ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
Erl τοϋ σχεδίου Νόμου «ζερί ά/αστ:·λής λήψεως άναγκαστ:κών μέτρων ττρος εισζραξιν χρεών κληρούχων άγροτών». '
Πρός τί/ν Βουλήν ιών 'Ελλήνων
Έχομεν τήν τιμήν νά ·3έσωμεν Or’ δψεν υμών τό ζαρον
σχέδιον Νόμου καί νά έκ-3έσωμεν ϋμίν τα κάτω-St:
1. Έν δψει τοϋ δτε μεγάλος άρι-3μός άγροτών άζοκαταστα·3έντων κατά τάς διατάξεις τής έν γένει έζοικιστικής
Νομοθεσίας, δεν ζροέβη εις τήν έξόφλησιν τών οφειλών του
ζρός το Λημόσιον και Ειδικόν Ταμείον Έτοικισμοΰ διά τούς
ζαραχωρη·3έντας αϋτρίς κλήρους (γαίαι —- οϊκόζεδα) καί
δέον ώς εκ τούτου κατά τάς έχούσας εφαρμογήν ζρός είσζραξιν τών οφειλών τούτων διατάξεις τοϋ Νόμου ζερι εισζραξεως δημοσίων εσόδων νά ληφ-3οϋν τά οριζόμενα ζρος τοΰτο
αναγκαστικά μέτρα κατ’ αυτών, οίτινες κατά το -λείστον
τυγχάνουν μικρός οικονομικής δυνατότητος γεωργοί, κρινεται ώς άναγκαία ή ζροσωρινή αναστολή εϊσζράξεως τούτων
ζροκειμένου νά μελετηρή ή -3έσζισις ευεργετικών μέτρων έζί
τώ σκοζώ μειώσεως αύτών.
2. Διά τούς ώς άνω λόγους κατηρτίσ-3η τό ϋζ’ δψιν σχέδιον νόμου, διά τοϋ άρ-3ρου 1 τοϋ όζοίου ζροόλέζεται ή έζί
διετίαν άναστολή τής λήψεως διά τάς βεβαιω-3είσας όφειλάς
αναγκαστικών μέτρων (zap. 1), ώς καί ή άναστολή έζί τον
αυτόν - χρόνον- συμζληρώσεως τής -ζαραγραφής, τών έκ τής
αυτής κατά τ’ ανωτέρω αιτίας μή βεβαιω-3ε·σών άζαιτήσεων
τοϋ Δημοσίου (zap. 2).
’Εν Ά-3ήναις τή 20, ’Ιανουάριου 1976
Οί 'Τζουργοί
Οικονομικών
Ε. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΤ

Γεωργίας
ΙΠΠ. ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΤ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΤ
Περί αναστολής λήψεως αναγκαστικών μέτρων ζρός είσζραξιν χρεών κληρούχων άγροτών.
'Ap-3pov 1.
1. Έζί μίαν διετίαν άζό τής ισχύος τοϋ ζαρόντος, άναστέ/.λεται ή λήψις άναγκαστικών μέτρων ζρος είσζραξιν βεόαιω-3εισών άζαιτήσεων τοϋ Δημοσίου καί τοϋ Εϊδικοϋ Τα
μείου ’Εζοικισμοϋ ζροερχομένων έκ ζαραχωρη-3έντων ζάσης
φύσεως κλήρων (γαιών — οΐκοζέδων) κατά τάς διατάξεις
τής έν γένει Έζοικιστικής Νομοθεσίας.
2. ’Αναστέλλεται έζί μίαν διετίαν άζό τής ισχύος τοϋ ζα
ρόντος ό χρόνος συμζληρώσεως τής ζαραγραφής άζαιτήσεων

τοϋ Δημοσίου έκ τής αϋτής αίτιας, μή ίεβα:ω·3εισών είσέγι
ζαρά τών άρμοδίων ζρός τούτο ϋζηρεσιών.
Άρ·3ρον 2.

ζ Λ-&

Ή ισχύς τοϋ ζαρόντος άρχεται άζό τής δημοσιεύσει»; του
διά τής Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως.
Έν Ά-3ήναις τή 20 Ιανουάριου 1976
Οί 'Τζουργοί
Οικονομικών
Ε. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΤ

Γεωργίας
ΙΠΠ. ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΤ

ΕΚΘΕΣΙΣ
’Apt-3. 216/18/1975
Τοϋ Γενικοϋ Λογιστηρίου τοϋ Κράτους (άρ·3ρον 75 — zap. 1
τοϋ Συντάγματος) έζί τοϋ σχεδίου Νόμου τοϋ ’Τζουργοί; j
Γεωργίας «ζερί άναστολής ύ.ήψεως άναγκαστικών μέτρων
ζρός εισζραξιν χρεών κληρούχων άγροτών».
Διά τών διατάξεων τοϋ άρ-Spou μόνου τοϋ ώς άνω σχεδίου
νόμου ορίζεται ότι. έζί μίαν διετίαν άζό τής ισχύος του, ανα
στέλλεται :
α) Ή λήψις άναγκαστικών μέτρων ζρός-εισζραξιν άζαιτήσεων τοϋ Δημοσίου καί τοϋ Εϊδικοϋ Ταμείου Εζοικισμοϋ
ζροερχομένων έκ ζαραχωρη·3έντων ζάσης φύσεως κλήρων
(γαιών — οΐκοζέδων) κατά τάς διατάξεις τής έν γένει έζοικιστικής νομοθεσίας καί
δ) ό χρόνος συμζληρώσεως τής ζαραγραφής άζαζήσεων
τοϋ Δημοσίου έκ τής αυτής αίτιας, μή δεδαιω·3εισών εΐσέτι
ζάρι": τών άρμοδίων ζρός τοϋτο ϋζηρεσιών.
Έκ τών ζροτεινομένων διατάξεων -3έλουν έζέλ-3ει τά κάτω-3ι οικονομικά άζοτελέσματα:
α) ’Αναστολή, έζί μίαν διετίαν, είσζράξεως έσόδων του
Δημοσίου καί τοϋ Εϊδικοϋ Ταμείου Εζοικισμοϋ έκ τής μή
λήψεως άναγκαστικών μέτρων ζρος εισζραξιν τών άζαιτήσεων τών ζροερχομένων έκ ζαραχωρη·3έντων κλήρων.
β) Άζοτροζή άζωλείας έσόδων τοϋ Δημοσίου, έκ τής ζαρατάσεως τοϋ χρόνου συμζληρώσεως τής ζαραγραφής άζαιτήσεων τοϋ Δημοσίου ζροερχομένων έκ ζαραχωρη-5έντων κλή
ρων.
Έν Ά-3ήναις τή 3 Δεκεμβρίου 1975
Ό Γενικός Διευθυντής
ΝΙΚ. ΒΑΛΗΣ

