
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
’Err!, τοϋ σχεδίου Νόμ'ου «περί κυρώσεως της άττό 26.3.8 I 

Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου τοϋ Προέδρου τή.· 
Δημοκρατία; «ττερί άττοκαταστάσεως ζημιών εκ τών 
σεισοιών 1081» καί ρυθμίσεως ετέρων σονατών θε··.:·των».
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Για τήν άμεση άντιμετώττιση τη; έκτακτης άνάγ.ιτ: ττυύ 
δημιουργήθηκε στην περιοχή των .Νομών ’ Αττικής. Βοιωτίας. 
Κορινθίας καί Πρεβέζης μετά άπό τούς σεισμούς τοϋ 1081 
καί για τήν αποκατάσταση τών ζημιών πού προ κλήθηκαν 
απ’ αυτούς. έκδόθηκε ή άπό 26.3.61 Πράξη Νομοθετικού 
Περιτχον.όνο υ τοϋ 11 :οέ ίρου τής Δημοκρατίας «περί άπο- 
καταστάσεω; _ημιών εκ των σεισριων 1081» που όημοσιευ- 
Οηκε στο φύ .'ο . τή; Εφημερίδα; τής Κυβορνή· ε ν; άριΟ. /5 
τής 27.3.1081 ( Γεϋχ-υς -V).

Τα προβλήματα πού άντιοιετωπίζο' τ ι καί στις ανωτέρω 
περιοχές είναι τά ίδια μέ αύ.ά πού αντιμετωπίστηκαν στην 
περιοχή Θεσ/νίκης κατά τούς σεισμούς 1078. 'Έτσι,.μ.έ πήν 
άνωτέρω Πράξη προβλέπεται καί για τις περιοχές ’Αττικής, 
Βοιωτίας, Κορινθίας καί Πρεβέζης ή ανάλογη εφαρμογή τών 
διατάξεων τής αντιστοίχου Πράξεως πού έκδόθηκε για τήν 
αποκατάσταση τών ζημιών άπό τούς σεισμούς τοϋ 1978 στή 
Βόρειο ' Ελλάδα, όπως αυτή κυρώθηκε καί συμπληρώθηκε 
μέ τό Ν. 867/79, 1048/80 καί 1133/1981.

Ή πράξη αυτή φέρεται γιά κύρωση σύμφωνα μέ τή σχετική 
διάταξή τοϋ άρθρου 44 τοϋ Συντάγματος καί τήν κύρωση 
αύτή προβλέπει τό άρθρο πρώτο τοϋ παρόντος σχεδίου 
νόμου.

Ειδικά για τήν αντιμετώπιση τών περιστάσεων αύτών, 
αλλά καί για τήν ύπαρξη ενός κεντρικού πυρήνα υπηρεσίας 
για τυχόν άλλες ανάλογες περιπτώσεις, δημιουργεΐτκι στήν 
Κεντρική 'Υπηρεσία τοϋ 'Υπουργείου Δημοσίων ’Έργων, 
'Υπηρεσία Άποκαταστάσεως Σεισμοπλήκτων (ΥΑΣ), χωρίς 
αύξηση τώ>ν οργανικών θέσεων.

Τό άρθρο Δεύτερο περιλαμβάνει μερικές αναγκαίες συμ
πληρωματικές ρυθμίσεις ή άποκατάσταση παραλείψεων 
όπως : α) τή δυνατότητα ρυθμίσεως μέ τις αποφάσεις τής 
Νομισματικής Επιτροπής καί τοϋ μέρους τοϋ δανείου γιά τό 
όποιο δεν απαιτείται ή έγγραφή υποθήκης (παρ. 1) καί τό 
όποιο έχει καθορισθεϊ σέ 100.000 άντί τών 60.000 πού είχαν 
όρισθεΐ τό 1978, β) τό ότι ό Υπουργός Δημοσίων Έργων 
άποφαίνεται μετά γνώμη τοϋ Συμβουλίου Δημοσίων Έργων 
(πού εδρεύει στή Κεντρική 'Υπηρεσία) άντί τοϋ Περιφε
ρειακού Συμβουλίου Θεσ/νίκης πού πρόβλεπε ή αρχική 
Πράξη (παρ. 2) καί γ) τή δυνατότητα συστάσεως περισ
σοτέρων άνά Νομαρχία ή Διαμέρισμα Τομέων γιατί απ’ τά 
πράγματα ήταν αδύνατη ή έξυπηρέτηση τών αναγκών μέ μια 
μόνο υπηρεσία άνά Νομαρχία ή Διαμέρισμα (παρ. 3).

Οί ειδικές αύτές ρυθμίσεις ανατρέχουν ώς έκ τής φύσεώς 
των στήν ισχύ τής κυρουμένης πράξεως (παρ. 4).

Τό άρθρο Τρίτο τοϋ Σχεδίου προβλέπει τή δυνατότητα τής 
άμεσου εφαρμογής όλου τοϋ δημιουργηθέντος νομοθετικού 
πλαισίου καί σέ τυχόν άλλες μελλοντικές περιπτούσεις σει
σμών σύμφωνα καί μέ τήν άποψη πού είχε ύποστηριχθεΐ 
άπό όλες τις πτέρυγες τής Βουλής κατά τή ψήφιση τοϋ Ν.
1133/1981.

Τό άρθρο Τέταρτο τέλος τοϋ σχεδίου νόμου περιλαμβάνει 
τή ρήτρα γιά τήν έναρξη ισχύος τοϋ νόμου αύτοϋ.

Τούς σκοπούς αύτούς επιδιώκει τό σχέδιο νόμου, πού 
φέρεται στή Βουλή γιά ψήφιση.

Τήν εισηγητική αύτή έκθεση συνοδεύει παράρτημα τροπο- 
ποιουμένων συναφών κ.λπ. διατάξεων.

Άθήναι, 4 Μαΐου 19S1
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΕΚΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ

Έπί τΰ τχεείου νόμου <■ τεεί κυρώσεως τής άπό 26.3.1981
Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου τού II ροέδρου* τής
Δηιοκρατιας «περί άποκαταστασεως ζημιών έα τών σεισμών
1 !!8!. καί ρυθμίσεως έσέρωνηυναρών θεμάτων». -

ΤΡΗΠ ΠΠ Γ: ΙΟ ΥΜΕΝΕΣ. ΣΥΝΑΦΕΙΣ 
Κ.Α.ΓΊ. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1 Ν. 867/1979 «περί κυρώσεως σροποποιήσεως καί συμ
πληρώσει» ς τής άπο 2S.7.1978 Πράξεως Νομοθετικού Πε
ριεχομένου τοϋ Προέερου τής Δημοκρατίας «περί άποκατα- 
ττάτεως ζημιών εκ τών σεισμών 1978 εις περιοχήν Βορείου 
Ελλάδος κλπ. καί :υ-υυίτεως έτέοων τινών τυναοών θεμά
των» . (ΦΕΚ 24 Α/7.2.1979).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ί’ηριτάμενοι όμοςώνως μετά τής Βουλής, «άπερασίσαμεν: 
" Αρθρον πρώτον.

ιΚυρούται ή άπό 28.7.1978 Πράξις Νομοθετικού Περιε
χομένου τοϋ Προέερου τής Δημοκρατίας «περί άποκαταστά- 
τεως ζημιών εκ τών σευμών 1978 εις περιοχήν Βορείου Ελ
λάδες καί ρυθμίσεως συναρών θεμάτων» 'δηκοσιευθεΐσα εις 
τό ύπ' 'άρι-S. 117 τής 28.7.78 ρύλλον τής Έρημερίδος τής 
'Κυβεονήσεως (τεύχος Α'). έχουσα ώς ακολούθως:

ΠΡΑΞΙΣ'
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ 'ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ. _______

Περί 'άποκαταστάσεως ζημιών εκ τών σεισμών 1978 εις πε
ριοχήν Βορείου Έλλάεος καί ρυθμίσεως συναρών θεμάτων.

Έχοντες ύπ'όψε::
1. Τάς 'διατάξεις τής παραγρ. 1 τού άρθρου 44 τοϋ 'Συν

τάγματος.
2. Τήν όημ ι ου; γ ηΟ ε ΐ τ αν κοιτά στάσιν εξαιηε,ετεκώς έπειγού- 

της 'εκτάκτου καί 'απροβλέπτου 'ανάγκης συνεπεία τών (εκτε
ταμένων ζημιών, αίτινες προεκλήθησαν 'εκ τών ισχυρών σει
σμών εις τήν περιοχήν Βορείου Έλλάεος άπό 24.3.78 καί 
'εντεύθεν.

3. Τήν ιάτήριτον ανάγκη·/ άντιμετωπίτεως τών 'εκ τών σει-
τμών προκληθεισών ζημιών εις ακίνητα τών πληγεισών περι
οχών. 1

4. Τήν τυνεπεία τών 'ανωτέρω, άίευναμίαν 'άμεσου άντιμε- 
τωπίτεως τής 'ειειμορρωθείσης εκτάκτου καταττάτεως οιά
τής συνήθους οθ?.τ·
εροτατει του

ικής ρυθμίσεως τών τυναοών θεμάτων, 
ήμετέρου ‘Υπουργικού Συμβουλίου, άποοατί-

,ομεν:
“Αρθρον 1.

1. Ή κατά τήν πατούσαν πράξιν λήψι: τών 'ενεεικνυουε-
νων μέτρων οια τη·/ αττονυαπαπταντ:ν των ζημιών των κτιρίων 
έν γένει, α! όποιοι προεκλήθησαν εκ τών τε'ιηιών τού έτους 
1978 εις τήν περιοχήν τής Βορείου Έλλάεος. ‘ανήκει -εις 
τήν άρυ.οειότητα τοϋ Υπουργείου Δημοσίων Έργων.

2. ·Ε!ς τήν έννοιαν τής ‘άποκαταστάσεως τών ζημιών, 
περιλαμβάνεται ή άνακατατκευή τών μή 'επιδεκτικών έπι- 
τκευής κτιρίων ή ή 'επισκευή ώς καί ή ένίτχυτις καί άπο- 
κατάττατις ρέρονσος οργανισμού, ώς καί λοιπών δομικών 
ττοιχείων καί 'εγκαταστάσεων τών ίλαίέντων υπό τών σει
σμών κτιρίων.

Αρθρον 2.
1. Διά τήν πεαγματοποίητιν τής άποκαταστάσεως χορη

γούνται ειδικά δάνεια καί παρέχεται ιάρωγή καί τεχνική συν
δρομή εις τούς πληγέντας.

2. Δι’ 'άποράσεως τής Νομισματικής Επιτροπής καθορί
ζονται εκάστοτε τά τών χορηγουμένων στεγαστικών δανείων 
καί ιδία αί προϋποθέσεις χορηγήσεως τοϋ δανείου, τά πιστο- 
δοτικά Ιδρύματα, τό ύψος, τό 'έπιτόκιον καί τό τυχόν μέ
ρος τοϋ 'δανείου τό όποιον 'δύνατα: νά είναι άτοκον, καί ό

Δημοσίων Έογων
ΤΖ. ΤΖΑΝΝΕΤΑΚΗΣ

:?Γπος καί ο χρόνος έξορλήσεως αύτοϋ.
εων καθορίζονται έτιίσης και τά 'ή;
ωρεάν αρωγής. ώς καί τά τής τυχόν
;ήν 'άποκατάστασιν κριινομένων ώς 'δ ιατηρη

3. Ή 'δανειοδότησις τών πάσης ρύσεως επιχειρήσεων καί 
έπαγγελματιών. τών όποιων αί κτιριακαί εγκαταστάσεις ύπέ-


