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Επί τοϋ σχεΒίου Νόμου «περί τροποποιήσει»; και συμπλτ;ρω- 
σεως Βιατάςεών τινων αρθρωτών είς τον Αύτονομον Ορ- 
γαν-.σμον Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.}»·

Πρός την Βονλην ιών ΈλλψΌ»·
1. Ό Αύτ ένοχος Όργανισχός Εργατικής Κατοικία; τυν- 

εστήθη θ'.à τού Ν.Α. 2963/1954 «Φ.Ε.Κ. 1£ο/_24.8.ο-ι.
Τεϋχ. Α') με x/.οπόν την προοΒευτικήν στεγασιν τών εργα
τών καί ϋπαλλήλων τοϋ ίίιωτικοϋ τομέως. Βιά τα:αχωρησεως 
εις τούτους κυρίως, ετοίμου κατοικίας. Μεταγενεστερως osa 
προσθήκης Βιατάξεως εις τον προαναφερθέντα νομον.^ παρ- 
εσχέθη Βυνατότης χορήσεως καί ο αν ε ίων αύτοστεγασεως. 
Ούτως εις την κυρίαν Βραστή: ιότητα τού Ο.Ε.Κ. (άνεγερτιν 
κατοικιών) πρ οσετέθη καί ή Βυνατότης τής ΒανειοΒστήσεως 
τρος αύτοστέγασιν.

2. Διά τού Ν.Α. 1133/1972 (Φ.Ε.Κ. 63/3.5.72 τεϋχ. 
A ττερί άναπροσαρμογής καί βελτ-.ώσεως τών στεγαστικών 
προγραμμάτων τοϋ 'Υπουργείου Κο:ν. 'Υπηρεσιών καί τοϋ 
Ο.Ε.Κ. εθεσπίσθη ή κάλυΊις τών στοχαστικών αναγκών τών

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

εργατουπα/./.η/.ων. αποκλειστικοί; σχεσον, osa του συστημα- 
τος τής αύτοστεγάσεως, ήτοι τής χορηγήσει»; Βανείων Βιά 
τήν αγοράν ή άνεγερτιν κατοικίας μερίμνη καί ευθύνη τών 
Βικαιούχων, αντί τοϋ μέχρι τότε υπό τοϋ Ο.Ε.Κ. έφαρμοζομέ- 
νου τυττήματος 
ΒανειοΒοτήσεως.

ϊης παραχωρήσει»; έτοιμου κατοικίας η της

3. Έν τή εφαρμογή του το νέον τοϋτο σύστημα ττεγατεως 
ένεφχνισε σεΒαρώτατχ μειονεκτήματα, μεταςυ τών όποιων 
καί τήν άϊυναμίαν ττεγάτεω; τών πενεττέρων εισοΒηματικώς 
τάξεων τών εργαζομένων, ών άκριΒώς ϊ'.ά λογους κοινωνι
κής άνάγκης, έόει νά έπιΒιωχθή ή κατά προτεραιότητα στε- 
γατις. ένω άντιθέτως ηϋνοτΓντο α! ϊσχυρότεραι εισοΒηματικώς 
τάξεις, λόγιρ τής Βυνατότητος τών τελευταίων συμπληρω- 
τεως έπ ίΐίων τοϋ άπαιτοομενου Βιά τήν άπόκτησιν κατοικίας 
χρηματικού ποσού.

4. Κατέστη. όθεν, έπιΒεΒλημένη ή τροποποίητις τών Β"ια- 
τάξεων τοϋ Ν.Α. 1133/1972, αίτινες έοέσμευον τον Ο.Ε.Κ., 
Βιά τήν Βιά Βανείων μόνον καλυψιν τώ στεγαστικών α/χρκών 
τών Βικαιουμένων παρ’ αύτοϋ στεγαοτικής συνΒρομήρ 
τόν σκοπόν όπως

V
ταρασχεθή εις

προ:
υτον η Βυνατότης αναπτυ-

— ·. ..............-....... .. -r-.r-.-_.--------λ έπαναφερθή Βη/.ονοτι,
τό προ τής ισχύος τοϋ Ν.Α. 1138/1972 σύστημα. Αί Βιατά- 
ξεις αύται περιλσμΒά/ονται έν άρθρω 4 τοϋ προαναφερθέν- 
τος Νομοθετικού Διατάγματος καί έχουσιν ώς άκολούθως: 

«Άρθρον 4.

1. Ή. κατά τάς Βιατάξεις τού παρόντος στεγαστική συν- 
Βρομή ρύναται νά περιλχμΒάνη τάς ακολούθους παροχάς χύτο- 
στεγάσεως.

α) Δάνειον προς άνέγερτιν κατοικίας έπί ίΒιοκτήτου ή πσβ- 
ραχωρουμένου μερίμνη τοϋ οίκείου -ρορέως οίκοπέΒου ή πρός 
έπιοκευήν ή άποπεράτωαιν ή επέκτασιν τοιαύτης.

β) Δάνειον Βιά τήν ευθύνη τοϋ Βικαιοΰχου άγοραν έτοιμης 
κατοικίας.

γ) Τά ώς άνω Βάνοια Βύναται νά συμπληρωθούν καί Βιά 
Βωρεάν αρωγής κατά τά έν τώ έπομένψ άρθρω οριζόμενα.

2. Κατ' έξαίρετιν, εις οικογένειας μεταφερομένων οικισμών 
συνέπεια κατολισθήσεων ή άκαταλληλότητος τοϋ έΒάφους. Βύ- 
ναται νά παραχωρήται κατοικία άνεγειρομένη ύπό τοϋ οίκείου 
σορέως.

Τό χυτό σύστημα στεγάσει»; Βύναται νά έφαρμοσθή καί 
επί πολυμελών οικογενειών ή έτέρων κατηγοριών Βικαιούχων, 
όριζομένων ΒΓ άποφάσεως τοϋ άρμοΒίου ΒΓ έκαστον φορέα 
Υπουργού».

5. Κυριώτεροι πόροι τοϋ Ο.Ε.Κ. κατά τήν ίσχύουσαν περί 
αύτοϋ νομοθεσίχα. είναι ή εισφορά τών εργαζομένων ΰξ 1% 
έπί τών μισθών καί ημερομισθίων καί ή έπιχορήγησις τού 
Κράτους έκ τού Προϋπολογισμού Δημοσίων ΈπενΒύσεων, άνερ- 
χομένη εις έΒΒομήκοντιί (70) εκατομμύρια έτησίως. ΔεΒομέ-

νου οτι. Βια τής επιτευςεως τών σκοπών τοϋ Ο.Ε.Κ. έςυ
πηρετούνται ουχι μονον οί εργαζόμενοι, άλλα καί οί έργοΒό- 
ται. Βιά τής κατασκευής εργατικών κατοικιών εις βιομτχα- 
ν κά κέντρα, ή Βέ παροχή Βυνατότητος πρός έπέκτασιν τών 
στεγαστικών προγραμμάτων τού Ο.Ε.Κ. επηρεάζει εύμενώς 
τήν κινητικότητα τοϋ εργατικού Βυναμικού τής χώρας, επ’ 
ώοελεια τής Εθνικής Οικονομίας καί τών εργοΒοτών ε!Βι- 
κώτερον. έπιίά'/ύ.εται όπως καί η είσοορά τοϋ Κράτους αύ- 
ςηθή καί ο! έργοοότα; συνεισοέρουν, Βι’ είΒικώς πρός τούτο 
θεσπιζομένης εισοοράς. εις τήν Βιά τοϋ Ο.Ε.Κ. παρεχομένην 
πρός τους εργατοϋπαλλήλους τής χώρας στεγαστικν συνΒρο- 
μήν. Ή ελάχιστη χύτη είσςορά Υ/.λωστε. άποτελεϊ έκρρασιν 
κοινωνικής άλληλεγγύης.

6. Α! Βιατάςεις αί καθορίζουσα: τους πόρους τοϋ Ο.Ε.Κ. 
περιέχονται εν άρθρω 7 τού Ν. Δ/τος 2963/1954, ώς τούτο 
έτροποποιήθη καί συνεπληρώθη μεταγενεστέρως καί έχουσιν 
ώς άκολούθως:

«Άρθρον 7.
Π όροι.

1. Πόροι Βιά τήν επίτευςιν τών ύπό τοϋ Ο.Ε.Κ. έπιΒιω- 
κομένων σκοπών είναι:

α) Ενίσχυσις έκ τοϋ Κρατικού Προϋπολογισμού έκ Βρα- 
χμών 44 175.C00 Βιά το έτος 1957 καί Βραχμών 76.003.600 
άπό τοϋ έτους 1958 καί έφεσής έτησίως καί εις βάρος τού 
είΒικοϋ προϋπολογισμού Βημοσίων έπενΒύσεων έκάστου έτους. 
(Άντικατάστασις: Ν.Α. 3755/1957 πασ. 4 Φ.Ε.Κ. τεύχος 
Α' ϋπ’ άριθ. 1S2/17.9.57).

β) Τό 1% έπί τών ημερομισθίων κάί μισθών τών εργαζό
μενων. Ή εισφορά αϋτη Βύναται νά Βαρόνη 'έν όλω ή έν 
μέρει τον οϊκειον έργοΒότην Βιά τό σύνολον ή μέρος τοϋ προ
σωπικού αυτού έφ’ όσον οϋτος, Βιά Βηλώσεώς του πρός τόν 
Ο.Ε.Κ., άναλάίη τό άντίστοιχον βάρος. Ή ισχύς τής παρού- 
σης Βιατάςεως άσχετα·, άπό τής 1ης τοϋ μεθεπομένου τής 
ισχύος τοϋ παρόντος μηνός.
• · - · · · .................................................................................................................·......................»·

7. Κατά τήν ύπό τών άρμοΒίων φορέων ΒανειοΒότησιν τών 
Δημοσίων 'Υπαλλήλων πρός άπόκτησιν στέγης έχουν θεσπι- 
σθή Βιατάςεις απαλλαγής τούτων, μέχρις ώρισμένου ποσού, 
έκ πού φορου μεταίιΒάσεως ακινήτων, άναγνωρίζοοσα ούτως ή 
Πολιτεία τήν ανάγκην Βιευκολύνσεως τής τάςεως ταύτης Βιά 
τήν άπόκτησιν στέγης.

8. Τής εύμενοϋς ταύτης μεταχειρίσεως Βέν άπολαμίάνουν 
οί Βχ^ειοΒοτούμενοι ύπό τοϋ Ο.Ε.Κ. έργατοϋπάλληλοι καί 
συνταςιούχοι, ένώ καί ΒΓ αυτούς συντρέχουν τουλάχιστον οί 
αύτοί Βικαιολογητικοί λόγοι, ο! προκαλέσχ/τες τήν θέσπισιν 
τών ά'.ωτέρω Βιά τούς Δημοσίους 'Υπαλλήλους Βιατάςεων. 
Συνέπεια τών ά-/ωτέρω έπιΐάλλεται ή έπεκτασις, έστω καί 
προσωρινώς, τής έφαρμογής τών σχετικών περί Δημοσίων 
Υπαλλήλων -Βιατάςεων καί είς τούς Βα/ειοΒοτουμένους παρά 

τοϋ Ο.Ε-Κ. ΒΓ άπόκτησιν στέγης, πολλώ μάλλον, καθ’ όσον 
α! σήμερον κρατούσα·, συνθήκαι τής οικονομίας Βέν παρέχουν 
τήν Βυνατότητα κατχίολής τοϋ αναλογούντος φόρου μεταίι- 
Βάσεως παρά τών εργατοϋπαλλήλων καί συνταξιούχων τής
χώ?2;·

9. ΕίΒικώτερο·/ έν τώ ύπό κρίσιν σχεΒίω νόμω περιλαμ- 
Βάνοντα: τά έςής :

α) Έν άρθρω 1 Βρίζεται ότι ή ύπό τοϋ Ο.Ε.Κ. παρ- 
εχομένη συνΒρομή Βύναται νά περιλαμίάνη καί τάς κατά τό 
άρθρο ν 13 τού ΝΑ. 2963/1954 προίλεπομένας στεγαστικάς 
παροχάς, ήτοι καί τής άναπτύςεως κατασκευαστικών προ
γραμμάτων».

Τό άρθρον 13 έχει ώς άκολούθως:
«* Αρθρον 13.

ΕίΒος Στεγαστικής ΣυνΒρομής.
1. Ή είς τούς κατά τό άρθρον 2 τοϋ παρόντος παρ- 

εχομένη στεγαστική συνΒρομή Βύναται νά είναι έκ τών κατω
τέρω άναφερομένων άναλόγως τών έκάστοτε Βιατιθεμένων πό
ρων καί τής είΒικής περιστάσεως έκάστου Βικαιοΰχου.



«) Παραχώρησις νέας κατασκευ»σ·5είσης έργατικη» *a 
τοικίας. ,.

β) Επισκευή ή άναμόρφωσις υφιστάμενης άκαταλ/.ηΛου ερ
γατικής κατοικίας, ώς καί ή άποπεράτωσις ήμιτεκους ·ο.α>-
^,ς. . ,

γ) ΆνοικοΣόμησις, Σαπάναις τοϋ Ο.Ε.Κ. κατοικιών εις γη- 
πεΣα άνήκοντα κατά πλήρη κυριότητα εις ίικαιοΰχον εργα.ην 
ή ύπάλληΐ.ον ή είς πλείονας όμοΰ Σικαιούχους».

β. Διά τού âp-Spoy 2 3εσπίζεται αυξησις τής επιχορηγή- 
σεως εκ τού Κρατικού Προϋπολ.ογισμοΰ ατό 70 εις 100 εκ. 
έτησίως.

γ. Διά τού âp-Spo-j 3 ύεσπίζεται εισφορά ΰπέρ Ο.Ε.Κ. εκ 
0.50% έπί των μιαρών καί ήμερεμισ-ύίων, βαρύνουσ» τους ερ- 
γοΣότας, τής ύποχρεώσεως ταύτης άρχομένης άπό τής i ης 
τοΰ μεύεποαένου άπό τής Σημοσιεύσεως τοϋ νόμου μηνος.

Î. Δ’.ά τής παραγρ. 1 τού apSpcv 4 όρίζετα; ότι όιά τας 
άπό 1 ’Ιανουάριου 1975 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1976 μεταβιβά
σεις ακινήτων -ττρος ΣανειοΣοτουμένους παρά τοΰ Ο.Ε.Κ. Σι 
άπόκτησιν στέγης, έχουν εφαρμογήν αί έκάστοτε ΐιά τους Δη
μοσίους Υπαλλήλους ίσχύουσαι άπαλλαγαί εκ τοΰ φόρου μετα- 
ίιβάσεως ακινήτων, Σιά Σε τής παραγρ. 2 τοΰ αύτοΰ αρ·5ρου, 
ότι είς ας περιπτώσεις εφαρμόζονται αί Σιατάίςεις τοΰ àp-Spου 
τούτου, Σέν έχουν έφαρκογήν αί Σιατάξεις τοΰ Ν.Δ. 1276/ 
1972».

Έν Ά-ΰήναις τή 2 Αύνούστου 1975
" Ο! Υπουργοί -------------------------

Έπί τοϋ Συντονισκοΰ καί Προγραμματισμοΰ 
Π. ΠΑΠΑΛΙΙΓΟΤΡΑΣ

Έπί των Οικονομικών 
Ε. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΓ

ο Έπί τής Άπασχολήσεως 
Κ. ΛΑΣΚΑΡΗΣ 2

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΓ
Περί τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως Σιατάςεών τινων 

άφορωσών εις τόν Αυτόνομον ’Οργανισμόν Εργατικής Κα
τοικίας (Ο.Ε.Κ.). ι

Άρ-Spov 1.
Ανάπτυςις κατασκευαστικών προγραμμάτων.

Άπ ότής ισχύος τοΰ παρόντος ή κατά τάς κειμένας περί 
Ο.Ε.Κ. Σιατάίςεις στεγαστική συνΣρομή Σύναται να περιλαμ- 
βάνη καί τάς, κατά το άρύρον 13 τοϋ Ν. Δ/τος 2963/1954 
«περί ίίρύσεως Αυτονόμου ’Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας 
(Ο.Ε.Κ.)» προβλεπομένας στεγαστικάς παροχάς.

'Ap-Spov 2.

Επιχορήγησις έκ τοΰ Κρατικού Π ροΰπολογισμαΰ.

Τό έΣάφιον α' τής παραγρ. 1 τοΰ άρύρου 7 τοΰ Ν.Δ. 
2963/1954. ώς τούτο έτροποποιή-ΰη Σιά τής παραγρ. 4 τοΰ 
ip-Spoa 15 τοΰ Ν.Δ. 3755/1957, άντικα·$ίσταται ώς άκολού- 
-5ως:

®α) Επιχορήγησις έκ τοΰ Κρατικού Προϋπολογισμού έκ 
Σραχμών 100.000.000 έτησίως άπό τοΰ οικονομικού έτους 
1975 καί έφεσής».

’ApSpov 3.

ΈργοΣοτική εισφορά.
1. Εις την παράγαφον 1 τοΰ άρθρου 7 τού Ν.Δ. 2963/ 

1954 «περί ιορυσεως Αύτονομου Οργανισμού Εργατικής Κα
τοικίας (Ο.Ε.Κ.)». ώς ετροπ-οινοιη-Δη και συνεπληρώνη μετα
γενεστέρους, προστίύετα: έοάφιον (γ) έχον ώς έςής:

«γ) Εισφορά έκ 0.50% επί τών ήμερομισύίων καί μισ-ύών 
των εργαζομένων, βαρύνουσα τόν οίκείον έργοΣότην».

' ’ApSpov 4.

Άπα7.7.αγή έκ τοΰ φόρου μεταβιίάσεως ακινήτων 
κτωμένων Σιά ΣανειοΣοτήσεως υπό Ο.Ε.Κ.

1. ‘Από 1ης Ιανουάριου 1975 μέχρι 31ης Δεκεμβρίο 
1976 πάσα μεταβίβασις ακινήτου έν ή αγοραστής τυγχάνε 
πρόσωπον ΣανειοΣοτηύέν παρά τού Ο.ΕΚ. κατά τάς Σιατα 
σεις τού Ν. Δ/τος 1138/1972 «περί αναπροσαρμογής κα 
βεν.τιώσεως τών Στεγαστικών προγραμμάτων τοΰ 1 πουργειο 
Κοινωνικών 'Γπηρεσιών καί τοΰ ’Οργανισμού Εργατικής Κα 
τοικίας» απαλλάσσεται τού φόρου μεταβιβάσεως ακινήτων, το 
βαρύνοντος τόν αγοραστήν, καύ ό μέτρον, όρους και λοιπά 
προϋποθέσεις άπαύ.λάσσονται οι Σημόσιοι υπάλληλοι, στρα 
τιωτικοί καί συνταξιούχοι τού Δημοσίου.

Ή ανωτέρω Σιάταίςις έφαρμόζεται καί όσον αφορά εις τό 
φορον μεταβιίάσεως τόν ιβαρύνοντα τόν πωλητήν, είς ας περ 
πτώσεις ό αγοραστής αναλαμβάνει τήν ύποχρέωσιν καταβολή 
τών βάσει τών κειμένων Σιατάξεων βαρυνόντων τόν πωλητή 
φόρων, ΰπό τήν απαραίτητον προΰπόύεσιν ότι γίνεται ρητ 
μνεία έν τή Σηλώσει τοϋ φόρου μεταβιβάσεως καί έν τι 
συμβολαίω περί τής άναλσμβανομένης ταύτης ύποχρεώσεως.

Ή υπογραφή τής Σανειακής συμβάσεως άποΣεικνύει τή 
ίοιότητα τοΰ ΣανειοΣοτηύέντος.

2. Επι τών κατα το παρόν άρ-όρον μεταβιβάσεων άκινήτω 
Σέν εφαρμόζονται αί Σιατάίςεις τοΰ .Ν.Δ. 1.276/1972 «περ

__φορολογικών Σιευκολύνσεων...τών_ κατά τό Ν.Δ. 1138/1.97
«περί αναπροσαρμογής καί βελτιώσεως τών στεγαστικών προ 
γραμμάτων τού 'Γπουργείου Κοινωνικών 'Γπηρεσιών καί το 
Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας», Σικαιούχων στεγάσεως. 

’Αρ-3ρον 5.
Η ισχύς τού παρόντος άρχεται άπό τής Σημοσιεύσεως ε! 

τήν . ΕφημερίΣα τής Κυβερνήσεως, έκτός όπου άλλως όριζετσ 
έν αύτώ.

Εν Ά-ΰήναις τή 2 Αύγουστου 1975 

Οί 'Γπουργοί
Επί τοΰ Συντονισμού καί Προγοακματισμοΰ 

Π. Π A Π ΑΛΗΓΟΓΡΑΣ
Επί τών Οικονομικών 
Ε. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΓ

Επί τής Απασχολήσεως 
Κ. ΛΑΣΚΑΡΗΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
Επί τού σχεΣίου Νόμου «περί τροποπΟιήσεως καί συμπληρώ 

σεως Σιατάπεών τινων άφορωσών εις τόν Αυτόνομον 'Ο; 
γανισμόν Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.)·»..
1. Διά τοΰ άρ-ύρου 2 τού έν λόγω σχεΣίου Νομού, προκ: 

λείτα: Σαπάνη είς βάρος τού Κρατικού Προϋπολογισμού. ΰψου 
100.900.000 Σραχμών. Σιά τήν έπιχορήγησιν τοΰ Οργανισμέ 
Εργατικής Κατοικίας. Ή έν λόγιο Σαπάνη Sà καλυφύή έ 

τής άναγεγραμμένης είς τόν Προϋπο/.ογισμόν τοΰ Υπουργείο 
Απασχολήσεως πιστώσεως. οικονομικού έτους 1975 καί ύε 
τον κωΣικόν άρι-όμόν 5541.

2. Διά τοΰ άρ-Spoo 3 τοϋ σχεΣίου Νόμου προκαλείτα: Σαπτάν 
εις βάρος τοΰ Κρατικού Προϋπολογισμού καί τού Προϋπολοιγ 
σμοΰ Ν.Π.Δ.Δ. ·έκ τής ,ύπό τής παραγρ. 1 τού άρ·5ρου το: 
του έπιόολής έργοΣοτικής εισφοράς έκ 0,50% έπί τών ήμερομ 
σ-υίων καί μισ-ΰών τών έπί σχέσει εργασίας ΙΣιωτικοΰ Δικαι: 
άπασνολουκένων μισ-ΰωτών τού Δηκοσίου καί Ν.Π.Δ.Δ.. ισχο/.ουκενων μισ-υωτων 
ύψος τής όποιας Σέν Σύναται νά ροσΣιορισύή έλ/.ειψει σχετ

2 Ή ισχύς τοϋ παρόντος άρ-ΰρου άρχεται άπό τής 1η 
τοΰ μεθεπομένου άπό τής^ Σημοσιεύσεως τοϋ παρόντος μηνός 
έφαρμόζονται Σέ κατά τά ΰ,οιπά αί ίσχύουσα: έπί τής βαρύ 
νούσης τούς μισ-5ωτούς εισφοράς, έκάστοτε ΣιατάΞεις.

κων στοιχείων
3. Ωσαύτως προκαλείται: α) άπώλεια έσόΣων τοΰ Δημι

ιου εκ της υπο της πασα-rp. 1 τού άρ-άρου 4 προβλεπομενη---- ----- -|Τ ---- I - ---Γ »Γ· --- Γ f f ,
άπαλλαγής έκ τοΰ φόρου μεταβιβάσεως άκινητων κτωμενω 
Σιά ΣανειοΣοτήσεως ύπό τοϋ Αυτονόμου Οργανισμού Εργατ 
κής Κατοικίας, τό ύψος τών όποιων Sà άΆλ-όη περίπου ει 
Σιακόσια ΣώΣεκα εκατομμύρια πεντακοσίας τριάκοντα επ χ


