρωτάτας δημοσιονομικάς συνέπειας ώς 
έκ τής ανάγκης διαθέσεως τεραστίων κεφαλαίων πρός τόν 
σκοπόν τούτον εις τό διηνεκές.

"Αρθρον 14. Ή διά τοϋ άρθρου τούτου ρύθμισις προ- 
τείνεται διότι κατά τούς έκάστοτε γενομέυους διορισμούς 
Γεωτεχνικού προσωπικού παρατηρεΐται ότι οί φερόμενοι 
πρώτοι είς τούς πίνακας διοριστέων καί μή τοποθετούμενοι 
εις θέσεις τής προτιμήσεώς των δέυ προσέρχονται ν’ άνα- 
λάβουν ύπηρεσίαν, έάν δέ παρουσιασθοϋν καί άναλάβουν, 
μετ’ ολίγον παραιτούνται διότι έχουν τήν βεβαιότητα ότι 
θά περιληφθοΰν καί πάλιν είς τούς πίνακας διοριστέων κατά 
τούς άμέσως έπομένους διορισμούς. Δεδομένου δέ ότι έν 
τώ μεταξύ έχουν συμπληρωθή αί κεναί θέσεις τών μεμα- 
κρυσ μένουν καί άκριτικών ύττηρεσιακών μονάδων, ούτοι 
διά τής μεθόδου ταύτης έπιτυγχάνουν νά τοποθετηθούν 
είς εύνοΐκωτέρας καί τής προτιμήσεώς των θέσεις, είς βάρος 
τών συνυποψήφιων των.

Ούτως ή 'Υπηρεσία άναγκάζεται νά έκδίδη άλεπαλλήλους 
πράξεις διορισμού, νά άνακαλή καί έπανεκδίδη έτέρας μέχρι 
καταλήψεως όλων τών προκηρυχθεισών θέσεων.

Διά τής θεσπιζομένης διατάξεως σκοπεϊται, ή διά μιας 
καί μόνης πράξεως, πλήρωσις τών έκάστοτε προκηρυσσο- 
μέυων κενών θέσεων γεωτεχνικού προσωπικού, άφ’ ένός 
καί άφ’ έτέρου όπως οί κατά σύστημα έφαρμόζοντες τήν 
ώς άνω μέθοδον νά μή δύνανται νά έπιτύχουν τοϋ σκοπού 
των διοριζόμενοι δύο καί περισσοτέρας φοράς μέχρις ότου 
τοποθετηθούν είς θέσεις τής προτιμήσεώς των.

"Αρθρον 15. Τό άρθρον τούτο περιλαμβάνει τάς καταρ- 
γουμένας διατάξεις.

"Αρθρον 16. Τέλος διά τοϋ άρθρου τούτου ορίζεται ότι ή 
ισχύς τοϋ νομοσχεδίου άρχίζει άπό τής δημοσιεύσεως είς 
τήν ’Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως.

Έν Άθήναις τή 10 Μαίου 1977 
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