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Ή Λημόσια ’Επιχείρηση ’Ηλεκτρισμού (Λ.Ε.Η.), γ'ά 
την κατασκευή υδροηλεκτρικών έργων ή τή δημιουργία* , ~ \ * Μ »

σκοπού για τον όποιο αποκτήθηκαν, δέν χρειάζεται στή 
Δ.Ε.Η. ■ · * ·■*,/·'·

• Όπως είναι φανερό, τό ίδιο ισχύει καί για τούς χώρους 
έργοταςιακών εγκαταστάσεων στα Λιγνιτωρυχεία μετά την 
εξάντληση τού κοιτάσματος τους κ./.π., καθώς και για τις* 
περιοχέε των υδροηλεκτρικών έργων ππου ή ΛΕΗ αποκτά, 
μέ τον ίδιο, όπως παραπάνω τρόπο,Λάρκετό αριθμό αγρο
τικών εκτάσεων, είτε γιά τή δημιουργία μιας ζώνης ασφα
λείας

επάγγελμα αγρότες μέ τήν παράγρ. 3 τού άρθρου 1 παρέ
χεται καί ή δυνατότητα οί εκτάσεις πού άπάλλοτριώΟηκαν 
άπό τήν ΔΕΗ νά έπιστρέφονται ενδεχόμενα καί στους αρχι
κούς ιδιοκτήτες τους, ή τούς καθολικούς των διαδόχους; 
όταν όμως αυτοί είναι αγρότες. Στην ίδια παράγρ. καθορί
ζεται ή διαδικασία παραχώρησης άπό τό Λημόσιο στούς 
ιδιώτες.

Οί διατάξεις τού άρθρου 2 άναφέρονται σ’ εκείνες άπό 
τις παραπάνω εκτάσεις πού δέ χρησιμοποιούνται μέν άπό 
τή ΛΕΗ, όμως τήν κυριότητά τους πρέπει νά διατηρήσει, 
επειδή οί κίνδυνοι πλημμύρας ή κατολισθήσεων δεν μπορούν 
νά αποκλεισθούν.

Είδικώτερα, μέ τήν παράγρ. 1 τού άρθρου 2 επιτρέπεται 
στο Διοικητικό Συμβούλιο τής ΛΕΗ. έπειτα άπό έγκριση 
τού Υπουργού Βιομηχανίας καί ’Ενέργειας, νά αποφασίζει 
τήν προσωρινή διάθεση στό Λημόσιο αγροτικών εκτάσεων 

~ς κατηγορίας αυτής.
Μέ τήν παράγρ. 2 ορίζεται ότι αύτές οί εκτάσεις μπορούν 

σέ συνέχεια νά διατίθενται άπό τό Λημόσιο προσωρινά μέ
,-υρω απο την τεχνητη λίμνη, για τις περιπτώσεις 

απρόβλεπτου ξεχειλίσματος τών νερών .της, είτε γιά τό λόγο 
τών κατολισθήσεων.

Οί παραπάνω εκτάσεις, εφόσον δέν χρησιμοποιούνται άπό 
τή ΔΕΗ, θά μπορούσαν νά άξιοποιηθούν γιά τό συμφέρον 
τόσο τής ’Εθνικής Οικονομίας, όσο καί τών κατοίκων τών 
γύρω περιοχών.

Όταν οί εκτάσεις αυτές είναι άγροτικές καί καλλιεργή
σιμες ή κατάλληλες γιά κτηνοτροφική εκμετάλλευση, μέ 
τό προτεινόμενο σχέδιο νόμου έπιδιώκεται ή άνάλογη άξιο- 
ποίησή τους. "Οταν πάλι δέν είναι κατάλληλες γιά άγρο- 
τική καλλιέργεια ή κτηνοτροφική εκμετάλλευση' σκοπιμο 
είναι νά κηρύσσονται ολόκληρες ή τμήματά των_ σαν άνα- 
δασωτέες δασικές εκτάσεις.' l'"'"' ,J_ . " ·, ' ύ.
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πυ’Εξ άλλου .τμήματα αότών:τών περιοχών είναι δίκαιο 
νά διατίθενται γιά οικιστική «ποκατάσταση .τών μελών 
γεωργικών καί κτηνοτροφικών συνεταιρισμών καί τών 
άκτημόνων στόΰς οποίους διατίθεται ή εκμετάλλευση τών 
εκτάσεων. ...........

Είδικώτερα στό προτεινόμενο σχέδιο νόμου, θεσπίζονται
τά έξής : ; Γ' . V·· · . υ;- 'Γ·;4

Μέ τό άρθρο 1 καθορίζονται οί εκτάσεις εκείνες, πού, 
άφού χρησιμοποιήθηκαν άπό. τή ΔΕΗ καί παύουν νά είναι 
άναγκαίες γι’ αύτή, μπορούν νά παραχωρούνται κατά κυ
ριότητα στό Δημόσιο. ' . .;·.·■■ ν:·...

Είδικώτερα μέ τήν παράγρ. 1, ρυθμίζεται ό τρόπος πχρζ- 
χώρησης προς τό Δημόσιο. - ' ·
Ή παραχώρηση γίνεται δωρεάν. 'Λύτό προτιμήθηκε 

εν όψη τού γεγονότος ότι ή ΔΕΗ είναι δημόσια ’Επιχείρηση 
πού ανήκει στό σύνολό της στό Δημόσιο (άρθρο 1 Ν. 14(38/
50). νΐ . ν : ,·. : .-.ν <

Μέ τήν παράγρ. 2 τού άρθρου παρέχεται ή δυνατότητά 
στο Δημόσιο νά διαθέτει στη συνέχεια τις παραπάνω άγρο
τικές εκτάσεις πού τού παραχωρούνται άπό τή ΔΕΗ, κατά 
προτίμηση σέ γεωργικούς ή κτηνοτροφικούς συνεταιρισμούς 
καί σέ άκτήμονες αγρότες'γιά ομαδική καλλιέργεια ή άλλη 
ομαδική γεωργική ή κτηνοτροφική εκμετάλλευση. Όσες 
εκτάσεις δέν είναι κατάλληλες γιά αγροτική καλλιέργεια 
ή κτηνοτροφική εκμετάλλευση θά θεωρούνται δασικές καί 
αναδασωτέες. Έξ άλλ.ου, μέ τήν ίδια παράγραφο παρέχεται 
δυνατότητα νά διατίθενται τμήματα τών εκτάσεων γιά 
οικιστική άποκατάσταση τών μελών τών γεωργικών καί 
κτηνοτροφικών συνεταιρισμών καί τών άκτημόνων στούς 
οποίους διατίθεται ή εκμετάλλευση τών εκτάσεων. ’Επίσης, 
στήν ίδια παράγραφο ,προβλέπεται δυνατότητα οικιστικής 
αποκατάστασης άτόμιυν- πού έγκαθίστανται μόνιμα στόν 
οικισμό άνεξάρτητα άπό τήν επαγγελ.ματική τους δραστη
ριότητα. 'V ■
.. Επειδή πολιτική της.ΐίυβέρνησης' είναι τις καλλιεργού
μενες εκτάσεις'νά εκμεταλλεύονται πάντως οί κατά κύριο

αποκλειστικό σκοπό τή βοσκή ή καλλιέργεια κα.ί μέ άπα-
γόρευση ανέγερσης όποιουδήποτε μόνιμου, ή προσωρινού 
κτίσματος ή νά κηρύσσονται όλ,όκλ.ηρες ή τμήματά των 
άναδασωτέες δασικές εκτάσεις. Σέ αύτές τις περιπτώσεις 
απαιτείται καί γνώμη τής ΔΕΗ μετά άπό σχετικό έρούτημα 
τού 'Υπουργείου Γεωργίας. Ή απάντηση τής ΔΕΗ πρέπει 
νά παρέχεται σέ προθεσμία 30 ήμερων. "Λν ή προθεσμία 
αύτή περάσει άπρακτη θεωρείται ότι ή Δ.Ε.Η. είναι σύμ- 
φωνη γιά τή σχετική παραχώρηση.

Τέλος στό εδάφιο β' τής παραγρ. 2 τού άρθρου 2 απει
λείται. ποινή φυλάκισης τουλάχιστο τριών μηνών κατά τών 
παραβατών τής απαγόρευσης οικοδόμησης στις παραπάνω 
περιοχές (γιά τήν προστασία καί αύτών' τών ίδιων) καί 
προβλέπέται ή κατεδάφιση τών, παρανομούν κτισμάτων.
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Με τό άρθρο 3 παρέχεται ή εξουσιοδότηση στούς 'Υ
πουργούς Οικονομικών καί Γεωργίας μέ Προεδρικό Διά
ταγμα νά ρυθμίσουν κάθε λ.επτομέρεια εφαρμογής τών δια
τάσεων τών προηγουμένων άρθρων, όπως ό τρόπος και οί 
οεοί διάθεσης τών εκτάσεων, ό καθορισμός τού τιμήματος 
κ.λ.π. ή", . ' · ; . ’ I · '

Τέλ.ος μέ το άρθρο 4 ορίζεται ό χρόνος έναρξης τής ισχύος 
τού νόμου.

Μετά τά παραπάνω είναι φανερό, ότι τό προτεινόμενο 
σχέδιο νόμου έξυπηρετεΐ καί τον άγροτικό π/.ηθυσμο τής 
Χώρας καί φυσικά καί τήν ’Εθνική μας Οικονομία γιατί 
θά μπορέσουν νά άξιοποιηθούν εκτάσεις πού άπό ένα σημείο 
καί πέρα έμειναν άνεκμετάλλευτες. * ,ν -

.’Αθήνα, 10 ’Ιουνίου 19S2.
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.Παραχώρηση’ αγροτικών ' έκτάσεων ιδιοκτησίας Δημοσίας 
Έπιχειρήσεως Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ).

V· · Ά?·5?ο 1.
", 1. Αγροτικές εκτάσεις πού άποκτήίηκαν μέ όποιοοήποτε 

,τρόπο ά-ο' τή Δ.Ε.Η. γιά κατασκευή ύόροηλ.εκτρικών έργων 
,τ γιά λ,ιγνιτική εκμετάλλευση καί παόουν'νά είναι αναγκαίες 
,γιά τήν έ/.πλ.ήρωση τών σκοπών της. παραχωρούνται κατά 
/κυριότητα στό Δημόσιο χωρίς αντάλλαγμα μέ άποςάσεις του 
^Διοικητικού Σαμίουλάου τής Δ.Ε.Η.. έγκρινόμενες άπο τον 
Δπουργο Βιομηχανίας καί Ένεργείας. : ν' · '
L Ό υπουργός Βιομηχανίας καί Ένεργείας ϊύναται νά προ-


