ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
Έπί σχεδίου Νόμου «περί τροποποιήσεως καί συμπ/.ηρώσεως τοϋ Ν.Δ. 130,1074 «—χρί ρυθμίσεως θεμάτων
άποστραγγισθεισών γαιών λίμνης Βοϊβηΐδος (Κάρλχς)
και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων».
Πρός τήν Βονλήν τώι· 'Ελλήνων
'Ως γνωστόν διά τών διατάξεων -τοϋ Ν.Α. 130/19/4
(ΦΕΚ 317 τ.Α' της 1.11.1974) «περί ρυθμίσεως θεμάτων
άποστραγγισθεισων γαιών λίμνης Βοϊβηΐδος (Κάρλχς)»
κχθιεροΰτχι διαδικασία διά την οριστικήν κρίσιν τών προβαλλομένων δικαιωμάτων έπί τών γαιών της τέως λίμνης
Κάρλας, τεροκειμένου νά ρυθμισθοϋν όριστικώς αι υφιστχμεναι άτεό μακροϋ χρόνου εκκρεμότητες καί άμφισβητησεις
ιδιοκτησιακής φύσεως έτεί τών- ύπ’ οψιν εκτάσεων.
Κατά την εφαρμογήν τοϋ ώς άνω Ν.Λ. έτεεσημανθη ότι
διά νά πραγματοποιηθή ό ώς άνω σκοτεός τής ταχείας εκκαθαρίσεως τοϋ ιδιοκτησιακού καθεστώτος έτει τών εν λογω
γαιών κ.αί τής έγκαταστάσεως, έν συνεχεία, τών δικαιωθησομένων άτεοκαταστάσεως άκτημόνων καλλιεργητών εεε
αυτών δέον όπως τροποποιηθούν καί συμτεληρωθοϋν α'Ι
σχετικαί διατάξεις τοϋ ώς εΐρηται Ν.Λ. 130/1974 αί άφορώσαι εις τήν διαδικασίαν τής έκδικάσεως αιτήσεων διεκδικήσεως γαιών.
.
.
“Έν οψεΓτών άνωτέρω ύτεοβάλλομεν ύτεό τήν κρίσιν υμών
τό παρόν σχέδιον Νόμου δι* ου θεσπίζονται τά κάτωθι :
Άρθρον 1.
' Διά τοϋ άρθρου τούτου άντιμετωτείζεται ένα όξύτατον
κοινωνικόν πρόβλημα άφωρών εις τούς εντός τής λίμνης
Κάρλας κατέχοντας γαίας, οί πλεϊστοι τών όποιων τυγχά
νουν γεωργοί μικροϊδιοκτήται. Έφ’ όσον κατά τήν ύπό τοϋ
νόμου όριζομένην διαδικασίαν ήθελον άπορριφθή τά ύπ’ αυ
τών επικαλούμενα δικαιώματα κυριότητος έκ των κατεχομένών γαιών ή έν πάση περιπτώσει δεν ύπέβαλον εμπροθέσμως σχετικάς αιτήσεις διεκδικήσεως, δέοννά άποβλ.ηθοϋν
έκ τών κατεχομένων έκτάσεων, ένώ εύρίσκονται έν καλή
πίστει διότι πλεϊστοι έξ αύτών ήγόρασαν τάς γαίας ταύτας
διά μεταγραφέντων συμβολαίων παρά πωλητών μή κυρίων
ή κατέχουν τάς γαίας δυνάμει συμβολαίων προικός συσταθείσης ύπό προικοδότου κατέχοντος καί τούτου έξ άκύρου συμ
βολαίου. Υπέρ τών κατόχων τούτων, έφ’ όσον τυγχάνουν
αύτοκαλλιεργητχί τών κατεχομένων γαιών, ήτοι καλλιερ
γούν ταύτας ίδίχις δαπάναις, ίδίω κινδύνω καί διά συστηματι
κής έπιστχσίας λαμβάνεται ή μέριμνα τής γεωργικής άποκαταστάσεώς των έπί τής κατεχομένης ύπ’ αύτών έκτάσεως μή
δυναμένης έν πάση περιπτώσει νά ύπερβή συνολικώς τά
πεντήκοντα (30) στρέμματα, όση έκτασις αποτελεί τό
άνώτατον οριον τοϋ ύπό τοϋ άρθρου 39 τοϋ Κώδικος περί
άποστραγγιζομένων γαιών, όριζομένου γεωργικού κλήρου.
‘Η μέριμνα χύτη τε?.εΐ καί ύπό την προυπόθεσιν ότι οί είρημένοι δέν άνεγνωοίσθησαν κύριοι έπί γαιών τής λ.ίμνης Κάρ
λας έκτάσεως μείζονος τών πεντήκοντα στρεμμάτων. Έφ’
όσον άνεγνωρίσθησαν ώς κύριοι έπί έκτάσεως ήσσονος τών
πεντήκοντα στρεμμάτων άποκχθίστχντχι τή αιτήσει των,
έκ τής κατεχομένης έκτάσεως μέχρι συμπληρώσεως τοϋ
ορίου τούτου. Καθ’ όσον αφορά τούς κατόχους γαιών κλήρο- ,
νομικω δικαιώματι παρά μή κυρίων δικαιοπαρόχων των, '
η μέριμνα έξικνεϊται μέχρι τοϋ αύτοϋ ορίου τών πεντήκοντα
(30) στρεμμάτων ύπό τάς αύτάς προϋποθέσεις αλλά ύπέρ
συλλήβδην δλ.ων τών κληρονόμων. Περαιτέρω διά τής παρα
γράφου 2 τοϋ άρθρου τούτου προβλέπεταί ή ύπό τών κατά
τά άνωτέρω άποκαθισταμένων, καταβολή τιμήματος κατά
στρέμμα, ίσου προς τό ύπό τών κληρούχων κατά τάς δια
τάξεις περί άποστραγγιζομένων γαιών όφειλ.όμενον, ή δια
νομή τών έκτάσεων, ή έκδοσις τών τίτλ.ων κυριότητος κλ.π.
κατά τά ύπό τών διατάξεων τοϋ Κώδικος τούτου καί τοϋ
Ν.Λ. 1189/72 ώς έτροποποιήθη, όριζόμενα.
Άρθρον 2.
' '
Διά τών διατάξεων τοϋ άρθρου τούτου Αντικαθίσταται τό
άρθρον 4 τοϋ Ν.Δ. 130/1974 θεσπιζομένων κατά παράγραφον
φών κάτωθι:

Παράγραφοι 1, 2, 3 καί 4. Διά τών διατάξεων τής παρα
γράφου 1 ούδεμία γίνεται μεταβολή. Διά τών διατάξεων τής
παραγρ. 2 άφ’ ενός μέν σμικρύνεται ή προθεσμία άπό 3 μήνας
εις τριάκοντα (30) ημέρας, έντός τής ήποίχς δύναται τόσον
τό Δημόσιον όσον καί οί ένδιαφερόμενοι νά άσκήσουν προσφυ
γήν κατά τών άποφάσεων τής ύπ’ όψιν ’Επιτροπής ’Απαλ
λοτριώσεων, άφ’ έτέρου δε ορίζεται άρμόδιον διά τήν έκδίκασιν τών προσφυγών τούτων τό κατά τόσον οίκεϊον Έφετεΐον, κατά παρέκκλ.ισιν έκ τής ύπό τοϋ άρθρου 12 παρ. 2
τοϋ Κώδικος Πολ,ιτικής Δικονομίας καθιερουμένης άρχής,
αντί τοϋ Πολυμελούς Πρωτοδικείου όπερ ώρίζετο διά τής
παραγράφου 2 τοϋ άρθρου 4 τοϋ τροποποιουμένου Ν.Δ.
130/1974. Ή ρύθμισις αυτή έκρίθη σκόπιμος τόσον έκ τής
άνάγκης τής ταχείας περατώσεως τών ύποθέσεων, όσον
καί έκ τοϋ ότι, έάν ώρίζετο ότι ή προσφυγή θά άσκήται ενώ
πιον τοϋ 'Πρωτοδικείου «Πολυμελούς ή Μονομελ.οϋς»
τοΰτο, έλέγχου τήν ορθότητα τής άποφάσεως τής ’Επιτροπής
’Απαλλοτριώσεων, θά ήλ.εγχεν έν ταύτώ καί τήν κρίσιν τοϋΠροέδρου της, όστις κατά νόμον είναι ό Πρόεδρος Πρωτο
δικών ή ό ύπ’ αύτοϋ οριζόμενος Πρωτόδικης καί δή έν προκειμένω έκ τών ύπηρετούντων έν τή έδρα τοϋ Πρωτοδικείου,
όπερ καί θά ήτο κατά τόπον άρμόδιον διά τήν έκδίκασιν τής
προσφυγής. Το Έφετεϊον κρίνει εις πρώτον καί τελευταϊον
βαθμόν, μή έπιτρεπομένου τοϋ ένδικου μέσου τής άναιρέσεως.
’Επίσης θεσπίζεται όπως αί έκδιδόμεναιλ άποφάσεις τών,
’Επιτροπών Άπαλλοτριούσεων, καθ’ ών δέν ήσκήθη έμπροθέσμως παρ’ οίουδήποτε τών ένδιαφερομένων ή κατά τά
άνω προσφυγή, άποτελοϋν οριστικόν τίτλον ιδιοκτησίας
μεταγραπτέον.
Διά τών παραγράφων 3 καί 4 τοϋ αύτοϋ άρθρου ρυθμίζον
ται τά τής άσκήσεως τής προσφυγής ένώπιον τοϋ ώς άνω
δικαστηρίου, τά τοϋ καθορισμού τής δικασίμου ώς καί τά τής
παρεμβάσεως παντός έχοντος έννομον συμφέρον.
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Παράγραφος 5 : Διά τής παραγράφου ταύτης ορίζεται ό
τρόπος καθ’ δν διεξάγεται ή ένώπιον τοϋ Έφετείου διαδι
κασία ώς καί ή ένώπιον αύτοϋ θέσις τών άποδεικτικών μέσων,
παρεχομένης πρός τούτο τής εύχερείας ένεργείας αύτοψίας
ή πραγματογνωμοσύνης όσάκις τούτο κρίνεται άναγκαιον.
Πλέον τούτων, διά τής αύτής παραγράφου, θεσπίζονται βραχεϊαι προθεσμίαι διά τήν κρίσιντών ένώπιον τοϋ δικαστηρίου
“ετούτου άγομένων ύποθέσεων.
.
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' Παράγραφος 6 : Διά τής παραγράφου ταύτης ορίζεται ότι
τό Έφετεϊον ύποχρεοϋται όπως έντός δύο (2) μηνών άπό τής
συζητήσεως τής ύποθέσεως έκδώση την άπόφασίν του ή ο
ποία είναι οριστική. Ό έρήμην δικασθείς δύναται νά άσκήση
έντός όκταημέρου προθεσμίας άπό τής κοινοποιήσεως τής έ
ρήμην άποφάσεως άνακοπήν έρημοδικίας μόνον εις περίπτωσιν καθ’ ήν δέν έκλ.ητεύθη παντάπασιν, προσηκόντως ή έμπροθέσμως. Έπί τοϋ προκειμένου έκδίδεται μία άπόφασις
έπί τής άνακοττής καί τής ούσίας τής'ύποθέσεως.
Παράγραφος 7 : Διά τής παραγράφου ταύτης ορίζεται ότι
αί έκδιδόμεναι όριστικαί άποφάσεις τοϋ Έφετείου άποτελ.οϋν
δεδικασμένον μόνον ώς πρός τό κυρίως κριθέν ζήτημα καί
όχι πρός τά κριθέντα παρεπιπτόντως.
...
Άρθρον 3 : Διά τής παραγράφου 1 τοϋ άρθρου τούτου, δι’
ού άντικαθίσταται τό" άρθρον 5 τοϋ τροποποιούμενου Νομ.
Δ/τος 130/1974, ορίζεται ή διοικητική έκτέλ.εσις τών έκδοθεισών ή έκδιδομένων άποφάσεων τής Επιτροπής Άπαλ./
σεων, διά τών οποίων άπορρίπτονται τά προβαλλόμενα δι
καιώματα κυριότητος έπί τών γαιών τής τέως λίμνης Κάρλας.
Τούτο ύπηγορεύθη έκ λόγων κοινωνικής άνάγκης καί δημο
σίου συμφέροντος, ίνα καταστή δυνατόν καί έγκχτχστχθοϋν
έπί τών έκτάσεων τούτων, οί δικαιούμενοι γεωργικής άποκαταστάσεως άκτήμονες καλλιεργηταί κάτοικοι τών όμορων καί
γειτονικών συνοικισμών. Έν δψει δέ τών διατάξεων τοϋ άρ
θρου 1 τοϋ παρόντος σχεδίου Νόμου, δι’ ών προβλ-έπεται ή
μέχρις έκτάσεως πεντήκοντα (50) στρεμμάτων γεωργική άποκατάστασις τών κατά τάς διατάξεις ταύτας κατόχων; όίτινες §έν ήθελον άναγνωρισθή τελικώς ώς κύριοι τών παρ’
αύτών κατεχομένων γαιών καί έκ τοϋ ότι αί άποφάσεις αύται

της Επιτροπής Άπαλ/σεων έκτελοΰνται προ τής τελικής
παρά τοΰ Δικαστηρίου κρίσεως των δικαιωμάτων των, λαμ- βάνεται μέριμνα όπως ή διοικητική έκτέλεσις τούτων χωρεΐ,
ώς προς τούς κατόχους τούτους, διά την πέραν των 50
στρεμμάτων έκτασιν ή έφ’ όσον κατέχουν έκτασιν ήσσονα
των 50 στρεμμάτων μή χωρεΐ διοικητική έκτέλεσις. 'Η αύτή
μέριμνα λαμβάνεται καί διά τούς μή ύποβαλλόντας αΐτησιν
άναγνωρίσεως των δικαιωμάτων των, έφ’ όσον έν τώ προσώπω των συντρέχουν άπασαι αΐ υπό των διατάξεων τοΰ άρ
θρου 1 τοΰ σχεδίου Νομ.Δ/τος όριζόμεναι προϋποθέσεις.
Περαιτέρω προβλέπεται ή διά πρωτοκόλλου διοικητική απο
βολή συντασσομένου εις έκτέλεσιν σχετικής άποφάσεως τοΰ
οικείου Διευθυντοϋ Γεωργίας. 'Η έκτέλεσις τοΰ πρωτοκόλλ.ου
διοικητικής άποβολ.ής, δπερ κοινοποιείται προς τον καθ’ ού
απευθύνεται, δεν δύναται νά άνασταλ.ή δι* οΐασδήποτε όδοϋ,
ούδέ διά τής καταθέσεως τής κατά τάς διατάξεις τοΰ ύπό κρίσιν σχεδίου Νόμου προσφυγής είς τό οΐκεΐον Έφετεΐον.
’Επίσης ορίζεται ότι κατά τοΰ πρωτοκόλλου διοικητικής άπο
βολ.ής ούδέν ένδικον μέσον δύναται νά άσκηθή.
I
Διά τής παραγράφου 2 άντιμετωπίζεται τό κάτωθι
σοβαρώτατον θέμα :

’Απαλλοτριώσεων διά τών οποίων άπερρίφθησαν σχετικαί
αιτήσεις διεκδικούντων κυριότητα έπί τμημάτων τών έν
λόγω γάιών, ώς καί ή διοικητική άποβολ.ή τούτων. Έν δψει
τούτου έκρίθη άναγκαϊον όπως διά τών διατάξεων τοΰ
παρόντος άρθρου άντιμετωπισθοϋν αί περιπτώσεις έκεΐναι
δι’ άς, ένδεχομένως, ήθελ,ον άναγνωρισθή κύριοι δι’ άμετακλήτων δικαστικών άποφάσεων τών, έξ ών άπεβλ.ήθησαν,
έκτάσεων οί ώς άνω διεκδικοΰντες. Πρός τοΰτο ορίζεται ότι
αί ούτως άναγνωρισθησόμεναι γαϊαι άπαλλοτριοΰνται λ,όγω
δημοσίας ώφελ.είας πρός άποκατάστασιν άκτημόνων καλλιερ
γητών, διά κοινής άποφάσεως τών .'Υπουργών Γεωργίας
καί Οικονομικών, άπιφυλ.ασσομένων τών ορισμών τοΰ άρθρου
18 παραγρ. 2Β τοΰ Ν.Δ. 2185/52 «περί άναγκαστικής
άπαλ./σεως κτημάτων πρός άποκατάστασιν άκτημόνων
καλλιεργητών καί κτηνοτροφών».
Διά τήν έφαρμογήν δέ τών διατάξεων τούτων έπί συνιδιοκτησίας άπαντες οί συνιδιοκτήται λ.ογίζονται .συλλήβδην
ώς εις ΐδιακτήτης.
Άρθρον 5. Αί διατάξεις τοΰ παρόντος άρθρου είναι μεταβατικαί, άναφέρονται δέ εις τάς ύποθέσεις έκείνας αί όποϊαι
έκρίθησαν βάσει τοΰ διά τοΰ παρόντος τροποποιουμένου Νομ.
Δ/τος καί έξεδόθησαν αί σχετικαί άποφάσεις τής αρμόδιας
Επιτροπής Άπαλλ,οτριώσεωντ 'Ωσαύτως- ορίζεται ότι, καί
διά τάς κριθείσας ώς άνω υποθέσεις έφαρμόζεται ή διά τοΰ
ύπό κρίσιν σχεδίου Νόμου Οεσπιζομένη διαδικασία, άρχομένων τών σχετικών προθεσμιών άσκήσεως προσφυγής άπό
τής δημοσιεύσεως τοΰ παρόντος. Έκ.κρεμοΰσαι προσφυγαί
είς τό Πολ.υμελ.ές Πρωτοδικεΐον κατά τών ώς άνω άποφά
σεων τών .Επιτροπών ’Απαλλοτριώσεων, διά τάς όποιας δέν
έδημοσιεύθη οριστική άπόφασις μέχρι τής ισχύος τοΰ πα
ρόντος σχεδίου Νόμου καί δι’ ήν άπόφασιν έξακολ,ουθεΐ
ίσχύουσα ή διάταξις τοΰ άρθρου 4 τοΰ Ν.Δ. 130/1974, παραπέμπονται πρός έκδίκασιν είς τό κατά τόπον αρμόδιον Έφετεΐον, έφαρμοζομένων καί ώς πρός ταύτας τών διατάξεων
τοΰ άρθρου 2 τοΰ παρόντος σχεδίου Νόμου.

. Κατά τήν παρελ.θοϋσαν φθινοπωρινήν καλλιεργητικήν
- περίοδον σεβαστός άριθμός άκτημόνων καλλιεργητών κα
τοίκων των ομόρων καί γειτονικών συνοικισμών τής τέως
λίμνης Κάρλ,ας κατέλ.αβεν γαίας τής λίμνης ταύτης άνερχομένας εις 14.000 στρέμματα περίπου, κατεχομένας παρά τών
φερομένων ώς ιδιοκτητών, καθ’ όν χρόνον αί ύποβλ,ηθεΐσαι
αιτήσεις των — όσοι ύπέβαλ.ον τοιαύτας αιτήσεις
έκρίνοντο παρά τών αρμοδίων Επιτροπών Άπαλ./σεων Λ· ρίσης
καί Βόλου. Τάς γαίας ταύτας έκαλλιέργησαν καί έσπειραν
διά δημητριακών. Έπικειμένης ήδη τής συγκομιδής τής
ήρτημένης εσοδείας, ύφίσταται σοβαρώτατος κίνδυνος δη
μιουργίας προστριβών μεταξύ τών φερομένων ώς ιδιοκτητών,
κατόχων τών εκτάσεων τούτων, οΐτινες θά άντιδράσουν
είς πάσαν ενέργειαν συγκομιδής τής ήρτημένης εσοδείας
παρά τών άκτημόνων, καθ’ όσον τά δικαιώματά των δεν
Άρθρον 6. Αί έκτάσεις αί προκύψασαι έκ τής άποστραγγίέκρίθησαν τελικώς παρά τοΰ Δικαστηρίου καί τών άκτημό
σεως τής τέως λίμνης Κάρλας, άπό δεκαετίας καί πλ.έον πανων. καλλνίεργητών καθ’ όσον ούτοι έκαλλιέργησαν καί έσπει
ραχωροΰνται έπί καταβολή μισθώματος, δι’ άποφάσεως τής
ραν τάς εκτάσεις ταύτας καί αΐ μέχρι σήμερον έκδοθεϊσαι
οικείας Διευθύνσεως Γεωργίας, έγκρινομένης ύπό τοΰ αρμο
άποφάσεις τών οικείων ώς άνω ’Επιτροπών Άπαλ./σεων
δίου Νομάρχου,· είς άκτήμονας καλλιεργητάς κατοίκους τών
είναι άπορριπτικαί τών έπικαλουμένων δικαιωμάτων κυριό'παρακαρλίουν Συνοικισμών πρός προσωρινήν καλλιέργειαν.
τητος. ’Εν δψει τών ώς άνω δημιουργηθεισών ιδιαιτέρων
Επειδή ήμφεσβητήθη έάν τά όφειλόμενα μισθώματα διά τάς
περιστάσεων, έξ ών άπειλεΐται ή δημοσία τάξις, έμπιπτουώς άνω παραχωρήσεις έδει νά καταβλ.ηθοΰν ύπέρ τοΰ Δημο
σών καθ’ ήμάς, εις τά ύπό τών διατάξεων τής παραγράφου
σίου ή τοΰ Εΐδικοΰ Ταμείου Έποικισμοΰ ύπέρ τοΰ οποίου
5 τοΰ άρθρου 18 τοΰ Συντάγματος οριζόμενα, θεσπίζεται
καί έβεβαιώθησαν ταΰτα, πρός άρσιν πάσης άμφισβητήσεως
όπως ή ήρτημένη έσοδεία τών ώς άνω έκτάσεων, καλλιεργηέκρίθη σκόπιμος ή θέσπισις τοΰ παρόντος άρθρου διά τών
θεισών αύθαιρέτως παρ’ οίουδήποτε τρίτου μή κατέχοντος
διατάξεων τοΰ οποίου προβλέπονται όπως τά όφειλόμενα
μέχρι τής δημοσιεύσεως τοΰ Ν.Δ. 130/1974, συγκομισθή
μισθώματα διά. τάς γενομένας παραχωρήσεις καθ’ οίονδήπαρά τοΰ Δημοσίου, τό δέ ποσόν τής άξίας αύτής παρακαποτε τρόπον (ύπ’ άριθ. 91040/1945 άπόφασις, άρθρον 40
τατεθή.είς τό Ταμεϊον Παρακαταθηκών καί Δανείων καί Κώδικος Άποστραγγιζομένων γαιών) καταβάλλ.ονται ύπέρ
άποδοθή έν καιρώ εις τον κατά τήν διαδικασίαν τοΰ παρόντος τοΰ Εΐδικοΰ Ταμείου Έποικισμοΰ, ό τρόπος δέ τής κατα
σχεδίου Νόμου άναγνωρισθησόμενον δικαιούχον ή τον βολής τούτων θά καθορισθή διά κοινής άποφάσεως τών
άποκαταστατέον κατά τάς διατάξεις τοΰ άρθρου 1 τοΰ πα
'Υπουργών Οικονομικών καί Γεωργίας.
ρόντος Σχεδίου, μετά τήν άφαίρεσιν άπασών τών δαπανών
Άρθρον 7. Διά τοΰ άρθρου τούτου καταργεΐται διάταξις
καλλιέργειας, σποράς, συγκομιδής κ.λπ. *0 προσδιορισμός
τοΰ
τροποποιουμένου Ν.Δ. 130/1974 έκ τοΰ λόγου ότι τό
τοΰ άποδοτέου τιμήματος θεσπίζεται όπως γίνη βάσει τοΰ
μέσου όρου άποδόσεως τών. αύθαιρέτως καλλ.ιεργηθεισών θέμα είς ο άναφέρεται αΰτη ρυθμίζεται διά τοΰ άρθρου 4 τοΰ
έκτάσεων. Τό τυχόν άπομένον άδιάθετον υπόλοιπον άπο- παρόντος ύπό ψήφισιν σχεδίου Νόμου.
δίδεται είς τό Δημόσιον. Τονίζεται ότι τό μέτρον τοΰτο
άφορά τάς κατά τά άνωτέρω καταλ.ηφθείσας καί σπαρείσας
Έν Άθήναις τή 10 ΜαΓου 1976
παρά τών ώς εΐρηται άκτημόνων έκτάσεις.
Οί 'Υπουργοί
Άρθρον 4 : Πρός αποφυγήν διαιωνίσεως τών εκκρε
Δικαιοσύνης
Οικονομικών
μοτήτων έπί τοΰ ιδιοκτησιακού τών γαιών τής τέως λ.ίμνης
Κ.
ΣΤΕΦΑΝΆΚΗΣ
Ε.
ΔΕΒΛΕΊΓΟΓΛΟΥ
Κάρλ,ας, καί έκ λόγων κοινωνικής άνάγκης καί δημοσίου
συμφέροντος, προεβλ.έφθη, διά τών διατάξεων τοΰ προηγου
Γεωργία:
μένου άρθρου, ή έκτέλ-εσις τών άποφάσεων τής ’Επιτροπής
ΙΠΠ. ΙΟΡΔΑΝΌΓΑΟΥ

—

ΑΝΤ1ΚΛΘΙ ΣΤΑ Μ ΕΝΑ Τ ΑΙΑΤΑΖΕΙΣ
Τοΰ Χ.Λ. 130/1944 «ζερΐ ρυθμίσεως θεμάτων άζοστραγγισθεισών γαιών λίμνης Βοϊίηίδος».
Άρθρον 2.
Αυθαίρετοι κάτοχοι μικροεκτάσεων.
'Ως άκτήμονες καλλιεργητα: θεωρούνται καί ο! αυθαιρε
τώ; κατέχοντες έκτάσεις μέχρι 30 στρεμμάτων, οίτινες άζοκαθίστανται κατά τάς διατάξεις τού άρθρου 39 τοΰ ίδιου ώς
άνω Κωδικός.
Άρθρον 4.
- Έκδίκασις αιτήσεων.
1. Περί τής κυριότητες τών κατά το άρθρον 3 τοΰ ζαροντος διεκδικουμένων έκτάσεων άζοφαίνεται ή κατά το άρθρον
71 τού ’Αγροτικού Κωδικός Έζιτροζή Αζαλλοτριώσεων, εις
ήν συμμετέχουν ώς μέλη αυτής μετά ψήφο ο ό αρμόδιος Οικο
νομικές 'Εφορος και ε!ς Τοζογράφ-ος, οριζόμενος ύζό τοΰ
Ύζουργού Γεωργίας. Εις τήν Έζιτροζήν δύναται νά μετάσχη ώς εισηγητής άνευ ψήφου κζι υπάλληλος τής Κεντρικής
Ύζηρεσίας τοΰ Ύζουργείου Γεωργίζς, οριζόμενος ύζό τοΰ Ύζουργοΰ Γεωργίζς. Ή Έζιτροζή αύτη, κρίνουσα κατά τήν
_δι.αδ:κ α σ ί α ν_τρ ΰ άρθ ρου 72 μ: οΰ ’Αγροτικού Κωδικός, καθορίζε: έζακριίώς τόσον τούς ϊδιοκτήτας, όσον κζι τήν έσωθεν
τής όριογραμμής τής άνωτάτης ή τής κζτώτάτης στάθμης
-κειμένην όδίοκτησίαν των, σζιρώς ζροσδιορίζουσα τά δριζ ταότης. Ή άζόφζσις τής Έζιτροζής Άζαλλοτρ ιώσεων κοινο
ποιείται εις τους ενδιαφερομένους κζι τον Οικονομικόν 'Εφο
ρον κατά τάς διατάξεις τοΰ άρθρου 122 τοΰ Κώδικος τής Πο
λιτικής Δικονομίας.
'
2. Κατά τής άζοφάσεως τής κατά τήν ζροηγουμένην ζαράγραφον ’Βζιτροζής ’Αζαλλοτριώσεων, δύνανται τόσον το Δη
μόσιον όσον καί οί ενδιαφερόμενοι νά ασκήσουν ζροσφυγήν, ένώζιον. τού αρμοδίου κατά τόζον ·Πολυμελούς Πρωτοδικείου,
εντός ζροθεσμίας τριών μηνών ·άζό τής κοινοζοιήσεως τής
άζοφάσεως. Άζράκτου ζαρερχομένής τής άνωτέρω τασσομέ-

3.—
νης ζροθεσμίας, ή άζόφζσις καθίσταται οριστική και τεκμαίρεται άμαχήτως ή κατά νόμον ΰζαρξις ή άνυζαρξία τοΰ διά
ταΰτης κριθέντος δικαιώματος, τοΰ καθ’ ου ή άζόφζσις άζοόαλλομένου κατά τά έν άρθρω 3 τοΰ ζαρόντος οριζόμενα.
3.
Ή ΰζοίληθείσα κατά τήν ήγουμένην ζσράγραφον ζροσφυγή δικάζεται ΰζό τοΰ Πολυμελούς Πρωτοδικείου κατά τάς
■διατάξεις ζερΐ εκούσιας δικαιοδοσίας τοΰ Κωδικός Πολιτι
κής Δικονομίας. Ή άζόφζσις τοΰ Πολυμελούς Πρωτοδικείου
δεν ΰζόκειτα: εις το ένδικον μέσον τής έφέσεως.
Άρθρον 5.
Διοικητική άζοίολή — Ποιναί.
1.
Οί άνευ δικαιώματος άζ^ρρέοντος έκ τής εφαρμογής τών
έν άρθρω 4 τοΰ ζαρόντος όριζομένων κζλλιεργοΰντες εκτά
σεις έκ τών άζοστρζγγισθεισών γαιών τής λίμνης Κάρλας
ώς καί οί μή όζοίαλόντες έμζροθέσμως τάς αιτήσεις των
κατά τά έν ζαραγράφω 1 τοΰ άρθρου 3 τοΰ ζαρόντος οριζό
μενα, άζοίάλλονται διοικητικώς δυνάμει άζοφάσεως τοΰ Διευθυντοΰ Γεωργίζς, συντασσομέννυ σχετικού ζρωτοκόλλου διοι
κητικής άζοθολής, όζερ κοινοζοιείτζι ζρός τον καθ’ ου άζευθΰνεται καί οΰτινος ή έκτέλεσις δέν δύναται νά άνασταλή δι’
οίζσδήζοτε όδοΰ. Κατά τού ζρωτοκόλλου διοικητικής άζοδολής ούδέν .χωρεί ένδικον μέσον.
2/ Πάς φέρων άντίστασιν έν τή έκτελέσει. τοΰ ώς άνω
ζρωτοκόλλου διοικητικής άζοδολής ή μή συμμορφεύμενος ζρός
τούτο, τιμωρείται, κατά τάς ζερί άντιστάσεως ή άζειθείζς
διατάξεις τού Ποινικού Κωδικός.
ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ι
-Άρθρον 3 ζαράγρ. 1 εδ. 3.

’.

Εις ήν ζερίζτωσιν άναγνωρισθούν δικαιώματα' κυριότητος
έζΐ τμημάτων τών ώς άνω εκτάσεων διά τελεσιδίκων άζοφάσεων’ τών τακτικών πολιτικών δικαστηρίων, τά τμήματα ταΰτα κηρύσσονται άζαλλοτριωτέα
λόγιρ δημοσίας ώφελείας
ζρός άζοκατάστασιν άκτημόνων
καλλιεργητών ίιά κοινής
άζοφάσεως τών Ύζουργών Γεωργίας καί Οικονομικών. ' .

