
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚπΕΣΠ.. 

τού σχέδιου νδΙου «περί κυρώσει» ς τής άπό 31.1.1980

τινών συναφών διαταςεων». σεισμούς τών ετών 19
II έλλης καί β) άπό τ

ο,ι· Έ/./.φ-ων ριοχές τών Νομών Κε·,
σαλίας καί Φθιώτιδος.;ής εκτχ/.της αναγκης που

νομών Μαγνησίας. Λαρίσης μηνη προθεσμία άπό τ

εισμούς τοϋ 1980 καί γιά γιά τήν υποβολή αίτήι

,ύ προ κλήθηκαν απ' αύτούς χους χωρίς δυνατότηυ:
ϊ_* C_____ .V

Άρθρο 4 τής 11 ρήξεως. Στο αρθρο αύτό περιλαμβάνεται ή 
ρήτρα γιά τήν έναρξη ισχύος τής 11 ρήξεως.

To άρθρο Δεύτερο τού σχεδίου νόμου προβλέπει τήν άνά- 
/Λγή εφαρμογή τής κυορύμενης ;χέ τό άνωτέρω άρθρο πρώτο 
Π ρήξεως Νομοθετικού Περιεχομένου -/.a: διά τήν άποκατά- 
ΓΤαση τών

(ου τού Προέδρου τής Λ η μ οκραΤιας «περί άποκαταστάσεως 
(ημιών έκ τών' σεισμών 1980 εις τάς περ·.οχάς τών νομών 
\12'Γνησί α ς. Λαρίσης ‘/.at Φθιωτιοος» του οτ)μ.θ7’.ευ#>τ,*/.& ■·-ο 
σύλλο τής Εοη'χερίδος τής Κυβερνήσεως άριθ. 17 ι ·ής 
2.8.1980 (Τεύχος Λ' 1.

Τά προβλήματα τού άντιμετωπίζονται y.a: στις ανωτέρω 
τεριοχές ε·νat τα ίδια μέ αυτά τού άντιμετωπίστηκαν ττήν 
περιοχή θεσ/νίκης κατά τούς τε'.τμούς τοϋ 1978. Έτσι. με 
τήν ανωτέρω Πράξη τρ θέλετε τα: -/.α: για τ: ς τερ'.οχες τών 
/ομών Μαγνησίας. Λαρίσης /.a: Φθιώτιδος. ή ανάλογη έφαρ- 
χογή τών διατάξεων τής άντιστοίχου Πράςεως τού εκδοθη- 
/.ε γ'.α τήν άποκατάσταση τών ζημιών άπό τούς σεισμούς τοϋ 
1978 ττή Βόοειο Ελλάδα. ότως αύτή κυρώθηκε μέ τέ Ν. 
867/1979 y.a·' 1048/1980.

Ή πράξη αυτή φέρεται για κύρωση σύμφωνα μέ τή σχετι
κή διάταξη τοϋ άρθρου 44 τοϋ Συντάγματος, y.a· τήν κύρωση 
αυτή προβλέπει' το άρθρο τρώτο τοϋ ταρόντος σχεδίου ν ό
χου.

Σχετ'.'/.ο θέμα είναι y.a! τό πρόβλημα τής άποκαταστάσεως 
τών ζημιών τών χτιρίων τού τροκλήθηκαν a) άτ τούς σει
σμούς τών ετών 1979 '/-α! 1980 στήν περιοχή τοϋ Νομού 
Πέλλης' y.a! β) ατό τις πλημμύρες τοϋ έτους 1979 στις τε- 
ριοχές τών Νομών Κεντρικής y.a! Δυτικής Μακεδονίας. Θεσ
σαλίας καί Φθιώτιδος.

Τά πσοβλήιματα αύτά επιλύει κατά τον ίδιο τρέτο τό άρ- 
■3?ον δεύτερον» τοϋ σχεδίου νόμου.

Ειδικότερα για τ!ς ετί μέρους διατάσεις τής ά—ο 31—7/ 
2.8.80 Πράςεως τήν ότοίχ κυρώνει τό «άρθρο·; τρώτον» 
τοϋ σχεδίου εκτίθενται τά ακόλουθα:

Άρθρο 1 τής Πράςεως. Τό άρθρο αύτό ορίζει ότι έφαρ- 
χοζεται ανάλογα καί γιά τις τεριοχές τών νομών Μαγνησίας, 
ύαρίσης καί Φθιώτιδος η άτό 28.7.1978 Πράξη νομοθετι
κού Περιεχομένου τού έκδόθηκε γιά τούς σεισμούς Βορείου 
Ελλάδος, ότως κυρώθηκε μέ τό Ν. 867/1979, καί περιλαμ- 
-άνει μερικές μικροπροσαρμογές τού είναι άπαραίτητες γιά νά 
•.ευκολύνουν τήν εφαρμογή τών σχετικών διατάσεων στή συγ

κεκριμένη τερίττωση.

Άρθρο 2 ·τής Πράςεως. Μέ το άρθρο αύτό συνιστάτα: στο 
δόλο Γραφείο τής Ύτηρεσίας Άποκαταστάσεως Σεισμοτλή- 
των Βορείου Ελλάδος (ΤΑΣΒΕ) γιά τήν ταχεία εκτέλεση 
οϋ έργου άποκαταστάσεως στό Νομό Μαγνησίας. Γιά τούς 
-ομούς Λαρίσης καί Φθιώτιδος τό έργο ατοκαταστάσεως 
ινατιθεται στή Διεύθυνση Τεχνικών Ττηρεσιών τοϋ κάθε 
νος ατο τους νομούς αύτούς καί τελεί ύτό τήν άμεση έτο- 
ττεία τής ΤΑΣΒΕ ή ότοία μτορεΐ νά διαθέτει στήν οικεία 
ύΤΓΝ τό άταιτοόμενο τροσωτικό γιά τήν εκτέλεση τοϋ άνιο- 
έρω έργου.

Άρθρο 3 τής Πράςεως. Τό άρθρο αύτό προβλέπει ότ· μτο- 
ΐί ό Υπουργός Δημοσίων "Εργων, μέ σχετικές αποφάσεις 
ου. νά μεταβιβάζει στούς Νομάρχας Μαγνησίας. Λαρίσης καί 
’θιώτιδος καί στόν Προϊστάμενο τής ΤΑΣΒΕ μερικές ή 
λες τις άρμοδιότητές του γιά τή-; άτοκατάσταση τών ζη- 
ιών στούς νομούς Μαγ-;ησ?ας. Λαρίσης καί Φθιώτιδος.

για την εκτεΛεση του έργου της αποκαταστασεως των ανω
τέρω ζημιών προβλέπει. γιά τήν περιοχή τοϋ Νομϊΰ Π έλλης 
σύσταση κλιμακίου τής ΤΑΣΒΕ. γιά τις τεριοχές τών Νο
μών στούς όποιους λειτουργούν γραφεία—ή κλιμάκια τής 
ΤΑΣΒΕ άνά-ύεση τοϋ ανωτέρω έργου σε αύτά καί γιά τις 
περιοχές τών ύπΟλοίπων άσό τούς άνωτέρω Νομούς ανάθεση 
τού έργου άσοκαταστάσεως στις αντίστοιχες Δ/νσεΤς Τεχνικών 
Τπηρεσιών κα! ύπό τήν άμεση ετοπτεία τής ΤΑΣΒΕ.

Τό άρ·υρο Τρίτο τοϋ σχεδίου νόμου περιλαμβάνει τή ρή
τρα γιά τήν έναρξη ισχύος τοϋ νόμου αύτοϋ.

Τούς σκοπούς αυτούς επιδιώκει τό σχέδιο νόμου, πού φέρε
ται στή Βουλή γιά ·!/ής:ση.

Τήν αΐτ’ολογική αύτή έκθεση συνοδεύει παράρτημα τροπο- 
ποιουμένων. συναφών κλπ. διατάςεων.

’Αθήνα: 11 Νοεμβρίου 1980
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ΜΙΛΤ. ΕΒΕΡΤ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΤ
Περί κυρώσεως τής άπό 31.7.1980 Πράςεως Νομοθετικού 

Περιεχομένου τοϋ Π ροέδρου τής Δημοκρατίας «περί άπο- 
καταστασεως ζημιών εκ τών σεισμών 1980 εις τάς περιο
χής τών Νομών Μαγνησίας, Λαρίσης καί Φθιώτιδος καί 
άλλων τινών συναφών διατάςεων».

"Αρθρο·; Πρώτον.

Κυροϋται, άφ’ ής ισχυσε, ή έκδοθείσα κατ’ εφαρμογή·; τοϋ 
άρθρου 44 παραγρ. 1 τοϋ Συντάγματος άπό 31.7.19S0 Πρά- 
ςις Νομοθετικού Περιεχομένου τοϋ Π ροέδρου τής Δημοκρα
τίας «περί άποκαταστάσεως ζημιών έκ τών σεισμών 1980 εις 
τάς περιοχής τών Νομών Μαγνησίας. Λαρίσης καί Φθιώτι
δος». (ΦΕΚ 177) έχουσα ώς άκολούθως:

«ΠΡΑΞΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΙ" Π ΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤ» 
Περί άποκαταστάσεως ζημιών έκ τών σεισμών 1980 εις τάς 
περιοχής τών Νομών Μαγνησίας, Λαρίσης καί Φθιώτιδος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχοντες ύπ- όψε::

1. Τ<άς διατάξεις τής παρ. 1 τοϋ άρθρου 44 τοϋ Συντά
γματος.

2. Τήν δημιουργηθείσαν κατάστασιν έςαιρετικώς έπειγού- 
σης εκτάκτου καί απροβλέπτου ανάγκης συνεπεία τών εκτετα
μένων ζημιών. αΓτινες προεκλήθησαν έκ τών σεισμών εις ·τάς 
περιοχής τών Νομών Μαγνησίας. Λαρίσης καί Φθιώτιδος τήν
9.7.1980.


