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Διά τοϋ παρόντος Νομού, ον εχομεν τήν τιμήν νά ύπο3ά- 
ζ.ωμεν ύμίν πρό: εγτ.ρισιν. άφ’ ενός μέν τροποποιείται. συμ- 
/τοοΰται καί :-.(·;δικοποιεΐται ή περί αναδασμού των αγρο

τικών κτημάτων νομοθεσία, άφ’ ετέρου δέ θεσπίζονται καί 
ένσωματοϋνται εΐ: αυτόν διατάζεις προβλέπουσαι τήν, διά 
τοϋ αναδασμού και λήγεως ετέρων μέτρων μεγέθυνσιν των 
-τωργιι.ών εκμεταλλεύσεων. Ουτω διά τοϋ προτεινομένου 
·. 'μο (ετέματος άπ .τκοπεΐται : α) ή συστηματικωτέρα καί 
πλέον εζρυθ’νες εφαρμογή τοϋ μέτρου τοϋ άναδασμοϋ, ύπό 
το οώς των συγχρόνων αντιλήψεων περί έγγείου αναδιαρ
θρώσεων. τής. έπί τοϋ μέτρου τούτου, μακράς (20ετοϋς) 
έαπειείχε. χαιτών επικοατουσών κοινωνικοοικονομικών συν
θηκών έν τη Χώρα ημών (Κεφ. Α' καί Β'), β) ή, επ’ ευκαι
ρία τής άναδιαταςεως τών κτηματικών μονάδων (αγροτε
μαχίων). δημιουργία γενικωτέρων προϋποθέσεων εντχτι- 
κωτέρας άζιοποιήσεως αυτών (Κεφ, Γ') καί γ ) ;ή παροχή, 
κινήτρων, διευκολύνσεων καί ή λήψις μέτρων διά τήν με- 
γέθυνσιν τής ύπαγομένης εις αναδασμόν έγγειου ιδιοκτη
σίας τών αύτοκαλλιεργητών (Κεφ. Λ'). Παρά τήν φαινο- 
.μενικήν ανεξαρτησίαν των. άπό πλευράς διαδικασίας έφχρ- 
μογηε των, τά δύο ταϋτα θέματα (άναδασμος καί μεγέθυν
σής) εμφανίζουν υψηλόν βαθμόν άλληλοσυν δέσεως, δι’ ό 
κχ ί, ύπό_τάς προρρηΟείσας_σονΟήκας κοινωνικοοικονομικάη 
κρίνετχι ότι είναι αδύνατος ή επιτυχία τοϋ νέου τούτου στό
χου (μεγεθύνσεως), άνευ τής παραλλήλου εφαρμογής τοϋ 
άναδασμοϋ ή άκόμη καλλίτερου άνευ τοϋ συνδυασμοϋ τής 
μεγεθύνσεως μετ’ αύτοϋ άφ’ ένος καί τής έκτελέσεως μικρών 
ή μεγάλων εγγειοβελτιωτικών έ'ργων άφ’ ετέρου. Ές άλλου 
ή θεσπιζομένη εις το νομοΟέτημα τοΰτο μεθοδική διαδικα
σία έρεύνης καί έξακριβώσεως, εντός πάντοτε τών συνταγ
ματικών πλαισίων, τού νομικού καθεστώτος έκάστης κτη
ματικής μονάδος, διευκολύνει τά μέγιστα τήν απόκτησιν 
κτηματολογικοϋ ύλικοΰ. διά τήν κατάρτισιν τεϋ έλλείποντος 
αγροτικού κτηματολογίου, τοϋθ’ όπερ άποτελεϊ, ώς γνω
στόν, πολύτιμον συμβολήν εις τήν άνέλιζιν τής Ιδιωτικής 
καί τής εθνικής οικονομίας τής Χώρας ήμών.

Ώς προς τούς κυρίους στόχους τοϋ νομοθετήματος, ούτοι 
εντάσσονται εις τά πλαίσια ενός γενικωτέρου προγράμματος 
θεσμικών ρυθμίσεων τοϋ 'Υπουργείου Γεωργίας διά τήν 
άναμόρφωσιν τής έγγειου διαρθρώσεως τής Χώρας, ήτις, 
άντιπροσωπεύουσα μίαν κατάστασιν σχέσεων μορφής, ποιό- 
τητος καί μεγέθους τοϋ παράγοντος «γη» προς τόν άνθρω
πον άφ’ ενός καί πρός τούς λοιπούς συντελεστάς παραγωγής 
άφ’ ετέρου ώς επίσης καί σχέσεων μεταξύ τών άνθρώπων 
εις ό,τι αφορά τήν χρήσιν καί τήν έκμετάλλευσιν αύτής, 
αποτελεί τήν βάσιν τήν υποδομήν προόδου τής ελληνικής 
γεωργίας καί γενικώτερον τής άναπτύξεως εις τόν αγρο
τικόν χώρον.

"Οσον άφορα τόν είδτκώτερον στόχον τοϋ άναδασμοϋ 
καί τήν σημερινήν εικόνα τής υφιστάμενης καταστάσεως έν 
προκειμένη), άναφέρεται ότι, κατά τά στοιχεία τής άπο- 
γραφής τοϋ 1971, έπί συνολικού αριθμού γεωργοεκμεταλ
λεύσεων 1.036.000 μέ μέσην ιδιοκτησίαν 34,5 στρέμματα, 
ό μέσος πολ.υτεμαχισμός κατά γεωργοεκμετάλλευσιν άνέρ- 
χεται εις 6,5 άγροτεμάχια.

Έκ τών στοιχείων επίσης τών μέχρι τοΰδε έκτελ.εσθέντων
αναδασμών έπί έκτάσεως 6.000.0U0 στρεμμάτων περίπου » ·<-προκύπτει οτι :

α) 'Ο μέσο; όρος τών αγροτεμαχίων άνά γεωργικήν έκ- 
μετάλλευσ.ν προ τοϋ άναδασμοϋ ήτο 10 τεμάχια

β) Ό μέσος όρος τών αγροτεμαχίων 
άνά γεωργικήν έκμετάλλευσιν μετά τόν ανα
δασμόν είναι 1,5 τεμάχια

γ) Τό μέσον μέγεθος αγροτεμαχίου πρό 
τοϋ άναδασμοϋ ήτο 2.5 στρέμματα

υ ) i ο vLiO·// a ; τbidla/j.'jj /.a-
_.τά, τόν. αναδασμόν, είναι^. ν^ ν.·,- --..—-^.- 16,0. στρέμματα^.
ώ. Σημειοϋται ότι ό αναδασμός ήρχισεν εφαρμοζόμενος άπό 

τοϋ 1953, μέχρι δέ τής 31.12.1976 έχει συντελεσθή έπί έκ
τάσεως 6.000.000 στρεμμάτων περίπου 950 κτηματικών 
ττεριοχών. Υπολογίζεται ότι τό σόνολον τής έκτάσεως τών 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων, χΐτινες εμφανίζουν είσέτι πο- 
λυτεμαχισμόν, ανέρχεται εις 12-.000.000 στρέμματα περί
που. Λέον νά τονισθή ότι ό αναδασμός, καθ’ εαυτόν, δεν 
άπυτε/.εΐ σκοπόν, αλλά μέσον ή έν έκ τών μέτρων, διά τήν 
βελτίωσιν τών συνθηκών παροχής υπηρεσίας τοϋ έγγειου 
κεφαλαίου εις τήν γεωργικήν έκμετάλλευσιν, αδιαμφισβη
τήτου θετικής προσφοράς εις τήν χύζτσιν τής παραγωγικό- 
τητος τούτου καί τών λοιπών συντελεστών τής παεχ/ωγής, 
ώς καί ε’ς τήν κατασκευήν τών εγγειοβελτιωτικών έ'ργων. 
Τό μέτρον τούτο επίσης δεν παρεμποδίζει ούτε άποδυναμώνει 
τήν προώθησιν έτέρων μέτρων ή προγραμμάτων, εχει δέ, 
άκόμη καί ύπό τάς σημερινάς προϋποθέσεις, άμεσα εύνοΐκά 
οικονομικά καί κοινωνικά αποτελέσματα, ώς καί χαμηλόν 
κόστος (350 δρχ./στρ.). 1/2,

Κατ’ έκτίμησιν πάντων τών ανωτέρω καί τής άνάγκης 
χαράξεως νέας άγροτικής πολιτικής διά τόν εκσυγχρονι
σμόν τής ελληνικής γεωργίας, παρεσχέθη ύπό τοϋ Συνταγ.- 
ματικοΰ νομοθέτου έ'ρεισμα διά τήν εφαρμογήν άναδασμοϋ 
καί τήν λήψιν μέτρων πρός άποφυγήν τής κατατμήσεως ή 
διευκόλυνσή τής άνασυγκροτήσεως τής ύπερμέτρως κατα
τετμημένης μικρας εγγείου ιδιοκτησίας (άρθρα 18 καί 117 
τοϋ Συντάγματος). Τούτων ούτως έχόντων, δεδικαιολο- 
γημένως τό νομοθέτημα τούτο χαρακτηρίζεται ώς βασικόν 
καί μεγίστης σημασίας. Τέλος ή άδυναμία τής Διοικήσεως 
νά φέρη μέχρι τοΰδε εις πέρας τοσαύτης ’Εθνικής καί οι
κονομικής σημασίας ώς άνω έργον οφείλεται τόσον εις τό 
μέγεθος τοϋ c τικειμένου όσον καί εις τάς άτελείας τής 
κείμενης νομοθεσίας καί τήν ελλέιψιν συναφών διατάξεων. 
Έπισημαίνοντες οθεν τάς άδυναμίας ταύτας, είσηγούμεθα 
άντιστοίχως διατάξεις θεραπείας τούτων, αίτινες, κατά κε- 
φάλαιον καί άρθρον, έχουν ώς ακολούθως :

ΚΕΦΑΛΑ ΙΟΝ Α'
Έν δψει τής έπιδιωκομένης συμπληρώσεως, τροποποιή- 

σεως καί κωδικοποιήσεως τών περί άναδασμοϋ τής γης δια
τάξεων, έκρίθη άναγκαϊον όπως εις τό πρώτον κεφάλαιον 
τοϋ σχεδίου τού Νόμου τούτου, καθορισθοϋν πρός άρσιν 
άσαφείας τίνος αί διά τήν εφαρμογήν τούτου χρησιμοποιού- 
μεναι εννοιχι καί ορισμοί (άρθρον 1), ό σκοπός τοϋ λαμβα- 
νομένου θεσμικού μέτρου (άρθρον 2) καί ό προσδιορισμός 
τής περιοχής ήν δύναται νά περιλάβη είς άναδασμος (άρθρον 
3). Είδικώτερον διά τάς διατάξεις τοϋ άρθρου 3 σημειοϋται, 
ότι ή έλλειψις σχετικής διατάξεως έν τή κειμένη νομοθε
σία έδημιούργησε συχνάκις καί δή εις τάς περιπτώσεις τών 
έκουσίων άναδασμών νομικόν θέμα περί τής ύπάρξεως ή 
μή τής άπαιτουμένης διπλής πλειοψηφίας τών συγκατχτι- 
θεμένων διά την διενέργειαν αύτοϋ κτηματιών. Ή ατέλεια 
αυτή αίρεται διά τών ύπ’ όψιν διατάξεων, ενώ έκ παραλ
λήλου παρέχεται ή ευχέρεια διενεργείας ενιαίου άναδασμοϋ 
εις συνεχομένας περιοχάς ή συνεχόμενα τμήματα ττεριοχών 
πλειόνων Κοινοτήτων. ' ·

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'
Έν τώ κεφαλαίου τούτου, δπερ περιλαμβάνει άπασαν τήν 

διαδικασίαν τοϋ άναδασμοϋ καθορίζονται άπαντα τά στά
δια καί αί φάσης αύτοϋ άπό τής έκδόσεως τής σχετικής 
άποφάσεως τοϋ οικείου Νομάρχου (άρθρον 6), έφ’ όσον 
βεβαίως πληροΰνται αί ύπό τών άρθρων 4 καί 5 άντίστοιχοι 
προς τό είδος τοϋ άναδασμοϋ προϋποθέσεις, μέχρι τής έκ
δόσεως τών παραχωρητηρίων. Τούτο περιλαμβάνει 13 άρ
θρα, έκαστον τών οποίων αιτιολογείται ώς εξής :

Άρθρον 4. Διά τών ΐσχυουσών διατάξεων τοϋ άρθρου 2 
τοϋ Α.Ν. 821/48 «περί άναδιανομής αγροτικών κτημάτων» 
άπαιτεΐται διά τήν διενέργειαν ενός εκουσίου άναδασμοϋ ή 
συγκατάθεσις άνω τοϋ ήμίσεος τών κτηματιών, οίτινες έκ



παραλλήλου δέον όπως συγκεντρώνουν καί το άνω τοΰ ημί
θεος τής υπό αναδασμόν έκτάσεως. Τό ποσοστόν τούτο τής 
απολύτου διπλής μάλιστα πλειοψηφίας (κτηματιών καί έκ
τάσεως), κατά τά τελευταία ιδία έτη, δεν είναι ευχερές νά 
συγκεντρωθή, διότι, ΰπό τάς σημερινάς κοινωνικάς συνθή- 
κας καί "έπαγγελματικάς άνακατατάξεις, οί ενδιαφερόμενοι 
δεν εύρίσκονται εις τον τόπον ένθα επιδιώκεται ο άναδασμός, 
λόγω τής απουσίας καί τής μεταναστεύσεως ίκανοΰ ποσο
στού έξ αυτών.

Οΰτω διά τών διατάξεων τοΰ ύπ’ 6ψιν άρθρου διά την 
κατ’ άρχήν κήρυξιν ύπό έκούσιον αναδασμόν μιας περιοχής 
αρκεί αΐτησις προς τοΰτο ΰπό 20 τουλάχιστον κτηματιών.
Ή, περί κηρύξεως τής περιοχής ώς τελούσης ΰπό αναδασμόν, 
άπόφασις άποτελεΐ άπαρχήν έρεύνης τής άποδοχής τοΰ 
αναδασμού έκ μέρους τής πλειονότητας τών ενδιαφερομένων 
κτηματιών, ήτις αποδοχή συνάγεται έξ αντιδιαστολής άπο 
τό ποσοστόν τών δηλούντων, τήν μή άποδοχήν τοΰ αναδα
σμού. Οΰτω ή μή ΰποβολή εγγράφου δηλώσεως κατά τοΰ 
αναδασμού εντός εύλόγου τακτής προθεσμίας (ενός μηνάς) 
τεκμαίρει τήν σιωπηράν άποδοχήν τούτου.

'Ομοίως έν τώ αύτώ άρΟρω ορίζονται αί προϋποθέσεις 
διενεργείας έκουσίως ενιαίου αναδασμού έπί συνεχομένων 
περιοχών ή συνεχομένων τμημάτων περιοχών πλειονων κοι
νοτήτων, αϊτινες δεν οιρίζοντο άπό τήν ίσχύουσαν νομοθε
σίαν.

Άρθρον 5. Καθορίζονται περΐπτώσειςΓκάΟ’^οίς ο αναδα
σμός δύναται νά έφαρμόζηται ΰποχρεωτικώς ήτοι, έπί γαιών 
κειμένων εις παραμεθορίους περιοχάς, περί ών ό Α.Ν. 
1366/1938 ώς έτροποποτήθη. έπί κλήρων ποοερχομένων έπί 
μή κυρωϋείσης ή πλημμελούς διανομής, έπί περιοχών ένθα 
ό άναδασμός επιβάλλεται διά τήν άρτιωτέραν κατασκευήν 

:ή άξιοποίησιν εγγειοβελτιωτικών, έδαφοπροστατευτικών 
καί άντιδιαβρωτικών έργων καί τέλος έν περιπτώσει δια
νομής γαιών τοΰ Δημοσίου ή διαθεσίμων τοιούτων προερ- 
χομένων έκ τής εφαρμογής τής έποικιστικής νομοθεσίας.

— » ’Άρθρόν 7. Διά των διατάξεων τού έν λόγω άρθρου ορί
ζεται ότι ή διενέργεια τού αναδασμού ανατίθεται εις ’Επι
τροπήν καλούμενη-/ «Επιτροπή Αναδασμού». Γο συλλο- 
γικόν τούτο όργανον τής διοικήσεως έλειτούργησεν λίαν 
έπιτυχώς καθ’ όλην τήν διαρρεύσασαν. 20ετίαν, έχει δέ εις 
τό ένεργητικόν της, 950 αναδασμούς, έκτάσεως ώς προε- 
λέχθη 6.000.000 στρεμμάτων. ’Εκ τής κτηθείσης όμως 
πείρας καί τής ανάγκης διευρύνσεως τών διά τού παρόντος 
νομοθετήματος παρεχομένων αυτή ηύξημένων άρμοδιοτή- 
των καί άνα/.αμβανυμένων δραστηριοτήτων, προς βελτίωσιν 
τού έφαρμοζομένου μέτρου, έκρίθη σκόπιμον, όπως εις τήν 
σύνθεσιν αυτής έτενεχθούν αί κάτωθι συμπληρώσεις: α) 
ή συμμετοχή καί εις τάς Έπιτροπάς τών εκουσίων ανα
δασμών, ώς μέλους ενός γεωπόνου τής ' Υπηρεσία: Γεωρ
γίας έκ τών ύπηρετούντων εις τήν 'Υπηρεσίαν ’Έργων Εγ
γείων Βελτιώσεων (Γ.Ε.Ε.Β.), β) ή αδίησις τών άντι- 
προσώπων τών κτηματιών έν αυτή κατά εν μέλος ήτοι άπό 
δύο εις τρεις, γ) συμμετοχή ώς μέλους ενός ύπαλλήλου τών 
οικείων υπηρεσιών τού Υπουργείου Δημοσίων ’Έργων, εις 
περίπτωσιν. άναδιανεμητέας . περιοχής ένθα έκ τελούνται 
έργα μερίμνη καί ευθύνη τού Υπουργείου Δημοσίων “Εργων. 
Οΰτω το σύνολον τών μελών, μετά τού προέδρου εις άυφό- 
τερα τά είδη τών αναδασμών (εκουσίων ή υποχρεωτικών) 
προτείνεται όπως ανέρχεται είς επτά ή οκτώ, αντί τών μέ
χρι τούδ: πέντε διά τούς ίκουσίους καί έξ διά τούς ΰπο- 
χρεωτικούς. Αί έν συνεχεία διατάξεις τού άρθρου τσύτου 
άναφέρονται εις τήν διαδικασίαν ορισμού τών κντιπροσώπων 
είς τάς περιπτώσεις εφαρμογής αναδασμού τόσον είς μίαν 
στοιχειώδη περιοχήν, όσον καί εις περιοχάς πλειονων κοι
νοτήτων ή συνοικισμών (ενιαίος άνάδασμόςΙΓ ' Η διαδικα
σία αν τη δεν παραλλάσσει τής μέχρι τοϋδε άκολουθουμέ- 
νης, έχει δέ ώς βάσιν τήν εκλογήν αυτών ΰπό γενικών συν
ελεύσεων τών μετεχόντων είς τον αναδασμόν κτηματιών καί

διά να έχουν, ομου μετά των Ύπηρεμεσιακών με/.ων,
τήν ευθύνην τής υιαχειρίσεως τής έγγειου ιδιοκτησίας πρό
σωπα τής απολύτου εμπιστοσύνης καί εκλογής τών κτη
ματιών.

“Αρθρον 6. Ή άπαιτουμένη διά τήν διενέργειαν τοΰ ανα
δασμού άπόφασις τής Διοικήσεως, κατά τάς άρχικώς ίσχυού- 
σας διατάξεις (Α.Ν. S21/4S), έξεδίδετο ύπό τοΰ Υπουρ
γού Γεωργίας. Τό δικαίωμα τούτο διά τών έν συνεχεία 
έκδοθέντων Βασ. Δ/των (733/69, διά τούς εκουσίους καί 
709/70, διά τούς ύποχρεωτικούς αναδασμούς) έξεχωρήθη. 
διά λόγους διοικητικής άποκεντρώσεο/ς εις τούς οικείους 
Νομάρχας. 'Η άποκέντρωσις αΰτη έν προκειμένω δεν έπρο- 
βλημάτισε τήν Υπηρεσίαν, πλήν εις έλαχίστας μόνον περι
πτώσεις, δι’ δ κρίνεται σκόπιμον, έπ’ ευκαιρία, όπως διά 
θετικής διατάξεως περιέλθη τό δικαίωμα τούτο εις τούς 
Νομάρχας, Έξαίρεσιν εις τήν προκειμένην περίπτωσιν άπο- 
τελοϋν αί παραμεθόριοι· περιοχαί, δι’ άς, προκειμενου νά 
ύπαχθή εκτασίς τι ΰποχρεωτικώς εις άναδασμόν. προαπαι- 
τεΐται, λόγω τού ευαίσθητου αύτών, έγκρισις τού· Υπουρ
γού Γεωργίας. Επίσης ορίζεται, διά τής διατάξεως τής 
παραγράφου 2, ή δυνατότης υπαγωγής εις ένιαϊον ύποχρεω- 
τικον άναδασμόν. ούχί ολοκλήρου τής έκτάσεως άλλά τμη- 
ματικώς κατά μερικωτέρας περιοχάς. ' Η πέρίπτωσις αΰτη 
άφορα κυρίως τάς ένθα κατασκευάζονται μεγάλα έγγειο- 
βελτιωτικά έργα περιοχάς, ίνα έκ τής τυχόν βραδείας (πέρα 
τής τριετίας) ένάρξεως λειτουργίας τών εγγειοβελτιωτικών 
έργων, μή έμποδϊζεται ή. δαπάναις καί ευθύνη τών κτη
ματιών. έκτέλεσις βελτιώσεων είς τήν έγγειον αύτών ιδιο
κτησίαν ή γεωργοκτηνοτροφικήν των έκμετάλλευσιν. τών 
προς τούτο άπαιτουμένων δαπανών δυναμένων νά άποσβε- 
σθούν είς τό ύπ’ οψει αύτών χρονικόν διάστημα. Τέλος έκρί
θη σκόπιμον. όπως, διά λόγους δημοσιότητος. ή περί διε
νεργείας αναδασμού άπόφασις τού Νομάρχου, άνεξαρτήτως 
αν ούτος χαρακτηρίζεται ώς εκούσιος ή υποχρεωτικός, 
δημοσιεύηται είς τήν Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως, ένώ 
τούτο έφηρμόζετο μόνον διά τούς υποχρεωτικούς άναδα- 
σμούς, τών οποίων ή απαγγελία, κατά τάς διατάξεις τού 
άρθρου 34 τού Ν.Δ. 38S1/58 «περί “Εργων Έγγειων Βελ
τιώσεων», άποτελεΐ πραξιν αναγκαστικής άπαλλοτριώσεως.

“Αρθρον S. Καί αί διατάξεις τού άρθρου τούτου άποτελούν 
έπανάληψιν τών άναοερομένων εις το άρθρον 7 τού Β.Δ. 
3;>7/65 «περί καθορισμού τής διαδικασίας καί τού τρόπου 
έν γένει εκτελέσεως αναδασμού αγροτικών κτημάτων», ώς 
τούτο συνεπληρώθη διά τού Β.Δ. ύπ’ άριθμ. '956/1965. 
Λόγω όμως τής καθιερώσεως, διά τών διατάξει»-/ τού πα
ρόντος Νόμου, τού ενιαίου· αναδασμού, συμπληρούνται αύται 
καί προσαρμόζονται άναλόγως, ώς προς τον τρόπον εκλογής 
τών ίδΐωτών-μελών εις τά όργανα έφαρμογής τού άναδα
σμού, ώστε νά καθίσταται δυνατή ή άπύδοσίς των είς όν 
ρυθμόν επιδιώκουν αί διατάξεις τού νομοθετήματος τούτου.

Άρθρον 9. Καί διά τών διατάξεων τού άρθρου τούτου 
επαναλαμβάνεται ή τηρούμενη νύν διαδικασία εφαρμογής 
τού αναδασμού καί δή ή άφορώσα τήν άποτύπωσιν τής υφι
στάμενης πραγματικής καί νομικής καταστάσεως. Έκρίθη 
όμως έπιβεβλημένον όπως άποσαφην.σθούν ώρισμένα σημεία 
τής διαδικασίας ταύτης, όπως είναι : α) αί μή περιλαμβα- 
νόμεναι είς τον άναδασμόν μερικώτεραι έκτάσεις (παρ. 2), 
β) ή κατοχύρωσις τού νεμομένου καλοπίστως τό άγροτεμά- 
χιον κτηματίου καί τά παραστατικά στοιχεία άτινα δέον νά 
λαμβάνωνται ύπ’ οψιν διά τήν εφαρμογήν τών κτηματιών 
είς ..τούς κτηματολογικούς πίνακας, διότι ή κείμενη νομο
θεσία ουδόλως έπιλαμβάνεται τού θέματος τούτου, μέ συν
έπειαν τήν δημιουργίαν άντιδικιών καί καθυστερήσεων είς 
τήν όλην διαδικασίαν τού αναδασμού (παρ. 4 καί 5) καί 
γ) ή διαδικασία διακοπής τών εργασιών άναδασμού συνέ
πεια έλλείψεως τού άπαιτουμένου ποσοστού τών συγκατα- 
τιθεμένων διά τήν διενέργειαν τού άναδασμού κτηματιών 
(παράγρ. 6).

“Αρθρον 10. Έν αύτώ αναλύεται ή τηρητέα διαδικασία 
έκκαθαρίσεως τών γαιοκτητικών δικαιωμάτων (κλήρων καί 
ιδιοκτησιών) τών κτηματιών. Ενταύθα σημειούται. ότι 
είς τήν τακτικήν διαδικασίαν έξακριβώσεως τών γαιοκτη- 
τικών δικακνμάτίον τών κτηματιών, προστίθενται καί αί
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διατάζεις συντόμου διαδικασία; τή; Πολιτικής Δικονομίας, 
ώστε ή έζακρίβοίσις τοΰ νομικού καθεστώτος των ύπό άμφι- 
σβήτησιν καί τελουσών ύπό αναδασμόν ιδιοκτησιών γίνη 
εντός συντόμου χρονικού διαστήματος. ίϊ,-

"Αρθρον 11. ’Αναλύεται ή διαδικασία ποιοτικής κατατά- 
ζέως τών ύπό αναδασμόν γαιών υπό άμφοτέρων των Επι
τροπών, τόσον εις πρώτον, όσον καί εις δεύτερον βαθμόν. 
Ή διαφορά εις την διαδικασίαν την όριζομένην έν τη ΐσχυ- 
ούση νομοθεσία έγκειται εις τό ότι καταργεΐται ή δι’ ισο
ζυγισμού μέθοδος εκτιμήσεως, δοθέντος ότι αυτή άφ’ ενός 
άπό 20ετίας δεν έχει χρησιμοποιηθή, πλ.ήν εις τινας μόνον 
περιπτώσεις έν αρχή (1953), καί άφ’ ετέρου διά τον ου
σιαστικόν ακόμη λόγον ότι αΰτη τυγχάνει αλυσιτελής.

"Αρθρον 12. Διά τών διατάςειον τούτου ορίζεται κατη- 
γορηματικώς ή διά τοΰ αναδασμού λήψις ΰπό τών κτημα
τιών ιδιοκτησίας ίσης άζίας προς την ΰπ’ αυτών κατεχομέ- 
νην τοιαύτην πρό αυτού, ό δέ αριθμός τών παραδιδομένων 
νέων αγροτεμαχίων δέν δύναται νά είναι ούτε μεγαλύτερος 
τών όσων ό κτηματίας είχε πρό τού αναδασμού αλλά καί 
ούχί μεγαλύτερος τών τριών έν συνόλ.ω.

"Αρθρον 13. Έν αύτώ α) άναφέρονται άπασαι αί προϋ
ποθέσεις αίτινες δέον νά λαμβάνωνται ΰπ’ δψιν κατά την 
μελέτην δίαμορφώσεως τού νέου κτηματικού καθεστώτος 
(π.χ. υπάρχοντα, καταργούμενα καί ΰπό εκτέλεσιν έργα 
οδοποιίας, άρδεύσεως, στραγγίσεως, χώροι έζυπηρετήσεως 
τού χωρίου κ.λπ.), β) ορίζεται ότι ή μελέτη οριστικής 
διατάξεως τών νέων ιδιοκτησιών γίνεται κατά κανόνα άνευ 
κληρώσεως καί κατ’ έζαίρεσιν διά κληρώσεως. Επέρχεται 
τούτέστιν άντιστροφή εις την μέχρι τούδε άκολουθουμένην, 
βάσει τής ίσχυούσης νομοθεσίας τακτικήν, καθ’ ήν ό κανών 
ήτο ή κλήρωσις καί ή έςαίρεσις ή άνευ κληρώσεως, καί 
τούτο διά την- άκριβοδικαίαν έφαρμογήν τού άναδασμού 
καί την άφαίρεσιν άπό τούς κτηματίας τής ύφισταμένης 
φοβίας έκ τής διά κληρώσεως ΰπαρχούσης πιθανότητος 
μετακινήσεως αυτών εις θέσεις πολύ άπεχούσας τής προ- 
τέρας (παρ. 1 καί 5), γ) ορίζονται έπίσης σαφώς αί περι- 
πτούσεις καθ’ άς δύναται ώρισμένα άγροτεμάχια νά παρα
μείνουν εις τήν αυτήν Οέσιν προνομιακώς (παρ. 2 καί 3). 
Εις τάς περιπτοισεις ταύτας προστίθενται καί αί μονοτεμα- 
χισμέναι ΐδιοκτησίαι, όπως καί διά τής ίσχυούσης νομοθε
σίας συνέβαινε (αρθρον 9 13.Δ. 357/65), άλλα, διά λόγους 
τεχνικούς, ή έςαίρεσις αΰτη θά γίνεται μόνον έφ’ όσον ή 
έκτασις τού τεμαχίου είναι μεγαλυτέρα τών 6 στρεμ. φυ
τειών ή άρδευομένων καί 10 στρεμμάτων ξηρικών, δ) πα
ρέχεται ή δυνατότης εις τήν ’Επιτροπήν ’Αναδασμού νά 
ΐκανοποιή αίτημα πλειόνων ιδιοκτητών περί δίαμορφώσεως 
τών ιδιοκτησιών των συνεχομένως, ώστε νά προσφέρωνται 
αύται εις ένιαίαν εκμετάλλευσιν (παρ. 4), ε) —εριγράφεται 
ή διαδικασία όριστικοποιήσεως τού κατά τά άνωτέρω δια- 
μορφουμένου νέου κτηματικού καθεστώτος, τό όποιον έν 
συγκρίσει πρός τήν παλαιάν διαδικασίαν διαφέρει εις τον 
χρόνον άναρτήσεως καί έκδικάσεως τών ένστάσεων, όστις 
σχεδόν διπλασιάζεται καί άκόμη εις τό ότι δύναται ό κτη
ματίας νά ύποβάλη ένστασιν όχι μόνον ώς πρός τάς άντιρ- 
ρήσεις του έπί τής σειράς διαδοχής τών νέων ιδιοκτησιών, 
αλλά καί δι’ όλας τάς φάσεις τού άναδασμού, άκόμη δέ καί 
δι’ αυτήν τήν όριστικοποιηθεΐσαν ποιοτικήν κατάταςιν καί 
έκτίμησιν. Ούτω καθιερούται καί ή εις τρίτον βαθμόν έπα- 
νεςέτασις τή έργασίας ταύτης, λόγω τής σοβαρότητός της 
εις τήν όλην διαδικασίαν έφαρμογής τού άναδασμού (παρ. 5).

"Αρθρον 14. Αί διατάζεις τούτου άναφέρονται εις τά τε
λευταία στάδια έφαρμογής τού άναδασμού ήτοι τήν ύπό- 
δειςιν τών ορίων τών διά. τού άναδασμού προελθουσών νέων 
ιδιοκτησιών, τήν παράδοσιν τής νομής εις τούς κτηματίας 
καί τήν λήψιν τών έργασιών τής ’ Επιτροπής ’Αναδασμού.

Επίσης τό πρώτον καθιερούται ή δίωζις έπί αυτοδικία 
καί ή επιβολή ποινών εις τούς παρεμποδίζοντας τήν έγκα- 
τάστασιν τών .κτηματιών εις τά διά τού άναδασμού δημιουρ- 
γούμενα νέα κτήματα, έκλήσει τής ΔιευΟύνσεως Γεωργίας.

"Αρθρον 15. Πέραν τού τυπικού ελέγχου τού'άναδασμού 
καί τής. δι’ άπόφάσεώς τού οικείου Νομάρχου δημοσιευο- 
μένης διά τής Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως. κυρώσεως. 
περί ών άί διατάζεις τού πρώτου έδαφίου τής παρ. 1 τού 
άρθρου τούτου, καί παρά τήν προσεκτικήν καί κατ’ έπανά- 
λ.ηφιν κρίσιν τών στοιχείων αυτού, ώρισμένα έζ αυτών καί 
ιδία τ’ αναγόμενα εις τό νομικόν καθεστώς τών -ύπαχθέντων 
εις τον άναδασμόν άγροτεμαχίων ύπόκεινται εις άναθεώ- 
ρησιν καί μεταβολήν, λόγω προσαγωγής νεωτέρων στοι
χείων. δι’ ό λαμβάνεται πρόνοια, "διά τών διατάζεων τού 
δευτέρου έδαφίου τής αύτής παραγράφου 1. όπως ό οικείος 
Νομάρχης δύναται δι’ άπόφάσεώς του καί μετά σχετικήν 
είσήγησιν τής οικείας 'Υπηρεσίας Γεοΐργίας ν’ άναπέμύη 
τον άναδασμόν πρός διόρθωσιν τυχόν έπισημανθέντων σφα
λμάτων. άνασυνιστωμένης πρός τούτο, διά τής αυτής άπο- 
φάσεώς του. τής οικείας ’Επιτροπής ’Αναδασμού.

"Αρθρου 16. Τυγχάνει πρόδηλος ή'σημασία ενός τίτλου, 
ώς τά έκδιδόμενα ύπό μιας Κρατικής 'Υπηρεσίας καί κατό
πιν μιας έζονυχιστικής διαδικασίας, ώς τού άναδασμού, 
παραχωρητήρια. Ή κοινωνικοοικονομική σημασία τούτων 
καθίσταται ”ετι μεγαλυτέρα ύπό τάς ύφισταμένας δυσχερείς 
συνθήκας έζακριβώσεως τών δικαιωμάτων κυριότητας εις 
τήν άκίνητον άγροτικήν ιδιοκτησίαν, έλλείψει κτηματολο
γίου. έν-τή -Χώρα ημών. Διά τών διατάζεων έπίσηφ τού άρ
θρου τούτου ρυθμίζονται τά τής έκδόσεως μεταγραφής, έπι- 
δόσεως εις τούς δικαιούχους καί έγγραφής ή άπαλείψεως 
υποθήκης, διά τήν περίπτωσιν τυχόν όφειλομένου τιμήματος, 
προκειμένου περί κλήρων.

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ Γ'
Έν τώ Κεφαλαίω τούτω περιλαμβάνονται διατάζεις έζ 

οκτώ (8) άρθρων, δι’ ών, ώς έσημειώθη καί έν άρχή, έπιδιώ- 
κεται ή δημιουργία γενικωτέρων προϋποθέσεων έντατικω- 
τέρας άζιοποιήσεως τών δημιουργουμένων νέων κτηματικών 
μονάδων έκ τής διά τού άναδασμού άναδιατάζεως τών 
παλαιών. Τοιαύται προϋποθέσεις είναι π.χ. ή έκτέλεσις 
έργων, ή έζοικονόμησις χώρων κοινής ώφελείας, οί έπι- 
βαλλόμενοι περιορισμοί έπί τών άναδιανεμητέων· κτημάτων, 
αί παρεχόμενα', άτέλειαι εις τάς μεταβιβάσεις κτημάτων 
κατά τήν διενέργειαν τού άναδασμού κ.λ.π., αίτινες άνα- 
λυτικώτερον έχουν ώς έζής :

"Αρθρον 17. Ή θέσπισις τών διατάζεων τού άρθρου τού
του προέκυψεν έκ τού γεγονότος ότι κτηματίαι τινές, έν τή 
επιθυμία των νά διατηρήσουν τά άγροτεμάχιά των εις τήν 
αυτήν Οέσιν προνομιακώς, έν έπιγνώσει τών περί ών τό 
αρθρον 13 τού παρόντος νομοθετήματος περιπτώσεων, φρον
τίζουν, άμα τή κηρύζει τής ένθα ταύτα κεΐνται περιοχής 
ύπό άναδασμόν, διά τήν άζιοποίησίν των. ’Επειδή όλα ταύτα 
όχι μόνον παρεμποδίζουν τάς έργασίας τού άναδασμού, άλλά. 
πολλάκις άντιστρατεύονται ηθελημένους ή άθελήτως καί τό 
γενικώτερον άναπτυζιακον πρόγραμμα τής περιοχής, θε
σπίζεται ό μή υπολογισμός τών έργασιών αύτών, ώς κρι
τηρίων προνομιακής παραχωρήσεως, κατά τήν διαμόρφωσιν 
τού νέου κτηματικού καθεστώτος.

"Αρθρον 18. Ή διενέργεια άναδασμού εις πολλά καί 
μεγάλ α άγροκτήματα, άγορασθέντα έζ άδιαιρέτου ύπό τών 
αύτοκαλλιεργητών, ιδία έν Θεσσα/.ία, Φθιώτιδι καί Εύ
βοια, έπροβλημάτισε καί παλαιότερον τήν Υπηρεσίαν, 
διότι έκ πρώτης οψεως θεωρείται ή έφαρμογή τού μέτρου 
τούτου κατάτμησις καί ούχί συνένωσες κατεσ παρμένων 
ιδιοκτησιών. Εις τήν πραγματικότητα όμως άπαντα τά 
καλλιεργούμενα τμήματα τών οΰτω άγορασθέντων' άγρο- 
κτημάτων ύπεστησαν ύπερβολικήν κατάτμησιν, λόγω τού 
συστήματος τής κλειστής οικονομίας όπερ έπεκράτει κατά 
τήν πρό τού έτους 1940 περίοδον. Επειδή νύν, οί άρχικοί 
άγορασταί καί οί διάδοχοι αύτών νέμονται ήδη διαιρετώς 
τό μερίδιον τής καλλιεργούμενης έκτάσεως τού άπό κοινού 
άγορασθέντος άγροκτήματος, ό άναδασμός θεραπεύει όντως 
μίαν κατάστασιν, ή οποία μόνον θεωρητικοί; έμφανίζεται 
ιυς άντιστρατευομένη τήν έπιδιωκομένην σήμερον -μεγέ- 
θυνσιν τών γεωργικών έκμεταλλεύσεων. Ή διάταζις τής
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παρ. 1 τοΰ άρθρου τούτου άποτελεΐ, έν τή ουσία, έπανά- 
ληψιν της παρ. 3 τοΰ άρθρου 6 τοΰ Ν. 2258/1952, «περί 
έπισπεύσεως τής οριστικής διανομής των έποικισθεισών 
ύπό της τέως Ε.Α.Π. περιοχών καί διαλύσεως ιδιορρύθμων 
τινών έμπραγμάτων σχέσεων καί ά/Δων τινών διατάξεων», 
προστεθεΐσα διά τοΰ άρθρου 26 τοΰ Ν.Δ. 3958/1959 «περί 
τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως των περί οριστικών, 
παραχωρητηρίων τών κλήρων κλπ.)). Πλήν όμως έν τη 
πράξει παρετηρήθη, ότι κατά την μεταξύ τών συνιδιοκτητών 
διανομήν τών τμημάτων .τούτων δεν έλήφθησαν ύπ’ οψιν 
βασικά στοιχεία έκτιμήσεως ή τινές προέβησαν εις κατα
πατήσεις άλλοτρίων .δικαιωμάτων. ’Επειδή δέ εις άπάσας 
τάς περιπτώσεις ταύτας παρέμεινε καί αδιανέμητος έκτασις 
προς κοινήν χρήσιν τών συνιδιοκτητών, δυναμένη νΰν, 
χάρις είς τάς τεχνολογικάς εξελίξεις ν’ άποδοθή εύδοκίμως 
εις τήν καλλιέργειαν, ή διανομή καί τοΰ τμήματος τούτου, 
έν συνδυασμώ καί προς τά παλαιά τμήματα δχι μόνον θ’ 
αύξηση τήν καΆιεργουμένην εκτασιν, άλλα καί θά άρη, 
ύπό τάς προϋποθέσεις της παρ. 2 τοΰ άρθρου τούτου, τυχόν 
γενομένας αδικίας. ‘Ακόμη δύναται νά θεωρηθή ή έπέμ- 
βασις αΰτη τής Διοικήσεως καί ώς κίνητρον άφ’ ένός διε- 
νεργείας τοΰ αναδασμού, άφ’ ετέρου δέ δοθή ή ευκαιρία 
όργανώσεως τών γεωργικών εκμεταλλεύσεων έπί τών έπι- 
διωκομένων νέων βάσεων.

Άρθρον -19.—Διά- της - παραγρ__1 _τοΰ_άρθρου τούτου
καθορίζεται δτι τά κατ’ έφαρμογήν τής έποικιστικής Νομο
θεσίας παραχωρηθέντα άγροκτήματα περιλαμβανόμενα έν 
δλω ή έν μέρει εις άναδιανεμητέαν περιοχήν ύπόκεινται 
έν τώ συνόλω των εις τον αναδασμόν. Έν τη περιπτώσει 
ταύτη καί προς ταχυτέραν τακ -οποίησιν 'τοΰ θέματος τής 
έκδόσεως τών οριστικών τίτλο./ κυριότητος διά τούς έξ 
αναδασμού δημιουργουμένους κλήρους ή Επιτροπή ’Ανα
δασμού ύποκαθιστα καί άσκεΐ περαιτέρω' τάς άρμοδιότητας 
τής ύπό τοΰ Ν.Δ. 1189/72 «περί έκδόσεως οριστικών 
τίτλων κυριότητος κλπ.» προβλεπομένης Επιτροπής 'Ορι
στικών Διανομών ή τοπικοΰ συνεργείου έφαρμόζουσα έν 
προκειμένω τάς σχετικάς διατάξεις τού ρηθέντος Ν.Δ. 
1189/72 έν συνδυασμώ προς τάς τοιαύτας τοΰ παρόντος.

Διά τής παραγράφου 2 καθορίζεται δτι έκδοθέντα ορι
στικά παραχωρητήρια κλήρων ύπαχθέντων μεταγενεστέρους 
είς τον άναδασμόν άκυροΰνται δι* άποφάσεως τοΰ Νομάρχου 
καί συμφώνους προς τήν έν τή αυτή παραγράφω άναφερομένην 
διαδικασίαν. Ή θέσπισις τής διατάξεως ταύτης έκρίθη 
άναγκαία διά τήν άσφάλειαν τών συναλλαγών, δοθέντος 
δτι ό δικαιούχος τοΰ νέου έξ άναδασμοΰ κλήρου διατηρούσε 
καί τίτλον κυριότητος καί διά τον χορηγηθέντα παλαιότερον 
κλήρον του, δστις συμπεριελήφθη είς τον άναδασμόν.

Άρθρον 20. Ώς έτονίσθη καί έν άρχή διά τοΰ άναδασμοΰ 
δήμιουργοΰνται λίαν εύνοϊκαί συνθήκαι άξιοποιήσεως τών 
κτηματικών μονάδων. Διά τοΰ μέτρου τούτου άνασυγκολ- 
λώνται αί ύπό τών κατασκευαζομένων έργων τεμνόμεναι 
κτηματικαί μονάδες, αίτινες, καί άναπροσαρμόζονται εις 
τούς άξονας τών έργων. Οΰτω έκαστη έπί μέρους κτηματική 
μονάς έχει : α) άμεσον έπαφήν προς τό νέον οδικόν 
δίκτυον, διά τήν άνετον προσπέλασιν αύτοΰ ύπό τών άν- 
θρώπων, τών ζώων καί τών συγχρόνων μηχανημάτων καλ
λιέργειας καί μεταφοράς έφοδίων καί προϊόντων, β) απα
ραίτητον στράγγισιν καί γ) τυχόν άρδευσιν, έφ’ δσον υπάρχει 
άρδεύσιμον ΰδωρ.

Ή καταλαμβανομένη ύπό τών άνω έργων έκτασις έξοτκο- 
νομεϊται τόσον έκ της έκτάσεως τών υφισταμένων καί τυχόν 
καταργουμένων άντιστοίχων έργων, δσον καί έκ τής άνα- 
λογικής μειώσεως τής έκτάσεως τών ώφελουμένων έκ τών 
έργων κτηματιών καί περιέρχεται είτε είς τον οίκεΐον ’Οργα
νισμόν ’Εγγείου Βελτιώσεως, προκειμένου περί έργων διε
πομένων ύπό τοΰ Ν.Δ/τος 3S81/195S. είτε είς τήν οίκείαν 
Κοινότητα έπί τών λοιπών έργων. Σημειοΰται ένταΰθα 
οτι το ποσοστόν μειώσεως τής έκτάσεως τών ώφελουμένων 
κτηματιών, ώς προκύπτει έκ τών μέχρι τοΰδε άντιμετωπι- 
σθεισών περιπτώσεων, δεν ύπερβαίνει. είς τάς ακραίας

περιπτώσεις'τό 7% (MAXIMUM)'. Ή συνήθης μείωσις 
κυμαίνεται άπό 2 - 5%. Αόγω τής βεβαίας ώφελείας τών 
κτηματιών έκ τής κατασκευής τών άνω έγγειο βελτιωτικών 
έργων, ούτοι θεωρούνται, δυνάμει τών διατάξεων τοΰ παρόν
τος, ώς άποζημιωθέντες. Έξ άλλου κατά τον υπολογισμόν 
τής έκτάσεως ταύτης δεν υπολογίζεται ή καταλαμβανομένη 
έκτασις τών έργων, άτινα έξυπηρετοΰν μείζονα τής άνα- 
διανεμητέας περιοχής περιφέρειαν. Επίσης το πρώτον θε
σπίζεται ή άρχή τοΰ υπολογισμού μικράς έκτάσεως. μ ή 
ΰπερβαινούσης τό ποσοστόν 1 °ϋ τής άναδιανεμητέας, διά 
χώρους καί έργα κοινής ώφελείας τοΰ χωρίου καί ή έγγραφή 
ταύτης έπ’ όνόματΓ τής οικείας Κοινότητος.

Τέλος ορίζεται διά τών διατάξεων τοΰ αύτοΰ άρθρου ό 
φορεύς δστις ύποχρεοΰται νά κατασ/.ευάση τά ύπό τής 
Επιτροπής Άναδασμοΰ άποφασιζόμενα έργα, έντός τής 
άναδιανεμητέας περιοχής καί ό τρόπος άντιμετωπίσεως τών 
άπαιτουμένων δαπανών διά τήν κατασκευήν αύτών.

“Αρθρον 21. Άπεδείχθη δτι μετά πάροδον ολίγων έτών 
άπό τής περατώσεως τοΰ άναδασμοΰ, άπαντες, μή έξαι- 
ρουμένων καί τών άρχικώς διαμαρτυρομένων κτηματιών, 
εύγνωμονοΰν τάς Υπηρεσίας διά τήν έφαρμογήν του. Οί 
λόγοι οίτινες συντελούν είς τήν τοιαύτην μεταστροφήν τών 
συναισθημάτων άπεδείχθη έπίσης, δτι δεν είναι μόνον όσοι 

—άνάγονται είς τά, τεχνικού ικονομικά- «οφέλη, τ’-άνακύπτοντα 
έκ τοΰ άναδασμοΰ, άλλα καί τά κοινωνικά τοιαΰτα καί 
ιδία ή δι’ αύτοΰ πραγματοπόιουμένη κατοχύρωσις τοΰ 
δικαιώματος τής κυριότητος καί τών άλλων έμπραγμάτων 
δικαιωμάτων έπί τών νέων διά τοΰ άναδασμοΰ δημιουργου- 
μένων κτημάτων. Σημειοΰται δτι αί άναφερόμεναι είς τά 
θέματα ταΰτα διατάξεις τοΰ παρόντος άρθρου είναι μέχρις 
ένός σημείου έπανάληψις τής ίσχυούσης νομοθεσίας (παράγρ.1 
τοΰ άρθρου 7 τοΰ Α.Ν. 821/1948, ώς αΰτη άντικατεστάθη 
διά τοΰ άρθρου/23 τοΰ Ν.Δ. 3621/1956, «περί παρατάσεος 
τοΰ ένοικιοστασίου βοσκών κλπ. καί τινών άλλων διατά
ξεων»), Πέραν δμως τούτου έλήφθη μέριμνα διά τά κάτωθι 
α) ’Αντιμετωπίζεται ή περίπτωσις ύπάρξεως πλειόνων ύπο- 
θηκών έπί άναδιανεμητέων κτημάτων, όριζομένου οτι αύται 
θεωρούνται άνασυνιστώμεναι έπί τοΰ συνόλου τών, άντί 
τούτων, δημιουργηθέντων διά τοΰ άναδασμοΰ κτημάτων 
κατά τήν αύτήν τάξιν (παρ. 2), β) ύποχρεοΰνται οί ένυπό- 
θηκοι δανεισταί δπως ενημερώσουν τήν ενεργούσαν τον 
άναδασμόν ’Αρχήν έντός εύλογου χρόνου (έν έτος άπό τής 

. ένάρξεως τοΰ άναδασμοΰ) περί τών υφισταμένων ύπέρ αύτών 
βαρών έπί τών άναδιανεμητέων κτημάτων. Οΰτω καθίσταται 
εύχερής ή ένημέρωσις τών κτηματολογικών πινάκων τής 
άναδιανεμομένης περιοχής περί τών ύφισταμένων υποθηκών, 
προσημειώσεων ή πράξεων αναγκαστικής κατασχέσεως επί 
τών έν αύτή κτημάτων είς τρόπον έόστε νά μνημονεύωνται 
αύται είς τά έν συνεχεία έκδιδόμενα παραχοίρητήρια και νά 
έξασφαλίζηται ή έκ νέου καταχώρησις τών έν λόγω βαρών 
κατά τήν μεταγραφήν τών παραχωρητηρίων. Ενυπόθηκοι 
άπαιτήσεις δανειστών άμελησάντων τήν εμπρόθεσμον ένη- 
μέρωσιν, περί ής ανωτέρω, άποσβέννυται. παρεχομένης 
μόνον τής δυνατότητος είς αυτούς δπως έπανεγγράψουν 
ταύτας έπί τών νέων κτημάτων μετά, τήν έκδοσιν τών 
παραχωρητηρίων, ύπό τον ορον οτι ή έκ νέου έγγραφή 
δεν θίγει νομίμως κτηθέντα δικαιώματα τρίτων (παρ. 3). 
γ) Έν περιπτώσει καθ’ ήν προσκομίζονται νεώτερα απο
δεικτικά στοιχεία, άφορώντα είς τήν κυριότητα ή έτερον 
έμπράγματον δικαίωμα, μετά τήν μεταγραφήν τοΰ έκδο- 
θέντος παραχωρητηρίου, τά. δικαιώματα ταΰτα μετατρέ- 
πονται είς ενοχικά, δυναμένου τοΰ δικαιοππρόχου νά άξιώση 
μόνον άποζημίωοιν παρά τοΰ ύπέρ ού εξεδόΟη το παραχω
ρητήριο ν.

Ή διάταξις αΰτη έκρίθη λίαν σκόπιμος, δοθέντος ότ. τό 
διαμορφούμενον καί κυρούμενον νέον κτηματικόν καθεστώς 
δέον νά θεωρήται οριστικόν. Έξ άλλου ή πέραν τής Αιτίας 
διατήρησις τής διαδικασίας εφαρμογής τούτου, δέν δικαιολο
γεί τήν έμφιλοχώρησιν ετέρων αμφιβολιών ή έκκρεμοτητων.
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θάτημπόδιζε πάσαν σοβχράν χξιοποίησιν τής έγγειου 
όν.οκτησίχς.

\ ρθρον 22. Κατά τήν έν τη πχρούση άνάπτυξιν των 
ό.ατάξεουν τοϋ χοίρου 15 έσημειώθη ότι ό οικείος Νομάρχης, 
τ:ό τής κυρώσεως ενός αναδασμού. δύνατα*. ν’ αναπέμψη 
τούτον εις τήν ττρός τοϋτο άνατυν.στωμένην 'Επιτροπή 
' ν.χδχσμοϋ. προκειμένου χυτή νά προβή εις τήν διόρθωσιν 
τυ'/ον έμφιλ.οχωρησάντων σφαλμάτουν ή π χρχλείύεων. Συμ- 
ί-αινεί όμως καί μετά τήν κύρωσιν τοϋ αναδασμού νά συν- 
τεε. η περίπτωσις διορθώσεως των κτημχτολ.ογικών έγγρα
φων. οι’ ο καί λ.χμβάνετχι μέριμνα διά των διατάξεων τοϋ 
άεϋρου τούτου, νά καθίσταται δυνατή ή διορθωσις δι’ χπο- 
εχσεως τοϋ Νομάρχου τόσον ττρο τής έκδόσεως καί μετα
γραφής των παραχωρητηρίων όσον καί μετά τχύτην. Εις 
τήν τελευταίαν ταύτην περίπτωσιν ένεργεΐται αντίστοιχος 
οιόρθωσις τοϋ οικείου παραχωρητηρίου ή άκύρωσις τούτου 
ύπό τοϋ Νομάρχου λαμβάνεται δέ μέριμνα όπως τοϋτο' 
ά-.ακοινωθή δημοσία εις τήν οίκείαν Κοινότητα καί κοινο- 
ποτηΟή εις τον αρμόδιον Μετχγραφοφύλ.ακχ προς διαγραφήν

διόρθωσιν τής μεταγραφής τοϋ παραχωρητηρίου. Προς 
δ ιισφάλισιν των σφαλμάτων διά τάς περιπτώσεις επιγιγνο- 
μένων διορθούσεων ή ακυρώσεων προβλέπεται είς τό τε- 
λευταΐον έδάφιον της παραγράφου 2 ή δυνατότη; λήψεως 
βεβαιώσεως τοϋ. 'Υποθηκοφυλακείου- περί γενομένης ή μή 
διορθώσεως ή άκυρώσεως τοϋ τίτλου, υπό παντός έχοντος 
έννομον συμφέρον.

"Αρθρον 23. Ή σημασία τής ηύξημένης παραγωγικότητος 
των γεωργικών εκμεταλλεύσεων διά τήν’Εθνικήν μάς Οικο
νομίαν καί ή μεγάλη συμβολή τοϋ αναδασμού ή τής κατ’ 
άλλον τρόπον συνενώσεως κατεσπαρμένων αγροτεμαχίων, 
ή μεγεθύνσεως των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, δικαιολο
γούν π/.ήρως τάς άναγραφομένας έν τώ άρθρω τούτω 
άτε/.είας.

"Αρθρον 24. Πέραν τών άναφερομένων είς τήν διάταξ'.ν 
τής παρ. 3 τοϋ άρθρου 14 τοϋ παρόντος περί έπιβολής 
ποινικών κυρώσεων είς τούς παρεμποδίζοντας τήν έγκχ- 
τάστχσιν τών δικαιούχων έπί τών διά τοϋ άναδασμοϋ δη- 
μιουργηθέντων κτημάτων, διά τών διατάξεων τοϋ παρόντος 
άρθρου επιβάλλονται ποινικά*, κυρώσεις είς πάντας τούς 
παρεμβάλλοντας δυσχερείχς εις τό έργον τοϋ άναδασμοϋ 
εγκλ.ήσει τής οικείας Υπηρεσίας Γεωργίας, διά ποινής 
άπό 30 ήμερων μέχρις ενός έτους.

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ Α'
Η αϋξησις τοϋ μεγέθους τών γεωργικών εκμετα/λεύ- 

σεονν άποτελ.εϊ, ώς γνωστόν, κύριον στόχον τοϋ προγράμ
ματος γεωργικής άναπτύςεως τής Νώρχς. Τούτου ένεκεν 
και επειδή αί περιοχαί εις άς εφαρμόζεται ό αναδασμό: 
ή ενεργείται διανομή γαιών προσφέρονται ιδιαιτέρως διά 
τήν λ.ήφιν μέτρων τετ.όντων εις τήν έπαύςησιν τής εγγείου 
ιδιοκτησίας τών καλλιεργητών, περιελ.ήφΟησχν είς ίδιον 
κεφάλ.αιον (Λ) τοϋ παρόντος νομοθετήματος σχετικχί 
διατάξεις, ήτοι :

Αρθρον 25. Διά τής καταργήσεο^ς τής διχτάξεως τής 
παρ. 1 τοϋ άρθρου 26 τοϋ ’Αγροτικού Κώδικος παύεΓπλ.έον 
η κονιορτοποίησις τών δυνάμει τής αγροτικής νομοθεσίας 
•κατιθεμενων γεωργικών εκτάσεων. Ή διάταξις χύτη, 
θεσπισθεισα άλλοτε έκ λόγων κχθαρώς δημογραφικών, 
φρονοϋμεν, ότι, τόσον έκ τής άνχμενομένης πορείας τής 
οικονομικής άναπτύξεως τής Χώρας όσον καί τοϋ προβλ.ε- 
πομενου νά παραμείνη είς τήν γεωργίαν άριθμοϋ ένεργών 
ατόμων καί άριθμοϋ αρχηγών γεωργικών έκμεταλλεύσεων, 
οεν εχει λ.ογον ύπάρξεως. Ούτως αί διατιθέμενα*, πρός άπο- 
καταστασιν άκτημόνων γεωργών έκτάσεις τοϋ Δημοσίου 
·" διατίθενται είτε προς δημιουργίαν έξ ΰπαρχής όλ.οκλ.ήρων 
ριο,σιμ.ων κλ.ήρων γιτζ ττρος συμπλήρωσιν άνεπαρκώς 
α.ποκατεστημένο>ν, μή δη μ ι ο υ ρ γ θυμένων έφεξής έκ τής 
^Α'οτικης άποκαταστάσεωε ήμιακτημόνουν γεωργών. 2,Ιέ 
ράσιν τήν άνω.αρχήν έθεσπίσθη καί ή διάταξις τής π.,ραγρ. 
- τοϋ αυτού άρθρου, καθ’ ήν, είς τάς περιπτοόσεις διαθέσεο^ς 
εκτάσεων τής κατηγορίας τών άποστραγγϊζομένων γαιών,

τά έκ τής σχετικής, νομοθεσίας οριζόμενα ανώτατα όρια 
διαθέσεως τών έκτάσεων τούτων είς τούς δικαιούμενους 
άποκαταστάσεως. άνερχόμενχ είς 40 στρ. άρδευόμενα καί 
είς 50 στρεμ. ξηρικά. καθίστανται κατωτατα. αντικαθι
στάμενης τής αντιστοίχου διαταξεως τής παρ. 1 τοϋ άρθρου 
39 τοϋ Κώδικος ’ Λποστρ αγγιζομένω ν γαιών (Β.Δ. 19-3-41).

"Αρθρον 26. ’Εν όφει τής επιβαλλόμενη: μεγεθύνσεως 
τών γεωργικών εκμεταλλεύσεων παρέχεται, επ' ευκαιρία 
τοϋ άναδασμοϋ καί ώς κίνητρον. ή ευχέρεια παραχωρήσεως 
τών αύΟαιρέτως καταλ.ηφθεισών έκτάσεων τοϋ Δημοσίου, 
κατά τήν ύπό τών διατάξεων τοϋ αύτοϋ άρθρου προβλ.επο- 
μένην διαδικασίαν. Παραλλήλους έλ.ήφθη μέριμνα έξαιρέ- 
σεως άπό τής κατά τάς διατάξεις τοϋ άρθρου τούτου παρα
χωρήσεως τών ανταλλαξίμων γαιών (Ν.Δ. 3713 1957), 
τών δασικών έκτάσεων (αρθρον 1 Ν.Δ. SO; 1969), ώς έπίσης 
καί τής έξαιρέσεως άπό τής παραχωρήσεως τών έκτάσεων 
τών έχουσών οϊκοπεδικόν χαρακτήρα ή κειμένων είς περιο
χής πχρουσιχζούσας τουριστικόν ένοιαφέρον κ.λ.π.

"Αρθρον 27. Προβλέπεται ή. έπ’ευκαιρία τοϋ άναδα
σμοϋ καί έπί τώ σκοπώ τής μεγεθύνσεως τών γεωργικών 
έκμεταλλεύσεων, μεσολάβησις Τριμελούς Επιτροπής έκ 
τοϋ Προϊσταμένου τής οικείας 'Υπηρεσίας Γεωργίας, το 
Τεχνικού Έπιθεωρητοϋ τής Λ.Τ.Ε. καί τοϋ Διευθυντο 
τόϋ οικείου ' Υπ/ματο’ς αύτής, διά τήν περιέλ.ευσιν τών έν 
τή περιοχή τοϋ άναδασμοϋ προσφερομένων προς πώλησιν 
γαιών είς τούς έπιθυμοϋντχς ν’ αγοράσουν ταύτας χύτο- 
καλλιεργητάς τής αυτής περιοχής, διά δανεισμού αυτών 
ύπό τής ΑΤΕ, μέ τήν ύπό τής Επιτροπής Άναδαίτμοϋ 
κχθορισΟεΐσχν τιμήν μονάδος (πλασματικόν στρέμμα) 
καί κατά τήν έν τώ άρθρω τούτω όριζομένην διαδικασίαν.

' Έλ.πίζεται βχσίμως ότι τό μέτρον τοϋτο, όπερ ήδη τό 
πρώτον θεσπίζεται έν συνδυχσμώ μετά τοϋ άναδασμοϋ. 
θά συμβάλ.η σημαντικώς εΐί τήν έπιδιωκομένην μεγέθυνσιν 
τής ατομικής αγροτικής ιδιοκτησίας τών αύτοκαλλιεργητών.

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ Ε'
Διά τήν όλοκλ.ήρωσιν τοϋ ύπολ.ειπομένου έργου τοϋ ανα

δασμού, ή έκτχσις τοϋ οποίου ύπελογίσθη εις 12.000.000 
στρέμματα περίπου, τυγχάνει απαραίτητος χρονική περίο
δος μιας 12ετίας τούλάχιστον, καί ύπό τάς κάτωθι προϋπο
θέσεις :

α) αϋξησις τοϋ έτησίου ρυθμού έκτελέσεως τών έγγεισ- 
βελτιωτικών έργων, ένθα ένεργεΐται παραλλήλους ύποχρεω- 
τικός αναδασμός, άπό 250.000 στρέμματα είς 500.000 
στρέμματα καί

β) Αϋξησις τοϋ έτησίου ρυθμού έφαρμογής τοϋ εκουσίου 
άναδασμοϋ, ύπό τό φώς τών θεσπιζόμενων διά τοϋ παρόν
τος νομοθετήματος διατάξεων, άπό 200.000 στρεμ. είς 
500.000 στρεμ. ’Αλλά διά νά καταστή δυνατή ή κατά τά 
άνω αϋξησις τοϋ ρυθμού τούτου, δέον νά.παρασχεθούν είς 
τάς αρμόδιας Υπηρεσίας τοϋ ' Γπουργείου Γεωργίας καί 
τάς περιφερειακής τοιαύτχς τά άνάλ.ογχ μέσα ήτοι ή πρόσ- 
λ.ηύις τοϋ απαραιτήτου τεχνικοδιοικητικοϋ προσωπικού, 
ή προμήθεια τοϋ άνχγκαιοϋντος τοπογρχφικοϋ ιδία ύλ.τκοϋ 
διά τήν οργάνωση τώ>ν απαραιτήτων ΐοπονραφικών Συν
εργείων κ.λ.π. Τήν κάλ.υφιν άπάντουν όθεν τών ανωτέρω 
αναγκών επιδιώκουν αί έκ 5 άρθρων διατάξεις τοϋ κεφα
λαίου τούτου, ών τήν άνάλ.υσιν άνχπτύσσομεν κατωτέρω :

"Αρθρον 2S. Διά τών διατάξεων τοϋ άρθρου τούτου κρί- 
νετχι αναγκαία ή έπί διετεΐ συμβάσει πρόσληψις ενός αρι
θμού ύπαλλήλων, κατά τό πλ.εΐστον έξειδικευμένων. διά την 
έπάνδρωσιν τών αντιστοιχούν 'Υπηρεσιών τόσον τής Κεν
τρικής 'Υπηρεσίας όσον καί τών περιφερειακών τοιούτο,ν 
ήτοι : 25 γεωπόνων, 30 διοικητικών καί 5 λογιστικών Λ' 
Κατηγορίας. 10 τοπογράφων μηχανικών, 100 έργοδηγών 
ή έμπειροτεχνών τοπογράφων, 3 Σχολής ’Ηλεκτρονικών, 
3 είδικότητος λιθογράφου ή φουτολ.ιθογράφου καί 2 βοηθών 
άποΟη.ιαρίου. Τό προσωπικόν τοϋτο θά διατίθεται κατά τ.ι 
έν τώ αύτώ οριζόμενα καί άναλύγως τών έκάστοτε υπηρε
σιακών αναγκών.
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Άρθρον 29. Διά τού άρθρου τούτον παρέχεται ή δυνα- 
τότης εις τονJ Υπουργόν Γεωργίας "όπως. προς έπίσπευσιν 
τής έκτελέσεως τον ύπό τον παρόντος προβλεπομένου έργον, 
προβαίνη, δ'.’ άποφάσεως αύτοΰ, εις τήν κατά παρέκκλισιν 
των περί Κρατικών προμηθεισών κε'.μένων διατάξεουν τον 
Ν.Δ τος 3095/1954, προμήθειαν διά τής άρμοδία,ς 'Υπηρε
σίας τοΰ Ύπονργείον Γεωργίας των άναγκαιούντων οργά
νων καί υλικών ώς καί εις τήν μίσθωσιν μηχανημάτων, 
προνρααοιάτων καί λοιπών υπηρεσιών αυτών.

"Αρθρον 30. Λιά τον άρθρου τούτου προβλέπεται ή κα
ταβολή εις τους όρισδείκτας ώς καί εις έκαστον τών κτημα
τιών - μελών τών Επιτροπών Αναδασμού καί ’Εμπειρο
γνωμόνων μετ’ άπόφασιν τοΰ οικείου Νομάρχου, άποζημιώ- 
σεως διά τάς παρασχεθείσας μόνον έν ύπαίθρω υπηρεσίας 

. αυτών, δι’ έκάστην ημέραν πραγματοποιηθείσης τοιαύτης 
εργασίας, άντιστοιχούσης προς έν καί έν τέταρτον (1 1/4) 
ημερομισθίου ανειδικεύτου εργάτου. Ή καταβολή τής άπο- 
ζημιώσεως ταύτης εις τούς άσχολουμένους διά τήν εφαρμογήν 
τον αναδασμού κτηματίας - μέλη τών άντιστοίχων ’Επιτρο
πών κρίνεται λογική καί δίκαια, δοθέντος ότι κατά τήν έν 
ύπαίθρω άπασχό/ησίν των, διά θέματα αναδασμού (εκτι
μήσεις εκτάσεων, έξάτασις ενστάσεων, διαχωρισμός ζωνών 
καί περιοχών κ.λπ.) είναι ούτοι υποχρεωμένοι νά καταβάλ
λουν άνάλογον ήμερομίσθιον, πολλάκις δέ καί τοιούτον ειδι
κευμένου έργάτρν, διά τάς μή έπιδεχομένας αναβολήν γεωρ- 
γικάς εργασίας τών ατομικών γεωργικών εκμεταλλεύσεων 
των.

Άρθρον 31. Αί ΰπο τού νομοσχεδίου δημιονργούμεναι 
δαπάναι ορίζεται ότι θά καλύπτωνται ύπό τών προϋπολο
γισμών : ·

α) Τού προγράμματος Δημοσίων ’Επενδύσεων διά τήν 
μισθοδοσίαν καί μετακίνησιν τού προσληοθησομένου έπί 
συμβάσει,κατά το άρθρον 2S τού παρόντος, προσωπικού, 
τήν έκτέλεσιν τών ύπό τής ’Επιτροπής ’Αναδασμού όριζο- 
μένων έγγειοβελτιωτικών έν γένει έργων,τάς λοιπάς δαπάνας 
ύπαίθρου τών τυπογραφικό)'/ συνεργείων, τάς δαπάνας ένη- 
μερώσεως τών κτηματιών, τήν προμήθειαν καί συντήρησιν 
τών αναγκαιούντων οργάνων καί υλικών, ώς καί τάς τυχόν 
άνειλημμένας υποχρεώσεις προμήθειας καί συντηρήσεως 
τοιούτων οργάνιον. μηχανημάτων καί υλικών.

β) Τού τακτκοϋ προϋπολογισμού τού 'Υπουργείου Γεωρ 
γίάς, τά οδοιπορικά έξοδα καί αί ήμερήσιαι αποζημιώσει 
τών άσχολούμένών* διά τήν εφαρμογήν προγράμματος. Άνα 
δασμού μονίμων υπαλλήλων, αί δαπάναι τυχόν μεταβάσεω 
Γεωπόνων Διοικητικών ή Τοπογράφων εις το εξωτερικό 
προς ένημερωσιν καί έκπαίδευσιν εις μεθόδους, εις οργαν: 
καί μηχανήματα άναδασμοϋ, αί δαπάναι έκδόσεως τών παρα 
χωρητηρίων, ή άμοιβή τών άμισθων μεταγραφοφυλάκων κα 
ή τυχόν ΰπερωριακή άποζημίωσις τού τεχνικού καί διοικη 
τικού προσωπικού. -

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ ΣΤ'
Εις τό κεφά/.αιον τούτο, περιλαμβάνονται αί διατάξει 

αί έχουσαι μεταβατικήν ίσχύν ώς καί αί καταργούμενα 
τοιαύται διά τού παρόντος νομοθετήματος.

"Αρθρον 32. ’Εν αύτώ ορίζεται ότι : α) Αί διατάξει, 
τοΰ παρόντος αί άφορώσαι τήν διαδικασίαν εφαρμογής τοί 
άναδασμοϋ δέν έχουν εφαρμογήν, έφ’ όσον ή ’ Επίτροπό 
’Αναδασμού έπραγματοποίησε προ τής δημοσιεύσεως το* 
παρόντος έστω καί τήν πρώτην αυτής συνεδρίασιν. έφαρμο· 
ζομένων, έκτος τής περιπτώσεως τής διορθώσεως τώ· 
κτηματολογικών στοιχείων, τών διατάξεων τής προϊσχυού 
σης Νομοθεσίας ’Αναδασμού, β) Αί διατάξεις τού άρθρο· 
20 περί άναλογικής μειώσεως εφαρμόζονται καί εις περιοχά: 
άναδασμοϋ ένθα έλαβε χώραν κατάληψις ΰπο έγγειοβελτιω· 
τικών έργων γαιών, δώ άς δέν έξεδόθη_τελεσίδικος_άπόφασι: 
καταβολής άποζημιώσεως.

"Αρθρον 33. Διά τών διατάξεων τοϋ άρθρου τούτου κ.α 
ένεκεν τής γενομένης κωδικοποιήσεως, καταργοϋνται άπα· 
oat αί πεοί άναδασμοϋ διατάξεις, ώς λεπτομερώς έν το 
περιεχομέ· ο τοϋ άρθρου τούτου άναφέρονται.
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