
τοΰ σχεδίου Νόμου «πΐρί ρυθμίσεω; δεμάτων τινών
άφορώντων εις ταμ αναγκαστικός απαλλοτριώσεις προς
δημιουργίαν — ολιτικοΰ αεροδρομίου Σπατών».

Πρός τήν Βουλήν ιών 'Ελλήνων
Έπί των αναγκαστικών άπαλλοτριώσεων διά την δη

μιουργίαν τοΰ νέου διεθνούς πολιτικοΰ αεροδρομίου εις τήν 
περιφέρειαν των Δήμων Σπάτων, Παιανίας και Κορωττίου 
’Αττικής, — ροέκυψαν σημαντικά προβλήματα έν σχέσει 
•ji την διαδικασίαν άναγνωρίσεως των δικαιούχων της 
άποζημιώσεως.

Κατά τήν μεσολαβήσασαν ξενικήν κατοχήν της χώρας 
κατεστράφησαν έξ ολοκλήρου έξ εμπρησμού τά άρχεϊα τοΰ 
Υποθηκοφυλακείου καί των Συμβολαιογραφείων Κρωπίας, 
με αποτέλεσμα τήν ΰπαρξιν άντικειμενικής αδυναμίας διά 
τήν άπόδειξιν της κυριότητος ή άλλων έμπραγμάτων δι
καιωμάτων επί των ακινήτων της περιοχής ταύτης έκ μέρους 
μεγάλου άριθμοϋ κατοίκων.

Πρός ύπερκίκησιν τής ώς άνω έμφανισθείσης αδυναμίας 
υποβάλλεται ϋπό τήν κρίσιν τής Βουλής το παρόν σχέδιον 
Νόμου.

Δέον δέ νά σημειωθή ότι και κατά τό παρελθόν, έπί άπαλ- 
λοτριώσεων μεγάλης σημασίας καί έκτάσεως, έλήφθησαν 
υπό τής Πολιτείας ειδικά μέτρα διά τήν άπλούστευσιν 
τής διαδικασίας τής άπαλλοτριώσεως καί τήν έξασφάλισιν 
τής ίκανοποιήσεως των καθ’ ών ή άπαλλοτρίωσις, ώς ό Ν. 
2000/1952 προκειμένου περί τής άπαλλοτριώσεως διά τήν 
δημιουργίαν στρατιωτικού αεροδρομίου Τυμπακίου Κρήτης, 
τό Ν.Δ. 3828/1958 «περί άποκαταστάσεως τής οικονομίας 
των έκ των υδροηλεκτρικών έργων Ταυρωποϋ (Μέγδοβα) 
θίγόμενων».

Είδικώτερον υπό τών κατ’ ιδίαν άρθρων τοΰ προτεινομέ- 
νου νομοσχεδίου προβλέπονται τά έξής :

α) 'Υπό τοΰ άρθρου 1 παρέχεται ή δυνατότης είς τό 
δικαστήριον όπως, άν τοϋτο δέν πείθεται περί τής κυριότη
τος ή άλλων έμπραγμάτων δικαιωμάτων έπί τοΰ άπαλλο- 
τριουμένου άκινήτου, αναγνώριση ώς δικαιούχον τής άπο- 
ζημιώσεως τον νομέα τοΰ άκινήτου ή τον άσκούντα διανοία 
δικαιούχου έμπράγματον δικαίωμα έπ’ αύτοΰ. Ύπό τοΰ 
ίδιου άρθρου λαμβάνεται μέριμνα διά τήν έπιφύλαξιν τών 
τυχόν υφισταμένων έπί τοΰ άπαλλοτριουμένου άκινήτου 
δικαιωμάτων τρίτων, έν περιπτώσει καταβολής άποζημιώ- 
σεως εις τον ώς δικαιούχον άναγνωρισθέντα.

β) 'Υπό τοΰ άρθρου 2 προβλέπεται ή δυνατότης ποφα- 
δόσεως ύπό τών άξιούντων δικαιώματα έπί τοΰ άπαλλο- 
τριουμένου είς τόν ένεργοϋντα τήν κτηματογράφησιν, έν 
ελλείψει ή άνεπαρκεία άποδεικτικών τίτλων, δηλώσεως 
κατά τό Ν.Δ. 105/1969, ώς καί ένόρκου βεβαιώσεως δύο 
τουλάχιστον μαρτύρων ένώπτον εϊρηνοδίκου ή συμβολαιο
γράφου περί τής ύπό τούτων καί τών δικαιοπαρόχων των, 
ίιανοία κυρίου ή δικαιούχου άσκήσεως τής νομής ή τοΰ 
ίξιουμένου έμπραγμάτου δικαιώματος έπί τοΰ άπαλλοτριου- 
ιένου, άπό 20ετίας τουλάχιστον. Ύπό τοΰ αύτοΰ άρθρου 
π;βάλλεται ύποχρέωσις τών άξιούντων δικαιώματα άπο
ζημιώσεως όπως κοινοποιήσουν τήν περί άναγνωρίσεως 
των ώς δικαιούχων αΐτησίν των, έπί ποινή άπαραδέκτου 
ταύτης, πρός τόν Δήμαρχον ή τόν Πρόεδρον τής Κοινότητος 
τις τήν περιφέρειαν τοΰ όποιου κεϊται τό άπαλλ.οτριωθέν 
ίκίνητον, πρός γνώσιν παντός ένδιαφερομένου.

γ) Διά τοΰ άρθρου 3 θεσπίζεται κίνητρον διά τήν συνέ- 
ισιν ύπό τών καθ’ ών ή άπαλλοτρίωσις τής αγροτικής 
ων οικονομίας. Πρός τούτο ορίζεται δ·π αί ύπό τών 

■υχόντων τής, ένεκα τών κατά τόν παρόντα νόμον άπαλλθ
ειώσεων, άποζημιώσεως άγοραί αγροτικών άκινήτων, 
παλλάσσονται τοΰ φόρου μεταβιβάσεως καί παντός έτέρου 
καιώματος ή τέλ.ους ύπέρ τοΰ Δημοσίου διά τό μέχρι 
οΰ ποσοΰ τής άποζημιώσεως μέρος τής άξίας τοΰ άγορα- 
ομένου.

ιζ,· ο προς τον αυτόν σκοπον συνεχισεως τού νεωονι- 
κου επαγγέλαατοί ύπό τών καθ’ ών ή άπαλλοτρίωσις πεοιε- 
λήφθη εις τό νομοσχέδιον καί τό άρθρον 4, διά τοΰ όποιου 
προβλ.επεται ότι είς τους αναγνωριζόμενους δικαιούχους 
απο^ημιωσεως, οί όποιοι έχουν ώς κύριον έπάγγελιια τήν 
γεωργίαν, δύναται νά παραχωροΰνται κατόπιν αιτήσεως 
τών δικαιούχων, αντί χρηματικής άποζημιώσεως, άδιάθετοι 
καλλνίεργήσιμοι γαΐαι τοΰ Δημοσίου, αντιστοίχου πρός τό 
απαλλοτριωθέν άκινητον άξιος. Αί τοιαΰται παραχωρήσεις 
δέν ύπόκεινται είς φόρον μεταβιβάσεως άκινήτων ή είς 
έτερον δικαίωμα ή τέλος ύπέρ τοΰ Δημοσίου.

Ταΰτα σκοποΰνται διά τοΰ ύπό κρίσιν σχεδίου Νόυου, 
το οποίον έχομεν τήν τιμήν νά ύποβάλωμεν είς τήν Βουλήν 
και να παρακαλέσωμεν διά τήν ψήφισίν του.

Έν Άθήναις τή 24 ’Ιουνίου 1978 
Οί Υπουργοί

Δικαιοσύνης Οικονομικών
ΓΕΩΡΓ. ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΑΘ. ΚΑΝΈΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ

Περί ρυθμισεως δεμάτων τινών άφορώντων είς τάς αναγ
καστικός απαλλοτριώσεις πρός δημιουργίαν πολιτικού αε
ροδρομίου Σπάτων.

Άρθρον 1.
1. Έπί τών αναγκαστικών απαλλοτριώσεων πρός δημιουρ

γίαν πολιτικού αεροδρομίου Σπάτων, τό κατά τό άρθρον 26 
τοΰ Ν.Δ. 797/1971 «περί αναγκαστικών απαλλοτριώσεων», 
αρμόδιον δικαστήριον, άν δεν πείθεται περί τής κυριότητος ή 
άλλων έμπραγμάτων έπί τού άπαλλοτριουμένου άκινήτου δι
καιωμάτων, είτε λόγω μή πληρότητος τών προσκομιζομένων 
στοιχείων, είτε συνέπεια άμφισεητήσεως τούτων παρά τού Δη
μοσίου ή τρίτων, αναγνωρίζει ώς δικαιούχον τής άποζημιώ- 
σεως τόν νομέα τούτου ή τόν άσκοΰντα διανοία δικαιούχου εμ
πράγματον δικαίωμα έπ’ αύτοΰ.

2. Τό Δημόσιον και τό Ταμείον Παρακαταθηκών καί Δα
νείων, καταόαλόντα τήν άποζημίωσιν εις τούς κατά τήν προ- 
ηγουμένην παράγραφον διχαστικώς άναγνωρισθέντας δικαιού
χους, απαλλάσσονται πόσης ύποχρεώσεως καί ευθύνης έναντι 
οίουδήποτε τρίτου διεκδικητού ή έμφανίζοντος έαυτόν ώς έν 
όλω ή έν μέρει αληθή δικαιούχον, διατηρουμένης μόνης τής 
έναντι τών τελευταίων τούτων ευθύνης τοΰ είσπράξαντος τήν 
άποζημίωσιν.

3. Διάδικοι είς τήν δίκην προσδιορισμού άποζημιώσεως 
τών κοιτά τόν παρόντα νόμον απαλλοτριώσεων είναι, εκτός 
τών έν άρθρω 14 παρ. 1 τού ΝΑ. 797/1971 άναφερομένων 
καί έ νομεύς τού άπαλλοτριουμένου, ώς καί οί άσκούντες διά
νοια δικαιούχου έπράγματον δικαίωμα έπ’ αύτοΰ.

'Αρθρον 2.
1. Έπί τών κατά τόν παρόντα νόμον απαλλοτριώσεων, χάς 

άξιων δικαιώματα έπνποΰ άπαλλοτριουμένου δύναται, έν ελ
λείψει ή άνεπαρκεία τίτλων άποδεικνυόντων τήν έπί τούτου 
κυριότητα του, ή έτερον εμπράγματον δικαίωμα έπ’ αύτοΰ, νά 
ταραδώση εις τόν, κατά τό άρθρον 24 τού ΝΑ. 797/1971, 
ένεργοϋντα τήν κτηματογράφησιν, υπεύθυνον, κατά τάς δια
τάξεις τού ΝΑ. 105/1969 «περί ατομικής ευθύνης τού δη- 
λοΰντος ή όεόαιούντος», δήλωσιν περί τής ύπό τούτου καί 
τών δικαιοπαρόχων του διανοία κυρίου ή δικαιούχου άσκή
σεως τής νομής ή τού άξιουμένου έπί τού άπαλλοτριουμένου 
έμπραγμάτου δικαιώματος άπό 20 τουλάχιστον ετών, άνευ 
διεκδικήσεως ύπό τού Δημοσίου, ώς καί ένορκον περί τούτου 
όεόαίωσπ» δύο, τουλάχιστον, μαρτύρων ενώπιον είρηνοδικου η 
συμόολα ι ογρ άφου.

2. Οί κατά τήν χροηγουμένην χαράγραφον άξιοΰντες δι
καίωμα άποζημιώσεως, ύχοχρεούνται όπως κοινοποιήσουν τήν


