
Έπί τοΰ σχεδίου Νόμου «περί τροποποιήσεως τής παρ. 5 
τοΰ άρθρου 7 τής δ·.ά τοΰ X. 4332/1929 κυρωθείσης άπό 
27.6.1929 συμβάσεως μεταξύ Δημοσίου καί Εθνικής Τρα
πέζης τής Ελλάδος «περί συστάσεως καί λειτουργίας 
τής ’Αγροτικής Τραπέζης τής Ελλάδος», ώς αΰτη τροπο- 
ποιηθεϊσα ισχύει νϋν».

Πρός την Βουλήν τών 'Ελλήνων

1. Βάσει των κειμένων διατάξεων, ή ’Αγροτική Τράπεζα 
τής Ελλάδος, πρός διασφάλισιν των ύπ’ αυτής χορηγουμένων 
πρός τούς αγρότας δανείων, έχει δικαίωμα εγγραφής υποθη
κών έπί των ακινήτων των οφειλετών της συνυποχρεων. Η 
έγγραφή τών υποθηκών τούτων δυσχεραίνεται σοβαρωτατα. 
έν όψει τοΰ γεγονότος ότι εις πλείστας περιοχάς τής υπαίθρου, 
λόγω έλλείψεως κτηματολογίου, καταστροφής τών '1 ποθηκο- 
φυλακείων κ.λ.π., δεν είναι εύχερής ή άνεύρεσις πληρών τί
τλων κυριότητος τών άκινήτων τών μετά τής Τραπέζης συναλ- 
λασσομένων άγροτών.

2. Πρός άποφυγήν τής έκ τοΰ ώς άνω λόγου ματαιώσεως 
τοΰ δανεισμού, τών μικρών ιδία εκμεταλλεύσεων, διά τοΰ 
άρθρου 5 τοΰ Α.Ν. 430/1968, δι’ ού άντικατεστάθη ή παρ. 5 
τοΰ άρθρου 7 τής διά τοΰ Ν. 4332/1929 κυρωθείσης άπό 27. 
6.1929 συμβάσεως-μεταξύ-Ελληνικού' Δημοσίου καί Εθνι
κής Τραπέζης τής Ελλάδος, προστεθεϊσα διά τής παρ. 2 
τοΰ άρθρου 2 τής διά τοΰ Ν. 5277/1931, κυρωθείσης συμβά
σεως, επετράπη όπως, προκειμένου περί εγγραφής υποθηκών 
ύπέρ τής Α.Τ.Ε. πρός άσφάλειαν δανείων μέχρι ποσοΰ 
200.000 δραχμών, ή άπόδειξις τής κυριότητος έπί τών ύποθη- 
κευομένων άκινήτων λαμβάνη χώραν δι’ ενόρκων βεβαιώ
σεων δύο μαρτύρων καί τοΰ αίτουμένου τό δάνειον, συντασ- 
σομένων ενώπιον τοΰ Ειρηνοδικείου, ώς καί σχετικής βεβαι- 
ώσεως τοΰ Δημάρχου ή τοΰ Προέδρου τής Κοινότητος.

3. 'Υπό τάς σημερινάς περιστάσεις, (μεταβολή τών νομι
σματικών συνθηκών, αόξησις ποσών δανείων κλπ.) είναι 
όλως ανεπαρκές τό κατ’ άνώτατον οριον ποσόν τών δανείων 
(200.000 δρχ.) διά τήν εμπράγματον άσφάλειαν τών οποίων 
δύναται νά τύχη εφαρμογής τό άρθρον δ τοΰ Α.Ν. 430/1968.

Πέραν τούτου ή προμνησθεΐσα διάταξις εμφανίζει έν τή 
πράξει καί τα κάτωθι άσθενή σημεία :

α) Ή σύνταξις ένορκων βεβαιώσεων ένώπιον Είρηνο- 
δίκου, δήμιουργεΐ ταλαιπωρίας και δαπάνας διά τούς ά- 
γρότας, οί όποιοι είναι υποχρεωμένοι νά μετακινούνται εις 
τήν έδραν τοΰ Ειρηνοδικείου, μετά δύο μαρτύρων τών οποίων 
καταβάλλουν τά έξοδα κλπ.

β) Οΐ Δήμαρχοι καί Πρόεδροι Κοινοτήτων συναντούν 
δυσχέρειες εις τό νά βεβαιώσουν τήν κυριότητα τών αΐτου- 
μένων τό δάνειον, έπί τών ένυποθηκευομένων άκινήτων, 
δι’ ού καί δεν έκδίδουν τάς σχετικάς βεβαιώσεις.

4. Πρός άρσιν τών προμνησθεισών άτελειών, προτεί- 
νεται διά τοΰ παρόντος Νόμου ή τροποποίησις τής παρ. 5 
τοΰ άρθρου 7 τοΰ Καταστατικού τής Α.Τ.Ε., ώς αΰτη είχεν 
άντικατασταθή διά τού άρθρου 5 τού Α.Ν. 430/1968.

Διά τών έν σχεδίω διατάξεων :
α) ’Αντικαθίστανται αί ένορκοι βεβαιώσεις αί συντασ- 

σόμεναι ένώπιον τού Είρηνοδίκου, διά τής ΰπό τού Ν.Δ. 
105/1969 υπευθύνου δηλώσεως θεωρουμένης, ώς πρός τό 
γνήσιον τής υπογραφής, ύπό τού Δημάρχου ή Προέδρου τής 
Κοινότητος. /

β) Καταργεϊται ή βεβαίωσις Δημάρχου ή Προέδρου τής 
Κοινότητος.

γ) Αύξάνεται τό κατ’ άνώτατον οριον ποσόν τών δανείων 
έφ’ ών έφαρμόζεται ή διάταξις, είς 400.000 δραχμάς, παρε- 
χαμένης άμα έξουσιοδοτ ήσεως είς τόν Υπουργόν Γεωρ- 
γίας, όπως αύξομειοί τό ποσόν τούτο, ϊι’ άποφάσεώς τσυ, 
μέχρι τού ποσού τού όποιου έπιτρέπεται εις τήν Α.Τ.Ε. νά

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ άρκήται εις 
επί τών ύπέ

τήν, κατά τά ώς άνω βεβαίωσιν τής κυριότητος 
ρ αυτής ύποθηκευομένων άκινήτων.

Έν Άθήναις τή 7 Ιουνίου 1977
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ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΌΜΟΥ

Περί τροποποιήσεως τής παρ. 5 τοΰ αρ·3ρου 7 τής διά τοΰ 
Ν. 4332/1929 κυρω-3είσης άπό 27.6.1929 συμδάσεως με
ταξύ Δημοσίου καί Έ-3ν·.κής Τραπέζης τής Ελλάδος 
«περί συστάσεως καί λειτουργίας τής Αγροτικής Τρχπε- 
ζης τής Ελλάδος». ώς αΰτη τροποποιη*3εϊσα ισχύει νΰν».

Άρύρον 1.

Ή παράγραφος 5 τοΰ άρύρου 7 τής κυρωύεισης διά τοΰ 
Ν. 4332/1929 μεταξύ τοΰ Δημοσίου καί τής Ε9νικής Τρα
πέζης τής Ελλάδος άπό 27.6.1929 συμδάσεως ώς αΰτη τρο- 
ποποιηύεισα ισχύει νΰν, τροποποιείται ώς άκολού-3ως:

«δ. α) Προκειμένου νά εγγραφή ϋπο·3ήκη ύπέρ τής ΑΤΕ, 
πρός έξασφάλισιν τών κατά τήν παράγραφον 1 τοΰ παρόντος 
αρ-3ρου χορηγουμένων ύπ’ αύτής δανείων, έάν δεν υπάρχουν 
τίτλοι ή οί υπάρχοντες δεν άποδεικνύουν έπαρκώς τήν έπί 
τών υποθηκευόμενων άκινήτων κυριότητα τοΰ αίτοϋντος τό 
δάνειον, καί μόνον προκειμένου περί δανείου μέχρι 400.000 
δραχμών δύναται νά δεδαιοΰται ή κυριότης έπί τών άκινήτων 
τούτων ϊι’ εγγράφου δηλώσεως ή δεδαιώσεως κατά τάς δια
τάξεις τοΰ Ν.Δ. 105/1969 «περί ατομικής εύόύνης τοΰ ϊη- 
λοΰν’τος ή δεδαιοΰντος» τοΰ αίτοϋντος τό δάνειον καί δύο μαρ
τύρων, κατοίκων τής Κοινότητος ή Δήμου είς τήν κτηματι
κήν περιφέρειαν τών όποιων κείνται τά ακίνητα, θεωρούμε
νης ώς πρός τήν γνησιότητα τών ύπογραφών ύπό τοΰ οικείου 
Προέδρου τής Κοινότητος ή τοΰ Δημάρχου.

β) Έν περιπτώσει έκνικήσεως ακινήτου έφ’ ού ένεγράφη 
ύπο-ύήκη ύπέρ τής ΑΤΕ πρός έξασφάλισιν δανείου τής παρ.
1 ή άναγ^ωρίσεως κα-3’ οίονδήποτε τρόπον δικαιωμάτων τρί
του έπ’ αύτοΰ, ό δικαιωθείς ύπεισέρχεται αυτοδικαίως είς τάς 
έκ τής δανειστικής συμδάσεως υποχρεώσεις, ευρύνεται ϊέ 
μετά τοΰ αρχικού οφειλέτου είς ολόκληρον έναντι τής Τραπέ
ζης, έφ’ όσον τό χορηγη-3έν δάνειον διετέ-3η έξ ολοκλήρου διά 
μόνιμον δελτίωσιν τοΰ ύπo-Sηκε>3έντος ακινήτου καί σώζεται 
αΰτη.

γ) Δι’ αποφάσεων τοΰ Υπουργού Γεωργίας, δύναται ν’ αύ- 
ξομειοΰται τό ποσόν τών δανείων, μέχρι τοΰ όποιου έπιτρέ- , 
πεται είς τήν ΑΤΕ νά άρτ/.ήτα: είς τήν. κατά τά ώς άνω. 
δεδαίωσιν τής κυριότητος έπί τών ύπέρ αυτής ύπο·3ηκευομένων 
άκινήτων».

Άρθρον 2.

Ή ισχύς τοΰ παρόντος άρχεται άπό τής δημοσιεύσεώς του 
διά τής Έφημερίδος τής Κυδερνήσεως.

Έν Ά-3ήνα:ς τή 7 ’Ιουνίου 1977
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