
Εις τήν πρόταση νόμου «Π;;: άσφαλίσεως οικοδομών καί 
εγκαταστάσεων /.ατά τών κινδύνων σεισμού 72: σμ.'.πλη- 

ρώσεως τού Χ.Α. 400/19/0 «τερ: ιδιωτικής έπιχειρήσεως 
άσφαλίσεως» /.2: τοϋ X. 3323. 1905 ε;» φορολογίας

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

εισοοηνατι; ουσικων ποοσωπων».

Ι/οός τήν Boc/.ήν τών Ελλήνων

Η Χώρα μας έχε: επανειλημμένα δοκιμοσθεί άτό σει
σμούς. Τά νήπιά τοϋ Ιονίου, ή Σαντορίνη, ή ΙΙελοπόννησος, ό 
Βόλος, ή Θεσσαλονίκη αλλά y.2;. άλλες περιοχές τής Ελλάδος
έχουν ύποστεί τις τε/χυιιαίες CIV.2 ετίες μιιγαλες κατ ajTt:
άπό :σεισμικές δονήσεις, ένώ τό 1928 ή Κόρινθος '7C/.0:::co-
θηκε άπό σεισμούς. Τελευταΐ a ct j£’.a;jLci έπληξαν τήν » Ζ Ζ /■
/.ή -ής Πρωτεύουσας, τήν Kcp tv^ia, τήν Μεγα: :C2. τήν
Βο:ωτία καί Τμήματα "ή; ΊΙ-είpcj γ:ά νά avacicvd)
σέ μέρη όπου οί ζημιές ύπήρίrav 7 i:ajT:£ ς. Ή θλιδ αυτή
έμπϊΐρία μάς όίηγΐϊ 770 συμπέρασμα ΟΤΙ 0! σεισμοί στόν Τόπο 
μ2ς ίΐνα: πράγματι πολύ σοόαρό θέμα.

U1 τελευταίες σεισμικές δονήσεις είχαν ευτυχώς λίγα αν
θρώπινα θύματα. Είχαν όμως τεράστιες ύλικές ζημίες. Σέ 
40 δισεκατομμύρια δραχμές υπολογίζεται τό ποσό που να 
απαιτηθεί γιά τήν αποκατάσταση τών ζημιών. "Ατό τό αετό 
αυτό, σύμφωνα με τις έ κοιμήσεις τής Κυδερνήσεως, τά 2ιΙ 
δισεκατομμύρια άναφέροντα: στά μίτρα, τά ότοία ή Κυβέρ
νηση έλαδε γ:ά τήν αποκατάσταση τών ζημιών τού ιδιωτικού 
το;- ’ως, ένώ τά υπόλοιπα 20 δισεκατομμύρια θά άπαιτηθοΰν 
γ:ά τήν αποκατάσταση τών ζημιών τοϋ ύπέστησαν /.τίρια -/.α: 
εγκαταστάσεις τού ανήκουν στό Αημόσιο, στά Χ.ΓΙ.Α.Α. κα: 
στους 'Οργανισμούς Κοινής Ώφελείας.

Τό ποσό τό όποιο θά απαιτηθεί γιά τήν άποκατάσταση τών 
ζημιών τοΰ ιδιωτικού τομέως καί τό όποιο τελικά θά έστ:c2- 
ρύνεϊ τον κρατικό ττροϋπολογισμό θά μπορούσε νά ήταν αίσθη- 
τά χαμηλώτερο αν ή άσφάλιση κατά τών ζημ’.ών του προκα- 
λοϋντα: άπό τούς σεισμούς είχε διαδοθεί στόν Τόπο μας. Τό 
γεγονός όμως είναι οτε παρά τις κατά καιρούς σεισμικές κα
ταστροφές ελάχιστοι ιδιώτες στρέφονται στήν ιδιωτική α
σφάλιση γ:ά νά καλύψου·/ ενδεχόμενες ζημίες τους. Οί σεισμοί 
τής Θεσσαλονίκης τό 1978 αποδεικνύο.,*/ απόλυτα τή διαπί- 
στωση αυτή. Σήμερα τρία μόλις χρόν.α άπό τούς σεισμούς 
εκεί*/ους έλάχιστοι θεσσαλον.κείς είνα: άσφαλ:σμένο: κατά 
τών κινδύνων άπό σεισμούς ταρά τις ζημιές τού ύπέστησαν

fτότε.

Στήν προσπάθεια γ:ά τή στροφή τών ίόιωτών τρός τήν 
ιδιωτική άσφάλ:ση γιά τή κάλυψη ζημιών. ατό μελλοντικούς 
σεισμούς άποδλέπει ή ταροϋσα τρόταση νόμου. Άμεση συν-ό- 
τε:α θά είνα: ή αισθητή μείωση τών επιβαρύνσεων τοϋ κρα- 
τ:κοϋ προϋπολγισμοϋ, ό ότοίος δέν θά καλεΐτα: τλέον νά κά
λυψη τό σύνολο τών ενδεχομένων μελλοντικών καταστροφών.

Me τό άρθρο 1 θεσπίζεται ή υποχρέωση τών δανειζόμε
νων άτό Τράπεζες ή Ν.Π.Α.Α. (Ταμείο Παρακαταθηκών 
καί Δανείων, Ταχ. Ταμιευτήριο κλτ.) γ:ά τήν άτόκτηση στέ
γης νά άσφαλισθοϋν κατά κίνδυνων τής πυρκαίάς κα: τοϋ 
σεισμού. Έτσ: ό δανειζόμενος εξασφαλίζεται πλήρως άτό 
όποιαδήποτε καταστροφή, ή ότοία θά επέλθε: κατά τό χοόνο 
τής διάρκειας τοϋ δανείου του. Παράλληλα όμως καί οί κα- 
τασκευαστα: οικοδομών ·ύά είνα: υποχρεωμένο: νά τηρούν 
τ:ό σχολαστικά τις σχετικές διατάξεις τοϋ οίκοδομικοϋ κα
νονισμού άφοϋ ενδεχομένως θά ύτοστοϋν τον έλεγχο τών τε- 
χνικών ύτηρεσιών τών Τραπεζών ή τών Ν.Π.Α.Δ.

Τό άρθρο 2 προβλέπει τόν σχηματισμό ύτοχρεωτικώς άτό 
τις ασφαλιστικές έταιρεΐες ειδικού άποθεματικοϋ γιά τήν 
αντιμετώπιση καταστροφικών κινδύνων καί άναθέτε: στόν

Υπουργό Εμπορίου τόν τρόπο υπολογισμού τοϋ αποθέματος 
αύτοϋ όπως ετίσης καί τά περιουσιακά στοιχεία εις τά όποια 
νά ετενδυύή τό άποθεματικό αυτό. Γιατί νά πρέπει νά απο
κλεισθεί η τοποθέτηση τών ειδικών αυτών άτονεματ ν.ών σέ 
άκίνητα. Γιατί νά ήταν πράγματι παράλογο άπονεματικά τά 
ότοία νά σχηματίζωνται γιά τήν άντιμετώπιση σειστμιϋν νά 
τοτούετοϋντα: σέ άκίνητα. τά όποια καί αύτά είνα: ενδεχό
μενο νά ύτόκειντα: σέ κίνδυνο άτό σεισμούς. Πάντως επειδή 
τό ·3έμα αύτό παρουσιάζει ιδιαίτερη σοδαρότητα έπαφίετα: 
στή κρίση τής Βουλής νά άποφασίσει θ'/ ·3ά πρέπει να :υ- 
νμισνή νομούετικώς.

Τέλος τό άρύρο 3 προίλέπει. δημιουργώντας έτσι ένα κίνη
τρο στόν ιδιώτη, τήν έκπτωση άπό τό άκαύάριστο εισόδημα 
τοϋ φορολο-ρουμένου ολοκλήρου τοϋ ποσού πού κατεδλήύη γιά 
ασφάλιστρα τυρός καί σεισμού.

Ά-ύή/αι. 8 ’Απριλίου 1981

Ό προτείνω*/ όουλευτής 
ΙΩΑΧΧΗΣ ΜΙΛΤ. ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΜΟΥ

Περί άσφαλ:σεως οικοδομών καί εγκαταστάσεων */.ατά τών
κινδύνων σεισμού καί συμπληρώσεως τοϋ Ν.Λ. 400/1970
«περί ιδιωτικής έτιχειρήσεως άσφαλίσεως» καί τοϋ Ν.Α.
3323/1955 «περί φορολογίας εισοδήματος φυσικών προ
σώπων».

Ά?-3?ον 1.
Οίκοδομαί καί εγκαταστάσεις έφ" ών ύφίσταται έμπράγμα

τος ασφάλεια προς εξασφάλισιν δανείου χορη-;ητ3έντος παρά 
Τραπέζης ή Χ«.Π.Ά.Α.. δέον νά είνα: ήσφα/.ισμέναι κατά κιν
δύνων τυρός καί σεισμού.

Άρ-Spov 2.

Εις τό τέλος τοϋ εδαφίου δ' τής παραγρ. 1 τοϋ ά’ρύρου 8 
τοϋ Χ".Α. 400/1970 «περί ιδιωτικής άσφαλίσεως». προστί-ύε- 
ται:

«Προκειμενου περί άσφαλίσεως ζημιών έκ σεισμού, σχημα
τίζεται έπί πλέον, άπό-3εμα ά*/τ:μετωπίσεως καταστροφικό// 
κινδύνων.

Ό τρόπος υπολογισμού τοϋ άπο-ύέματος τούτου καί τά πε
ριουσιακά στοιχεία εις τά οποία επενδύεται καθορίζονται δ:’ 
άποφάσεως τού 'Υπουργού 'Εμπορίου/).

Άρ-Spov 3.

Εις τήν παράγραφον 1 τοϋ άρθρου 20 τοϋ Ν'. Α/τος 3323/ 
1955 «περί φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων» ώς 
ιετροποτοιήθη, προστίθεται εδάφιο*/ ζ' ώς έξής:

«Έφ’ όσον οικοδομή είναι ήσφαλισμένη κατά κινδύνων σει
σμού εις νομίμως λειτουργούσα*/ έν Έύ.λάδι άσφαλιστική*/ έπι- 
χείρησιν. πλέον τών κατά τό έδάφιον α' τής παρούσης παρα
γράφου εκπτώσεων, έκπίπτετα: έκ τοϋ ακαθαρίστου είσοδήμα- 
τος καί τά ασφάλιστρα πυρ ό ς καί σεισμού τής ώς άνω οικο
δομής».

Άρθρον 4.

Ή ισχύς τοϋ παρόντος άσχετα: άπό τής δημοσιεύσεώς του 
εις τήν Εφημερίδα τής Κυδερνήσεως.

'Αθήνα:, 8 ’Απριλίου 1981

'Ο πσοτείνων βουλευτής 
ΙΩΑΧΧΗΣ ΜΙΛΤ. ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ


