
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
Έ”ί τοϋ σχεδίου Νόμου «περί κτήσεως ύττό τοϋ Ελληνικού 

Δημοσίου τοϋ έν Άθήναις καί έττί της όδοϋ Έλευθ. Βε
νιζέλου 31 κειμένου άκινήτου, ιδιοκτησίας ’Οργανισμού 
Σιδηροδρόμων Ελλάδος (Ο.Σ.Ε.) καί καταργήσεως ένίων 
διατάξεων τοϋ Α.Ν. 263/1968 «περί τροποποιήσεως καί 
συμπληρώσεως των διατάξεων περί δημοσίων κτημάτων».

Προς τήν Βουλήν τών 'Ελλήνων
1. 1. Οί Σιδηρόδρομοι Ελληνικού Κράτους (Σ.Ε.Κ.) 

ειχον εις την χοήσιν αυτών τό έπι της όδοϋ Έλευθ. Βενιζέλου 
31 άκίνητον ιδιοκτησίας τοϋ Ελληνικού Δημοσίου, περιελ- 
θόν αύτω διά τοϋ άρθρου 1 της άπό 12/25 ’Ιανουάριου 1914 
συμβάσεως, συναφθείσης μεταξύ τοϋ Έλληνικοϋ Δημοσίου 
καί της έν Παρισίοις έδρευούσης Α.Ε. κατασκευών BATIG-
NOLLES.

2. Διά της ΰπ’ άριθ. 500 άπό 23 Μαΐου 1966 άποφάσεως 
τοϋ Κυβερνητικού Οικονομικού Συμβουλίου καί της ύπ’ άριθ. 
262 άπό 27 ’Ιουνίου 1969 τοιαύτης της ’Επιτροπής Συντονι
σμού Οικονομικής Πολιτικής, άπεφασίσθη ή χρηματοδό- 
τησις ΰπό τοϋ Ελληνικού Δημοσίου τών Σ.Ε.Κ., διά ποσού 
100.000.000 δραχμών προς άνέγερσιν ύπ’ αύτών κτιρίου

-επί ίδιοκτήτου-οίκοπέδου διά την στέγασιν τών υπηρεσιών των, 
ΰπό τον δρον 6τι μετά την άποπεράτωσιν τοϋ άνωτέρω κτι
ρίου ήθελεν έπιστραφή εις τό Δημόσιον τό άνωτέρω άκίνητον. 
■Ήδη, τό ποσόν τοϋτο κατεβλήθη πρός τον ώς άνω σκοπόν 
έξ ολοκλήρου, τό δέ κτίριον άπέπερατώθη.

3. Έν συνεχεία διά τοϋ ύπ’ άριθ. 674/1970 Ν.Δ. (Φ.Ε.Κ. 
192/1970 τ. A'.j συνεστήθη Ν.Π.Ι.Δ. ύπό την επωνυμίαν 
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ» (Ο. 
Σ.Ε.), είς τον όποιον διά τοϋ άρθρου 1 τοϋ Ν.Δ. 1116/1972 
(Φ.Ε.Κ. 27/72 τ. Α'.) περιήλθε κατά κυριότητα άπό 1 ’Ια
νουάριου 1971 άπασα ή άκίνητος περιουσία τοϋ Δημοσίου, 
της οποίας την χρήσιν είχον οί Σ.Ε.Κ. προ τής ημερομηνίας 
.ταύτης, επομένως καί τό επί τής όδοϋ Έλευθ. Βενιζέλου άριθ. 
31 άνω άκίνητον. '·

4. Δια τών άπό 11 Αύγούστου 1966 καί 19 ’Ιουνίου 1971 
άποφάσεων τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου τών Σ.Ε.Κ. καί 
τοϋ Ο.Σ.Ε. άντιστοίχως, άπεφασίσθη, δπως τό άνωτέρω 
άκίνητον τής όδοϋ Έλευθ. Βενιζέλου 31 έπιστραφή είς τό 
Δημόσιον.

.‘ 5. Τό Νομικόν Συμβούλιον τοϋ Κράτους, δπερ ήρωτήθη 
περί τοϋ νομίμου τρόπου περιελεύσεως τοϋ ώς είρηται άκι- 
νήτου είς τό Δημόσιον, διά τής ύπ’ άριθ. 903 άπό 22 Νοεμ. 
72 γνωμοδοτήσεως αύτοϋ έγνωμοδότησεν δτι ύπό τοϋ Δη
μόσιου δέν δύναται νά καταρτισθή έπαχθής δικαιοπραξία 
άνευ νόμου προβλέποντος ταύτην, καθ’ δσον συμφώνως πρός 
την διάταξιν τοϋ άρθρου 83 τοϋ Ν.Δ. 321/1969 «Συμβάσεις 
διά τών οποίων δημιουργοϋνται υποχρεώσεις είς βάρος τοϋ 
Δημοσίου, δέν δύναται νά συνομολ.ογηθοϋν έφ’ δσον δέν προ- 
βλέπονται ύπό γενικών ή ειδικών διατάξεων».

6. Έν δψει τών άνωτέρω καί προκειμένου νά μεταβιβα- 
σθή ύπό τοϋ Ο.Σ.Ε. είς τό Δημόσιον τό έπί τής όδοϋ Έλευθ. 
Βενιζέλου 31 ώς άνω άκίνητον ιδιοκτησίας τοϋ ρηθέντος 
’Οργανισμού, κατηρτίσθη τό ύποβαλλόμενον σχέδιον Νόμου, 
διά τοϋ άρθρου 1 τοϋ όποιου προβλέπεται ή συνομολόγησις 
τής συμβάσεως μεταβιβάσεως καί εξουσιοδοτείται ό ‘Τπουρ- 
γός τών Οικονομικών, ώς νόμιμος εκπρόσωπος τοϋ Δημοσίου, 
ή ο ύπ* αύτοϋ όρισθησόμενος ύπάλληλος διά την, μετά τοϋ 
ύπό τοϋ Ο.Σ.Ε. όρισθησομένου ώσαύτως εκπροσώπου, κα- 
τάρτισιν καί υπογραφήν τοϋ περί ταύτης οικείου συμβολαίου. 
Ωσαύτως, διά τοϋ άρθρου 2 τοϋ σχεδίου τούτου προβλέπεται 
ή άπαλλαγή τής συμβάσεως μεταβιβάσεως άπό παντός φό
ρου, τέλους ή δικαιώματος ύπέρ τρίτου, ώς καί ό περιορισμός

τών δικαιωμάτων τοϋ Συμβολαιογράφου, δστις θά σύνταξη 
τό οίκεΐον συμβόλαιον.

II. 1. Διά τοϋ άρθρου 6 τοϋ Α.Ν. 263/1968 «περί τρο
ποποιήσεως καί συμπληρώσεως τών διατάξεων περί δημο
σίων κτημάτων» προεβλέπετο δπως, έπί έκποιήσεως άκινή- 
των έν γένει, οί συμβαλλόμενοι δηλώσιν είς τον άναλαβόντα 
τήν σύνταξιν τοϋ συμβολαίου συμβολαιογράφον, έάν τό έκ- 
ποιούμενον άκίνητον κεΐται ή μη είς άκτΐνα 500 μέτρων άπό 
τής άκτής, έν καταφατική δέ περιπτώσει προσάγωσι καί 
βεβαίωσιν τοϋ άρμοδίου Οίκον. ’Εφόρου, περί άνυπαρξίας 
δικαιωμάτων τοϋ Δημοσίου έπί τοϋ έκποιουμένου άκινήτου.

■ Τά συντασσόμενα συμβόλ.αια άνευ τής βεβαιώσεως τοϋ 
Οίκον. Εφόρου, ώς καί τά μη μνημονεύοντα τήν, κατά τ’ ά
νωτέρω, δήλωσιν ή περιέχοντα άναληθή τοιαύτην ήσαν άπο- 
λύτως άκυρα.

Σκοπός τής είρημένης διατάξεως ήτο ή προστασία τών 
παραλιακών δημοσίων κτημάτων.

2. Επειδή ή ώς άνω διάταξις ένεφάνισεν έν τή πράξει 
δυσχερείας, καθ’ δσον άφορα τήν διαδικασίαν χορηγήσεως 
τής ώς άνω βεβαιώσεως ύπό τών Οίκον. Εφόρων, άντικατε- 
στάθη διά τοϋ μεταγενεστέρου Α.Ν. 317/6S «περί τροπο
ποιήσεως καί συμπληρώσεως ένίων διατάξεων τοϋ Α.Ν. 
263/68 «περί δημοσίων κτημάτων», δι’ ούάπηλλάγησαν οί 
συμβαλλόμενοι τής ύποχρεώσεως προσκομίσεως τής είρη
μένης βεβαιώσεως τοϋ Οίκον. Εφόρου τά δ’ έν τώ μεταξύ 
συνταχθέντα άνευ τής βεβαιώσεως συμβόλαια έθεωρήθησαν 
ισχυρά. Παρέμεινεν δμως είσέτι ή ύποχρέωσις τής, κατά τ’ ά
νωτέρω, δηλώσεως τών συμβαλλομένων, μέ τάς αύτάς συ
νέπειας.

3. ’Αλλά καί πάλιν δμως ή διατήρησις τής άνωτέρω ύπο
χρεώσεως, νά προβαίνουν δηλονότι οί συμβαλλόμενοι έπί 
ποινή άκυρότητος τοϋ συμβολαίου είς τήν ρηθεϊσαν δήλώσιν, 
ώς διεπιστώθη έκ τής μέχρι σήμερον έφαρμογής, ούδόλως 
συνέβαλεν είς τήν ύπό τοϋ Δημοσίου καταβαλλομένην προ
σπάθειαν πρός διασφάλισιν τών συμφερόντων του έπί τών 
παραλιακών έκτάσεων. Άντιθέτως μάλιστα έδημιούργησε 
καί δημιουργεί προβλήματα καί νομικάς άμφιβολίας περί 
τήν κυριότητα ού μόνον άστικών άλλά καί αγροτικών άκι- 
νήτων,λόγω τής ένδεχομένης έξ άγνοιας παραλείψεως τής 
μνείας τής δηλώσεως περί τής άποστάσεως τούτων άπό 
τής θαλάσσης. Καί ένώ, ώς άνωτέρω έξετέθη, ή περί ής 
πρόκειται διάταξις ούδέν άποδίδει, είναι άντιθέτως βέβαιον, 
δτι κλονίζει άνευ άποχρώντος λόγου τό κύρος τών συναλ
λαγών. Πέραν τούτου ή διάταξις αΰτη έγένετο πρόξενος 
άκυρότητος πληθύος συμβολαίων καί δημιουργίας διενέ
ξεων καί αισθήματος άνασφαλείας έπί τής περιουσιακής 
καταστάσεως τών πολιτών.

4. Έν δψει τών άνωτέρω διά τοϋ άρθρου 3 τοϋ ύποβαλ- 
λομένου σχεδίου νόμου προβλέπεται ή κατάργησις άναδρο- 
μικώς τών ώς άνω διατάξεων έπί τώ τέλει δπως καί τά 
καταρτισθέντα ήδη, άνευ τής περί ής ό λόγος δηλώσεως, 
συμβόλαια καταστούν έγκυρα, άφ’ ής ταϋτα κατηρτίσθησαν, 
πρός άρσιν καί τών δυσμενών συνεπειών είς βάρος τών 
συμβληθέντων είς τά συμβόλαια ταϋτα προσώπων.

III. Είς τον σκοπόν τούτον άποβλέπει τό ύποβαλλόμενον 
'Τμΐν σχέδιον Νόμου, τό όποιον έχομεν τήν τιμήν νά παρα- 
καλέσωμεν, δπως περιβάλητε διά τής Ύμετέρας έγκρίσεως.

Έν Άθήναις τή 19 Αύγούστου 1975.
Οί ‘Υπουργοί

Έπί τών Οικονομικών Έτί τών Μεταφορών καί Επικοινωνιών 
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Έκί τής Δικαιοσύνης 
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