
ΚΥΚΛΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
(Κ.Ε.Ο.)

Συνοπτικά Πρακτικά της Συνεδρίασης 
της Πέμπτης, 12 Μαρτίου 1987

I. Παρόντες; Όλα τα μέλη του Κύκλου πλην του Υπουργού Βιομη
χανίας Έρευνας και Τεχνολογίας Σ. Πεπονή.

II. Συμφωνήθηκε ότι για την σωστή λειτουργία του Κύκλου όλα 
τα θέματα θα πρέπει να φθάνουν για συζήτηση στον Κ.Ε.Ο. 
μόνο μετά από εμπεριστατωμένη επεξεργασία τους στην Επι
τροπή Προετοιμασίας του Κύκλου Εθνικής Οικονομίας.

III. Οι Υπουργοί Γεωργίας και Εμπορίου ενημέρωσαν τον Κύκλο 
για τις συνέπειες της κακοκαιρίας στην παραγωγή και στην 
αγορά των γεωργικών προϊόντων.

IV. Στο θέμα "Πρόσθετη Ασφάλιση των Αγροτών" συμφωνήθηκε ότι 
το Υ.Υ.Π.Κ.Α. σε συνεργασία με το Υπουργείο Γεωργίας θα 
συνεχίσει την διερεύνηση των δυνατοτήτων ενός ασφαλιστικού 
συστήματος για τους απασχολούμενους στην Γεωργία, ιδιαίτερα
σε συσχετισμό με τα σχεδιαζόμενα κοινωνικά διαρθρωτικά 
μέτρα της Ε.Ο.Κ.

V. Στο θέμα "Πολιτική Γης στην Γεωργία" συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα

(ι) Στα επί μέρους ζητήματα (Βοσκότοποι, Τσιφλίκια κλπ)
που αποτελούσαν αντικείμενο της Η.Δ, εγκρίθηκαν οι προ
τάσεις του Υπ/γού Γεωργίας όπως αυτές απεικονίζονται
στον ακόλουθο πίνακα:



Π Ι Ν Α Κ Α Σ
Λ/Λ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΑΣΗ ΣΕ ΣΤΡ. ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΤΛΣΙΙ ΠΛΡΑΤΙΙ ΡΗΣΕΙΣ
1. Βοσκότοποι 52.000.000 Το σχετικό Νομοσχέδιο έχει 

εγγραιρεί στην Ημερήσια Διά
ταξη της Βουλής.

'Αμεση Ψήφιση του χωρίς 
ωρισμένες διατάξεις 
(Γ*κεφάλαιο) που αφορούν 
αστικά ακίνητα.

2. ηηπ ¡ ¡ ¿ τ  κηι
ηαναοΐηαι,ακές ..Εκτα-ηρ ι. γ  .

α. 144 Δασοκτήματα 
μη Δημόσια

449.350

Διεξάγεται διαπραγμάτευση 
αηο το Υπουργείο Παιδείας. 
‘Εχει κατατεθεί νομοσχέδιο 
στη Βουλή

Συζήτηση στον Κύκλο για 
την οριστικοποίηση των 
Κυβερνητικών επιλογών.

β. 84 Διακατεχόμενα 422.650

γ. Καλλιεργήσιμες 
*. Γεωργικές

73.000 . •

δ. Κτηνοτροφίκές 650.000
3. Ααοσκτήυατα ποώην 

ηοοίλίά
α. Τατοίου
β. Ηολυδενδρίου

40.670
35.298

Διεξάγονται διαπραγματεύσεις 
με τα Υπουργεία Οικονομικών 
- Γεωργίας για την οριστική 
επίλυση όσον αφορά τα ακίνητα. 
Περιέλευοη στο Δημόσιο όλων 
των εκτάσεων ιιλήν των τάφων 
και του κεριίιάλλοντος χώρου.

Περάτωση διαπραγμάτευσης. 
■Αποδοχή προτεινόμενης λύσης 
για ακίνητα. Σύνταξη Συμβο
λαιογραφικού Εγγράφου.

4. Τοιφλί κια
α. 17.465 ιδιωτικά 

δασικά
β. 5.136 διακατεχό

μενα
γ. Χορτολιβαδικές

2.945.440

1.989.310

Για (α)-(β) ισχύουν και εφαρ
μόζονται ήδη μέτρα δασοηολι- 
τικής επιτήρησης· εάν χρεια
στεί μπορούν να απαλλοτριω- 
θούν.
II κατηγορία (γ) δεν διέηεται 
αηο δασική νομοθεσία. Με άδεια 
του ΥΙΙΕΧΡΔΕ οικοδομούνται. 
Μιιορεί όμως να θεσμοθετηθεί 
η απαγόρευση αλλαγής χρήσης 
και κατάτμηοης τους.

Εφ'όοον εηιλεγεί η λύση της 
αιιαλλοτρίωσης και εξαοφαλι- 
άθούν τα αναγκαία χρήματα, 
μπορούμε να προχωρήσουμε 
άμεσα σε απαλλοτριώσεις.
Θέσπιση νόμου με την καθιέ
ρωση διαδικασίας για την 
αλλαγή χρήσης και απαγόρευ
ση κατάτμησης.

•



Λ/Λ ϋΕΗΑΤΛ ε χ τ λ ε ι ι  ι ε  ε τ ρ . ΕΗΜΕΡΙΝΙΙ ΚΛΤΛΕΤΛΕΗ ΠΡΟΤΛΕΙΙ ΙΙΛ Ρ λ Τ ΙΙΡ ΙΙΕ Ε ΙΕ

5. Τσιφλίκια Γεωργικό 
α. Λκο 200-500 σιρ.
0. Πάνω απο 500 στρ.

2.800.000
814.000

Απαγορεύεται η πώληση χω- 
ρίς άόεια των άνω των 250 
στρεμμάτων ιδιοκτησιών.

Δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον, λόγω της μικρής 
έκτασης τους.

6. Εηικοιστικές εκτάσεις Ενοικιάζονται κάθε χρόνο Οριστική παραχώρηση για συλ
λογικές εκμεταλλεύσεις (πρό
τυπες .ομαδικές,πειραματικές, 
πολλαπλασιαστικού υλικού).

α. Κοινόχρηστες και 
διαθέσιμες

280.000
και μόνο σε ακτήμονες με 
ενδεικτικό μίσθωμα και 
μόνο για μια χρήση.

0. Λαοοτρογγιζόμενες 180.000
γ. Δημόσιες Υπουρ. 

Οικονομικών σε 29 
Νομούς

50.000

•

6. Εκκρεμότητες εποι- 
ηιοιικές

7. * Κγκαιαλελειμένες 
Ιδιωτικ<Γς
α. ιίεδινές
0. Οικιστικού ή του

ριστικού ενδιαφέ
ροντος

246.000 
1ί.000

II ιοχύουοα νομοθεσία που 
(ΐρο0λέηει παραχώρηση σε 
ακτήμονες μετά απο Θετή 
εγκατάλειψη και απαλλο
τρίωση, δεν εφαρμόσθηκε 
ποτέ.

'Αμεση λύση : η αναγκαστική 
εκμϊσθωοπ κατά τον προορισμό 
τους.
Μακροχρόνια : η περιέλευση 
σε αγρότες με κίνητρα ψοοολο- 
γιιιά και άλλα και τη δημιουρ
γία Τράπεζας Γης.

γ. ΙΙμιορεινες και 
Ορεινές

1.650.000 · Οι διαψορές ατ*ο το υπόλοι
πο καθεστώς ουνίστανται

'

8. Ιδιοκτησιακό Καθεστώς 
Βόρειας Ελλάδος

Το 1/2 της 
καλλιεργήσι
μης αγροτι
κής γης έχει 
ηαραχωρηθε ί 
αΓ.ο ΥΙ1ΓΕ 
(20 εκ.στρ.)

α. στην αλλαγή χρήσης των 
γεωργικών εκτάσεων

0. στην αιιαγόρευσή κατά
τμησης τους.

Ενιαχα πολιτική για ολόκληρη 
την Ελλάδα- ΙάτάΟεση νομοσχε
δίου κερί :<αΛΐτ.ικής γης με 
κιύιέρωτη χ.-έσεων γης. όρων 
για την αλλαγ* της χρήσης, 
μέτκ.ν για την μεγέθυνση του 
κλήρου, καθορισμό αςίας γης 
και «ανώτατου ορίου ενοικίου, 
κ .λπ.
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(ιι) Μέτα από συζήτηση των γενικότερων στρατηγικών επιλογών 
της κυβέρνησης στα θέματα της πολιτικής γης, επιλογές 
που συνοψίζονται στο δίπτυχο:

- η γη ανήκει στον αγρότη
- Βάση της γεωργικής δραστηριότητας αποτελεί η 
οικογενειακή εκμετάλλευση,

συμφωνήθηκε ότι το Υπουργείο Γεωργίας θα υποβάλλει 
στον Οικονομικό Κύκλο Σχέδιο Νόμου περί Πολιτικής 
Γης μέχρι τα μέσα Μαΐου, οι βασικές διατάζεις του 
οποίου θα ρυθμίζουν τα ακόλουθα θέματα:

1. Καθορισμός χρήσεων γης* διαδικασία για την 
αλλαγή της χρήσης' φόρος υπεραζίας σε κάθε 
αλλαγή της χρήσης.

2. Καθορισμός αζίας γεωργικής γης (σύμφωνα με την 
πρόσοδο της) και ανωτάτου ορίου ενοικίου.

3. Θεσμοθέτηση κινήτρων και αντικινήτρων για την 
μεγέθυνση του αγροτικού κλήρου, την κατάργηση 
του πολυτεμαχισμού και την προσέλκυση νέων 
αγροτών.

4. Μέτρα για την αποφυγή της περαιτέρω κατάτμησης 
του αγροτικού κλήρου και την διατήρηση του 
γεωργικού κλήρου σαν ενιαίου περιουσιακού στοί
χε ίου.



5. Δημιουργία Οργανισμού ή Τράπεζας Γης.

6. Διατήρηση της απαγόρευσης διάθεσης των γεωργικών 
εκτάσεων άνω των 250 στρεμμάτων χωρίς την άδεια 
του Υπουργού Γεωργίας. Συμπλήρωση της απαγόρευσης 
με την επιβολή φόρου υπεραξίας σε περίπτωση χορή
γησης της άδειας.

(ϋί) Μετά από συζήτηση των θεμάτων Δασικής Ιδιοκτησίας, συμφω- 
νήθηκε ότι το Υπουργείο Γεωργίας θα υποβάλει μέχρι τα μέ
σα ΜαΓου στον Οικονομικό Κύκλο Σχέδιο Νόμου με το οποίο 
θα τροποποείται ο Ν.998/79 με Βάση τις ακόλουθες κατευθύν
σεις:

1. Επαναπροσδιορισμός των εννοιών "Δάσος" και "Δασική 
Έκταση" που να ανταποκρίνεται και στην κοινή αντί
ληψη. Πρόβλεψη διαδικασιών οριοθέτηση των Δασών 
και των Δασικών Εκτάσεων επί των οποίων και μόνο 
θα:εφαρμόζεται η Δασική Νομοθεσία.

2. Προστασία των Δασών, διατήρηση των Δασών και μέτρα 
ανάπτυξής τους.

3. Προστασία των εκτάσεων που έχουν κηρυχθεί αναδα
σωτέες και διευκόλυνση της φυσικής ή δημιουργία 
τεχνικής αναδάσωσης.

4. Χρήση των δασικών και χορτολιβαδικών εκτάσεων για 
κτηνοτροφική, γεωργική, οικιστική, βιομηχανική,

*

-  4 -
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τουριστική, κ.λ.π. ανάπτυξη.

5. Τα δασικά τσιφλίκια, ιδιωτικά και διακατεχόμενα, 
τίθενται υπό αναγκαστική διαχείριση και παραχω- 
ρείται η νομή τους στους δασικούς συνεταιρισμούς.
Η απαλλοτρίωση προχωρεί, όπου κρίνεται αναγκαία, 
από το Υπουργείο Γεωργίας. Διερεύνηση πιθανής 
κατάργησης του δικαιώματος της διακατοχής.

6. Ως προς τις δασικές εκτάσεις:

α. Διατηρούνται ως βοσκότοποι όλες οι εκτάσεις 
που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την κτη
νοτροφία.

β. Επιλύονται τα προβλήματα που έχουν δημιουργη- 
θεί από την έκδοση παλαιότερης εγκυκλίου του 
Υπουργείου Γεωργίας, η οποία επεξέτεινε την 
συνταγματική προστασία των Δασών και επί εκτά
σεων, οι οποίες έχουν παύσει να είναι δασικές 
εκτάσεις (καλλιεργούμενες εκτάσεις, οικιστικές 
περιοχές, κ.λ.π).
Με ανάλογο περιεχόμενο εκδίδεται απόφαση του 
Υπουργού Γεωργίας.

γ. Το πρόβλημα των δασωθέντων αγρών επιλύεται 
με το νομοσχέδιο περί βοσκοτόπων.

7. Πρόβλεψη σύντομης διαδικασίας επίλυσης ιδιοκτη
σιακών αμφισβητήσεων σε Δάση και Δασικές Εκτάσεις.
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VI.

VII.

Η επόμενη συνεδρίαση του Κύκλου θα γίνει, την Μ. Δευτέρα, 
13 Απριλίου 1987 και θέμα της θα είναι η Στεγαστική Πολι
τική.

Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής Προετοιμασίας του Κύκλου 
Εθνικής Οικονομίας (ΕΠΚΕΟ) θα γίνουν

Πέμπτη, 2 Απριλίου, • Λ  Λ  ΟΟωρα 11==

Τρίτη 7 Απριλίου, 1 Λ  Λ  ΟΟωρα 11==

Κ. Σημίτης


