
Στο σχίίίο νόμου για τήν κατάργηση των όιατάςεων τοΰ Ν.
Α/το; 130/1.974. «—ερt ρυθμίσεως -8-εμάτων άτοστραγγι-
τ·5ε:σών γαιών λίμνης Βοιίηίϊος (Κάρλας) καί τού Ν. 
351/1976 «περί τρστοτοιήτεως τοΰ Ν. Α/τος 130/1971
καί ρυθμίσεως συναφών -δεμάτων».

Προς τή Βουλή τών 'Ελλήνων
Μέ το προτεινόμενο γιά ψήφιση σχέδιο νόμου σκοπεϊται 

ή ρύθμιση των ζητημάτων πού προέκυψαν άπό τη διάσπαση 
της ίσχύουσας νομοθεσίας «περί άποστραγγιζομένων γκιώνη 
καί δλου τοΰ συστήματος τοΰ κειμένου δικαίου, όσον άφορα 
στις γαΐες της άποξηρανθείσης λίμνης Κάρλας. Τά νομοθη- 
τήματα πού θεσπίσθηκαν γιά τοϋτο (ν.δ. 130/1974 καί ν. 
351/1976) εισήγαγαν άποκλίσεις τόσο σέ ουσιαστικά όσο 
καί διαδικαστικά θέματα στο πεδίο τής άναγνωρίσεως δι
καιωμάτων, οί όποιες στην πράξη καταλήγουν νά είναι εξυ
πηρετικές ιδιωτικών συμφερόντων, αντίθετα πρός τις συν
ταγματικές διατάξεις περί ισότητας της δικαστικής προ
στασίας. Τις άποκλίσεις αυτές καταργεί τύ παρόν σχέδιο 
νόμου πού επαναφέρει τά θέματα πρός ρύθμιση στό γενικό 
πλαίσιο τής νομοθεσίας περί άποστραγγιζομένων γαιών. 
Έξ άλλου εφαρμόζεται πλέον πλήρως ή διαδικασία έπλύ - 
σεως των διαφορών σύμφωνα καί μέ τό σύστημα τοΰ ουσια
στικού δικαίου καί τής Πολιτικής Δικονομίας.

Γιά τήν έξυπηρέτηση τοΰ σκοπού του καί λόγω τοΰ γε- 
' νικοϋ χαρακτήρα του ό νέος νόμος έχει εφαρμογή καί επί 
τών υποθέσεων πού κρίθηκαν μέ τό καθεστώς τών κατηγο
ρούμενων νόμων, όπου τό Έφετεϊο προβλεπόταν σάν πρώ
του καί τελευταίου βαθμού δικαστήριο ουσίας μέ ουσιώ
δεις άποκλίσεις άπό την διαδικασία ένώπιον τών τακτικών 
πολιτικών δικαστηρίων τοΰ Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. 
Έτσι "ρητά διαλαμβάνεται σ’ αύτόν ή επέκταση εφαρμογής 
καί στις υποθέσεις πού ενδεχομένως ήδη κρίθηκαν μέ τό 
άνωτέρω καθεστώς. - , . ... , . V : ,_ . ,ι/λ..... ,
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■ · Εΐδικώτερα : Γιά τούς λόγους’.πού.εκτέθηκαν μέ τό άρ
θρο 1 κατάργοϋνται άπό τό χρόνο πού' ϊσχυσαν οί διατάξεις 
τοΰ ν.δ. 130/1974 καί τοΰ νόμου 351/1976. Επίσης καταρ- 
γοϋνται καί όλες οί εκκρεμείς, σύμφωνα μέ τή διαδικασία 
τών παραπάνω νόμων, δίκες σέ όποιο στάδιο καί άν βρί
σκονται καθώς καί όλες οί έκδοθεϊσες σύμφωνα μέ τη δια
δικασία τών παραπάνω νόμων δικαστικές άποφάσεις. Γιά 
τά θέματα βέβαια πού ύπάρχουν άμφισβητήσεις προβλέ- 
πεται νά ισχύουν οί διατάξεις τοΰ Κώδικα Άποστραγγι- 
ζομένων Γαιών. -

Μέ τό άρθρο 2 προβλέπεται ή διάθεση τών έκτάσεων τής 
τέως λίμνης Κάρλας γιά άποκατάσταση άκτημόνων καλλιερ
γητών οί όποιοι θά είναι κάτοικοι τών συνοικισμών πού 
χαρακτηρίσθηκαν σάν όμοροι ή γειτονικοί πρός τις εκτά
σεις τής Κάρλας. :'

Γιά τήν όρθότερη έπίτευξη τοΰ παραπάνω σκοπού θά 
έκδοθεί Προεδρικό Διάταγμα πού θά καθορίζει τήν έννοια 
τοΰ άκτήμονα καλλιεργητή καθώς καί τις προϋποθέσεις τούς 
δρους'τήν μορφή καί τον τρόπο τής παραχωρήσεως καί καλ
λιέργειας τών άνωτέρω εκτάσεων/ ...... - )

’Επειδή συντάσσονται μελέτες άρδευσης τών έκτάσεων 
τής Κάρλας θά προκόψει θέμα άναδασμοϋ καί άναλογικής 
μείωσης όλων τών έκτάσεων πού παραχωρήθηκαν ή πρό
κειται νά παραχωρηθοϋν. Προβλέπεται ότι θά κατασκευα- 
σθεΐ ταμιευτήρας συλογής ύδάτων καί άλλα έργα πού θά 
άφαιρέσουν ένδεχόμενα τό 1/3 τών έκτάσεων τής Κάρλας. 
Μέ τό ίδιο διατάγμα θά ρυθμισθοϋν ειδικά θέματα άναδα
σμοϋ κ.λ.π. πού θά προκόψουν στις νέες ιδιοκτησίες πού θά 
δημιουργηθοϋν σέ συνδιασμό μέ τήν ρύθμιση τών μορφών 
καλλιέργειας κ.λ.π. (άτομικής, συλλογικής συνεταιριστι
κής κ.λ.π.). -·· -

Μέ τό άρθρο 3 λαμβάνεται μέριμνα γιά έκείνους πού άπέ- 
κτησαν έκτάσεις μέ άκυρα συμβόλαια (δηλαδή άπό πωλητές 
πού δέ; ήταν κύριοι τών έκτάσεων πού μεταβίβασαν, .τά

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ όποια μεταγράφηκαν νόμιμα. Παραχωρεϊται έκταση μέχρι 
50 στρεμμάτων ανεξάρτητα έάν έχουν άγοράσει παραπάνω 
άπό 50 στρέμματα. Ή θύθμιση γίνεται γιά λόγους κοινω
νικού; καί μόνον γιά όσους στηρίζουν τήν οικονομία τους 
στην έκταση αύτή. Ή παραχώρηση γίνεται μέ άπόφαση 
τής Επιτροπής ’Απαλλοτριώσεων, άφοϋ υποβληθεί άπό 
τον αγοραστή ή άπό τούς κληρονόμους του σχετική αίτηση 
καί α) είναι άγρότης ή άσχολεΐται μέ σχετική πρός τή γεωρ
γία χειρονακτική έργασία, β) δέν έχουν ιδιοκτησία πού 
νά ξεπερνάει μαζί μέ αύτή πού θά παραχωρηθεϊ στην Κάρλα 
τά 100 στρέμματα.

"Αν έχουν συνολική άγροτική ιδιοκτησία άπό πενήντα 
50 άλλά μικρότερη άπό 100 στρέμματα τό όριο τών πε
νήντα στρεμμάτων πού ορίζεται στήν Παρ. 1 περιορίζεται 
άνάλογα μέχρι τή συμπλήρωση τών 100 στρεμμάτων καί 
γ) κατέχουν τήν έκταση πού ζητάνε νά τούς παραχωρηθεϊ. 
Ή έκταση τών πενήντα στρεμμάτων χορηγείται στόν άρχι- 
κό ιδιοκτήτη ή τούς κληρονόμους του συνολικά καί κατά 
τούς κανόνες τοΰ Άστικοϋ δικαίου. Έτσι διορθώνονται τό 
άδικο καί παράλογο καθεστώς πού είχαν δημιουργήσει 
οί προηγούμενοι νόμοι καί μέ τό όποιο λάμβανε μία μερίδα 
ό άρχικός ιδιοκτήτης καί μεγάλο ένδεχόμενα άριθμό με
ρίδων οί κληρονόμοι ενός άποβιώσαντος ιδιοκτήτη. Οί ειδι
κές διαδοχές όμως όπως είναι οί προικοδοτήσεις καλύ
πτονται. ·.·· 7 . ·■· .-·· :ύ ·■ 7
• Μέ τό άρθρο 4 παρέχεται δικαίωμά στούς πρώην κατοί

κους τοΰ οικισμού Βενέταυ, νά άποκατασταθοϋν κατά προ-: 
τίμηση στις έκτάσεις τής Κάρλας, έφ’ όσον είναι κάτοικοι 
κάποιου ομόρου ή γειτονικού πρός τις έκτάσεις τής Κάρλας 
οικισμού καί έχουν τά προσόντα άποκατάστασης.

Τό ίδιο κατά προτίμηση δικαίωμα άποκατάστασης πα
ρέχεται στούς πρώην άλιεΐς τής Κάρλας, έφ’ όσον μέ τούς 
διαλαμβανομένους στό άρθρο αυτό όρους, άποδείξουν τήν 
ιδιότητα τοΰ άλιέα.
,. Μέ τ0 άρθρο 5 προβλέπεται ότι στις περιπτώσεις πού 

θά άναγνωρισθοϋν ιδιοκτησίες άπαλλοτριώνεται, σύμφωνά 
μέ. τις ίσχύουσες διατάξεις .γιά άποκατάσταση άκτημόνων 
καλλιεργητών’.'. j .

Μέ τίς διατάξεις'τοΰ άρθρου 6 προβλέπεται ή διατήρηση 
τής κατοχής τών γαιών γιά ένα έτος άπό' τή δημοσίευση 
τοΰ νόμου. Ή διάταξη έχει τεθεί γιά τήν άποφυγή άμεσων 
μέτρων άποβολής όλικά ή μερικά ορισμένων άγοραστών μέ 
άκυρα συμβόλαια πού δέν καλύπτονται άπό τίς διατάξεις 
τοΰ νόμου αύτοΰ. Οί άρμόδιες έπιτροπές θά άρχύσουν όμως 
τήν διαδικασία έφαρμογής τοΰ νόμου δηλαδή θά κοινοποιή
σουν τά πρωτόκολλα διοικητικής άποβολής κ.λ_π. Οί θιγότ 
μενοι άπό αυτά έχουν δικαίωμα ένστασης σέ αντίθεση ,μέ 
τούς καταργούμενους νόμους πού άπαγόρευσαν καί πάλι μέ 
έξαιρετικούς κανόνες δικαίου .τήν άσκηση,τοΰ δικαιώματος 
αύτοΰ. Εννοείται ότι καί όταν θά έχουν γίνει έκτελεστές 
οί άποφάσεις άφαιρέσεως τής κατοχής δέν θά έκτελεσθοΰν 
πριν άπό τήν πάροδο έτους άπό τήν δημοσίευση τοΰ νόμου.

’Αθήνα, 8 Όκτώβρη 1982 
Οί Υπουργοί '

Δικαιοσύνης ~ - : 'Οικονομικών”'
Γ. ΜΑΓΚΑΚΗΣ Δ. ΚΟΤΛΟΤΡΙΑΝΟΣ.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ
Γιά τήν κατάργηση τών διατάξεων τοΰ ν. δ/τος «περί ρυ- 

θμίσεως θεμάτων άποστραγγισθεισών γαιών λίμνης Βοιβηι- 
δος (Κάρλας) καί τοΰ ν. 351/1976 «περί τροπόποιήσεως 
τοΰ ν.δ. 130/1974 καί ρυθμίσεως συναφών θεμάτων».

"Αρθρο 1.
1. Καταργοΰνται άπό τότε πού ίσχυαν τό ν.δ. 130/1974 

«περί ρυθμίσεως θεμάτων άποστραγγισθεισών γαιών λίμνης


