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7Τρός τήν Βουλήν των 'Ελλήνων

- Έχει παρατηρητή ότι ή ύπό τής παραγράφου 2 τοΰ άρ
θρου 11 τοΰ Νομοθετικού Διατάγματος 797/1971 έρισθείσα 
τριετής προθεσμία προς συντέλεσιν τής άπα/,λοτριώσεως είναι 
ανεπαρκής προκεμένου περί άπαλλοτρ ιώσεων άφο.ρωσών εις 
τήν έκτέλεσιν μεγάλων έργων οίον λιμένων άεροίρομίων .εθνι
κών όοών κλπ. ή οιαοικασία τών όποιων έκ των πραγμάτων 
άποδεικνύεται πολύπλοκος καί μακροχρόνιος.

'Ως ίκ τούτου κοίνετα: απαραίτητος ή τροποποίησις τής 
παραγράφου 2 τοΰ άρθρου 11 τοΰ Ν.Δ. 797/1971 έπί τώ τε
λεί όπως όρισθή τετραετής προθεσμία ϊ·ά τήν συν-γλεσιν τής 
άπαλλοτριώσεως εις τάς άνωτέρω περιπτώσεις ϊεϊομένου ότι ή 
προθεσμία ϊιά τήν συντέλεσιν τών άπαλλοτριώσεων προς εφαρ
μογήν τον σχεοίου πόλεως καί ϊιά τήν συντήρησιν ή άνεύρεσίν 
αρχαιοτήτων είναι πολύ μακροτερα έχουσα ή?η όρισθή εις οκτώ 
έτη.

Το'.οΰτον άντ:κείμενον έχε: το προκείμενον σχέϊιον Νότιου το 
οποίον έχομεν τήν τ:αήν να φέρωμεν ένώπ:ον τής ’Εθνικής 
’Αντιπροσωπείας προς ψηφισιν.

Έν Άθήναις τή 13 ’Οκτωβρίου 1975 
Ό Υπουργός Δικαιοσύνης_____Ό Υπουργός Οικονομικών

ΚΩΝΣΤ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΕΓΑΓΓ. ΔΕΒΑΕΤΟΓΛΟV

«2. θεωρείται επίσης ως αυτοοικαιως άνακληθεΐσσ η αναγ
καστική άπαλλοτρίωσις έφ’ όσον έντος τριετίας από τής κηρύ- 
πεως αϋτής ϊέν ήθελ.ε καθορισθή ϊικαστικώς ή έξωϊίκως ή 

.ένεκα τούτης προσωρινή ή ό?:στ:κή άποζημίωσις. Προκειμένου 
περί απαλλοτριώσεων κηρυχθεισών 'ϊιά τήν έκτέλεσιν έργων 
μείζονος σημασίας ή προθεσμία αΰτη είναι τετραετής. ’Επί 
αναγκαστικής άπαλ,/.οτριώσεως προς εφαρμογήν σχεοίων πό
λεων ή ϊιά τήν συντήρησιν ή άνεύρεσίν αρχαιοτήτων καί έν 
γόνε; 5/ αρχαιολογικούς σκοπούς, αντη θεωρείται ωσαύτως 
αύτοϊικαίως άνακληθείσα, έφ’ όσον εντός οκταετίας άπό τής 
κηρόςεως αυτής οέν ή·3ελε καθορισθή. ϊικαστικώς ή έξωϊί- 
κως. ή'ένεκα ταότης προσωρινή ή οριστική άποζημίωσις».

Άρθρον 2. 33 1-3
Ή κατά τό προηγούμενον άρθρον ϊιάταςις ώς τροποποιείται 

ϊιά τού παρόντος έφαρμόζεγαι καί έπί τών κηρυχθεισών ήβη, 
ϋφ’ οίονϊήποτε τόπον καί καθ’ οίονϊήποτε ϊιχϊικασίαν, άπαλλο- 
τριώσεων αίτινες ϊέν άνεκλήθησαν αύτοϊίκαίως κοιτά τούς ό
ρους τοΰ Νόμου μέχρι τής ένάρςεως ισχύος τού παρόντ,ος.

'Ap-Spov 3. ,
Ή ισχύς τοΰ παρόντος άρχεται άπό τής ίημοσιεύσεώς του 

ϊιά τής Έφημερίίος τής Κυβερνήσεως.
Έν Άθήναις τή 13 ’Οκτωβρίου 1975

Ό Υπουργός Δικαιοσύνης Ό Υπουργός Οικονομικών
ΚΩΝΣΤ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΕΓΑΓΓ. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΤ

ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΜΕΝΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Ν.Δ. 797/1971 «περί άναγκαστικόν άπαλλοτριώ' ίων.

Άρθρον 11.
•............... ................................................... *..............

2. Θ: ωρεΐται επίσης ώς αυτοδίκαιοι- άνακληθείσα ή άναγ- 
καστική άπαλλοτρίωσις, έφ’ ίσον εντός τριετίας άπό της 
κηρύξεως αυτής δεν ήθελε καθορισθή, δικαστικός ή έξω- 
δίκως ή ένεκα ταύτης προσο>ρινή ή οριστική άποζημίωσις. 
Προκοιμέν υ περί άναγκαττικής άπαλλοτριώσεως πρός έφαρ- 
μογήν σχεδίων πόλεων ή διά τήν συντήρησιν ή άνεύρεσίν 
άρχαιοτήτων καί έν γί νει δι’ άρχαιολογικοϋς σκοπούς, αΰτη 
θεωρείται ωσαύτως αυτοδικαίως άνακληθεΐσα, έφ’ όσον 
σ -λς ό-ταττία- ά' ό ττγ ^ηρύξτεοτ αύτής δεν ήθελε καθο- 
ρισθή, δικαστικός ή έςωδίκως ή έ'.εκα ταύτης προσωρινή 
ή οριστική άποζημίωσ ς.

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΓ
Περί τροποποιήσεως τοΰ Νομοθετικού Διατάγματος 797/1971 

«περί αναγκαστικών απαλλοτριώσεων».
'Ap-Spov 1.

Ή ϊιάταςις τής παραγράφου 2 τοΰ άρθρου 11 τοΰ Ν.Δ. 
797/1971 «περί αναγκαστικών απαλλοτριώσεων», αντικαθί
σταται ώς ακολούθως:

ΕΚΘΕΣΙΣ
ΆριΘμ. 132/18/1975

Τοΰ ; Γενικού Λογιστηρίου τού Κράτους 
(άρθρον 75 παράγρ. 1 τού Συντάγματος) έπί τού σχεδίου 
Νόμου τού 'Υπουργείου Δικαιοσύνης «περί τροποποιήσεως 
τού Ν.Δ. 797/1971 «περί άναγκαστικόν άπαλλοτριώσεων».

Διά των διατάξεων τής παρ. 2 τού άρθρου 11 τού Ν.Δ. 
797/71 θεωρείται ώς αύτοδικαίως άνακληθεΐσα ή άναγκα- 
στική άπαλλοτρίωσις, έφ’ όσον έντες τριετίας άπό τής κηρύ
ξεως αύτής δεν ήθελε καθορισθή δικαστικός ή έξωδίκως 
ή! ένεκα ταύτης προσωρινή ή όρ στική άποζημίωσις.

Ήδη, διά των διατάξεων τού άρθρου 1 τού Νομοσχεδίου 
δι’ ών συμπληρουμένων των διατάξεων τής παρ. 2 τοΰ 
άρθρου 11 τοΰ Ν.Δ. 797/1971, καθορίζεται τετραετής ή 
ώς άνω προθεσμία προκειμένου π ρί άπαλλοτριώσεων κηρυχ- 
θεισόν διά τήν έκτέλεσιν έργων μείζονος σημασίας, δέν 
προκαλεΐται δαπάνη τοΰ Κρατικοΰ Προϋπολογισμού.

Έν Άθήναις τή 16 ’Οκτωβρίου 1975
'Ο Γενικός Διευθυντής 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΛΛΗΣ


