
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Στο σχέδιο νόμου
«Ρυδμίσεος Ειδικών ΕχΟτκιστικών δεμάτων»

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Με το νομοσχέδιο αυτό ετιδιώκε-ται η ρύδμιση ωρισμενων
ββγκεχυυένων τραγματίκών 7-~: καταστάσεων TOC δτη
αιουργήδηκαν ατό ttjv τλημμελή εφαρμογή της ετοικεστικής 
ν σαοδεσί ας.

Οι τερκσσότερες ατό τις τεριατώσεις του ρυδμίζονται ει- 
,χ αυτού του χαρακτήρα χαι ©φείλοντα-t στο γεγονός ότι 
αγροκτήματα του αταλλυτρ ιώδηχαν χαι διανεμήδηικαν -τροσω- 
ρινά σε δικαιούχους γεωργικής ατοχατάστασης ταρέμειναν για 
τολλες δεκαετίες τ' αυτό το χαδεστως της χροσωρινή; δια
νομής, χωρίς να ίιανεμηδούν οριστικά μενρι χαι σήμερα.

Το τέρασμσ τόσο μαχρού χρόνου ετετρεώε στους τροσωρ;- 
νοός δικαιούχους να συμ,τερ ιο ε ο ον τα: σαν οριστικοί κληρούχοι 
με συνέτεια τις ~με τολλοΰς τροχού; μεταβίβασε;; χαι κα
τατμήσεις των χροσωρινών κλήρων χαι τητν ατό τολλά χρόνια 
αλλαγή της χρήσης τους, έτσι ώστε η σημερινή χραγματική 
χαι νομική. χατάσταση να μην έχε; χαμία σχέση με τΟος αρ- 
χιχοός χληροΰχους χα; χλήρους.

Μία άλλη διάσταση -του τροβλήματο; είναι η δημιουργία, 
τριν ατό τολλά χρόνια, στις εκτάσεις αυτές ετοιχιστιχοό χα- 
ραχτήρα, αχίνητων τεριουσιών ιζτό αυθαίρετους χατόχους οι 
οτοίοι, ευλογιά σήμερα, έχουν τη διάνοια χορίου. Η ανατροτη 
αυτών των τραγματτχών καταστάσεων κβίνετ-α: ατό κάδε ατο- 
ψη ως οικονομικά ασύμφορη.

Η -Κυβέρνηστ έρχεται σήμερα με αυτό το νομοσχέδιο να 
δώσε: μία όσο γίνεται ρεαλιστιχή λ.ύση στα τροβλήματα αυτα 
χαι με τις αχλούστερες ϊυνατές διαδικασίες.

Ετίσης με ειδικές διατάξεις τοο νομοσχεδίου ταρατείνον- 
ται χροδεσμίες σου χροβλέχσυν τρογενέστεροι νόμοι χαι ετε- 
χτείνοντα: διατάσεις τους, ώστε να γίνε; δυνατή. η ετίλυση 
εχχρεμοτήτων του δεν μχοροΰν να αντιμετωτισδούν με άλλο 
τρόπο.

Οι τροαναρερόμενες σε γενιχές γραμμές ρυθμίσεις ετιδιώ- 
χανται με το υτόψη νομοσχέδιο. με κάδε άρδρο του οτοίου 
ειδικότερα ορίζεται:

Με το άρδρο ί. εχιδιώχεται η ατοσιαρήνιση, του νομικού 
χαδεστώτος του αγροχτήματος Ν. Κορδελιού Ν. Θεσ/νίχης, 
του τελεί σε χαδεστώς χβοσωοινής διανοιής ατό το έτος
1930.

Το άρδρο αυτό ορίζει νέα εκδίκαση του χτήματος του δα 
γίνει ατό τενταμελή Επτροτή, η στοία δα χάνε: την ορισπ- 
χή κατάταξη των δικαιούχων ατοχατάστασης σύμφωνα με τους 
Οριζόμενους σ' αυτό όρους χαι χροϋχοδ-έσεις.

Επειδή ατό τους τροσωρινούς χληροόχους ή τους χαδολι- 
χους ή ειδικούς διαδόχους τους έχουν γίνει τολλές χαι κάδε 
μορρής μεταβιβάσεις σε τρίτους (τωλήοτις. τροίχες, δωρεές 
χλτ.) ορίζεται ο υτοχρεωτιχός -υτολογισμός όλων αυτών των 
μεταβιβάσεων γκα να εξευρεδεί έχταση του δικαιούται οριστι- 
χά ο τροσωρινός χληροόχος ή ο χαδολιχός ή ειδικός διάδοχός 
του, με τη μνημονευόμενη στο άρδρο σειρά.

Ετσι τροτάσσοντα: οι μεταβιβάσεις εχείνες του εχιχυρώδη- 
Χαν ήβη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρδρου 15 του Ν.Δ. 
3958/1959 χαι αχαλουδούν ο: μεταβ’ίάσεις του έγιναν με 
συμβολαιογραφικά έγγρατα. με συμβολαιογραφικά χροσύμφωνα 
χαι οι μεταβιβάσεις του έγιναν με ιδιωτικό έγγραρο ή χρο- 
σύμρωνο. Η ετιχύρωση ορίζεται να γίνει ατό τη. ίδια Ετιτρο- 
τή του χάνει την εχδίχαση.

Για τις εχτάχεις του μεταβιβάσδηχαν ατό τους τροσωρ- 
νοΰς χληροόχους ή τους χαδολιχούς ή ειδικούς διαδόχους τους 
Χαι ξεχερνούν το εμβαδό της έχτασης του χάδε ένας χρασω- 
ρινός χληροόχος διχαιούτο (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρ
δρο) ορίζεται ότι χηρύστσνται διαδέσιμες χα: ταραχωρούν- 
"αι στους φερόμενους ειδικούς διαδόχους Ηυς με την οριζόμε
νη στο άρδρο αυτό ϊιαδιχασία χαι τίμημα.

Επίσης ορίζεται η διαδικασία ταραγώρησης. οι όροι, οι τρο- 
υτοδώσει; χαι το τίμτρια των εκτάσεων του χατέχσνται αυ- 
δ-αιρετα είτε ατό τους ίδιους τους τροσωρινμΰς χληρουχους 
ειτέ ατο τρίτους χαι η διαδικασία καταβολής, είαχραξης χα. 
εξόφληση; του τιμήματος χαι οι διχαιούχοι για την ατόληβή 
του. του ορίζονται ότι είναι χατά 50% το Δημόσιο χα: 50% ο 
Δήμο; ΒυασμΟυ.

Τέλος στο άρδρο ορίζονται οι τοινές σε τερίττωση μη 
εξόφλησης του τιμήματος, ο τρότος έχδοσης των οριστιχών 
τίτλων χυριότητας χα: η τύχη των ελεύδερων χατοχής 
εχτασεων του ν.ττματος για τις οτοίες Ορίζεται ότ: οι μεν 
εμτιττουσες στο ρνμοταμιχό σχέδιο του Δήμου Ν. Κοσδε- 
λιού τεριέρχονται στο Δήχο αυτόν οι δε υτόλοιτες ότι εξσ- 
χΟ/.ουδουν να ανήχουν στο Ττουργείο Γεωργίας.

Με το άρδρο 2. ταρέχεται η δυνατότητα τη; ετιχύριόσης 
αχΰρων μεταβιβάσεων γεωργιχών χλήρονν χαι οιχοστέδων ταυ 
έγιναν ατό τροσωρινούς ή οριστιχούς χληρούχου; των αγρο- 
χτημάτων Ροδοχωρίου χαι Κ. Μαινεμένης Νομού θεσ/νίχης 
σε τρίτου; (ειδ'.χού; διαδόχους), οι οτοίοι δεν έχαναν χρήση 
των διατάξεων του άρδρου 7 τοο ΝόμΛυ 3194/1955, σύμφωνα 
με την στοία ετανεχδιχάστηχαν ατό την Ετιτρστή Αταλλο- 
τριώσεων τα τιο τάνω αγραχτήματα χα: μιε την οτοία είχε 
δοδεί σ αυτούς τροδεσμία δυο ετών ατό τη δημοσίευση του 
νόμου αυτού για την ετιχύρωση των τιο τάνω μεταβιβάσεων.

Στο ταρόν άρδρο ορίζονται οι ετιχυρούμιενες διχαιοτραξίες, 
η διαδεχασία. ο: όρο: χαι ο: τροϋτοδέσει; ετιχόρωσής τους.

Ετειδή υτάρχουν τεεριττώσεις του ε'.δ.χο! διάδοχο: με βάση 
τις τροανησδείσες μεταβιβάσεις χληρούχων τροσέφνγαν στην 
Βτ’.τροτή Ατούλοτριώσεων χαι με αίτησή τους ζήτησαν, τρο- 
χειμένου να νομιμΟτΟιηδούν στις εχτάσεις ταυ τους μεταβίβα
σαν άχυρα ο: τροσωρινοί χληρούχαι χαι στις οτοίες είχαν δη
μιουργήσει τραγμαπχή χατάσταση, την ταραχώρησή τους, σύμ
φωνα με τις διατάξεις του Ν. 666/77, σαν αυδαίρετα χατε- 
χόμενων ατό -αυτού; χαι εχδόδηχαν τ^η αττοφάσει; της Βτι- 
,τροτής Ατα/λ,οτριώσεων του ταραχωρούν στους τροαναφερδέν- 
τες ειδιχού; διαδόχους τις εχτάσεις αυτές, ορίζετα: με το 
,άρδρο αυτό η υτοχρεωτιχή αν όχληση των ατοφάσεων αυτών 
τροχειμένου οι τιο τάνω ειδιχοί διάδοχοι να νομιμοτοιηδούν 
στις χατεχόμενες σύμφωνα με τα τροαν-αβερδέντα. εχτάσεις.

Με το άρδρο 3, ετιδιώχεται η νομιμοτοίηση των χατάχων 
εχτασεων του αγρΒχτήμττος Π/.αταμώνα Ν. Πιερία; χατσί- 
χων του συνοιχισμ-οό Αγιου Π αντελεημονα οι οτοίοι είχαν ατο· 
χατασταδεί στις εχτάσεις αυτές ιχε την 28/1931 ατόφαση της 
Ετιτροτής Αταλλοτριώσεων με τον όρο ότι δα εγχατασταδούν 
στον Πλαταμώνα. όρο του δεν τήρησαν αφού εξαχολουδούν να 
διαμένουν στο- Άγιο Π αντελεήμονα χωρίς να εγχαταλείόευν 
τις εχτάσεις του τους ταραχωρήβηχαν στον Πλατααώνα στις 
οτοίες έχου·^ δημιουργήσει σοβαρή τραγματιχή χαταστατη 
.(φυτείες, χτίσματα σημαντιχής αξίας) χα: 'Όμιχή : μεταβι
βάσεις σε τρίτους), του δεν μαορει να ανατρατει.

Στο άρδρο ορίζεται ότ: η νομχμοτοίηση των τιο τάνω τρο- 
σωρινών χ/.ηοοόχων γίνεται με ατόφαση τη; Ετιτροτής Αααλ- 
λοτριώσεων με τους μνημονευόμενους σ’ αυτό όρου; χαι τρο- 
υτοδέσεις.

Με το άρδρο 4. ετιδιωχετα: η νομιμοτοίηση ταλαιών χλη
ρούχων μελιών των Συνεταιρισμών Ατοχατάστασης Αχτημόνων 
'Καϋ.λιεργητών. σε εχτάσεις συνολιχοό εμβαδού 759.038 
στρεμαατων. του κατέχουν μετά ατό ταραχώρητη στους δύο 
ΓΑΆΙν της νομής της έχτασης αυτή; το έτος 1952. την 
οτοία όμως οι ΣΑΆΚ διένεμα-/ στα μέλη τους με δ'.χή 
τους φροντίδα μχ ιδιώτη μηχανικό και στην οτοία έχουν δη
μιουργήσει σοβαρή τραγματιχή χαι νομική χατάσταση (φυ
τείες. οικοδομές, μεταβιβάσεις σε τρίτους) του δεν είναι δυ
νατόν να ανατρατει.

Ετο άρδρο αυτό ορίζεται η διαδικασία κύρωσης, ο: οροί και 
οι τρούτοδέσεις νομιμοτοίηση; των καδολικών ή ε'διχών δια
δόχων των ;χελών των 5LAAJC

Με το άρδρο 5. ταραχωοούνται εκτάσει; του αγροχττματος



s —
Χάρακα Λεγεωνών Ν. Αττικής. το ιστορικό τα; οποίου έ
χει ως ό£ής ·

Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας του 1949 εγκαταστά-όη- 
xorv σε έκταση .635 στρεμμάτων ΤΟ- αγροκτήματος Αογρα-ι- 
νών, σύμφωνα με τι; διατάξεις του Ν.Δ. 327/4". 28 αχτή-
μονες καλλιεργητές. σαν αναγκαστικοί μισθωτέ; για μοα 10 
ετία.

Η παραπάνω ανχρκαστιχή μίσ-ύωση παρατά-όηχε με νέα 
απόφαση του 1959 για άλλη μια ΙΟετία.

Στο μεταξύ διάστημα υπήρχε μεταξύ ΔημΟσικ ναζί Εκκλη
σίας της Ελλάδας, εικαστικός αγώνας (Η εκκλησία σιεκ- 
δικούσε σαν ιδιοκτησία τη.; την πιο πάνω έκταση) ο οποίος 
έληξε οριστικά υπέρ του Δημοσίου με απόφαση του Εφετείου 
Α-όηνών το 1964.

Ο: πσοχ/αφερ&έντες αναγκαστικοί μισ-ύωτες. πχρ-a το οτι 
έληξε ττρεν ατό τολύ ν.αιρό η αναγκαστική μίσθωση, δεν βγή
καν ατό την έκταση που κατείχαν με δάση τητ/ μ-.σ-ύωση οσ/- 
τή. ζητώντας να τοστ παρ αχωρη-ύεί ο;ιστι-χα και έχουν δη
μιουργήσει r χυτήν τραγματιν.ή (φυτείες, χτίσματα) ν.αι νο- 
μιν.ή (μεταδιδάσεις) ν.ατάσταση.

Ετειϊή η τιο πάνω έν.ταση. έχει ήδη '/άσε: τον γεωργικό 
χαρακτήρα της (όρίσ/.ετα: σε επαφή με την οδό Α-όηνών — 
Σουνίου) ν.α: για το λόγο αυτόν δεν ατοοει να διατε^ε: ολό
κληρη για αποκατάσταση ακτηαόνων, με το ταρόν άρόρο επι- 
διώχετα: η τακτοποίηση της οπάρχουσας εκκρεμότητας με νο- 
μιμοτοίηση των κατόχων‘σο τμήμα μόνον της κατεχόχενης α
τό αυτούς έχτασης με παραχώρηση σ’ αυτούς μιν-ρού τοσο- 
στού χαι συγκεκριμένα τοσοστού 5% της κατεχόχενης έχτα
σης του δεν μτορεί να είναι μιχρότερη των 500 μ2. Η οπό- 
λοιτη έκταση παραμένει στην κυριότητα του Δημοσίου.

Η παρχ/ώρηση αυτή δεν έχει την έννοια της αγροτικής 
ατοχατάστασης των κατόχων χυτών, αλλά ττ.ς ταραχής σε 
χυτούς χάτοιου ανταλλάγματος για τις βελτιώσεις (φυτείες 
χλτ.) του έχουν επιφέρει στην όλη έκταση, του χατειχαν ατο 
το μεγαλύτερο τμήμα τη; οτοίας -S χποόληύούν.

Με το άμόρο 6, τχ/.τ&τοιούνται ο: τροτωρινοί χληρούχο; τοο 
αγροχτήματος Νέας Τριγλιας. Ν. Χαλκιδικής, ο: οτοίοι 
είχχ/ εγν.αταστχ-όε: το έτος 1934 τροσωρινά. στην έχταση του
4. 3/55 τεμαχίου του αγροχτήματος χυτού συνολιχού εμδαδού 
695 στρεμμάτων, το οτοίο προοριζότχ/ να χρησιμοποιηθεί ατό 
τις Στρατιωτιχές Ττηρεσίες σαν στρατότεϊο. τελιχά όμως 
δεν χρησιμοποιή&ηκε γι’ αυτό το σχοτό χαι εξακολουθεί να 
χατέχεται μέχρι σήμερα ατό τους τροσωρινούς χϋ,ηρούχους. οι 
οτοίοι έχουν δημιουργήσει τραγματιχή χα: νομιχή χατά-
σταση στις εχτάσεις του.

Με το άρ-ύρο χυτό ορίζοντα: ο: όρε: χα: c: προϋποθέσεις νο
μιμοποίησης των τροσωρινών χ/.ηρούχων και των κχ-S ολικών 
χα: ειδιχών διαδόχων τους χα: η διαδιχασία του -So; αχολου- 
νη.·5εί για τε σχοτέ αυτό.

Με τε άρ-ύρε 7. ετανεχδικάζετα: οιχοπεδιχή έχταση του 
συνοικισμού Αγίου βωμά Ν. Πρέδεζχς το ιστορικό της οτοίας 
έχει ως εξής:

Με τις 99/1961 χαι 48/1962 χποφάσε:ς τη; Ετιτσοτής Α- 
ταλλετριώσεων Πρέόεζχς ταραχωρή-όηχε οιχοτεδιχή έν.ταση 20 
στρεμμάτων του συνοιχισμού Αγιου Θωαά σε αχτήμονες αστέ
γους της τεριεχής. Ατό την έχταση αυτή ταρανωρή-υην.· σε 9 
διχαιούχους ατό ένα οικόπεδο 2 στοεμχάτων ν.α. σε δύε δι- 
χαιεύχευς ατό ένα οιχότεδε ενός στρέμματες.

Επειδή στην τιο τάνω τεριοχή υπάρχουν και άλλο: άστε
γοι, ο: οτοιε; ζητούν να ατον.αταττα-όούν στη/ ίδια έχταση με 
το άρ-Spo αυτε. επιτρέπεται η ετανεχδίχαση της έχτασης ατό 
την Ετιτροτη Απαλλοτριώσεων τροχετ-μένου η Ετιτροτή να ε- 
πχ/ακχ-5 ερίσει το εχεαδόν του οιχετόδευ τευ να ταραχωρη-όε: 
σε κα-ύε διχαιούχε. έτσι ώστε να μην είναι μεγαλύτερε ατό ένα 
άρτιο οιχότεδο ότω; αετέ καθορίζεται αστό τις πολεοδοχικές 
διατάξεις χα: να υτάρξε; έτσι δυνατότητα .ςεχοττεδιχής. χτο- 
χαταστασης στην τιο τάνω έχταση. τερισσότερων δικαιούχων.

Με το άρ-ύρε 8. ττιδιών.ετα: η νομιμοτοίητη χατόχων ειχο- 
χέδων του συνοικισμού Ευόσμου. ο: οτοίο: τα κατέχουν τρεις

τουλάχιστον δεκαετίες είτε μετά -από μεταδίόαση σ' ου του; 
ατό τροσωρινού; κληρούχους του -αγροκτήματος Ευόσμο-υ που 
εγκατέλειώχ/ το συνοικισμό αυτό, είτε μετά «τό εγκατάστα
ση τους σ' χυτά ατό την τότε Κοινότητα ΕΣόσμου.

Στο άρ-όρο αυτό ορίζεται η διαδικασία -ν.α: ο: προϋποθέτεις 
ταραχώρητης στους κατόχους.

Με το άρ-Ssc 9, ετιδιώκετα: η -νομιμοποίηση κατόχων., οι- 
χοτέδων του συνοικισμού Ασπροδαλτχς Λαγχαδα Ν. θ.εσσα- 
λονίχης οι οτοίο: είχχ/ κρι-όεί δικαιούχο: οιχοτέδων με τις 
αναοερόμϊν·ες στο άρό*ρο αυτό ατοςάσεις της ΕΑ. Λαγχαδα 
το έτος 1969, ο: οτοίες όμως μεταγενέστερα αναχλή-όηιχαν 
διότι διατιστώ-όηχε ότι ο: κρ:-ύεντες δικαιούχο: δεν ειχχν τα 
τροσό-υτα της γεωργικής ατοκατάστασης.

Η νομιμοτοίηση των τχρατάνω χατόχων χρί-όηχε ανχγχαια 
ετειδή στα οικόπεδα χυτά ο: κάτοχοί του; έχουν οιχεεομήσε: 
είτε τριν ατό την ανάκληση των τροαναςερ-ό όν των ατοτ άσεων 
είτε μετά την ανάκλησή τους.

Με το άρ-&ρο χυτό ορίζεται η διαδικασία νομιμστοιησής 
τους, ο: όροι, το τίμημα, τόσο για εκείνους τους κατόχους του 
οικοδόμησαν τριν ατό την ανάκληση των ατοράσεων. όσο χα. 
για εκείνους του ο-.χοδόμησχ, μετά τη·/ χ/άχληση. το ττομ 
τίμημα ία χαταδληόεί. ειστραχ-όεί και εξοσληόεί σίμρωνα με 
το άρόρο 17. .

Με το άρ-όρο 10, -ετιδιώχεται η νομιμοποίηση κατόχων οι
κοπέδων των πόλεων Κατερίνης χα: Κιλν.ίς του τα κατέ
χουν τρεις τουλάχιστον δεκαετίες, σχ/ κ/,ηρούχο:., όπως .ισχυ
ρίζονται ο: ίδιοι, χωρίς να υπάρχουν όμως έγγραρα στ&’.χεια 
του να αποδείχνουν τον ισχυρισμό τους χυτό, χαι στα οποία 
έχουν δημιουργήσει πραγματική κατάσταση με την ανέγερση 
χτισμάτων.

Με το άρόρο χυτέ ορίζεται η διαδικασία παραχώρησης, οι 
έρ-ο: και το τίμημα το οποίο ·όα χαταδληύεί, εισπραχ-όε: και 
εξορληόε: σύμρωνα με το άρ-Spo Ί7.

Τέλος παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Γεωργίας 
να επεκτείνει, με απόςασή του, την εφαρμογή των διατάξεων 
αυτών για την παραχώρηση οικοπέδων και άλλων πόλεων, 
εφόσον χυ·/τρέχουν οι ίδιες με τις πιο πάνω υποχρεώσεις.

Με το άρ-όρο 11, παρ. 1 ρυθμίζεται η οριστική παραχώρη
ση σε δορειοηπειρώτες κληρούχους, των κλή,ρων τους που 
τους είχαν παραχωρηόεί προσωρινά διότι σύμοωνα με τις δια
τάξεις του άρόρου 25 του Αγροτικού Κώδικα, του - Ν.Δ'. 
2258/1952. (άρ-όρα 3 σ-α·. 14) και τις διατάξεις της'192/ 
1954 Πράξης του Υπουργικού Σμιδουλίου που κυρώ-όηκ-: -με 
το άρόρο 28 του Ν. 3194/1955. δεν ήταν δυνατή η οριστι
κή παραχώρηση, των κλήρων τους επειδή δεν είχαν τηρ>
Ελληνική Ι-όαγενεια. -

Με τη διάταξη τευ άρ-όρευ αυτού παρέχεται η δυνατότητα 
της οριστικής παρχ/ώρησης των κλήρων και των οικοπέδων 
με τους αναφερόμενευς σ αυτό όρους xat πρώπο-όέσεις.

Με τη·/ παρ. 2 του ίδιου άρ-Ssou ρυόμίζετα: η απόδοση, 
με την αναφερόμενη σ' χυτή διαδικασία των αγροτικών, ιϊεΟ- 
κτησιών των κατοίκων των ορεινών χωσιών της Ηπείρου, 
απτό τις οποίες είχχ/ παραιτη-όε: σύμφωνα με τις διατάξεις 
της 1299/1954 Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου, που κυ- 
ρώ-ύηχε με τις διατάξεις του άρ-όρου 28 του Νέμου 3196/ 
1955. προχειμένου να χποχαταστα-όούν σε εγκαταλειμυεένσ 
μουσου/μοχ/ιχά χτήματα της ίδιας περιοχής. · ·.■··■··

Η ρυ-ύμιση χυτή γίνεται διότι οι παραιτη-όέντε; ενώ -οπο- 
χχταστά-όηχαν στα εγκαταΰ.ειμμένα οιουσευ/αοχ/ιχά χτήχατσ 
δεν εγκατέλειψχ/ τις -δ'.οχττρσίες τους από τις οποίες - βν 
χαι παρα:τή·όη·καν εξ χ/.ολοο-ύούν να τις κατέχουν.

Με το άρόρο 12. κυρώνονται ο: πίνχαες χαι τα σχεδια
γράμματα διανομής των γατών χα: ρυμετοχίας ‘και σιχυομής 
των οικοπέδων του Έλους Ψά-ύχ -— Κινεττα — Βΐ/.ία, ;που 
έγινχ/ σύμοωνα με τις διατάξεις του Α.Ν. 1584/1939, ο ο
ποίος ό/αως Νόμος δεν προέδλεπε την κύρωση της διανομής 
των - εκτάσεων · που πχρχ/ωρούνταν σύμφωνα με τις διατάξεις 
του.
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. Me το άρθρο 13. κυρώνονται ο: ρυμοτομίες των συνοικισμών 

Λούρου Πρέδεζας και Μεγάλων Αειδαδίων Κιλκίς zoo έγινε 
—;:ν αζό ζολλά ‘/ρονιά αναρμόδια αζό τ:ς υζηρεσιες του Τ- 
ζουργεέου Γεωργίας ζαρχόαση άρθρου 70 Αγρ. Κώδικα) και 
ζροδλέζεται η ενώοστ των τίτλων κυριότητας στο όνομα ό
σων αναγράφονται στους ζίνακες της διανομής, ως κάτοχο; 
των εκτάσεων.

Με το άρθρο 14. εζιτρέζεται η συνέχιση της εκδίκασης 
τεο αγροκτήματος Σκάρτα Λαχίδια. του αζαλλοτρ ιώθηχε με 
την Ε/44588/1954 αζόφαση του Τζουργού Γεωργίας, η οζοια 
εκδίκαση εί/ε ειχκοζεί. εζειδή μεσολάδησε διχαστικός αγώ
νας . μεταξύ της φερόμενης ως ιδιοχτήτριας του χτήματος 
-εα: του Ελληνικού Δημοσίου, αλλά και λέγω ζροσουγώ·- στα 
δικαστήρια ζολλών τρίτων ζευ διεχδιχούσαν μικροϊδιοκτη- 
σίες μέσα στην χζαλλοτμιωθείσα έκταση.

Η εκδίκαση κρίθηκε αζαραίτηζη με τους όρους και τις 
ζροϋζούεσεις του άρθρου χυτού εζκιτή στο διάστημα ζου μεσο- 
λάοησε αζό την κήουξη της αζαλλοτρίωσης μέχρι σήμερα, 
το κτήμα χζόκτησε οικαζεδική· και τουριστική αξία και 
μόνον τμήμα 726 στρεμμάτων αζό τις εκτάσεις του. οζως 
αζοφάνθηκε η Εζιτρεζή Αζαλλετριώσεων έχε: γεωργικό.χα
ρακτήρα.

Στη συνέχεια ορίζεται το μέγεθος της έκτασης ζευ θα 
ζαραχωρηθεί και ρυθμίζεται η τύ/η των αδιάθετων εκτάσεων.

Με τε άρθρο 15. ζαρέχεται ευχέρεια ζαραχώρησης εκτά
σεων αζό τις αδιάθετες της Κωζαίδας, σε αντικατάσταση 
κλήρων ή τεμαχίων ζου κρίνον τα:. ακατάλληλα για καλλιέρ
γεια λόγω εκτελέσεως έργων. Στη συνέχεια ορίζονται ο: 
ζρουζοθέσζις και η διαδικασία αντικατάστασης.

Με το άοθρο 16. -εζιόιώκεται η τακτοζοίηση των κατό
χων κοινόχρηστων εκτάσεων του αγροκτήματος «Λειδαδάκ:’1 
Νέας Φιλιτίζούζολης Ν. Λάρισας, οι οζοίοι είναι αρχικοί 
κληρούχο; του ’ αγροκτήματος· αυτού ή καθολικέ: ή ειδικό: 
διάδοχοί τους μ: ό οζοίοι διένειμα; τες εκτάσεις χυτές 
μεταξύ τους · με ιδιώτη μηχανικό αφού έκαναν ζροσύμφωνο 
διανομής. χωρίς να έχοον τη; κυριότητα-των εκτάσεων αυ
τών. αλλά μόνο'οΓκαίωμα κοινής νομής.

Στις εκτάσεις αυτές έχει δημιουργηθεί νομική και ζρα- 
γματικη κατασταση ζου δεν ■ ε ίνχι δυνατόν να ανατραζεί.

Για το λόγο αυτό ·χε το άρθρο .χυτό ζαρέχεται η δυνατό- 
τητα; οριστικής ζαραχώρησης των εκτάσεων χυτών στους κα
τόχους τους με την οριζόμενη σ’ αυτό διαδικασία.

Μ·ε το-άρθρο 17. ορίζεται ότι όζου αζό το νόμο αυτό ζοο- 
δλεζετα: καταδολή. τμήματος για τη·; ζαοχχώρηση. ο χαθο- 
ρισμος τη; αξίας της έκτασης ή του οιχοζέδου γίνεται με 
σχετική εκτίμηση της αρμόδεας οικονομικής εφορίας.

ζη συνέχεια ορίζεται ότι η καταϊολή. είσζραξη χα: ε- 
•ςόφληση" του τιμήματος, καθώς κχ. η εκ:Οση του τίτλου κυ
ριότητας "γίνεται σύμφωνα ;χε τα Οριζόμενα στη; ζαροίγρασο 
9 του άρθρου ί.

Με το άσθσο 18. κυρωνσντ.αι συμοο/.αιογραφικες ζραςεις
ζου -σσντάχθηκαν μέχρι τη δημοσίευση του Ν. 431/1968. και 
αφορούν μεταδιδαση εκτάσεων ζου εμζίζτουν σύμσωνα με τα 
ττοιχεια του Τζουργειου Γεωργίας (ζιντ/.ας διχ;κχής. οια- 
γράμματα) ‘στα όρια του αγροκτήματος Γέρακα Ν. Αττικής 
ζου αζα/.λοτριωθηχε το 192! φερόμενο' σχ; ιδιοκτησία της 
Γ Μ. Πεντέλης.' Η οριστική ό:χ;ομή των εκτάσεων χυτών 
κυρώθηκε το 1950. ζαρά το γεγονός ότι είχε εγεοθεί αμ- 
ρισοητηση των Ορίων του αζαλλοτριωθεντός αυτού κτήματος 
2ζο τρίτους ζου ίιΐκεικούσχ; ορισμένες εκτάσεις του. ζου εί- 
y.T'J'i-r) ζωλήσει. με τις ζροανζφερθείσες συμόολαιογραοικές 
-ρύσεις σχ τρίτους, ο; οζοίο; είχα; ίηχιουργήτε: σ’ αυτές ζρα- 
Γ.~ζτ;·;.~ κατασταση. με τη; ανέγερση σηχχ;τική,ς. αξίας χτι- 
-ματων. αλλά και νο·χ:κή κατάσταση κε ζαραζέρα μεταίι- 
**«:?. .. . ... ...
,γ;ζ τη; κατάρτιση των ζαρχζάνω συμόολαιογραοι- 

Ι'ων ζράσεοιν δεν είχε δοθεί η ζροδλεζόμενη, αζό τις ειατά- 
άο-όρου 2 του Ν. 3250/24. όζως . τροζοζοιή-όηκχ με 

■’ ^ι ·ι 2148/S2, άϊεια. ο: οικαιοζραξίες χυτές σύμφωνα με τις

ίδιες διατάξεις είναι αζολύτως άκυρες, κρι-όηκε χναν-καία. 
λέγω της σοοχοης νομικής και ζρχγμαζικης κχτασζασης 
ζου έχει δημιουργη-όεί. η κύρωαη των zto ζάνω δικα.οζραξιών 
για να τε-όε: έτσι τέλος στην υζάρχουσα εκκρεμότητα.

Με το άρ-όρο 19. αφενός μεν ζαρατείνοντα: ζρο-όεσμίες 
ζου έχουν ζε-όε; ασο αναφερόμενες σ’ αυτό διατάξεις, ζρχκει- 
μένου να δο-όε; η ευκαιρία να κάνουν χρηση των ζροόεσμιών 
αυτών, όσο: έχουν συναφείς εκκρεμότητες, αφετέρου δε εζεκτεί- 
νεται η εςαρμογή των αναφερομένων σ' χυτό ειχτάξεων και 
στις μνημονευόμενες σ χυτό ζεριζτώσεις για την εζίλυση συ- 
ναοών -όεμάτων.

Με το άρ-Spc 20. ζαρέχεται εξουσιοδότηση στα; Τζουργό Γε
ωργίας να καθορίζει με αζόφασή του το ύψος του ζαραβόλου 
ζου ζρέζει να συνοδεύει τις αιτήσεις ενώζιον των Εζιτροζών 
Αζαλλοτρ ιώσεων, ώστε να είναι δυνατή η αναζροσαρμογη του 
ζασαίόλου αυτού.

Με το άρθρο 21, αντικαθίστανται οι διατάξεις:
α) των ζαρ. 3 και 4 του άρθρου 2 του ν.ο. 174/1974 (ΦΕ 

Κ 345Α), ζροκειμένου να αζλουστευθεί η διαδικασία διόρθω
σης, συμζλήρωσης ή ακύρωσης των οριστικών τίτλων κυριό
τητας. με την ανάθεση της αρμοδιότητας αυτής στο Νομάρχη 
αντί του Ειρηνοδίκη ζου έχει την αρμοδιότητα αζό τις χ;τι- 
καθιστώμενες διατάξεις.

ό) της ζαρ. 3 τ:υ άρθρου 15 του ν. 1409/1983 (ΦΕΚ 
199Α), ζροκειμένου να γίνει διόρθωση εσφαλυ-ένη; διατόσωσής 
της. ώστε η διάταξη της ζαραγριάφζυ αυτής να καταστεί ενερ
γός.

γ) της zap. 1 του άρθζου 2 του ν. 13 41. 1983 ΦΕΚ.38 
Α). ζροκειμένου να ζροτδιΌριστούν τα όρια των εκτάσεων' ζου 
αζο/.αλΰφθηκαν αζό- τη·; αζοξήρζ;ττ της λίχνης Ινάρλας και 
ανήκουν στο ίζιόσιο ·χε ρητή χ;ασ'οά στα ζεωτόκολλα ζου εχ- 
δόθηκαν χην 28.6.1938 και την 20.10.1930 αζό ζην Εζιτρο- 
ζή ζου ορίζεται αζό το άρθρο 2 του ν. 5877/1933.

Με το άεθρο 22. διαγράφονται θ' οσειλες των αζχ/.αταστα- 
θέντων. σύμφωνα με τις διατάξεις :ης Εζοικιστικής Νισμο-δε- 
σίας (Αγροτικός Κώδικας. Κώδικας Αζοστρ σγγιζοχένων 
Γαιών, Κτηνοτροφικός Κώδικας), κληρούχων σε γεωργικούς, 
κτηνοτροφΐ'/.ούς και οικοζεδεκούς -/.λήρους.

Οι οφειλέτες κληρούχοι διακρίνοντα· :
α) σε εκείνους ζου αζοκατασσά-όηκχ; μετά τις ρυθμίσεις 

τοο ν. 18/1944 «ζερί Νοαιχματικής Μεταρρυθμίσεως” και 
μέχρι τη; ισχύ του ν. 888/1979. μ: τον οζοίο ορίστηκε η εξό
φληση των οφειλών τε ζεντε ετήσιο; ίσε; άτοκες εόζεις αζό 
τη/ τζζ/αίείαιωσή τους .και

δ) σε εκείνους ζζυ αζοσ.αταστάυτν.Ζ/ μετά τι; ρυθμίσεις 
του ν. 888/1979 και των οζοίων η οφειλή, ζου καθοσόζετα· τε 
μεταλλικές δρχχ-χές. ζοεζε: να εξοολτθεί σε 20 (ν. 2185/ 
1952' ή σε 15 (ν.ο. 2535/1953'. ετήσιες τ-κοχσεωλυζχές 
δόσεις με τόκο 61c. Το χρέος των κληεουχιον χυτών εζιίαρθ/ε- 
τσ: με κε φαλ χιοζο: θύμε νους τόκους, τόκους χρεωλυσίου και τ> 
κους υζερημερίας. Ακόμη, η οφειλή τους εζιδαρύνθηκε υζέρ- 
μετρα λόγω των τελευταίων συνεχών ανατιμήσεων το. δολλα- 
ρίου. αφού η εξόφληση γίνεται με υζολογισμό της ζ.μής της 
μεταλλικής δραχμής κατά το χρόνο καταίολής και συνάρτηση 
με την τιμή του δολλαρίου.

Η δεδαίωση των χρεών γίνεται αζό τις Διευθύνσεις Γεωρ
γίας του Τζουργειου Γεωργίας και έιτζ:άττζ/τα: είτε αζο την 
ΑΤΕ είτε αζο το Δημόσιο Ταμείο, ανάλογα με τ: ε:δο; της 
οφειλής.

Το σύνολο των οφειλετών κληρούχων χ/έρχετα: σε ί 50.600 
ζεριζου. το 70% των οζοίων ίρίζ/.εται στις ζαραμεθόσιες ζε- 
ρίοχές της Μακεδονίας και Θράκης.

Τα -χρέη τους, δεδαιωθέντα -και μη. χ/έρχοντα: σε ένα δισε- 
κατομμύριο ζεντακότια εκατομμύρια (1.500.600.000' ;ραχ;χες 
ζεριζου.

Η διαγραφή των οφειλών κρίνεται αναγκαία εζειδή οι οσ-'- 
/Ατες κληρούχο: έδειξαν αζροθυμία να εξοφλήσουν τα χρέη 
τους ζρος. τρ Δημόσιο με αζοτέλεσμα ,ντ . έχουν ζυσσωεευθει.
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ανεξόφλητες ληξεφρόλεπμες δόοε,ις ενό; δισεκατομμύρίου εκα
τό εχχττσμιτυριων (1.109.000.000) δρχ/μών κερικου. έναντι 
του συνολικά οφειλόμενου κοσού του 1.500.000.000 δρχχκών 
κερικου. Τυχόν διαγραφή των οφειλετών χκό τον κλήρο. όκω; 
κροβλέκουν ot σχετικές διατάξεις κα· καραχώρητη του κλήρου 
σε νέους αγρότες. λα τροκ.αλούσε κοινωνική αναταραχή \οι 
οφείλετε; είνα: φτωχοί μικροκχλλιεσγητές) κ.χ: λα αύξανε το 
υφηλό, σε σχέση με το ε·ισκσ αττόμενο τστο. διαχειριστικό κό
στος δεδχίωσης xa: είστρχξης των χρεών με αδέόαιτ, την 
εξόφλησή τους ατό τους νέους αγρότες. Το διαχειριστικό κό
στος ρευστοκοίησης τον Δημόσιόν xa: τη; ΑΤΕ είνα: τολύ υψη
λό λόγω ττ,; ιδιαιτερότητας xa: aoλυτλοκότητχς τη; -εργασία; 
*υτή; aso ακαιτει ξεχωρ’.στή οργάνωση χ.αι κροσκάλεια των 
βρμόοιων ’θηρεσιών xa: εσιί2ρύνετα ι ακόμη- τερισσότερο λόγω 
των κολλών χαλυστερούμενων δόσεων, των συχνών ανζκροσαρ- 
μογων τη; μεταλλική; δραχμή; κρο; το δόλλάρ:ο .των νομικών 
γνωματεύσεων xa: του υπολογισμού τι»ν κολλών τροστίμων

Με την ταρατάνω ρόλμιση των χρεών ετιτυγχάνονται το
είήϊ:

aj Λύεται οριστικά το λόμα τη; είστραξη; των χρεών 
ατό αγροτική ατοκατάσταση.

6) Περιέρχεται αμέσω; στον κληρούχο η κυριότητa του 
κβραχωρηλέντος χτήματο; χωρίς όάρη (οκοληκη) και έτσι 
αυξάνεται η δυνατότητα καλύτερης αξιοκοιησης τον.

γ) Εξάλειφε τα: η αδυναμία τη; καλημερινή; αύξησης 
των χρεών ακό την αύξηση τη; μεταλλικής δραχμής, η οχοία 
συνδέεται με την ανοδική τιμή του δολλαρίου (το 19,9 η με
ταλλική δραχμή είχε 12 δρχ. σήεερα έπλασε στις 55).

δ) Ικανοαοιεΐται δασικό αίτημα 150.000 ακτημόνων μι- 
κρ ακαλλιέργητων.

ε) Αααλλάσσονται ο: Τκηρεσίες. του Τκουργείου Γεωρ
γίας, του Δημοσίου Ταμείου και της ΑΤΕ οισό τις γιραοειε- 
κρατικές διαδικασίες εμφάνισης, aαρχκολούλησης και eicapα- 
ξης των χρεών.

Στο εξής η a αρ αχώρητη κλήρων του Δημοσίου σε ακτή- 
μονές καλλιεργητές μελετάτα: ν.α γίνεται σε μετρητά ή με 
τροϊόν χαμηλότοχων δανείων της ΑΤΕ.

Με το άρλρο 23. εκδιώκεται η νομιμοκοίηση άτοκων δια
νομών aou έγιναν σε δάση ή δασικές εκτάσεις aou κχρχχω- 
ρήληκαν ο;αττικά, αλληλέγγυα χα: αδιχίσετα. σύμοωνα με 
τις διατάξεις του ν. 41.73/1929 (ΦΕΚ 205 Α) ότως τρο-
roaotήόηχαν xa: συμτληρώληχχν. apo; ομάδες καλλιεργητών.

Στις εκτάσεις αυτές έχε: δημιουργηλεί σήμερα κ-ραγμα- 
τιχή κατάσταση διαφορετική aao εκείνη στην οποία ακέίλε- 
κε ο νομολετης. Έγιναν άτυχες διανομές μεταξύ των μέ
νουν κα: καΰ: μέλος ή κα: τρίτοι, aou άτοκα ή τuatκά φώ 
ροντα: ως συνδιχαιούχόι. κ.ατέχουν εκ: του εδάφους διαιρετά 
έκταση τη, caoia καλλιεργούν. Taάρχει όμως αντικειμενική 
αδυναμία μετχβίδασης των εκτάσεων αυτών διότι δεν έχει 
κεριδλτλε: η ατυαη δ:χνομή το χαχρχίτητο κύρος για ya 
μaopoύv c: συμβολαιογράφο: va συντάξουν διανεμητήρια συμ
βόλαια.

Επειδή ο: ατυαες χυτές διανομές δεν έχουν τε ασχιτούμε- 
νο γ·α τη σύνταξη διανεμητηρίων συμβολαίων κύρος κα: συ
νεχώς είνα: άκυρες, κρίληκε αναγκαία, λόγω της σοβαρής 
νομική; κα: χρχγμχτική; κατάσταση; aou έχε: δημιουργηλεί, 
η axρcχή δυνατότητα; κατάρτισης έγκυρων δικαισαραξιών 
για να τελεί έτσ: τέλο; στην υκάρχουσα εκκρεμότητα.

Με το άρλρο 24. κχρέχεται η δυνατότητα στο Ιταλικό Δη
μόσιο να αασ/.τήσει κυριότητα σε έκταση μέχρι δύο στρέμμα
τα στη λέση «Καρίνη» aεp:oχή; Αγίων θεοδώρων Φανάρι 
Αργοστολιού Νομού Κεφαλληνία; για την ανέγερση μνημείου 
υπέρ των Ιταλών σφχγιασλέντων στρατιωτικών aao τα να- 
ζ’στικά στρατεύματα κατά το Σεκτέμβριο του 1943. Η δυ
νατότητα αυτό, καεέχετχ: κατά ααιέκκλιση των διατάξεων
του ν.δ. ακό 22/24.6.1927 (ΦΕΚ 125 Α) με τι; οκοίες
τίλετα: αταγόρευση για την ααόκτηση κυριότητα; ή άλλου 
εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητα aou βρίσκονται σε πα-

ραμεόόριες κεσιοχε; aao αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσω-
aa.

Με το άρλρο 25. σασαχωοοόντα: κατά κυριότητα ή κατά 
χρήση άλση κα: κήποι του Δτμοσίοο στο Δήμο ΑΑηναιων. Η 
ρύόαιση αυτή κρίνετα: αναγκαία αροκεσμένου όλοι οι. χώροι 
σρασ νσυ τηις aόλης να τελούν κάτω ατό ενιαίο φορέα ο 
ο "ο ίο; διαλέτει την κατάλληλη υτοδομή και εμτειρια σε ορ
γάνωση, τροσωαικό και μηχανήματα για τη συντήρηση, κα- 
λαριότητα. καλλωτισμό χ,αι εμτλουτισμο του; με δένδρα και 
κχλλωτιστικα φυτά.

Με το άρλρο 26 ορίξετα: η έναρξη ισχύο; τοο νόμου.
Τα τροαναφερόμενα -δέματα ρυ-δμίζονται με το υσοΔη νο- 

μοσχεδιο, το οτοίο λέτουμε υσοήτη σα; για ψήφιση.
Αλήνα. 9 Ιουλίου 1985

Οι Γτουργοι
Εσωτερικών Δικαιεχτύνη;

l. ΧΑΡΑΛΑΜΠ Ο Π ΟΓΛΟΣ Μ. Π ΑΠ ΑΤΏΑΝΝΟΓ
Οικονομικών Γεωργία;

ΓΗΡ. ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΩΝ. 2ΗΜΓΓΉΣ
Χωσοτχξία; Οικισμού και Περιδάλλ'ντο;

Ε. ΚΟΓΛΟΓΜΠΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ
ΤΡΟ Π Ο Π ΟΙΟΤΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΣΕΩΝ 

Α' Ν.Δ. 2185/52 «Περί; αναγκαστική; ακβλλοτριώσεως
κτημάτων apo; aaoxarraxacmv ακτημόνων καλλεεργητών
ν.χι κτηνοτροφών» (ΦΕΚ 217/τ. AV15.8.52).

Άρλρον 12.
1. .........................  ..................................... ..
2. Εκαστη αίτησι; κερί χορηγήσεως κλήρου ιναοδαλλομέ- 

νη εις ττρ EatTpoaav Ακαλλοτριώσεων λα συνοδεύητα: εκ;
κοινή ακαραδέκτου δια καραδόλαυ δραχμών 20.000 κατατιλε- 
μένου εις το Δηχόστον Ταμείον ω; έσοδον το© Ελδικεό Τα
μείου Ε/κοιχισμού.

3............. ...................................................................... . .
Άρλρον 13.

Εντός τριών μηνών cao της εις τον Συνεταιρισμόν ακο- 
χατιαστάσεως ακτημόνων καλλιεργτγτών ή κτηνοτροφών 
κεκνοκτχήσεως της κατά το άρλρον 74 του Αγροτικού Κω
δικός χαοφάσεως. η Εχιτροκή Αχαλλοτριώσεων. είτε χυτεκχγ- 
γέλτως είτε τη χττήσε·. κοντός έχοντος έννεμον συμφέρ©νι ΪΓ 
ακοσάσεώς της εφ’ άκχξ σκδιδόμενης δόνχται να διαγραφή 
του; κακώς δικαιωλέντα; κλήσου ή να εγγράφη ω; κλησολ 
χου; κακώς ή εκ λάλου; κχρβλειφλέντα; δια τη; κροτέρ2; της 
ακοφεσσεως. μεεούσα εν ανάγκη την ορισλεισαν έκτβσιν του 
κλήρου. Οεώω; η Βκιτροκή Ακαλλοτριώσεων δύναται εντός 
τη; αυτή; κσολεσμία; να διορλώση οιοδήκοτε τη; χρχ·χή; 
ακοοάσεώ; της ν-άλος εις οισνδήκοτε λέμα αναφερόμενον.

Α-. μετά την κάροδον της τριμήνου κρολεσμίας εκδιδόαε- 
ναι ιχκοράτε-ις είναι αυτοδικαίως άκυρο;.
Β' Ν.Δ. 3784/57 «Πεφ: κατχργήσεως του Γϊρχυλικού Τα

μείου Βοιωτικού Κηφισσού. υκαγωγής των έργων Βοιωτι-
χού Κηφισσού εις τον Οργανισμό Κωκαιδος χαι άλλων τι- 

νών διατάξεων» (ΦΕΚ 207/τ. Α/57).
Άρλρον 39.

1. Ακοφάσεις της Βτ-.τροκής Ακαλλεττριώσεων ή του Τ- 
κουργού Γεωργίας κερί χκοδοχής ή διαγραφής κληοούχων 
ακό του κλήρου των ή του οικοκέδου των ανακαλούνται δι 
ακοοάσεώ; τη; αρμόδια; Βκιτροκή; Ακαλλοτριώσε*ι>ν, εκδίδω 
μενη; εκ: τη αίτησε: των ενδιαφερομένων κληρούχων υκολα./.- 
ύϋομένη ει; την Εκιτροκήτν Ακαλλοτρ'.ώσεω, εντός έτους οκό 
της ισχύος του καρόντος. εφ’ όσον ο: εκ της καραιτήσεως ή 
διαγραφής κατχστάντες ϊιαλέσιμο: κλήροι ή οικόκεδα δεν δι- 
ετέλησαν υκέρ άλλων ή ίιετέλησχν μεν αλλ' ουδέκοτε εγκατε- 
στάλησαν ο: δεκαιωλέντες εκ! των ακινήτων τούτων, εν τη



ο

νομή των οχοιων «μουολοιλλαύν ευρυτχόμυνοι ον αιτούντες. Πρα- 
-ματοχοιοχιενης της αναχλήσεως, os κληρούχοι, -λεωρουντοι 
ως μηδ|έχοτε χαραττηάέντες ή ίιαγροφάν-ιες.

Τβ ανωτέρω dev ισχύουν εχί αστογεωργι χών Συνο:χισ·μών.
2. Η χαράγρ. 3 του αρύρου 57 του Ν. 3194/55 ουατχρ- 

γείται. 1
Γ' Ν.Δ. 3958/59 «Περί τροχοχοιήσεως χα: συαχληρώσιως

των χερί οριστιχών χεεραχωρητηρίων των χλήρων διατά
ξεων της Βχοεχεστι-χής Νοειοόεσιας. Χυρώσεως χράϋεων
τινων τον Γχευργιχού Συμόουλ.ίου χαι άλλων τινών διατά
ξεων» .
(ΦΞΚ 133/τ. Α/2.7.1959'!

' Αρύοον 12.
Ασόδοσις ιδιοχτησεών.

1. Το ί' εδάφιον της χαραγράφου ‘1 του άρθρου 11 του 
Ν.Λ. 2536/53 «χερί εχανεχοιχισμού χαραμεόορίων χεριοχών 
χαι ενισχύσεως του χληόυσμού αστών», σντιχαόιστχται ουτω:

«Κατ’ εχιΐμησιν των χατά τάχους ειί-χών συνόηχών, η 
Βκχτροχή.Απαλλοτριώσεων δύναται, χατά την χρίσιν της, να 
παραχώρηση, εφ' όσον δεν διετέόησαν αροσωρενώς ή οριστι- 
χώς, τα υτχό του εδιαχτήτου ή χληροόχτυ εγχαταλ1ιφόέντο χ- 
χίνητα εις τους εν τω χωρίω ένό*χ τα αχίνητα τούτα, δια- 
μένοντας σύζυγον χαι χατιόντας αυτού ή -εις τους λοποους 
συνϊιχαιούχους του οεχινήτου. Εάν δεε.τέόησαν, χαραγωθεί
ται ’.σαςία έχτχσις εχ τυχόν οχαρχουσών εν τω χωρίω ή ο- 
μόρυις τοιούτοις διαθεσίμων ή χοινοχρήστων εχτάσεων. Εις 
τας χερεχτώσεις τούτος δεν χαόορίζετχι τίμημα. εάν τα χσ- 
ραχωρούμενα ακίνητα δεν χροήρχοντο εξ εφαρμογής της Εχοι- 
χκττιχής Νομο&εσόας. Εχίσης, χαι χραχειμόνου χερί ακι
νήτων χριοε/ρχομένων εξ εφαρμογή» της Εηοιχισπχής Νομο
θεσίας (χλήρων), δεν χαύ ορίζεται βες δάρος των αχΟχαύι- 
σταμένων συζύγων, χατιόντων ή λοιχών συνδεχχιούχεαν τίμημα, 
εάν, χατά τας χειμένας διατάξεις, δεν ωριίλετο τοιούτον υ- 
χό του χροχατόχσυ κληρούχου».

2. ΑγρΌτιχά χτήματα χερτελόόντα ή χεριερχόμενα εες 
το Δημόσιον χατά τας διατάξεις των Μ' χα* Ν' ψηφισμάτων 
ως χαι χεριερχόμενα εις αυτό χατά τας. διατάξεις της χαρ. 
5 του άρόρου 13 του χαρόντος Ν.Δ. αποδίδονται αυτούσια, εφ’ 
όσον δεν διετέ-λησαν χροσωρινώς ή ορεστιχώς, ήδη υχερ τρί
των αχτημόνων. εις τους Οχωσδήχυτε εχχναχατριζαμένους τέ
ως ιδιοχτήτας των ή χληρούχους δι’ βχοοάσεως της οιχείας 
Ex: τρσχής Αχαλ.λ-οτρ ιώσεων. <τχοοχενομένης χαι χερί του υ- 
χάρξαντος διχαιώματος χυριότητος ή του χληρουχιχού δι- 
χαιώμαατος των ανωτέρω χαι εχδεδομένης μετά χιστοχοιη- 
σιν της αρμόδιας Αστννομτχής Αρχής, ό»τι δια την αχάδασιν δεν 
υχάρχει αντίρρησις υχαγορευομάνη εκ. λόγων Εϋνιχής ασφα 
λείος. Εις ην χεριχχωσεν τα ανωτέοω ιαχόνητα διετέ-υησχ/. πα
ραχωρεί τα: εις τους αιτοόντας οχό της Επτροπής Αχαλλατρι
ώσεων ισαςια εχτασ:ς ex ταχόν υχαρχουτών εν τω οοοείω 
χωρίω ή ομόρους τοιούτοις δτα-δεσίμων ή χοινσχρήστων εχτά- 
στων.

3. Αχοζημιώσεις εχιδληόείσα: χαρά του Δημοσίου εις 6ό
ρος της συζύγου ή των χατιόντων του μεπτναστεύσαντος εις 
το εξωτεριχόν τέως ιδιοχτήτου ή χληρούχου δια την χαρ' 
αυτών χρήσιν χαι χάρχωσιν των χαρ’ αυτού ιγχαταλειφ-λέντων 
σγροτιχων χττμστων ή οιχίας, των ΟΕριελτάόντων, ή χεριερ- 
χομένων εις το Δημόσιον χατά τας διατάξεις των Μ' χαι 
Ν' ψηφισμάτων χαι του άρθρου 3 του Ν.Δ. 2536/53 ή ο- 
χωσδηττοτι άλλως διαγράφονται, εφ’ όσον χατά την χροτγου- 
μενην χαράγραφον εις τον εχοοντχατρισ&εντα τέως ιδιοχτήτην 
ή χλιρούχον ήόελον αχοδοόή τούτα αυτούσια ή έτερα εις χε- 
-ιχτωσιν διαδεσεως των. Τα χισιταόληδέντσ όμως δεν εχιστρέ- 
φονταΕ.

4. Κληρούχοι ή χληρΟνόμοι αυτών χηρυχόέντες έχχτωτσ. 
του χλήρου των, οοατά τας διατάξεις του άρόρου 3 τοο Νομ. 
Διατάγματος 2536/53, δύνανται, εντός έτους αχό της ενάρξε- 
ως της ισχύος του χοβρόντος. να υχοδάλώ,ωοτν ενώπιον της 
αρμοδίας Εχιτροχής Αχαλλοτριώσεων δήλωσιν. ότπ εχανβγχα- 
τεστάότραν ε.·ς τσ^ Ζλσνοινασμόν ίνόα ο -αφαιρεψετς χλήρος

των. Η Εχιτσοχή Αχαλώοτριώσεων εχιλαμόανοα/νΓ χα: διαχι- 
ετουσα. χατα την χο-ισιν της. την ύεαρξιν χαρά τω δηλούντι. 
σχουδαίας χροόέσεως χερί μονίμου χαραμονής του εις τον Συ- 
νοιχισμάν, ανοτχαλεί την χερί διαγραφής oxoe-aartv της, εφ' Ο
σον δεν διετέόη ο αιτούμενος χληρος χρος τρίτους. Εις ην χβ~ 
ρίχτωσιν διετέ-όη χροσωρινώς η ορεστιχώς. ο χλήρος, χαρα- 
χωρείται εις το< αιτούν τα ετερος χλήρος ·εχ τυχόν εν τη 
οηυεία χεριοχή ή ομό»ρω τοιαύτη οχαρχοοσών διαόεσιμων ή 
νοινοχρήστων ειχτασεων.

Ap-Spov 15.
1. Μεταδιόάσεις γεωργιχών χλήρων οιχοχέδων ή οιχημά- 

των γενάμεναί μέχρι της ισχύος του χαρόντος δια δημοσίου εγ
γράφου. χατά χαράδασιν των διατάξεων της Αγροτιχής Νομο
θεσίας χερί των χεριορισμών των δια χράξεων εν ζωή μετο- 
6:δασέων των χλήρων, ουυροΰντα: δυνάμει του χαρόντος αφ’ 
ής εγένοντο, ως χρος μόνον τας χαραδάσβις ταύτας εφ’ όσον χα- 
τε&λήόη τ, -5έλ·ει χατα&λη&ή εντός έτους onto της ισχύος του 
χαρόντος. το τυχόν δια το μεταόιόασόέν αχίνητον οφειλόμε- 
νον χρος το Δημόσιον τίμημα xat το χατά το άρόρσν 9 του 
Αναγ. Νόμου 1832/51 ειδιχόν τέλος, των ανωτέρω χαταόο- 
λών ή της ανυχαρξίας οφειλής όεόαιουμένων υεό των αρμο
δίων, χατά χερίχτωσιν, Τχηρεσιών του Υχουργειου Γεωργίας 
ή της Αγροτιχής Τραχέζης της Ελλάδος. Α: όεόαιώσεις αύ- 
ται ατμειούνται, εχιμελεία τοο ενδιαφερομένου, εις το χεριόω- 
ριον της οιχείας μεταγραφής εν τω όιδλίω Μεταγραφών.

Βχί εχιχοίνων χλήρων (οιχογενειαχοί χλήρο: χηρών με
τά τέχνων) η ανωτέρω χύρωσις χωρεί ως χρος μό·νον το χα
τά τον Αγροτικόν νόμον με ρόδιον του μεταόι&άσοντος.

2. Αι χυτά; ως άνω μεταδιδάσεις γενόμεναι μέχρι της ι
σχύος του χαρόντος δι’ ιδιωτικού εγγράφου φέροντος δεόαισν 
χρονολογίαν, αχοδειχνυομένην είτε δια χροσαγωγής χλήρ<Λ>ς σ- 
χοδείξεως χερί της χρο της ισχύος του ταωσντσς χραγματι- 
χής Εγν.αταστάσεως χαι «σχήσεως διαχατοχιχών χράξεων 
δια της εκμεταλλεύσεως του αχινήτΟυ χαρά του χρος ον η με- 
τοοδίόαστς, χορούνται, αφ’ ης εγβνοντο, όσον αφορά τας αυτός 
ως άνω παραδόσεις, χατόχιν αχοράσεως του αρμοδίου, ως εχ 
της τοχούεσιας του αχτνήτου. Ειρηνοδίχου οτχοσαινοαένου χαι 
χερί τη; μετατδιόάσεως της χυριότητος. ϊχδιίοχενης δε εχ! 
τη αιτήσει του υχ£ρ ου η μεταδίδασις ή των χληρονόμων του, 
χατά την διαδιχ-ασίαν του Νόμου Β.Χ.Η.Η.. ως ετροχοχοιήόη 
μεταγβνεστέοως. Κατά της αχοφάσεως τούτης εττττρέχτται μι>- 
νον το ένδικον μέσον της Εφέσεως. εκδιχαζτμόνης οχο του 
Προέδρου Πεωτοδιχών της αντής τοχοόεσέας του αχινήτου. Η 
εχδιδομένη αχόσατ.ς. τελεσίδιος χαόισταμένη, αχοτελχί τί
τλε^ χυριότητος δεκτικόν μεταγραφής.

3. Δια Βασιλικού Διατάγματος εχδιδαμένίο χροτάσει του 
εχί της Γεωργίας Υχουργοΰ χαόορισότήονται τα υχοίλητέσ ε- 
χί χοινή αχαραδέχττυ της αιτήσεως, εις τον Ειρηνεδίχην δια 
την επχύρωσιν διχαιολογηττχά, ο τρόχος χαταδολής του χσ- 
τά το άρ-δφτ-ν 9 του Α.Ν. 1832/51 τέλος αχέ-ρ του Ειδιχου 
Ταμείου ΕχΟιχισμού δια τε την ε-πκόρωσαν χα: τας μετχαδι- 
δάσεις χα: χάσα άλλη σχεττχή λνεχτομέρεια. Τα ορισόησόμί- 
να διχαιολογητιχά αχαιτούνται χαι εχί των χεριχτώσεων τε·>ν 
χειρογράφων 4 χα: 5 εδάφ. ί'.

Αχαλλάσσετα: του ανωτέρω τέλους η χύρωσις των μετσ- 
διίάσεων χερί ων η χαρ. 3 του άρύρου 220 του Αγροτιχου 
Κώδιχος ως τούτο αντιχατεστάόη δια του άρόρου 9 του Α.Ν. 
1832/51 χαι το άρόρον 8 του Ν. 2258/52.

Το τέλος εχιχυρώσεως είνα: άσχετον χρος τον οφελομενον 
χατά τας χεεμάνας διατάξεις φόρον μεταδ16άσεως ακινή
των, όστις οαει'λεται χαι δια μεταδ'.ίάσεις σννβφδείσας δι ι- 
διωττχού εγγράσου χαι χυρσυμένχς χατά τα ανωτέρω.
1 4. Αι χερί ων το άρ$ρον 17 του Νόμσυ 2258/52 χα. μέχρι
της ισχύος του χαρόντος συναφόείσαι δια δημοσίου ή ιδιωτι
κού εγγράσου φέροντος ίεόχίχν. χατά τα άνω χρονολαγιαν μι
σθώσεις όεωροόμενα: ως χράξεες μεταίιίάσεως χυροόνται ε
φεξής, υχό τας εν τω άρόρω τούτω χροϋχοόεσεις κατά την εν 
χαραγράφω 2 του χαρόντος αριζομένητν διαδικασίαν.
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δ. Αίρονται δυνάμει του χαρόντε·; ο: εκ της Αγροτικής 
ΝομοΔεσίας χερ:op:σε;: των 5:2 χράξεων εν >r μεταβιβά
σεων. αχό κλήρων η. οικοχέδων ή οικημάτων. χέρι ων σννε- 
τάγησαν μέχρι τη; ισχύες τμ κασόντος. χροσύμφωνα κερί με- 
ταβιβάσεώ; των δια ϊημΜίου ή ίϊ'Μίτοοοό «γγράφοο ρέροντο; 
biia-.cn χρονολογίαν κατά τα εν κσρσγράρω 2 οριζόμενα, 
εκι τρΐκομένη; ελευΔέρω; τη; καταρτίσου; τον οριστικού συμ
βολαίου μεταβιβώσεω;. Βι; τα; χΐριχτώσει; ταντας, το βέ
βαιον της χονολεγία; τον ιδιωτικού χροχυμφώνον κατά το άρ- 
Δρον 413 τη; ΓΙ ολιτιχή; Δικονομία; ερευνάτα: ντο τον Συμβο
λαιογράφον. γερμένη: ρητό,; μνεία; εν τω μεταόιόαστιν.ώ 
σύμβολα ίω. Εν κεριχτώσε: ασκήσεω; διαδοχικών χράξεων 
κλκ. y-ατά τα εν χαρσγράφω 2 οριζόμενα. η διαχίστωσι; τού
των στχοδεικνύεται δ:’ ενόρκου βεβαιώσεω; δύο τον/, άγια τον μαρ
τύρων ενώτιο·, του Ειρηνοδίκον τη; χΟκοΔεσία; τθμ οποινή- 
τον. μνημονεικμένη; εις το ,μεταβιβαστικόν σνμβόλαιον. Το τε 
κροσύμφωνον κ«: η ένορκο; βείσίωσι; εκισυνάκτετα: etc το 
οριστικόν συμβόλαιο·/.

Εν χρνήσει το·.· χωλή τον ή των κληρονόμων αντον χρο; 
κατσρτισιν το Οριστικόν συμβολαίου. ο κατά ττ,ν καράγραφον 
2 αρμόδιο; Ειρηνοδίκης. ίικάζων εχί τη αίτησε: τον δι
καιούχον κατά την εν τη αυτή χαρσγράφω διαδικασίαν. αχιμ' 
ραίνετα: κερί τη; τελέτεω; τη; χερ: οριστικής μεταβιβάσεως 
δτκβιοκραξίας εφαρμο-ζομένων, y-ατά τα λο:χά, εχί τη τε
λεσιδικία τη; σκοφάσεω·ζ, τη; διατάξεων τ&ν άρΔρου 882 
τη; Π ολιτικής Δικονομίας. ε;’ bam το τίμημα τη; κροσομφω- 
ντχΔείση; αγορ ακωλησίας ν.ατεβλήΔη ή χαραν.ατετέάη νομί- 
μω;. Κα: εχί των χεριχτώσεων τούτων μόνον το ένδικον μέσον 
τη; εφέσεω; χωρεί ενώχι-ον του εν τη-χαραγρ. 2 οριζεμένον 
Π ροέδρον των Π ρωτσδ ίχών.

6. Α: διατάξεις τη; χμοηγουμένης χαραγράφου δενέχουσιν. 
εφαρμογήν εχί χροσυμφώ-νων χωλήσεως, χερί ων το ά;Δ;;ν 19 
του Α.Ν. 1323/49 «χερί των εχί κατοχής αγοραχωλησιών 
■αχινήτων». Εχίσης α; διατάξεις τη; χαραγράρυν 2 του χά
ρον το; .δεν εοαρμόζοντα: εχί μεταβιβάσεων γεωργικών ν.ληοων 
ή οικοχέδων σνντελεσ-όείσών κατά τον χρόνον τη; κατοχή: 
δ/ ιδιωτικού εγγ.ράρον.
.-7. Αχό της ισχύ;; τον χχρόντο; χροχειμένον χερί μετα

βιβάσεων εμκικτουσών ε:; την καεάγραου. 1. κα: -αχό της 
κο ένοχο ιήσεω; τη; χρο; τον Ειρηνοδίκην αιτήσεω; χροχειμένον 
χε,ρ: των ·λο:χών. y-ατά τα; ανωτέρω καραγράφους. μεταβι
βάσεων ο: μεταβιβάσαντε; στερούνται τη; εκ χαν άρΔρου 79 
του Αγροτικού Κώδικο; χροστατίας. αναστελλόμενη; της εκ- 
ίικασεω; αν/όν εκκρεμούς αγωγής οιεκσικητϊχής ή χερί 
νομή-ς τον -ανωμάλω; μεταβιβαεΔέντος κλήρον ή οικοχέδον, 
τυχόν δε εκ;ούειτα: δικαστικοί ακοοάσει; οεν εκτελοά/τα: 
ειμήμόνον. ω; χρο; τε χερί εαόεων κεράλαιο·/.

8. Ο: τν/iv £ατε: ;:κ.αστ:κών αχτοάσεων αχοόληύέντες
εκ των χερί ων η ανώμαλος οικαιοχραξία ή το χροσύμοωνον 
ακινήτων, οικαιούντα: εχανεγκαταστάτεως ο·.α της εκτε-
/^σεως των κατα τα; χαραγραρονς 1 — 5 τον χαρόντος τί
τλων. Περ·' της εκτε/νεττότηχε; τω/ τίτλων της χαραγράρον 
Ί αχοοαίνετα: ακετακλήτω; ο Πρόεερος Πρωτοοικών της το- 
χο-όεσια; τοτ ακίνητον, κατά τη/ Βιαίίκ-ατίαν των άο-ύρων 
‘634 κα: εχομ. της Πολιτικής Δικονομίας. Προκειμενον χε
ρ: των λοιχών χεριχτώσεων, η εκοιόομένη. κατά τα ανωτέ
ρω. ιαχόσασ:; ο:ατάοσε: την εχανεγκατάστασιν τον υχέρ Ον η 
κορονμένη μεταέίέααις.

9. Ιναταργο-ά/ται μ) τα άρ-ύρα i — 4 τον Α. Νόμον 
1832/51. £ί τα άρ-ύρα 46 κα: 49 τον Νόαον 3194/δδ κα: 
γ) τα άρ-ύρσ 40 κα: 4! τον Ν.Δ. 3784.''57.

-Δ Ν.Δ. 170/73· «Περί τον Συμβουλίου τη; Εχικ-εατειας.»
■ · ΦΕΚ 229/τ. Α/24.9.70)

Αρ-βρον 53.
Π αραίεκτό·/

1. Η αιτητ:; αναιρέσεως 2-κείτα: κ.ατ αχοσάσεων εκ::- 
οομενων είτε κατά χρώτον κα: τελευταίο·/ βα-ύμιόν. είτε τελε- 
σιϊικως ·κατ έρεσιν. χ/α·ύεώρησ:ν ή αναώηλάαησιν νχ; μεν 
τ'.ν ιοιώτου Ξιαείκου '. σν*:κον ή νομικού χ;:;(·ιχαν^ εντός χρο-

•ίεχμίας εξήκοντα ήμερων ·αρχομενης αχό της εις~οωτόν χον 
νοχοίήαεως-της αχορασεως. νχό ο·ε της ίιαεικον 'βιεκκητικής 
αρχής ή νομικού χροσώχου’-οημοσέον ίικαιον ή τον χροΐστβ- 
μένον αυτών Τχονργού. ες’ όσον a'/.λως σεν ορίζεται εντός -ε
ξήκοντα ημερών αχό της χρονολογίας σηκοσιεύσεως της αχο- 
ράσεως. 

ο
Ο -

Ε' Ν.Δ. 174/74 «Περί αντιζ.αταστάσεω.ς . ξιμτάήεών. τινών 
κα: συμχληρώσεως τον Ν.Δ. 1189./,72 «χερί ενΔόσεω;■·ο
ριστικών τίτλων κυριότητες των κατά τχς διατάξεις της 
Αγροτικής Εχο:κ:ατ:κής Νομοόεαίας αχοκαταστα-Sέντων 
κληρούχων κλχ.?> (ΦΕΚ 345/τ. Α/74).

ΆρΑμον 2,. (
ο
3. Εξαιρονμένων των χεριχτώσεων ·α .κ·α: γ .της σεροηγου-ί

μένης χαραγράρον η 3:όρ·5ωσ:ς ή ακύρωσις τον οριστικού'τί
τλον κυριότητος χωρεί £: αχοράσεω; τον κατά τόχον Ειρη- 
νοσικείοο τη αιτήσει τον εκ του εσφαλμένου ■.χαραχωσητηείου 
•όιγομένου ή ερ’ όσον -5ίγονται συμφέροντα-του Δημόσιόν, τη' 
αιτήσει της Τχηρεσίας Γεωργίας της οικείας .Νομασχιας, ε- 
χεχούσης λέσιν εικογ-ράρον κατα χηα:χαα: 4: του άρύρον 147 
*Κωί. Πολ. Δικονομίας κα: μη αχαιτοομένης καταόέσεως κατα' 
τας διατάξεις τον άρ-όρου τούτον. *..· . '

Το Ειρηνοεικειίον ϊικάζε: κατά ’ ‘την "διβίικασίάν ' τον’' άρ- 
p-Sov 74Ί και ετέκεινα τον Κώδεκος Πολ.'ΔιΧονόμιας.'Ή α-' 
χόρασις κο'.νοχοιείτα: it; το·/ αρμοί ιόν Τχο·5ηκθρυ}νακ.α. με- 
ρίμνη' τον' ενίιαρερομένον χρος ,ενημέρώσιν της οικείας τον' 
ειορ·5ονμένον ή ακνρουμένον τίτλου κνριοτητος μεταγραρής 
ως κα: εις τας οικείας Τχηρεσίίας Γεωργίας κα: ΤοχογΡα- 
c:κής χρο; ενηκέρωσιν των κτημ'ατολογικ.ών στοιχειών. ..

4. Ε.Γ.: των χεριχτώσεων α κα: γ :τη; χαραγράρον 2_.τερ_
χαρόντος. η ?ιόρ-5ωσ·.ς ή ακύρωσις του-εσφαλμένου οριστικού;, 
τίτλον κυριότητες χωρεί δι: αχοράσεω; τον οικ-είον Νοαάρχου. 
τη αιτήσει τον. εκ τον εσραλμένον χαραχωρητηρίον. -όιγομέ- 
νου ή κ.α: οίκοόεν τη εισηγήσε: της οικείας Τχηρεσισ; Γε-, 
ωργίας. Αντίγραρον της -αχοράσεω; τα'ύτης τοιχοκολλατα: 
εις το κατάστημα της οικείας Δημοτικής ή Κοινοτικής Α?— 
χή; ·λζ: κοινεχοιείτα: εις τον αρμόδιον Μεταγραρορύλα^
κα χρες ειαγραρήν ή δίόρ-βωσιν της γενομένης μκταγραρής 
τον τίτλον. ....

5. · -............. .. - - ;.................. . ................ ..
6......................................  ................................................ .. :
...................................... - . ... ... ........................ ............

ΣΤ' Ν. 634/77 «Περί καταργήαεως τεν Ειδικεύ Ταμείχν 
Εχσικισμού. βεσχίσεως αχαλλαγή; εκ τεν ,ρέρεν μεταίιβά- 
σεως γεωργικών ή κτηνετρορικών εκτάσεων, ρυβμισεως ■ 
Δεμάτων ασμεειετητες Τχονργειεν Γεωργίας και άν.λον τ:-_ 
νών ειατάξεωνιι (ΦΕΚ 186/τ. A/30.6.77j.

Άρ-SfOV 12. ·*■*··
Φ ο; ολ αγικα ·! ε: ευκ ολύνσε: ς.

1. Εχί κνρώσεως ανώμαλων σικαιεχρααιων χερ: ων α: 
διατάξεις τεν Ν_ν. 3958/59 «χερί τροχεχοιήσεως και συμχλη- 
ρώσεως τη; εχεικιστικής νεμεΔεσια; κλχ.». ω; κα: εχ: μετά-, 
έιεάσεω; κΰ.ήρων. χαραχωρη-βέντων ν.ατά τας τιατααεισ της 
εχεικιστικής εν γόνε: νομεόεσίας. εις τκτέλεσιν χρεσυμρώνον 
κατ2ρτισ·5έντος μέχρι της δημοσιευσεως τεν χάροντες, ο ορει- 
λόμενες φόρος μετασιβάσεως .καταβάλλεται εις χέντε (5).. ι-., 
σεχόσενς ετήσια; ατάκαν; δόσεις υχό τον εκ χρεσυμσώνεν α- 
ρχ:αστού ή τεν αιτενμένεν την εχικύρωσιν ερ’-οσεν,.η δηκω-, 
σις Δα υχο£λη·5ή εντός ,χσούεσμίας ενός ,ετενς αχε της εναρ-, 
ξεως ισχόε; τον χαρόντες. Η χρώτη εοσις ·ύα καταεληάή.ονν , 
τη δηλώσει. Δι’ αχοράσεω; τον Τχονργού Οικονομικών. η 
ανωτέρω ετήσιας χροΔέσμια εύνατα: να χαραταόή μέχρι; ε·/ός 
εισέχ. έτους.

Δια την εφαρμογήν των διατάξεων τον χροηγουμενεν εοα- 
ρίον. η υ.εχαβίόασι; Δεωσείτα: ω; ■ρενομέ'/η .εις εκτελεσιν 
του χσοσυμρώνευ ή τον ιδιωτικού ερχ'ράρον καί αν έτί αύτη 
σνντελείται μετά την εκχνοήν τη; εις τούτο οριζόμενη; χρο-
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.-άεσμίας η. τίΔηλοόιυεκΙκ τίμημα είναι ανώτερον -roe ζναγραρο- 
μένευ εις. το ζρςρυμρωνον ή το ιδιωτικόν έγγμαοον.

Η ιδιέτης του ακίνητου ως εχοικιατιχου αστΟσεικνύε-σχυ 
δια οείαιώσεως της αρμόδιας Διευ-ύυνσεως Γεωργίας.
:: 2. Εις τας χεριχτώσεις τη; χροηγουμένης χαραγραρου. ο 
βάρος μεταδιδάσεως ,μτολογιζετα: εχ: της αγοραίας αξίας τη·/ 
οχαίαν - £yf£.i -το ακίνητον κ*τα τον χρόνον υζρδολής της οι
κείας δηλώσεως. μειωμένης κατα την αξίαν των εχ αυτών φυ
τειών. χτισμάτων Χι3! λοιζών δελτιωσεων του είάραυ;

3. Ears .»τή*$ων ζρος κύρωσιν ανωμάλων ϊικαιοζοαξιων to 
.εν αυταίς εχισυναχτομενον αντίγραρον δηλώσεως μόρου μετα- 
,δίδάσεως κατά τας διατάξεις των ζεριχτώτεων ε' τον άρ-ύρου
ά χχι ν -λ χρύρου-2 του Β.Δ. 13/9 — 6/10/39 «ζ»?ι
καύορ ισμού των χζαιτουμένων δικα'.ολογητ'.κών χλτ. δια την
.εφαρμογήν του άράρου 1,5 του Ν.Δ. 3958/59. ισχύει εχί εννεά- 
μηνον αζό,χης ηαεεας εχιδάσεως της δηλωσεως εις τον Οι
κονομικόν Έρορον.,

Άρ·5ρον 13.
Φορολογ'.α.χί αζχλλαγαί. ,

1. Αχαλλάσσοντα: των τελών χαρτοσήμου :
α) Ο; εχδιϊόάενοί ορ-ΐστια-οί τίτλο: 7-υριότητος των ν.λή- 

ρων· (γαιών κα: οικοζέδων) 7-χτά τα; διατάξεις ταυ Ν.Δ. 
•11-89/72. ως τούτο ετροχί/χοιή-ύη δια του Ν.Δ. 174/74 «ζε- 
‘ρί αντικατχττάσεώς δίατάξεών τ:νων χα: ταμχληρώτέως τον 
Ν.Δν· 1189/72 «χέρι εκδόσεως οριστικών τίτλων κοριότή- 
το; -των χατα τάς διατάξεις της Αγροτικής Εχοιν.ιστίκής Νο- 
μούέσίχς χχοόυχτχστχ-ύέντων κληρούχων κλχ.».

£) Τα δ άσε ί του άρ-ίρου 1 του Ν.Δ. 174/74 εκδιδόμενα 
αντίγραρζ των ως άνω τίτλων.

γ) Η υχέρ .=οο Δημοσίου εγγραρή υζούήκης χρος διασρά- 
λισιν τοο εν τω τίτλω οριζόμενου τιμήματος.

,· 2.-Μ£ταί:δάσεις...εξ.. εχβχύοός αιτίας της κυριότητας γε
ωργικών , ή. κτηνοτρΟρ ικών . εκτάσεων, μετά των ex’ αυτών ε
γκαταστάσεων των εξυτηρετουσών αχοκλειστ.κώς την- εχμε- 
τάλλευσιν αυτών, των οχοίων η χατά στρέμμα ορισπχή αγο
ραία αξία, μετά των εχ’· χοτών'συστατικών στοιχείων, δεν υ
περβαίνει τχς εκατόν χί&Ο.ΟΟΟ) χιλιάδας δοαχμάς, αχαλλάσ- 
σογσαι του sop cat μεταδιβάσεως ακινήτων δια το μέχρι χενττ,τ 
κοντά (50.000) χιλιάδων δραχμών τμήμα της αγοραίας αξίας 
αυτών χαι μέχρις εμδχδού τεσσαράκοντα (40) στρεμμάτων 
συνολικώς δη1 έκαστον 'αγοραστήν, είτε ούτα: συντελούνται 
ίόα μιας είτε δία χλειένων συμδολαιογρχρηιών -χράξεωνδ · Λ

"Εχί μετχόιβάσεως εξ εχαχύους αιτίας ομόρων χρος ιδιο
κτησίαν του αγοραστού εκτάσεων, η συνολίκώς δ'.’ έκαστον 
αγοραστήν αχαλλασσομέγη έν.τχτ-.ς αταόνεται ε:ς σγίοηκεντα 
(80-) στρέμματα.

Ωσαύτως εχί μεταδίδατε ως ισανίχαύ μι ρ ίσιου γεωργικής ή 
χτηνοτρορσκής εκτάχεως. χρος τ:νά των συγκυριών, η αχαλ- 
λαγή χαρέχεται δ’.’ ολόκληρον το μετα£:ότζόμενον μερ!ί:·μν.
'At διατάξεις των χρσηγουμένων εδασίων δεν εραρμόζαντα. 

εχί των δ:χα:»χράξίών χερί ων το άσ-Spov 12 του χαρόντος 
•/άμου.
: Η κατάλληλό τη ς εκτάσεώς τσ/ος δ:α γεωργικήν ή χτη- 
νοτρΟσιν.ήν εκμετάλ/.ουσ·.ν μετά των εχ’ αυτής εγκαταστάσε
ων αχοοεικνόετα: δια έεόαίώσεως εκο:σομένης ατελώς υχό 
τής ’αρμόδιας Τχηρεσίας του Τχουσγείου Γεωργίας. ήτ:ς ε- 
χίσυνάχτετα: έ:ς την δήλωσιν ράσου μεταί:6άσεως ακινήτων.
. >·3. Η χερί ης η χροηγουμένη χαράγρ-χρος αχαλλίϊγή χα- 

ρέχετα". μόνον εις ρυσικά χρχάσωχα σοσχολοέμενα χροσωχικώς 
ή δια των μελών της οικογένειας των 7.ζ: 7-ατά τΰριον ε- 
χάγγελμα εις τη·/ γεωργία·/ ή κτηνοτρΟρίχν. έστω και αν έ- 
τι τούτα χσησιμοχοιού·/ εχιάοη-ύητικώς 7.α: ξένους ‘εργάτες υχό 
τον όρο·/, ότι η αγοραζόμενη εκτχσις -ύ-α χρτητίμοχοιήτα: υχ’ 
θυτών ετχό της μεταδιίάσεως ανε/Διχώς εχί δέκα χέντε (Γ5) 
τουλάχιστο/ έτη κατ’ αχθν.λε·.στιχότητα δια γεωργικήν ή
κτηνοτροριχή/ εκυετάλλείχτίν. · - ·,- - ·.· ··)."

■4. Η σιάταξις της - χαρχγράρου 2 του. χαρόντος άρθρου 
δεν εραρμόζεται εχί. γεωργικών ή κτη/οτροριχών «ετάσεων 
κείμενων εν ,όλω ή· εν μερε: εις ζώνην αχτίνος χενταχοσέων 
(500) μέτρων αχό της -ύαλάσσης. τ ·

3. Εν χεριχτώσει αλλαγής της χρήσεως ή ετΑμισ^ώσεως 
ε/.τασεων αι ο·χοια: ετυχον της υχό της χαραγραρου 2 του 
χαρόντος άρ-ύρου αχαλλαγης. η μη κακλιεργεοας αυτών μέ
χρι δυο «2 ετών, είτε -υχο του αγοραστού ε·:τε εν τεριχτώ- 
σε: ύανατου αυτού υχο των κληρονόμων του, χρο της χαράδου 
της υχο-της χροηγουαενης χαραγραρου τι-λεμένης χρού-εσμιας, 
ο (αγοραστής ή ο: κληρο'/όμο: του υχοχρεουντα: εντός χρο&ε- 
σμιας τριάκοντα έ30;- ήμερων αχό της αλλαγής τκς. χρή
σεως ή αχό της εν-μισ-ύώσεως εις τγ/ υχοδολήν σηλώσεως
7.α: εις την -κχταόολήν · ολοκλήρου του -α-/αλογούντος σ-ορου 
μεταίιοάσεως εχ: της αγοραίας αξίας της εκτάσεώς κατα το 
χρόνο της αλλαγής της χρήσεως ή της εα.μισ-ύώσεως.

Η διάταξις του ζροηγουμενου εδαρίου δεν έχε: εοαρμογήν 
εζ; α/αγα.αστικής αχαλλοτσιώσεως δια δημοσίαν ωρέλε'-αν 
ολοκλήρου της εν λέγω εκτάσεώς ή τμήματος αυτής.

6. Αχαγορεόετα: η μεταόίδασις ε·/.τάσεως η οχοία έτυγε
της υχό χαραγσάσου 2 του χαρόντος άσ-ύρου αχαλλογής χρο 
της χαράδου της υχό της χαραγραρου ο του χαρόντος άσύρου 
χροόεσμίας. άνευ υχοόολής δηλώσεως ν.α: κατασολή; ολο- 
7-λήρου του ρέσου μεταδ:δέσεως του αναλογούντος εχ: τη;
αγοραίας αξίας της εκτάσεώς -κατά τον χρόνον υχοόολής της 
δηλώσ εως.

7. Αχαγορε-υετα: η ·κατάστ:σίς συμδολαιογραρικής χρά- 
ξεως. αρορώσης μεταδίδασιν εκτάσεων, χερί ης η χροηγί.’- 
μ·ενη χζράγραρος. ά/ευ χροσαρτήσεως εις αυτήν, όεάαιώσεως 
του·αρμοδίου Οιτ-ονομικού Ερόρου, χερί υχοδολής υχό του σω- 
λητού δηλώσεως και καταβολής του αναλογούντος ράρου- με- 
ταδιόάσεως ακινήτων.

8. Ιχαχά των μη συμμεροθυμένων χρος τας διατάξεις των 
χαραγράρων 6 7.α: 7 του χαρόντος άρ-ύρου εχιόάλλοντα: αι 
υχό του άσύρου 15 του δια του Ν. 1587/50 κυρωύέντος Α.Ν. 
152/1950 «χερί ρόρου μεταίιδάσεως ακινήτων,ι. ως ισχύει, 
χροάλεχόμε'/αι κυρώσεις.

9. Ειζ,ί μεταδιδάσεως εκτάσεώς η οχοία αζχλλάσσετα: του 
ρόροο μεταδιδάσεως ακινήτων, κατά τας διατάξεις του ζα- 
ρόντος άρύρου. εντη οικεία ρορολογική δηλώσει, ως και εν 
τω σαμδολαίω γίνεται ρητή μνεία χερί της υχοχσεώσεω; του 
αγοραστού, όχως χσησιμοχοίή ταύτην ανελλιχώς και κατ’ αχώ 
κλειστικότητα δια γέωσγΐ7.ήν ή κτηνοτσοσισ.ήν εκμετάλλευσιν. 
μέχρι σομχληρώσεως δέκα χέντε (15) ετών αχέ της αγοράς.

10 Το ,χρώτον χεν-ύήμεσον έκαστου μηνές ο: συμόολα:ογρό
ροι αχοστέλλουν εις την οικεία/ Διεύύυνσιν Γεωργίας αντίγρα- 
ρον ατελως, σαχαναις των συμσχϋ-λομενων, των συναο-ύεντων 
εντός του αμέσως χροηγοομένου μηνός κατά ·χα άνω συμάό
λα ίω /. ■ · .

ΝΟΜΟΙ ΤΠ’ ΑΡΙΘ. 666/1977
«Περί τροίχοχοιήσεως -καί συμχληρώσεως διατάξεων της εχοι-

κιστικής Νομούεσίας και'άλλων τινών διατάξεων» (ΦΕΕ
234/τ„4'/27.8.77).

' Αρύρον 2.
Κόσωσις α/ωμάλων δικαιοχσαξιών 

εχί γεωργικών κλήρων.
.1. Α: διατάξεις των- χασαγσάρων 1, 2, 4 και 5 του άρύροο 

15 του NJV. .3958/1959. «χερί τροχοχοιήσεως 7υα: συμχλη- 
ρώσεως των χερί οριστικών χζραχωρητηρίον των κλήρων 
ϊυατάξεων της εζ-οικιστικής Νοαούεσίας, κορώσεως χράξεών 
τινων του Τχουσγικού Ιυμδουλ'ίου ν.α: άλλων τινών διατά
ξεων», εραρμόζονται -και εχί μεταδιδάσεως γεωργικών κλή
ρων. οσκοχέδων ή οιν.ημάτων γενομένων μέχρι της 31ης Δε- 
κεμδρίου :1976, εχισυλασσομένης της εραρμογής των διατά
ξεων των χαραγοασω·/ 0. 7 και 8 του ίδιου, ως άνω άρ-Spcu 
και νομο-ύετικου διατάγματος.

2. Δια την α.ύρωσιν των χερί ων αι χαράγραροι 2 και
4 του άρ-ύσου !5 του Ν. Δ/τος 3958/59 μεταδιδάσεων γεωρ
γικών κύ.ήρων. οσκοχέδων ή οικημάτων, ως και δια την έν-δο- 
σιν αχοράσεως χερί σχοχρεώσεως χρος τέλεσιν της χερί οσι- 
στιν.ή; μεταδ:σάαεως δικαιοχσαξίας, χερί ης η χασάγραρος
5 εδάσιον 2 του αυτού άρ-Seou, αρμόδιον είναι το Ειρηνοδι
κείο·/.· -της τοχ:-ύεσίας· γσυ ακι-τήχου. άαεσ αχοοαίνεται χέρι 
της μεταδιδάσεισς·: της: κυριόττητας ‘ ή της τειΧέσεως της δι«
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χαιοχραξίας. κατόπιν αιτήσεως του υπέρ ου tj μεταδίόασις. 
ή wv χλτρονόμων του. διχάζον κατά τψ διαδικασίαν sept 
εκούσιας διχαιοβοσίας rrou Κώδικος Πολιτικής Δικονομίας. 
Κατά της αχοφάσεως τούτης επιτρέπεται μόνον το ένδικον μέ
σον της εσέσεως ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου ε:ς 
την περιφέρειαν του οποίου υπαγΊεται το Εερηνοδεχεεον. διχά- 
ζοντος χα: τούτου χ·οτά την αυτήν δ·ιαόιχασιαν.

3. Η κατά την προηγουμέν-ιη χαράγροτρον αίτησις υχοόάλ- 
λετοι εις το αρμόδιον Ειρηνοδιχείον εντός χρο&εβμίας δύο 
ετών αχό της δημοσιεύσεως του ταοόντος.

4. Η δια της παραγράφου 4 του άρ·5ρου 15 του ΝΑ. 
3958/59 χροδλεχομένη ετήσια χρο-ύεσμία χοο; εχχλήρωσιν 
των χασά την αυτήν παράγραφον όρων έια την χύρωσιν ανω
μάλων χατά τον Αγροτικόν Νόμον διχαιοχραξιών χαρατεάνε- 
ται αφ’ ής 'έληξε και εχί μίαν εισέτι διετίαν αχό της ενάρ- 
ξεως ττ-/ς ισχύος του χαρόντος.

5. Δια την κατά την χαρ. 2 του άρ·5ρου 15 του ΝΑ. 
3Q5&/59 κύρωσιν με ταόι δόσεων γενομένων δι’ ιδιωτικών εγ
γράφων, ιδιωτικά έγγραφα μεταόιόάσεως κλήρων ή χληροτε- 
μαχων μη φέροντα την υπογραφήν του αγραμμάτου εκδότου 
αυτών, αλλ’ υχογριαφέντα υχό ετέρου προσώπου κατ’ εντο
λήν του, r, φέροντα αντί υπογραφής έτερο σημεία (χ.χ. σταυ
ρόν, δαχτυίλοχά αποτυπώματα κλιχ.) τε-λέντα οχ’ αυτού ενώ- 
χιον μαρτύρων ή ιδιωτικά έγγραφα συνταγέντα ενώχιον μαρ
τύρων, οίτινες υπέγραψαν εν αυτοίς, αχοτελούν αρχήν εγγρά
φου αχοδείξεως. εάν η εκ των εγγράφων τούτων εμοαΊντευέ- 
νη δικαιοχραξία, εχι-όεόαιούται και εκ του γεγονότος της 
χερί δεκαετίαν τουλάχιστον, χρο της ισχύος ταυ τυαρόντος νό
μου, εγκαταστάσεως και ασχήσεως δικαίων νομής δια της εκ- 
μεταλλεόσεως του ακινήτου χαρά του χρος όν η μεταίίόασις.

Άρ&ρον 6.
Παραχώρησις κοινοχρήστων και δια-όεσίμω·· μικροεχτάσεων.

1. 'Κοινόχρηστοι εχοικιστιχα: εκτάσεις της μορφής του άρ
θρου |ίΘ7 του Αγροτικού Κώδικος μη με τ αδ ιόασ-ύείσα: εις τας 
οικείας Κοινότητας η δια-λέσιμοι τοιαύται μη δυνάμεναι ως 
εκ της ρύσεως αυτών ή του εμόαδού των να αχοτελεσουν αντι- 
κειμενον χαραχωρήσεως των χρος αχοχατάστασιν ακτημόνων 
Καλλιεργητών ή μη δυνάμεναι να εκττοηγ&ολ κατά τας δια
τάξεις του άρ-ύρου 258 του Αγροτικού Κώδικος, δύναται, λαμ- 
δανομενης uz’ όψιν χα: της μορφολογίας αυτών, να χαραχω- 
ρούνται εις τον όμορον η ομόρους κληρούχους η ιδιοκτητας, 
αντί τιμήματος ίσου χρος ττ,ν τρέχουσαν αξίαν αυτών δι’ αχο- 
ράσεως της Εχιτροχό,ς Αχαλλοτριώσεων εις την οχοίαν μετέ
χουν μετά ψήφο; ο αρμόδιος Οικονομικός Έφορος και ο οικείος 
ελεγκτής τοχογραρος μηχανικός της Επιτροπής ατοναινομενης 
και χερί ττ,ς κ/νδρομής των ως άνω χροΰχολέσεων. Η χαραχώ- 
ρησις χωρεί κατόχιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων εις την 
ως έιρηται επιτροπήν, το δε ορειλόμενον τίμημα το οχοίον χα- 
-ύοριξεται irxc της ανωτέρω Επιτροπής. εξοφλείται ερ’ άχαξ 
και χαταόάλλετα: υχέρ του Δημοσίου. Μετά την χαταόολ-ήν 
του τιμήματος τχδίδεται χαρά του οιχείου Νομάρχου οριστικός 
τίτλος κυριότητες αχό της μεταγραφής του οποίου μεταόιδά- 
ςσται η χυριοτης εις τον χρος όν η χαρχχώρησις. Κατά τα 
λοιχά εφαρμόζονται αι διατάξεις της Αγροηκης Νομοθεσίας.

2. Α: αυται ως άνω εκτάσεις, ερ’ όσον δεν καθίσταται 
δυνατή η χαραχώρησις κατά τας διατάξεις της χροηγουμέ- 
-νης χαραγράρου ή η εκχοίησις κατά τας διατάξεις του πο
ύρου 258 του Αγροτιχού Κώδικος δύναντα. να εχχοιώνται, 
κατόχιν ητιολογηχένης αχοράσεως του οικείου Νομάσχου δια 
δτ^οχρασιας εφαρμοζόμενων ως χρος την διενέργειαν τούτη; 
αναλόγως των διατάξεων του αχό 44.7.1942 Κανονιστικού 
Διατάγματος «χερί τρόπου εχχοιήσεως αχινήτων υχέρ του 
—ιεικευ Ταμείου Εχοίχισμού».

Άρύρον 7.
Ανακλησις αχοράσεων Εχιτροχτ,ς Αχαλλοτρ ιώσεων 

χέρι εκχτώσεως ουληρούχων
ί. Αι μέχρι της δημοσιεύσεως του παρόντος εχδοδείσαι απο

φάσεις Επιτροπής Αχαλλοτριώσεων χερί εκατώσεως κληρού

χων. των κατά τον ΑΝ. 1366/1938 «χερί αχαγορεύσεως βι- 
καιοχραξιών εις χαραμεδορίους. χαρακτίους κλχ. χεριοχας>ι 
χαραμε-ύορίων χερισχων η, κληρονόμων αυτών, χωλησάντων 
τον κληρον των (γαιας—οεκόχοδα) χρο της εκχτωσεως των 
δι’ ανωμάλων δικαιοχραξιών, χερί ων το αρύρον 45 του ΝΑ. 
3958/59. ως τροχοχοιείται δια του άρόρου 2 του χαρόντος, 
ανακαλούνται βι’ οαιοφάσεως -της αρμοδίας Εχιτρσχήί Αχαλλο
τριώσεων. εκδιδομένης τη ζιτήσε-ι του αγοραστού ή των καθο
λικών τ, ειδικών διαδόχων αυτού, υχοόαλλομένης εντός ανα- 
τρεχτοκης χρολεσμίας ενός έτους αχό τη; ϊτμοσιευσεως του 
χαρόντος και ερ’ όσον αχό της κατά τα άνω μτταόιόάσεως του 
κλήρου εγκατεστά-ύησΟΝ ουτοι και εξακολουθούν να «υρίσκον- 
τα: εις την νομήν αυτού, είναι δε κατ’ εχάιγγβλμα αγρόται 
και αυτακαλλεεργηταί. Εάν, μετά την έκχτωσιν του χωλητού 
κληρούχου, ο χληρος διετέλη εις τρίτον κλτρούχων δι’ oxt- 
φάσεως της ιΕχιτροχης Αχαλλοτριώσεων, ανακαλείται αύτη, 
ύεωρουμένη ως μηδέποτε εκδολεεσα, ως χρος τον χβραχωρη- 
λέντα κληρον, ερ’ όσον δεν εγκατεστά-όη χράγματι ούτος εχί 
του κλήρου ΐι’ οιονδηχοτε λόγον ή ερ’ όσον δεν εξεδόύη υχέρ 
του τρίτου κληρούχου ο οριστικός τίτλος κυριάτητος.

2. Κληρούχοι χαραμείορίων χεριοχών η κληρονόμοι αυτών 
μεταόιόάσαντες τους κλήρους των ανωμάλως μέχρι της δτμο- 
στεύσεως του χαρόντος, δεν υχότκεενται εις έκχτωσιν κατά τας 
διατάξεις του άρΐρου 8 του ΝΑ. 2536/53 «χερί εχανεποικι
σμού των παραμεθορίων περιοχών και ενισχύσεως του πληθυ
σμού αυτών», ως ετροχοχοιή&η· ιί' ®σον εν τω χροσώχω του 
χρος όν η μβτοτόίόασις αγοραστού υρίσταντα: αι εν τη ανω
τέρω χαραγράιρω χροόχολέσεις τούτων βιχοΊστουμίνων δι’ 
αχοφάσεως της Εττροχης Απαλλοτριώσεων.

ΝΟΜΟΙ! ΓΠ’ ΑΡΓΘ. 674/1977

«οΠερί αναδασμού της γης και μεγενύύσιωσ των γεωργικών
εομιεταλλεύσεων και άλλων τινών διατάξεων» ύΦΕΚ 242/ 
τ. A VI .9.1977).

Άρ&ρον 23.

4. Η χερί εφαρμογής αναδασμού αίτησις και αι χοοόλεχλ 
μεναι υχό ταυ χαρόντος νόμου αιτήσεις—δηλώσεις και ενστά
σεις απαλλάσσονται τελών χαρτοσήμου.

2. Τα οπό του άμόρου 16 του χαρόντος χροόλεχάιενσ πα
ραχωρητήρια απαλλάσσονται των τελών χαρτοσήμου και παν
τός άλλου τέλους υπέρ του Δημοσίου ως χα: του υχό της χα- 
ραγράσσυ 7 του άρδρου 6 του ΝΔ. 1189/72 χοοόλεχομένου 
διχαιώματος υχέρ του Δημοσίου. Ομοίως απαλλάσσονται των 
τελών χαρτοσήμου τα κατά την παράγραφον 5 του άρύρου 16 
του παρόντος εχδσδάμενα αντιγραρα των παραχωρητηρίων.

3. Απαλλάσσονται ομοίως παντός ςέμου, τέλους, τέλους 
χαρτοσήμου, εισσοράς ή δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου, των 
ΟΤΑ των λοιπών Ν.ΠΑΑ. ή τρίτων χάσχ: αι δικαιοχρα- 
ξίαι εν ζωή εχι γαιών. κειμένων εις αναδιανεμητέαν ή 
αναδιανεμομένην περιοχήν, καταρτιζόμενα·, από της δημοσιεύ- 
σεως της οικείας περί αναδασμού αποσάσεως μέχρι της χατά 
την χαράγροσον 3 του άρνόρου 10 δημοσιεύοεως των κτηματί- 
/ιογικών πινάκων και «ρορώσαι. κατά όεόαίωσιν ττ,ς Υπηρε
σίας Γεωργίας της οιχείας Νομαρχίας, μνημονευομίνην χαι 
εχισυναχτοαένην εις το οικείον συμιόόλαιον. εις υυιταόιδασιν 
χρος αυτοκαλλιεργητάς—κατοίκους του Δήμου ή της Κοινό
τητες. ένόια τ, ανώιανεμητέα περιοχή.

4. Δια μεταίιόάσεις κλήρων, ενεργουμένας κατά οο εν τη 
προηγουμένη χαραγράρω χρονικόν διάσττμα. δεν έχσυν εφαρμο
γήν οι περιορισμοί του άρλρου 1 χαράγρα<ρος 1 του Α.Ν. 431/ 
1968, «πει τροχοχοιήσεως και συμχληρώσεως της εν γίνει 
εχοικιστιχής νομο-λεσίας κα: άλλων τινών διατάξεων».

5. Των ως άνω απαλλαγών εξαιρούνται γαία: αίτινες. ως 
εκ της λέσεώς των. του προορισμού των ή τουριστικής ή άλ- 
λης μορτής αξιοχοιήσεως της περιοχής, εκρίλησαν χατ’ εσαρ- 
μσρ)ν των διατάξεων του άρύρου 13 παράγραφος 2, περι
πτώσεις α και γ ότι κέκττγτα: οικοχεδικήν αξίαν.


