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Έζι τού σχεδίου Νόμου «ζερίάντιχατ,αστάσεως τής ζαρα
γρ άφου 3 ηοΰ άρθρου 18 τού Ν.Δ. 797/71 «ζερί άναγκα-

— στιχών άζαλλοτρ ιώσεων». ,

Προς την Βουλήν τών 'Ελλήνων

Δ-.ά τοΰ άρθρου μόνου τοΰ Ν.Δ. 351/1974 «ζερί τού τρό- 
-ου χλητεύσεως έν δικαστηρίω, έζι άζαλλοτριώσεως ένθα οι 
δικαιούχοι ύζερβαίνουν τούς έκατόν», ζροσετέθη έδάφιον εις 
την ζαρ. 3 τού άρθρου 18 τού ^Ν. Δ/τος 797/1971 «ζερί
αναγκαστικών άζαλλοτριωσεων», έχον ουτω.

«Έξαιρέτικώς, έζι άζαλλοτριωσεων έν αίς, ό, χατά τον 
οίχείον χτηματολογιχον ζινακα εκαστης αζαλλοτριωτικής 
ζράξεως, άριθμός των εικαζόμενων δικαιούχων ύζερβαίνει 
τους εκατόν (100), η εζιβαλλομενη χατα τας διατάζεις τοΰ 
ζαρόντος Ν. Διατάγματος ένώζιον. των δικαστηρίων χλήτευ- 
σις τούτων, γίνεται διά τής, Τατο Ιδθ.ημέρου τουλάχιστον άτό 
τής δικασίμου, τοιχοχοΧΧήσεως τοΰ ζρός έζίδοσιν δικογράφου 
είς τε τό κατάστημα τού ζρός δ άζευθύνεται τούτο Δικα
στηρίου χαΐ είς τό κατάστημα τοΰ Δήμου ή τής Κοινότητας 
έν τή ζεριφερεία τών όζοιων χείνται τά άζαλλοτρ ιωθεντα, 
συν τασσόμενης ζερί τούτης έκθέσεως ύζό τοΰ διχαστικού 
Γραμματέως και τού. Γραμματέως τού Δήμου ή τής Κοινότη
τας άντιστοίχως καί τής δημοσιεύσεως, διά δύο ημερησίων 
’Αθηναϊκών έφημερίδων είς δύο χατά συνέχειαν φύλλα αύτών, 
είδοζοιήσεως ζρός τους δικαιούχους άναφερούσης τό Δικα- 
στήριον είς δ άζευθύνεται τό δικόγραφον, την γενομένην τοι- 
χοκόΧΧησιν τού τελευταίου, τό είδος, την δικάσιμον καί ζερί- 
ληψιν τού αιτήματος αύτού καί ζερίληψιν τής άζαλλοτριωτι- 
*ής ζράςεως».

Τό έδάφιον τούτο σκοζεί, ζροδήλως, είς την διευκόλυνσιν 
και έζιτάχυνίσιν τής διαδικασίας ζροσδιορισμού ύζό τών δι
καστηρίων, τής άζοζημιώσεως καί άναγνωρίσεως τών δικαιού
χων τής άζαλλοτριώσεως. Δεν άντιμετωζίζεται όμως δια τής 
άνω διατάξεως καί ή ζερίζτωσις άρνήσεως ή άδυναμ'ιας τί
νος τών ανωτέρω οργάνων, δζως ζαραλάβουν τό . έζιδοτεον_ 
έγγραφον, τοιχοκοΧλήσουν τούτο καί ζροβούν είς την σύντα- 
ξιν τής οικείας έκθέσεως (τοιχοχοΧΧήσεως). Τό κενόν τού
το σκοζρί νά ζΧηρώση ή ΰζό φήφισιιν διάταςις.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ ζέντε ημέρας ζρό ταύτης. Έάν ό ζρός δν ή έζιδοσις τυγχχ<·.„ 
κάτοικος άΧΧοδαζής ή αγνώστου διαμονής, ή ζροθεσμια αυτή 
έζιδόσεως είναι τριάκοντα ήμερων ζρό τής δικασίμου, έφαρ- 
μοζομένων κατά τά Χοιζά τών σχετικών ζερί έζιδόσεως δια
τάσεων τού Κώδικος Πολιτικής Δικονομίας καί ζαρατεινομέ- 
νου άναλέγως, έν τοιαύτη ζεριζτώσει. τού χρόνου ζροσδιορισμού 
τής δικασίμου.

Εξαιρέτικώς. έζι άζαλλοτριώσεων έν αίς ό. κατά τον οί- 
κεΐον χτηματολογιχον ζίνακα έκάστης άζαλλοτριωτικής ζρά
ξεως, άριθμός τών εικαζόμενων δικαιούχων ύζερβαίνει τούς 
έκατόν (100). ή έζιβαλλομένη κατά τάς διατάσεις τού ζα- 
ρόντος Ν. Δ/τος ένώζιον τών Δικαστηρίων κλήτευσις τού
των γίνεται διά τής, ζρό δεκαζενθημέρου τουλάχιστον άζό 
τής δικασίμου, τοιχοχοΧΧήσεως τού ζρός έζίδοσιν δικογράφου 
είς τε τό κατάστημα τού ζρός ο άζευ-3ύνεται τούτο Δικ.αστη- 
ρίου καί είς τό κατάστημα τού Δήμου ή τής Κοινότητος, έν 
τή ζεριφερεία τών όζοίων χείνται τα άζαλλοτριωθεντα, συν- 
τασσομένης ζερί ταύτης έκθέσεως ύζό τού διχαστικού γραμ
ματέως καί τού γραμματέως τού Δήμου ή τής Κοινότητος 
άντιστοίχως. καί τής δημοσιεύσεως, διά δύο ημερησίων ά·3η- 
ναίκ.ών έφημερίδων είς δύο κατά συνέχειαν φύλλα αύτών, είδο- 
ζοιήσεως ζρός τους δικαιούχους, .άναφερούσης τό’ Δικαστήριο·/ 

.είς δ άζευθύνεται τό δικόγραφο·/ την γενομένην τοιχοκόλλη- 
σιν, τό είδος, την δικάσιμον καί ζερίληφιν τού αιτήματος αύτού' 
καί ζερίληφιν .τής άζαΧΧοτ-ριωτικής ζράξεως, — ------------ — -

Αντί τής κατά τό ζροηγούμενον έΕάφιο-υ τοιχοχοΧΧήσεως 
τού ζρός έζίδοσιν δικογράφου, δύναται τούτο νά έζικοΧΧη-3ή 
είς την θύρχ; τών αύτών καταστημάτων ύζό δικαστικού έζι- 
μελητού, έζι ζαρουσία ενός μάρτυρος. συντασσομένης έκθέ- 
σεως». ' · ' ·

Άρ·3ρον ,2.
Ή ισχύς τού ζαρόντος άρχεται άζό 1 ’Ιανουάριου 1976. 

’Εν Αθηναία τή 23 ’Οκτωβρίου 1976
·. * ν " '· · Οι 'Τζουργοί

’ ' Δικαιοσύνης ' ■· Οικονομικών
Κ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ .. Ε. ΔΕΒΑΕΤΟΓΛΟΤ

Άρι-3. 13S/34/1976

Διά τής ύζό ψήφϋσιν διατάξεως ούδεμία ουσιώδης έζιβά- 
ρυνσις έζέρχεται είς τον Κρατικόν Προϋζολογισμόν.

„ ’Εν Ά-3ήναις τή 23 ’Οκτωβρίου 1976
Ui 'Τζουργοί

Δικαιοσύνης Οικονομικών
Κ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ Ε. ΔΕΒΑΕΤΟΓΛΟΤ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΓ
Περί άντικαταστάσεως ζαραγράφου 3 τού άρθρου 18 "τοΟ 

Ν.Δ. 797/71 «ζερί αναγκαστικών άζαΧΧοτριώσεων».

Άρθρον ί. ,
-Ή ζαράγραφος 3 τού άρθρου 18 τού Ν.Δ. 797/1971, ώς 

αΰτη συνεζληρώ-3η ύζό τού. άρ.-Spου μόνου τοΰ Ν. Δ/τος 351/ 
1974, αντικαθίσταται ώς άκολούθως:

«3. Ό αρμόδιος Πρωτόδικης ζροσδιορίζει ζάραυτα δικάσι
μον ζρος συζήτησιν τής αίτήσεως καί ώραν, είς χρόνον μή δυ- 
νάμενον νά είναι βραχύτερος τών δέκα ούδέ μεγαλύτερος τών 
εικοσιν ημερών άζό τής κατα-3έσεως τχύτης, διατάσσει δέ άμα 
τήν,-έζιμελεία τοΰ αίτοϋντος, έζίδοσιν είς ζάντα ενδιαφερό
μενον αντιγράφου τής αίτήσεως μετά τής ζράξεως ζροσδιορι- 
σμοΰ τής δικχσίμου καί χλήσεως ζρός έμφάνισιν κατ’ άρχήν,

ΕΚΘΕΣΙΣ
Τού Γενικού Λογοστηρίου τού Κράτους (άρύρον 75, ζαράγρ. 1 

τού Συντάγματος) έζι τού σχεδίου. Νόμου τού ’Τζουργείου 
Οικονομικών «ζερί άυτ:καταστάσεως τού τελευταίου έδα- 
φίου τής ζαραγρ. 3 τοΰ άρ-3ραυ 18 τοΰ Ν-Δ. 797/1971

. (<ζερί άναγκαστικών άζαύλ,οτριώσεων».

Διά τών διατάςεων τού ώς άνω σχεδίου νόμου, άντικα·3ι- 
στωμένου τού τελευταίου έδαφίου τής ζαραγρ. 3 τού Άρ·3ρου 
18 τού Ν.Δ. 797/1971 ζροστε-3έντος διά τού Ν.Δ. 351/ 
1974, ορίζεται ότι, έζι ά—αλλοτρλισεων £» αίς ό αριλμός 
τών είκαζομένων δικαιούχων ύζερβαίνει τούς έκατόν (100). 
ή ένώζιον τών δικαστηρίων κύ,ήτευσις τούτων, γίνεται δια 
τής ζρό δεκαζενόημέρου τουλάχιστον άζό τής δικασίμου, τοιχο- 
κολλήσεως τοΰ ζρός έζίδοσιν δικογράφου είς τε τό κατάστημα 
τοΰ ζρός ό άζευ-3άνετοι τούτο δικαστηρίου καί είς τό κατά
στημα τοΰ δήμου ή κοινότητος έν τή ζεριφερεία τών όζοιων 
χείνται τά άζαλλοτριω-3έντα (ώς μέχρι σήμερον) ή και 
■3υροκολλήσεως είς τά καταστήματα ταύτα ύζό δικαστικού 
έζιμελητού κλζ.

Έκ. τών ζρθτεινόμέ·^ων διατάξεων -3έύ,ει ζρ·οκλη-3ή ασή
μαντος δαζάνη είς βάρος τού Κρατικού Προύζολογισμού 
(2.000—3.000 ζερίζου, έτησίως). .

’Εν Ά·3ήναις τή 22 'Οκτωβρίου 1976
Ό Γενικός Διευθυντής 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ


