ΕΙΣΗΓΙΤΗΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
’Επί σχεδίου Νόμου «περί ρυθμίσεως θεμάτων καί διαθέ
σεως των άποστραγγισθεισών γαιών ελών Αυσιμαχίας
καί Τριχωνίδος».
Ποός τήν Βουλήν τών Ελλήνων
Διά τοϋ ύποβαλλομένου σχεδίου Νόμου ρυθμίζεται τό
θέμα τής οριστικής διαθέσεως δι’ αγροτικήν άποκατάστασιν
τών άποκαλυφθεισών γαιών τών έλών Αυσιμαχίας καί Τριχωνίδος. Τό θέμα τοϋτο, λόγω τών δημιουργηθεισών άνωμαλιών κατά τήν κατοχικήν περίοδον, έδημιούργησε συγκεχυμένην κατάστασιν έπιβάλλουσαν πλήρη καί έξ ύπαρχής νομοθετικήν ρύθμισιν.
Εις τήν ώς άνω περιοχήν ύφίσταται : α) πρόβλημα άποκαταστάσεως τών άκτημόνων τών περιξ συνοικισμών,
β) πρόβλημα νομιμοποιήσεως τών πάσης φύσεως μακρο
χρονίων κατόχων, εις τούς οποίους έχει δημιουργηθή στε
ρεά συνείδησις δικαιώματος έπί τών κατεχομένων καί καλ
λιεργούμενων ύπ’ αύτών εκτάσεων, γ) πρόβλημα άναγνωρίσεως διαφόρων περίοικων προβαλόντων δικαιώματα κυριότητος έπί ώρισμένων έκ τών άποκαλυφθεισών γαιών.
"Απασαι αί ανωτέρω περιπτώσεις θεραπεύονται κατά τον
προσφορώτερον τρόπον διά τών κάτωθι προτεινομένων δια
τάξεων.
Άρθρον 1 : Αί άποστραγγισθεΐσαι γαΐαι τών έλών Λυσιμαχίας καί Τριχωνίδος ένερχόμεναι είς 22.500 στρεμ. διετέθησαν προσωρινώς έν έτει 1953 υπέρ δικαιουμένων άκτη
μόνων καλλιεργητών, κατοίκων τών ομόρων καί γειτονι
κών προς τάς γαίας συνοικισμών.. Σημαντικάς όμως εκ
τάσεις, 9.000 περίπου στρέμματα, τών προσωρινώς διατεθεισών ώς άνω εκτάσεων, κατεΐχυν κάτοικοι τών πέριξ
συνοικισμών, διεκδικοϋντες ταύτας ώς ιδιοκτήτους, ώς καί οί
αΰτοκαλούμενοι «έκχερσωταί», οΐτινες, προερχόμενοι κυρίως
έξ ορεινών χωρίων τής περιοχής, έγκατεστάθησαν κατά τήν
κατοχικήν ιδία περίοδον εις Άγοίνιον καί τούς πέριξ συνοι
κισμούς καί κατέλαβον καί έξεχέρσωσαν διάφορα τμήματα
εκτάσεων, τά όποια κατέχουν καί καλλιεργούν μέχρι σή
μερον. Έπικειμένης ήδη τής οριστικής τακτοποιήσεως τών
προσωρινώς άποκατασταθέντων ώς άνω άκτημόνων, έν
δψει τοϋ μεγάλου άριθμοΰ αύτών έν σχέσει προς τάς ΰπό διάθεσιν γαίας, προβλέπεται διά τής παραγράφου 1 τοϋ παρόν
τος άρθρου, κατά παρέκκλισιν τών διατάξεων τοϋ άρθρου 39
τοϋ Κώδικος περί άποστραγγιζομένων γαιών, ότι ό παραχωρηθησόμενος γεωργικός κλήρος, όστις ορίζεται δι’ άποφάσεως τής Επιτροπής Άπαλλοτρ ιώσεων, δύναται νά μή
είναι πλήρης εάν αί διαθέσιμοι εκτάσεις, δεν έπαρκοΰν διά
τήν πλήρη γεωργικήν άποκατάστασιν. ’Επίσης λαμβάνεται
μέριμνα διά τής παραγράφου 4 νά μή δύναται νά παραχωρηθή προς γεωργικήν άποκατάστασιν τεμάχιον μή έχον δια
στάσεις 1 πρός 6. Τούτο δέ πρός δημιουργίαν άποδοτικωτέρων, κατά τό δυνατόν, γεωργικών έκμεταλλεύσεων.
Διά τών παραγράφων 2, 3, 5 καί 6 τοϋ ίδιου άρθρου προβλέπεται κατ’ άρχήν ότι ώς πρός τόν τρόπον διαθέσεως,
έκτιμήσεως, χρεώσεως κ.λ.π. τών έν λόγω έκτάσεων εφαρ
μογήν έχουν αί διατάξεις τοϋ Κώδικος περί άποστραγγιζομένων γαιών, ώς καί αί τοιαϋται τοϋ Ν.Δ. 1189/72. ’Επίσης
προβλέπεται ότι εάν οί δικαιωθησόμενοι γεωργικοϋ κλήρου
κατέχουν καί καλλιεργοΰν έκτάσεις έντός τής άποκαλυφθείσης περιοχής έκ τής άποστραγγίσεως τών έλών Λυσιμαχίας καί Τριχωνίδος, ό κλήρος θά χορηγήται, κατά προτίμησιν, έκ τής κατεχομένης καί καλλιεργουμένης ύπ’ αύτοϋ
έκτάσεως καί έάν είναι δυνατόν είς έν τεμάχιον. Ό χορηγηθησόμενος ώς άνω κλήρος ύπόκειται ύποχρεωτικώς είς
όρθογωνισμόν, παρέχεται δέ ή ευχέρεια είς τήν ’Επιτρο
πήν 'Οριστικών Διανομών, έφ’ όσον επιβάλλεται έκ τεχνι
κών λόγων, νά χορηγή τούς κλήρους κατά ζώνας καί άνευ
κληρώσεως. Ώς άρμοδία διά τήν έκδίκασιν τών κατά τόν
παρόντα νόμον υποθέσεων ορίζεται ή ’Επιτροπή ’Απαλλο
τριώσεων Μεσολογγίου.

Άρθρον 2 : Ώς προείπομεν σημαντικός αριθμός έκτά
σεων έκ τών άποκαλυφθεισών τών έλών Λυσιμαχίας καί
Τριχωνίδος, κατελήφθησαν καί έξεχερσώθησαν ΰπό διαφό
ρων προερχόμενων κυρίως έξ ορεινών χωρίων τής περιοχής.
’Επειδή οί άνωτέρω κατέχουν τάς ώς άνω εκτάσεις άπό
μακροϋ χρόνου, βελτιώσαντες μάλιστα αύτάς κατά τό
πλεΐστον, έκρίθη έπιβεβλημένον, έκ λόγων κοινωνικής
πολιτικής, νά παρασχεθή, διά τών διατάξεων τοϋ παρόντος
άρθρου, ή δυνατότης παραχωοήσεως τών κατεχομένων έκ
τάσεων είς τούτους. Διά τών είσηγουμένων διατάξεων όοίζεται ότι γαΐαι άποκαλυφθεΐσαι έκ τής άποστραγγίσεως
τών έλών Αυσιμαχίας καί Τριχωνίδος, καταληφθεΐσαι,
κατεχόμεναι καί έκμεταλλεύομεναι δι’ αύτοκαλλιεργείας
έπί χρόνον πέραν τής δεκαετίας πρό τής δημοσιεύσεως τοϋ
παρόντος, παραχωροϋνται μέχρις έκτάσεως τριάκοντα (30)
στρεμμάτων είς τούς κατόχους των ή τούς καθολικούς ή
ειδικούς διαδόχους των. Αί άξιοποιηθεΐσαι διά τής δημιουρ
γίας συστηματικών φυτειών δι’ έλαιών, άμπέλων ή όπωροφόρων δένδρων ώς άνω έκτάσεις, παραχωροϋνται άπασαι
είς τούς κατόχους ή τούς καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους
αύτών, ύπό τήν προϋπόθεσιν ότι ή φυτεία έχει ηλικίαν τούλάχιστον οκτώ έτών κατά τήν έναρξιν τής ισχύος τοϋ παρόν
τος. ’Επίσης προβλέπεται ή παραχώρησις εκτάσεων είς τούς
άνεγείραντας έπ’ αύτών κτίσματα σημαντικής άξίας.
“Άρθρον 3 : Διά τών διατάξεων τοϋ άρθρου τούτου κα
θορίζεται άπλουστάτη ενώπιον τής ’Επιτροπής ’Απαλ
λοτριώσεων διαδικασία παοαχωρήσεως τών κατεχομένων
καί έκμεταλλευομένων μακροχρονίως έκτάσεων Λυσιμαχίας καί Τριχωνίδος.
Άρθρον 4 : Πολλαί έκτάσεις έκ τών άποκαλυφθεισών
έλών Αυσιμαχίας καί Τριχωνίδος εύρισκόμεναι έ'σωθεν της
όριογραμμής τής άνωτάτης στάθμης, προερχόμεναι έκ κλη
ρονομικών διαδοχών καί διακατεχόμεναι παρά τών διαδό
χων, διεκδικοϋνται παρ’ αύτών ώς ίδιοκτησίαι. Πολλοί
έξ αύτών δι’ αίτήσεώς των ένώπιον τής άρμοδίας Έπι
τροττής ’Απαλλοτριώσεων ήτήσαντο τήν άναγνώρισίν των
ώς ιδιοκτητών τών ύπ’ αύτών διεκδικουμένων έκτάσεων.
Αί σχετικαί αιτήσεις των άπερρίφθησαν έπί τώ λόγω ότι
δεν προσεκόμισαν τούς ύπό τών οικείων διατάξεων (άρ
θρον 11 τοϋ Ν.Δ. 3958/1959 καί άρθρον 71 τοϋ Ν.Δ.
2185/1952) όριζομένους τίτλους κυριότητος. 'Ορισμένοι έξ
αύτών προσέφυγον, ώς είχον δικαίωμα, είς τό κατά τό
πον αρμόδιον Πρωτοδικεΐον. Τό δικαστήριον τοϋτο έλαχίστας άπό τάς κατατεθείσας πρόσφυγάς έξεδίκασε, έν δψει
τοϋ ότι διά τάς ύπολυίπους πρόσφυγάς κατηργήθησαν αί
δίκαι προκειμένου τό θέμα, σχετικά μέ τάς διεκδικήσεις,
νά ρυθμισθή νομοθετικώς. Διά τών διατάξεων τής παρα
γράφου 1 τοϋ άρθρου τούτου παρέχεται εύχέρεια είς τούς
διεκδικοΰντας έκτάσεις, κειμένας μεταξύ άνωτάτης καί κατωτάτης στάθμης, όπως έντός προθεσμίας έξ μηνών ύποβάλουν αιτήσεις είς τήν άρμοδίαν ’Επιτροπήν ’Απαλλο
τριώσεων περί άναγνωρίσεως δικαιωμάτων κυριότητος έπί
τών διεκδικουμένων ύπ’ αύτών έκτάσεων. Διά δέ τών δια
τάξεων τής παραγράφου 2 τοϋ ίδιου άρθρου έπαναφέρονται
πρός έπανεκδίκασιν, ένώπιον τής ώς άνω Έπιτροττής ’Α
παλλοτριώσεων, οί ύποθέσεις αί όποΐαι έχουν άντικείμενον τήν άναγνώρισίν κυριότητος έπί άποστραγγισθεισών
γαιών τών έλών Αυσιμαχίας καί Τριχωνίδος, έπί τών
οποίων, ώς προαναφέραμε δέν έξεδόθησαν τελ.εσίδικοί άποφάσεις, ώς καί αί ύποθέσεις έπί τών όποιων δέν ήσκήθησαν
προσφυγαί κατά τών έκδοθεισών άπορριτττικών άποφάσεων
τής Επιτροπής ’Απαλλοτριώσεων.
Επειδή οί ώς άνω διεκδικοϋντες κατέχουν' τάς έκτάσεις
άπό μακροϋ χρόνου καί κατά τό πλεΐστον τάς έχουν βελ
τιώσει, λαμβάνεται μέριμνα, διά τών διατάξεων τής παρα
γράφου 3 τοϋ ίδιου άρθρου, δι’ όσους έκ τών διεκδικούντων
δέν δυνηθοϋν νά άποδείξουν τήν κυριότητά των έπί τών
διεκδικουμένων έκτάσεων, νά δύνανται έντός προθεσμίας
τριών μηνών νά ζητοϋν τήν παραχώρησιν τών διεκδικουμένων έκτάσεων βάσει τών διατάξεων τών άρθρων 2 καί
3 τοϋ παρόντος.
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"Αρθρον δ : Διά τοΰ άρθρου τούτου —ροβλέττεται δττως
ιτά την εφαρμογήν τοΰ άρθρου 1 τοΰ -αρόντος σχεδίου
μου, εί; ά; ττεριτττώσει; το ευρό; τή; μεταξύ τής άνωίτης καί κατωτάτη; στάθμη; ζώνη; των άττοστρχγγιεισών γαιών Λυσιμαχίας καί Τριχωνίδο; είναι τοσοϋτον,
τω; ώστε νά μή δύναται να — αραχωρηθή τεμάχιον έ/ον
.; κατά τά; διατάξει; τοΰ ώ; άνω άρθρου διαστάσει;
ι ~ρο; 6), ή έντο; τής ζώνη; ταύτη; εκτασι; ττροσκυ,ϋται ύττό τη; Επιτροπής ’Απαλλοτριώσεων εί; τού;
ιοκτήτας των παρακειμένων αυτή; γαιών, κατά τά; διαί,ξει; των άρθρων 2 καί 3 τοΰ παρόντο;, τοϋτο δέ προ;
τοφυγην δημιουργία; μή αποδοτικών γεωργικών έκμεαλλεύσεων.
Ά,ρθρον 6 : Τέλο;, διά τοΰ άρθρου τούτου ορίζεται ότι
ισχύς τοΰ νομοσχεδίου άρχεται άπύ της δημοσιεύσεω;
ά τής Έφημερίδος τής Ιΐυβερνήσεως.
Έν ΆΟήναις τή 27 ’Ιουλίου 1978
Οί 'Υπουργοί
Οικονομικών
Γεωργίας
Θ. ΚΑΝΕ. ΥΛΟΠ ΟΥΔΟΣ
ΙΩΑΝ.' ΜΠΟΥΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ
Ιερί ρυθμίσεως θεμάτων καί διαθέσεως των άποστραγγισθεισών γαιών ελών Λυσιμαχίας καί Τριχωνίδο; καί άλ
λων τινών διατάξεων. .
;
Άρθρον 1.
Γεωργικός κλήρος.
1. Προκειμένη; οριστικής διαθέσεως τών άποστραγγισθειών γαιών τών ελών Λυσιμαχίας καί Τριχωνίδο;, ό ύπό τοΰ
άρθρου 39 τού άπό 19.3.1941 Β. Δ/τος «περί κωδικοποιή-εως είς ένιαίον κείμενον τών διατάξεων τής Νομοθεσίας
περί άποστραγγιζομένων γαιών» (Κώδιξ άποστραγγιζομέων γαιών), ώς έκάστοτε ισχύει, προβλεπόμενος βιώσιμος
λήρος, ορίζεται ύπό τής κατά την παράγραφον 6 τοΰ παόντος άρθρου Επιτροπής ’Απαλλοτριώσεων, δυνάμενος νά
ή είναι πλήρης, εάν ένεκα έλλείψεως διαθεσίμων γαιών ή
λήρης γεωργική άποκατάστασις είναι άνέφικτος.
2. Ό παραχωρούμενος κλήρος χορηγείται εί δυνατόν είς
/ τεαάχιον καί κατά προτίμησιν, έκ τής παρά τών δικαιωησομένων καλιεργουμένης έκτάσεως. ’Εάν ή καλλιεργουένη έκτασις είναι μείζων τοΰ κλήρου, ή επί πλέον έκτασις
ιατίθεται ύπέρ άλλων δικαιούχων.
3. At κατά τά; διατάξεις τοΰ παρόντος νόμου παραχωρούεναι γαίαι ύπόκεινται ΰποχρεωτικώς είς όρθογωνισμόν, κατά
έ τήν όϊΐστικήν διανομήν, ή ’Επιτροπή ’Οριστικών Διανο
ιών δύναται. ήτιολογημένως, νά χορηγή τούς κλήρους κατά
ώνας καί άνευ κληρώσεως, έφ’ όσον προς τοΰτο συντρέχουν
εχνικοί λόγοι. ’Επί δικαιούχων αίτουμένων την χορήγησιν
ών κλήρων των έν επαφή διά τήν άπό κοινού έκμετάλλευσιν
ουτων. ή Επιτροπή 'Οριστικών Διανομών μεριμνά διά τήν
ατα τό δυνατόν ίκανοποίησιν τοΰ αιτήματος των.
4. Χορήγησις κλήρου ή συμπληρώματος αΰτοΰ απαγορεύε
ται. έσ’ όσον ό κλήρος ή το συμπλήρωμα έν σχέσει ποός τήν
ταποχήν τών αξόνων τών αποστραγγιστικών έργων δεν ανα
λογεί πρός τά; διαστάσεις τεμαχίου 1 προς 6 τουλάχιστον.
5. ’Επί τών κατά τάς προηγουμένας παραγράφους γαιών
νουν έφαρμογήν ώς πρός τόν τρόπον διαθέσεως, έκτιμήσεως,
•ρεώσεως τών εί; ταύτας άποκαθισταμένων, τήν οριστικήν
ιανομήν, κύρωσιν αυτής, έκδοσιν τών τίτλων κυριότητος,
,γγραφήν ύποθήκης διά τό όφειλόμενον τίμημα, ώς καί κατά
τα λοιπά, αί διατάσεις τοΰ Κωδικό; «πεοί άποστραγγιζομέ•ων γαιών» καί αΐ τοιαΰται τοΰ Ν.Δ. 1189/1972 «περί έκδόσεως οριστικών τίτλων κυριότητος τών κατά τάς διατά
ξεις τής .’Αγροτικής Έποικιστικής Νομοθεσίας άποκαταστα-

θέντων κληρούχων απάντων τών αγροκτημάτων καί Συνοικι
σμών», ώς έκάστοτε ισχύουν.
6.
‘Αρμοδία διά τήν έκδίκασιν τών κατά τάς διατάξεις
τοΰ παρόντος Νόμου υποθέσεων, καθίσταται ή Επιτροπή ’Α
παλλοτριώσεων Μεσολογγίου.
Άρθρον 2.
Παραχώρησις κατεχομένων γαιών τοΰ Δημοσίου.
1. Γαίαι κειμεναι εντός τών όριογραμμών τόσον τής ανώ
τατης όσον καί τής κατωτάτης στάθμης τών έλών Λυσιμαχίας καί Τριχωνίδες, καταληφθείσαι, κατεχόμεναι καί έκμεταλλευόμεναι δι’ αυτοκαλλιέργειας, κατά τήν έννοιαν τών
διατάξεων τοΰ άρθρου 21 τοδ Ν.Δ. 2185/1932 «περί αναγ
καστικής άπαλλοτριώσεως κτημάτων πρός άποκατάστασιν
βκτημόνων καλλιεργητών καί κτηνοτροφών» έπί δεκαετίαν
τουλάχιστον πρό τής δημοσιεύσεω; τοΰ παρόντος, παραχωροΰντα: μέχρι; έκτάσεως τριάκοντα (30) στρεμμάτων είς τούς
κατόχους των ή είς τούς καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους
αυτών δι’ άποφάσεως τής Επιτροπής ’Απαλλοτριώσεων ΜεσοΛογγίου. Είς τήν Επιτροπήν ταύτην είδικώς διά τήν έκδίκασιν τών κατά τάς διατάξεις τοΰ παρόντος άρθρου και τών
άρθρων 3, 4 καί 5 τοΰ παρόντος νόμου ύποθέσεων συμμετέ
χουν ώς πρόσθετα μέλη αυτής μετά ψήφου ό αρμόδιος Οικο
νομικός Έφορος ή ό νόμιμος αύτοΰ αναπληρωτής καί είς
Τοπογράφος, οριζόμενος μετά τοΰ άναπληρωτοΰ του ύπό τοΰ
'Υπουργού Γεωργίας. .
2. Γαίαι τής προηγούμενης παραγράφου, αίτινες ήξιοποιήθησαν παρά τών κατόχων ή τών καθολικών ή ειδικών δια
δόχων αυτών διά τής δημιουργίας συστηματικών φυτειών δι’
αμπέλων, έλαιών ή όπωροφόρων δένδρων, έχουσών ηλικίαν
τουλάχιστον οκτώ (8) έτών κατά τήν δημοσίευσιν τοΰ πα
ρόντος, παραχωροΰνται είς τούς κατόχους των.
3. Αί αύταί γαίαι, έφ’ ών μέχρι τής δημοσιεύσεω; τοΰ πα
ρόντος άνηγέρθησαν κτίσματα σημαντικής άξίας, παραχωροΰνται είς τούς άνεγείροντας ταΰτα μετά τοΰ περί τά κτί
σματα αναγκαίου χώρου
4. Ή δυνάμει τοΰ παρόντος άρθρου παραχώρησις άποστραγγισθείσης έκτάσεως τών έλών Λυσιμαχίας καί Τριχωνίδο;
αποκλείει τούς παραχωρησιούχους- τοΰ δικαιώματος τής αγρο
τικής άποκαταστάσεως έπί τών υπολοίπων άποστραγγισθεισών έκτάσεκν τών έλών τούτων, έφ’ όσον ή πσός αύτούς παραχωρηθείσα έκτασις ύπεεβ
ϋπερίαινει η είναι ίση, προς τόν όρισνίέντα
γεωργικόν κλήρον.
5. Διά τάς ώς άνω παραχωρουμένας έκτάσεις οφείλεται
τίμημα ίσον πρός τήν τρέχουσαν τών γαιών αξίαν κατά τόν
χρόνον τής παραχωρήσεως τούτων. Είς ας περιπτώσεις ό
παραχωρησιοΰχος τυγχάνει κατά κύριον έπάγγελμα γεωργός
τό όσειλόμενον ώς άνω τίμημα καθορίζεται είς τό εν τρίτον
(1/31 τής τρεχούσης άσίας. Τό τίμημα ορίζεται ύπό τής
κατά τήν παράγραφον 1 τοΰ παρόντος άρθρου ’Επιτροπής,
καταβάλλεται δέ είς τό Δημόσιον καί έξοολείται είς πέντε
(5) ίσας έτησίας δόσεις άτόκως, έκάστης δόσεως καταβαλλομένης τήν Ιην ’Οκτωβρίου άπό τοΰ έπομένου τής παραχω
ρήσεως έτους.
Αί δόσεις είτποάττοντα: ώς δημόσιον έσοδον. όάσει τών δια
τάξεων τοΰ Κώδικος είσπράξεως δημοσίων έσόδων, βεβαιούμεναι ύπό τών Δημοσίων Ταμείων μερίμνη τής οικείας Διευθύνσεως Γεωργίας. Έπί καθυστερήσεως δόσεως. οΐ οφείλε
ται πασανωσησιοΰνοι ύπονρεοΰνται εί; τήν καταολήν τών κατα
τά; διατάσεις ταύτα; πσοσαυάήσεων. Είς πεσίπτωσιν μή έ;οφλήσεως δύο συνεγών δόσεων τοΰ τιμήματος, έσαρμο-'ήν ένουν
α! διατάσεις τοΰ άρθρου 45 παρ. 3 τοΰ Ν.Δ. 2^85/1952
«πεοί αναγκαστικής άπαλλοτριώσεως κτημάτων πρός άποκατάστασιν άκτημόνων καλλιεργητών καί κτηνοτοόσων».
6. Κληρούχο: είς τούς όποιους έλαχον γαίαι βελτιωθείσαι
καί μή παραχωρηθείσαι κατά τό παρόν άρθρον είς τού; βελτιώσαντας αύτάς ύποχρεοΰνται διά τήν γενομένην βελτίωσιν,
είς καταβολήν άποζημιώσεως είς τόν βελτιώσαντα. καθοριζο-

