
Έπί τοϋ σχεδίου Νόμου «περί διατάξεων άφορωσών_. εις
τήν άναγκαστικήν άπαλλοτρίωσιν πρός δημιουργίαν πολί
τικου αεροδρομίου Σπάτων». _

Πρός τήν Βουλήν των ’Ελλήνων
Συντελεσθείσης τής αναγκαστικής άπαλλοτριώσεως διά 

την δημιουργίαν τοϋ νέου διεθνούς πολίτικου άεροδρομίου 
εις τήν περιφέρειαν των κωμοπόλεων Σπάτων, Παιανίας 
καί Κορωπίου ’Αττικής, προέκυψαν σημαντικά προβλήματα, 
τόσον έν σχέσει μέ τήν διαδικασίαν αναγνώρισε ως των δι
καιούχων, τής άποζημιώσεως, όσον καί προς έπιτάχυνσιν 
τής όλης διαδικασίας κτηματογραφήσεως των άπαλλοτριω- 
θεισών εκτάσεων, προς ταχυτέραν ΐκανοποίησ.ν των καθ 
ών ή άπαλλοτρίωσις.

Κατά τήν μεσολαβήσασαν ξενικήν κατοχήν τής χώρας 
κατεστράφησαν έξ ολοκλήρου έξ έμπρησμοϋ τά άρχεϊα τοϋ 
'Υποθηκοφυλακείου καί των Συμβολαιογραφείων Κρωπίας, 
με άποτέλεσμα τήν όπαρξιν αντικειμενικής άδυναμίας διά 
τήν άπόδειξιν τής κυριότητος ή άλλων εμπραγμάτων δικαιω
μάτων επί των άκινήτων τής περιοχής ταύτης έκ μέρους 
μεγάλου άριθμοϋ κατοίκων.

Έξ άλλου, λόγω τοϋ μεγέθους τής άπαλλοτριωθείσης διά 
το άεροδρόμιον έκτάσεως, ώς καί τοϋ μεγάλου άριθμοϋ των 
καθ’ ών ή άπαλλοτρίωσις, ή κτηματογράφηση τής περιο
χής, διά τόν_ οριστικόν προσδιορισμόν των κατ’ ιδίαν ακι
νήτων, ύπό τό καθεστώς τοϋ Ν.Δ.797/1971 θά άπαιτήσή 
χρόνον μακρόν, είς βάρος των συμφερόντων των δικαιούχων.

Πρός υπερνίκησα των ώς άνω έμφανισθεισών άδυναμιών 
υποβάλλεται ύπό τήν κρίσιν τής Βουλής τό παρόν σχέδιον 
Νόμου.

Δέον δέ νά σημειωθή, ότι καί κατά τό παρελθόν, έπί άπαλ- 
λοτριώσεων μεγάλης σημασίας καί έκτάσεως, έλήφθησαν 
ύπό τής Πολιτείας ειδικά μέτρα, διά τήν άπλούστευσιν τής 
διαδικασίας τής άπαλλοτριώσεως καί τήν εξασφάλισα τής 
ίκανοποιήσεως των καθ’ ών ή άπαλλοτρίωσις ώς ό Ν.2200/ 
1952, προκειμένου περί τής άπαλλοτριώσεους διά τήν δη
μιουργίαν στρατιωτικού άεροδρομίου Τυμπακίου Κρήτης, 
τό Ν.Δ.3828/1958 «περί άποκαταστάσεως τής οικονομίας 
των έκ τών ύδροηλεκτρικών έργων Ταυρωποϋ (Μέγδοβα) 
θιγομένών».

Εΐδικώτερον ύπό τών κατ’ ιδίαν άρθρων τοϋ προτεαομέ_ 
νου Νομοσχεδίου προβλέπονται τά έξής : κ. ..

α) 'Υπό τοϋ άρθρου 1 παρέχεται ή δυνατότης είς τό δι- 
καστήριον όπως, άν τοϋτο δεν πείθεται περί τής κυριότητος 
ή άλλων έμπραγμάτων δικαιωμάτων έπί τοϋ άπαλλοτριου- 
μένου, νά άναγνωρίση ώς δικαιούχον τής άποζημιώσεως 
τόν νομέα τοϋ άκινήτου ή τον άσκοϋντα διανοία δικαιούχου 
έμπράγματον δικαίωμα έπ’ αΰτοϋ. 'Υπό τοϋ ίδιου άρθρου 
λαμβάνεται μέριμνα διά τήν έπιφύλαξιν τών τυχόν ύφιστα- 
μένων έπί τοϋ άπαλλοτριουμένου άκινήτου δικαιωμάτων 
τρίτων, έν περιπτώσει καταβολής άποζημιώσεως είς τόν 
ώς δικαιούχον άναγνωρισθέντα.

β) 'Υπό τοϋ άρθρου 2 παρέχεται ή ευχέρεια, όπως, δΓ 
άποφάσεως τοϋ οικείου Νομάρχου, όρίζονται πλείονες μη
χανικοί, πέραν τοϋ ύπό τοϋ άρθρου 24 παρ. 1 τοϋ Ν.797/1971 
προβλεπομένου, διά τήν έπιτάχυνσιν τής κτηματογρα,φή-

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ -σεως. 'Υπό τοϋ ίδιου άρθρου προβλέπεται ή δυνατότης παρα 
δόσεως ύπό τών άξιούντων δικαιώματα τοϋ άπαλλοτριου 
μένόυ είς τούς ένεργούντας τήν κτηματογράφησιν, έν έλλεί 
ψει ή άνεπαρκεία αποδεικτικών τίτλων, δηλώσεως κατά τι 
Ν.Δ.Ί05/Ί969, ώς καί ένορκον βεβαίωσιν δύο τουλάχιστο' 
μαρτύρων ένώπιον είρηνοδίκου ή συμβολαιογράφου περ 
τής ύπό τούτων καί τών δικαιοπαρόχων των, διανοία κυ 
ρίου καί καλή τή πίστει, νομής ή άσκήσεως έπί τοϋ άπαλ 
λοτριουμένου έμπραγμάτου δικαιώματος, άπό 35ετίας τού 
λάχιστον.

Τό άρθρον 3 άναφέρεται είς τήν δικαστικήν κρίσιν τώ- 
είς τοϋτο ύποβληθέντων στοιχείων, ώς ταϋτα προβλέποντα 
είς τό προήγούμενον άρθρον. 'Ορίζεται περαιτέρω ότι ϊ 
παρ. 5 τοϋ άρθρου 27 τοϋ Ν.Δ.797/1971 ή όρίζουσα ότι μόν> 
ή άπόδειξις νομής έπί τοϋ άπαλλοτριωθέντος δεν θεμέλιοι 
δικαίωμα άποζημιώσεως, δεν έχει έφαρμογήν έπί τών, κατό 
τόν προτεινόμενον Νόμον, άπαλλοτριώσεων. Τέλος, ύπί 
τοϋ αύτοϋ άρθρου έττ.βάλλεται ύποχρέώσις τών άξιούντωι 
δικαιώματα άποζημιώσεως όπως κοινοποιήσουν τήν περί 
άναγνωρίσεώς των ώς δικαιούχων αίτησίν των, έπί ποινή 
άπαραδέκτου ταύτης, πρός τόν Δήμαρχον ή τόν Πρόεδροι 
τής Κοινότητος εις τήν περιφέρειαν τοϋ οποίου κεΐται τό 
άπαλλοτριωθέν άκίνητον, πρός γνώσιν παντός ένδιαφερο- 
μένου.

Διά τοϋ άρθρου”4 θεσπίζεται κίνητρον διά τήνΈυνέχισιν 
ύπό τών καθ’ ών ή άπαλλοτρίωσις τής άγροτικής των οικο
νομίας. Πρός τοϋτο όρίζεται δτι.οί τυχόντες τής, ένεκα τής 
κατά τόν παρόντα Νόμον άπαλλοτριώσεως,” άποζημιώσεως, 
άγοράζοντες άκολούθως άγροτικόν άκίνητον, άπαλλάσσον- 
ται τοϋ φόρου μεταβιβάσεως διά τό μέχρι τοϋ ποσοϋ τής 
άποζημιώσεως μέρος τής άξίας τοϋ άγοραζομένου. 5

Πρός τόν αύτόν σκοπόν συνεχίσεως τοϋ γεωργικού έπαγ- 
γέλματος ύπό τών καθ’ ών ή άπαλλοτρίωσις περιελήφθη είς 
τό νόμόσχέδιον καί τό άρθρον 5, διά τοϋ οποίου προβλέπεται 
ότι είς τούς άνάγνωριζομένους δικαιούχους άποζημιώσεως, 
ρί όποιοι έχουν ώς κύριον έπάγγελμα τήν γεωργίαν, δύνα- 
ται νά παραχωροϋνται, άτελώς, κατόπιν αίτήσεα>ς τών δι
καιούχων, άντί χρηματικής άποζημιώσεως, άδιάθετοι, καλ
λιεργήσιμοι γαϊαι τοϋ Δημοσίου, άντιστοίχου πρός τό άπαλ
λοτριωθέν άκίνητον άξίας.

Τέλος, διά τόΰ άρθρου 6 τοϋ νομοσχεδίου, παρέχεται ή 
δυνατότης· έκουσίας άπαλλοτριώσεως καί τών παρακειμέ
νων ιδιοκτησιών αί όποΐάι εύρίσκονται είς άκτϊνα έγγυτέ- 
ραν τών 500 μέτρων άπό τών άκραίων ρρίων τής άπαλλο
τριωθείσης έκτάσεως, έφ’ όσον τοϋτο ήθελε ζητηθή ύπό τών 
δικαιούχων/ έντός άνατρεπτικής προθεσμίας ενός έτους άπό 
τής δημοσιεύσεως τοϋ παρόντος. 'Η άποζημίωσις διά τάς 
.περιπτώσεις ταύτας προβλέπεται ότι θά ύπολογίζεται βά
σει τής καθορισθείσης διά τά πλησιέστερα άκίνητα οριστι
κής τιμής μονάδος.

Ταϋτα σκοποϋνται διά τοϋ ύπό κρίσιν σχεδίου Νόμου, 
τό όποιον έχομεν τήν τιμήν .νά ύποβάλωμεν είς τήν Βουλήν 
καί νά παρακαλέσωμεν διά τήν ψήφισίν του.

Έν Άθήναις τή 15 Σεπτεμβρίου 1977 
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