
I*τττ _;οτάτ-:ως σχεδίου νόμου «χερί τροχοχοιήσεως τού 
i:το 5.12.1969-—15/1.1970 ΰχ’ άριθ. 29 Β. Διατάγματος 
«-χέρι τϊοχοχοιήσεως καί κωϊικοχοιήσεως διατάξεων άνα- 
φερομέ-.ων εις τήν ρύθμισιν τής χα: αχωρήσεως τών ΰχο 
των τέως ΰ χ η ρ ε σ ι ώ ν Ά ν o: κ ο ϊ ο μ ή σ ε ω ς άνεγερθέντων οικη
μάτων».

77ρός ΐί/ΐ' Ε' ’Αναθεωρητικήν Βουλήν τών 'Ελλήνων

Μολονότι έχουν χαρέλθει τριάκοντα καί χλέα; έτη άτεό 
τής άχελευθερώσεως τής Χώρ2ς εκ τής Γερμσί/οϊτσλικής 
κατοχής, εξακολουθεί εν τούτοις σταραδέκτως νά ΰχάοχη 
έκκρεμότης χερί τή; χαραχώρησιν οριστικών τίτύ,ων κυριότη-

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ έξ ιδίων οικονομικών μέσων, ήτοι εν ολίν0·ς 
άχήτε: νά εΰρίσκω'ντα: οΐ δικαιούχοι άνευ οίασ-ουχοι ανευ οϊασ- 

αυτήν κατάστασιν

δικαιούχου ς χολεμοχαθείς. τών όχοίων
τηνέχυρχολήθησαν ΰχό τών στρατευμάτων κατοχής, κατά 

θλιβερόν εκείνην χερίοϊον.
Ώς γνωστόν, μετά την άχελευθέρωσιν κατεσκευάσθησαν 

ΰχό τών-τέως—όχηρεσιών Άνοικοδομήσεως κλχ. Οικηνάτων. 
κατοικία: ε!ς αγροτικούς ή άστικοΰς οικισμούς, κατόπν ό/αγ- 
■/.αστικής άχαλλοτριώσεως τών γηχέδων. χρός άχοκατάττα- 
σιν τών χληγέντων κατοίκων τών ομωνύμων οικισμών. Τάς 
οίκίσς ταύτας 2! αρμόδια: ΰχηρετία: χαοέδωσαν διά χρωτο- 
κολλου χρο-ωρ: ν ή ς χαραδοσεως και ττα ρόλαίής εις τοΰ: ό/α- 
κηρυχθέντας τεροσωρ:νώς δικαιούχους. ο! όεεοίο: χαρέλαβον
έκτοτε καί"έχουν ΰχότήχ κατοχήν ιών: ~

Κατά τό μεσολάβησαν μέγα χρονικόν διάστημα χολλοί τών 
δικαιούχων χροέβησαν εις δαχάνας βελτιώσεων καί χροσθη- 
κών εις τά οικήματα, τά ότεοία τοίς χαρεϊόθησαν και εις 
χολλους εχήλθον. ώς ήτο φυσικόν, διάφοροι μεταβολαί κατά 
την χροσωχική; ή οικονομικήν των κατάστασιν. ’'Αλλο: άχε- 
βίωσαν και έκληρονομήθησαν χαρά τών τέκνων των, άλλοι 
διωρίσθησαν δημόσιοι ή ιδιωτικοί ·!>εεάλληλο: ή χροσελήφθη- 
σαν ώς έργάται ή άτεεκατεστά-3ησαν έτεαγγελματικώς εις άλ- 
λας χόλεις ή χωρία καί άλλοι έβελτίωσαν τή> οικονομική·/ 
των κατάστασιν καί άττέκτησαν διά τής εργασίας των ακί
νητον τεεριουσίαν χωρίς τά ανωτέρω ν’ άεεοτελοΰν βεβαίως 
αμαρτήματα.

Εξ έτέρου είναι αληθές, ότι ή τεαρά τών αρμοδίων Ύ- 
χηρεσιών τοΰ Δημοσίου κατασκευή αγροτικών ή αστικών οι
κισμών χρός άεεοκατάστασιν τών χυρχοληθέντων τοιούτων, 
έτεεβλή'3η άτεό λόγους δικαιοσύνης, αλληλεγγύης καί ίσότη- 
τος, διότι είναι χροφανές. ότι ϊέν έχετρέχετο οί μεν μή χλη- 
γεντες άχό τον στρατό·; κατοχής νά έχουν τάς οικίας των, 
να κατοικούν ή νά έκμισ-Sciv ή <ά7.λως τέως νά διαθέτουν 
αδτάς, οί ϊέ τεολεμοτεα-3εΐς νά τεαραμείνουν αβοήθητοι, χω
ρίς την στέγην των. Αί τεολεμικαί ζημία: έχεβάλλετο νά 
κατανεμη·3οΰν τρότεον τινά εις την ολότητα καί νά άμίλυνθούν 
αί ατυχία: ώρισμένων οικισμών καί ατόμων. Τούτο έτεεβάλλε
το καί ϊιά τον έχιχρόσθετον λόγον ότι ϊιά τους χυρχολη- 
-3έντας οικισμούς άνεγνωρίσθησαν άτεοζημιώσεις άτεό τάς χώ
ρας τών στρατών κατοχής, ΰτεέρ τού 'Ελληνικού Δημοσίου. 
Τέλος ΰφισταμένης. ώς έξετέθη, έτεί μακρόν έκκρεμότητος, 
τεερί την τεαραχώρησιν οριστικών τίτλων κυριότητος έξεϊόθη 
τερός τακτοτεοίησιν τό άτεό 5.12.69 ύτε’ άρ:·3. 29/70 Β. Διά- 
τόγμα (ΦΕΚ Α' 8), τό όεεοίον όμως ένέτελεξε τεολλους δι
καιούχους. εις αντιδικίαν μέ τήν διοίκησιν καί εις δικαστι
κούς άγώνας ένώεειον τού Συμβουλίου τής ’Εεεικρατείας, λό
γω τού ότι έν αΰτώ γίνεται σύγχυσις δύο κατηγοριών δι
καιούχων, ήτοι τών χολεμοχαθών καί τών τετωχών άστέγων 
κατοίκων. Διότι τό έν λόγω Διάταγμα, διά τήν οριστικήν 
τεαραχώρησιν άτεήτησεν, ώς μή ώφειλε κσί διά τους χολε
μοχαθείς: Πρώτον, νά εξακολουθούν οί χολεμοχαθείς νά 
είναι εγκατεστημένοι εις τήν οικίαν κατά τήν δημοσίευσιν τοΰ 
Διατάγματος (1970), ήτοι 25 έτη μετά τήν τεροσωρινήν 
τεαραχώρησιν. Δεύτερον, νά είναι μόνιμοι κάτοικοι τού οικι
σμού εις όν' ή οικία, ήτις τοίς χαρεχωρήθη, άντί τής χυρ- 
χοληθείσης ιδιοκτήτου των. Τρίτον κατά τον χρόνον τής 
κρισεως τού δικαιώματος των, νά στερούνται ιδιοκτήτου στέ
γης καί τέταρτον νά μή δύνανται νά άτεοκτήσουν κατάλλη-

\ ^ -yr
λον κατοικίαν ε" 
τό Διάταγμα ά
δήχοτε έξελίξεως καί σήμερον 
τήν τού έτους 1945—1946.

’Αλλά είναι χροφανής ή εσφαλμένη άρχή. τήν όεεοίον ήκο- 
λούθησε τό άνω Διάταγμά, καθ’ όσον ώς έλέχθη. ή εεαρα- 
χώρησις οικημάτων εις τούς εεολεμοεεαθείς ϊέν έχει τήν έν
νοιαν ελεημοσύνης ιερός εεένητας καί άνευ εεροκοεεής άνθρώ- 
εεους. άλλά άεεοϊόσεως κοινωνικής δικαιοσύνης, ώστε νά έχουν 
οικίαν όχι μόνον όσων ίιεσωθησαν αι χροχολεμικαί των τοι- 
αύται. άλλά καί όσων έεευρεεολήθησαν αί ίδικαί των. >-ά 
νά τάς χρησιμοποιούν και οί δεύτεροι ώς καί οί εερώτοι. 
Έτεί τοσούτο μάλλον καθ’ όσον διά τάς εευρτεολήσεις οικι
σμών τό Δημόσιον εισέεεραξεν, ώς έξετέθη ή θά εισεεράξη 
άτεοζημιώσεις.

Έξ άλλου, άνείφορικώς μέ τον χαρακτήρα τής μονίμου δια
μονής τού δικαιούχου, τό Διάταγμα εις τήν τεαράγραφον 8 τού 
άρθρου 1. έθεώρησε ύτεάρχουσαν τήν έν λόγω ίδ+ότητα. (τής 
μονίμου διαμονής), «εις άς τεεριτετώσεις οί δικαιούχοι τεαρε- 
χώρησαν τήν χρήσιν τής οικίας ή διατηρούν ταύτην τεροσω- 
ρινώς κενήν άναγκασθέντες εκ λόγων ά·.ωτερας βίας ή λόγω 
έτεοχιακών μετακινήσεών των δι’ έτεάγγεύ.ματικούς λόγους ή 
λόγω προσωρινής έγκαταστάσεως αλλαχού ώς έκ τής φύ- 
σεως τής έργασίας των ή ένεκεν ετέρων σοβαρών λόγων».

Βάσει τών άνω διατάξεων άτεεκλείσθησαν τής οριστικής 
τεαραχωρήσεως οικίας (καί έχουν τεροσφύγε: εις τό Συμβού
λων τής Έτεικρατείας) Συνταξιούχοι ή Δημόσιο: ή ιδιωτι
κοί ΰτεάλληλοι ή άλλοι έτεαγγελματίαι, έτεί τή- αιΐτιολογία 
ότι διαμένουν μονσαως άλλαχού, (όχου ό τότεος τής Οτεηρί
σιας ή τού έεεαγγέλματός των) ή διότι έχουν άτεοκτήσει άλ
λαχού ιδιόκτητον οικίαν, ένφ οί δικαιούχο: αυτοί, ιδίως 
οί καταγόμενοι έξ αγροτικού οικισμού, είτε οί ίδιοι τεροσω- 
τεικώς. είτε δι’ άντιτεροσώεεων ή μισθωτών των κατέχουν 
τάς τερός άντικατάστασιν τών χυρχοληθεισών τεαραχωρηθεί- 
σας (χροσωρινώς) οικίας διά βελτιώσεις τών ότεοίων έχουν 
μάλιστα έξοδεύσει μεγάλα χοσά καί καλλιεργού·; τά λοιτεά 
κτήματά των καί έτεισκέεετονται τακτικώτατα καί δι’ !κα·;ά 
χρονικά σιαστήμαίτα τον οικισμό·; των, έχοντες ουτω στενώ- 
τατον οικονομικόν καί συναισθηματικόν κσί κοινωνικόν σύνδε- 
ομον με τό χωρίο·; των.

Ύσεό τά ά;ω δεδομένα, έτειίάλλονται αί κάτωθι τροχο- 
χοιήσεις καί συμχληρώσεις εις τό ώς είρηται Διάταγμα: 
Άρθρον 1. Τό άρθρον 1 χαράγραφος 1 τού Ν.Δ. 29/ 
1970 τροχοχοιείται καί τίθεται ώς άκολούθως: «Κατοικίσει 
άνεγερθεϊσαι εις άστικοΰς καί άγροτικούς οικισμούς τής 
χώρας, ΰχό τών ΰχηρεσιών τού χρώην Ύχουργείου Άνοικοδο- 
υήσεως ή τής χρώην Γενικής Διευθύνσεως Οικισμού τού 
Ύχουργείου Κοινωνικής Προνοίας ή τής 'Τχηρεσίας Οικι
στικής τού ίδιου Ύχουργείου εις εφαρμογήν τών άχό τού 
έτους 1946 καί εντεύθεν έφαρμοσθέντων στεγαστικών χρο- 
γραμμάτων διά τήν στέγασιν χολεμοχαθών ή άί.λων κατη
γοριών άστέγων οικογενειών, χαραχωρούνται κστά κυριότητα 
τυμφώνως χρός τή; διαδικασίαν τήν καθοριζομένη; ΰχό τού 
άρθρου 6 τού ΰχ’ άριθ. 775/1969 Β. Δ/τος εις τούς έχον
τας ά;ακηρυχθή χροσωρινώς δικαιούχους ή τους κατιόντας 
ή χήρας, αυτών άχοβιωσά/των, έφ’ όσον α) είχον οί ίδιο: ή 
ό άχοβιώσας γονεΰς ή σύζυγος ιδιόκτητον κατοικίαν εις τόν 
οικισμόν έν ώ ή χρός χαραχώρησιν οικία ή άλλαχού κατα- 
στραφεισαν έκ χολεμικών γενικώς γεγονότων, ίχολΓμοχαθείς) . 
κατολισθήσεων, σεισμών, λοιμών, θεομηνιών ή λόγω ρυμοτο- 
μήσεως, είτε. Άρθρον 2. Τό δεύτερον έδάφιον τής χαραγρά- 
φου 8 τού άρθρου 1 τροχοχοιείται καί τίθεται ώς άκολούθως: 
«Δικαιούχοι έκ τών υχαγομένων εις τήν κατηγορίαν β' τής 
χαραγράφου 1 τού άρθρου 1 τού χαρόντος έγκατασταθέντες 
βάσει νομίμου τίτλου εις τάς χρός χαραχώρησιν κατοικίας δεν 
θεωρούνται ότι ϊέν διαμένουν μονίμως εις τάς κατοικίας ταύ
τας εις άς χεριχτώσεις χαρεχώρησαν τήν χρήσιν αυτής ή δια
τηρούν ταύτην χροσωρινώς κενήν άναγκασθέντες έκ λόγων 
άνωτέρας βίας ή λόγερ μετακινήσεώς των δι’ έχαγγελματι-
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χοΰς λόγους ή λόγω έγκαταστάσεως αλλαχού ώς έχ τής φύ- 
σεως τής εργασίας των ή ένεκεν ετέρων σοίαρών λόγων. Α! 
περιπτώσεις αυται κρινονται υπό τοΰ οικείου Νομαρχιακού Συμ
βουλίου Στεγάσεως, βάσει στοιχείων προσκομίζομε νων ύπό τών 
ενδιαφερομένων. Αί προϋποθέσεις τής παροΰσης παραγράφου 
6 ϊέν απαιτούνται ϊιά τους δικαιούχους τής κατηγορίας α' 
τής παραγράφου 1 τοΰ αρ·5ρου 1 τοΰ παρόντος.».

Άρ·δ?ον 3. ’Εν τελεί τής παραγράφου 2 έϊάφ. 6' τοΰ άρ
θρου 2 προστίθεται: «Ή άνω ιίεβαίωσις ϊέν απαιτείται ϊιά 
τους δικαιούχους τής κατηγορίας α' τοΰ άρ-Spου i παρ. 1 
(πολεμοπαθείς).

'Ap-Spov 4. Αί διατάξεις τοΰ παρόντος εφαρμόζονται καί 
έπί τών εκκρεμών αιτήσεων, α! έπί τών όποιων αποφάσεις ϊεν 
έχουν καταστή άμετάκλητοι. Οί ένϊιαφερόμενοι ϊύνανται έντος 
προθεσμίας ενός έτους άπδ τής ϊημοσιεΰσεως τοΰ παρόν
τος νά αίτήσωσι παρά τοΰ Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών,

όπως το δικαίωμα των επανεξετασ·5>ή καί κρι·5ή παρά το 
ϊϊίου, συμφώνως προς τάς άνω διατάξεις.

, Ή ισχύς τοΰ παρόντος άρχεται άπό τής ϊημοσιεΰσεως το 
εις τήν Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως.

Έν Ά-5ήναις τή 3 ’Απριλίου 1975
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