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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
τοΰ σχεδίου Νόμου «περί άξιοποιήσεως όγκαταλ.ελειμ- 

μένων εκτάσεων»·. —------

συνδυχσμώ μέ τήν δανε 
μεγέθυνσιν τής έγγε ίο'ν 
διά τήν δημιουργίαν

ιιοδότησιν μεταβιβάσεων γης πρός 
ιδιοκτησία: των χύτοκχλλιεργητών 
έιωσίμων γεωργικών έκμεταλλ.εύ-

σεων.
Ποόζ τ■»/>·. Βουλήν .τών Ελλήνων

Διά τοΰ παρόντος σχεδίου Νόμου τό όποιον ύποβάλλ.ο- 
■Αΐν ύ-ό τήν κρίσιν υμών ττρος ψήφισιν άποσκοπεΐται ή 
άΐιοποίησις των γεωργικών εκτάσεων αί όποΐαι είναι έγκα- 
ταλελειμμέναι ή —αραμένουν ανεκμετάλλευτοι λόγω χδικ- 
οοοία: ή αδυναμίας τών ιδιοκτητών των να τάς διαθέσουν 
—ιός —αραγ'ωγικήν χρησιμοποιήσω.

Είναι γνωστόν ότι ό βαθμός έκσυγχρονισμοϋ καί προα- 
νωνής της γειοργίας έξαρταται κατά βάσιν άττό τό μέγ·ε- 
0ος τής γεωργικής έκμεταλλεύσεως, τον αριθμόν, τήν ποιό- 
τητα καί τήν επαγγελματικήν κατάρτισιν τοΰ ένεργοϋ άγρο- 
τικοΰ πληθυσμόν καί τήν έντασιν τής μηχανοποιήσεως τών 
καλλιεργειών.

ΜΙ αϋξησις επομένως της οικονομικής άποδόσεους εις 
τον αγροτικόν τομέα επιτυγχάνεται καθ’ ό μέτρον πρα
γματοποιείται ή άντίστοιχος αύξησις εις τα μεγέθη καί 
τήν ποιότητα τών ανωτέρω συντελεστών παραγωγές ή 
βελτιοΰνται αί μεταξύ των'σχέσεις "καί άναλογίαι.

Καί, όσον-μέν άφορα τα μεγέθη, αποτελεί γεγονός ότι 
ό πλέον άνελαστικός εις τήν προσφοράν του συντελεστής 
είναι ή άγροτική γη. Διά τον'λόγον αυτόν άπό μακροϋ 
λαμβάνεται σειρά μέτρων τά όποια άποβλέπόυν εις τήν 
αύξησιν τής άποδοτικότητος τής γής διά τής έξευρέσεως 
καί παροχής τών πλέον καταλλήλων εισροών καί εις τήν 
έξχσφάλ.ισιν όρων -/.αί συνθηκών ορθολογικής έκμεταλλεύ
σεως τής γής.^

Ένώ όμως ως προς τήν βελτίωσιν τών βιολογικών παρα
γόντων καί τών λοιπών εισροών εις τήν γεωργίαν πολλά 
πραγματοποιούνται καί περισσότερα δύναται νά άναμέ- 
νωνται άπό τήν σύγχρονον επιστήμην καί τεχνολογίαν, ό 
έγγειοδιαρθρωτικός τομεύς, ό όποιος άφορα εις τήν μορ
φήν καί τό μέγεθος τοΰ εγγείου κεφαλαίου καί εις τον συ
σχετισμόν αύτοϋ προς τούς άνθρώπους οί όποιοι τό εξου
σιάζουν καί τό εκμεταλλεύονται, ούτος παραμένει ώς ό 
κατ’ έξοχήν περιοριστικός παράγων διά τήν άνάπτυξιν τής 
γεωργίας.

Αυτός είναι ό λόγος διά τον όποιον ή Κυβέρνησις σή
μερον μέ τήν έπικειμένην ένταξιν τής Χώρας μας εις τήν 
Ε.Ο.Κ., έθεώρησεν ότι εις τό Κέντρον τοΰ άγροτικοΰ προ
βλήματος εύρίσκεται τό έγγειοδιαρθρωτικόν, χωρίς βε
βαίως νά παρχ-γνωρίζη τήν πολυσύνθετον φύσιν του καί 
τάς εγγενείς δυσχερείας αί όποΐαι συνεχώς άνακύπτουν.

Τά έξαγγελ.θέντα κυβερνητικά μέτρα δεν άποβλ.έπουν 
παρά εις τήν άντιμετώπισιν ώρισμένων πλ,ευρών τοΰ προ
βλήματος όπως :
'Η κατασκευή έργων διά τήν άπόδοσιν εις τήν καλλιέρ

γειαν νέων γαιών ή τήν βελτίωσιν άλλων.
* Η διανομή τών νέων τούτων γαιών καί γενικώς τών 

γαιών τοΰ Δημοσίου εις καλλιεργητάς κατ’ έπάγγελμα 
γεωργούς. _

Η ένίσχυσις τών θεσμών συνεργασίας τών άγροτών εις 
τήν γεωργικήν καί κτηνοτροφικήν έκμετάλλευσιν τής γής 
των καί είδικώτερον ή προώθησις τών όμαδικών καλλιερ
γειών.

Ή βοήθεια τών νεωτέρων καλλιεργητών νά πάρουν εις 
χεϊρας των τήν γην ή όποια άνήκει εις υπερήλικας καί 
άτομα ξένα πρός τήν γεωργίαν.

Ή αύξησις γενικώτερον τής κινητικότητος τοΰ εγγείου 
κεφαλ.αίου πρός τήν κατεύθυνσιν τής μεταβιβάσεως τής 
κυριότητας εις τούς φυσικούς φορείς γεωργικής αύτοϋ έκ
μεταλλεύσεως διά τής 'ρυθμίσέως ύφισταμένων γαιοκτητι- 
κών έκκρεμοτήτων καί τής θεσπίσεως άτελειών εις τάς 
σχετικάς δικαιοπραξίας.

Ή συγκέντρωσις καί κατάλληλος άναδιάταξις τής πολυ- 
τεμαχισμένης καί διασπάρτου ιδιοκτησίας τοΰ άγρότου έν

Εις τήν σειράν αυτήν τών μέτρων εντάσσεται καί ό 
παρών έν σχεδίω Νόμος, διά τοϋ όποιου έπιδιώκεται ή άξιο- 
ποίησις τών γαιών εκείνων αϊτινες. ώς έκ τής άδιαφορίχς 
ή τής αδυναμίας τών ιδιοκτητών των νά ασχοληθούν παρα- 
γωγικώς εις αύτάς, παραμένουν ανεκμετάλλευτοι — έγκα- 
τα/.ελειμμέναι ή δεν άξιοποιοϋνται ίκανοποιητικώς διά τόν 
σκοπόν διά τόν όποιον κρίνονται κατάλλ.ηλοι.

, Εις μίαν εποχήν κατά τήν όποιαν δισεκατομμύρια δρα
χμών δαπχνώνται διά τήν κατασκευήν έργων έγγειου βελ.- 
τιοισεως και αποδοσεως εις τήν καλλιέργειαν νέων -/αιών 
και ενω είναι δεόομενον οτι υπάρχει στενότης γής, έχομεν 
επιτρεφει την πολυτέλ.ειαν τής παραμελήσεως ενός μέρους 
τής Ελληνικής γής άπό εκείνους οί όποιοι ήσαν φυσικοί 
φορείς έκμεταλλ,εύσεώς της ή ήνέχθημέν τήν έκ τής έγ-κα- 
τχλ.είψεως ποιοτικήν αυτής ύποβάθμισιν καί τήν υποτο
νικήν έκμετάλλ.ευσίν της.

Ή μετακίνησις πλ,ηθυσμών καί δη ένεργών άτόμων άπό 
τήν ύπαιθρον εις τάς πόλεις άποτελεϊ φαινόμενον παγκό
σμιον άναπότρεπτον έν γενικαΐς γραμμαΐς καί μέχρις ενός 
σημείου διά κάθε χώραν φυσιολογικόν ή καί επιθυμητόν. 
'Οπωσδήποτε όμως τό σημειούμενον ρεύμα πρός τά άστικά 
κέντρα είτε διατηρείται είς τά έπιθυμητά πλαίσια είτε 
έξέρχεται τούτων συνεπάγεται τήν άπομάκρυνσιν καί τήν 
βαθμιαίαν άποξένωσιν τών μετακινουμένων άπό τάς γαίας 
των ( μέ περαιτέρω έπχκόλρυθον τήν μειωμένην άξιοποίησιν 
ή καί τήν άδιαφορίαν έκ; τταλλεύσεως ή έγκατάλ.ειψιν τής 
δι’ ον σκοπόν αύται προσφέρονται έκμεταλλεύσεως. Ώς έκ 
τουτου το πρόβλημα τό όποιον προκύπτει διά τήν χώραν 
μας άφορα όχι μόνον εις τήν ουσιαστικήν άποστέρησιν έκ 
τής παραγωγικής έκμεταλλεύσεως ύπολογησίμου έγγειου 
κεφαλ.αίου άλλ.ά καί εις τήν άδυναμίαν έκείνων οί όποιοι 
παραμένουν νά εντάξουν τάς ούτω κχταλ.ειπομένας γαίας 
είς τήν ' ιδίαν αυτών γεωργοεκμετάλλ.ευσιν διευρύνοντες 
κατ’ αύτόν τον τρόπον τήν μικράν έγγειον ιδιοκτησίαν των, 
ίνα έξασφαλ.ίσουν ικανοποιητικόν εισόδημα έκ τής έλλεί- 
ψεως τοϋ όποιου κατευθύνονται είς τάς πόλ.εις καί τό πρό
βλημα διαιωνίζετχι καί έπεκτείνεται έπικινδύνως, τοσούτω 
μαλλ.ον καθ’ όσον ή όμχλ.οποίησις τής μετακινήσεως άτόμων 
άπό τά χωρία είς τάς πόλεις καί συγ-κράτησις άνθρωπίνων 
πληθυσμών είς τήν ύπαιθρον συνιστα σοβαρώτατον μέλημα 
κοινωνικόν καί έθνικόν διά τήν χώραν.

Έκ τής διεξαχθείσης κατά τό έτος 1973 έρεύνης προέ- 
κυψεν ότι τό σύνολ.ον τών έγκαταλ.ελειμμένων έκτάσεων τών 
άνηκουσών είς ίδιώτας καί Κοινότητας άνέρχεται είς
1.907.000 στρέμματα. Ώς τοιαϋται έθεωρήθησαν αί γαΐαι, 
αίτινες παρέμενον άνεκμετάλλευτοι ή δεν έχρησιμοποιοΰντο 
διά τόν σκοπόν, δι’ όν έτύγχανον κατάλληλοι, πέραν τής 
τριετίας. Έκ τών ώς άνω έγκαταλ.ελειμμένων έκτάσεων
246.000 στρέμματα είναι πεδιναί καλλιεργήσιμοι κατά τό 
πλεΐστον γαΐαι, 11.000 στρέμματα είναι έκτάσεις οικιστι
κού ή τουριστικού χαρακτήοος, ένώ αί ύπόλοιποι 1.650.000 
στρέμματα είναι έκτάσεις γενικώς ήμιορειναί καί όρειναί.

Τά άνωτέρω άπετέλεσαν λ.όγον διά τόν όποιον ό συν
ταγματικός νομοθέτης προέβλ.εψε τήν δυνατότητα λήψεως 
μέτρων πρός άξιοποίησιν τών έγκχτχλελειμμένων έκτά
σεων (άρθρον 18 παράγραφος 6 Συντάγματος).

Είδικώτερον :
’’Αρθρου 1 : Διά τοϋ άρθρου τούτου καθορίζεται ό σκο

πός τοϋ ύπ’ δψιν σχεδίου Νόμου, όστις είναι, ή διάθεσις 
τών έπιδεκτικών γεωργικής ή κτηνοτροφικής έκμεταλλεύ
σεως έγκατχλ,ελειμμένων έκτάσεων, έπί τώ σκοπώ τής 
άξιοποιήσεως αυτών ύπέρ τής έθνικής οικονομίας καί άπο- 
κατάστασιν άκτημόνων.

Άρθρου 2. Διά τοϋ άρθρου τούτου δίδεται έννοιολογι- 
κώς ορισμός τών έγκαταλελ.ειμμένων έκτάσεων, θεσπίζε-



ται δέ ώς κριτήριου διά τον χαρακτηρισμόν αύτών ώς έγκα- 
ταλελειμμένων έπί μέν τών γεωργικών ή έπιδεκτικών γεωρ
γικής έν. μεταλλεύσεως γαιών ή έπί τετραετίαν συμπληρου- 
μένην πρό ή μετά τήν Ισχύν τοΰ παρόντος παράλειψις τής 
γεωργικής αύτών έκμεταλλεύσεως, έπί δέ των επιδεκτικών 
κτηνοτροφικής έκμεταλλεύσεως ή επί τόν αυτόν χρόνον 
παράλειψις τής κτηνοτροφικής έκμεταλλεύσεως των ή 
πλημμελής έκμετάλλευσίς των. τής τελευταίας ταύτης προ- 
κυπτούσης έν σχέσει προς τήν βοσκοΐκανότητα τής έκτά- 
σεως.

"Αρθρον 3. Διά τών διατάξεων τοΰ άρθρου τούτου ρυ
θμίζεται ό τρόπος καί ή διαδικασία κηρύξεως τών έκτά- 
σεων ώς έγκαταλελειμμένων.

'Αρμόδιον δργανον ορίζεται ό Νομάρχης ό όποιος ένεργεΐ 
αύτεπαγγέλτως ή τή αιτήσει παντός τρίτου. Τήν διαδικα
σίαν περί _τής έκδόσεως τής άποφάσεως τοΰ Νομάρχου 
κινεί ή Διεύθυνσις Γεωργίας προβλέπεται δέ ότι ή άπόφα- 
σις' αΰτη έκδίδεται κατόπιν ήτιολογημένης έκθέσεως τής 
ύπό τοΰ άρθρου τούτου προβλεπομένης έπιτροπής. Έν τή 
Νομαρχιακή άποφάσει θά άναγράφεται οπωσδήποτε καί 
ό χρόνος έγκαταλείψεως τών περί ών πρόκειται έκτάσεων, 
στοι/εΐον άπαραίτητον διά τήν περαιτέρω διάθεσιν τούτων. 
'Η ώς άνω Επιτροπή γνωματεύει τόσον περί τοΰ έγκα- 
ταλελειμμένου καί τοΰ χρόνου τής έγκαταλείψεως τών 
γαιών όσον καί περί τής σκοπιμότητος τής γεωργικής ή 

.κτηνοτροφικής- έκμεταλλεύσεώς των (παράγρ— 1 καί 2).—
Διά τής παραγράφου 3 τοΰ αύτοϋ άρθρου ορίζεται τό 

δυνάμενον νά άσκηθή, κατά τής άποφάσεως τοΰ Νομάρχου, 
ένδικον μέσον (προσφυγή εις τό Γίρηνοδικεϊον), προσδιο
ρίζεται δέ καί ή διαδικασία βάσει τής όποιας θά έπιληφθή 
τό αρμόδιον ΕίρηνοδικεΤον έπί προσφυγής κατ’ άποφάσεως 
τοΰ Νομάρχου.

Διά τών παραγράφων 4 καί 5 ορίζεται ότι παρ’ έκάστη 
Διευθύνσει Γεωργίας τηρείται βιβλίον καταγραφής τών 
κηρυσσομένων έκτάσεων ώς έγκαταλελειμμένων, αί λε- 
πτομέρειαι τηρήσεως τοΰ οποίου θά καθορισθοϋν δι’ άποφά
σεως τοΰ 'Υπουργού Γεωργίας.

"Αρθρον 4. Διά τοΰ άρθρου τούτου ορίζεται ότι, έκτάσεις 
αί όποΐαι έκηρύχθησαν έγκαταλελειμμέναι, λόγω μή έκ
μεταλλεύσεώς των συμφώνως προς τά έν άρθρω 2 τοΰ πα
ρόντος οριζόμενα, έπί χρόνον μικρότερον τών όκτώ έτών, 
ύπόκεινται εις άναγκαστικήν μίσθωσιν.. ’Επίσης, έάν είναι 
έγκαταλελειμμέναι έπί χρόνον πλέον τών όκτώ έτών, αί 
έκτάσεις αύται καταλαμβάνονται όριστικώς ΰπό τοΰ Δη
μοσίου.

"Αρθρον 5. Διά τοΰ άρθρου τούτου προβλέπεται ότι ή 
κατάληψις τών έγκαταλελειμμένων έκτάσεων υπό τοΰ Δημο
σίου γίνεται άφοΰ προηγουμένως αί έκτάσεις αύται κτημα- 
τογραφηθοΰν παρά τής Τοπογραφικής 'Υπηρεσίας τοΰ 
'Υπουργείου Γεωργίας. Διά τών διατάξεων τοΰ άρθρου 
τούτου προβλέπεται σύντομος διαδικασία περιελεύσεως τών 
έκτάσεων τούτων εις το Δημόσιον. Αύται καταλαμβάνονται 
διά πρωτοκόλλου καταλήψεως άπό τής μεταγραφής τοΰ 
οποίου ή κυριότης περιέρχεται εις τό Δημόσιον (παρ. 1, 
2 καί 3). ’Επίσης διά τής παραγρ. 3 τοΰ αύτοΰ άρθρου ορί
ζεται οτ. έν περιπτώσει έμφανίσεως τοΰ ιδιοκτήτου ή τοΰ 
έχοντος έπί τής έκτάσεως έμπράγματον δικαίωμα, έντός 
προθεσμίας πέντε έτών άπό τοΰ χρόνου τής μεταγραφής 
τοΰ πρωτοκόλλου καταλήψεως, οφείλεται άποζημίωσις. 'Η 
άποζημίωσις ορίζεται εις τό ήμισυ τής τρεχούσης άξίας 
κατα τον χρόνον τής καταλήψεως τών έκτάσεων. Ή άνα- 
γνώρισις τών δικαιούχων, τό ύψος τής όφειλομένης άπο- 
ζημιώσεως ώς καί ή παρακατάθεσις ή καταβολή τής άπο-

δικαιούχου τής άποζημιώσεως έντός τής αύτής ώς άνω 
ποοθεσαία;.

Διά τοΰ αυτού άρθρου 5 ορίζεται ότι εις περίπτωσιν κατά

τήν όποιαν ή καταληφθεΐσα εκτασις βαρύνεται δι’ υποθή
κης, έφαρμόζεται τό άρθρον 1288 τοΰ ’Αστικού Κώδικος, 
ήτοι οί ένυπόθηκόι δάνεισπαί ικανοποιούνται έκ τοΰ ποσοΰ 
τής άποζημιώσεως. Έάν ή όρισθεΐσα άποζημίωσις δεν έπαρ- 
κή διά τήν ίκανοποίησιν τών ένυποθήκων δανειστών, δύ- 
νανται ούτοι δι’ αίτήσεώς των νά ζητήσουν τήν αύξησιν τοΰ 
ποσοΰ τής άποζημιώσεως ήτις δύναται νά αύξηθή διά κοινής 
άποφάσεως τών 'Υπουργών Οικονομικών καί Γεωργίας 
καί πάντως όχι πλέον τών 3/4 τής ολικής άξίας τής κατα- 
ληφθείσης έκτάσεως.

"Αρθρον 6. Διά τοΰ άρθρου τούτου ορίζεται ή διάθε- 
σις καί ό τρόπος αυτής τών ύπό τοΰ Δημοσίου καταληφθει- 
σών έκτάσεων, προβλεπομένων διαφόρων φορέων υπέρ ών 
ή διάθεσις τών έκτάσεων, έπί τώ σκοπώ έπιτεύξεως καλ- 
λιτέρου άποτελέσματος έν συσχετίσει προς τάς ~ανάγκας 
τής περιοχής ένθα αί έκτάσεις, προς όφελος τής έθνικής 
οικονομίας ή καί όπου καθίσταται άναγκαΐον προς έξυττη- 
ρέτησιν έθνικών σκοπών. Ούτω διά τών περιπτώσεων α-ε 
τής παραγράφου 2 προβλέπεται ή διάθεσις τών έκτάσεων ώς 
έν αύταΐς σαφώς ορίζεται, παρεχομένης τής δυνατότητος, 
έκτος τής περΐ7Γτώσεως ε, εις τόν 'Υπουργόν Γεωργίας, 
όπως δι’ άποφάσεώς του όρίζη περί τής καταβολής ή μή 
τιμήματος, όπερ δεν δύναται νά είναι μεγαλύτερον τοΰ ήμί- 
σεος τής κατά τόν χρόνον τής παραχωρήσεως τρεχούσης 
άξίας τών παραχωρουμένων έκτάσεων, ώς καί τούς όρους 
καί προϋποθέσεις, έντός τοΰ πλαισίου τών οποίων θά 
χωρήση ή " περί παραχωρήσεως νομαρχιακή άπόφασις. 
Περαιτέρω προβλέπεται ή διαδικασία διά τάς περιπτώσεις 
παραχωρήσεως α-δ, ώς καί αί κυρώσεις αί έπερχόμεναι, 
έφ’ όσον ό παραχωρησιοΰχος δέν ήθελε συμμορφωθή προς 
τούς όρους καί προϋποθέσεις τής παραχωρήσεως.

Διά τής παραγράφου 3 τοΰ αύτοΰ άρθρου 6 προβλέπεται 
άντί τής οριστικής παραχωρήσεως ή διάθεσις τών όριστικώς 
παρά τοΰ δημοσίου καταληφθεισών έκτάσεων δι’ έκμισθώ- 
σεως εις φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδας φυσικών προ
σώπων προς γεωργικήν ή κτηνοτροφικήν έκμετάλλευσιν 
έπί χρόνον μισθώσεως ούχί μεγαλύτερον τών τεσσάρων (4) 
έτών, τούτο δέ ίνα παρέχεται καί ή τοιαύτη δυνατότης εις 
τόν οίκεΐον Νομάρχην (βλεπ. παρ. 4), οσάκις έκ λόγων 
ειδικών είναι περισσότερον σύμφορος διά τήν έθνικήν οικο
νομίαν ή έκμίσθιοσις τής έκτάσεως καί ούχί ή οριστική διά- 
Οεσις αύτής. Περαιτέρω ορίζονται τά περί τοΰ τρόπου καί 
όρων τής μισθώσεως τά τών επιπτώσεων έν περιπτώσει 
παραβάσεως τών όρων αύτής.

Τέλος διά τής παραγράφου 4 τοΰ ώς εΐρηται άρθρου παρέ
χεται ή δυνατότης είς τόν οίκεΐον Νομάρχην όπως, δι’ ήτιο- 
λογημένης άποφάσεώς του έκδιδομένης μετ’ είσήγησιν τής 
οικείας Διευθύνσεως Γεωργίας, άποφαίνεται περί τοΰ επι
κρατέστερου σκοπού διαθέσεως κατά τά προεκτεθέντα τών 
ώς εΐρηται έκτάσεων, οσάκις έκκρεμοΰν παρ’ αύτώ, αιτή
ματα περί παραχωρήσεως ή έκμισθώσεως τών καταληφθει
σών έκτάσεων ύποβληθέντα παρ’ ένδιαφερομένων, ύπαγο- 
μένων εις πλείονας τών ώς άνω κατηγοριών.

"Αρθρον 7. Εύθύς ώς καταστή οριστική ή άπόφασις τοΰ 
Νομάρχου περί κηρύξεως έγκαταλελειμμένων έκτάσεων, 
αί κηρυχθεΐσαι έγκαταλελειμμέναι λόγω μή έκμεταλλεύ
σεώς ’των κατά τά έν άρθρω 2 οριζόμενα πέραν τής τετραε
τίας καί μή ύποκείμεναι είς κατάληψιν κατά τά έν άρθρο) 
4 τοΰ παρόντος, ύπόκεινται εις άναγκαστικήν μίσθωσιν.

Διά τών παραγράφων 1 καί 2 καθορίζεται ό τρόπος κη
ρύξεως ώς άναγκαστικώς μισθωτέων τών ώς άνω έκτάσεων 
λαμβανομένης άμα μερίμνης όπως παρέχεται ή εύχέρεια 
εις τούς ίδιοκτήτας αύτοκαλλιεργείας τής κηρυσσομένης 
ώς άναγκαστικώς μισθωτέας ιδιοκτησίας των. Επίσης 
ορίζεται ή τηρητέα διαδικασία μισθώσεως, ήτοι προβλέ- 
πεται πρόσκλησις προς τούς ένδιαφερομένους διά τήν έκ- 
μίσθωσιν τών έκτάσεων, εις ήν άναγράφονται οί όροι, at 
προϋποθέσεις τής μισθο')σεως, ό τρόπος έκμεταλλεύσεως του 
μισθίου, τό καταβλητέου μίσθωμα ώς καί ό χρόνος τής κατα
βολής τούτου. Ώς χρόνος διάρκειας τής άναγκαστικής μισθώ
σεως ορίζεται ή τετραετία.
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Διά τών διατάξεων τής παραγράφου 3 όρίζεται, ότι ή 
ανάδειξες τοΰ μισθωτού χωρεΐ δι’ άποφάσεως τοϋ Νομάρχου 
εις τον όποιον παρέχεται ή ευχέρεια, εις τις περιπτώσεις 
π/.ΐ'.όνων ενδιαφερομένων —ληρούντων τάς έν τη παραγράφω 
ταυτή άναγραφομένας προϋποθέσεις, άναδείξεως ώς μισθω
τού εκείνου δστις έχει τάς τερισσοτέρας δυνατότητας άξιο- 
τοιήσεως τής εκμισθουμένης έκτάσεως κατά τούς έν τη 
σχετική ττροσκλήσει αναγραφόμενους όρους.

Δια των παραγράφων 4 καί 3 τοϋ αΰτοϋ άρθρου ορίζεται 
ότι ή μίσθωσις λύεται ευθύς ώς παρέλ.θη ό χρόνος διά τον 
όποιον συνεστήθη αυτή, παρέχεται δέ ή δυνατότης εις τον 
ιδιοκτήτην ό όποιος έπανεγκαθίσταται εις τήν περιοχήν 
τοϋ μισθίου νά καταγγείλλη τήν μίσθωσιν προ τής λήςεως 
τής τετραετίας μετά προηγουμένην δήλωσιν ότι άναλαμβάνει 
ττν ύποχρέωσιν νά αύτοκαλλιεργήση τό μίσθιον. Εις τήν 
περίπτωσιν ταύτήν ή μίσθωσις λήγει μετά έξάμηνον άπό 
τής καταγγελίας καί ούχί προ τοϋ τέλους τής γεωργικής 
περιόδου.

’Άρθρον 8. Ό αναγκαστικός μισθωτής ύποχρεοϋται νά 
τηρή τούς όρους τής συμβάσεως ώς καί τούς έν τω άρθρω 
τούτω άναφερομένους τοιούτους. Έν έναντία — εριπτώσει. 
ρητώς ορίζεται ότι ουτος κηρύσσεται έκπτωτος. Ή μέριμνα 
κύτη έλήφθη προκειμένου νά έςασφαλισθή ή καταβολή τοϋ 
καθορισθησομένου μισθώματος καί νά άποφευχθή ή ληστρι
κή έκμετάλλευσις τής άναγκαστικώς μισθωθείσης έκτάσεως 
ώς-; καί ή καταστροφή των έν τή έκτάσει ταύτη υπαρχόντων 
αποθηκών, δεξαμενών, φρεάτων κ.λπ.

“Αρθρον 9. Λιά τών διατάξεων τοϋ άρθρου τούτου προ- 
βλέπεται ότι αί άναγκαστικώς μισθωθεΐσαι εκτάσεις, διαρ- 
κούσης τής μισθώσεως, έφ’ όσον συμπληρωθή οκταετία 
συνυπολογιζομένου καί τοϋ χρόνου . έγκαταλείψεως, τοϋ 
άναοερομένου είς τήν νομαρχιακήν άπόφασιν, καταλαμβά
νονται συμφώνως προς τάς διατάξεις τοϋ άρθρου 5 α) έάν 
ό ιδιοκτήτης τής άναγκαστικώς μισθωθείσης έκτάσεως δεν 
έμφανισθή κατά τήν σύναψιν τής μισθώσεως ούδέ κατά τήν 
διάρκειαν ταύτης καί β) έάν ή ΰπό άναγκαστικήν μίσθωσιν 
εκτασις, κατόπιν δηλώσεως τοϋ ιδιοκτήτου, άπεδόθη εις 
τοΰτον προς αυτοκαλλιέργειαν καί δέν έξεμεταλλεύθη τήν 
έν λόγω έ'κτασιν συμφώνως προς τον’προορισμόν της. Διά 
τής ρυθμίσεως ταύτης σκοπεϊται ή μή είς τό μέλλον. έγκα- 
τάλειψις τών έκτάσεων τούτων διά τής μή έκμεταλλεύσεώς 
των.

Τέλος διά τοϋ άρθρου τούτου έλήφθη μέριμνα, εις άς 
περιπτώσεις ή κατάληψις τής έκτάσεως (συμπλήρωσις 
οκταετίας) χωρεΐ πρό τής λήξεως τής μισθούσεως, διά τήν 
προστασίαν τών μισθωτών, δι’ ό καί προεβλέφθη όπως ή 
μίσθωσις μή λύεται διά τής καταλήψεως τών άναγκαστικώς 
μισθωθεισών έκτάσεων, άλλα αϋται διατίθενται όριστικώς 
κατά τάς διατάξεις τοϋ άρθρου 6 μετά τήν λήξιν τής μισθώ- 
σεο/ς, προτιμιομένων έν έκάστη περιπτώσει τών άναγκα- 
στικών μισθωτών.

“Αρθρον 10. Διά τοΰ άρθρου τούτου, όρίζεται ότι αί δια
τάξεις τοϋ· υπό κρίσιν σχεδίου Νόμου δέν έφαρμόζονται έπί 
εκτάσεων αί όποΐαι εΰρίσκονται εις θέσεις τοιαύτας ώστε νά 
δύνανται νά χρησιμοποιηθοϋν ώς οικόπεδα ή δι’ έργα τουρι
στικής άναπτΰξεως ή άλλης παρεμφερούς άξιοποιήσεως.

“Αρθρον 11. Διά τών διατάξεων τοϋ άρθρου τούτου ορί
ζεται οτι αί δαπάνα1, διά τήν έκτέλ.εσιν τοϋ νομοσχεδίου τού
του θά βαρύνουν τον τακτικόν προϋπολογισμόν τοΰ Υπουρ
γείου Γεωργίας.

“Αρθρον 12. Διά τοϋ άρθρου τούτου ορίζεται ότι δια
τηρούνται έν ίσχύι αί έν αύτώ διαλ.αμβανόμεναι διατάξεις 
περί καταλήψεως έγκαταλελ.ειμμένων άκινήτων αί όποΐαι 
δέν είναι άντίθετοι πρός τάς διατάξεις τοϋ υπό κρίσιν σχεδίου 
Νόμου ή δέν άφοροϋν είς θέματα ρυθμιζόμενα υπό τούτου.

“Αρθρον 13. Δεά τοϋ άρθρου τούτου ορίζεται ότι άπασαι 
αί διά τήν έκτέλεσιν τοΰ παρόντος ύπό κρίσιν σχεδίου Νόμου 
απαιτούμεναι λεπτομέρειαι θά ρυθμισθοΰν διά Προεδρικών 
Διαταγμάτων τά όποια προτείνονται ύπό τοϋ Υπουργού 
Γεωργίας.

“Αρθρον 14. Διά: τοϋ-άρθρου τούτου όρίζεται ότι ή ίσχ 
του άρχεται μετά έν έτος άπό τής δημοσιεύσεώς του διά τ 
Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως.
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ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ
Περί χαιοτίδιήσεως έγκατχλ.ελε ιμμένων εκτάσεων.

Άρ-Spov 1. .
—--------- ν·/Λ-ός.----------------------- -------

Σκοπός τοΰ παρόντος νόμου είναι ή διάύεσις έγκατα/άλει: 
μενών έκτάσεων επιδεκτικών γεωργικής ή κτηνοτρορικής ε 
μεταλ.λ.εύσεως, πρός άςιοποίησιν χυτών υπέρ τής έύνικής ι 
κονομίας καί άποκατάστασιν άκτημόνων.

“Αρνρον 2.

Έννοια έγκαταλ,ελ,ειμμένων έκτάσεων.

1. Έψκαταλελειμμένα: έκτάσεις, κατά τήν εννοιχ/ τοϋ π 
ρόντας, -ϋεωροϋντα: αί γεωργικά! ή επιδεκτικά: γεωργικής 
κτηνοτρορικής έκμεταλλεύσεώς γαίαι, αί όποΐαι δέν καλλιε 
γοϋντκι ή δέν τυγχάνουν έπαρκοϋς κτηνοτρορικής έκμεταλλε 
σεως έπί χρόνον πέραν τής τετραετίας.

• 2. Αί διατάσεις τοΰ παρόντος νόμου έφαρμόζονται καί έ 
έγκαταλελκιμμένων έκτάσεων, έπί τών όποιων ή κατά τ 
προηγουμένην παράγραφον τετραετία συνεπληρώ-ύη πρό τ· 
ένάρςεως τής ισχύος τοϋ παρόντος.

“Αρθρον 3.

Κήρυςις ώς έγκαπαλ.ελειμμένων έκτάσεων.
, 1. Αϊ περί ών τό προηγούμενο·/ άρ-ύρον γαίαι κηρύσσοντ
έγκαταλελειμμένατ δι’ άποφάσεως τοΰ οικείου Νομάρχου, έ 
διδόμενης κατόπιν ήτιολογημένης έκ-ύέσεως Επιτροπής συ 
κροτουμένης οι’ άποφάσεως αΰτοϋ ές ένος γεωπόνου τής Δι; 
-λύνσεως Γεωργίας τοϋ οικείου Νομού, τοΰ Προϊσταμένου τ 
Τμήματος ’Εποικισμού ’Αναδασμού ή ενός διοικητικού ύπα 
λήλου τής αύτής Υπηρεσίας καί ένος ύπαλ.λ.ήλου τής οίκε: 
Οικονομικής ’Εφορίας, προτεινομένων ύπό τών Ύπηρεσκ 
τούτων. Είς τά μέλη τής Επιτροπής δέν καταίάλλ.εται ά: 
ζημίωσις. Έν τή νομαρχιακή άποφάσε: μνημονεύεται άπαρ: 
τήτως καί ό χρόνος τής μή έκμεταλλεύσεώς τών γαιών κα 
τά έν τώ προηγουμένω άρ-ύρω οριζόμενα.

2. Ή ’Ευπιτροπή, έπιλχμίάνεται κατόπιν έντολ.ής τού 
κείου Νομάρχου, ένεργούντος αύτεπαγγέλτως ή κατόπιν : 
γράφου ά/αφοράς πχ/τός τρίτου καί γ/ωματεύει περί τού έγν 
ταλελειμμένου τών γαιών, τού χρόνου έγκαταλείψεως αύτ 
καί περί τής σκοπιμότητες άποδόσεώς των είς έκμετάλλευσ

Ή περί κηρΰσεως ώς έγκαπαλ.ελ.ειμμένων γαιών άπό: 
σις τού Νομάρχου1 έκδίδετα: μερίμνη τής οικείας Διευ-S< 
σεως Γεωργίας καί επιδίδεται έπί αποδείξει, έπιμελ.εία αύτ 
καί διά τών όργάνων τής Χωροφυλακής είς τούς ένδιαφε, 
μένους, έφ’ όσον είναι γ/ωστή ή ταυτότης τούτων καί διη 
νουν έντος τών ορίων τού Νομού είς τή/ περιφέρειαν τού όπο 
εύρίσκονται α! έγκαταλελεεμμέναι γαίαι. (Η άπόφασις ι 
Νομάρχου τοιχοκολλάται. κατά πάσαν περίπτωσιν. έπί εί: 
σατήιερον είς τον πρός τούτο χώρον τής οικείας Κοτ/ότητ 
σα/τασσομένης σχετικής έκ-ύέσεως.


