
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ. ΕΚΘΕΣΗ
Στο σχέδιο νόμου «γιά τις προθεσμίες υποβολής αιτήσεων 

δανειοδότησης των σεισμόπληκτων καί τή ρύθμιση*άλλων 
θεμάτων».

Πρός τή Βον/.η των 'Ελλήνων

Σύμφωνα μέ. τις διατάξεις της άπό/28.7.78 Πράξης Νο* 
μοθετικοϋ Περιεχομένου «περί άποκαταστάσεως ζημιών έκ

_ ~ Ιίΐ-Ο ___1_____Λ.. D_____!___ .·.. ·

συμ,,ν.τ,μ ... , ,
πχρχτάθηκε μέ τους ανωτέρω νομούς για κάθε περιοχή που 
γίνονταν σεισμοί για την. υποβολή* αιτήσεων δανειοδότησής 
άπό τούς σεισμόπληκτους.

"Οσοι σεισμόπληκτοι διέμεναν., στο εξωτερικό ( π.χ. 
πρόσφυγες, μετανάστες) καί γύρισαν μετά τη λήςη τής 
προθεσμίας πού είχε καθορισθεϊ για την περιοχή τους έχασαν 
τό δικαίωμα νά υποβάλουν αίτηση γιά δανειοδότηση.

Σέ ορισμένες σεισμόπληκτες περιοχές καθυστέρησαν να 
ληφθοϋν τα ειδικότερα μέτρα αντιμετώπισης των ζημιών 
άπό τούς σεισμούς δηλαδή έκδοση άποφάσεων τής Νομι
σματικής ’Επιτροπής καί γιά μερικές περιοχές δέν έχουν 

_ έκδοθεϊ άκόμη (Ν. Πέλλης) οργάνωση Τομέων ’Αποκατά
στασης Σεισμόπληκτων μέ συνέπεια πολλοί σεισμόπληκτοι 
νά μή προλάβουν την προθεσμία γιά υποβολή αιτήσεων δα
νειοδότησης.

Μέ ορισμένες άποφάσεις τής Νομισματικής ’Επιτροπής 
ορίστηκε διαφορετική προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών 
γιά δανειοδότηση άπό αυτή πού όρισαν οί σχετικές άπο- 
φάσεις τοϋ 'Υπουργού Δημοσίων "Εργων καί έτσι έχει 

. δημιουργηθεΐ μιά σύγχυση στις . περιπτώσεις αύτές γιά 
την προθεσμία ύποβολής αιτήσεων δανειοδότησης.

Γιά τούς λόγους αυτούς μέ τις διατάξεις τής παραγρ. 1 
.τού άρθρου 1 τοϋ υπόψη σχεδίου νόμου ορίζεται νέα προ
θεσμία γιά την κάθε περίπτωση πού' περιλαμβάνεται στις ’ 

.‘διατάξεις αυτές ανάλογα μέ τις άνάγκες αυτής ώστε νά δο- 
} θεΐ ή δυνατότητα στούς .σεισμόπληκτους πού έχασαν την 
ξάρχική προθεσμία ύποβολής αιτήσεων δανειοδότησης νά 

υποβάλλουν τέτοιες αιτήσεις καί παράλληλα νάάρθεϊκαίή 
σύγχυση πού δημιουργήθηκε μέ ορισμένες αποφάσεις τής 

: Νομισματικής Επιτροπής γιά την προθεσμία αυτή.
'* Μέ τις διατάξεις τής παραγρ. 2 τοϋ ίδιου παραπάνω άρθρου 
παρέχεται ή δυνατότητα, νά μπορεί ό Υπουργός Δημοσίων 
Έργων νά ορίζει τακτή προθεσμία γιά την υποβολή ή 
συμπλήρωση τών δικαιολογητικών σέ εμπρόθεσμες αιτήσεις - 
δανειοδότησης πού έχουν υποβληθεί άπό τό έτος 1978 ή θά" 
ύποβληθοϋν μελλοντικά καί έτσι θά μπαίνει ένα χρονικό όριο 
γιά τήν υποβολή τών δικαιολογητικών αύτών ώστε νά τε
λειώνουν κάποτε τέτοιες έκκρεμότητές.

Μέ τις διατάξεις τής παραγρ. 3 ορίζεται ότι μέ τήν Πράξη 
τοϋ Υπουργικού Συμβουλίου πού θά έκδίδεται μέ βάση τό Ν 

.1190/1981 γ:ά τεριττώαεις μελλοντικών σεισμών, κα-3ορίζε-.' 
ται ή προθεσμία ύποβολής αιτήσεων δανειοδότησης καί 
παρέχεται ή δυνατότητα νά παρατείνετάι αυτή γιά όρισμένο 
χρόνο άπό τον Υπουργό Δημοσίων Έργων. Ή ρύθμιση 
αύτή έγινε γιά νά ύπάρχει ή δυνατότητα στις παραπάνω 
περιπτώσεις νά ορίζεται μέ τήν Πράξη αύτή καί ήάπαιτόύμενη 
γιά κάθε περίπτωση προθεσμία ύποβολής αιτήσεων δα
νειοδότησης ή όποια σήμερα προβλέπεται μόνο γιά ενα τρί
μηνο άπό τις σχετικές διατάξεις όπως αυτές ισχύουν.

Μέ τις διατάξεις τοϋ άρθρου 2 τοϋ σχεδίου νόμου επι
διώκεται ή άπαλλαγή άπό τό πρόστιμο πού προβλέπουν οΐ 
διατάξεις τής παραγρ. 2 τοϋ άρθρου 23 καί τις ποινικές 
κυρώσεις τού άρθρου 24 τοϋ Ν. 1068/80 «περί συστάσεως 
ενιαίου φορέως Ύδρεύσεως Άποχετεύσεως Πρωτευούσης» 
εκείνων πού θά δηλώσουν μέσα στο χρόνο 1982 τυχόν παρά
νομη σύνδεση τοϋ ακινήτου τους μέ τό δίκτυο άποχέτευσης 
τής Εταιρείας 'Τδρεύσεως Άποχετεύσεως Πρωτευούσης
(ευδαπ). , . , ,

'Η ρύθμιση αύτή είναι ένα κίνητρο γιά τούς ιδιοκτήτες 
πού επιθυμούν τήν καταβολή τοϋ τέλους συνδέσεως καί 
έξ αιτίας τοϋ προστίμου καί τών τυχόν ποινικών συνεπειών 
ά;τ'.φεύγουν μέ συνέπεια νά χάνονται έσοδα τής Εται
ρείας.

’Επί πλέον Οά απαλλάξει τούς ίδιοκτήτες-άγοραστές άπό 
τις συνέπειες γιά παράνομες συνδέσεις πού είχαν κάνει οι 
κατασκευαστές πολυκατοικιών χωρίς οί ιδιοκτήτες αύτοί νά 
τό γνωρίζουν.

"Οσοι όμως ιδιοκτήτες δέν θά δηλώσουν τήν παράνομη 
σύνδεση μέσα στο χρόνο 1982 οί συνέπειες γι’ αύτούς θά 
είναι βαρύτερες μέ προσαύξηση τοϋ προστίμου τής δια- 

* τάξεως τής παραγρ. 2 τοϋ άρθοου 23 τοϋ Ν. 1068/80 κατά 
'50%.

Μέ τις διατάξεις τοϋ άρθρου 3 δίνεται εξουσιοδότηση νά 
καθορίζεται μέ κοινή απόφαση τών Υπουργών Προεδρίας 
Κυβερν'ήσέώςΌίκονομικών καί Δημοσίων Έργων, ή άμοιβή 
τών ιδιωτών μελών ή Προέδρων τών διοικητικών συμβου
λίων τών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου πού επο
πτεύονται άπό τό Υπουργείο Δημοσίων "Εργων, στις 
περιπτώσεις πού έχουν πλήρη άπασχόληση στά καθήκοντα 
τους.

'Η ρύθμιση αύτή γίνεται γιά νά μπορεί νά καθορίζεται άνα- 
λογη άμοιβή στούς ιδιώτες στις περιπτώσεις πού τούς έχουν 
άνατεθεϊ καθήκοντα μελών ή προέδρων μέ πλήρη άπασχό
ληση στά παραπάνω διοικητικά συμβούλια έπειδή στις σχε
τικές διατάξεις γιά τήν άμοιβή αύτών πού συμμετέχουν 
στά συμβούλια τών δημοσίων υπηρεσιών ν.π.δ.δ. κλπ. δέν 
προβλέπεται δυνατότητα τέτοιας ρύθμισης.

Σέ αύτά άποσκοπεΐ τό σχέδιο νόμου αύτό τό όποιο σας 
θέτουμε ύπόψη γιά τήν ψήφισή του.

Τό κείμενο τών διατάξεων πού τροποποιούνται καί σχετί
ζονται μέ τό νομοσχέδιο αύτό είναι’ τό άκόλουθο :

1. Ν. 1068/S0 «περί συστάσεως ενιαίου φορέως 'Τδρεύ
σεως Άποχετεύσεως Πρωτευούσης (ΦΕΚ 190 τ. Α')

Άρθρο 23. .........τ ' ' · ·

2. Εις τούς παρανόμως συνδεδεμένους ή,συνδεομένους προς 
τό δίκτυον άποχετεύσεως ή Εταιρεία έπιβάλλει πρόστιμον 
ίσον πρός τό 100% τής άναλογούσης δοπάνης συνδέσεως καί 
κατασκευής τοϋ άγωγοϋ καί άποφασίζει μετά τρίμηνον άπό 
τής διαπιστώσεως τής παρανόμου συνδέσεως τήν διακοπήν τής 
ύδροδοτήσέως μέχρις έξοφλήσεως τών υποχρεώσεων αύτών 
πρός τήν Εταιρείαν. Τό ήμισυ τοϋ άνωτέρω προστίμου περιέ
ρχεται εις τον οΐκεΐον Δήμον ή Κοινότητα. Οί δηλοϋντες τήν 
παράνομη σύνδεσιν πρός τήν Εταιρείαν εντός εξαμήνου άπό 
τής δημοσιεύσεως τοϋ παρόντος άπαλλάσσονται τοϋ ήμίσεος 
τοϋ άνωτέρω προστίμου.

■ ·/.. Άρθρο 24· . ' . ’
Ποινικαί διατάξεις

1. Άπάγορεύεται ή άνευ εγγράφου άδειας τής ΕΤΔΑΠ 
ή τοϋ οικείου Δήμου ή Κοινότητός έκτέλεσις οίασδήποτε 
έργασίας άποχετεύσεως έξω τοϋ σίφωνος, εις όν καταλήγουν 
αί εσωτερικά! .εγκαταστάσεις άποχετεύσεως τοϋ άκινήτου. 
’Επίσης άπαγρρεύεται κατά πάσαν περίπτωσιν ή έκτέλεσις 
οίασδήποτε έργασίας έπί σκοπώ λαθραίας άποχετεύσεως ακα
θάρτων ή όμβριων ύδάτων άκινήτου τίνος εις τό δίκτυον άπο
χετεύσεως.

2. Ό παραβαίνουν τάς διατάξεις τής παραγρ. 1 τιμωρεϊτα1 
διά φυλακίσεως μέχρις εξ μηνών καί διά χρηματικής ποινής 
μέχρι 50.000 δρχ. Έάν ή έν τή παραγρ. 1 άξιόποινος πράξις 
έγένετο έπί σκοπώ παρανόμου' άποχετεύσεως πλειόνων 
άκινήτων διά τής κατασκευής ύπονόμου μελλούσης νά 
έξυπηρετήση ταΰτα καί συνδέσεως αύτής μετά τοϋ δικτύου



— i —

•ττοχετεύσεως ό υπαίτιος ταύτη'ς τιμωρείται δια φυλακίσεως 
έχρις ενός έτους καί διά χρηματικής ποινής 100.000 μέχρι 
00.000 δρχ. ·' *· ••‘ν ·νψ·;* ·. — >'*-*. ζ ν τ 4 . . V - - - . - . - *
3. Ή Εταιρεία δύναται πάντοτε νά παρίσταται <ί>4 

ολιτικώς ένάγουσα, τόσον έν τή προδικασία οσον και έν τή 
υρία διαδικασία' προς επιδίωξιν τής έκ των άξιοποίνων 
ούτων πράξεων άποζημιώσεως καΓ άποκαταστάσεως ώς 
:αί τής χρηματικής ίκανοποιήσεώς της λόγω τής έξ αυτών 
,θικής βλάβης της τηρούμενων άναλόγως των διατάξεων των 
ιρθρων 63 έπ. καί 82 έπ. κώδικος ποινικής δικονομίας.

4. Ή Εταιρεία ΰπόχ'ρεοϋται δι* αίτήσεώς της, υποβαλ" 
ομένης είς τόν εισαγγελέα πρωτοδικών, νά ‘ αίτήται

<ατά την διαδικασίαν τοϋ άρθρου 22 τοϋ Α.Ν. 1539/1938 
ιπερι προστασίας τών δημοσίων κτημάτων» την άμεσον 
.—αναφοράν τών πραγμάτων είς την προτέραν κατάστασιν, 
ςτις διατάσσεται ύποχρεωτικώς, έφ’ όσον ήθελε διαπιστωθή 
αυθαίρετος κατασκευή άποχετευτικοϋ έργου.' Η άπόφασις τοϋ 
ιίσαγγελέως πρωτοδικών, έκδιδομένη εντός τής συντομω- 
:έρας δυνατής προθεσμίας καί μή ύποκειμένης είς ένδικον 
χέσον, έκτελεϊται διά συνεργείου τής Εταιρείας υπό την 
προστασίαν τής άρμοδίας αστυνομικής άρχής, ήτις παρακο
λουθεί τήν άκριβή τήρηση αυτής. At άπαιτηθησόμεναΐ διά 
την τοιαύτην επαναφοράν, των πραγμάτων είς. τήν προτέραν 
κατάστασιν . δαπάνάι. βεβαιοϋνται υπό , τής Εταιρείας 
είς ή βάρος - του δράστου.- έφ’ όσον , ήθελεν, ουτος 
κατάδικασθή υπό τοϋ,άρ'μοδίόυ δικαστηρίου κατά.τήν παρ. 
3 τοϋ παρόντος άρθρου ή έν περιπτώσει άπαλλαγης τούτου έφ’ 
όσον ήθελε ύπόχρεωθή εις τήν καταβολήν τών τοιούτων δα
πανών, τοϋ δικαστηρίου, .ύποχρεωτικώς. άποφαινομένου, επί 
τής τοιαύτης'.καταβολής ή μή., ...

Αι δαπαναι αυται εισπραττονται κατα τας περί εισπραςεως 
τών έσόδων τής Εταιρείας διατάξεις.

2. Ν; 1190/81 «περί κυρώσεως τής άπό 26.3.1981 Πρά- 
ξεως .Νομοθετικού.; Περιεχομένου, τοϋ- Προέδρου τής 
Δημοκρατίας ,.«περί άποκαταστάσεως ζημιών έκ τών 
σεισμών 1981 και ρυθμίσεως έτέοων συναοών θεμάτων» 
(ΦΕΚ 203 τ. Α')

.ΆρΟρον πέμπτον
Είς μελλοντικές τυχόν περιπτώσεις έκτεταμένων έκ 

σεισμών. ζημιών είς κτίρια έν γένει δύναται νά έπεκτεί- 
νεται ή ανάλογος εφαρμογή έν όλω ή έν μέρει τών διατά
ξεων τής άπό 28.7.78 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου 
ώς έκυρώθη έτροποποιήθη καί συνεπληρώθη διά τών Ν. 
S67/1979, 1048/19S0, 1133/19S1 καί τοϋ παρόντος κατά τά 
διά πράξεως τοϋ 'Υπουργικού Συμβουλίου είς έκάστην συγκε
κριμένων περίπτωσιν οριζόμενα.

’Αθήνα, 3 Αύγούστου

Οί Υπουργοί
Έδνικής Οικονομίας 
ΓΕΡ. Δ. ΑΡΣΕΧΗΣ

19S2

Έτωτεοικών
Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ

Οικονομικών
Δ. ΚΟΥΛΟ ΓΡΙ.ΑΝΌΣ

Δημοσίων Έρ-μον
Α. ΤΣΌΧΑΤΖΟ Π ΟΓΛΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΌΜΟΥ
Γιά τις προ-δεσμίες υποβολής αίτήτεων δανειοδότησης τών 

σεισμόπληκτων καί τή ρύδμιση άλλων -δεμάτων

Άρ-δρο 1.
1. Γιά τήν υποβολή αίτήτεων δανειοδότησης άπό τους σει- 

τμόπληκτους, σύμφωνα μέ τήν άπό 28.7.78 Πράξη Νομοθε
τικού Περιεχομένου «περί άποκαταττάτεως ζημιών έκ τών 
σεισμών 1978 είς περιοχήν Βορείου Ελλάδος, καί ρυ-δμίσεως

συναφών -δεμάτων» όπως αυτή κυρώ-δηκε, τροποποιή-δηκε και 
συμπλη ρώ-Sηκε μέ τούς νόμους 867/1979, 1048/1960, 1133/ 
1981 καί 1190/1981, ορίζονται οί παρακάτω προ-δετμίες:

α) Δύο μήνες γιά τις περιοχές πού ά/αφέρονται στους νό
μους 867/1979 καί 1948/19S0 καί μόνο γιά τις ειδικές περι
πτώσεις τών σεισμόπληκτων πού διέμεναν στο εξωτερικό στή 
διάρκεια πού ισχνέ ή προ-δεσμία υποβολής αιτήσεων δανειοδό
τησης. Με απόφαση τού 'Υπουργού Δημοσίων Έργων καδορί- 
ζονται τά δικαιολογητικά πού απαιτούνται γιά τις περιπτώ-

, . β) Δύο μήνες γιά τις περιοχές πού άναφέρονται στους νό
μους 1133/1981 καί 1190/1981 καί στις σχετικές άποφά- 

. σεις τής Νομισματικής Επιτροπής.
γ) Έξι μήνες γιά τις περιοχές πού άναφέρονται στήν 

Πράξη τού 'Υπουργικού Συμβουλίου άρι-δ, 33/16—24/2/ 
1982. ( , :.. *.... .·..

\ Όί'άνωτέρω προ-δεσμίες αρχίζουν άπό τήν ισχύ τού νό
μου αυτού ή άπό τήν έκδοση τών άποφάτεων τού αρμόδιου οργά
νου γιά τή λήψη πιστωτικών μέτρων.

,·. 2. Μέ απόφαση τού.'Υπουργού Δημοσίων Έργων σέ περί
πτωση πού ύποβλήδηκαν έμπρόδεσμα αιτήσεις δανειοδότησης 
δύναται νά ορίζεται προ-δεσμία γιά τήν υποβολή ή συμπλήρω- 
ση τών δικαιολογητικών μετά τήν πάροδο τής όποιας οι ϊιό 
κα;ούχοι χάνουν τό δικαίωμα τής δανειοδότησης. / .

Ή διάταξη αυτή έχει εφαρμογή καί γιά τις περιπτώσεις 
έπεκτάσεως τών διατάξεων τών νόμων πού άναφέρονται στήν 

'πτοηγούμένη παράγραφο 1 βάσει τού άρ-δρου πέμπτου τού Ν. 
1190/1981. ·''·'· -’ ■ '·. ' ; -■ ’■/ ; '
Τ ί Στο’ 'τέλος τού. άρ-δρου πέμπτου τού. Ν. ί'490/1381· 
πρόστί-δέται ή παρακάτω παράγραφος:·.; Λ ·." . ii... 7

«Μέ τήν αυτή Πράξη τού 'Υπουργικού Συμβουλίου κα-δορί- 
ζεται ή προ-δεσμίζ υποβολής αιτήσεων δανειοδότησης και ορί
ζεται ό χρόνος μέχρι τού όποιου ή προ-δεσμία αύτή δύναται 

, νά παράτείνεταΥ μέ άπόφαση τού 1 Υπουργού Δημοσίων. Έρ
γων». __ 7 '......... ... ' ...

·.· r ν;:-·. . , -- , Άρ-δρο 2. ' ·· - ?·!'
Γ. Όσοι δηλώσουν τήν παράνομη σύνδεση τού ακινήτου 

του·ς μέ τό δίκτυο άποχέτευσης τής Εταιρείας Ύίδρεύσεως 
καί Άποχετεύσεως Π ρωτευούσης (ΕΥΔΑΠ) μέσα στο χρόνο 
1982, απαλλάσσονται άπό τό πρόστιμο πού προίλέπεται στήν 
παραγρ. 2 τού άρ-δρου 23 τού Ν. 1068/1980 «περί συστά- 
σεως ένιαίου φορέως ' Υδρεύσεως — Άποχετεύσεως Πρω- 
τευούσης», κα·δώς καί άπό τις ποινικές καί λοιπές κυρώσεις 
πού προβλέπονται άπό το άρ-δρο 214 τού ίδιου νόμου. ‘ -

2. Μετά τήν παρέλευση τής προ-δεσμίας τής προηγουμέ- 
νης παραγράφου τό πρόστιμο πού προδλέπεται άπό τή διάταξη 
τής παραγρ. 2 τού άρ-δρου 23 τού Ν. 1068/1980 προσαυξά
νεται κατά 50%.

Άρ-δρο 3.
Μέ άπόφαση τών ’Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως. Οι

κονομικών καί Δημοσίων Έργων κα-δορίζεται ή άμοιβή τών 
ιδιωτών πού ορίζονται ώς μέλη ή πρόεδροι τών διοικητικών 
συμβούλιών τών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου πού επο
πτεύονται άπο τό Υπουργείο Δημοσίων Έργων μέ πλήρη άπα- 
σχόληση σέ αύτά. . .

Άρ-δρο 4.
'Η ισχύς τού νόμου αυτού άρχιζε: άπό τή δημοσίευσή του 

στή/ "Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως.

Ά-δήνα, 3 Αύγουστου 1982 
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