
'Ε-1 σχεδίου Νόμου «περί τροποποιήσεως καί συμπληρώ-
σεως διατάξεων τής έποικιστικής νομοθεσία;».

Ποόζ ;>/)■ Βυνλην uor Έλλψ(·>ν

Ύποβάλλοιχεν ύπό τήν κρίσιν Υμών τό παρόν σχέ ν.ον 
Νόμου καί έκθέτομεν τά ακόλουθα επί των διά τών διατάξεων 
αύτοΰ ρυθμιζομένων θεμάτων :

Άρθοον 1. Διά της περ-.πτώσεως A3 τής παραγράφου 2 
τοϋ άρθεου 1 τοϋ Α.Χ.431/1068 προβλέπεται ή μεταβίβα
σές, ανευ τοϋ περιορισμού τής μη κατατμήσεως, γεωργικών 
κλήρων κειμένουν εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων 
πόλεων ή χωρίων ή εντός τουριστικών περιοχών ή καταλ
λήλων προς παραθερισμόν.

Διά τών διατάξεων τοϋ άρθρου τουτου, όι ου αντικαθί
σταται ή ώς άνω περίπτωσις, ορίζεται οτι κατάτμησις 
γεωργικών κλήρων κειμένων εντός ρυμοτομικών σχεόίων 
πόλεων ή χωρίων επιτρέπεται μετά προηγουμένην βεβαίω- 
σιν τής άρμοδίας πολεοδομικής ’Αρχής έπί τώ σκοπώ 
όπως τόσον τά μεταβιβαζόμενα όσον καί τα άπομένοντα 
τεμάγια κλήρων πληρούν τα κατα τας οικείας πολεοόομικας 
διατάξεις ελάχιστα όρια έμβαδοϋ καί διαστάσεων.

Επίσης έκρίθη σκόπιμου όπως έπιτραπή ή κατάτμησις 
έπί κλήρων κειμένων έντός τουριστικών περιοχών, μόνον 
εκείνων έφ’ ών σκοπεϊται ή δημιουργία τουριστικών εγκα
ταστάσεων, τοΰτο δέ προς προστασίαν τών περιοχών τής 
Χώρας τών παρουσιαζουσών δυνατότητας τουριστικής άνχ- 
πτύξεως.

Προκειμένου να έπιτραπή ή κατάτμησις τών έν λόγω 
κλήρων, θά αίτήται ή γνώμη τής οικείας 'Υπηρεσίας τοϋ 
Έλληνικοΰ Όργανισμοϋ Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.) περί τοϋ 
σκοπίμου τής δημιουργίας τουριστικών έγκατχστάσεουν.

"Αρθρου 2. Διά τοϋ άρθρου τούτου, παράγραφος 1, σκο- 
πεϊται ή νομιμοποίησις τών συνχφθεισών κατά παράβασιν 
τών διατάξεων τής κείμενης Αγροτικής Νομοθεσίας δικχιο- 
πραξιών έπί γεωργικών κλήρουν μέχρις ένάρξεως τής ισχύος 
τοϋ παρόντος σχεδίου Νόμου.

Διά τής παραγράφου 2 καθορίζεται ή ακολουθητέα διαδι
κασία διά την κύρωσιν τών περί ών αί παράγραφοι 2, 4 καί 
3 έδ. 2 άνωμάλων δικαιοπραξιών μεταβιβάσεως γεουργι- 
κών κλήρων. Διά τής εΐσηγουμένης διατάξεως ορίζεται 
ώς άρμόδιον προς κύρωσιν τών δικαιοπραξιών τούτων τό 
Ειρηνοδικείου τής τοποθεσίας τοϋ άκινήτου, δικάζον κατά 
την διαδικασίαν περί εκούσιας δικαιοδοσίας τοϋ' Κώδικος 
Πολιτικής Δικονομίας. Κατά τής άποφάσεως τχύτης τοϋ 
Ειρηνοδικείου έπιτρέπετχι μόνον τό ένδικον μέσον τής 
έφέσεως ενώπιον τοϋ Μονομελοϋς Πρωτοδικείου εις την 
περιφέρειαν τοϋ οποίου υπάγεται τό Ειρηνοδικείου, δικά- 
ζοντος καί τούτου κατά την χύτην διαδικασίαν.

Ή ρύθμισις έκρίθη αναγκαία προς άρσιν τών δημιουργη- 
θεισών άμφιβολιών περί τής έφαρμοστέας διαδικασίας πρός 
κύρωσιν τών ώς εΐρηται δικαιοπραξιών έυ οψει τοϋ ότι 
αί κείμεναι διατάξεις προβλέπουν την διαδικασίαν τοϋ 
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Διά τής παραγράφου 3 τοϋ αύτοϋ άρθρου 2 καί έπί τώ 
σκοπώ τής συντομωτέρας κατά την προηγουμένην παρά
γραφον έπικυρώσεως άνωμάλων δικαιοπραξιών μεταβιβά
σεων γεωργικών κλήρων, ορίζεται οπούς ύποβληθή ή πρός 
τοϋτο άπαιτουμένη αΐτησις εις τό κατά τόπον άρμόδιον 
Ειρηνοδικείου έντός ανατρεπτικής προθεσμίας δύο έτών 
άπό τής ισχύος τοϋ παρόντος Σχεδίου Νόμου.

Τέλος διά τής παραγράφου 4 τοϋ άρθρου τούτου παρα- ' 
τεινεται αφ’ ής εληςε καί έπί δύο είσέττ έτη άπό τής ένάρ
ξεως τής ισχύος τοϋ παρόντος ή έτησία προθεσμία τής πχρχ- 
γρχφου 1 τοϋ άρθρου 15 τοϋ Ν.Δ.3958/1959 έπί τώ σκοπώ 
τής υπο τους έν χύτη όρους κυρώσεως τών άνωμάλων δικαιο- 
πραςιών συντελεσθεισών διά συμβολαιογραφικού έγγράφου.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ Άρθρον 3. Διά τοϋ άρθρου τούτου λαμβάνεται μέριμνα 
ρυθμίσεως τών αυθαιρέτων καταλήψεων έπί κοινοχρήστων 
έποικιστικών έκτάσεων. Περί τών αυθαιρέτων τούτων κατα
λήψεων διαλαμβάνει τό διά τοϋ παρόντος σχεδίου κατχργού- 
μινον άρθρον 12 τοϋ Α.Ν. 18.32? 1951. ούτι.ος ή προθεσμία 
πρός υποβολήν τών σχετικών αιτήσεων, παραταθεϊσα 
έπανειλημμένως, εληξεν άπό τής 23 Μαίου 1969. Έν όψει 
πλείστων αιτημάτων περί ρυθμίσεως τών άπό πολλών έτών 
υφισταμένων τοιούτων καταλήψεων έκρίθη άνχγκαΐον όπως 
ληφθοϋν σχετικά μέτρα μέ γνώμονα την διαφύλαξιν τών συμ-
φε:εόντουν του Δναοσίου τή'.'ν νομιμοποιησιν των εμφυτευτων
αγροτών αύθαιρέτων κατόχων, άλλά μόνον έπί γαιών χΐ
τινες δεν κέκτηνται ώς εκ τής Οέσεώς των οίκοπεδικήν αξίαν, 
ώς καί τών άνεγειράντων αύθαιρέτως μόνιμα κτίσματα 
πρός αύτοστέγασιν ώς κατωτέρου :

Επιτρέπεται ή πχραχώρησις μέχρις έκτάσεους δέκα 
στρεμμάτων κοινοχρήστων έκτάσεων ή αδιαθέτων κλήρων 
έφ’ ών έγέ'/ετο συστηματική φυτεία δΓ άμπέλων, έλαιών 
ή άλλων όπωροφόρων δένδρων ύπό την άπαρχίτητον προϊί- 
πόθεσιν ότι ό αϊτών έμφυτευτής ή οί καθολικοί ή ειδικοί 
διάδοχοι τούτου τυγχάνουν γεωργοί, ή φυτεία έχει ηλικίαν 
τουλάχιστον οκτώ έτών κατά τήν έναρξιν τής ισχύος τοϋ 
ύπ’ όψιν σχεδίου Νόμου καί ότι ύφίσταται κατά τον χρόνον · 
τής έκδτκάσεως τής περί παραχωρήσεους αΐτήσεως. Έκ τής 
ώς άνω παραχωρήσεως έκρίθη έπιβεβλημένον όπως έξαι- 
ροϋνται αί γαΐαι χΐτινες άπέκτησαν ώς έκ τής Οέσεούς των, 
τοϋ προορισμού τουν ή τής τουριστικής ή άλλης μορφής 
άξιοποιήσεως τής περιοχής οίκοπεδικήν ή τουριστικήνάξίχν, 
ώς καί αί κείμεναι εις άπόστασιν μέχρι χιλίων (1.000) 
μέτρων άπό τής θαλάσσης καί αί κηρυχθεΐσαι ή κηρυχθη- 
σόμεναι ώς δασωτέαι ή άναδασωτέαι έκτάσεις (παράγραφος 
1). ’Επίσης εις τούς άνεγείραντας έπί έκτάσεων τής προη- 
γουμέυης παραγράφου, κειμένων οπωσδήποτε έντός εγκε
κριμένων ρυμοτομικών σχεδίων πόλεων ή χωρίων, μόνιμον 
κτϊσμα πρός αύτοστέγασιν, έπιτρέπετχι ή πχρχχώρησις 
τής ύπό τοϋ κτίσματος καλυπτομένης έκτάσεως μετά τοϋ 
πέριξ αύτοϋ άναγκαίου χώρου μή δυναμένου νά ύπερβή 
τό έμβαδόν ενός άρτιου οικοπέδου. ’Απαραίτητος δέ προϋ- 
πόθεσις διά τήν έν λόγω παραχώρησιν είναι ή κατοχή τής 
έκτάσεως προ δέκα έτών καί ή άνέγερσις τοϋ κτίσματος 
προ πέυτε έτών, προ τής ισχύος τοϋ ύπό κρίσιν Νόμου, 
ύπό τοϋ αύθαιρέτου κατόχου ή τοϋ καθολικού ή ειδικού δια
δόχου αύτοϋ (παράγραφος 2).

Διά τής παραγράφου 3 ορίζεται ότι αί κατά τάς προηγου- 
μέυας παραγράφους παραχουρήσεις γίνονται έπί καταβολή 
τιμήματος ύπερ τοϋ Δημοσίου, τό όποιον ΐσοϋται πρός τήν 
τρέχουσχν άξίαν τών γαιών κατά τον χρόνον τής έκδικάσεως 
τής περί παραχωρήσεως αΐτήσεως καί τό όποιον εξοφλείται 
άτόκως εις πέντε ίσας έτησίας δόσεις, ή δέ είσπραξίς του 
γίνεται συμφώνους πρός τάς διατάξεις «περί εΐσπράξεως 
τών δημοσίων έσόδων».

Διά τής παραγράφου 4 ορίζονται αί συνέπεια1, κατά τοϋ 
καθυστεροϋντος τήν καταβολήν μιας δόσεως πλέον τοϋ τρι
μήνου χΐτινες συνίστχντχι εις τήν δι’ άποφά9εως τοϋ οικείου 
Νομάρχου κήρυξιν έκπτώτου τοϋ παραχωρησιούχου, κατα- 
βληθεϊσαι δέ δόσεις δέν έπιστρέφονται θεωρούμενα1, ώς άπο- 
ζημίωσις χρήσεως.

Διά τής παραγράφου 5 ορίζεται ότι άρμοδία διά τήν πχρχ- 
χώρησ.ν καί τον καθορισμόν τοϋ τιμήματος είναι ή οικεία 
κατά τόπον ’Επιτροπήν ’Απαλλοτριώσεων (άρθρ. 71 ’Αγρο
τικού Κώδικος) εις ήν συμμετέχουν μετά ψήφου ό αρμόδιος 
Οικονομικός "Εφορος καί ό Προϊστάμενος τής Διευθύνσεως 
Τεχνικών Υπηρεσιών τής οικείας Νομαρχίας, ύποχρεου- 
μέυης όπως άποφαίνεται πλήρως καί ήτιολογημένως. 
Έκρίθη σκόπιμον όπως εις τήν ώς εΐρηται Επιτροπήν 
μετέχει καί ό Οικονομικός Έφορος, όστις, ώς έκ τής 
ιδιότητάς του είναι π/iov έυημερωμένος τών λοιπών μελών 
τής Επιτροπής έπί τής άξίας τών παραχωρουμένων γαιών. 
Ωσαύτως ειδική γίνεται μνεία περί τοϋ μή συνυπολογισμοϋ 
εις τό τίμημα τής προσκτηθείσης άξίας τών γαιών έκ τών 
φυτειών ή τής άνεγέρσεως έπ’ αύτών κτισμάτων.
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τός δικαιώματος καί αποβάλλεται μή δυνάμενος νά άξιωση 
άποζημίωσιν διά δαπανας του λογω εμουΤευσεων η ανεγερ-απο,ημι _
σεωε χτισμάτων, τδ αυτό ισχύει και όι ους η αιτησις των
απορρίπτεται.

σε____ βεβαιωθέντ .
νει κατά κυριότητα εις το Δημόσιόν, μετά όε τήν εςοφλησιν 
έκδίδεται καί μεταγράφεται τό σχετικόν παραχωρητήριον.

Διά των παραγράφων 8 και 9 του αυτου άρθρου ορίζονται 
αί περιπτώσεις καθ’ άς δεν έχουν εφαρμογήν αί διατάξεις 
του ύπ’ όψιν άρθρου 3 του υπο κρισιν σχεδίου Νομού.

Τέλος διά της παραγράφου 10 τοϋ ίδιου άρθρου ορίζεται 
οτι αί μέχρι τής δημοσιεύσεως τοϋ παρόντος σχεδίου Νόμου 
έκκρεμοϋσαι ένώπιοκ των ’Επίτροπων Απα/ά.οτριωσεων 
αιτήσεις παραχωρήσεως αύθχιρέτως κατεχομένων έποικι- 
στικών εκτάσεων ρυθμίζονται, συμφώνως προς τάς διατά
ξεις τοϋ ύπ’ όψιν Νομοσχεδίου, έκτος τής έξοφλήσεως τού 
όφειλομένου τιμήματος, διά τάς γενομένας προ τής δημο
σιεύσεως τοϋ παρόντος παραχωρήσεις, δι’ ήν έξόφλησιν 
τοϋ τιμήματος ορίζεται ότι αύτη χωρεΐ κατά τάς ίσχυούσας 
κατά τον χρόνον τής παραχωρήσεως διατάξεις.

Άρθρον 4. Διά τής παραγράφου 1 παρέχεται νέα ετή
σια προθεσμία διά τήν εφαρμογήν τοϋ άρθρου 39 τοϋ Ν.Δ. 
3784/37 όριζομένου άμα ότι αί διατάξεις τοϋ άρθρου τούτου 
έχουν εφαρμογήν καί επί των καθολικών ή ειδικών διαδόχων 
τών περί ών τό άρθρον τοϋτο παρχιτηθέντων ή διαγραφέν- 
των κληρούχων. Τοϋτο έκρίθη άναγκαΐον κατόπιν ύποβλη- 
θεισών ήμΐν αναφορών Δ/νσεων Γεωργίας έξ ών προκύπτει, 
ότι δι’ αποφάσεων τών ’Επιτροπών Άπαλλοτρ ιώσεων διε- 
γράφησαν τών κληρουχικών δικαιωμάτων των κληρούχοι 
ή παρητήθησαν. οί όποιοι δεν έποιήσαντο χρήσιν τών εύερ- 
γετικών διατάξεων τοϋ ρηθέντος ώς άνω άρθρου περί έπανε- 
γραφής των, καίτοι ούτοι παραμένουν είσέτι έν τή νομή 
τών κλήρων.

Διά τής παραγράφου 2 τοϋ αύτοϋ άρθρου, παρατείνεται 
άφ’ ής έληξε καί επί έν είσέτι έτος άπό τής ένάρξεως τής 
ισχύος τοϋ ύπ’ δψιν Νόμου, ή διά τής παραγράφου 4 τοϋ 
άρθρου 12 τοϋ Ν.Δ. 395S/1959 ταχθεΐσα προθεσμία, προς 
άνάκλησιν κατ’ έφαρμογήν τών διατάξεων τής παραγράφου 
ταύτης άποφάσεων ’Επιτροπών ’Απαλλοτριώσεων δι’ ών 
έκηρύχθησαν έκπτωτοι τοϋ κλήρου των. κατά τάς διατάξεις 
τοϋ άρθρου 8 Ν.Δ τος 2336/53 «περί έπανεποικισμοϋ τών 
παραμεθορίων περιοχών καί ένισχύσεως τοϋ πληθυσμού 
αυτών», κληρούχοι ή κληρονόμοι αύτών. οί όποιοι έπανεγ- 
κατεστάθησαν εις τον Συνοικισμόν όπου ό άφαιρεθείς κλή
ρος των. Ή παράτασις τής ώς άνω προθεσμίας έκρίθη 
αναγκαία κατόπιν τών ύποβληθέντων ήμΐν αιτημάτων εν
διαφερομένων, οίτ.νες δέν έποιήσαντο χρήσιν τής ταχθεί- 
σης ώς άνω προθεσμίας καί διάσελού/ εις κατάστασιν έκ- 
κρεμότητος. έν οψει ότι έπχνεγκατεστάθησαν μέν εις τον 
Συνοικισμόν, άλλά δέν άπεδόθησαν εις τούτους είσέτι οί 
άφαιρεθέντες κατά τά άνω γεωργικοί των κλήροι.

’Αρθρον 5. Επειδή έκ τής εφαρμογής τοϋ άρθρου 5 
του Ν.246/1976 διεπιστώθη άδυναμία άποτελεσμχτικής 
προστασίας τών συνφερόντων τοϋ Δηιιοσίου διά τήν απο
βολήν των αυθαιρέτων κατόχων εποικιστικών έκτάσεων 
κατηρτίσθη τό ύπό ψήφισιν άρθρον διά τοϋ όποιου είδικώ- 
τερον προβλέπονται τά κατωτέρω :

Διά τής παραγράφου 1 τοϋ ύπ’ όψιν άρθρου ορίζεται 
η Δ/νσις Γεωργίας ώς αρμόδιον δργανον διά τήν σύνταξιν 
τοϋ πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής κατά τών αύθαι- 
p-τως καταλαβοντων ή έπιχειρούντων νά καταλάβουν

κοινοχρήστους ή διαθεσίμους έποικιστικάς εκτάσεις, ασχέ
τως τοϋ διαρρεύσαντος χρόνου άπό τής καταλήψεως τούτων.

Διά τών παραγράφων 2,3,4 καί 5 τοϋ αύτοϋ άρθρου 
παρέχεται ή ευχέρεια τής ανακοπής κατά τοϋ πρωτοκόλλου 
διοικητικής άποβολής καί ορίζεται ή διαδικασία τής άσκή- 
σεως ταύτης.

Διά τών διατάξεων τής παραγράφου 6 προβλέπεται οτί 
κατά τής άποφάσεως τοϋ Ειρηνοδικείου έπιτρέπεται μόνον 
τό ένδικον μέσον τής έφέσεως ένώπιον τοϋ μονομελούς Πρω
τοδικείου, διά δέ τής παραγράφου 7 προβλέπεται ότι αί 
προθεσμίαι δέν δύνανται νά παραταθοϋν λόγω άποστάσεως 
καί ότι τό Δημόσιον κλητεύεται καί έμφανίζεται ένώπιον 
τοϋ δικαστηρίου κατά τάς είδικάς προς τοϋτο προθεσμίας.

Διά τής παραγράφου 8 ορίζεται οτι κατ’ αρχήν ή ανακοπή 
δέν αναστέλλει τήν έκτέλεσιν τοϋ πρωτοκόλλου διοικητικής 
άποβολής, δύναται δμως τό μονομελές πρωτοδικείου κατόπιν 
αίτήσεως τοϋ άνακόπτοντος νά διατάξη τήν αναστολήν τής 
έκτελέσεως τοϋ πρωτοκόλλου μέχρι τής έκδόσεως τελεσι
δίκου άποφάσεως έπί τής άσκηθείσης ανακοπής.

Διά τήν πληρεστέραν έκτέλεσιν τοϋ πρωτοκόλλου διοι
κητικής άποβολής (παράγραφος 9), έφαρμόζονται αί δια
τάξεις τών παραγράφων 4 καί 3 τοϋ άρθρου 264 τοϋ ’Αγρο
τικού Κώδικος, διά τών όποιων ορίζεται ό τρόπος ένεργείας 
τών έποικιστικών ύπηρεσιών, ώς καί ή άντιμετώπισις τών 
δαπανών διά τήν καταστροφήν τυχόν 'εκτελεσθέντών έργων 
ή δημιουργηθεισών φυτειών έπί τών αύθαιρέτως καταλη- 
φθεισών έποικιστικών έκτάσεων.

Ή παράγραφος 10 τοϋ άρθρου 5 τοϋ ύπό τήν κρισιν 
ύμών τιθεμέγου σχεδίου Νόμου, ορίζει τάς ποινικάς διατάξεις 
εις άς· ύπό ειται πας μή συμμορφούμενος ή άντιτιθέμενος 
εις τήν έκ.έλεσιν κριθέντος καί καταστάντος τελεσιδίκου 
πρωτοκόλλου διοικητικής άποβολής.

Άρθρον 6. Διά τοϋ άρθρου τούτου (παράγραφος 1) 
παρέχεται ή δυνατότης εις τάς Έπιτροπάς ’Απαλλοτριώ
σεων παραχωρήσεως κοινοχρήστων τής μορφής τοϋ άρθρου 
197 τοϋ ’Αγροτικού Κώδικος ή διαθεσίμων έποικιστικών 
έκτάσεων, μή δυναμένων ώς έκ τής φύσεως αύτών ή τοϋ 
έμβαδοϋ των ν’ άποτελέσουν αντικείμενου παραχωρήσεως 
προς άποκατάστασιν άκτημόνων καλλιεργητών ή μή δυνα
μένων νά έκποιηθοϋν κατά τάς διατάξεις τοϋ άρθρου 258 
τοϋ Αγροτικού Κώδικος εις τον όμορον ή ομόρους κληρού
χους ή ίδιοκτήτας τή αιτήσει των, έπί καταβολή τιμήματος 
ίσουμένου προς τήν τρέχουσαν τών γαιών αξίαν.

Διά τής παραγράφου 2 καθορίζεται ότι έφ’ όσον ή παρα- 
χώρησις τών περί ών ή προηγούμενη παράγραφος- έκτάσεων 
δέν καθίσταται δυνατή, κατά τάς διατάξεις ταύτας, δύναν- 
ται αύται νά έκποιώνται. κατόπιν ήτιολογημένης άποφάσεως 
τοϋ οικείου Νομάρχου, διά δημοπρασίας. Ή θέσπισις τής 
διατάξεως ταύτης έκρίθη σκόπιμος, έν οψει τοϋ οτι μετά 
τήν διανομήν τών πάσης κατηγορίας έποικιστικών έκτάσεων 
προς άποκατάστασιν άκτημόνων καλλιεργητών παραμένουν 
άδιάθετοι μικροεκτάσεις, αΐτινες ώς έκ τής μορφολογίας 
τοϋ έδάφους, τής θέσεώς των κ.λ.π. δέν δύνανται νά παρα- 
χωρηθοϋν διά τον ώς είρηται σκοπόν, καθιστώσαι ούτω 
καί τήν καλλιέργειαν τών πέριξ αύτών κλήρων ή ιδιοκτη
σιών δυσχερεστέραν καί δαπανηροτέραν, πρός δέ παραμέ
νουν καί έκτάσεις δεκτικαί καλλιέργειας άνεκμετάλλευτοι 
προς ζημίαν τόσον τών αγροτών όσον καί τής έθνικής οικο
νομίας γενικώτερον.

Άρθρον 7. Πολλοί άγρόται άποκατασταθέντες εις παρα
μεθορίους περιοχάς, έγκαταλείψαντες τούς Συνοικισμούς 
άποκαταστάσεώς των έκηρύχθησαν έκπτωτοι τών κληρου
χικών των δικαιωμάτων κατά τήν κειμένην έποικιστικήν 
νομοθεσίαν ύπό τών κατά τόπους αρμοδίων Επιτροπών 
’Απαλλοτριούσεων. ένώ πρό τής έκπτώσεώς των ειχον 
μεταβιβάσει τά έπί τοϋ κλήρου των δικαιώματα δι’ ανω
μάλου δικαιοπραξίας πρός τρίτους.

Έν οψει τής προσπάθειας μας όπως συγκρατήσωμεν τον 
πληθυσμόν τών παραμεθορίων περιοχών, διά. τών διατάξεων
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τή; παραγράφου 1 τοϋ άρθρου 7 παρέχεται ή δυνατότη; ε’~ 
τού; άγοραστά; ή τού; καθολικού; ή ειδικού; διαδόχου; 
αυτών, όπω; αΐτήσωσι έντό; ανατρεπτική; προθεσμία; 
αυτών, οπω; αΐτήσωσι έντό; ανατρεπτική; προθεσμία; ένό; 
ετου; από τή; ίσχύο; τοϋ παρόντο;, την ά/άκληστ/ τη; σχε
τική; άποφάσεω; τή; άρμοδία; Επιτροπή; ’Απαλλοτριώ
σεων όι’ ή; έκηρύχθη ό κληρούχο; έκπτωτο;. ’Απαραίτητο; 
προϋπόθεσι; διά τήν άνάκλησιν τή; εν λόγω άποφάσεω; είναι, 
ό αγοραστή; νά τυγχά'/η κατ’ έπάγγελμα γεωργό;, νά έχη 
δέ εγκατασταθή έπ'ι τού άγορασθέντο; ύπ’ αυτού κλήρου 
καί νά αύτοκαλλιεργή τούτον.

Λιά τού τελευταίου εδαφίου τή; παραγράφου I τού άρθρου 
τούτου θεσπίζεται ότι εΐ; περίπτωσιν καθ’ ήν μετά τήν 
έκπτωσιν τού πωλητοϋ κληρούχου ο κλήρο; όιετεθη ει; 
έτερον κληρούχον, ή άπόφασι; περί παραχωρήσει»; τούτου 
ανακαλείται, έφ’ όσον ό νέο; κληρούχο; δέ·; έγκατεστάθη 
εΐ; τούτον ούτε έξεδόθη υπέρ τούτου οριστικό; τίτλο; κυ- 
ριότητο;.

Λιά τή; παραγράφου 2 τού ύπ' οψιν άρθρου λαμβάνεται 
μέριμνα διά τού; κληρούχου; έκείνου; οίτινε; μετεβίβασαν 
τού; κλήρου; των άνωμάλω; πρό; τρίτου; χωρί; νά έχουσι 
κηρυχθή έκπτωτοι μέχρι τή; έκδόσεω; τού παρόντο; καί 
ορίζεται ότι έφ’ όσον οί άγορασταί τυγχάνουν κατ’ έπάγ- 
γελαχ γεωργοί “'καί’ έγκατέστάθήσαν επί τού άγορασθέντο; 
ύπ’ αυτών κλήρου καί εξακολουθούν νά καλλιεργούν τούτον, 
οί πωληταί κληρούχοι δεν ΰπόκεινται εΐ; έκπτωσιν, τούτων 
διαπιστουμένων παρά τή; ’Επιτροπή; ’Απαλλοτριώσεων.

Άρθρον 8. Διά τών διατάξεων τού άρθρου τούτου, ή 
θέσπισι; τών όποιων έκρίθη αναγκαία, έξ αφορμή; τή; ύπ’ 
άριθ. 391/75 άποφάσεω; τού Συμβουλίου τή; ’Επικράτεια;, 
άκυρώσαντο; έκδοθεΐσαν μετά τό Β.Δ. 733/69 «περί μετα- 
βιβάσεω; αρμοδιοτήτων τού 'Υπουργού Γεωργία; καί άλλων 
υπηρεσιακών οργάνων τού 'Υπουργείου Γεωργία; επί άντι- 
κειμένων άρμοδιότητο; αυτού» νομαρχιακήν άπόφασιν έγ
γραφή; εΐ; τά δημοτολόγια Κοινότητο; ετεροδημοτών κτη
νοτροφών κατά τά; διατάξει; τού άρθρου 20 τοϋ Κωδικό; 
Άποκαταστάσεου; Κτηνοτροφών (Κ.Α.Κ.), προβλεπούση; 
κοινήν άπόφασιν τών 'Υπουργών ’Εσωτερικών καί Γεωργία;, 
ορίζεται άρμοδιότη; διά τήν έγγραφήν ταύτην τών Νομαρ
χών, λαμβανομένη; άμα μερίμνη; διά τήν νομιμοποίησιν τών 
μέχρι, σήμερον γενομένων έγγραφων διά Νομαρχιακή; 
άποφάσεω;. Ή ρύθμισι; αύτη κρίνεται έπιβεβλημένη προ; 
ε νυτηρετησι·/ τών ενδιαφερομένων δεδομένου ότι ώ; γνωστόν 
το θέμα —ή; τοιαύπη; έγγραφή; τών ετεροδημοτών κτηνο
τροφών αντιμετωπίζεται πληρέστερο·/ καί ταχύτερον παρά 
τών Νομαρχών ευρισκομένων έγγύ; πρό; τά πράγματα.

Άρθρον 9. Διά τών διατάξεων τοϋ άρθρου τούτου 
(παράγραφο; 1) ορίζεται, ότι. εΐ; ά; περιπτώσει; ύφίστα- 
ται άπόφασι; Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου δι’ ή; 
προτεινεται ή διάθεσι; κοινοχρήστων, έποικιστικών εκτά
σεων δι’ άποκατάστασιν άκτημόνων τοϋ Δήμου ή τή; Κοι- 
νότητο;, αίτινε; μετεβιβάσθησαν κατά κυειότητα εΐ; τόν

.1 «... ΙΓ_.. '____ΟΙ... - - η

τών διατάξεων τή; παραγράφου 8 τοϋ ρηθέντο; 
άρθρου τοϋ ’Αγροτικού Κώδικο; καί μετά τήν πάροδον τή; 
ύπό τούτου προβλεπομένη; προθεσμία;.

( ~ή; παραγράφου 2 τοϋ αυτού άρθρου 9 ορίζεται ότι
τό όφειλόμενον ύπό τών άποκαταστατέων εΐ; τά; ύπό διά- 
θεσιν^έκτάσει; τίμημα, καθορίζεται κατά τά; ΐσχυούσα; 
διατάξει; καί καταβάλλεται ύπέρ τοϋ οικείου Δήμου ή 
Κοινότητο;.

^Α?θ?°ν 10. Επειδή έδη μιου ργήθη σαν άμφιβολίαι περί 
τού έάν έπί έποικιστικών κοινοχρήστων ή διαθεσίμων εκτά
σεων, αίτινε; έκηρύχθησαν δασωτέαι ή άναδασωτέαι έχουν 
εφαρμογήν αί διατάξει; τή; δασική; νομοθεσία; ή τή; έποι- 
κιστικά,ε tol-tm—I—'__ ;-----5· · -______

α.ί διατάξει; τού Δασικού Κώδικο;.
φαρμόζονται

Έπίση; έκρίθη σκόπιμο·/ όπω;, προκειμένη; τή; κηρύξεω; 
έποικιστικών έκτάσεων ώ; δασωτέαν ή αναδασωτέα·/ νά 
λαμβάνηται ύπ’ όψιν καί ή -γνώμη τή; κατά τόπον άρμοδία; 
Δ/νσεω; Γεωργίας.

Διά τή; παραγράφου 2 τοϋ ίδιου άρθρου παρέχεται 
ή εύχέρεια τή; παραχωρήσεω; έποικιστικών έκτάσεων εΐ; 
Δασικά; 'Υπηρεσία;, προ; έκπλήρωσιν δασικών σκοπών, 
έφ’ όσον όμω; αί έκτάσει; αύται δεν άναγκαιοϋν διά τήν 
άποκατάστασιν άκτημόνων καλλιεργητών ή δι’ άλλου; σκο
πού; τή; έποικισττκή; νομοθεσία;.

Είναι γνωστόν ότι κατά τά τελευταία έτη αί έκτάσει; τοϋ 
Νομού ’Αττική;, άπέκτησαν σημαντικήν οίκοπεδικήν ή 
τουριστικήν άξίαν. Συνέπεια τούτου είναι αί άδιάθετοι 
έποικιστικαί έκτάσει; εί; τον Νομόν ’Αττική; νά μή δύναν- 
ται νά άποτελέσουν άντικείμενονδιαθέσεω; πρό; άποκατά- 
στασιν άκτημόνων καλλιεργητών έκ τοϋ λόγου ότι άπώλεσαν 
τον γεωργικόν των χαρακτήρα άποκτήσασαι οίκοπεδτκον 
τοιοϋτον.

Επειδή αί ώ; άνω έκτάσει; άποτελοϋν άντικείμενον 
αύθαιρέτων καταλήψεων, πρό; τόν σκοπόν τή; περιφρουρή- 
σεω; τών συμφερόντων τοϋ Δημοσίου έπί τών έκτάσεων 

.τούτων, περιέρχεται ή δισίκησι; καί- διαχείρισι; αυτών εΐ; 
τήν Γενικήν Διεύθυνσιν Δασών ή οποία διαθέτει πρό; τούτο 
προσωπικόν (παράγρ. 3).

“Αρθρο·/ 11. Διά τών διατάξεων τοϋ άρθρου τούτου συμ- 
πληροϋται τό Ν.Δ. 192/1974 «περί έπανιδρύσεω; τοϋ ' Υπουρ
γείου Βορείου 'Ελλάδο; καί καταργήσει»; θέσεων 'Υπουρ
γών» διά τή; προσθήκη; τή; περιπτώσεω; ζ’ εί; τό άρθρον 
3 τού ρηθέντο; Ν.Δ/το;, δι’ ή; ορίζεται ότι παρά τώ ρηθέντι 
Ύπουργείω λειτουργεί καί ή κατ’ άρθρον 11 τοϋ Ν.Δ. 
2781/1954 «περί τροποποιήσει»; καί συμπληρώσεω; δια- 
τάξεών τινων τού Ν.Δ. 2536/1953 «περί έπανεποικισμοϋ 
παραμεθορίων περιοχών καί ένισχύσεω; τοϋ πληθυσμού 
αυτών» 'Υπηρεσία Παραμεθορίων ΙΙεριόχών, ήτι; ,έξαρτω- 
μένη παρά τοϋ 'Υπουργείου Γεωργία; (Δ/νσεω; ’Εποικι
σμού καί νϋν ’Εγγείου ’Ιδιοκτησία;) έχει ώ; άρμοδιότητα 
τήν γενικωτέραν μελέτην τών άναγκών τοϋ Παραμεθορίου 
πληθυσμού, περιοχή; τοϋ 'Υπουργείου Βορείου Έλλάδο; 
καί τήν έποπτείαν καί παρακολούθησιν τή; έφαρμογή; τοϋ 
προγράμματο; τή; περί έπανεποικισμοϋ Παραμεθορίων 
Περιοχών Νομοθεσία;, όπερ πρόγραμμα καθιερώθη διά 
τών προαναφερθέντων Νόμων (Ν.Δ. 2536/53 καί Ν.2781/ 
1954) ύπό τοϋ 'Υπουργείου Γεωργία;.

Άρθρον 12. Έν τή προσπάθεια τή; άναπτύξεω; τών 
κατο/τέρω παραμεθορίων περιοχών, διά τοϋ άρθρου τούτου 
θεσπίζεται ότι διά τά; έφεξή; παραχωρήσει;, βάσει τοϋ Ν.Δ. 
221/1974, έκτάσεων κειμένων εί; τού; Νομού; Ξάνθη;, 
Ροδόπη;, “Εβρου, .Λέσβου, Χίου καί Σάμου τό όφειλόμενον 
τίμημα ορίζεται εί; τό ήμισυ τή; τρεχούση; αυτών άξια;.

Άρθρον 13. Έκρίθη άναγκαία ή τροποποίησι; τών δια
τάξεων τή; παρ. 7 τοϋ άρθρου 1 τοϋ Ν.Δ. 221/1974 αίτινε; 
αφορούν τήν ύποθήκευσιν τών παραχωρουμένων έκτάσεων 
βάσει τοϋ άνωτέρω Ν.Δ/το; καθ’ όσον ή διάταξι; αΰτη, 
ώ; ισχύει δυσχεραίνει τού; παραχωρησιούχου; εΐ; τήν έξεύ- 
ρευσιν κεφαλαίων πρό; έγκατάστασιν καί λειτουργίαν τών 
προγραμματισθεισών μονάδων παρά τών πιστωτικών ιδρυ
μάτων δεδομένου ότι τά ιδρύματα ταϋτα άρνοϋνται τήν χορή- 
γησιν τών άναγκαίων κεφαΰ.αίων έπικαν.ούμενα τήν άδυνα- 
μίαν ίκανοποιήσεώ; των έν περιπτώσει πλειστηριασμοϋ 
συνεπεία τή; δυ'σχερεία; έξευρέσεω; άγοραστών τοϋ πλει- 
στηριασθέ·/το; έκ τών βαρυνόντων αύτό περιορισμών τών 
παραγράφων 5 καί 6 του ανωτέρω άρθρου.

Διά τή; ύπό ψήφισιν διατάξεω; λαμβάνεται μέριμνα 
όπω; αρθούν μερικώ; αί δεσμεύσει; διά τά -υποθηκευόμενα 
ακίνητα ώστε νά διευκολύνεται ή ομαλή λειτουργία καί ή 
άνάπτυξι; τών μονάδων.

Άρθρον 14. Τό άρθρον τούτο περιλαμβάνει τά; διατάξει;- 
αίτινε; καταργοϋνται άπό τή; δημοσιεύσεω; τοϋ ύπό κρίσιν
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σχεδίου Νόμου ούτινο; ή ισχύς αρχεται άσό τη; διά τής Έφη- 
μερίδος τής Κυβερνήσεως δημοσιεύσεώς του (άρθρον 15).

Έν ’Αθήναις τή 4 ’Ιουλίου 1977 ,

ΟΙ Ύ-ου
Π ροεδοία; Κυδεεν/ σεω;

Γ. ΡΑΑΛΗΣ
Δικαιοσύνη;

Κ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ
Γ-ο—'α'

ιωανΓ μποττος

Εσωτερικών
1ΓΙΠ. ΙΟΡΔΑΝΟΓΑΟΤ 

Οικονομικών
ΕΤΑΓ. ΔΕΒΑΕΤΟΓΑΟΥ

Δημοσίων "Εογων
ΧΡ. ΣΤΡΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΓ
Περί τροσοσοιήσεως καί συμσληρώσεως διατάξεων 

τής έσοικιστικής Νομο-ύεσιας.

Άρ-ύρον 1.

Μεταβίβασις γεωργικών κλήρων.
—Ή διάταξις τής σεριστ. Αρ τής σαραγράφο-υ 2 'fa άρ- 

-ύρου 1 τού Α.Ν. 431/19G8 «σερί τροσοσοιήσεως καί συμ
σληρώσεως τής έν γένει «-οικιστικής Νομοθεσίας καί άλ
λων τινών διατάξεων» αντικαθίσταται ώς άκολού-ύως:

«Κειμένων έντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων ττό- 
λεων ή χωρίων ύσό τήν σρούσό-ύεσιν, ότι, τόσον τά μεταβι
βαζόμενα όσον καί τά άσομένοντα τεμάχια κλήρων, τιληροΰν 
τά, κατά τάς οικείας σολεοδομικάς διατάσεις, ελάχιστα όρια 
έμβαδού καί διαστάσεων. Περί τής συνδρομής τής σρούσο-ύέ- 
σεως ταότης χορηγείται βεβαίωσις τής 'αρμόδιας σολεοδομι- 
κής ’Αρχής. Όμοίως έττί κλήρων έττί τών όττοίων σκοσείται 
ή δημιουργία τουριστικών εγκαταστάσεων, μετά σροηγουμέ- 
νην έγγραοον γνώμην τού Ελληνικού Οργανισμού Τουρι
σμού (Ε.Ο.Τ.) σερ! τού σκοσίμου τής δημιουργίας των. Ή 
ώς άνω βεβαίωσις καί γνώμη άσοτελούν σροατταιτοΰμενα στοι
χεία διά τήν κατάρτισιν τού συμβολαίου μεταβιβάσεως μνη
μονεύονται δέ καί έσισυνάστοντα: εις αυτόν».

Άρ-ύρον 2.

Κυρωσις ανωμάλων δικαιοσραξιών 
έσί γεωργικών κλήρων.

1. Αί διατάσεις τών σαραγράοων 1, 2. 4 καί 5 τού 
άρ-ύρου 15 τού Ν.Δ. 3958/1959. «ττερί τροσοσοιήσεως καί 
συμσ/.ηρωσεως τών «σερ! οριστικών παραχωρητηρίων τών κλή
ρων διατάσεων τής έσοικιστικής Νομοθεσίας, κυρώσεως σρά- 
σεων τινων τού Γσουργικού Συμβουλίου καί άλλων τινών 
διατάσεων», εφαρμόζονται καί £ττί μεταβιβάσεως γεωργικών 
κλήρων, οϊκοιτέδων ή οικημάτων γινομένων μέχρι τής ενάρ- 
σεως τής ισχύος τού σαρόντος, έσιφυλασσομένης τής εφαρμο
γής τών διατάσεων τών σαραγράφων 6. 7 καί 8 τού ίδιου 
ώς άνω άρ-ύρου καί νομοθετικού διατάγματος.

2. Διά τήν κύρωσιν τών σερί ών αί σαράγραφο: 2 καί 4 
τού άρ-ύρου 15 τού Ν.Δ/τος 3958/59 μεταβιβάσεων γεωργι
κών κλήρων, οϊκοιτέδων ή οικημάτων, ώς καί διά τήν έκδο- 
σιν άιτοράσεως σερί ύσοχρεώσεως σρός τέλεσιν τής —ερί ορι
στικής μεταδιδάσεως δικαιοσραξίας. σερί ής ή σαράγραφος 5 
•εδαριον 2 τού αυτού άρ·5ρου. αρμόδιον είναι τά Είρηνοδικείον. 
τής τοσούεσίας τού. ακινήτου, όσερ άσοραίνεται σερί τής 
μεταδιδάσεως τής κυριότητες ή τής τελέσεως τής δικαιο- 
σρασίας. κατόσιν αϊτήσεως τού ύσέρ Ου ή μεταδίδασις, ή 
τών κληρονόμων του. δικάζον κατά τήν διαδικασίαν σερί έκου- 
σιάς δικαιοδοσίας τού Κώδικες Πολιτικής Δικονομίας. 
Κατά τής άσοράσεως ταύτης έσιτρέσεται μόνον τό ένδικον μέ
σον τής έρέσεως ένώσιον τού Μονομελούς Πρωτοδικείου εις 
τήν σεριρέρειαν τού όσοίου ύσάγεται τό Είρηνοδικείον, δικά- 
ζοντος και τούτου κατά τήν αύτήν διαδικασίαν.

3. Ή κατά τήν στροηγουμένην σαράγράρον αίτησις ύσο- 
δάλλεται εις τό αρμόδιον Είρηνοδικείον εντός σρούεσμίας δύο 
έ"ών άσό τής δημοσιεύσεώς τού σαρόντος.

4. Ή διά τής παραγράφου 1 τού άρ-ύρου 15 τού Ν.Δ. 
3958/59 σροίλεσομένη έτησία σρο-ύεσμία σρος έκσλήρωσιν 
τών κατά τή-/ αύτήν σαράγραφοη όρων διά τήν κύρωσιν ανω
μάλων κατά τόν .’Αγροτικόν Νόμον δικαιοσραξιών σαρατείνε- 
ται άρ. ής έληξε καί έσί μίαν είσέτι διετίαν άσό τής ένάρ- 
σεως τής ισχύος τού σαρόντος.

Άρ-ύρον 3.

Παραχώρησις αύ-ύαιρέτως κατεχΟμένων 
κοινοχρήστων εκτάσεων.

1. Έσιτρέσεται ή σαραχώρησις εις γεωργούς έκτάσεως 
μέχρι δέκα στρεμμάτων έκ κοινοχρήστων έξ οριστικής ή μή 
διανομής γαιών τών σεριιστώσεων 3' καί ε' τού άρ-ύρου 31 
τού ’Αγροτικού .Κωδικός, τής αύτής κατηγορίας γαιών τού 
άρύρου 164 τού ίδιου Κώδικες, ώς καί άδια-ύέτων κλήρων, 
έφ" όσον έγένοντο αύ-ύαιρέτως ύσ" αύτών συστηματικά! φυ- 
τείαι δι άμσέλων, ελαίων ή όσωροφόρων δένδρων, εχουσαι 
ηλικίαν κατά τήν έναρξιν τής ισχύος τού σαρόντος ούχί μι- 
κροτέραν τών οκτώ ετών καί ύφίστανται ώς τοιαύται κατά 
τόν χρόνον τής έκδικάσεως τής σχετικής σερί σαραχωρήσεως 
αϊτήσεως,. Έσί καύολικών ή ειδικών διαδόχων τού έμφυτευ- 
τού τής κατά τά άνω σαραχωρήσεως, δικαιούνται μόνον ο! εξ 
αύτών γεωργοί. Τής ώς άνω σαραχωρήσεως έξαιρούνται:
α) Αί γαίαι αίτίνες ώς έκ τής -ύέσεώς των. τοΰ σροορι- 
σμού των ή τής τουριστικής ή άλλης μορφής άξιοσοιήσεως 
τής σεριοχής έχουν οίκοσεδικήν άξίαν ή αΐτινες κεϊνται. εί; 
άσόστασιν μέχρι-χιλίων (1.000) μέτρων άσό τής -ύαλάσ >ς

ί) Αί κηρυχ-ύείσαι ή κηρυχύησόμεναι ώς δασωτέαι ή ανα
δασωτέα: εκτάσεις.

2. Έσίσης έσιτρέσεται ή σαραχώρησις, εις τούς άνεγεί 
ρατυτας σϋ-ύχιρέτωις σρος αύτοστέγασιν μόνιμ-ον κτίσμα σημαν
τικής αξίας έσί γαιών τών κατά τήν σρΟηγουμένην σαράγρα 
φον κατηγοριών κειμένων όσωσδήσοτε έντός εγκεκριμένων ρυ 
μοτομικών σχεδίων σόλεων ή χωρίων, έκτάσεως μή δυναμένη: 
νά ύσεμ-βή μετά τού έσ’ αύτής χτίσματος -τό εμβαδόν1 ένο: 
άρτιου οϊκοσέδου, έφ’ όσον άσοδεικνύεται ή συνεχής κατοχ- 
τής έκτάσεως έσί δεκαετίαν καί ή σρό σενταετίας άνέγερσι: 
τού κτίσματος σρό τής ισχύος τού σαρόντος έν τώ σρο-σώσι 
τού αύ-ύαιρέτου κατόχου καί τού τυχόν κα-ύ ολικού ή ειδικό 
διαδόχου αύτού. Εάν ή σαρά τού κτίσματος καταλάμβανε 
μένη έκτασις είναι μεγαλυτέρου έμβαδού. έσιτρέσεται ή σαρα 
χώρησις συνεχομένης έκτάσεως μέχρις έμβαδού ενός εϊσέτ 
άρτιου οϊκοσέδου, έφ' όσον ή έσί σλέον τής καταλαμβάνομε 
νης ύσό τού κτίσματος er/.ταισις δέν δύναταε νά άσοτεύυέσ 
αύτοτελώς ή διά .συνενώσεώς της μετά συνεχομένων, τών έ 
σαραγράφω 1 τού σαρόντος άρ-ύρου έκτάσεων. άρτιον ο!κι 
σεδον.

3. Α! ώς άνω σαραχωρήσεις γίνονται έσί τή καταβολ 
τιμήματος ίσου σρός τήν τρέχουσαν. κατά τόν χρόνον τής έκδ 
κάσεως τής σχετικής σερί σαραχωρήσεως αϊτήσεως τώ 
γαιών, αξίαν, έξαιρέσει τών εϊς σαραμε-ύοριους σεριοχά 
σαραχωρουμένων έκτάσεων διά τάς έσοίας τό τίμημα όρίζετ: 
εις τό ή-μισυ τής τρεχούσης αξίας αύτών. Τό όφειλόμενον τ 
μημα καταβάλλεται ύσέρ τού Δημοσίου ή έφ’ όσον σρόκειτ: 
σερί γαιών τής κατηγορίας τού άρ-ύρου 164 τού Άγροτικί 
Κώδικες, ύσέρ τού οικείου Δήμου ή Κοινότητες καί έξοφλε 
ται εις σεντε (5) ίσας έτησίας ατόκους δόσεις, εϊσσράττετ: 
δέ κατά τάς διατάξεις «σερί -εϊσσράξεως τών δημοσίων έσ 
δων». Έκάστη -δόσις '-ύά καταβάλλεται τήν 1 ην Οκτωόρ; 
έκάστου έτους, τής σρώτης τούτων άρχομένης άσό τοΰ έσΟμ
νου της σαραχωρήσεως έτους.

4. Έν σεριστώσει κ.α-ύυστερήσεως καταβολής μιας δόσεο 
σέραν τού τριμήνου, ό οικείος Νομάρχης δι’ άσοφάσεώς τ 
κηρύσσει έκστωτον τόν εϊς καταβολήν ύσόχρεων έκ τής γ 
νομένης εις τούτον σαραχωρήσεως. Καταβλη-ύείσαι δόσε 
έναντι τού τιμήματος δέν έσιστρέφοντα: -ύεωρουμενα: ι’υς άσ 
ζημίωσις χρήσεως.


