ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
Έπί τού σχεδίου Νόμου «περί άξ'.οποιήσεως έγκαταλ.ελ.ειμμένων εκτάσεων».
Πρός τήν Βουλήν των 'Ελλήνων
Διά τοΰ παρόντος σχεδίου Νόμου τό όποιον ΰποβάλλομεν υπό τήν κρίσιν υμών προς ψήφισιν άποσκοπεϊται ή
άξιοποίησις των γεωργικών εκτάσεων αί όποϊαι είναι εγκαταλελειμμέναι ή παραμένουν άν εκ μ ε τ άλλευτ ο ι λόγω αδια
φορίας ή άδυναμίας τών ιδιοκτητών των να τάς διαθέσουν
πεός παραγωγικήν χρησ'.μοποίησιν.

συνδυασμώ- μέ τήν δανειοδότησιν μεταβιβάσεων γής προ
μεγέθυνσιν τής έγγειου ιδιοκτησίας τών αύτοκαλλιεργητώ
διά τήν δημιουργίαν βιώσιμων γεωργικών έκμεταλλεί
σεων.
Εις τήν σειράν αύτήν τών μέτρων έντάσσεται καί
παρών εν σχεδίω Νόμος, διά τού όποιου έπιδιώκεται ή άξιο
ποίησις τών γαιών έκείνων αίτινες, ώς έκ τής άδιαφορία
ή τής άδυναμίας τών ιδιοκτητών των νά άσχολ.ηθούν παρα
γοιγικώς είς αύτάς, παραμένουν άνεκμετάλλευτοι — έγκα
ταλελ.ειμμέναι ή δεν άξιοποιοϋνται ικανοποιητικούς διά τό
σκοπόν διά τον όποιον κρίνονται κατάλληλοι.

Είναι -χωστόν ότι ό βαθμός εκσυγχρονισμού καί προα
γωγής τής γεωργίας έξαρτάται κατά βάσιν άπό τό μέγε
θος τής γεωργικής έκμεταλλεύσεως, τον αριθμόν, τήν ποιό
τητα καί τήν επαγγελματικήν κατάρτισιν τοΰ ένεργοϋ αγρο
τικού πληθυσμού καί τήν έντασιν τής μηχανοποιήσεως τών
καλλιεργειών.
Ή αύξησις επομένως τής οικονομικής άποδόσεως εις
τόν αγροτικόν τομέα επιτυγχάνεται καθ’δ ’μέτρον πρα
γματοποιείται ή άντίστοιχος αύξησις εις τα μεγέθη καί
τήν ποιότητα τών άνωτέρω συντελεστών παραγωγής ή
βελτιούνται αί μεταξύ των σχέσεις καί αναλογία'..

Είς μίαν έποχήν κατά τήν όποιαν δισεκατομμύρια δοα
χμών δαπανώνται διά τήν κατασκευήν έργων έγγειου βελ
τιώσεως καί άποδόσεως είς τήν καλλιέργειαν νέων γαιώ
καί ένώ είναι δεδομένον ότι υπάρχει στενότης γής, έχομε
έπιτρέψει τήν πολυτέλειαν τής παραμελήσεως ενός μέρου
τής Ελληνικής γής άπό έκείνους οί όποιοι ήσαν φυσικό
φορείς έκμεταλλεύσεως της ή ήνέχθημεν τήν έκ τής έγκα
ταλείψεως ποιοτικήν αυτής ύποβάθμισιν καί τήν ύποτο
νικήν έκμετάλλευσίν της.

Ή αύξησις γενικώτερον τής κινητικότητος τού έγγειου
κεφαλαίου πρός τήν κατεύθυνσιν τής μεταβιβάσεως τής
κυριότητας είς τούς φυσικούς φορείς γεωργικής αυτού έκμεταλλεύσεώς διά τής ρυθμίσεως υφισταμένων γαιοκτητικών έκκρεμοτήτων καί τής θεσπίσεως άτελειών είς τάς
σχετικάς δικαιοπραξίας.

"Αρθρον 1 : Διά τού άρθρου τούτου καθορίζεται δ σκο
πός τού ύπ’ δψιν σχεδίου Νόμου, δστις είναι, ή διάθεσι
τών έπιδεκτικών γεωργικής ή κτηνοτροφικής έκμεταλλεύ
σεως έγκαταλελειμμένων έκτάσεων, έπί τώ σκοπώ τή
άξιοποιήσεως αυτών υπέρ τής έθνικής οικονομίας καί άπο
κατάστασιν άκτημόνων.

Ή συγκέντρωσις καί κατάλληλος άναδιάταξις τής πολ.υτεμαχισμένης καί διασπάρτου ιδιοκτησίας τού άγρότου έν

Άρθρον 2 : Διά τού άρθρου τούτου ορίζεται ότι αί δια
τάξεις τού ΰπό κρίσιν σχεδίου Νόμου δέν έφαρμόζονται ετ.

Ή μετακίνησις πληθυσμών καί δή ένεργών άτόμων άπ
τήν ύπαιθρον είς τάς πόλ.εις άποτελ.εϊ φαινόμενον παγκό
Καί, δσον μέν άφορα τα μεγέθη, άποτελεϊ γεγονός δτι σμιον άναπότρεπτον έν γενικαΐς γραμμαϊς καί μέχρις ένό
ό πλέον άνελαστικός εις τήν προσφοράν του συντελεστής σημείου διά κάθε χώραν φυσιολ.ογικόν ή καί έπιθυμητόν
είναι ή άγροτική γη. Διά τόν λόγον αυτόν άπό μακρού 'Οπωσδήποτε όμως τό σημειούμενον ρεύμα πρός τά άστικ:
λαμβάνεται σειρά μέτρων τά όποια άποβλ.έπουν εις τήν κέντρα είτε- διατηρείται είς τά έπιθυμητά πλαίσια είτ
αΰξησιν της άποδοτικότητος τής γης διά τής έξευρέσεως έξέρχεται τούτων συνεπάγεται τήν άπομάκρυνσιν καί τή
καί παροχής τών πλέον καταλλήλων εισροών καί εις τήν βαθμιαίαν άποξένωσιν τών μετακινουμένων άπό τάς γαία
έξασφάλισιν δρων καί συνθηκών ορθολογικής έκμεταλλεύ των μέ περαιτέρω έπακόλουθον τήν μειωμένην άξιοποίησι
ή καί τήν άδιαφορίαν έκμεταλλεύσεως ή έγκατάλειψιν τή
σεως τής γής.^
’Ενώ όμως ώς πρός τήν βελ.τίωσιν τών βιολογικών παρα- · δι’ δν σκοπόν αύται προσφέρονται έκμεταλλ.εύσεως. 'Ως ε:
γόντων καί τών λοιπών εισροών εις τήν γεωργίαν πολλά τούτου τό πρόβλημα τό όποιον προκύπτει διά τήν χώρα
πραγματοποιούνται καί περισσότερα δύναται νά άναμέ- μας άφορα όχι μόνον είς τήν ουσιαστικήν άποστέρησιν έ;
νωνται άπό τήν σύγχρονον έπιστήμην καί τεχνολογίαν, ό τής παραγωγικής έκμεταλλεύσεως ύπολογησίμου έγγειο1
έγγειοδιαρθρωτικός τομεύς, ό όποιος άφορα είς τήν μορ κεφαλ.αίου άλλά καί είς τήν άδυναμίαν έκείνων οί όποιο
φήν καί τό' μέγεθος τού εγγείου κεφαλ.αίου καί είς τόν συ παραμένουν νά έντάξουν τάς οΰτω καταλ.ειπομένας γαία;
σχετισμόν αυτού πρός τούς άνθρώπους οί όποιοι τό εξου είς τήν ιδίαν αυτών γεωργοεκμετάλλευσιν διευρύνοντει
σιάζουν καί τό εκμεταλλεύονται, ούτος παραμένει ώς ό κατ’ αυτόν τόν τρόπον τήν μικράν έγγειον ιδιοκτησίαν των
κατ’ εξοχήν περιοριστικός παράγων διά τήν άνάπτυξιν τής ίνα έξασφαλίσουν ικανοποιητικόν εισόδημα έκ τής έλλεί·
ψεως τού όποιου κατευθύνονται είς τάς πόλεις καί τό πρό
γεωργίας.
Αυτός είναι ό λόγος διά τόν όποιον ή Κυβέρνησις σή βλήμα διαιωνίζεται καί έπεκτείνεται έπικινδύνως, τοσούτο
μερον μέ τήν έπικειμένην ένταξιν τής Χώρας μας εις τήν μάλλον καθ’ δσον ή όμαλ.οποίησις τής μετακινήσεως άτόμω
Ε.Ο.Κ., έθεώρησεν δτι είς τό Κέντρον τού άγροτικυύ προ άπό τά χωρία είς τάς πόλεις καί συ^κράτησις άνθρωπίνω
βλήματος εύρίσκεται τό έγγειοδιαρθρωτικόν, χωρίς βε πληθυσμών είς τήν ύπαιθρον συνιστα σοβαρώτατον μέλημι
βαίως νά παραγνωρίζη τήν πολυσύνθετον φύσιν του καί κοινωνικόν καί έθνικόν διά τήν χώραν.
τάς έγγενεϊς δυσχερείας αί όποϊαι συνεχώς άνακύπτουν.
Έκ τής διεξαχθείσης κατά τό έτος 1973 έρεύνης προέ
κυψεν
ότι τό σύνολον τών έγκαταλελειμμένων έκτάσεων τώ
Τά έξαγγελθέντα κυβερνητικά μέτρα δεν άποβλέπουν
παρά είς τήν άντιμετώπισιν ώρισμένων πλ.ευρών τού προ- άνηκουσών είς ίδιώτας καί Κοινότητας άνέρχεται είς
1.907.000 στρέμματα. 'Ως τοιαύται έθεωρήθησαν αί γαϊαι
βλ.ήματος όπως :
αίτινες
παρέμενον άνεκμετάλλευτοι ή δέν έχρησιμοποιοϋντ
Ή κατασκευή έργων διά τήν άπόδοσιν είς τήν καλλιέρ
διά
τόν
σκοπόν, δΓ δν έτύγχανον κατάλληλ.οι, πέραν τή
γειαν νέων γαιών ή τήν βελτίωσιν άλλων.
τριετίας. Έκ τών ώς άνω έγκαταλελειμμένων έκτάσεω
Ή διανομή τών νέων τούτων γαιών καί γενικώς τών 246.000 στρέμματα είναι πεδιναί καλλιεργήσιμοι κατά τ
γαιών τού Δημοσίου είς καλλιεργητάς κατ’ έπάγγελ.μα πλ.εϊστον γαϊαι, 11.000 στρέμματα είναι έκτάσεις οίκιστι
γεωργούς.
κού ή τουριστικού χαρακτήρος, ένώ αί ύπόλοιποι 1.650.001
Ή ένίσχυσις τών θεσμών συνεργασίας τών άγροτών είς στρέμματα είναι έκτάσεις γενικώς ήμιορειναί καί όρειναί.
τήν γεωργικήν καί κτηνοτροφικήν εκμετάλλευσή τής γής
Τά άνωτέρω άπετέλ.εσαν λ.όγον διά τόν όποιον ό συν
των καί είδικώτερον ή προώθησις τών ομαδικών καλλιερ
ταγματικός
νομοθέτης προέβλεψε τήν δυνατότητα λήψεω
γειών.
μέτρων πρός άξιοποίησιν τών έγκαταλελειμμένων έκτά
'Η βοήθεια τών νεωτέρων καλλιεργητών νά πάρουν είς
σεων (άρθρον 18 παράγραφος 6 Συντάγματος).
χεϊρας των τήν γήν ή όποια άνήκει είς ύπερήλ.ικας καί
Είδικώτερον :
άτομα ξένα πρός τήν γεωργίαν.

ον αί οποΐαι ευρίσκονται εις θέσεις τοιαυτας ώστε να
vrat νά χρησιμοποιηθούν ώς οικόπεδα ή δι’ έργα τουριης, βιομηχανικής άναπτύξεως ή άλλης παρεμφερούς
τοιήσεως.' Επίσης δεν έφαρμόζονται έπί γαιών at
αι ανήκουν εις μεταναστεύσαντας εις τό εξωτερικόν
εξεύρεση/ εργασίας, υπό την —ροϋπόθεσιν όμως ότι ούτοι
της μεταναστεύσεως ήσαν κατ’ έπάγγελμα γεωργοί.
ρθρον 3 : Διά τοϋ άρθρου τούτου δίδεται έννοιολογιόρισμός των έγκαταλελειμμένων εκτάσεων, θεσπίζεται
ς κριτήριου διά τον χαρακτηρισμόν αυτών ώς έγκατααμένων επί μέν των γεωργικών ή επιδεκτικών γεωργιεκμεταλλεύσεως γαιών ή έπ'ι τετραετίαν συμπληρουμέτρό ή μετά την ίσχύν τοϋ παρόντος παράλειψις της γεωρς αυτών έκμεταλλεύσεως, έπ'ι δέ τών έπιδεκτικών κτηοφικής έκμεταλλεύσεως ή έπ'ι τόν αυτόν χρόνον παράς της κτηνοτροφικής έκμεταλλεύσεώς των ή πλημμελής
τάλλευσίς των, της τελευταίας ταύτης προκυπτούσης
χέσει προς την βοσκοϊκανότητα της έκτάσεως.
ρθρον 4 : Διά τών διατάξεων τοϋ άρθρου τούτου ρυθμίι ό τρόπος καί ή διαδικασία κηρύξεως τών έκτάσεων ώς
ταλελειμμένων.
ρμόδιον δργανον ορίζεται ό Νομάρχης δ όποιος ενεργεί
ταγγέλτως ή τη αιτήσει παντός τρίτου. Την διαδικαπερί της έκδόσεως τής άποφάσεως τοϋ Νομάρχου κινεί
εύθυνσις Γεωργίας προβλέπεται δέ ότι ή άπόφασις
‘έκδίδεται κατόπιν ήτιόλογημένης έκθέσεως τής υπό τοϋ ·
jU τούτου προβλεπομένης έπιτροπής. Έν τη Νομαρχιαποφάσει θά άναγφάφεται οπωσδήποτε καί δ χρόνος
ταλείψε’ως τών περί ών πρόκειται έκτάσεων, στοιχεΐον
αίτητον διά την περαιτέρω διάθεσιν τούτων. Ή ώς
Επιτροπή γνωματεύει τόσον περί τοϋ έγκαταλελειμj καί τοϋ χρόνου τής έγκαταλείψεως τών γαιών όσον καί
τής σκοπιμότητος τής γεωργικής ή κτηνοτροφικής
ταλλεύσεώς των (παράγρ. ί καί 2).
ά τής παραγράφου 3 τοϋ αύτοϋ άρθρου δρίζεται τό
μενον νά άσκηθή, κατά τής άποφάσεως τοϋ Νομάρχου,
κον μέσον (προσφυγή εις τό Είρηνοδικεΐον), προσδιοται δέ καί ή διαδικασία βάσει τής δποίας θά έπιληφθή
ρμόδιον Είρηνοδικεΐον έπ'ι προσφυγής κατ’ άποφάσεως
Νομάρχου.
ά τών παραγράφων 4 καί 5 δρίζεται . ότι παρ’ έκάστη
ίύνσει Γεωργίας τηρείται βιβλίον καταγραφής τών
τσομένων έκτάσεων ώς έγκαταλελειμμένων, αί λεπτοχι τηρήσεως τοϋ όποιου θά καθορισθοϋν δι’ άποφάσεως
Τπουργοΰ Γεωργίας.
ρθρον 5 : Διά τοϋ άρθρου τούτου δρίζεται ότι, έκτάαί δποΐαι έκηρύχθησαν έγκαταλελειμμέναι, λόγω μή
ταλλεύσεώς των συμφώνως πρός τά έν άρθρω 3 τοϋ
ντος όριζόμενχ, έπ'ι χρόνον μικρότερον τών οκτώ έτών,
εινται εις άναγκαστικήν μίσθωσιν. ’Επίσης, έάν είναι
ταλελειμμέναι έπί χρόνον πλέον τών δκτώ έτών, αί
τεις αύται καταλαμβάνονται δριστικώς ύπό τοϋ Δημορθρον 6 : Διά τών διατάξεων τοϋ άρθρου τούτου προεται σύντομος διαδικασία περιελεύσεως τών έκτάσεων
jv εις τό Δημόσιον. Αύται καταλαμβάνονται διά πρωλου καταλήψεως άπό τής μεταγραφής τοϋ όποιου ή
της περιέρχεται εις τό Δημόσιον (παρ. 1, 2 καί 3).
ης διά τής παραγρ. 3 τοϋ αύτοϋ άρθρου ορίζεται ότι
ριπτώσει έμφανίσεως τοϋ ιδιοκτήτου ή τοϋ έχοντος έπί
κτάσεως άλλον έμπράγματον δικαίωμα, έντός προθεσμί:ντε έτών άπό τοϋ χρόνου τής μεταγραφής τοϋ πρωτοιυ καταλήψεως, οφείλεται άποζημίωσις. Ή άποζημίωιίζεται εις τό ήμισυ τής τρεχούσης άξίας κατά τόν χρόνον
μφανίσεως τοϋ ιδιοκτήτου. Ή άνχγνώρισις τών δικαιν, τό ύψος τής όφειλομένης άποζημιώσεως ώς καί ή
κατάθεσις ή καταβολή τής άποζημιώσεως, ένεργεϊται
τήν διαδικασίαν τοϋ Ν.Δ. 797/1971 «περί άναγκαστιχπαλλοτριώσεων» ώς ισχύει έκάστοτε. Ή σχετική δια~ία δέον νά κινηθή παρά τοϋ δικαιούχου τής άποζημιώέντός τής αύτής ώς άνω προθεσμίας.

Διά τοϋ αύτοϋ άρθρου 6 δρίζεται ότι εις περιπτωσιν κατα
τήν όποιαν ή καταληφθεΐσα έκτασις βαρύνεται δι’ υποθήκης,
έφαρμόζεται τό άρθρον 1238 τοϋ' Άστικοϋ Κώδικος, ήτοι
οί ενυπόθηκοι δανεισταί Ικανοποιούνται έκ τοϋ ποσοΰ τής
άποζημιώσεως. ’Εάν ή όρισθεΐσα άποζημίωσις δέν έπαρκή
διά τήν ίκανοποίησιν τών ένυποθήκων δανειστών, δύνανται
ούτοι δι’ αΐτήσεώς των νά ζητήσουν τήν αΰξησιν τοϋ ποσού
τής άποζημιώσεως ήτις δύναται νά αύξηθή διά κοινής
άποφάσεως τών 'Γπουργών Οικονομικών καί Γεωργίας
καί πάντως όχι πλέον τής ολικής άξίας τής καταληφθείσης
έκτάσεως.
"Αρθρον 7 : Διά τοϋ άρθρου τούτου δρίζεται ή διάθεσις
καί δ τρόπος αύτής τών ύπό τοϋ Δημοσίου καταληφθεισών
έκτάσεων, προβλεπομένων διαφόρων φορέων υπέρ ών ή
διάθεσις τών έκτάσεων, έπί τώ σκοπώ έπιτεύξεως καλλίτε
ρου άποτελέσματος έν συσχετίσει πρός τάς άνάγκας τής
περιοχής ένθα αί έκτάσεις, πρός όφελος τής έθνικής οικονο
μίας ή καί όπου' καθίσταται άναγκαϊον πρός έξυπηρέτησιν
έθνικών σκοπών. Ούτω .διά τών περιπτώσεων α-δ τής παρα
γράφου 2 προβλέπεται ή διάθεσις τών έκτάσεων ώς έν αύταΐς
σαφώς δρίζεται, παρεχομένης τής δυνατότατος εις τόν Υ
πουργόν Γεωργίας, όπως δι’ άποφάσεώς του όρίζη περί τής
καταβολής ή μή τιμήματος, δπερ δέν δύναται νά είναι μεγαλύτερον τοϋ ήμίσεος τής κατά τόν χρόνον τής παραχωρήσεως
τρεχούσης άξίας τών παραχωρουμένων έκτάσεων, ώς καί
τούς όρους καί προϋποθέσεις, έντός τοϋ πλαισίου τών όποιων
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 δ παραχωρησιοΰχος δέν ήθελε συμμορφωθή πρός
τούς όρους καί προϋποθέσεις τής παραχωρήσεως.
Διά τής παραγράφου 3 τοϋ αύτοϋ άρθρου 7 προβλέπεται
άντί τής όριστικής παραχωρήσεως ή διάθεσις τών δριστικώς
παρά τοϋ δημοσίου καταληφθεισών έκτάσεων δι’ έκμισθώσεως εις Συνεταιρισμούς ή όμάδας φυσικών προσώπων ή
φυσικά ή νομικά πρόσωπα πρός γεωργικήν ή κτηνοτροφικήν
έκμετάλλευσιν έπί χρόνον μισθώσεως ούχί μεγαλύτερου
τών τεσσάρων (4) έτών, τούτο δέ ίνα παρέχεται καί ή τοιαύτη
δυνατότης είς τόν οίκεΐον Νομάρχην (βλεπ. παρ. 4), δσάκις
έκ λόγων ειδικών είναι περισσότερον σύμφορος διά τήν εθνι
κήν οικονομίαν ή έκμίσθωσις τής έκτάσεως καί ούχί ή όριστική διάθεσις αύτής. Περαιτέρω δρίζονται τά περί τοϋ
τρόπου καί όρων τής μισθώσεως τά τών επιπτώσεων έν περιπτώσει παραβάσεως τών όρων αύτής.
Τέλος διά τής παραγράφου 4 τοϋ ώς είρηται άρθρου παρέ
χεται ή δυνατότης εις τόν οίκεΐον Νομάρχην όπως, δι’ ήτιολογημένης άποφάσεώς του έκδιδομένης μετ’ είσήγησιν τής
οικείας Διευθύνσεως Γεωργίας, άποφαίνεται περί τοϋ έπικρατεστέρου σκοπού διαθέσεως κατά τά προεκτεθέντα τών
ώς εΐρηται έκτάσεων, δσάκις έκκρεμοϋν παρ’ αύτώ, αιτή
ματα περί παραχωρήσεως ή έκμισθώσεως τών καταληφθει
σών έκτάσεων ύποβληθέντα παρ’ ενδιαφερομένων, ύπαγομένων είς πλείονας τών ώς άνω κατηγοριών.
"Αρθρον 8 : Εύθύς ώς καταστή δριστική ή άπόφασις τοϋ
Νομάρχου περί κηρύξεως έγκαταλελειμμένων έκτάσεων, αί
κηρυχθεΐσαι έγκαταλελειμμέναι λόγω μή έκμεταλλεύσεώς
των κατά τά έν άρθρω 3 δριζόμενα πέραν τής τετραετίας καί
μή ύποκείμεναι εις κατάληψιν κατά τά έν άρθρω 5 τοϋ παρόν
τος, ύπόκεινται εις άναγκαστικήν μίσθωσιν.
Διά τών παραγράφων 1 καί 2 καθορίζεται δ τρόπος κηρύ
ξεως ώς άναγκαστικώς μισθωτέων τών ώς άνω έκτάσεων
λαμβανομένης άμα μερίμνης όπως παρέχεται ή εύχέρεια
εις τούς ΐδιοκτήτας αύτοκαλλιεργείας τής κηρυσσομένης
ώς άναγκαστικώς μισθωτέχς ιδιοκτησίας των. ’Επίσης
δρίζεται ή τηρητέα διαδικασία μισθώσεως, ήτοι προβλέπεται
πρόσκλησις πρός τούς ένδιαφερομένους διά τήν έκμίσθωσιν
τών έκτάσεων, είς ήν άναγράφονται οί opot, αί προϋποθέσεις
τής μισθώσεως, ό τρόπος έκμεταλλεύσεως τοϋ μισθίου, τό
καταβλητέου μίσθωμα ώς καί δ χρόνος τής καταβολής
τούτου. Ώς χρόνος διάρκειας τής άναγκαστικής μισθώσεως
δρίζεται ή τετραετία.
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Διά τών διατάξεων τής παραγράφου 3 ορίζεται ότι ή
πρόκρισις τοϋ μισθωτού χωρεΐ δι’ άποφάσεώς τοΰ Νομάρχου
εις τον όποιον παρέχεται ή ευχέρεια, εις τάς περιπτώσεις
πλειόνων ενδιαφερομένων πληρούντων τάς έν τή παραγράφω
ταύτη άναγραφομένας προϋποθέσεις, άναδείξεως ώς μισθω
τού εκείνου οστις έχει τάς περισσοτέρας δυνατότητας άξιο ποιήσεως της έκμισθουμένης έκτάσεως κατά τούς έν τη
σχετική προσκλήσει άναγραφομένους όρους.
Διά των παραγράφων 4 καί 5 τοΰ αύτοΰ άρθρου ορίζεται
ότι ή μίσθωσις λύεται εύθύς ώς παρέλθη ό χρόνος διά τον
όποιον συνεστήθη αΰτη, παρέχεται δέ ή δυνατότης εις τον
•ιδιοκτήτην ό όποιος έπανεγκαθίσταται εις την περιοχήν τοΰ
μισθίου νά καταγγείλλη την μίσθωσιν προ της ληξεως της
τετραετίας μετά προηγουμένην δήλωσιν ότι αναλαμβάνει
την ΰποχρέωσιν νά αύτοκαλλιεργηση τό μίσθιον. Εις την
περίπτωσιν ταύτην ή μίσθωσις λήγει μετά έξάμηνον άπό τής
καταγγελίας και ούχί προ τοΰ τέλους της γεωργικής περιόδου.
"Αρθρον 9 : Ό αναγκαστικός μισθωτής ύποχρεοΰται νά
τηρή τούς όρους τής συμβάσεως ώς καί τούς έν τώ άρθρω
τούτω άναφερομένους τοιούτους. Έν εναντία περιπτώσει,
ρητώς ορίζεται ότι ούτος κηρύσσεται έκπτωτος. Ή μέριμνα
αΰτη έλήφθτγ προκειμένου νά έςασφχλισθή ή καταβολή τοΰ
καθορισθησομένου μισθώματος καί νά άποφευχθή ή ληστρική
έκμετάλλευσις τής άναγκαστικώς μισθωθείσης έκτάσεως
ώς καί.ή καταστροφή των έν τή έκτάσει ταύτη υπαρχόντων
αποθηκών,, δεξαμενών, φρεάτων κ.λπ. .
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"Αρθρον 10 : Διά τώ·. διατάξεων τοΰ άρθρου τούτου
προβλέπεται ότι αΐ άναγκαστικώς μισθωθεΐσαι εκτάσεις!
διαρκούσης τής μισθώσεως, έφ’ όσον συμπληρωθή όκταετία
συνυπολογιζομένου καί τοΰ χρόνου έγκαταλείψεως, τοΰ άναφερομένου εις τήν νομαρχιακήν άπόφασιν, καταλαμβάνονται
συμφώνως προς τάς διατάξεις τοΰ άρθρου 6 α) έάν ό ιδιο
κτήτης τής άναγκαστικώς μισθωθείσης έκτάσεως δεν έμφανισθή κατά τήν σύναψιν τής μισθώσεως ουδέ κατά τήν διάρ
κειαν ταύτης καί β) εάν ή υπό άναγκαστικήν μίσθωσιν
έκτασις, κατόπιν δηλώσεως τοΰ ιδιοκτήτου, άπεδόθη είς
τοΰτον πρός αυτοκαλλιέργειαν καί δέν έξεμεταλλεύθη τήν έν
λόγω έκτασιν συμφώνως προς τον προορισμόν της. Διά τής
ρυθμίσεως ταύτης σκοπεΐται ή μή εις τό μέλλον έγκατάλειψις τών έκτάσεων τούτων διά τής μή έκμεταλλεύσεώς των.
Τέλος διά τοΰ άρθρου τούτου έλήφθη μέριμνα, είς άς
περιπτώσεις ή κατάληψις τής έκτάσεως (συμπλήρωσις
όκταετίας) χωρεΐ πρό τής λήξεως τής μισθώσεως, διά τήν
προστασίαν τών μισθωτών, δι’ δ καί προεβλέφθη όπως ή
μίσθωσις μή λύεται ,διά της καταλήψεως τών άναγκαστικώς
μισθωθεισών έκτάσεων, άλλά αΰται διατίθενται όριστικώς
κατά τάς διατάξεις τοΰ άρθρου 7 μετά τήν λήξιν τής μισθώ
σεως, προτιμωμένων έν έκαστη περιπτώσει τών άναγκαστικών μισθωτών.
"Αρθρον 11 : Διά τών διατάξεων τοΰ άρθρου τούτου όριζε ται ότι αί δαπάνα', διά τήν έκτέλεσιν τοΰ νομοσχεδίου τού
του θά βαρύνουν τον τακτικόν προϋπολογισμόν τοΰ 'Υπουρ
γείου Γεωργίας.
"Αρθρον 12 : Διά τοΰ άρθρου τούτου ορίζεται OTt διατη
ρούνται έν ΐσχύι αί έν αύτώ διαλαμβανόμεναι διατάξεις
περί καταλήψεως έγκαταλελειμμένων άκινήτων αί όποϊαι
δέν είναι άντίθετοι πρός τάς διατάξεις τοΰ ύπό κρίσιν σχεδίου
Νόμου ή δέν άφοροΰν είς θέματα ρυθμιζόμενα ύπό τούτου.
"Αρθρον 13 : Διά τοΰ άρθρου τούτου όρίζεται ότι άπασαι
αί διά τήν έκτέλεσιν τοΰ παρόντος ύπό κρίσιν σχεδίου Νόμου
άπαιτούμεναι λεπτομέρειαι θά ρυθμισθοΰν διά Προεδρικών
Διαταγμάτων τά όποια προτείνονται ύπό τοΰ 'Υπουργού
Γεωργίας.
.

"Αρθρον 14 : Διά τοΰ .άρθρου τούτου ορίζεται ότι
•ισχύς του άρχεται μετά έν έτος άπό τής δημοσιεύσεώς τ
διά τής ’Εφημερίδας τής Κυβερνήσεως.
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ΣΧΕΑΙΟΝ ΝΟΜΟΤ
Περί άξιοποιήσεως έγκαταλελειμμένων έκτάσεων.
Άρύρον 1.

_ .

Σκοπός.

Σκοπός τοϋ παρόντος νόμου είναι ή διάδεσις έγκατα)
λειμμένων έκτάσεων έπιϊεκΤικών γεωργικής ή κτηνοτροφία·
έκμεταλλεύσεώς, άνηκουσών είς φυσικά πρόσωπα, είς ~
ΟΔΕΠ ή άλλους ’Οργανισμούς, είς τάς Μονάς, τούς Δήμ.ο.
ή Κοινότητας ή είς άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ίδιω'
κοΰ δικαίου, πρός άξιοποίησιν αϋτών υπέρ τής Έύνίκής Οί>
νομίας καί άποκατάστασιν άκΤημόνων. - ■
"Ap-Spov 2.
.

. · Έξαιρούμεν-αι έκτάσεις.

t

'

Τών διατάξεων τοΰ παρόντος νόμου έξαιρούνται: α) γαί
αί όποϊαι ώς έκ τής δέσεως των, τοΰ προορισμού των, -Τ·
τουριστικής, τής βιομηχανικής ή άλλης μορφής άξιοποιήσε*
τής περίιοχής έχουν οίκοπεϊικήν αξίαν, ή δένονται κατά β
;6αίαν πρόόλεψιν, νά αποκτήσουν οίκοπεϊικόν χαρακτήρα
άξίαν έν γένει, λόγω δέσεως ή ειδικού προορισμού, ύπερδά
λουσαν τήν άξίαν τών συνήδων αγροτικών έκτάσεων, β) γαί
αΐ όποϊαι ά/ήκουν είς μεταναστεύσα/τας είς τβ έξωτερικ
-πρός έξεύρεσιν έργασίας, οίτινες πρό τή? μεταναστεύσει)
Των ήσκουν τό επάγγελμα τού γεωργού.
• ■
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"Αρδρον 3.

ΈλνΟια έγκαταλελειμμένων έκτάσεων.
1. ’Εγκαταλελειμμέναι εκτάσεις κατά τήν έννοιαν τού π
ρόντος. δεωρούνται αί καλλιεργήσιμοι ή έπιδεχΤιχαί καλλιε
γειας ή κτηνοτροφικής έκμεταλλεύσεώς γαίαι, αί όποϊαι δ
καλλιεργούνται ή δέν τυγχάνουν έπαρκοΰς κΤηνΟΤρΟφικί
έκμεταλλεύσεώς έπ'ι χρόνον πέραν τής τετραετίας.
2. Αί διατάξεις τοΰ παρά/τος νόμου έφαρμόζονΤαι καί έ
έγκαταλελειμμένων έκτάσεων, έπί τών όποιων ή κατά τ·
προηγουμένην παράγραφον τετραετία συνεπληρώδη πρό τί
ένάρξεως τής ίσχόος τού παρά/τος.
. .' -.

'Αρδρον 4.

Κηρυξις ώς έγκαταλελειμμένων έκ.τάσεων.
1.
Αί περί ών τό προηγούμενο·/, άρδρον γαίαι. κηρύσσοντ:
έγκαταλελειμμέναι, δΓ άποφάσεως τοΰ οικείου Νομάρχου, έν
διδόμενης κατόπιν ήτιολαγημένης έκδέσεως -Επιτροπή
συγκροτούμενης δι’ άποφάσ-εως αύτοΰ έξ ενός γεωπόνου τή
Διευδύνσεως Γεωργίας τοΰ οικείου Νομού, τού ΠρΟίσταμ
νου τοϋ Τμήματος Διοικητικού ή ενός διοικητικού ύπαλλήλ·
τής αύτής Υπηρεσίας καί ενός υπαλλήλου τής οικείας Οίκ
νομικής .’Εφορίας, προτεινΟμένων ύπό τών Υπηρεσιών το

