
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόμου "Κύρωση της μεταξύ του Ελληνικού 
Δημοσίου και του τέως Βασιλέως Κωνσταντίνου σύμβασης, 
που καταρτίσθηκε με την υπ' αριθμ. 10573/1992 πράξη 
της σιιμβ/φου Αθηνών Στυλιανής Χαντζιάρο-λέλη"

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

!. Η από πολλά χρόνια εκκρεμούσα ρύθμιση των σχέσεων 
Πολιτείας και μελών της τέως Βασιλικής οικογένειας της 
Ελλάδος εξαιτίας φορολογικών χρεών, που μέσω παλαιό- 
τερου σχετικού σχεδίου σύμβασης μεταξύ τους, αντί να 
πραγματοποιείται, ανπθέτως αποδείκνυε έντονα την ανο- 
ποφασισπκότητα και τη δυσπιστία του ενός μέρους προς 
το άλλο, όσο και την εκτίμηση, από πλευράς Πολιτείας, ότι 
η σχεδιαζόμενη τότε συμβατική ρύθμιση δεν ήταν ικανο
ποιητική οικονομικά γι' αυτήν, επιτυγχάνεται ήδη με την 
υπογραφή της φερόμενης προς κύρωση σύμβασης (πράξη 
10573/1992 τηο συμβ/φου Αθηνών Στυλιανής Χαντζιάρα- 
Λέλη) με περιεχόμενο σαφές και ικανοποιητικό, κυρίως για 
την Πολιτεία, που επί τόσα χρόνια δεν προέβαινε σε καμιά 
ενέργεια ουσιαστικής ικανοποίησης των απαιτήσεών της.

II. Κατ' αρχήν, η κύρωση αυτής της σύμβασης είναι 
αναγκαία, διότι περιέχει αγορά ακινήτου από το Δημόσιο, 
που χωρίς νόμο δεν επιτρέπεται. Επίσης, γιατί προβλέπο- 
νται τόσο διαδικαστικές ενέργειες και αποτελέσματα αυτών, 
καθ' όσον αφορά ειδικό την κατάργηση εκκρεμών φορολο
γικών δικών, τον τρόπο και το χρόνο εξόφλησης σε 
συνέχεια των με τον τρόπο αυτόν προκυπτουσών και των 
ήδη υπαρχουσών υποχρεώσεων των μελών της τέως 
βασιλικής οικογένειας, όσο και άλλες σχετικές, δευτερεύου- 
σας σημασίας, διαδικαστικές λεπτομέρειες. Επιπλέον δια 
της συμβάσεως αυτής ετερματίσθηκαν, καθ' όσον αφορά 
το παρελθόν, εκκρεμείς φορολογικές αμφισβητήσεις που 
είχαν λάβει τη μορφή δικαστικών φορολογικών διαφορών.

Ανάγκη νομοθετικής κύρωσης προέκυψε και από την 
προβλεπόμενη κατάτμηση της έκτασης του κτήματος 
Τατοίου, μέσω της μεταβίβασης προς το Δημόσιο τμήματος 
δάσους ή δασικής έκτασης και της μεταβίβασης υπόλοιπης 
όμοιας έκτασης είτε σε συνιστώμενο κοινωφελές ίδρυμα, 
είτε σε υφιστάμενο ήδη κοινωφελές ίδρυμα.

Τέλος, αναπόφευκτη κατέστη η νομοθετική κύρωση της 
σύμβασης αυτής, διότι παρέχει κάποιες φορολογικές 
απαλλαγές προς κοινωφελή ιδρύματα.

III. Η σύμβαση αυτή έχει ως βασικά χαρακτηριστικά, αφ' 
ενός το ποσό της περάτωσης μιας εκκρεμότητας, που 
συζητείται αλλά δεν επιλύεται επί σειρά ετών, με αναβολές 
και αμφιταλαντεύσεις, ως εσημειώθη, αφ' ετέρου το συμ
φέρον του Δημοσίου, διότι, όχι μόνο θα εισπράξει τελικά 
τούτο ό,τι δικαιούται πράγματι από εκκρεμείς φορολογικές 
πράξεις ή δικαστικές αποφάσεις, ή και από εκκρεμείς ήδη 
βεβαιωμένες συναφείς απαιτήσεις του, αλλά κυρίως γιατί 
τούτο θα επιτευχθεί σε χρήμο, όπως πράγματι πρέπει και 
ωφελεί, και όχι σε είδος kci μάλιστα με την απόκτηση 
ακινήτων των οποίων η χρησμότητα οικονομικά για το 
Δημόσιο είναι πάντοτε υπό αμφισβήτηση και προβληματική.

IV. Δεν γίνεται καμία παραχώρηση και καμία απεμπόληση 
συμφέροντος του Δημοσίου, κατά την αληθή έννοια της 
γραμματικής διατύπωσης των όρων της προς κύρωση 
σύμβασης, αλλά και κατά τη λογική εκτίμηση του αποτελέ
σματος αυτών.

V. Το Δημόσιο αγοράζει 200 περίπου στρέμματα, χρήσιμα 
σ' αυτό, συνιστάται κοινωφελές ίδρυμα υπό του τέως 
βασιλέως Κωνσταντίνου προς διαχείριση, ανάπτυξη και 
καλύτερη αξιοποίηση ‘του δάσους Τατοίου’ και προτείνεται 
υπό τούτου δωρεά προς έτερο κοινωφελές ίδρυμα έκτασης

400 περίπου στρεμμάτων δάσους, με αποκλειστικό σκοπό 
την ανέγερση και λειτουργέ από το ίδρυμα, εντός 
ορισμένης προθεσμίας, νοσοκομειακής και ιατρικής ερευ
νητικής μονάδας, κυρίως για παιδικές παθήσεις, έργο γα 
το οποίο, ας σημειωθεί, η δαπάνη του δωρεοδόχου 
ιδρύματος υπολογίζεται να ανέλθει σε πολλά δισεκατομμύ
ρια, με εισαγωγή συναλλάγματος και για την αντιμετώπιση 
βασικής κοινωνικής ανάγκης γα τη νοσοκομειακή περίθαλψη 
και ιατρική γενικά πρόνοια στη Χώρα μας.

VI. Αυτά είναι τα κύρια χαρακτηριστικά και ενδιαφέροντα 
σημεία της φερόμενης προς κύρωση σύμβασης.

Για τους εκτεθέντες λόγους είναι φανερό το συμφέρον 
της Πολιτείας να κυρωθεί και να αποκτήσει νομική ύπαρξη 
η προκειμένη σύμβαση και η εκτίμηση αυτή εκφράζεται με 
το εισαγόμενο νομοσχέδιο.

Αθήνα, 24 Αυγούστου 1992 
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Κύρωση της μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του 
τέως Βασιλέως Κωνσταντίνου σύμβασης, που καταρτί
σθηκε με την υπ' αριθμ. 10573/1992 πράξη της συμβ/φου 
Αθηνών Στυλιανής Χαντζιάρο-λέλη

Άρθρο 1

Κυρούται από 3 Ιουνίου 1992 η υπ' αριθμ. 10573/1992 
πράξη της συμβολαιογράφου Αθηνών Στυλιανής Χαντζιά- 
ρα-Λέλη και από την πιο πάνω χρονολογία έχουν ισχύ 
νόμου οι περιεχόμενες σ' αυτή δικαιοπραξές, καθώς και 
το λοιπό περιεχόμενο της πράξης αυτής, ιδία οι προβλε- 
πόμενες με αυτή φορολογικές και άλλες απαλλαγές και 
ατέλειες, οι ενεργούμενες με αυτήν κατατμήσεις δασικής 
έκτασης, η προβλεπόμενη με αυτήν ιδιαίτερη χρήση των 
τμημάτων της εν λόγω έκτασης κ.λπ..

Το κυρούμενο περιεχόμενο της ως άνω πράξης έχει ως 
ακολούθως:

‘ΑΡΙΘΜΟΣ -10.573-
1) ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΞΙΑΣ ΔΡΑΧΜΩΝ - 

460.000.000-
2) ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΙΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΔΩΡΕΑΣ 

ΕΝ ΖΩΗ ΔΑΣΟΤΕΜΑΧΙΟΥ ΚΑΙ
3) ΣΥΣΤΑΣ1Σ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
Εις την Αθήνα σήμερα την τρίτην (3ην) του μηνός Ιουνίου, 

του έτους χίλια εννιακόσια ενενήντα δύο (1992), ημέρο 
Τετάρτη και στο εδώ και επί της οδού Καραγεώργη Σερβίας 
αριθμός 10 κείμενο Υπουργείο των Οικονομικών, στον 3ο 
όροφο, στο γραφείο του κ. Υπουργού των Οικονομικών, 
όπου αφού κλήθηκα, προσήλθα γα την υπογραφή του 
παρόντος συμβολαίου, ενώπιον εμού της Συμβολαιογράφου 
Αθηνών ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ συζύγου Σωτηρίου ΧΑΝΤΖΙΑΡΑ το 
γένος Παντελή ΛΕΛΗ, εδρευούσης εις την Αθήνα, οδός 
Ακαδημές αρ. 84, ενεμφανίσθησαν οι μη εξαιρούμενοι από 
το νόμο αφ ενός ο κ. Μάριος-Ιωάννης Σταυρίδης του 
Νικολάου και της Ευθαλίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα, 
Αντιναύαρχος Π.Ν. ε.α., κάτοικος Ψυχικού Αττικής, οδός 
Γύζη αριθμός 18, κάτοχος του με αριθμό Κ-362817/


