ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ

2. Ο διαχωρισμός τής ώς άνω έκτάσεως γενήσεται ύπό
τετραμελοϋς Επιτροπής έκ τού Διευόυντοΰ τής οικείας
Δ/νσεως Γεωργίας, τοϋ Προϊσταμένου Τμήματος Εποικι
σμού—Αναδασμού τής αύτής Δ/νσεως Γεωργίας, ενός Το
πογράφου τής οικείας Έπι&εωρήσεως Τοπογραφήσεων καί
Μηχανογραφήσεως καί ενός έκπροσώπΟυ τοϋ θεραπευτηρίου
Ψυχικών Π α-ύήσεων Τεράς Μονής' Πέτρας Όλύμπου, έπί
τούτω έάουσιοδοτουμένου, συγκροτούμενης 21’ άποφάσεως τού
οικείου Νομάρχου.

ΕΚΘΕΣΙΣ

Έπί τοϋ σχεδίου νόμου «περί δωρεάν μεταβιβάσεως έκτά
σεως τοϋ Θεραπευτηρίου Ψυχικών Παθήσεων Τέρας
Μονής Πέτρας ’Ολύμπου εις τό 'Ελληνικόν Δημόσιον
και διάθέσεώς της πρός άποκατάστασιν άκτημόνων
καλλιεργητών καί κτηνοτροφών».
Πρός την Βουλήν τών 'Ελλήνων

Εις τά μέλη τής ώς άνω Επιτροπής ούδεμία άποζημίωσις
καταβάλλεται.

Διά τοϋ ύπ’ οψιν σχεδίου νόμου ρυθμίζονται αι προϋπο
θέσεις δωρεάν μεταβιβάσεως κατά κυριότητα εις το Ελλη
νικόν Δημόσιον έκτάσεως άνηκούσης εις τό Θεραπευτήριον
Ψυχικών Παθήσεων Τεράς Μονής Πέτρας Ολυμπου προς
γεωργικήν καί κτηνοτροφικήν άποκαταστασιν άκτημόνων
γεωργών καί κτηνοτροφών ομόρων Κοινοτήτων, καθ οσον
τό Ψυχιατρεΐον Τεράς Μονής Πέτρας Όλύμπου δεν εχει
την δυνατότητα άξιοποιήσεως τοϋ άγροκτήματος, συνο
λικής έκτάσεως 34.654 στρεμμάτων, τά δέ έσοδα εξ
αύτοΰ είναι μηδαμινά.

Περί τοϋ διαχωρισμού τής έκτάσεως συντάσσεται πρωτόκολλον προσδιορίζον τά πρός μεταβίβασιν τεμάχια κα-3’ όρια
καί έμβαδάν.
3. Ή έν λόγω μεταβίβασις ένεργείται βάσει τοϋ ώς άνω
πρωτοκόλλου δ ν’ άποφάσεως τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου τού
θεραπευτηρίου, έγκρινομένης διά κοινής άποφάσεως τών 'Υ
πουργών Οικονομικών^ Κοινωνικών 'Υπηρεσιών καί Γεωργίας,
ήτις μεταγράφεται εις τά Οικεία Βιβλία μεταγραφών.

Είδικώτερον : Διά τοϋ εΐρημένου σχεδίου νόμου ορί
ζεται ότι :
α) ’Επιτρέπεται ή λόγω δωρεάς μεταβίβασις κατά
κυριότητα εις τό Ελληνικόν Δημόσιον έκτάσεως 15.000
στρεμμάτων καλλιεργησίμων καί βοσκήσιμων έκ μείζονος
•/οιαύτης άνηκούσης εις τό Θεραπευτήριον, ήτις ένεργεΐχιμετά προηγούμενόν διαχωρισμόν αυτής' παρ’Έπιτρό-"
>ς, ,δι’ άποφάσεως τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου τοϋ
εραπευτηρίου, έγκρινομένης διά κοινής άποφάσεως τών
'Υπουργών Οικονομικών, 1 Κοινωνικών 'Υπηρεσιών καί
Γεωργίας καί μεταγραφομένης εις τά οικεία βιβλία μετα
γραφών. .
V "ν'··.·
β) Ή έκτασις θέλει χρησιμοποιηθή παρα του Υπουρ
γείου Γεωργίας, εις την διαχείρισιν του οποίου θά ΰπόκειται, πρός άποκατάστασιν άκτημόνων καλλιεργητών καί
κτηνοτροφών άπό κοινού' τών εγκατοίκων καί κατοίκων
ομόρων Συνοικισμών. Οί άποκατασταθησόμενοι δεν όφείλουν τίμημα διά τον παραχωρηθησόμένον κλήρον.’ .'* Γ'
Ούτως έχοντος τοϋ προτεινομένου σχεδίου είσηγούμεθα
την έπιψήφισίν του. r
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Έν Άθήναις τή 17 Αύγούστόϋ 1976
,
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: Οικονομικών
Ε.· ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ
/Λ

Οί 'Υπουργοί

:

Γεωργίας
' -λ
ΙΠΠ. ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ

Κοινωνικών ‘Υπηρεσιών
Κ. Μ. ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ .

. ' ‘
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4. Ή διαχείρισις τής ανωτέρω έκτάσεως άσκεΐται ύπό τού
'Υπουργείου Γεωργίας.
■
*

Άρύρον 2.

Ή ισχύς τοϋ παρόντος άρχεται άπό τής δημοσιεύσεως διά
τής ’Εφημερίδες τής Κυβερνήσεως.
. .
*Βν Ά-3ήναις τή 17 Αύγουστου 1976
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Οί 'Υπουργοί
.’ ~ . . .
Οικονομικών
’
.
Γεωργίας
Ε. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ'
IΠ Π. ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ
Κοινωνικών Υπηρεσιών ' Κ. Μ. ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

‘
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εκθεςις..'1·

’

/ν-/./..,;ν
’Αριθμός 112/24/1976

Τοϋ Γενικού Λογιστηρίου τοϋ Κράτους (άρθρον 75 παράγρ. 1
, τοϋ Συντάγματος) έπί τοϋ Νομοσχεδίου τοϋ 'Υπουργείου
Κοινωνικών ('Υπηρεσιών «περί δωρεάν · μεταβιβάσεως
έκτάσεως τοϋ Θεραπευτηρίου Ψυχικών Παθήσεων Τεράς
Μονής Πέτρας Όλύμπου εις τό Ελληνικόν Δημόσιον
- καί διάθέσεώς της πρός άποκατάστασιν άκτημόνων
■ καλλιεργητών καί κτηνοτροφών».
-

Διά τών διατάξεων τοϋ ώς άνω σχεδίου νόμου, όρίζεται
ότι, 5Γ άποφάσεως τοϋ Δ. Σ. τοϋ Θεραπευτηρίου Ψυχικών
Παθήσεων Τεράς Μονής Πέτρας Όλύμπου έγκρινομένης
διά κοινής άποφάσεως ’ τών 'Υπουργών Οικονομικών,
ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ
.
Κοινωνικών 'Υπηρεσιών καί Γ εωργίας, έπιτρέπέται ή
Περί δωρεά/ μετάβιίάσεως έχτάτεως τοϋ θεραπευτηρίου Ψυ- λόγω δωρεάς μεταβίβασις κατά κυριότητα εις τό Ελλη
χικών Παθήσεων Τεράς Μονής Πέτρας Όλύμπου εις τό νικόν Δημόσιον έκτάσεως 15.000 στρεμμάτων καλλιερ'Εΐλληνιαόν Δημόσιον καί δια-ϋέτεώς της πρός άποκατάστα- σίμων καί βοσκήσιμων, έκ, τής „μείζονος τοιαύτης, άνη
σιν ά/.τημό/ων καλλιεργητών καί κτηνοτροφών.’
- —
κούσης είς τό ώς είρή’ται Θεραπευτήριον, πρός γεωργικήν
”,’Τ
ζ;·Υ·
' καί κτηνοτροφικήν άποκατάστασιν άκτημόνων γ'εωργών
••.ν.·
·.'
·
Άρ^ρον 1·. ·. ' λ . ■ ή
\ ·'·; καί κτηνοτρόφων τών όμόρών Συνοικισμών,’ προτιμωμένων
1.
Επιτρέπεται ή λόγω δωρεάς μεταβίβασις κατά κύριό·τών κατεχόντων καί. καλλιεργούντων τήν έκτασιν ταύτην
-ητα εις τό Ελληνικόν Δημόσιον έκτάσεως δέκα πέντε χιλιά έτεά δεκαετίαν πρό τής δημοσιεύσεως τοϋ νομοσχεδίου.
δων (15.000) στρεμμάτων καλλιεργησίμων καί βοσκήσιμων* Ό διαχωρισμός τής ώς άνωτέρω έκτάσεως γενήσσεται
κ μείζονος τοιαύτης άνηκούσης εις τό θεραπευτήριον Ψυχι ύπό 4/μελοϋς ’Επιτροπής, συγκροτούμενης δι’ άποφάσεως
κών Πα-3ήσεων Τεράς Μινής Πέτρας Όλύμπου, πρός γεωρ- . τοϋ οικείου Νομάρχου. Εις τά μέλη τής έν λ,όγω Επι
γικήν καί κτηνοτροφικήν άποκατάστασιν άκτημόνων καλλιερ τροπής ούδεμία άποζημίωσις καταβάλλεται.
γητών καί κτηνοτροφών άπό κοινού τών εγκατοίκων καί τών
Έκ τούτου δεν προκαλεΐται οικονομική τις έπίπτωσις
κατοίκων ομόρων Συνοικισμών, προτιμωμένων τών κατεχόν- έπί τοϋ Κρατικοϋ Προϋπολογισμοϋ.
των καί καλλιεργούντων έπί δεκαετίαν πρό τής δημοσιεύσεως
..·. Έν Άθήναις τή 21 Ιουλίου 1976
τού παρ όντος. Οί έπί τής .άνωτέρω έκτάσεως άποκα>3·ιστάμενοι
δεν οφείλουν τίμημα διά τον παραχωρη-3ησόμενον εις αυτούς
Ό Γενικός Διευθυντής ".’ /
·■ ’ .
κλήροτν.
·. .
· .
· ·
·,·
, · ' .
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
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