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·|.·_; -r/jl /τ/εδίου Νόμου «π ερί άποζημιώσεως Ελλήνων ίδιο- 
χΤ,-Λν ά-τοτικών κτςιχάτων κειμένων

964
τοϋ

r_r_(:jV αγροτικών κτημάτων κείμενων εν τη — αραμε- 
Οοείω ζώνη Γιουγκοσλ.αυίας, περί ών ή άπό 5-1 1-1964
Έλλτνονιουγκοσλ,αυική αμμωνία κυρωθεΐσα διά
-ν3 Ν. 4455 1965».

II,ιός χην Βον/.'ην χών 'Ελλήνων

Έ/οιιεν τήν τιμήν νά ύποβάλωμεν ύπό τήν κρίσιν Υμών 
-ό παεόν Σ/έδιον Νόμου καί νά έκθέσωμεν τά ακόλουθα 

-{~ν ^ι.ά των διατάξεων αύτοϋ ρυθμιζομένων θεμάτων.
1. Βάσει τής ύπογραφείσης τήν 5ην Νοεμβρίου 

έλλτνο-νιουγκοσλαυϊκής αμμωνίας κυρωΟείσης διά 
νόμου 4455/1965, τά έν τή γιουγκοσλαυϊκή παραμεΟορίω 
ZxWr-%iSftwHb«v»jTa Ελλήνων υπηκόων περιήλ.Οον εις το 
Γιουγκοσλαυϊκον Δημόσιον, τό δε έν τή Ελληνική παρα- 
•ιεθορίω ζώνη κείμενα τοιαϋτα των γιουγκοσλαύων υπηκόων 
πεειήλ.θον εις τό 'Ελληνικόν Δημόσιον.

2. Τά κτήματα των Ελλήνων υπηκόων τά ευρισκόμενα 
έν τή Γιουγκοσλ.αυϊκή παραμεΟορίω ζώνη περιλαμβάνονται 
εις τον συνημμενον πίνακα τής_ άπό 10 ’Ιουλίου 1959 έκθέτ - 
σεως τής Τεχνικής Επιτροπής άπαρτισθείσης έξ 'Ελλήνων 
καί Γιουγκοσλαύων καί ήτις εϊργάσΟη τόσον έπί Ελληνικού 
όσον καί έπί Γιουγκοσλαυικοϋ έδάφους πρός διακρίβωσιν 
των εκατέρωθεν των συνόρων ιδιοκτητών καί ανέρχονται 
sir 1463,240 στρέμματα άνήκον δέ εις 108 κατοίκους των 
χωρίων Αεμοΰ (2) Αγίας Παρασκευής (3), Μεσοκάμπου 
(4), Μεσοχωριού (22), Νίκης (56) καί ’Αχλάδας (21).

3. Τά έπί 'Ελληνικού έδάμους κτήματα των Γιουγκο
σλαύων άτινα περιήλθον εις τό Ελληνικόν Δημόσιον άνέρ- 
χονται εις 2.028,686 στρέμματα καί εύρίσκονται εις τάς 
περιοχάς των χωρίων Άγ. Παρασκευής ’Εθνικού Παπα
διάς ’Καράδων κλπ.

4. Διά τά 565,446 στρέμματα άντιπροσωπεύοντα τήν 
διαμοράν μεταξύ τής συνολικής έπιμανείας των Γιουγκο- 
σλαυικών κτημάτων καί έκείνης των Ελληνικών τοιούτων, 
άνταλλαγέντων βάσει τής είρημένης συμβάσεως ή Ελληνική 
Κυβέρνησες κατέβαλ,εν εις τήν Γιουγκοσλαυικήν τό κατ’ 
αποκοπήν ποσόν έξ 20.000 δολλαρίων Η.Π.Λ.

5. Περαιτέρω διά τού άρθρου 5 τής αυτής συμμωνίας 
προβλ.έπεται ότι έκάστη τών δύο Κυβερνήσεων θά ρυθμίση 
τό ζήτημα τής άποζημιούσεως τών ιδίων αυτής υπηκόων 
ων τά κτήματα ύπήχθησαν εις τον γενόμενον διά τής συμφω- 
νιας διακανονισμόν.

6. Διά τών προτεινομένων διατάξεων σκοπεΐται ή 
ρύθμισις τού θέματος τής χορητή σεως τής κατά τά άνω 
αποζημιώσεως, ήτις θά είναι χρηματική δεδομένου ότι 
τά περιελθόντα εις τό 'Ελληνικόν Δημόσιον γιουγκοσλαυΐκά 
κτήματα, δεν δύνανται νά έπαρκέσουν διά τήν χορήγησιν 
ανταλλάγματος εις γαίας εκ τού λόγου ότ. ταύτα περι- 
λημθέντα εις όριστικάς διανομικάς κτημάτων, διετέθησαν 
Χατά τάς έποικιστικάς διατάξεις προς άποκατάστασιν ετέ
ρων άκτημόνων καλλιεργητών καί πτηνοτρόμων, πλήν 
Ξκτάσεως 316 στρεμμάτοίν ήτις παρεχωρήθη προσωρινώς 
~?ος καλλιέργειαν άπό τοϋ έτους 1967 είς τινας έκ τής 
ανωτέρω κατηγορίας δικαιούχους άποζημιώσεως.

7. ’Επίσης λ.αμβάνεται μέριμνα όπως οί έκ τής προσω
ρινής ταύτης παρα χωρήσεως κάτοχοι γιουγκοσλαυίκών 
Χτημάτων καταστούν κύριοι αυτών, συμψημιζομένης τής 
αςίας των πρός τήν δικαισυμένην άποζημίωσιν.

Ειδικώτερον δΓ έκάστης διατάξεως τοϋ ύπό έγκρισιν 
Νόμου ρυθμίζονται τά άνωτέρω θέματα ώς άκολ.ούθως :

"Αρθρον 1.

Λια τής παρ. 1 τοϋ άρθρου 1 ορίζεται ότι δικαιούχοι 
άποζημιώσεως τυγχάνουν ελληνες ΰττήκοοι ίδιοκτήται τών

αγροτικών κτημάτων κείμενων εν τη γιουγκοσλ.αυϊκή παρα
μεθόρια) ζώνη τών περιελ.θόντων εις τό Γιουγκολ.αυικόν 
Δημόσιον διά τής άπό 5-11-64 ελληνογιουγκοσλαυΐκής 
συμμωνίας. κυρωθείσης διά τοϋ Ν. 4453,65, οί περιλαμβα
νόμενοι εις τήν άπό 10-7-59 έκθεσιν τής Τεχνικής Επιτρο
πής. Η άποζημίωσις αύτη λ.αμβάνεται μέριμνα όπως είναι 
ανάλογος πρός τήν περιελθοΰσαν είς τό Γιουγκοσλαυικόν 
Δημόσιον αγροτικήν περιουσίαν έκάστου.

Πρός τον σκοπόν τούτον προβλ.έπεται όπως ή χορηγου- 
μένη άποζημίωσις καθορίζεται δΓ ενιαίας κατά στρέμμα 
τιμής, δεδομένου ότι δεν είναι δυνατή ή κατ’ αξίαν σήμερον 
έκτίμησις τών έν Γιουγκοσλαυια κειμένων αγροτικών κτη
μάτων έκάστου. Πλήν όμως διά τοϋ καθορισμού ταύτης, 
είς τό 15πλάσιον τής τιμής κατά στρέμμα, ήτις άπετέλεσε 
τήν βάσιν πρός υπολογισμόν τών έκ τής διαμοράς τών 
εκτάσεων ά—αιτήσεων τοϋ Γιουγκοσλ.αυικοϋ Δημοσίου, 
λ.αμβάνεται μέριμνα όπως αύτη είναι ίση, καθ’ όσον άνέ-ρχε-
ται είς 16.000 δραχμάς περίπου. "?ός ιυένην
δαπάνην διά τήν άπόκτησιν παρ' έκάστου τών άποζημιου- 
μένων ισαξίων κατά τό δυνατόν έκτάσεων τής περιοχής 
τής κατοικίας των πρός τάς περιελ.Οούσας είς τό Γιουγκο- 
σλ.αυΐκόν Δημόσιον ιδιοκτησίας των, λ.αμβανομένου ΰπ’ 
οψιν βεβαίως ότι πρόκειται περί γειτνιαζουσών κατά τό- 
πλεΐστον εκτάσεων όμοιας περίπου άποδόσεως.

Διά τής παρ. 2 τοϋ άρθρου 1 προβλ.έπεται ό δι’ άποφάσεως 
τής ’Επιτροπής Άπαλλ.οτριώσεων καθορισμός τής τρεχούσης 
άξίας καί τών είς τήν κυριότητα τοϋ 'Ελληνικού Δημοσίου 
περιελ.Οουσών γιουγκοσλαυίκών ιδιοκτησιών, αΐτινες παρε- 
χωρήθησαν προσωρινώς δΓ άποφάσεως της Δ/νσεως Γεωρ
γίας Φλωρίνης είς τούς δικαιούχους τής άποζημιώσεως.

’Εν συνεχεία παρέχεται εύχέρεια εις τήν Επιτροπήν ’Απαλ
λοτριώσεων όπως χωρήση είς τήν οριστικήν παραχώρησιν 
τών κατεχομένων έκτάσεων, έφ’ όσον προηγουμένως οί 
ενδιαφερόμενοι ήθελ,ον ύποβάλ,ει ύπεύθυνον δήλωσιν ότι 
άποδέχονται τήν καθορισθεΐσαν παρά τής ’Επιτροπής τιμήν 
τών γ ιο υγκο σλ.αυ ικώ ν ιδιοκτησιών, πρός συμψηφισμόν 
τής άξίας τούτων προς άνάλ.ογον ποσόν έκ τής δικαιούμενης 
άποζημιώσεως.

Τούτο έθεωρήθη έπιβεβλ.ημένον ίνα μή στερηθούν οί κατά 
τ’ άνωτέρω κάτοχοι τάς καλλιεργουμένας έκτάσεις. μεθ’ ών 
συνεδέθησαν άπό οκταετίας καί στηρίζουν τήν γεωργικήν 
των οικονομίαν έστω καί άν έδόθησαν αύται προσωρινώς.

' Η διά τήν παραχώρησιν ταύτην έκδιδομένη άπόφασις τής 
’Επιτροπής Άπαλλοτριοόσεων, καθιστάμενη οριστική καί 
άμετάκλ.ητος άπό τής δημοσιεύσεως, προβλέπεται όπως, διά 
λ.όγους άπλ.ουστέρας διαδικασίας άποτελή καί τον δεκτικόν 
τής μεταγραφής τίτλ.ον άπό τής μεταγραφής τοϋ όποιου Οά 
μεταβιβάζεται ή κυριότης είς τόν παραχωρησιοϋχον.

•Άρθρον 2.

Διά τοϋ άρθρου 2 προβλ.έπεται ότι ή άπαιτηθησομένη πί- 
στωσις θά βαρύνη ο5ς γένική κρατική δαπάνη μή συνδεο- 
μένη μέ ιδιαίτερον φορέα,τόν προϋπολ.ογισμόντοΰ ' Υπουργείου 
Οικονομικών.

’Επίσης προβλ.έπεται ότι αί περί χρηματικής άποζημιώ
σεως καί συνψηφισμοϋ άποφάσεις τής ’Επιτροπής Άπαλλ.ο- 
τριώσεων άποστέλλονται είς τήν Υπηρεσίαν ’ Εντελλομενων 
Εξόδων τής Νομαρχίας Φλ.ωρί'/ης διά τήν περαιτέρω έκκα- 
θάρισιν καί καταβολήν τής άποζημιώσεως.

Είς τά άνωτέρω άποσκοπεΐ τό παρόν νομοσχέδιον, όπερ 
εχομεν τήν τιμήν νά θέσω μ εν ύπ’ όψιν υμών πρός ψήφισιν.

Έν Άθήναις τή 21 Ιανουάριου 197/
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