
ΕΙΣΙ1 ΓΙΊΤΙΚ11 ΕΚΘΕΣΙΣ
' Επί τοϋ σχεδίου Νόμον «περί κυρώσεως. τής άπό 28.7.78 

Πράεεως Νομοθετικού Περιεχομένου τοϋ Προέδρου τή; 
Δημοκρατίας <ιττερί άποκαταστάσεως ζημιών έκ τών σει
σμών 18/8 εις περιοχήν Βορείου Ελλάδος κλπ.».

//οός τή>· Βουλήν ηΐιν Ελλήνων

Διά τήν άμεσον άντιμετωπισιν της εκτάκτου ανάγκης ή 
όποια έδημιουργήθη εις τήν περιοχήν της Βορείου 'Ελλάδος 
εκ τών ισχυρών σεισμών, οί όποιοι ήρχισαν άπό τής 24.5.78 
καί έκορυφώθησαν τήν 20.6.1978. έξεδόθη ή άπό 28.7.78 
I Ιραςις Νομοθετικού Περιεχομέ/ου τοΰ Προέδρου τής Δη
μοκρατίας «περί άποκαταστάσεως ζημιών έκ τών σεισμών 
ι978 εις τήν περιοχήν Βορ. Ελλάδος καί ρυΟμίσεως σονα
τών 0: μ ίτων» ή όποια έδημοσιενΟη εις τό ΰπ’ άριΟμ. 117 
τής 28./.78 φύλλο·/ τής Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως (τεύ
χος Λ) όμοϋ μετά τής υπό τήν αυτήν ημερομηνίαν έτέρας 
όμοιας Πράξεως «περί μέτρων άφορώντων εις τά; μισθώ
σεις αστικών άκινήτων έν τώ Νομώ Θεσσαλονίκης».

'Η πρώτη τών Πράξεων τούτων, τήν οποίαν καί μόνον 
αφορά τό παρόν σχέδιο·/ Νόμου καί εις τήν όποιαν ή παρού
σα εκΟεσις Οά άναφέρεται έφ’ εξής χάριν συντομίας ώς «ή 
άπό 28.7.78 Πράξιε» ή άπλώς «Πραξις» άπέβλεπε εις τήν. 
μετά τους σεισμούς, άναδημιουργίαν.,τοϋ δομικού πλούτου 
τής πληγείσης περιοχής διά τής άποκαταστάσεως τών ζη
μιών των κτιρίων εν γένει, ή τοιαύτη δέ Πράψις φέρεται ενώ
πιον Υμών πρός κύρωσιν κατά τήν σχετικήν διάταξιν τοϋ
άρθρου 44 τοϋ Συντάγματος.

'Υπό τής έν λόγω Πράξεως, ή έπίτευξις τοϋ σκοποΰ αυτής 
επιδιώκεται, εις γενικά.; γραμμάς, διά τής δανειοδοτήσεως 
τών ιδιοκτητών τών πληγέντων άκινήτων μέσω τών πι- 
στοδοτικων ’Οργανισμών, ώστε οί ίδιοκτήται ούτοι νά άπο- 
καταστήσουν, μερίμνη των πλέον, τάς ζημίας.

Είδικώς συγκροτούμενη επί τόπου υπηρεσία τοϋ Υπουρ
γείου Δημοσίων Έργων θά παρείχε κάθε είδους τεχνικήν 
άρωγήν (ελέγχους καί εκτιμήσεις τοϋ ύψους τών βλαβών, 
τεχνικήν σύμπραξιν εις τούς δανείοδοτικοΰς μηχανισμούς 
τών πιστοδοτικών ιδρυμάτων, μορφοποίησιν τών μεθόδων 
μελέτης καί έκτελέσεως τών επισκευών κλπ.).

Συγκροτούμενο·/ εις Θεσσαλονίκην «’Ινστιτούτο·/ Σεισμι
κών Ερευνών» ί’ά εκάλυπτε, υπό μακροχρόνιον πλέον ένα- 
τένισιν τοϋ προβλήματος, τήν εις τον τομέα αυτόν επιστη
μονικήν έρευναν καί μεθόδευσιν λύσεων προληπτικών, ώστε 
αί ζημίαι τών κτιρίων έκ τών σεισμών νά περιορίζωνται κατά 
τό δυνατόν.

Γην κύρωσιν τής τοιαύτης πράξεως προβλέπει τό άρθρο·/ 
1 τοϋ φερομένου πρός ψήφισιν Σχεδίου, έπί τών καθ’ έκα- 
στα δέ διατάξεων τής κυρ θυμένης δι* αύτοϋ Πράξεως εκτί
θενται τά ακόλουθα :
“Αρθρο·/ 1 τής Πράξεως. Τούτο περιλαμβάνει υπό γενικήν 
μορφήν τήν περιγραφήν τής σκοπουμένης άποκαταστάσεως.

“Δρθρον 2 τής Πράξεως.
Διά τοϋ άρθρου τούτου, τίθεται ό κανών ότι ή άποκατά- 

στασις γίνεται διά δανείων, τών οποίων οί όροι κλπ. κανό - 
νίζονται δι’ άποφάσεων τής Νομισματικής ’Επιτροπής.

Τοιαύτη άπόφασις έχει έκδοθεΐ κατά κωδικοποίησιν τών 
προγενεστέρο/ν ή ΰπ’ άριθμ. 2643/21.8.1978.

“ΛρΟρον 3 τής Πράξεως.
"I ό άρθρο·/ τούτο ορίζει ότι αί έργασίαι άποκαταστάσεως 

Οά έκτελεσθοϋν ΰπό τών δανειοδοτουμένων τη έποπτεία τής 
αρμόδιας Υπηρεσίας τοϋ 'Υπουργείου Δημοσίων Έργων 
κ.αί παρέχεται ή εξουσιοδότησις εις τον Ύ'πουργύν τών Δη
μοσίων "Έργων διά τήν ρύθμισιν τών μέτρων τών άναφερο- 
μέ/ων εις τήν έκτέλεσιν τών εργασιών, τον τρόπον πληρωμής 
τών δόσεο/ν τοϋ δανείου, τήν τεχνικήν άρωγήν καί έποπτεία·/ 
τής δημοσίας υπηρεσίας κ?.π.

Αρθρο·/ 4 τής ΙΙράξεως.
Τό άρθρο·/ τούτο ρυθμίζει,, τά ποικίλα προβλήματα τά 

όποια άνακύπτουν ένεκα τοϋ οτ-ι η περιοχή των σεισμών περι
λαμβάνει σημαντικόν αριθμόν πληγεισών οικοδομώ/ εις τάς 
οποία, ΰφίσταται διηρημένη ιδιοκτησία καί μάλιστα ΰπό 
τή/ ειδικήν έπικρατοϋσαν εις Θεσσαλονίκην μορφή/ τής 
ανυπαρξίας ώς έπί το πολύ Κανονισμού, κλπ.

Πρός άντιμετώπισιν τών ανωτέρω προβλημάτων τό παρόν 
άρθρο·/ προβλέπει εις γενικά; γραμμάς :

α) τήν δι’ έκάστην οικοδομήν ενιαία/ έκπόνησιν τής με
λέτης καί ενιαία·/ έκτέ'.εσι/ τών εργασιών, τόσον έπί τοϋ 
φέρο/τος οργανισμού καί τώ/ κοτ/οκτήτων στοιχείο·/ τής 
οικοδομής, όσον κ.αί τών έργασιών εις τάς κεχωρισμέ/α; 
ιδιοκτησίας των όποιων οί ίδιοκτήται έ.τ.Ουμοϋν τή / δανειο- 
δότησιν κλπ. Διά τής ρυΟμίσεως ταύτης θά ά.τοφενχΟή ή 
εις τή ' φάσιν τής γενικής άποκαταστάσειο; τώ / ζημιών εργα
σία πολλών εργολαβιών εις την αυτήν οικοδομή·/, ή όποια 
πολλα.τλώς Οά παρέβλαπτε τήν πόλτ/ (κνκλοφοριακόν πρό
βλημα άδνναμία έγκαταστάσεως τών μηχανημάτων πολλών 
έργολάβων κλπ) άλλά καί Οά έδημιούργει κατασπατά νησιν 
τοϋ υφισταμένου κατασκευαστικού δυναμικού, έστω καί μό
νον διά τής διασποράς, δυσχερείας παρακολουθήσει»; κλπ. 
(παραγρ. 1 ).

„ β) τήν δυνατότητα- τής δημοσίας 'Υ’πηρεσίας νά προβη 
μόνη της εις τήν άποκατάστχσιν τών φερό/των στοιχείων 
οικοδομών δημιουργουσών κοινόν κίνδυνον, έάν οί συ/ιδιο- 
κτήται άμελοϋν πρός τούτο. Τά σχετικά ποσά θά καταλογί- 
ζωνται εις τούς ύποχρέους (παρ. 2). -

γ) τήν δυνατότητα εκπόνησε ως τώ / μελετών ΰπό τής 
Υπηρεσίας (παρ. 3).

δ) τό ότι, εις περίπτωσιν ά/ακατασκεοής ενός κτιρίου εις 
τό όποιον ΰφίσταται συγκυριότης, αύτη γίνεται βάσει πραγ
ματοποιήσιμου προγράμματος τό όποιον Οά εξασφάλιση 
νά περατωθή ό πρότερον υπάρχων άρ.Ομός κατοικιών καί 

■ δεν Οά έπιτρέψη νά κατασκευαστούν οί σκελετοί μεγαλύτε
ρων οικοδομών, τών όποιων οί ίδιοκτήται δεν θά έχουν τά 
μέσα νά τάς ολοκληρώσουν καί έτσι Οά μείνη άνευ στέγης 
ό πρότερον στεγαζόμενος εις τάς παλαιάς οικοδομάς αριθμός 
οικογενειών (παραγρ. 4) καί

ε) τήν παροχήν τοϋ δανείου πρός αύτοστέγασιν εις άλλην 
θέσιν, αν τό παλαιόν κτίριο·/ δεν επισκευάζεται άλλά χρήζει 
άνακατασκευής καί ρυμοτομεϊται ή ΰφίσταται έτερον νόμι
μον ή πραγματικόν κώλυμα πρός άνέγερσιν τής οικοδομής 
εις τήν αυτήν θέσιν.

"Αρθρο·/ 5 τής Πράξεως. , -----
Τό άρθρον τούτο ορίζει ότι τό δικαίωμα δανειοδοτήσεως 

ΰφίσταται διά τούς ιδιόκτητα; τών οικοδομών, ότι σ/ντρέ
χει άθροιστικώς δι’ όλα τά διαμερίσματα ή τάς χωριστά; 
κατοικίας τοϋ αύτοϋ ιδιοκτήτου, διότι όλαι αύται ικανοποιούν 
τάς στεγαστικάς άνάγκας τής περιοχής, ότι ή άπόδειξις τής 
κυριότητος γίνεται μέ άκρως άπλουστευομέ/ου τρόπου, δη
λαδή δηλώσεις τοϋ Ν.Δ. 105/1959 καί ότι αί λεπτομέρεια·, 
ά/αγ/ωρίσεως κλπ. θά καθορισθοϋν δι’ άποφάσεων τοϋ ‘Υ
πουργού Δημοσίων Έργων.

Άρθρον 6 τής Πράξεως.
Τό άρθρο·/ τούτο περιλαμβάνει τάς διατάξεις διά τήν έγ

γραφή·/ τής υποθήκης πρός έξασφάλισιν τοϋ δανείου (πα
ραγρ. 1-4 καί 6) καί τήν ΰποχρέωσιν τοϋ ανακατασκευαζό
μενου άκτ/ήτου όπως έπανεγκαταστήση τον προ τών σει
σμών έγκατεστημένον εις τό ακίνητον μισθωτήν (παραγρ. 5).

Άρθρον 7 τής ΙΙράξεως.
Τό άρθρον τούτο επιβάλλει εις τούς λαμβί/οντας τό δά

νειον νά έκτελέσουν τάς’ύπό τής μελέτης έκτελουμένα; εργα
σίας έντός τής τασσόμενης ΰπό τής άδειας προθεσμίας. Ή 
παράβασις συνεπάγεται τήν έκπτωσιν τοϋ δανειοδοτηθέντος 
άπό τοϋ δικαιώματος' άποκαταστάσεως καί ό καταλογισμός 
εις βάρος τοϋ τοϋ όλου ποσού.
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ΆρΟρον 8 της Πράξεως.
Τοϋτο προβλέπει την πλήρη άτέλειαν όλων των εγγρά

φων των συνδεόμενων προς το όλον κύκλωμα της αποκα- 
ταστάσεως, μηδέ τοϋ χαρτοσήμου των εργολαβικών συμβά
σεων έξαιρουμένου, διότι ή ολη αΰτη συναλλακτική κίνησις 
οφείλεται άποκλειστικώς εις το έκτακτον γεγονός των σει
σμών καί δεν κρίνεται σκόπιμον νά έπιβαρυνθή μέ οίονδή- 
ποτε φόρον, τέλος ή ύπέρ τρίτου κράτησιν.

Εις τάς άπαλλαγάς δεν περιλαμβάνονται βεβαίως αί άσφα- 
λιστικαί είσφοραί καί ή διά φόρον εισοδήματος ύποχρεωσις 
τών άποκτούντων τοιοϋτον εισόδημα, έστω καί ένεκα της 
έκ τής άποκαταστάσεως τών σεισμών δραστηριότητός των.
Άρθρον 9 τής Πράξεως.

Τοϋτο προβλέπει την σύστασιν προσωρινώς ειδικής εις 
Θεσσαλονίκην 'Υπηρεσίας τοϋ 'Υπουργείου Δημοσίων Ερ
γων άποκαλουμένης «Υπηρεσία Άποκαταστάσεως Σεισμο
πλήκτων Βορείου Ελλάδος» (ΥΔΣΒΕ), προς άνάληψιν τοϋ 
έργου τής άποκαταστάσεως καί παρέχει την δυνατότητα 
όργανώσεως τής Υπηρεσίας αυτής. 'Η οργάνωσις έχει συν- 
τελεσθή ήδη πλήρως.
Άρθρον 10 τής Πράξεως.

Τοϋτο προβλέπει την έπάνδρωσιν τής 'Υπηρεσίας ταύτης, 
άφ’ ενός μέν διά τακτικοϋ προσωπικού (άνευ αΰξήσεως 
τοϋ άριθμοϋ τών οργανικών θέσεων), άφ’ ετέρου δέ διά προς 
τοϋτο προσλαμβανομένου επί συμβάσει ίδιωτικοϋ δικαίου 
ώρισμένου χρόνου.

'Η έπάνδρωσις αΰτη έχει έπιτευχθή διά τοποθετήσεως 
30 περίπου μονίμων υπαλλήλων καί προσλήψεως 440 έπί 
συμβάσει ίδιωτικοϋ δικαίου τεχνικών καί 1000 ετέρων 
ειδικοτήτων υπαλλήλων. ·
Άρθρον 11 τής Πράξεως. ._ ........
: Τοϋτο ρυθμίζει τά τής διαθέσεως υπό τοϋ ΓΙροϋπολογισμοϋ 
Δημοσίων ’Επενδύσεων τών πιστώσεων διά την άποκατά- 
στασιν τών ζημιών καί τήν λειτουργίαν τής ΥΑΣΒΕ ό>ς 
καί τήν έξυπηρέτησιν ταύτης υπό τής 'Υπηρεσίας Έντελ. 
’Εξόδων τοϋ 'Υπουργείου Βορείου Ελλάδος.
Άρθρον 12 τής Πράξεως.

Τοϋτο ορίζει κατ’ αρχήν ότι ή άποκατάστασις τών ζη
μιών τών δημοσίων κτιρίων, τών κτιρίων Ν.Π.Δ.Δ., καί 
τών κοινωφελών κλπ. ιδρυμάτων ένεργοϋνται ύπό τών ιδίων 
των φορέων, παρέχει όμως τήν δυνατότητα άναλήψεως τοϋ 
έργου καί τής σχετικής δαπάνης ύπό τοϋ Δημοσίου διά νά 
άποφευχθοϋν τυχόν περιπτώσεις κατά τάς όποιας θά έμε- 
νον έκτος χρήσεως τοιαϋτα κοινής ώφελείας κτίρια.
Άρθρον 13 τής Πράξεως.

Τοϋτο παρέχει τήν δυνατότητα εις τόν 'Υπουργόν Δημο
σίων Έργων νά συνάπτη τάς άπαιτουμένας διά τό έργον 
τής άποκαταστάσεως συμβάσεις, νά έντέλλεται δαπάνας 
κλπ. κατά παρέκκλισιν τών σχετικών διατάξεων.
Άρθρον 14 τής Πράξεως.

Παρέχει εις τον 'Υπουργόν τήν δυνατότητα όπως, πρός 
προώθησιν τοϋ έργου τής άποκαταστάσεως, έπιτρέψη τήν 
ύπερωριακήν εργασίαν τοϋ προσωπικού, άρη τάς περί προσ
λήψεως προσωπικού διατυπώσεις, διαμορφώση ή καί κα
τάργηση τάς περί κοινής ησυχίας διατάξεις κλπ.
Άρθρον 15 τής Πράξεως.

Τοϋτο παρέχει τήν δυνατότητα έπιτάξεως πάσης φύσεως 
άκινήτων (γηπέδων ή κτιρίων) διά το έργον τής άποκα
ταστάσεως.
Άρθρον 16 τής Πράξεως..

Τό άρθρον τοϋτο προβλέπει τήν ίδρυσιν έν Θεσσαλονίκη 
ίδιου Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ύπό τόν τί
τλον «’Ινστιτούτου Σεισμικών ’Ερευνών» διά νά άναλάβη 
την μελέτην καί έρευναν τών γεωλογικών καί σεισμολογικών 
φαινομένων κλπ. καθ’ άπαταν τήν Χώραν.

Άρθρα 17 καί 18 τής Πράξεως.
Τό άρθρον 17 προβ/.έπει τήν κ.ατά τήν κρίσιν τής Κυβερ- 

νήσεως έγκατάστασιν εις Θεσσαλονίκην τοϋ 'Υπουργού Δημ. 
Έργων πρός γενικήν κατεύθυνσιν καί συντονισμόν τοϋ έργου 
τής άποκαταστάσειος, τό δέ άρθρον 18 περιλαμβάνει άφ’ 
ενός μέν τήν διάταξιν περί τής δυνατότητος μεταβιβάσεως 
τών αρμοδιοτήτων τοϋ 'Υπουργού Δημοσίων Έργων εις 
τούς Νομάρχας, Προϊστάμενον τής ΥΑΣΒΕ κλπ. άφ’ ετέ
ρου δέ (παραγρ. 2) προβλέπει διά τάς έκδιδομένας πράξεις 
τήν δυνατότητα δημοσιεύσεώς των εις τάς τοπικάς Εφη
μερίδας τής Θεσσαλονίκης, άντί τής Έφημερίδος τής Κυ- 
βερνήσεως, διότι έτσι επιτυγχάνεται πλέον έγκαιρος καί 
άποτελεσματική ή πληροφόρησις τών κατοικίαν τής πλη- 
γείσης περιοχής.

Άρθρον 19 τής Πράξεως.
Τοϋτο περιλαμβάνει άφ’ ενός μέν τήν συμπληρωματικήν 

εφαρμογήν όλων τών παλαιών περί άποκαταστάσεως εκ τών 
διαφόρων σεισμών νόμων καί εις τό έργον τής άποκατα
στάσεως έκ τών σεισμών τής Βορείου Ελλάδος, άφ’ ετέρου 
δέ τήν έξουσιοδότησιν διά τήν ρύθμισ'.ν τών λεπτομερειών 
εφαρμογής τής Πράξεως.
Άρθρα 20 καί 21 τής Πράξεως. _ _____

Τό άρθρον 20 καλύπτει τάς όλίγας τινάς ενεργεί ας καί 
δαπάνας αί όποϊαι ειχον γίνει μετά τούς μεγάλους σεισμούς 
τής 20.7.78 το δέ άρθρον 21 περιλαμβάνει τήν ρήτραν ένάρ- 
ξεως ισχύος τής Πράξεως.

Τούς σκοπούς τούτους επιδιώκει το - α.ρόν σχέδιον Νόμου 
τό όποιον φέρεται ενώπιον 'Υμών πρός ψήφισιν. -

Ώς πρός τό κείμενον τής κυρουμένης Πράξεως, ένεκα 
τής έκτάσεώς του, περιλαμβάνεται εις ίδιον τεύχος έπισυ- 
ναπτόμενον εις τήν παρούσαν.

Έν Άύήναις τή 9 Νοεμόρίου 1978 
Οί 'Υπουργοί

Συντονισαοϋ Δικαιοσύνης
Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ Γ. ΣΤΑ Μ AT Π Σ

Οΐκονοαικών Δηυοσίων Έργων
α. κανέλΛοπουλος ν.β. ζαρντινιδης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ

Έπί τοϋ σχεδίου Νόμου «περί κυρώσεως τής άπό 28./.19/S 
Πράξεως Νομοθετικού περιεχομένου τοϋ Προέδρου τής 
Δημοκρατίας μπΐρί άποκαταστάσεως ζημιών έκ τών σει
σμών 1978 εις περιοχήν Βορείου Ελλάδος κλπ.».

ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑΙ. ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΚΛΠ. 
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Ή Άπό 28.7.1978 ΠΡΑΞΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ «περί άποκαταστάσεως ζημιών έκ 
τών σεισμών 1978 εις περιοχήν Βορείου Ελλάδος καί ρυ- 
θμίσεως συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ Λ' 117 1978).

Άρθρον 1.
1. Ή κατά τήν παρούσα πράξιν λήψις τών ένδε.κνυομέν: >υ 

μέτρων διά τήν άποκατάστασιν τών ζημιών το»/ κτιρίων εν 
γένει, αί όποϊαι προεκλήθησαν έκ τών σεισμών τοϋ έτο · ΐ 
1978 εις τήν περιοχήν τής Βορείου 'Ελλάδος, άνήκ.π εις τήν 
αρμοδιότητα τοϋ 'Υπουργείου Δημοσίων "Εργων.

2. Εις τήν έννοιαν τής άποκαταστάσεως τών ζημιών, 
περιλαμβάνεται ή άνακατασκευή τών μή επιδεκτικών επι
σκευής κτιρίων ή ή έπισκευή ώς καί ή ένίσχυσις καί άποκα- 
τάστασις φέροντος οργανισμού. ώς καί λοιπών δομικών στοι
χείων καί εγκαταστάσεων τών βλαβέντων ύπό τών σεισμών 
κτιρίων.
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"Λρθρον 2.
! · Διά τήν πραγματοποίησιν τής άποκαταστάσεως χορη

γούνται ειδικά Μνεία καί — αρέχεται αρωγή καί τεχνική 
συνδρομή εις τούς πληγέντας.

2. Δι’ άποφάσεως τής Νομισματικής Επιτροπής καθο
ρίζονται έκάστοτε τά των χορηγούμενων στεγαστικών δα
νείων καί ιδία αί προϋποθέσεις χορηγήσεως τοϋ δανείου, 
τά πιστοδοτικά Ιδρύματα, το ύψος, τδ έπιτόκιον καί τδ 
τυχόν μέρος τοϋ δανείου τδ οποίον δύναται νά είναι άτοκον, 
καί ό τρόπος καί ό χρόνος έςοφλήσεως αύτοϋ. Λι’ όμοιων 
αποφάσεων καθορίζονται επίσης καί τά τής τυχδν χορηγού
μενης δωρεάν αρωγής, ώς καί τά τυχόν ειδικής αρωγής διά 
τήν άποκατάστασιν κρινομένων ώς διατηρητέων κτιρίων,

3. Ή δανειοδότησις των πάσης φύσεως επιχειρήσεων κα^ 
έπαγγελματιών. των οποίων αί κτιριακαί εγκαταστάσεις 
ύπέστησαν βλάβας. ένεργεΐται κατά τά καθοριζόμενα δι’ 
άποφάσεως τής Νομισματικής Επιτροπής, κατά τά λοιπά 
έφαρμοζομένων καί ενς τάς περιπτώσεις ταύτας των διατά
ξεων της παρούσης.

4. Δι’ άποφάσεως τοϋ Υπουργού Δημοσίων ’Έργων τάσ
σεται τρίμηνος προθεσμία διά τήν υποβολήν αιτήσεων δα
νειοδοτήσεις έκ μέρους των δικαιούχων, δυναμένη δι’ όμοιας 
άποφάσεως νά παραταθή άπας επί εν εΐσέτι τρίμηνον.
____ _ — - "Λρθρον 3. ---- -- .

Αί έργασίαι, άποκαταστάσεως, περί ών ή παράγρ. 2 τοϋ 
άρθρου 1 τής παρούσης, έκτελοϋνται ύπ’ ευθύνη των δανειο- 
δοτουμένων τή έποπτεία τής άρμοδίας Υπηρεσίας τοϋ 'Υ
πουργείου Δημ. ’Έργων. Τά μέτρα τά άναφερόμενα εις τήν 

■‘.έκτέλεσιν των εργασιών, τδν τρόπον πληρωμής των δόσεων 
τοϋ δανείου, τήν ;τεχνικήν συνδρομήν καί έποπτείαν τών 
έκτελούντων έργων καθορίζονται δι’ άποφάσεων τοϋ 'Υπουρ
γού Δημ. "Εργων.

"Λρθρον 4.
1. Εις περιπτώσεις καθ’ ας αί ζημίαι έπήλθον εις κτίρια 

με πλείονας κεχωρισμένας ιδιοκτησίας, σοντάσσεται ενιαία 
μελέτη επισκευής αυτών, έκδίδεται ενιαία άδεια καί ή έκ- 
τέλεσις τών εργασιών, τόσον επί τών κοινοκτήτων όσον καί 
έπί τών κεχωρισμένης ιδιοκτησίας στοιχείων τής οικοδομής 
ανατίθεται εις ενιαίαν εργολαβίαν. Εις τάς περιπτώσεις ταύ
τας τήν σΐναψιν καί διαχείρισιν τών δανείων, ώς καί την 
εκτελεσιν τών εργασιών άναλαμβανει έςουσιοδοτημένη πρδς 
τοϋτο ’Επιτροπή ή πρόσωπον όριζόμενον ύπδ τών συνιδιο- 
κτητών, άποφασιζόντων κατά πλειοψηφίαν, βάσει τών ποσο
στών συνιδιοκτησίας καί κατά τά λοιπά τοϋ διέποντος τήν 
συνιδιοκτησίαν κανονισμού. Ή έςουσιοδότησις παρέχεται 
δι’ ϊδιο/τικοϋ εγγράφου, τής γνησιότητες τών υπογραφών 
δυναμένης νά βεβαιωθή καί ύπδ δικηγόρου ή συμβολαιο- 
7? άφου.

2. Εις περίπτωσιν κατά τήν όποιαν, συνεπείς, απουσίας 
ή διαφουνίας τών συνιδιοκτητών, δεν καθίσταται δυνατή ή 
λήψις τής, κατά τήν προηγουμένην παράγραφον, άποφάσεως, 
τάσσεται ύπδ τής άρμοδίας Αρχής, δή άποφάσεως αυτής," 
εις τήν όποιαν διαπιστοϋται ότι, ή παράτασις τής έκκρεμό- 
τητος δημιουργεί προβλήματα άσφαλείας τοϋ κτιρίου δυ- 
νάμενα νά οδηγήσουν εις τήν δημιουργίαν κοινού κινδύνου 
διά πρόσωπα ή περιουσίας, εύλογος, κατά τάς περιστάσεις 
προθεσμία, πρδς έκτέλεσιν τών επιβεβλημένων έργων άπο- 
καταστάσεως τών. ζημιών. ΓΙαρεχομένης άπράκτου τής 
πρ"·°~σμίας ταύτης δύναται ή 'Υπηρεσία νά προβή ή ιδία 
εις έκτέλεσιν τών άναγκαίων εργασιών στηρίςεως τών φε- 
ρόντων καί κοινο κτήτων στοιχείων τοϋ κτιρίου, πρδς έςα- 
σφάλισιν τής σταθερότατος αύτοϋ, ύποκαθιστώσα διά τήν 
έκτέλεσιν τοϋ συγκεκριμένου τούτου έργου τούς συνιδιο- 
κτήτας. Ή δαπάνη διά τήν έκτέλεσιν τών έργασιών τούτων 
καταλογίζεται εις βάρος τών ιδιοκτητών κατά λόγον τής συμ
μετοχής των εις τήν συνιδιοκτησίαν έπί τοϋ οικοπέδου καί 
ε’.σπράττεται ύπδ τοϋ Δημοσίου ώς δημόσιον έσοδον κατά 
τά δι’ άποφάσεως τοϋ 'Υπουργού Οικονομικών είδικώτερον

καθοριζόμενα. Τά αύτά εφαρμόζονται άναλόγως καί διά τά 
κεχωρισμένης ιδιοκτησίας στοιχεία τών χωριστών ιδιοκτη
σιών. έφ’ όσον ζητήση τοϋτο ό κατσικών μισθωτής. Εις τήν 
περίπτωσιν ταύτην αί έργασίαι έκτελοϋνται ομοίως διά τής 
ενιαίας εργολαβίας τοϋ όλου κτιρίου, ή δέ δαπάνη καταλο
γίζεται εις βάρος τοϋ κυρίου τής κεχωρισμένης ιδιοκτησίας.

3. Αί τεχνικά·. μελέται έπισκευών δύνανται νά έκτελώνται 
καί ύπδ τής 'Υπηρεσίας, έφ’ όσον ήθελε τοϋτο κριθή σκό
πιμου διά τήν καλυτέραν έςυπηρέτησιν τοϋ έπιδιωκομένου 
σκοπού.

4. 'Η άνακατασκευή κτιρίων καταστραφέντων ές όλο- 
κλήρου ύπδ τοϋ σεισμού καί άνηκόντων κατά κυριότητα εις 
δύο ή πλείονας ΐδιοκτήτας έπιτρέπεται νά ένεργήται βάσει 
συμφωνίας τών συνιδιοκτητών καί πραγματοποιήσιμου προ
γράμματος έςασφαλίζοντος τήν στέγασιν τών πρότερον 
έ]ς αύτδ στεγαζομένων, έγκρινομένου μετά τής μελέτης ύπδ 
τής άρμοδίας 'Υπηρεσίας. Ή έκτελεσις τοϋ έργου γίνεται 
ύπ’ ευθύνη τών δανειοδοτουμένων ιδιοκτητών. Εις περίπτω- 
σιν κατά τήν οποίαν τδ καταστραφέν κτίριον ρυμοτομεΐται 
ή δεν δύναται νά άνακατασκευασθή ές οίασδήποτε έτέρας 
νομίμου αιτίας έκαστος τών συνιδιοκτητών έχει δικαίωμα 
νά λάβη τδ άναλογοϋν εις αυτόν δάνειον πρδς αύτοστέγασίν 
του.

______________ ____ "Λρθρον 5.-------
1. Δικαιούχοι στεγαστικής συνδρομής κατά τήν παρού

σαν, είναι οί ίδιοκτήται άκινήτου οίασδήποτε χρήσεως.
2. Τδ δικαίωμα τοϋτο συντρέχει άΟροιστικώς διά τήν 

περίπτωσιν καθ’ ήν εις τδν αύτόν ιδιοκτήτην άνήκουν πλείο- 
να κτίρια ή κεχωρισμέναι ιδιοκτησία·..

3. 'Η άναγνώρισις τών δικαιούχων γίνεται ύπδ τής άρ
μοδίας 'Υττηρεσίας τοϋ Υπουργείου Δημοσίων "Εργων, όμοϋ 
μετά τής έκδόσεως τής σχετικής άδειας διά τήν έκτέλεσιν 
τών έργασιών καί τοϋ προσδιορισμού τοϋ ύψους τοϋ δανείου 
καί τής τυχδν αρωγής. Πρδς τοϋτο ύποβάλλονται αιτήσεις 
τών δικαιούχων μετά πλήρων τών δικαιολογητικών καί 
τής μελέτης τών έργασιών ή τής τεχνικής έκθέσεως. Πρδς 
άπόδειςιν τής κυριότητος έπί τοϋ ακινήτου δι’ ό ή δανειο- 
δότησις, άρκεϊ ή ύποβολή παρά τοϋ δικαιούχου ύπευθύνου 
δηλώσεως τοϋ Ν.Δ. 105/1969 περί τοϋ ότι ούτος έχει τήν 
νομήν τοϋ άκινήτου τούλάχιστον κατά τά τελευταία είκοσι 
(20) έτη. Τδ άκίνητον δέον νά περιγράφεται έν τή δηλούσει 
όσον τδ δυνατόν ακριβώς. 'Η δήλωσις δέον νά συνοδεύεται 
καί ύπό, ίδιου περιεχομένου, βεβαιώσεως - δη λούσε ου ς τοϋ
Ν.Δ. 105/196.9 δύο μαρτύρων.

4. Τά τής άναγνωρίσεους τών δικαιούχων, έκδόσεως τών 
αδειών, πιστοποιήσεως τών ζημιών καί προσδιορισμού τοϋ 
ύψους τών δαπανών ώς καί πάσα λεπτομέρεια διά τήν έφαρ- 
μογήν τής προηγούμενης παραγράφου ρυθμίζονται δι’ άπο
φάσεων τοϋ 'Υπουργού Δημοσίων "Εργων. Δι’ όμοιων άπο- 
φάσεουν ρυθμίζονται καί τά τής πιστοποιήσεους τών έργασιών 
πρδς καταβολήν τών δόσεων τών δανείουν.

"Λρθρον 6. -.
1. Πρδς έςασφάλισιν τής άπαιτήσεως τής Τραπέζης διά 

τδ χορηγούμενο'/ δάνειον, έγγράφεται ύπέρ αυτής ύποθήκη 
έπί τοϋ διά τοϋ δανείου άνεγειρομένου ή επισκευαζόμενου 
άκινήτου. Εις τήν περίπτωσιν τοϋ τελευταίου έδαφίου τής 
παραγρ. 4 τοϋ άρθρου 4 τής παρούσης. ή ύποθήκη έγγράφεται 
έπί τοϋ ύπδ τοϋ δικαιούχου ύποδεικνυομένου ετέρου άκινή- 
του εις το όποιον Οά πραγματοποιηθή ή αύτοστέγασις. Διά 
τήν άπόδειςιν τής κυριότητος καί έπί τοϋ άκινήτου τούτου 
έχουν έφαρμογήν αί διατάζεις τής παραγρ. 3 τοϋ άρθρου 4 
τής παρούσης.

2. Τίτλον πρδς εγγραφήν ύποθήκης άποτελεϊ ή σύμβασις 
συνάψεως τοϋ δανείου.

3. Υποθήκη έγγραφομένη πρδς άσφάλειαν δανείου χο- 
ρηγουμέ'/ου δυνάμει τής παρούσης, έπί άκινήτου τοϋ οφει
λέτου, όστις πρδς άπόδειςιν τής κυριότητος του προσήγαγε







— ΰ

ριζέμεν*. είτε εις την Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως, είτε 
είς δύο τουλάχιστον ημερήσιας έφημερίδας της Θεσσαλονί
κη?· :

"Αρθρον 19.
1. Έπί θεμάτων, τά όποια δέν ρυθμίζονται ύπό των διατά

ξεων τοϋ παρόντος, έφαρμόζονται συμπληρωματικών αί δια
τάξεις τοϋ Β.Δ. 775/64 «περί λαϊκής κατοικίας», τοΰ Β.Α. 
460/65 «περί άποκαταστάσεως σεισμοπλήκτων», τοϋ Ν.Δ. 
1138/72 «περί αναπροσαρμογής καί βελ.τιώσεως των στε
γαστικών προγραμμάτων κ.λ.π.» καί 397/76 «περί στεγα
στικής άποκαταστάσεως τών πληγέντων έκ σεισμών κατά 
τήν χρονικήν περίοδον 1972 - 1976».

2. Αί λ.επτομέρειαι εφαρμογής τής παρούσης ρυθμίζονται 
δι’ άποφάσεως τοϋ 'Υπουργού Δημοσίων "Εργων.

"Αρθρον 20.
Αί περί διενέργειας δαπανών καί πληρωμής καί έκκαθα- 

ρίσεως τούτων διατάξεις τής παρούσης καταλ.αμβάνουν καί 
τάς άπό τής 20 ’Ιουνίου 1978 καί εντεύθεν πραγματοποιη- 
θείσας τοιαύτας δαπάνα;.

"Αρθρον 21.
' Η ισχύς τής παρούσης άρχεται άπό τής δημοσιεύσεων τήν 

παρούσης.

2. ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

1417. Έκποίησις άκινήτων. 'Ο άνήρ δύναται να εκποίηση 
τό προικώου άκίνητον άδεια τοϋ δικαστηρίου. Ή άδεια 
παρέχεται άν συναινέση ή γυνή καί συντρέχη περίπτωσις 
άφεύκτου άνάγκης ή προφανούς ώφελ,είας. 'Η συναίνεσις 
τής γυναικός δίδεται διά συμβολαιογραφικού έγγράφου ή 
διά δηλ,ώσεως ενώπιον τοϋ δικαστηρίου.

1512. Διαχείρισις. ύπό διατυπώσεις. 'Ο πατήρ άνευ άδειας 
τοΰ δικαστηρίου δέν δύναται επ’ όνόματι τοϋ τέκνου νά 
επιχείρηση τάς πράξεις αίτινες καί εις τόν επίτροπον 
άνηλίκου άπαγόρεύονται άνευ άδειας τοϋ δικαστηρίου. Ή 
άδεια τοϋ δικαστηρίου παρέχεται ύπαρχούσης άφεύκτου 
άνάγκης ή προφανούς ώφελ,είας.

164/. Π ράνεις ύπό διατυπώσεις. 'Ο επίτροπος άνευ άδειας 
τοϋ δικαστηρίου προηγουμένης γνωμοδοτήσεως τοϋ συγγε
νικού συμβουλίου, δέν δύναται έπ’ όνόματι τοϋ άνηλ.ίκου : 
1. νά εκποίηση άκίνητον ή εμπράγματον δικαίωμα επί 
αλ.λ,οτριου άκινήτου- 2. νά εκχώρηση άπαίτησιν έχουσαν 
άντ.κείμενον την εις τον άνήλ.ικον μεταβίβασιν άκινήτου. ή 
συστασιν εμπραγμάτου δικαιώματος επί άκινήτου- 3. νά 
όιαθέση ώς σύνολ.ον την περιουσίαν τοϋ άνηλ.ίκου ή μέρος 
αυτής- 4. νά δανεισθή διά τόν άνήλ.ικον 5. νά άποδεχθή ή 
αποποιηθή κληρονομιάν έπαγομένην εις τόν άνήλ.ικον. ή νά 
άποποιηθή κληροδοσίαν περιερχομένην εις τούτον 6. νά 
άποδεχθή κληροδοσίαν ή δωρεάν έπαγομένην βάρη.

1678. Πράξεις ύπό διατυπώσεις. Ό χειράφετος άνήλ.ικον 
άνευ συναινέσεως τοϋ κηδεμόνος καί άδειας τοϋ δικαστηρίου^ 
προηγούμενης γνωμοδοτήσεως τοϋ συγγενικού συμβουλ,ίου. 
δέν δύναται : 1. νά δανείζεται- 2. νά άναδεχθή άλλ.οτρίαν 
υποχρέωσιν καί ιδία νά παράσχη έγγύησιν 3 νά έκμισθώση 
άκίνητον αΰτοϋ άστικόν ύπέρ την τριετίαν, ή άγροτικόν 
υπέρ τήν πενταετίαν- το αυτό κρατεί καί δι’ επίμορτου 
αγροληψίαν 4. νά έκποιήση δημόσια χρεώγραφα ή μετοχάς 
η ομολ.ογιας ανωνύμων εταιρειών- 5. νά έκποιήση άκίνητον 
αύτοϋ. ή εμπράγματον δικαίωμα έπί άλά.οτρίου άκινήτου- 
6. νά συνάψη (Συμβιβασμόν ή Τυνυποσχετικόν περί άντι- 
κειμενου άξίας άνωτέρας τών πεντήκοντα χιλ.ιάδων δραχμών. 
/. να άποδεχθή κληροδοσίαν ή δουρεάν συνέπαγομένην βάρη.

1698. Αί διατάξεις περί έπιτροπείας ά/ηλίκων, καθ’ ας' 
περιπτώσεις δέν ορίζεται άλ.λως, εφαρμόζονται καί εις τήν· 
επιτροπείαν τών άπηγορευμένων.

1704τ Είς τήν επιτροπείαν τοϋ άπόντος έφαρμόζον:
τα Λοιπά αι περί επιτροπείας ανηλίκων δι ,αταςεις
3. Χ.Δ. 118/1973 «περί Κώδικοε οορολ.ογίας κλη: 
κλπ» (ΦΕΚ .V 202/1973).

αι κατά 

ονομιών

"Αρθρον 15. 
ιξία έπικαοπία;.

1. ’Επί διαχωρισμού τής επικαρπίας άπό τής κυριότητος 
ύπόκειται άμέσως είς φόρον ή έπικαρπία, έπιφυλ,ασσομένης 
τής φορολογίας τής ψιλής κυριότητος, κατά τά έν άρθρω 
16 οριζόμενα. ,·;

Προς τήν επικαρπίαν, διά τήν επιβολήν τοϋ φόρου, έξο- 
μοιοϋνται ή χρήσις καί ή οΐκησις, ούχί όμως καί ή άπό 
κοινού χρήσις μετά τοϋ κυρίου ή ή συνοίκησις μετ’ αυτού.

2. Έπί διαδοχικής επικαρπίας έκαστος δικαιούχος ταύτης 
ύπόκειται είς φόρον, κατά τόν χρόνον τής περιελ.ευσεως εις 
αυτόν τής επικαρπίας.

3. Ή άξια τής επικαρπίας προσδιορίζεται είς ποσοστόν, 
τής κατά “τόν χρόνον τής γενέσεως τής φορολογικής υπο-Γ 
χρεώσεως τοϋ έπικαρπωτοϋ άξίας τής πλήρους κυριότητος, 
κατά τάς διατάξεις τοϋ παρόντος άρθρου.

4. Έπί ισοβίου ή άορίστου χρόνου επικαρπίας λ.αμβά- 
νεται ποσοστόν τής άξίας τής πλήρους κυριότητος, άναλ.όγως 
τής ηλικίας τοϋ έπικαρπωτοϋ, όριζόμενον :

είς τά 8/10, έάν ό επικαρπωτής δέν ύπερέβη τό 20όν!
■ος ■της ήλ.ικίας του λ

«·»/“ τά 7/10, έάν ό:τερέβη» τά 6/10, έάν r
Vπερέβη»εις τά 5/10, έάν tυ·περέβη*

CI »■ w ■'3 τά 4/10, έάν »υ·■ε?έβη
είς τά 3/10, έάν ύ'περέβη

»
ε'-ς τά 2/10, έάν ύ*περέβη» ^ *το 1/10, έάν ύπερέβη
Έτ:ί δι,αδοχικής ίσοβίου έτ

ποσοστόν ορίζεται άναλ.όγως 
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πίας.

τό 20όν 
τό 30όν 
το 40όν 
τό 50όν 
τό 60όν 
τό 70όν καί 
τό 80όν.
ικαρπίας, τό κατά τά άνουτέρω 
τής ήλ.ικίας έκάστου έπικαρ- 

ιλεύσεως είς αύτόν τής έπικαρ-

5. Έπί επικαρπίας δι’ ώρισμένον χρόνον λ.αμβάνεται 
ποσοστόν τής άξίας τής πλήρους κυριότητος ΐσον προς τό 
1/20 τής άξίας αυτής, δι’ έκαστον έτος διάρκειας, τοϋ 
μέρους τοϋ έτους λ.ογιζομένου ώς άκεραίου έτους. ' Η άξια 
τής επικαρπίας ταύτης δέν δύναται νά είναι άνωτέρα τών 
8/10 τής άξίας τής πλήρους κυριότητος.

6. Έπί επικαρπίας συνιστωμένης άδιαιρέτως ύπέρ πλ.ειύ- 
νων προσώπων καί έξαρτωμένης έκ τής ζωής τούτων, τό 
κατά τήν παράγραφον 3 τοϋ παρόντος άρθρου ποσοστόν 
ορίζεται άναλ.όγως τής ήλ.ικίας τοϋ νεωτέρου μέν, όταν ή 
έπικαρπία παύη διά τοϋ θανάτου καί τοϋ τελ.ευταίου τών 
προσώπων, τοϋ πρεσβυτέρου δέ όταν ή έπικαρπία παύση 
άμα τω θανάτω οίουδήποτε τούτων. Το ποσοστόν τούτο τής 
πλήρους κυριότητος. όταν ή έπικαρπία παύη διά τοϋ θανά
του οίουδήποτε τών δικαιούχων, κατανέμεται έξ ΐσου μεταξύ 
τούτων. 'Όταν αύτη παύη άμα καί τω θανάτω τοϋ τελ,ευταίου, 
το ποσοστόν επιμερίζεται μεταξύ τών δικαιούχων άναλ.όγως 
τοϋ άριθμοϋ τοϋ έκφράζοντος τόν άριθμητήν τών κατά την 
παράγραφον 4 τοϋ παρόντος άρθρου κλασμάτων έν σχέσει 
πρός τήν ήλ.ικίαν έκάστου.

Ό φόρος ύπολ.ογίζεται έπί τοϋ δι’ έκαστον δικαιούχον 
προκύπτοντος ποσού, άναλ.όγως τοϋ βαθμού συγγένειας 
έκάστου τούτων πρός τον διαθέτην.

7. Έπί έπικαρπία; ήρτημένής έκ 
σώπου. ή άξια αυτής προσδιορίζεται

ζωής τρίτου προ- 
τή βάσει τής ήλ.ι-








