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Ετην Ελλάδα r, στεγαστική χο/.ιτική σχεδόν χοτε δεν εί
χε συνέχεια 7.2: συνέχεια αλλά ηΤ2ν 2μεσα συνδεδεμένη — 
Καρτημένη — με την οικονομική 7.2: νομισματική χολιτική 
ιΐΖί·ι σου τομέα οικοοσμων. Ε. -1 η 2.. ο /.τηση κ.υ-12 — ο.έγα- 
ir,; για τον Έλληνα χολιτη /.α: εργαζόμενο δεν αντιμετω- 
χίστηκε μέσα αχό το χρίσμα της Κοινωνικής Οικονομίας της 
Α-’οσας csco αγαύα όχως η κύρια στέγαση αχοτελούν «κοινω- 
νικά ίαγαδάοι με την έννοια ότ: οεν μπορούν ν' αχοτεήέσουν 
υχοκείμενα και μόνον των συνιστωσών της α^-φάς''αλλα έχουν 
7.2: μια κοινωνική διάσταση την οχεία δα χρεχε; η Πολιτεία 
να λ άσε: υχόψη 7.2: να την κάλυψε: με μ:α τετο:α χολ:τ:-/.η. 
rou λα εξασφάλιζε: αφενός τη δημιουργία ευνοϊκών χροι/χο-ύε- 
σ«νν γ:2 τον χο,λίτη χροκ.ε:μένου ■- αχον.τησε: κ.υρ:α στέγαση, 
οοετεοο. ν·λ οιε./.'./.ύ/ε: τη. ομαλή ./.::τουργια των μηχχ/ι- 
σμων της αγοράς κα*ο:κ.:ας. —

Εντούτοις, να χρέχε: ν ανασέρνει ότι χαρα την ασυνεχή 
/.α: ασυνεχή στεγαστιν.ή χολιτική χου α/.ολουνή-ύην.ε, ο: .ά
στοχε κυόερνήσεις, υχό την χίεση των αναγκών των χολιτων 
•·:2 αχόκτηση α.υριας στέγασης, χροχώρησαν στη λειτουργία 
ορισμένων χρογραμματων χρηματοδότησης και διευκ.ολυνσεων 
για την αχόκτηση κύριας κατοικίας είτε μέσω του Οργανισμού 
Εργατικής Κατοικίας είτε μέσω της Κτηματικής Τράχε- 
ζας. του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και άλλων φο
ρέων χρηματοδότησης. Χαρακτηριστικ.ό γνώρισμα των χρο- 
γραμμάτων αυτών ήταν αφενός η εχικέντρώσή τους στα μεγά
λα αστικ.α κέντρα, δηλαδή στην εργατοϋχαλληλικ,ή τάξη, και 
αφετέρου η έντονη και σκανδαλώδης οιαφοροχοίηση στη χρη
ματοδότηση - δανειοδότηση μεταξύ εργατοϋχαλλήλων και α
γροτών.

Σε μια χώρα όχως η Ελλάδα, χώρα κΙατά όαση αγροτική - 
αγροτοσιομηχανική. όχου το 30% του χληδυσμού ανήκει στην 
τάξη των αγροτών κ.α: το αγροτικό εισόόημα αχοτελεί το 55— 
60% του εισοδήματος αχό μισθωτές υχηρεσίες, είναι αχαρώδε- 
κτο για αυτό το 30% του χλη-όυσμού να διατίθεται το 1/25 
των κονδύλιων χου διατίθεται για το υχόλοιχο 70% του ελληνι- 
κ.οΰ λαού ενώ συγχρόνως η δίασοροχοίηση στο ύψος του χορηγού
μενου δανείου είναι σχεδόν I χρος 2 εις δάσος του Έλληνα 
αγρότη.

Δε δα χρέχε: εχίσης να διαφεύγει το χαρεδοξο και χαρά
λογο γεγονός ότι δεν υχάρχε: σχετικό κονδύλι για αγροτική 
στέγαση στον κρατικέ χρούχολογισμό. Είναι εχίσης χαρακτη
ριστικό ότ: στην εξαετία 1980—'85 ο αριθμός των συνχφδέ- 
ντων δανείων για στέγαση με την Αγροτική Τράχεζα ήταν 
63.061 κ.α: το απερχόμενο συνολικό χοσό έφδανε χερίχου τα 
16.8 δισεκ. με εχιτόκιο !0%. δηλ.. μέσος όρος ύψους δανείου 
-64.000 δρχ. Ας ληφδε! δε υχόψη ότ: με τον όρο συνασ-ύέντα 
δά/ εια δε νοείται και η άμεση χρηματική καταύολή των δά
νειων.

Είναι εύλογο, ότι στα χλαίσια σεδασμού της ισοχολιτείας 
και της δικαιοσύνης και με δεδομένα αφενός την αχό όλες τις 
χλευρές αναγνώριση του ρόλου του αγρότη και της αγροτι
κής οικονομίας στην ανάχτυξτ, της χωράς και αφετέρου της 
αχαραίτητης συνδρομής της Πολιτείας στη δημιουργία των 
χροϋχοδέσεων για καλύτερη διαόιωση και υψηλότερη χαρα- 
γωγικότητα του 'Ελληνα Αγρότη, είναι αχαραίτητη ν.α· ε-δνικά 
εχιόεόλημενη η χάραξη και η υλοχοίηση συγκεκριμένης αγσοτι- 
κής στεγαστικής χολιτικής χου ->α στηρίζεται σε δυο δασικές 
αρχές:

α) Την αναγνώριση της κύριας στέγρασης ως «κοινωνικού 
αγα-Ψού» .

ρ) Την ανάγκη για χοιοτίκή ίελτίωση της αγροτικής κα
τοικίας στα χλαίσια σιώσιμων οικισμών.

Με το χαρόν σχέδιο νόμου χροόλέχεται η σύσταση Αυτόνομου 
Οργανισμού Αγροτικής Κατοικίας (Α.Ο.Α.Κ.). ως νομικού

χροσώχου δημοσίου δικαίου, χου. στα χλαίσια της γενικότερης 
κυυόερνητικης χολιτικής. εχε: την ευθύνη της χάραξης και 
υλβχοιησης συγκεκριμένης αγροτικής στεγαστικής χολιτικής 
ίτσιτ σ/ητ -τ·; χιο χάνω αρχές.
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Π ΡΟΤΑΣ Η ΝΟΑΙΟΓ

II εο: ιδούσεως Αυτόνομου Οργανισμού Αγοοτικής Κατοικίας
ΑΟΑΚ |

' Αρ-ύρο 1.

Σύσταση — Σκοχός.

Συνιστασα: Αυτόνομος Οργανισμός, με τη μορφή νομικού 
χροσώχου Δημοσίου Δικαίου, με έδρα τη Λάρισα, υχό την εχω- 
νυμία «Αυτόνομος Οργανισμός Αγροτικής Κατοικίας», αχοκ.α- 
λούμενος εφεξής «ΑΟΑΚ». Η εχοχτεία και ο έλεγχος του Ορ
γανισμού αυτού ανήκουν στον Γχουργό Κοινωνικών Τχησεσιών.

Σκ.οχός του ΑΟΑΚ είναι η χάραξη και υλοχοίηση συγκε
κριμένης αγροτικής στεγαττικής χολιτικής. στα χλαίσια της 
γενικότερης κυβερνητικής χολιτικής, ως και η δανειοδότηση 
των αγροτών για την αχόκτηση χρώτης κατοικίας.

Η στεγαστική συνδρομή, χρος κ.ά-ύε δικ.αιούχο αγρότη, χα- 
ρέχεται με σκ.οχό αχοκ.αταστάσεώς του σε όιώσιμο ατγροτικό 
οικισμό. Η στεγαστική αυτή συνδρομή χεριλαμδάνει, ιδία, δα
νειοδότηση για την αγορά η ανέγερση κατοικίας σε ιδιό'.τητο 
οικ-όχεδο ή για σην εχισκευή ή αχοχεράτωση ή εχέκταση υφι
στάμενης κατοικίας.

Άρδρο 2.

Δικ.αιούχο;.
Δικαίωμα στεγαττικής αχοκ.αταστάσεώς αχό τον ΑΟΑΚ 

έχουν ο: αγρότες, ο: οχοίο: στερούνται στέγης, χου να εξυχη- 
ρετεί τις ανάγκες αυτών και των οικογενειών των, δε συμ- 
μχλήρωταν το 50ο έτος τηί ηλικίας τους κ.α: ασκ.ούν το α
γροτικό εχάγγελμα τουλάχιστον την τελευταία χενταετία.

Άρδρο 3.

Όρο: στεγαστικής συνδρομής.
Το ύψος των δάνειων χου χορηγούνται για αχόκτηση κατοι

κίας ορίζεται σε 2 εκ.ατ. δρχ.. χροσαυξανόμενο κ.ασά 10% για 
κάδε μέλος τη; οικογένειας. Το χοσό αυτό δύναται νσ αναχρο- 
σαρμόζεται με αχόσαση. γενικής ισχύος, του Τχουργού Κοι
νωνικών Τχηρεσιών.

Το ύψος του δανείου χου χορηγείται για εχέκταση τ αχοχε
ράτωση ή εχισκευή κ.αδοριζετα: στο ήμισυ του χαραχάνω χο- 
σού. με τις αντίστοιχες χροσαυξήσεις.

Η διάρκεια εξόολησης των χορηγούμενων δανείων είναι 2δ 
έτη. Η έναρξη αχοχληρωμήτ το·)·/ δανείων άσχετα: χένσε χρό- 
σΐ2 αχό της υχογρατής του δανειστικού συμίσλαίου.

Ποσοστό τον χορηγουμένου δάνειον, είναι άτοκ.ο. το δε 
υχόλοιχο είναι ένσοκ.ο. χρος 5% ετητίως.

Άρδρο 4.

Διοίκηση.

1 . ΎΓλΟλΚ διοικειτα: αχό εχταμε/Δς Διοικητικό Συμίού- 
λιο. αχό το οχοίο ανά ένας ανώτερος υχάλληλο; των Τχουρ- 
γείων Οικονομικών. Γεωργίας κ.α: Κοινωνικών Τχηρεσιών, χου 
υχοδεικ.νύοντα: 2χό τους οικείους Τχουργούς. ένα εκχρόσωχο 
τη; ΑΊΙΕ και δύο εκχροσώχους των οτγροτών. χου ορίζονται 
μετά γνώμη των οικείων Οργανώτεών των.

2. Άίδ?/τα τα μέλη του Δ.Σ.. ως κ-αι οι αναχληρωταί των, 
διορίζονται με αχόφαση του Τχουργού Κοινωνικών Τχηοεσιών.


