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ξεων περί ανοικοδομήσεως των σεισμοπλήκτων Ίονιων 
Νήσων». -

Προς τήν --Βουλήν— των Ελλήνων -
Λ'.ζ τοϋ άπό 9/9.4.1955 Β. Διατάγματος «περί τρόπου 

διχθεσεως οικοπέδων έπί άπαλλοτριουμένων εκτάσεων διά 
την εις τάς σεισμοπλήκτους Ίονίους Νήσους μετάθεσιν ή 
επεκτχσιν πόλεων, κωμών ή οΐωνδήποτε συνοικισμών» εκ- 
δοΟέντος κατ’ έξουσιοδότησιν τοϋ άρθρου 8 τοϋ Ν. 3076/ 
54 καί τοϋ άρθρου 3 τοϋ Ν.Δ. 2934/54, καθωρίσθη ό τρό
πος διαθέσεως τών διαμορφωθέντων οικοπέδων έπί εκτά
σεων αίτινες άπηλλοτριώθησχν άναγκαστικώς υπέρ τοϋ 
Δημοσίου προς άποκατάστασιν τών εκ τών σεισμών πλη- 
γέντων.

Τά έκ της κατατμήσεως τών ώς άνω εκτάσεων προελ- 
θόντα οικόπεδα ήδύνατο νά διατεθώσι κατά τούς ορισμούς 
τοϋ ίδιου διατάγματος εις τούς δικαιουμένους στεγάσεως 
κατόπιν κληρώσεως διενεργουμένης ύπό τριμελοϋς ’Επι
τροπής. Έπί τη κληρώσει ενός έκάστου συγκεκριμένου 
οικοπέδου, τοϋτο παρεχωρεΐτο εις τον δικαιούχον κατά 
νομήν καί χρήσιν προς οίκοδόμησιν διά τής χορηγητέας 
αύτω κατά τάς διατάξεις τών άρθρων 2,9 καί 15 τοϋ Ν.Δ. 
2933/54 εις χρήμα "η υλικά άνοικοδομήσεως κρατικής άρω-
τής·

Η παραχώρησις τοϋ κληρωθέντος ακινήτου ήτο απο
λύτως συνδεδεμένη κατά νόμον (άρθρα 6 καί 15 Ν.Δ. -2933/ 
54) προς τήν διάθεσιν τής άρωγής, έν τη έννοια, ότι ή άρωγή 
έδ ει να διατεθή ές ολοκλήρου διά την άνοικοδόμησιν έπί 
τοϋ παραχωρηθέντος ύπό τοϋ Δημοσίου οικοπέδου. Ύπό 
την τοιαύτην καί μόνον διάθεσιν της άρωγής, τουτέστι 
τήν δι’ αύτής άνοικοδόμησιν έπί τοϋ παραχωρηθέντος διά 
τής κληρώσεως οικοπέδου, ήτο έοικτή καί σύννομος ή διά 
προσωρινού ή όριστικοϋ τίτλου παραχώρησις (άρθρ. 7 β.δ.
9/9.4.1955).

Έκ της έπικρατούσης τότε συγχύσεως, συνεπεία τοϋ 
μεγάλου άριθμοϋ τών έκ τών σεισμών πληγέντων καί της 
άνάγκης άμέσου άποκαταστάσεως αύτών, ένδεχομένως δέ 
και της μή ορθής όροθετήσεως τών διαχωρισθέντων οικο
πέδων έπί τών κατά τ’ άνωτέρω άπαλλοτριωθεισών έκτά- 
σεων, σημαντικός άριθμός δικαιούχων έχρησιμοποίησε πρός 
άνοικοδόμησιν οικόπεδα διάφορα τών κληρωθέντων. Πα- 
ραλλήλως δι’ υπουργικών άποφάσεων, καθ’ ύπέρβασιν τών 
κειμένων διατάξεων, έγένοντο διαθέσεις οικοπέδων, έντός 
τών αύτών περιοχών, εις δικαιούχους άρωγής, οίτινες είτε 
εκ παραλειψεως τών αρμοδίων κρατικών υπηρεσιών είτε 
ές ιδίας αύτών άμελείας, δεν μετέσχον τής κληρώσεως. 
Ετέρων δικαιούχων μετασχόντων τής κληρώσεως ένεκρίθη 
ουχι συννόμως, άμοιβαία άνταλλαγη τών οικοπέδων των.

νωσις άρωγών έπί τοϋ οικοπέδου ενός τών δικαιούχων χωρίς 
τούτο νά διατεθή κατά συνιδιοκ.τησίαν εις τούς συνενώσαν- 
τας την άρωγήν, ένώ έγένετο διαγραφή έκ τοϋ πρακτικού 
κληρώσεως τοϋ δικαιούχου ούτινος ένεκρίθη ή μεταφορά 
καί ή συνένωσις της άρωγής του.

Εις τάς περιπτώσεις αύτάς δεν καθίσταται δυνατή ή 
νομότυπος έκδοσις τών προσωρινών καί έν συνεχεία τών 
οριστικών τίτλων.

Έκτος τών ώς άνω δυσχερειών άντιμετωπίζεται άδυ- 
ναμία μεταγραφής τών έκδοθέντων ήδη οριστικών παρα
χωρητηρίων ύπό τών Κτηματικών 'Ομάδων κατά τήν γενο- 
μένην ομαδικήν τακτοποίησιν εις τάς πόλεις, συνεπεία τής 
μή άναγραφής τοϋ πλήρους ονοματεπωνύμου καί τών λοι
πών στοιχείων ταυτότητος τών ιδιοκτητών.

Διά τοϋ άρθρου 1ου τοϋ ύπό κρίσιν σχεδίου νόμου παρέ
χεται εύχέρεια διαγραφής δι’ άποφάσεως τοϋ Νομάρχου 
έκ τών πρακτικών κληρώσεως τών δικαιούχων, οίτινες 
δεν έχρησιμοποίησχν τήν άρωγήν πρός άνοικοδόμησιν έπί 
τοϋ κληρωθέντος αύτοϊς οικοπέδου καί διά τήν εις αύτούς 
διάθεστ/ τών οικοπέδων έφ’ ών πράγματι άνήγειρον τήν 
οικοδομήν. ’Εάν τά οικόπεδα ταϋτα πχρεχωρήθησχν εις 
ετέρους δικαιούχους οΰτοι θά τακτοποιούνται κατόπιν κλη
ρώσεως εις οικόπεδα άτινα μέχρι σήμερον δεν έχουν δια-
τεθή·

Διά τής παραγράφου 2 τοϋ αύτοϋ άρθρου κυροϋνται αι 
κατά τ’ άνωτέρω έκδοθεϊσαι ύπουργικχί άποφάσεις, δι’ ών 
καθ’ ύπέρβασιν τών—κειμένων διατάξεων διετέθησαν. οίκότ 
πεδα εις δικαιούχους παραλειφΟέντχς ' τής κληρώσεως ή 
παρεσχέθη έγκρισις άμοιβαίας άνταλλαγής οικοπέδων ή 
ένοποιήσεως άρωγών.

Διά τής παραγράφου 3, ορίζεται ότι εις τάς περιπτώσεις 
συνενώσεις άρωγών, τό οίκόπεδον έφ’ ου ή άνεγερθεϊσα 
δι* αύτών οικοδομή παραχωρεϊται κατά συνιδιοκτησίαν εις 
τούς δικαιούχους.

Διά τής παραγράφου 4, παρέχεται έξουσιοδότησις διά 
τήν έκδοσιν τών οριστικών παραχωρητηρίων καί τον καθο
ρισμόν τοϋ τύπου αύτών. '

Διά τοϋ άρθρου 2 έπιτρέπεται ή συμπλήρωσις τών στοι
χείων ταυτότητος τών Ιδιοκτητών έπί τών ήδη έκδοθέντων 
ύπό τών Κτηματικών 'Ομάδων οριστικών παραχωρητη
ρίων.

Εις ταϋτα άποσκοπεΐ τό ύπό κρίσιν σχέδιον νόμου δπερ 
έχω τήν τιμήν νά παρακαλέσω όπως περιβάλητε διά τής 
ήμετέρας έγκρίσεως.

Έν Άθήναις τη 17 ’Ιουλίου 1975 
Ό Υπουργός

Έπί τών Δημοσίων Έργων
ΧΡΙΣΤ. ΣΤΡΑΤΟΣ
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ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΤΜΕΝΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ-
Δι* τοϋ σχεδίου νόμου «περί συμπληρώσεως των διατά
ξεων περί ανοικοδομήσεως των σεισμοπλήκτων Ίονιων 
Νήσων».

Ν.Δ. 2933/54 «περί ανοικοδομήσεως των σεισμοπλήκτων 
Ίονίων Νήσων».-

"Αρθρον 6. «Ή άρωγή χορηγείται διά συγκεκριμένην 
πάντοτε υπό άνέγερσιν ή επισκευήν οικοδομήν, ύπό τάς 
κάτωθι έπί πλέον διακρίσεις :

1) Εις τάς πόλεις ή άρωγή χορηγείται καί διά συγκε- 
κριμένον πάντοτε οΐκόπεδον.

2) Εις τήν ύπαιθρον : α) Ή εις τούς δικαιούχους τοϋ 
άρθρου 9 παρ. 1 άρωγή χορηγείται δι’ οικοδομήν άνεγερ- 
θησομένην εις τήν περιφέρειαν της Κοινότητος ή τοϋ Δήμου 
όπου εκειτο ή καταστραφεϊσα ή, έπί πλειόνων καταστρα- 
φεισών οικοδομών τοϋ αΰτοϋ ιδιοκτήτου, εις τήν, κατ 
εκλογήν αΰτοϋ, περιφέρειαν της Κοινότητος ή τοϋ Δήμου 
όπου εκειτό τις των κατζστραφεισών οικοδομών του. ’Εάν 
όμως ή καταστραφεϊσα οικοδομή εκειτο εντός τής περιο
χής, κώμης ή χωρίου ή άρωγή χορηγείται διά τήν άνέγερ- 
σιν οικοδομής εντός τής αυτής περιοχής, προκειμένου δέ 
περί μετατιθεμένων τυχόν χωρίων ή οικισμών έντός τής 
περιοχής τοϋ νέου χωρίου ή οίκισμοϋ. Ή εις άλλην Οέσιν 
τής περιφερείας τής Κοινότητος ή τοϋ Δήμου άνέγερσις 
τής οικοδομής έπιτρέπεται μόνον κατόπιν άποφάσεως τοϋ 
οικείου- Νομάρχου, κρίνοντος ότιή'τοιάύτη ~μετάθεσις δέν 
άντίκειται είς τάς οΐκιστικάς άνάγκας καί τήν ενότητα τής 
κώμης ή τοϋ χωρίου. ’Επιτρέπεται έπίσης όπως δι’ άπο
φάσεως τοϋ 'Υφυπουργού Σεισμοπλήκτων Νήσων χωρία 
ή οίκισμοί έξαιρεθώσι τοϋ περιορισμοϋ.

β) Ή είς τούς δικαιούχους τοϋ άρθρου 9 παράγρ. 2 
άρωγή χορηγείται δι’ οικοδομήν άνεγερθησομένην εις τήν 
περιφέρειαν τής Κοινότητος ή τοϋ Δήμου, όπου κατώκει 
μονίμως ή δικαιοϋχος οικογένεια. Δι’ άποφάσεως τοϋ οι
κείου Νομάρχου, έκτιμώντος τάς είδικάς δι’ έκαστον τών 
δικαιούχων τούτων περιστάσεις, δύναται νά έπιτραπή ή 
άνέγερσις της οικοδομής είς τήν περιφέρειαν άλλου Δήμου 
ή Κοινότητος».

"Αρθρον 15. «Οί λ.αμβάνοντες τήν άρωγήν δικαιούχοι 
ύποχρεοϋνται όπως χρησιμοποιήσωσι ταύτην άποκλ.ει- 
στικώς καί έξ όλ,οκλ.ήρου διά τήν άνέγερσιν ή επισκευήν 
τής δι’ ήν χορηγείται αύτη οικοδομής. Τά τοϋ έλ.έγχου τών 
κατασκευών διά τήν εφαρμογήν τοϋ παρόντος άρθρου, ώς 
καί τά τών προθεσμιών έντός τών οποίων δέον νά άποπε- 
ρατωθή ή οικοδομή, κανονίζονται δι’ άποφάσεων τοϋ Υφυ
πουργού τών Σεισμοπλήκτων Νήσων».

Ν.Δ. 2934/54 «περί τροποποιήσεως τών περί σχεδίων 
τών πόλ.εων κλ.π. διατάξεων καί ειδικών τινων διατάξεων 
σχετικών προς τήν άνοικοδόμησιν τών σεισμοπλήκτων Ίο- 
νίων Νήσων».

"Αρθρον 1. (παρ. 13). «’Εάν τις τών ιδιοκτητών τών είς 
τήν Κτηματικήν 'Ομάδα περιληφθέντων άκινήτων δι’ οιον- 
δήποτε λ.όγον δέν έζήτησεν έμπροθέσμως όπως έπανορθωθή 
τυχόν παραλ.ειφΟεϊσα ή εσφαλμένος γενομένη έγγραφή του 
είς τον κατά τήν παρ. 12 τοϋ άρθρου τούτου Κτηματολ.ο- 
γικόν πίνακα, θεωρείται παραιτηθείς τών δικαιωμάτων του 
όπως λ.άβη νέον άκίνητον διατηρών μόνον δικαίωμα άποζη- 
μιώσεως κατά τής Κτηματικής Όμάδος καί ταύτης μή 
ύφισταμένης ή μή διαθετούσης πόρους, κατά τοϋ Δημο
σίου».

Β.Δ. 9/9.4.1955 (αρθρον 1 παρ. 1). «’Επί οικισμών μετα- 
τιθεμένων όλ.ικώς ή μερικώς είς εκτάσεις άπαλλοτριωθεί- 
σας δυνάμει τοϋ άρθρου 3 τοϋ Ν.Δ. 2934/54 «περί τροπο
ποιήσεως τών περί σχεδίων Πόλ.εων κ.λ.π., διατάξεων καί 
ειδικών τινων διατάξεων σχετικών προς τήν άνοικοδόμησιν 
τών Σεισμοπλήκτων Ίονίων Νήσων» ή προς τούς δικαι
ούχους διάθεσις τών έπί τών άπαλλοτριουμένων χώρων 
διαμορφουμένων παρά τής άρμοδίας Τεχνικής Υπηρεσίας 
τοϋ 'Υπουργείου Συγκοινωνιών καί Δημοσίων "Εργων οικο
πέδων, γίνεται κατόπιν κληρώσεως ένεργουμένης ένώπιον 
’Επιτροπής άπαρτιζομένης :

α) ’Εκ τοϋ οικείου Νομάρχου ή τοϋ νομίμου άναπλη- 
ρωτοϋ του ώς Προέδρου.

β) Έκ τοϋ Διευθυντοϋ τής XIII Περιφερειακής Διευ- 
θύνσεως ή τοϋ νομίμου άναπληρωτοϋ του ή ύπό Τεχνικού 
υπαλλήλου τής Περιφερείας όριζομένου ύπό τοϋ άνω Διευ- 
θυντοϋ.

γ) Έκ τοϋ άρμοδίου Οικονομικού Εφόρου ή τοϋ νομί
μου άναπληρωτοϋ του».

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ
Περί συμπληρώσεως τών διατάξεων περί άνοικοδομήσεως

τών σεισμοπλήκτων Ίονίων Νήσων.

"Αρθρον 1.
1. Δι’ άποφάσεως τοϋ Νομάρχου διαγράφονται έκ τών 

πρακτικών κληρώσεως οΐ μή χρησιμοποιήσαντες κατά τάς 
διατάξεις τοϋ Ν.Δ. 2933/1954 «περί άνοικοδομήσεως τών 
σεισμοπλήκτων Ίονίων Νήσων» τήν χορηγηθεΐσαν αύτοϊς 
κρατικήν άρωγήν προς άνοικοδόμησιν έπί τών διατεθέντων 
αύτοϊς κατόπιν κληρώσεως οικοπέδων είς έκτάσεις άπαλ.- 
λ,οτριωθείσας διά τήν μετάθεσιν ή έπέκτασιν οικισμών.

Δι’ όμοιων άποφάσεων κατά τροποποίησιν τών πρακτικών 
κληρώσεως τής έν άρθρω 1 τοϋ Β.Δ. 9/9.4.1955 «περί 
τρόπου διαθέσεως οικοπέδων έπί άπαλλοτριουμένων εκτά
σεων -διά τήν είς τάς σεισμοπλήκτους Ίονίους Νήσους μετά- 
θεσιν πόλ.εων κωμών ή οίονδήποτε συνοικισμών» έπιτροπής 
παραχωροϋνται είς τούς δικαιούχους σεισμοπλήκτους άντί 
τών κληρωθέντων αύτοϊς οικοπέδων, τά οικόπεδα έφ’ ών 
πράγματι άνήγειρον τάς οικίας των διά τής χορηγηθείσης 
αύτοϊς κρατικής άρωγής.

’Εάν τά κατά τό προηγούμενου έδάφιον οικόπεδα εϊχον 
κληρωθή είς ετέρους δικαιούχους, ούτοι τακτοποιούνται 
είς αδιάθετα οικόπεδα, κατόπιν κληρώσεως, κατά τήν καθο- 
ριζομένην διαδικασίαν έν άρθρω 1 τοϋ ώς άνω άπό 9/9.4. 
1955 Β. Δ/τος. Τής κατά τάς διατάξεις τοϋ άρθρου τούτου 
Έπιτροπής άντί τοϋ Περιφερειακού Διευθυντοϋ μετέχει 
ό άρμόδιος Διευθυντής Τεχνικών 'Υπηρεσιών ή ό νόμιμος 
αΰτοϋ άναπ/ηρωτής.

2. 'Υπουργικαί άποφάσεις δι’ ών διετέθησαν οικόπεδα είς 
δικαιούχους άρωγής άνευ προηγουμένης κληρώσεως, καθ’ 
ΰπέρβασιν τών κειμένων διατάξεων, κυροϋνται διά τοϋ πα
ρόντος.

3. Έπί συνενώσεως άρωγών έπί διατεθέντος οικοπέδου 
κατόπιν κληρώσεως, τό παραχωρητήριου έκδίδεται έπ’ 
όνόματι τών δικαιούχων οίτινες άνήγειρον τήν οικοδομήν διά 
τής συνενώσεως τών άρωγών αύτών.

4. Μετά πάροδον μηνος άπό τής έκδόσεως τών προσωρι
νών παραχωρητηρίων ή τής άντικαταστάσεως τών ήδη έκδο- 
θέντων, έκδίδονται τά οριστικά παραχωρητήρια ών ό τύπος 
καθορισθήσεται δι’ άποφάσεως τοϋ 'Υπουργού Δημ. "Εργων 
δημοσιευομένης είς τήν Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως.

"Αρθρον 2.
Επιτρέπεται ή συμπλήρωσις τών στοιχείων ταυτότητος 

τών ιδιοκτητών έπί τών έκδοθέντων παραχωρητηρίων 
κατόπιν τής γενομένης ομαδικής τακτοποιήσεως οικο
πέδων κατά τάς διατάξεις τοϋ Ν.Δ. 2934/1954 «Περί 
τροποποιήσεως τών περί σχεδίων τών πόλ.εων διατάςεων 
καί ειδικών τινων διατάξεων προς άνοικοδόμησιν τών σει
σμοπλήκτων Ίονίων Νήσων».

Έν ΆΟήναις τή 17 Ίουλ.ίου 1975 
'Ο 'Υπουργός

Έπί τών Δημοσίων "Εργων 
ΧΡΙΣΤ. ΣΤΡΑΤΟΣ


