
’Επί σχεδίου Νόμου «τεεί ρυθμίσεως θεμάτων τινών τοϋ 
___ Ειδικού Τέλους Έποικισα,οϋ».

Προς τήν Βουλήν χών ’Ελλήνων
Έχομεν τήν τιμήν νά ύποβάλωμεν ύπό τήν κρίσιν ' Γμον 

το παρόν Σχέδιον Νόμου καί νά έκθέσωμεν τά ακόλουθα έπί 
των, διά των διατάξεων αύτοϋ, ρυθμιζομένων θεμάτων :

α. Τό Ειδικόν Ταμεΐον ’Εποικισμού, Νομικόν Πρύσωπον 
Δημοσίου Δικαίου , έκπρ ο σωπούμενον υπό τοϋ Υπουργού 
Γεωογίας, σκοπόν έχει τήν έν γένει οικονομικήν έξυπηρέ- 
τησιν των έποικιστικών προγραμμάτων των έκτελουμένων 
διά τής Δ/νσεως ’Εγγείου Ιδιοκτησίας καί τής 'Υπηρε
σίας Τοπογραφήσεων καί Μηχανογραφήσεως τοϋ ' Ι’πουργείου 
Γεωργίας καί τήν καταβολήν άπασών των δαπανών τών άναγ- 
καιουσών διά τήν λειτουργίαν τών υπηρεσιών τούτων, συμφώ
νους προς τά άρθρα 2 καί 5 τοϋ άπό 22 .10.1941 Κανονι- 
στικοϋ Διατάγματος «περί Ειδικού Ταμείου Εποικισμού» 
(Φ.Ε.Κ. 355 τεύχος Α’ 24.10.1941). Διαχειρίζεται άπαντα 
τά εις τήν κυριότητα τού Δημοσίου περιελθόντα άγροτικά 
ακίνητα έξ αναγκαστικής άπαλλοτριώσεως, άγοράς ή δωρεάς 
προς άποκατάττατιν άατηαόνων καλλιεργητών εντοπίων ή 
προσφύγων, καί έφ’ όσον ή κυριότης τούτων παραμένει εις τό 
Δημόσιον.

β. Τον κυριώτερον πόρον τοϋ Ειδικού Ταμείου ’Εποικι
σμού άποτελει-τό προβλεπόμενον ύπό- τοϋ άρθρου 220 τοϋ 
’Αγροτικού Κώδικος, ώς τούτο άντικατεστάθη μερικώς διά 
τού άρθρου 9 τοϋ Α.Ν. 1832/1951 καί συνεπληρώθη διά τοϋ 
άρθρου 30 τού Ν.Δ. 3784/1957, ειδικόν τέλος υπέρ τού ώς 
ειρηται Ταμείου, έπιβαλλόμενον έφ’ έκάστης έξ έπαχθοΰς ή 
χαριστικής αιτίας, ολικής ή μερικής μεταβιβάσεως διά πρά
ξεων έν ζωή κλήρου (γαιών, οικοπέδου, οικήματος) παραχω- 
ρηθέντος δι’ αγροτικήν άποκατάστασιν κατά τάς διατάξεις 
τής Έποικιστικής έν γένει Νομοθεσίας,. συνιστάμενον εις 
ποσοστόν έκ 10 % έπί τής διαφοράς τής τιμής κτήσεως καί 
τής αξίας αυτού κατά τον χρόνον τής μεταβιβάσεως. Τό αυ
τό τέλος έπιβάλλεται καί διά τάς κατά τάς διατάξεις τού 
άρθρου 15 τού Ν.Δ. 3958/59, έπικυρώσεις άνωμάλων δικαιο- 
πραξιών μεταβιβάσεως έποικιστικών ακινήτων είτε αύται 
έλαβον χώραν διά δημοσίου έγγράφου, εΐτε διά ιδιωτικού 
τοιούτου, φέροντος βεβαίαν χρονολογίαν.

γ. Διά τών ώς άνω διατάξεων, δεν καθορίζεται σαφώς ό 
ΰπόχρεως καταβολής τοϋ ειδικού τούτου τέλους, έάν δηλονότι, 
ύπόχρεως καταβολής καθίσταται ό πωλητής κληρούχος ή δ 
αγοραστής τού άκινήτου ούδέ καθορίζεται ό υπολογισμός τού 
τέλους ιδία εις τάς περιπτώσεις τού άρθρου 15 τοϋ Ν.Δ. 
3958/59 καί ούτως, ή ΰπό τών αρμοδίων Οικονομικών ’Εφο
ριών βεβαίωσις τοϋ ειδικού τούτου τέλους, στηρίζεται εις 
σχετικάς εγκυκλίους διαταγάς τοϋ Υπουργείου Οικονομικών, 
στηριζομένων καί τούτων εις άποφάσεις Φορολογικών Δικα
στηρίων. Τό κενόν τούτο έδωσεν αφορμήν νά γεννώνται άμφι- 
σβητήσεις περί τού ύποχρέου τής καταβολής τοϋ ειδικού τού
του τέλους Εποικισμού καί τοϋ υπολογισμού τούτου, δοθέν- 
τος ότι κατά καιρούς έχουν ύποστηριχθή διάφοροι απόψεις 
έπί ώρισμένων περιπτώσεων μεταβιβάσεως έποικιστικών 
ακινήτων είτε αύται έλαβον χώραν διά τής καταρτίσεως 
οριστικού συμβολαίου είτε πρόκειται περί έπικυρώσεως δι- 
καιοπραξιών γενομένων κατά παράβασιν τών διατάξεων τής 
’Αγροτικής Νομοθεσίας περί τών περιορισμών τών διά πρά
ξεων έν ζωή μεταβιβάσεων τών κλήρων.

δ. Διά τών προτεινομένων διατάξεων, άφ’ ενός μέν σκοπεί - 
ται ή άποσαφήνισις καί ό σαφής καθορισμός, τοϋ τε ύποχρέου 
καταβολής τού ειδικού τούτου τέλους καί τοϋ ύπολογισμοϋ 
αύτοϋ, τόσον εις τάς περιπτώσεις τής νομίμου μεταβιβάσεως 
έποικιστικών άκινήτων, όσον καί εις τάς περιπτώσεις 
έπικυρώσεως, κατά τήν ύπό τοϋ άρθρου 15 τού Ν.Δ. 3958/59 
προβλεπομένην διαδικασίαν, τών άνωμάλων δικαιοπραξιών, 
άφ’ ετέρου δέ, ή θέσπισις ευεργετικών μέτρων έφ’ όσον ό μετα
βιβαζόμενος γεωργικός κλήρος δεν κέκτηται οίκοπεδικήν 
άξίαν κλπ., ό δέ άγοραστής είναι αγρότης.
Είδικώτερον δΓ έκάστης διατάξεως τοϋ ύπό έγκρισιν Νόμου 
ρυθμίζονται τά ώς άνω θέματα ώς άκολούθως :

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

Διά τών διατάξεων τοϋ άρθρου τούτου .ρυθμίζεται τόσον 
ό κατ’ αρχήν ύπόχρεως τής καταβολής τοϋ ώς άνω τέλους όσον 
καί ύ χρόνος υπολογισμού τής άξίας τοϋ μεταβιβαζομένου 
άκινήτου άναλόγως προς τά ύπό τοϋ Νόμου 1587/50, «περί 
κυρώσεως, τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως τοϋ ύπ’ άριθ. 
1587/1950 Άναγκ. Νόμου «περί φόρου μεταβιβάσεως ακι
νήτων» καί τού Ν.Δ.329/74«περί τροποποιήσεως καί συμπλη
ρώσεως τών διατάξεων τοϋ διά τοϋ Ν. 1587/1950 κυρωθέντος 
Α.Ν. 1521/1950 «περί φόρου μεταβιβάσεως άκινήτων», opt- 
ζόμενχ. καθ’ όσον αφορά τούς ύποχρέους καταβολής τοϋ οό- 
του μεταβιβάσεως κ.λ.τ. - .
Είδικώτερον : Διά τής παραγράφου 1 τοϋ ώς είρηται άρθρου 
ορίζεται ότι τό τέλος βαρύνει κατ’ αρχήν τον πωλητήν τοϋ 
εποικιστικοΰ άκινήτου, δι’ ό ποσόν αναλογεί έκ τοϋ έν τώ 
οίκείω συμ.βολαίω άναγραφομένου τιμήματος τοϋ ακινήτου. 
Δια τήν τυχόν όμως προκύπτουσαν διαφοράν μεταξύ τής άγο- 
ραίας άξίας τοϋ μεταβιβαζομένου άκινήτου καί τοϋ έν τώ 
μεταβιβαστικώ συμβολαίω άναγραφομένου τιμήματος ύπό
χρεως διά τήν καταβολήν τοϋ έκ τής διαφοράς ταύτης άναλο- 
γοϋντος τέλους ορίζεται ό άγοραστής (βλ. άρθρον 5 παράγρ. 
1β καί έδάφ. 2 Ν. 1587/50 έν συνδυασμώ προς τό Ν. Δ/γμα 
329/74). Διά τής παραγράφου 2, άφορώσης εις τήν ύπό τών 
διατάξεων τοϋ άρθρου 12 τοϋ Ν.Δ. 3958/59 προβλεπομένην 

-νομιμοποίησιν ή. κύρωσιν τών κατά παράβασιν τών απαγο
ρευτικών διατάξεων τής άγροτικής νομοθεσίας γενομένων 
μεταβιβάσεων, ορίζεται :
α) ώς προς μέν τον χρόνον διά τον ύπολογισμόν τής άξίας 
τοϋ μεταβιβασθέντος άκινήτου, ό τοιοΰτος τής συντάξεως τοϋ 
Ιημοσίου έγγράφου, καθ’ όσον άφορά τάς ύπό τής παραγράφου 
κ τοϋ άρθρου 15 τοϋ Ν.Δ. 3958/59 νομιμοποιουμένας μεταβι
βάσεις γενομ.ένας διά δημοσίου έγγράφου καί τούτο διότι ύφί- 
σταται ήδη δημόσιον έγγραφον, έξ οϋ άποδεικνύεται, άσχέτως 
προς τάς έκ τοϋ ’Αγροτικού Νόμου άκυρότητας, ή σύμβασις 
μεταβιβάσεως κατά τά τυπικά στοιχεία αύτής, ώς προς δέ τον 
χρόνον διά τον υπολογισμών τής άξίας τοϋ άκινήτου διά τον 
καθορισμών τοϋ τέλους, ώς προς τάς δι’ ιδιωτικού έγγράφου 
ή προσυμ,φώνου δημοσίου ή ιδιωτικού γενομ.ένας άκύρους με
ταβιβάσεις, ό χρόνος τής υποβολής τής προς τό Ειρηνοδικείου 
αΐτήσεως κυρώσεως τού ιδιωτικού έγγράφου ή τελέσεως τής 
προσυμφωνηθείσης δικαιοπραξίας (παράγρ. 2 καί 5 έδ. 2 άρ
θρον 15 τού Ν. Δ/τος 3958/59), καί τούτο διότι εις τήν περί- 
πτωσιν ταύτην ή κύρωσις τής δικαιοπραξίας συντελεΐται 
μόνον διά τής άποφάσεως τού Ειρηνοδικείου, ήτις άπόφασις 
δημιουργεί τίτλον κυριότητος δεκτικόν μεταγραφής. Περαι
τέρω διά τήν περίπτωσιν τής παραγράφου 2 έδάφ. 1 τοϋ άρ
θρου 15 τού Ν.Δ. 3958/59, έπιτρέπουσαν τήν έπί τή βά
σει τού δημοσίου ή ιδιωτικού προσυμφώνου σύναψιν οριστι
κού συμβολαίου, ορίζεται ώς χρόνος ύπολογισμοϋ τής άξίας 
τού άκινήτου, ό τής συνάψεως τοϋ οριστικού συμβολαίου με- 
ταβιβάσεως.
β) Ώς πρός τον υπόχρεων καταβολής τοϋ τέλους, ορίζεται, 
έν δψει τών προεκτεθέ/των, ό πωλητής κληρούχος τού άκινή- 
του μόνον διά τό άναλογοϋν τέλος έπί τού, έν τώ οίκείω 
μεταβιβαστικώ δημοσίω ή ΐδιωτικώ εγγράφω ή προσυμφώνω, 
άναγραφομένου τιμήματος καί μέχρι τοϋ ύψους αύτοϋ, διότι 
άλλως θά ήτο έξοντωτικόν διά τον πωλητήν νά ύποχρεωθή νά 
καταβάλη τό τέλος τούτο έπί τής άξίας τοϋ άκινήτου κατά 
τήν συντέλεσιν τής δικαιοπραξίας ήτις χωρεΐ μετά πάροδον 
πολλών έτών ότε ή άξια τοϋ ακινήτου είναι πολλαπλ.ασία 
τής τοιαύτης κατά τον χρόνον τής συντάξεως τού ιδιωτικού 
έγγράφου ή δημοσίου ή ιδιωτικού προσυμφώνου,ήτοι νά κατα- 
βάλ.η τέλος ύπέρ τοϋ Ειδικού Ταμείου ’Εποικισμού άνερχό- 
μενον εις πολλαπλ.άσιον τοϋ εΐσπραχθέντος τιμήματος.

Άρθρον 2.
1. Διά τής παραγράφου 1 τοϋ άρθρου 1 προβλ.έπεται ή άπα

λλαγή έκ τής καταβολής τού ύπό τού άρθρου 220 τοϋ ’Αγρο
τικού Κώδικος, ώς τούτο άντικατεστάθη διά τοϋ άρθρου 9 τού 
Α.Ν. 1832/51 καί συνεπληρώθη διά τοϋ άρθρου 30 τοϋ Ν.Δ.

Άρθρον 1. 5- VO



3784/57-, προβλεπομένου ειδικού τέλους, ύπέρ Ειδικού Τα
μείου ’Εποικισμού κατά τάς μεταβιβάσεις Έποικιστικών 
ακινήτων, έφ’ όσον ό αγοραστής τυγχάνει κατά κύριον επάγ
γελμα γεωργός. Το μέτρον τοΰτο λαμβάνεται άφ’ ένός μέν διά 
τήν παροχήν δυνατότητας (κινήτρου) μεγεθύνσεως των γεωρ
γικών εκμεταλλεύσεων των άνηκουσών εις άγρότας, άφ’ ετέ
ρου δέ διότι διά της περιελεύσεως τοΰ γεωργικού κλήρου εις 
άγρότην δεν ΰφίσταται ό δικαιολογητικός λόγος επιβολής τοΰ 
ώς άνω τέλους, όστις άπέβλεπε εις τήν παρ’ αγρότου έκμε- 
τάλλευσ.ν τοΰ γεωργικού κλήρου.

2. Έκ τής ώς άνω άπαλλαγής έκρίθη έπιβεβλημένον όπως 
εξαιρούνται τά έποικιστικά εκείνα ακίνητα τά εχοντα κατά 
τον χρόνον της οριστικής μεταβιβάσεως τής κυριότητος αύ- 
τών, ώς έκ τής θέσεώς των τοΰ προορισμού των ή τής του
ριστικής ή άλλης μορφής άξιοποιήσεως τής περιοχής, οίκο- 
πεδικήν αξίαν, καθ’ όσον, ούτως, έξέφυγον τοΰ σκοποΰ δι’ όν 
είχον παραχωρηθή εις άκτήμονας καλλιεργητάς, προς αγρο
τικήν έκμετάλλευσιν καί μόνον. Τοΰτο δέ διότι άντίκειται 
προς τήν περί δικαίου άντίληψιν, όπως το τέλος τοΰτο, όπερ 
έπεβλήθη προς έξυπηρέτησιν των γενικώτερον δημοσίου συμ
φέροντος σκοπών τοΰ Κράτους έν τή έποικιστική άποκατα- 
στάσει, μή καταβάλλεται παρά τών κληρούχων ών οί γεωργι
κοί κλήροι άπέκτησαν τήν κατά τά άνω υπεραξίαν, ενώ ή 
έκτασις παρεχωρήθη αύτοϊς ύπό τοΰ Κράτους αντί εύτελοΰς 
τιμήματος (1/3 τής κατά τον χρόνον τής παραχωρήσεως 
αξίας), αίφνιδίως δέ ουτοι, έπλούτισαν λόγω τής αλματώδους— 
αΰξήσεως τής αγοραίας αξίας τών κλήρων των (παρά^ρ. 2).

3. Διά τής παραγράφου 3 τοΰ έν λόγω άρθρου προβλέπεται 
ή μή καταβολή τοΰ ειδικού τέλους εις τάς περιπτώσεις διανο
μής τοΰ έπικοίνου κλήρου μεταξύ τών συνδικαιούχων, ήτοι 
κλήρων οικογενειακών, κλήρων παραχωρηθέντων εις χήρας 
καλλιεργητών μετά τέκνων καί κληρονομιαίων κλήρων, διότι 
εις τάς περιπτώσεις ταύτας, δεν μεταβιβάζονται κλήροι προς 
τρίτους, άλλά οί ιδανικοί, κληρουχικώ ή κληρονομικέ» δι- 
καιώματμ συγκύριοι, καθιστοΰν έαυτούς διά διανομής δικαι
ούχους έπί διαιρετού καί συγκεκριμένου τμήματος τοΰ, έφ’ 
ού το ιδανικόν μερίδιόν των, κλήρου. Εις άς όμως περι
πτώσεις, μετά τήν διανομήν, μεταβιβάζεται το έπιμερισθέν 
ώς ανωτέρω συγκεκριμένον μερίδιόν, εις τρίτους, τότε καί 
μόνον επιβάλλεται καί οφείλεται το τέλος τοΰτο καί έφ’ 
όσον βεβαίως δεν έμπίπτει εις τήν περίπτωσιν τών παραγρά
φων 1 καί 4 τοΰ άρθρου 1 τοΰ ύπό κρίσιν σχεδίου Νόμου.

4. Προς άρσιν τυχόν άμφιβολιών, διά τής παραγράφου 4 
ορίζεται ότι αί εξαιρέσεις άπό τής καταβολής τοΰ Ειδικού 
τέλους αί άναφερόμεναι εις το άρθρον 9 παράγραφος 3 τοΰ 
Α.Ν. 1832/51 διατηρούνται έν ΐσχύι. Αί έξαιρέσεις αύται 
αφορούν 1) εις πάσαν μεταβίβασιν μετά τήν πρώτην άτελώς 
ή μή γενομένην, 2) εις τάς περιπτώσεις καθ’ άς τό έποικι- 
στικόν άκίνητον μεταβιβάζεται : α) λόγω προικός συνιστω- 
μένης προς κατιόντας ή άδελφάς ή μεταξύ συζύγων, β) διά 
πράξεων έν ζωή προς τούς άμέσως έξ αδιαθέτου κληρονόμους · 
τοΰ κληρούχου, γ) έπί κλήρων προερχομένων έξ έκουσίας 
πωλήσεως καί δ) έπί ανταλλαγών κατ’ έφαρμογήν τών δια
τάξεων τοΰ άρθρου 218 τοΰ ’Αγροτικού Κώδικος.

5. Σημειοΰται ότι το ύπ’ δψιν τέλος, βάσει τών διατάξεων 
τής παραγράφου 5 τοΰ άρθρου 220 τοΰ ’Αγροτικού Κώδικος 
καί τοΰ άπό 13.9.1959 Διατάγματος «περί καθορισμού τών 
άπαιτουμένων δικαιολογητικών διά τήν έφαρμογήν τοΰ άρθρου 
15 τοΰ Ν. Δ/τος 3958/59», καθορίζεται καί είσπράττεται 
όμοΰ μετά τοΰ φόρου μεταβιβάσεως, βεβαιοΰται δέ ύπο τοΰ 
οικείου Οικονομικού ’Εφόρου, έν όψει καί τών διατάξεων τοΰ 
Δ/τος 329/1974 «περί τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως 
τών διατάξεων τοΰ διά τοΰ Ν. 1587/1950 κυρωθέντος Α.Ν. 
1521/1950 «περί φόρου μεταβιβάσεως άκινήτων».

"Αρθρον 3.
Διά τών διατάξεων τοΰ άρθρου τούτου ρυθμίζονται τά 

τής καταβολής τών βεβαιωθέντων καί μή καταβληθέντων τε
λών έποικισμοΰ μετά τών προσαυξήσεων προστίμων κλπ. διά 
τάς μέχρι τής ισχύος τοΰ ύπο κρίσιν σχεδίου Νόμου γενομένας 
ανωμάλους μεταβιβάσεις έποικιστικών άκινήτων, αίτινες

έκυρώθησαν κατ’ έφαρμογήν τών διατάξεων τοΰ άρθρου 15 τοΰ 
Ν.Δ. 3958/1959. Ή ρύθμισις χωρεΐ κατά τήν αυτήν τεθεΐσαν 
άρχήν ύπό τών άρθρων 1 καί 2 τοΰ παρόντος σχεδίου. Ούτω : 
1) Διά τάς μεταβιβάσεις αίτινες έχώρησαν έπί έποικιστικών 
ακινήτων άτινα δέν ύπάγονται εις -τήν κατηγορίαν τής παρα
γράφου 2 τοΰ άρθρου 2 τοΰ παρόντος σχεδίου ήτοι τά μή 
εχοντα οίκοπεδικήν άξίαν (βλέπε ανωτέρω) καί ό άγοραστής 
είναι κατά κύριον έπάγγελμα γεωργός, το βεβαιωθέν καί μή 
καταβληθέν τέλος έποικισμοΰ μετά τών προσθέτων τελών, 
ανεξαρτήτως τοΰ άν έβεβαιώθη εις βάρος τοΰ πωλητοΰ ή τοΰ 
άγοραστοΰ ,διαγράφεται όλοσχερώς. Τά τυχόν όμως καταβλη- 
θέντα ποσά δέν έπιστρέφονται (παραγρ. 1). 2) Διά τά άκί- 
νητα τών όποιων ό άγοραστής δέν είναι κατ’ έπάγγελμα 
γεωργός ή τών ύπαγομένων είς τήν κατηγορίαν τής παραγρά
φου 2 τοΰ άρθρου 2 τοΰ παρόντος σχεδίου (οΐκοπεδτκή αξία), 
τά βεβαιωθέντα εις βάρος τοΰ πωλητοΰ ποσά μετά τών προσθέ
των τελών προστίμων καί τόκων έπ: τής διαφοράς τής προκυ- 
ψάσης έκ τής μετ’ έκτίμησιν τής άρμοδίας Οικονομικής ’Εφο
ρίας μεταξύ τής έν τώ οΐκείω μεταβιβασττκώ δημοσίω ή ιδιω
τικέ» εγγράφω άναγραφομένης άξίας καί τής κατά τον χρόνον 
τής μεταβιβάσεως ή κυρώσεως έκτιμηθείσης το.αύτςς, δια
γράφονται, καθ’ όσον θά ήτο έξοντωττκόν διά τόν πωλητήν 
νά καταβάλη τέλος πολλάκις πολλαπλάσιας άξίας τοΰ είσπρα- 
χθέντος τιμήματος. Ούτω θά καταβάλληται ύπό τοΰ πωλητοΰ 
μόνον τό όφειλόμενον τέλος τό άναλογοΰν έπί τοΰ έν τώ οι
κείε» μεταβιβαστικώ έγγράφω άναγραφομένου τιμήματος.Έφ’ 
όσον δέ ή ώς άνω διαφορά μεταξύ τής άναγεγραμμένης άξίας 
καί τής μετ’ έκτίμησιν τοιαύτης δέν έχει βεβαιωθεί εις βά
ρος τοΰ άγοραστοΰ, θά ήτο άντισυνταγματικόν νά θεσπισθή 
διάταξις έπιβαρύνσεως τούτου. Εις τάς περιπτώσεις όμως 
καθ’ άς αί ώς άνω βεβαιώσεις διά τήν ρηθεΐσαν κατηγορίαν 
έποικιστικών άκινήτων έγένετο εις βάρος τών άγοραστών 
ούδεμία διαγραφή προβλέπεται ούδέ δεδτκαιολογημένη θά 
είναι, καθόσον ό όφελούμενος έκ τής ύπερτιμήσεως είναι ό 
άγοραστής (παράγρ. 2). Έν συνεχεία διά τής αύτής παραγρά
φου έν τέλει, προβλέπεται ρύθμισις έπί άλληλεγγύου κατά 
νόμον ύποχρεώσεως καταβολής τοΰ τέλους μή παρεχομένης 
δυνατότητος είς τον άγοραστήν αναγωγής του κατά τοΰ πωλη
τοΰ διά τό όλον ή μέρος τής τοιαύτης οφειλής των, διότι, 
κατά τά προεκτεθέντα, τό παρά τοΰ πωλητοΰ είσπραχθέν 
τίμημα είναι κατώτερον τοΰ έκ τής ύπερτιμήσεως τοΰ άκι- 
νήτου όοειλομένου τέλουε.

"Αρθρον 4.
Διά τοΰ άρθρου 4 σκοπεΐται ή προσαύξησις τής άξίας 

τών άπαλλοτριουμένων γεωργικών κλήρων (γαιώ ·, οΐ ιοπε- 
δων), ούχί μόνον διά τοΰ φόρου μεταβιβάσεως άλλά καί διά 
τοΰ κατά τάς διατάξεις τοΰ άρθρου 220 τοΰ ’Αγροτικού Κώ
δικος, ώς τοΰτο άντικατεστάθη μερικώς διά τοΰ άρθρου 9 τοΰ 
Α.Ν. 1832/51 καί συνεπληρώθη διά τοΰ άρθρου 30 τοΰ Ν.Δ. 
3784/57 ειδικού τέλους υπέρ τοΰ Ειδικού Ταμείου Εποικι
σμού. Ούτως έξασφαλίζεται ή είσπραξις τοΰ έν λόγω τέλους 
ανευ επιβαρυνσεως τοΰ καθ’ ού ή άπαλλοτρίωσις κληρούχου, 
όστις εισπράττει πλήρη άποζημίωσιν διά τό άπαλλοτριούμενον 
εποικιστικόν άκίνητόν του.

Έν Άθήναις τή 25 Σεπτεμβρίου 1975 
Οΐ ’Υπουργοί

Οικονομικών ι Γεωργίας
ΕΥΑΓΓ. ΔΕΒΛΕΤΟΓΑΟΥ ΙΠΠ. ΙΟΡΔΑΝΟΓΑΟΥ 

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ
Περί ρυΔμίσεως Δεμάτων πινών τοΰ Είοιοιοΰ 

Τέλους Εποικισμού.

ΆρΔρον 1.
Υπόχρεο: καταβολής τοΰ Είο-.κοΰ Τέλους Εποικισμού.

1. Τό κατά τάς οιατάεεις τοΰ αρΔρου 220 τοΰ Αγροτικού 
Κώοικος ώς έτροποποιήΔη όοειλόμενον τέλος, όιά τάς άπό 
τής ισχύος τοΰ παρόντος καί έεεπής μεταβιβάσεις έποικιστι- 
κών άκινήτων βαρύνει τόν πωλητήν τοΰ ακινήτου, ϊ:’ ο ποσον


