
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
ΈπΓτοϋ σχεδίου Κόμου «περί ίδρύσεως αυτονόμου Όργα-

νισυοϋ πολεοδομήσεως οικισμού καί στεγάσεως».

Ποόζ την Βουλήν ιών Ελλήνων

Το παρόν σχέδιο ν Νόμου επιδιώκει κατ’ αρχήν, νά 0έση 
τάε βάσεις άντιμετωπίσεως τοϋ κρίσιμου θέματος τής στε- 
--άσεωε, εις τό εύρος τών διαφόρων κατηγοριών οικιστών, 
sv συνδυασμό) προς την βελτίωσιν της κατοικιακής ποιότητος 
καί ττν έπίλυσιν τοϋ γενικού οικιστικού καί πολεοδομικοϋ 
προβλήματος της Χώρας, κατα τροπον απόλυτα προσηρ- 
μοσμένον, άκόμη καί προς τάς ιδιομορφίας καί τάς δυνατό
τητάς της σημερινής 'Ελληνικής πραγμφτικότητος.

1. Γενικά.
1.1. Στήριξις τής προτάσεως : Ή πρότασις διά την ίδρυ-, 

σιν τής Δημοσίας Έπιχειρήσεως ΓΙολεοδομήσεως Οικισμού 
καί Στεγάσεως (ΔΕΠ0Σ), άφ* ενός εκκινεί άπό τάς συνή
θεις θεωρητικάς οίκιστικάς άρχάς, καί άφ’ έτέρου στηρίζεται 
εις συμπεράσματα καί διαπιστώσεις αί όποΐαι προκύπτουν 
άπό ττν καθολικήν έποπτείαν καί άνάλυσιν τών πολεσδομικών 
καί στεγαστικών φαινομένων εις τήν γενικότητα ως ταϋτα 
έξειλίχθησαν εις τήν περίοδον άπό·τοϋ τέλους τοϋ Β' Παγκο
σμίου πολ.έμου. μέχρι σήμερον. ’Ιδιαίτερα δέ,,.τών φαινομένων... 
εκείνων, άτινα συνιστοϋν τά ειδικά χαρακτηριστικά τοϋ 
προβλήματος ώς ένεπτύχθη εις τόν Τόπον μας. Καί τοϋτο 
διότι άνευ τής κατανοήσεως καί ορθής έκτιμήσεως καί τών 
ειδικών τούτων συνθηκών, θά ώδηγούμεθα ασφαλώς εις 
προτάσεις είτε ούτοπικάς, είτε- άνταποκρινομένάς εις άνά- 
γκάς μόνον δευτερευούσης ή καί ακόμη μικροτέρας σημα
σίας, αν έξητάζοντο υπό πρίσμα κριτηρίων εύρύτέρας οικι
στικής καί'κοινωνικής πολιτικής.

1.2. Βασική αρχή συστάσεως : Ή βασική άρχή συστά- .'
σεως τής ΔΕΠΟΣ, είναι ή ύπό τοϋ Κράτους ενεργός συμ-. 
παράστασις πρός παροχήν κατοικίας, εις διαφόρους κατη
γορίας οικιστών συμφώνως καί πρός τό άναγνωριζόμενονγ 
ύπό τοϋ ήμετέρου συντάγματος, δικαίωμα έκάστόυ πολίτου 
προς άπόκτήσιν στέγης. - - '

Περαιτέρω σκοπόν τής συστάσεως, .αποτελεί ή παροχή 
στέγης είς τούς καταβάλλοντας προσπάθειαν καί μή δυνα- 
μένους νά .φθάσουν ν’ αύτοστεγασθοϋν, μέ τρόπον ώστε" νά - 
εξασφαλίσουν ενα προσδιοριστέον όριον άνεκτών συνθηκών 
διαβιώσεως.

Καί άκόμη ύπό τήν παραδοχήν οτι τοϋτο άνταποκρίνεται 
καί άποτελεϊ άντικείμενον κρατικής κοινωνικής πολιτικής . 
καί ταυτίζεται κατά κυριολεξίαν μέ τήν έννοιαν κρατικής 
συμπαραστάσεως. Φυσική άπόρροια τής άνωτέρω άρχής 
είναι ή θεούρησις έν συνεχεία τοϋ στεγαστίκοϋ πρβλ.ή- 
ματος ώς : θέματος «κατοικίας καί οικιστικού περιβάλ- : 
λοντος τοϋ "Ελληνας Οΐκιστοϋ έν γένει». Καί όχι άντικειμένου · 
«λαϊκής στέγης», ή «εργατικής στέγης», ή στέγης έτέρας 
«ειδικής κατηγορίας άτόμων», δεδομένου ότι ή τοιαύτη 
θεώρησις άνάγεται εις περιπτωσιακάς στεγαστικάς προ- ' 
σπαθείας. Καί παρέχει εντυπώσεις ενδιαφέροντος καί εύνοιας . 
ώρισμένων μόνον κοινωνικών, ή επαγγελματικών, ή άλλων, 
ταξικών ή ειδικών κατηγοριών, ασχέτως αν παρόμοιαι 
καί επιτυχείς άκόμη — προσπάθειαι ύπήρξαν,έξυπηρετικαί 
μέχρι τοΰδε (πάντοτε όμως, ύπό τήν περιωρισμένην των 
αυτήν κατεύθυνσιν). Θεωροϋμεν έν κατακλεΐδι, ότι ή κρα
τική στεγαστική πολιτική δέον νά διαμορφώνεται μέ βάσιν 
ενιαία κριτήρια, όσον τουλάχιστον τό επιτρέπουν αί χωροτα- . 
ξικαί, πολιτιστικά!, δημογραφικαί καί γεωγραφικ'αί δια
φοροποιήσεις καί (μέχρις ενός ορίου), αί είδικαί οικονομικά! 
συνθήκαι. · - - ' · ’

1.3. Διαπιστώσεις καί τά ειδικά στεγαστικά καί πολ.εο-
δθ|/ικά προβλήματα τής χώρας : Αί είδικαί διαπιστώσεις 
ως προς τήν πλευράν αυτήν, .συνοψίζονται είς τά κάτωθι 
σημεία, τά όποια συνιστοϋν καί τήν επιχειρηματολογίαν 
διά τήν ίδρυσιν τής ΔΕΠΟΣ, /' . . ; ,

α) Τό στεγαστικον πρόβλημα είς τήν Ελλάδα είναι 
άρρηκτα συνδεδεμένον, κατά βάσιν μέν μέ τό Χωροταξικόν, 
άλλά κυρίως, μέ τά πολεοδομικά προβλήματα, ιδιαιτέρως δέ 
μέ εκείνα τοϋ ελέγχου τής χρήσεως τής γής καί τής οικιστι
κής άναπτύξεως έν γένει, τών πόλεων, ή τών προεκτάσεών 
τιυν ή τών δορυφόρων των Οικισμών.

β) Ή διατυπωθεΐσα-άρχή συμβολικώς βέβαια-τής «στε
γάσεως δι’ όλους», παραμένει άνεκπλήρωτος ευχή. Καί τοϋτο 
διότι : Ένώ ή ιδιωτική οικονομική δραστηριότης ήτο πάν
τοτε είς θέσιν νά ίκανοποιή μέχρι σημαντικού ορίου τήν 
ζήτησιν στέγης ώρισμένων κατηγοριών οικιστών, ή παροχή 
κατοικιών είς προσιτάς τιμάς-εστω καί κατά τούς διαφό
ρους περιπτωσιακούς τρόπους-ύπήρξε άσήμαντος, κυρίως 
δέ, άνοργάνωτος καί έλάχιστα άποδοτική (καί είς έργον 
άκόμη). Σημαντικός δέ άριθμος οίκιστών-είδικά τών εσω
τερικών μεταναστών είς τάς πόλεις- έστράφη έξ ανάγκης 
είς τήν αύθαίρετον στέγασιν είς τάς έκτος σχεδίου άστικάς 
παρυφάς.

γ) ’Από άλλης πλευράς όμως, ή αύθαίρετος δόμησις κα
τοικιών, έπραγματοποιήθη μέ δαπάνην - τεραστίων άθροι- 
στικώς οικονομικών κεφαλαίων - έξ ιδιωτικών άποταμιεύ- 
σεων τών οικιστών μέ ήθικάς καί" ύλικάς ζημίας καί έκμε- 
ταλλεύσεις ενός πολυαρίθμου μικροΐδιοκτησιακοϋ άνθρω- 
πίνου δυναμικού, άλλά καί τοϋ. ίδιου τοϋ Κράτους.

δ ) "Αν "καί* ή διαδικασία ήτο παράνομος, "ή Πολιτεία 
ήναγκάσθη-καί όρθώς άπό πλευράς ‘κοινωνικής προνοίας —. 
νά άνεχθή τήν αύθαίρετον δόμησιν, χωρίς όμως νά δυνηθή 
μέχρι τοΰδε νά συλλάβη τό γεγονός ότι : τό ίδιον τό φαινό- 

. μενον τής αύθαιρέτου στεγάσεως, περικλείει καί τάς βασι- 
κάς προϋποθέσεις έπιλύσεως.'

ε) Ή ιδιωτική στεγαστική οικοδομική δραστηριότης 
έν γένει, ήτο καί θά συνέχιση νά είναι σημαντικός παράγων 
τής οικονομικής ζωής τής Χώρας. Είναι δέ δυνατή καί 
αναγκαία ή στροφή ενός μέρους αύτής πρός τήν κατεύθυν- 
σιν τής ώργανωμένης στεγάσεως τών οικιστών εκείνων οί 

. όποιοι άποτελοϋν τάς πλέον παραγώγικάς κατηγορίας.
στ) Ή μέχρι σήμερον κρατική στεγαστική πολιτική είς 

τήν περιοχήν αύτής τής κατηγορίας χωλαίνει, κυρίως δέ άπό 
-άπόψεως κοινωνικής, λόγω τής ποικιλίας τών κριτηρίων 
τών στεγαστικών δικαιούχων." Καί άκόμη, άπό άπόψεως 

"όργανώσεως καί κρατικής συ’μπαραστάσεως. "■
. 1. 4. Συνοπτική διατύπωσις τών έπιδιώζεων τής 

ΔΕΠΟΣ: Ή Κυβέρνησις σήμερον διά μιας ριζικής 
μεταστροφής τής έπισήμου άπόψεως έπί τοϋ χειρισμού τοϋ 
προβλήματος (δηλ. διά τής θετικής καί όχι αρνητικής θεω- 

-ρήσεους τής αύθαιρέτου στεγάσεως), έρχεται ούσιαστικώς — 
σύν τη νομιμοποιήσει - νά συνδράμη καί νά βελτιώσ/) .την 
ιδιωτικήν αύτοστέγασιν τών διαφόρων κατηγοριών οικι
στών, ή όποια μέχρι τοΰδε έγέ/ετο άνευ ούδεμιάς κρατικής 
συμπαραστάσεως καί βοήθειας.

Διά τής ίδρύσεως τής ΔΕΠΟΣ επιδιώκεται ή έξασ- 
φάλισις είς προσιτάς τιμάς κατοικίας είς διαφόρους κατη
γορίας οικιστών διά τής διοχετεύσεως τών 'άποταμιεύσεών 
των (καί μέσω άκόμη, τοϋ κρατικού έλέγχου τής γής καί 
τής οίκοδομήσεως· ύπό εύνοΐκάς μάλιστα παροχάς — άλλά 
είς όφελος τών. Οικιστών καί ούχί' μόνον προνομιακώς, άλ
λων παραγόντων — καθώς καί μέ κοινωνικώς δικαίαν πι- 

,στωτικήν πολιτικήν), είς ώργανωμένην δόμησιν οικιστικών 
συγκροτημάτων πληρούντων όλους τούς όρους καλής δια
βιώσεως καί πλήρως καί ίσοτίμως έντεταγμένων είς τό 
εύρύτερον οικιστικόν περιβάλλον, είτε αστικόν, είτε άγρο- 
τικόν. ...

At άνωτέρω διαπιστώσεις καί συμπεράσματα αναλύον
ται λεπτομερέστερον έν συνεχεία είς τά κάτωθι κεφάλαια :

2. Ή φύσις τοϋ στεγαστίκοϋ προβλήματος τής Χώρας. 
Συσχετισμός τοϋ στεγαστίκοϋ μέ τό γενικόν οικιστικόν πρό
βλημα.

Ή φύσις τοϋ στεγαστίκοϋ προβλήματος είς τήν Ελλάδα, 
διαφέρει άπό εκείνην τοϋ στεγαστίκοϋ προβλήματος άλλων



ανεπτυγμένων χωρών. Ένώ είς τάς τελευταίας, το πρό
βλημα άφορα : άφ’ ενός εις την υπαρξιν μεγάλου ελλείμμα
τος εις αριθμόν μονάδων κατοικίας (δχι τοσον δια το συ- 

' νολ.ον έκάστης Χώρας,'όσον διά τάς περιοχάς των άναπτυσ- 
σομένων άστικών συκγροτηματων), και αφ ετεβου εις,την 
λύσιν καί την έξεύρεσιν αποτελεσματικών μεθόδων αυςη- 
σεως της παραγωγικότητας τής «οικοδομικής βιομηχανίας» 
εις την χώραν μας τόϋτο δέν ισχύει άπόλυτα. , - _

2. 1. Ή βελτίωσις τής ποιοτικής στάθμης,καί τού ρυθ- 
μοΰ 'παραγωγής κατοικιών : Συμφωνως προς τα στατι-

. στικά δεδομένά ό αριθμός; ο.οποίος αντιπροσωπεύει τας 
άνάγκας νέων κατοικιών κατ’ έτος, ευρισκεται εις τα ίδια 
επίπεδα μέ τόν άριθμόν των άνεγειρομένων κατ’ έτος νέων 
κατοικιών (τούλάχιστον διά τα τελευταία προ τοϋ 1973 έτη). 
“Αλλωστε καί ώρισμένοι άπό τους δείκτας, πού χαρακτη
ρίζουν την ποιοτικήν στάθμην. τής κατοικίας αυτής καθ’ 
έαυτήν, έχουν τά τελευταία έτη βελτιωθή.
Παραδείγματος χάοιν μεταξύ τών ετών 1961 καί 1971 
έσημειώθησαν' αί εξής εύνοϊκαί άλλαγαί : α) Έμειώθη 
ό άριθμός τών νοικοκυριών μέ συγκατοίκησιν, άπό 2Ο0.Ό00 
-περίπου-σέ 113.000. β) Έμειώθη ό άριθμός τών νοικο
κυριών, εις χώρους πού χαρακτηρίζονται ώς άκατάλληλοι 
διά κατοίκησιν άπό 737000 σέ 12.000 γ) Έμειώθη ό άρι
θμός τών νοικοκυριών, μέ πυκνότητα μεγαλυτέρων τών 2 
άτόμων άνά δωμάτιον, άπό 788.000 σέ 280.000.

• Άπό .τάς άπογραφάς έξ άλλου τοϋ πληθυσμού καί κατοι
κιών τών δύο προαναφερθέντίυν ετών, συνάγεται, οτι ’ εις 
την δεκαετίαν, οί χαρακτηριστικοί δεΐκται: «άτομα άνά δω
μάτιον», έμειώθη άπο 1,47 σέ 1,19 καί «άτομα άνά κατοι
κίαν», άπό 4,10 σέ 3,38. ’Αντίθετα, όπως δεικνύη ό κατωτέ
ρω πίναξ, δ άριθμός τών κατοικιών αί όποΐαι διαθέτουν τάς 
άναγκάίας άνέσεις ηύξήθη σημαντικώς.

.-ι7 j-J>\λ..· . δ· ;
:ν ΣΥΝΘΗΚΑΙ ΑΝΕΣΕΩΝ. ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ

Νοικοκυριά μή' ·.. Άστικαί Ήμιαστικαί Άγροτικαί
διαθέτοντα. περιοχαί . περιοχαί. περιοχαί

. -. ·* .1961 1971. 1961 1971 1961 1971

1. -Λουτρόν ή ντούς 78,5 42,7 96,8 79,3 99,3 94,2

2. ’Αποχωρητηρίου μέ
υδραυλικήν έγκατά- *

-* ’ στάσιν έντός τής κα- 
. τοικίας ή έντός της

οικοδομής ' 70,4 29,6 95,2 70,3 9S,9 90,5

3. ’Υδραυλική έγκατά- 
στασις (μία βρύση) 
έντός τής κατοικίας 
ή έντός τής οίκοδο-'

' μής 29,0 5,3 72,9 17,6 91,9 40,6

4. ’Ηλεκτρικόν φώς 10,5 ' 2,4 47,8 10,9 86,5 26,7

Άλλ,ωστε, συμφώνους μέ διεθνή στοιχεία τοϋ 1970, ή 
Ελλάς κατέλαβε τήν πρ.ώτην θέσιν μεταξύ τών Ευρωπαϊ
κών Χωρών εί: τόν ρυθαόν κατασκευή: κατοικιών (U.N.
MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS Όκτωβ. 
1970).

Δυνάμεθα λοιπόν νά ίσχυρισθώμεν, ότι, είς τάς έξυπηρε- 
τηθείσας όμαλώς κατηγορίας τών μεσοευπόρων καί εύπο
ρων, τόσον είς άριθμόν κατοικιών όσον καί είς μέσην ποιο
τικήν στάθμην αυτών, ή στεγαστική κατάστασις είς τήν 
Ελλάδα είναι ήδη καλή καί έξελίσσεται βελτιουμένη αύτο- 
ουναμως.

2.2. Τό πρόβλημα άνίσου ποιοτικής στάθμης μεταξύ κα
τοικιών καί τό πρόβλημα εύρυτέρου οικιστικού περιβάλ
λοντος. Τό πραγματικόν στεγαστικόν πρόβλημα συνεπώς 
έντοπίζεται σήμερον είς δύο κυρίως σημεία. Άφ’ ενός

τήν άνισότητα ποιοτικής στάθμης τών κατοικιών διαφό
ρων εισοδηματικών κατηγοριών οικιστών, άφ’ ετέρου δέ 
τήν χαμηλήν στάθμην τοϋ εύρυτέρου οικιστικού περιβάλ
λοντος γενικώς. Ένώ δηλαδή ή παραγωγή ώρισμένων μο
νάδων κατοικίας, παρουσιάζει άξιόλ.ογα (φαινομενικώς του
λάχιστον) έπιτεύγματα καί ποιοτικήν στάθμην, τό γενικόν 

' πρόβλημα παρουσιάζεται είς το εύρύτέρον πλ.ηθυσμιακόν 
πλ.αίσιον ώρισμένων κατηγοριών οικιστών καί τόν χώρον 
όπου αί κατοικίαι αύταί έντάσσονται. Είς τήν περιοχήν 
αυτήν : άνύπαρκτα, άτελ.ή ή άνεπαρκή δίκτυα υποδομής 
(κύκλοφοριακά, έγκαταστάσεων κ.λ.,π.) μεγάλη οικοδομική 
πυκνότης, έλλειψις πρασίνου καί κοινωφελών εκτάσεων καί 
έργων, άνεπάρκεια κοινιονικών παροχών καί άνέσεων, είναι 
τά χαρακτηριστικά τοϋ γενικού οικιστικού περιβάλλνοντος 
κυρίως δέ- είς τούς οικισμούς οί όποιοι άναπτύσσονται μέ. 
γοργόν** ρυθμόν. Τοΰτο σημαίνει, ότι τό γενικόν «στεγα-·' 
στικόν πρόβλημα» ταυτίζεται καί άποτελεΐ ένιαΐον σύνο- 
λον, μέ τό εύρύτερον πολ.εοδομικόν καί οικιστικόν καί στήν 
στάθμην οίκησιμότητος καί ζωής, τά όποια τώρα, έκφρά- 
ζονται μέ τήν όξυτέραν μορφήν των είς τάς* έκτος σχεδίου 
παρυφάς τών πόλ.εων καί τάς περιοχάς τής αύθαιρέτου στε-. 
γάσεως, όπου ή Πολιτεία δέν ήμπορεϊ νά άσκή έλεγχον τής 
οικιστικής άναπτύξειας. Καί άναγκαστικώς έρχεται νά τήν 
ρυθμίση καί νά τήν έπισημοποιήση έκ τών υστέρων καί 
είς οίαν-περίπου κατάστασιν έχει ήδη διαμορφωθή.

. 3. Ή σημασία καί ό ρόλος τής αύθαιρέτου δομήσεως 
είς τήν στέγασίν ώρισμένων κατηγοριών οικιστών.

Επειδή έχει άποδειχθή άπό πολλ.άς· μελ.έτας, παλαιάς 
καί προσφάτους , οτι ή αύθαίρετος δόμησις άπετέλ,εσε μετά-;

' πολεμικώς τόν σχεδόν «καθιερωμένου» καί πλ.έον διαδεδο-;'. 
μένον τρόπον κτήσεως στέγης δι’ ένα μέγα μέρος τών νοι- 
κυριών καί ιδιαιτέρως διά έσώτερΐκούς μετανάστας πού; 
εγκαταλείπουν τήν ύπαιθρον, άπαραίτητος είναι ή βαθύ-; 
τέρα διερεύνησις . τής έκδηλ.ώσεως αύτής.

•': 3.1: Στοιχεία τοϋ φαινομένου' «αύθαίρετος δόμησις»: 
Αύτή καθ’ έαυτήν άποτελεΐ έπακόλουθον τής μαζικής 
άστυφυλ.ίας ■ πού έσημειώθη μετά τόν πόλεμον ώς άποτέ- 
λ.εσμα : τότε μέν, τής έρημώσεως καί τών καταστροφών 
σήμερον όμως ώς μόνιμος πληγή τής οικονομικής καί 
όργανωτικής μας άδυναμίας.

Ή έντονος έκδήλωσίς της, έλαβε συγκεκριμένην μορφήν 
τά πρώτα' μεταπολ.εμικά έτη. Ηύξήθη—τήν πενταετίαν

-1950-1955, καί έξηπλ.ώθη—μέ ραγδαίου ρυθμόν μετά τό 
1960. Παρουσιάσθη είς τάς πόλ.εις, αί όποΐαι έδέχθησαν 
τό κύριον βάρος τής άστυφιλ.ίας -(κυρίως είς τάς τών ’Αθη
νών καί τής Θεσσαλονίκης). Ύπολ.ογίζεται ότι είς τάς 
’Αθήνας μόνον μεταξύ 1945 καί 1966 320—330 χιλιάδες 
άτομα έστεγάσθησαν είς έκτος σχεδίου περιοχάς αί όποΐαι 
ένομιμοποιήθησαν διαδοχικώς καί άναδρομικώς. Ό πλη
θυσμός αυτός άντιπροσωπεύει τό 45% περίπου τής συνο
λικής μεταπολεμικής αύξήσεως τοϋ πληθυσμού τοϋ λεκα
νοπεδίου. Τό πλήθος τών κατοικιών πού έκτίσθησαν εις 
τάς έκτος σχεδίου περιοχάς διαδοχικώς, δυνατόν νά είναι 
τής τάξεως τών 150.000 καί πλέον. .Τά δέ δαπανηθέντα 
ιδιωτικά μικροκεφάλ.αια, άθροιστικώς άναλ.ςυθέντα άπό 
1950—1964 διά τήν αύθαιρέτου δύμησιν, άνέρχονται είς τό 
άπίθάνον τότε ποσόν ύπέρ τά 9,5 δισεκατομμύρια.

3.2. Αύθαίρετος στέγασις καί κρατική συμβολή : Ή 
πολιτεία μέχρι σήμερα είχε χάσει τελείως τον έλεγχον καί 
σιωπηρά ήνείχετο - καί άναγκάζεται άκόμη νά ανέχεται - τό 
καθεστώς τής αύθαιρέτου δομήσεως.

Καί τούτο διότι, μέσω τής έκτος σχεδίου δομήσεως 
έλ.υνε τό πρόβλημα τής λαϊκής στέγης χωρίς άρχικώε σχε
δόν, καμμίαν έπιβάρυνσιν τοϋ κρατικού προϋπολογισμού. 
Τό έλ.υε βεβαίως κατά τρόπον, πού ένω βραχυπροθέσμως δέν 
προϋπέθετε καμμίαν δημοσίαν έπένδυσιν, μακροχρονίως 
όμως θά άπαιτήση τεράστιας δαπάνας διά τήν άνάπτυξιν 
τών παρανόμων οικισμών, τήν έξυπηρέτησίν των μέ έργα 
πόλεως καί γενικά τήν άποκατάστασιν,—αν καί πάλιν, θά 
καταστή έφικτόν-ένός άνθρωπίνως άνεκτοϋ βαθμού οΐκησι-
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αότητος καί ενός αντιστοίχου περιβάλλοντος εις πολ.εοδο- 
μικήν υποδομήν, εις τους δημοσίους χώρους, κλ.π.

Έξ άλλου, όσον καί αν αί ανωτέρω διαπιστώσεις όμοιά-

βάρος τής λαϊκής στεγάσεώς, κατά ποσοστά 16%, 18%, 
20% ή καί 25% έπί τοϋ συνόλου τδ αποτελούν αί αυθαίρετοι 
κατόικίαι εις τάς έκτος σχεδίου περιοχάς των πόλεων.

Ή ανοχή δηλαδή' τής αυθαιρέτου δομήσεως από μέρους 
τής πολιτείας, αποτελεί - κατά περίεργον βέβαια συνειρμόν 
σκέψεως - έμμεσον άναγνώρισιν τοϋ τεραστίου ρόλου της 
εις τήν προσπάθειαν λύσεως (χειριστής φυσικά, άλλά οπωσ
δήποτε «λύσεως») τοϋ στεγαστικοϋ προβλήματος. Ή τε
λευταία διαπίστωσις έχει μεγάλην σημασίαν νά τονισθή. 
’Ακόμη καί νά συναχθοΰν ές αυτής συμπεράσματα.

3.3. ’Επιπτώσεις τής αυθαιρέτου δομήσεως,_ καί.συγκε-· 
κριμένως, ή έξ αυτών των συμπερασμάτων έκτασις κατ’ 
άρχήν, των δυσμενών έπιπτώσεων έχει ώς κατωτέρω :

Α. Διά τούς ίδιους τούς οικιστάς : - . -
α) Οικονομική έκμετάλλευσις τούτων, καί κυρίως, έφ’ 

όσον αί άποταμιεύσεις των έπενδύονται εις μειονεκτικόν 
οικιστικόν περιβάλλον, πού θά άργήση πολύ νά τύχη ριζικών 
ιβελτιώσεων. : . * * .

β) Οικονομική των έκμετάλλευσις, με τήν έπένδυσιν 
τών χρημάτων των εις κακοτέχνους - καί άπό άρχής δομή
σεως - χαμηλής στάθμης κατοικίας, (αί οποΐαι μόνον μετά 
άπό έτη καί μέ έπί πλέον δαπάνην γίνονται μόλις άνεκταί).

γ) Οικονομική έκμετάλλευσις τών οικιστών πού πληρώ
νουν έκβιασττκώς ' μεγαλύτερον κόστος κατασκευής άπό 
τό συνηθισμένου. ' ' . - .

δ) Υποκειμενικός καί άντικειμενικός διαχωρισμός τών. 
οικιστών έκτος σχεδίου, εις δευτέρας τάξεως πολίτας, χα- 
ρακτηριζομένους ώς «παρανόμους», ((κατεδαφιστέους» καί 
«διωκόμενους». ' λ

.. ·; Β. Διά τό κοινωνικόν σύνολον καί τήν Π ολιτείαν :
α) Ηύξημέναι δαπάναι διά τήν μελλοντικήν μετατροπήν 

τοϋ οικισμού έπί τό άνθρωπινότερον, με τήν έκ τών υστέρων 
άπρογραμμάτιστον· έπέκτασιν τών άστικών λειτουργιών, 
δικτύων κοινής ώφελείας,- συγκοινωνιακών δικτύων καί 
κοινωνικών παροχών.

• β). Γενικώε, δημιουργία πολεοδομτκών προβλημάτων- 
άλύτων σχεδόν - άπό τήν άπρογραμμάτιστον έπέκτασιν.

. γ) Δημιουργία στείρων έπιχειρησιακών καταστάσεων 
με καθιέρωσιν έμπορίας καί κερδοσκοπίας γής εις βάρος 
τών- άσθενεστέρων οίκονομικώς τάξεων. ' , .' '
.λ δ) Ένίσχυσις τής είκόνος τοϋ κράτους ώς άστοργου καί 
προς τάς άνάγκας στεγάσεώς τών άσθενεστέρων οίκονομι
κώς τάξεων. · ·

- ε) Μείο^σις τής άλλης πλ.ευρας τοϋ κύρους τής έννοιας ' 
τοϋ Κράτους μέ τήν σιωπήράν άναγνώρισιν τής αυθαιρε
σίας. ’Αλλά καί τής έμφανίσεως τούτου ώς μή δικαίου, λόγω 
άρνήσεως άγαθών - πολυτίμων ώς ή στέγη - άτινα έξ 
ύπερτέρων νόμων άπαιτεϊ ή άνθρωπίνη ζωή.

στ) .’Ατέρμων αύξησις τής έκτάσεως τών πόλεων μέ 
ταυτόχρονον παραμονήν τεραστίων κενών _έκ τούτων, νο
μοθετημένου χώρου (60-70% τοϋ συνόλου) καί ζημία 
σχολάζοντος κεφαλαίου.
ί; 3.4. *Η αυθαίρετος στέγασις έμπεριέχει παρά ταϋτα, 
στοιχεία γόνιμα διά τήν ορθήν λύσιν τοϋ στεγαστικοϋ προ- . 
■βλήματος : Παραλλήλως. πρός τ’ άνωτέρω, έκ τής βαθυ- 
τέρας διερευνησεως, τής περιπτώσεως καί τών συνεπειών 
της (γενικών, άλλωστε εις όλας σχεδόν τάς άναπτυξιακάς ' 
Χώρας), προκύπτουν καί γόνιμα συμπεράσματα διά τήν 
λύσιν τοϋ στεγαστικοϋ προβλήματος. .·

Συγκεκριμένως :
α) Ή έκτος σχεδίου αύθάίρετος δόμησις έχει βασικόν κί

νητρου τήν άπόλ.υτον ανάγκην τών άσθενεστέρων οίκονομι
κώς τάξεων διά τήν άπόκτησιν εις προσιτάς τιμάς ιδιοκτή
του στέγης.

β) Ή παράνομος, άλλά εις τήν ουσίαν, έστω «νομιμοφα
νής» οίκοπεδοποίησις, ήτις άποτελεϊ προϋπόθεσιν διά τήν 
άσκησιν τής έκτος σχεδίου δομήσεως, άποδεικνύει ταυτο- 
χρόνως καί τήν ΰπαρζιν καί διάθεσιν οικιστικής γής.

γ) ‘Η Πολιτεία ήναγκασμένη νά τηρή στάσιν άρνητικήν 
καί μή δίδουσα ταυτοχράνως δυνατότητα λύσεως, καί αν 
άκόμη δεν δημιουργεί τάς δυσμενείς έπιπτώσεις έκ τής αύ- 
θαιρέτου έκτος σχεδίου δομήσεως, πάντως συντελεί εις τήν 
έπιδείνωσιν τών συνθηκών τοϋ φαινομένου. Συνεπώς καί αί 
έν προκειμένω διαπιστώσεις συντε/.οϋν εις τήν παραδοχήν 
τής ύποχρεώσεως άπό μέρους τής ιδίας Πολιτείας, όπως 
παρέμβη πρός άποφυγήν, καί τών δυσμενών διά τό σύνολον 
συνεπειών. '

δ) *11 αύθαίρετος δόμησις κατοικιών οδηγεί ούσιαστικώς, 
μέ τήν άπαράδεκτον ταλαιπωρίαν ενός άνθρωπίνου δυναμικοϋ 
(τών οικιστών) καί τήν σπατάλ.ην ενός τεραστίου πόρου (τών 
λαϊκών άποταμιεύσεων), εις μίαν άντιπολ.εοδομικήν, άντι- 
κοινωνίκήν καί άντιοικονομικήν στεγαστικήν καί οικιστικήν 
άνάπτυξιν . Καί έκ τούτου τίθεται όξύ τό πρόβλημα θερα
πείας. ' ·

ε) Σήμερον, παρ’ όλ.ον ότι, μέ τά μέτρα άντιμετωπίσεως - 
άτινα ειναι"μέτρα κατ’ ούσίαν μόνον άρνητικά - ή Πολιτεία 
δέν δύναται νά έλ γχη τήν έκτος σχεδίου δόμησιν. Ούτως 
άποτυγχάνει, τόσον ή προγραμματισμένη πολεοδομική έπέ- 
κτασις τών πόλεων, όσον καί ή στεγαστική πολίτική. Άκό
μη, δέν έπιλύει τό πρόβλημα τής άναστολής τών έπεκτάσεων. 
Άντιθέτως έπιτείνει τήν άέναον συνέχισίν του διά τής δη
μιουργίας άλλων αύθαιρέτων μετά τήν νομιμοποίησιν τών 
προηγουμένων. Καί τό πρόβλημΛ έτι διογκοΰται.

- Συνεπώς, καί έξ αυτών προκύπτει ότι: μόνην λύσιν άπο- 
τελεϊ ή ριζική άλλ.αγή στάσεως καί ή θετική άντιμςτώπισις 
τής καταστάσεως μέσω τοϋ προσεταιρισμοΰ τών άποταμιεύ- 
σεων ενός σημαντικωτάτου άνθρωπίνου παραγωγικού δυ
ναμικού, καί τής διοχετεύσεως τών σημαντικωτάτων τού
των άποταμιεύσεων εις τήν δόμησιν κατοικιών εις προσιτάς 
τιμάς εις τά πλαίσια μιας προγραμματισμένης καί έλεγχο- 
μένης στεγάσεώς, καί ταυτοχρόνως, τής έπεκτάσεως καί 
άναπλ.άσεως τών πόλεων, έπί έκσυγχρονισμένων βάσεων.

3.5. Περίλ.ηψις τών κεφαλαίων 2 καί 3 : Ή πείρα άρα άπό 
τάς διαπιστώσεις διά τήν βελτιουμένην μέσην στάθμην τής 
Ελληνικής κατοικίας, δέν πρέπει νά συσκοτίζη τό θέμα τών 
ανισοτήτων, αί όποΐαι υπάρχουν όσον άφορα τήν δυνατότητα 
άποκτήσεως άνέτου ,νομίμου καί οίκονομικώς προσιτής 
στέγης μεταξύ τών νοικοκυριών : υψηλών καί μεσαίων εισο
δημάτων άπό τήν μίαν πλευράν καί έκείνων τών χαμηλ.ών 
άπό τήν άλλην, τά όποια εύρίσκουν ώς κυρίαν διέξοδον τήν 
αυθαίρετον έκτος σχεδίου δόμησιν.

’Εν συνάψει, τό βασικόν στεγαστικόν πρόβλημα τής χώρας 
συνίσταται (α). εις τό πρόβλ.ημα διασφαλίσεως, άπό μέρους 
τής Πολιτείας, άπολ.ύτως άνεκτής στέγης εις τά οίκονομικώς 
άσθενέστερα εισοδήματα· (β) εις τό πρόβλ.ημα γενικωτέρου 
ελέγχου τής οικιστικής καί πολεοδομικής άναπτύξεως καί 
παροχής ικανοποιητικής τεχνικής υποδομής καί συγχρόνου 
κοινωνικού οΐκιττικοϋ έςοσλ.ισμοϋ. μέτω Κρατικής συμπαρα- 
στάαεως. * . ' *··

Τούς δύο αυτούς στόχους έν συνδυασμω, έχει ως άντικει- 
μενον ή διά τοϋ παρόντος σχεδίου Νόμου ίδρυομένη ΔΕΠΟΣ.

4. 'Η σημαντική συμμετοχή τής -κατοικίας είς τήν έθνι- 
κήν οικονομίαν καί ό πρωταρχικός ρόλ.ος τής ιδιωτικής 
άποταμιεύσεως είς τον στεγαστικόν τομέα : _· .

Διά νά στηριχθή ή πρότασις διά τήν προώθησιν τής στε-- 
γάσεως διαφόρων κατηγοριών οικιστών, πρέπει κατ’ άρχήν, 
νά γίνη μία έπανατοποθέτησις τής σημασίας τοϋ στεγαστι- 
κοΰ Τομέως είς τήν κοινωνικήν καί οικονομικήν άνάπτυξιν 
τής 'Ελλάδος. Τούτο έχει Ιδιαιτέραν βαρύτητα εις την ση
μερινήν κρίσιμον καμπήν ύφέσεως καί πληθωρισμού, όπου



πρέπει νά γίνουν σημαντικαί έπιλογαί πολίτικης δραστηριο- 
ποιήσεως καί όπου ό ρόλος τοΰ Στεγαστικοΰ Τομέως καθαρά 
παραγωγικής έθνικής συμβολής εύρίσκεται ύπό άναθεωρή- 
σεις καί περιορισμούς.

' Κατωτέρω έπιχειρείται ή στηριξις των βασικών θεσεων, 
ότι, : α) ό ρόλος τοΰ Στεγαστικοΰ Τομέως ήταν καί θά συνέ
χιση νά είναι ζωτικά συνυφασμένος με την Ελληνικήν ανά- 
πτυξιν, καί β) άν καί αί περισσότεραι απόψεις κριτικής καί 
περιστολής τής στεγαστικής δραστηριότητος βασίζονται εν 
μέρει εις ρεαλιστικάς άν.αλύσεις καί αντιλήψεις,· υπάρχει 
πράγματι ένα σημαντικόν πρόβλημα άναδιαρθρωσεως ώστε - 
νά συρρικνωθοϋν αί όντως άρνητικαί επιπτώσεις και να 
μεγιστοποιηθούν τά οφέλη έκ τής οίκοδομήσεως.

4.1. Σχέσις τής κατοικίας μέ την μεταπολεμικήν άνά- 
πτυξιν τής χώρας : Ή σημασία τής κατοικίας εις την ίκα- 
νοποίησιν βασικών άτομικών καί κοινωνικών άναγκών, 
είναι καθολικά γνωστή καί αποδεκτή. Εκείνο, τό όποιον 
πρέπει νά τονισθή καί πάλιν είναι ή οργανική σχέσις τής 
κατοικίας είς την περίπτωσιν τής Ελληνικής μεταπολε
μικής άναπτύξεως. Καί είδικώτερα :

4.1.1 Ή άμεσος καί έμμεσος σύνδρομος έπίδρασίς της 
εις-την άπασχολ.ησιν, ιδιαίτερα τοΰ άνειδικεύτου καί προσ- 
αρμοζόμένου εργατικού δυναμικού (τό 1951 οί απασχο
λούμενοι είς οικοδομάς ήσαν 74.959 επί συνόλ,ου άπασχο- 
λουμένων 2.839.481, τό 1961 166.800 έπί 3.663.100 καί 
τό 1971 255.020 έπί 3.283.880)..

4.1.2 Ή στενή άλληλεξάρτησίς της μέ τό σύνολον τής 
βιομηχανικής παραγωγής καί ό «άναθερμαντικός» της 
ρόλος μέσω τής κινήτοποιήσεως καί άπορροφήσεως τοΰ 
50 -100 % τής άξίας τών προϊόντων (έκροών-OUT- 
PUTS) τών' κυρίων βιομηχανικών τομέων τής Χώρας.

- 4.1.3 ‘Η σημαντική* της συμμετοχή είς τήν έθνικήν 
κατανάλωσιν μέχρι καί τό 1972, περίπου 22 %, συμπερι- 
λ.αμβανο'μένων καί τών δαπανών διαμορψώσεως νέων νοι
κοκυριών - καί κατά συνέπειαν ή τόνωσις τής οικονομίας 
μέσω τής καταναλώσεως. ,· .

4.1.4 *Η θετική τής συγκριτικά έπίδρασίς έπί τοΰ ισο
ζυγίου πληρωμών, τό μικρόν περιεχόμενο·/ ιέ εΐταγωγάς, ή

Ίλξις συναλλάγματος ομογενών καί εργατών εξωτερικού, ή 
μείωσις τών είσαγομένων πολυτελών αγαθών λ.όγω στροφής 
τής καταναλώσεως προς ένα τομέα πού ικανοποιείται κατά 
90 % άπό έγχωρίαν παραγωγήν.

4.1.5 Τέλ.ος; ή μεγένθυσις καί κινητοποίησις ιδιωτικών 
αποταμιεύσεων αί όποΐαι διοχετεύονται είς ίσόποσον έπέν- 
δυσιν, έπιτρέπουσαι εις τό Κράτος νά κατευθύνη τήν χρη- 
ματοδότησιν είς επενδύσεις άπολ.ύτως άναγκαίας φύσεως.

4.2 Αρνητικά στοιχεία τής στεγαστικής δραστηριό
τητος : Ή άσκηθείσα εις το παρελ.θον αρνητική κριτική 
τοΰ ρόλου τής κατασκευής νέων κατοικιών είς την οικονο
μίαν, περιεστράφη κυρίως γύρω άπό τό σημεΐον οτι τό 
μέγα ποσοστόν οικιστικών επενδύσεων άποτελ.εΐ αρνητικόν 
στοιχεϊον τής μεταπολεμικής άναπτύξεως, διότι αί στεγα- 
στικαί επενδύσεις είναι «μή παραγωγικαί».

Ή κριτική όμως αότη, άν είναι συζητήσιμος διά τάς μέ- 
σας ή μεγαλ.οαστικάς οίκιστικάς δαπάνας, βασίζεται πάντως 
εις παρεςηγησιν τών συνοριακών στοιχείων τής κρατικής 
πολιτικής καί τής ιδιομορφίας τής οικοδομικής δραστηριό
τητος διά μόνιμα χαρακτηριστικά τοΰ τομέως στέγης. Τά 
συγκυριακά στοιχεία ήσαν ί

α) Ή ύπερβολ.ική χρήσις τοΰ Στεγαστικοΰ Τομέως ώς 
μέσου άναθερμάνσεως καί άπο-θερμάνσεως, τά τελ.ευταϊα 
ιδίως έτη τό κλασσικόν σχήμα αύτάρκους χρηματοδότη - 
σεως μεσω ιδιωτικών αποταμιεύσεων κ.λ.π. προεφύλ-ασσαν 
από πλ.ηθωριστικάς πιέσεις. Ή άπότομος όμως εισροή 
ογκου δημοσίων καί τραπεζικών κεφαλαίων, διετάραξε 
και παρεβίασε την αρχήν αυτήν καί προεκάλεσεν ελλείψεις 
εργατών και υλικών, πλ.ηθωριστικάς άνατιμήσεις καί κερ
δοσκοπίαν, καθώς καί ρευστότητα.

β) Ή στέγασις έλαβε κυρίως τήν μορφήν οίκοδομήσεως 
κεντρικών αστικών οίκοδουών ·ιέ ύώτ/.άν —υννόττ—ν /.'.Πτ-

σεν είς αλογίστους κατεδαφίσεις, εκτροπήν είς άσκοπον 
καί έπιζημίαν πολ.υτέλ,ειαν, συνέτεινεν είς τήν άνύψωσιν 
τών τιμών καί προεκάλεσε τήν δοκιμασίαν είς τήν άγοράν 
μεσαίων στρωμάτων. ...

Έξέθρεψε «παρασιτικάς» είσοδηματικάς ευκαιρίας καί 
εύκολον πλουτισμόν (κυρίως ιδιοκτητών γης). Λύτη τέλος 
ή συγκεκριμένη μορφή προεκάλ,εσεν ένδογ-ενώς, πλ.ηθω- 
ριστικάς τάσεις καί συναλλαγ'άς, έτόνωσε τήν πληθωρικήν 
κατανάλ,ωσιν καί άπερρόφησεν σημαντικά κεφάλαια εύπο
ρων άστών καί δμογενών, (τά όποια άντιθέτως προς τάς' 

- λαϊκάς άποταμιεύσεις, θά ήδύναντο νά στραφοΰν πρός άλ.λ.ας 
παραγ-ωγικάς επενδύσεις).

Μία σημερινή όμως σαφώς διάφορος στεγαστική πολ.ι- 
τική — όπως ή διαγραφομένη διά τής καθιερώσεως τοΰ 
Δ Ε Π Ο Σ καί τών στόχων της ώς άνεπτύχθησαν — δέν 
0ά έπρεπε νά χαρακτηρίζεται άπό άρνησιν οικονομικής ση
μασίας (όπως προφανώς, δέν 0ά έπρεπε επίσης καί νά έπι- 
τραπή νά τείνη είς μίαν επιστροφήν είς τάς προηγηθείσας 
προσφάτως μορφάς).

4.3. *Η άνάγκη τής τονώσεως τοΰ οίκιστικοΰ τομέως 
• πρός τήν -κατεύθυνσιν τής στεγ'άσεως τών άσθενεστέρων 
οίκονομικώς- οικιστών-ί άπαντα τά προαναφερθέντα άρνη-’ 
τικά στοιχεία αίρονται, όταν ή Κυβερνητική πολ.ιτική άπο- 
δεχθή τήν παραγωγικήν άνάγκην τονώσεως καί έπεκτάσεως 
τοΰ οίκιστικοΰ τομέως πρός τήν κατεύθυνσιν τής στεγάσεως 
ώρισμένων κατηγοριών οικιστών, μέσω κτηριοδομήσεως : 
χαμηλού κόστους, ηύξημένης παραγωγικότητας, έλεγ'χομέ- 
νης διαμορφώσεως τιμών (καί κερδοσκοπίας),- πολεοδομικά 
κατευθυνομένης καί, τό κυριώτερον είς μέγα βαθμόν αύτο— 
χρηματοδοτημένης. . '■
‘Η άνάπτυξις ενός ύπό κρατικόν έλεγχον καί έγγύησιν 

στεγαστικοΰ φορέως, όπως ή Δ Ε Π Ο Σ, (ό όποιος θά 
έπιφορτισθή μέ έπιτελ.ικήν καί ρυθμιστικήν δράσιν είς τον 
τομέα τής στεγάσεως τών άσθενεστέρων οίκονομικώς οικι
στών, ενώ θά άφίση τήν μελ.ετητικήν καί κατασκευαστικήν 
δραστηριότητα είς χεΐρας τών ίδιο/τικών κυρίως φορέων, 
(ώς συμβαίνει σήμερον) θά έχη μόνον ευεργετικά άποτελ.έ- 
σματα καί-έπί τής συνολικής τεχνοοικονομικής δραστηριό
τητος είς τον άντίστοιχον τομέα, χωρίς νά διαταράξη τήν 
ύπάρχουσαν δομήν τής οικονομίας. Άντιθέτως, θά έπιφέρη 
σταδιακώς τάς άναγκαίας διαρθρωτικάς ’ άλλαγάς, ώστε 
δ τομεύς νά καταστή παραγωγικώτερος καί νά στραφή καί 
πρός τάς κατοικίας τών άσθενεστέρων οίκονομικώς οικιστών. 
Νά άποτελ.έση άφ’ έτέροΟ, ώς Κρατικός, ένα παράγ'οντα 
έλ.αστικής άναπτύξεως, άπαλ.ύνοντα (άναλ.όγως τοΰ μεγέ
θους τών προγραμμάτων του), τάς δυσμενείς δι’ αυτόν 
επιπτώσεις, άπό τάς ένδεχομένας καί εις τό μέλλον μετα
πτώσεις αΰξομειωμένης άναπτύξεως τής οικονομίας.

Ή αυστηρά κριτική τής παρεμβολής Τραπεζιτικών Φο
ρέων, επίσης δέν έχει στηριχθή έπί δργανώσεως καί χειρι
σμού τοΰ θέματος ύπό τήν - ώς έν προκειμένω — καθολ.ικήν 
όπως έπιβάλλεται μορφήν. Μέχρι σήμερα ό χειρισμός του 
άφεώρα μόνον τό δανειακόν μέρος καί έπί περιπτώσεων 
ύψηλ.οτέρων εισοδηματικών κατηγ'οριών. Προκειμένου περί 
τής σημερινής Κυβερνητικής προσπάθειας, αΰτη έχει καθα- 
ρώς κοινωνικόν χαρακτήρα καί τελ.εί ύπό τήν έγγύησιν καί 
τον ένεργόν έλ.εγχον τοΰ Κράτους. Ή δέ παρεμβολή Τραπε
ζικού Φορέως, έχει μόνον διαχειριστικόν καθαρά χαρακτήρα.

5. Ή κρατική στεγαστική πολιτική άπό κοινωνικής σκο
πιάς.

"Εν γεγονός, τό οποίον έχει έπανειλ.ημμένως διαπιστωθή 
— άκόμη καί άνακοινωθή έπισήμως άπό κρατικούς φορείς 
είς διεθνή συνέδρια — είναι, ότι τό σημεΐον εις το οποίον 
ιδιαιτέρως χωλαίνει ή κρατική στεγ-αστική πολ.ιτική, είναι 
ή κοινωνική πλχυρά τών στεγαστικών προγραμμάτων. 
Καί μάλιστα άπό .δύο άπόψεων : άπό τήν άποψιν τών κρι
τηρίων τών δικαιούχων στεγ'άσεως καί άπό τήν άποψιν τών 
άποτελ,εσμάτων τής μορφής καί τής ολοκληρωμένης πο- 
λεοδομικής πληρύτητος τών οικιστικών συγκροτημάτων. 

5.1. Ή άνάγ*κη τής καθιερώσεως κατά τό δυνατόν
«■·’s'jresf.w fv ίγ *f'W/ wty rw.w λ· -yy· <v ·*""» *"·*·'------ ·" - —-
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.. : Είναι προφανές ότι ή άπό τον κρατικόν προϋπολογι- 
-α:οχή στέγης είς μεμονωμένα? οικονομικά; η έπαγ- 

•·ί> υατικάς" τάξεις ή άλλα; κατηγορίας ατόμων, άποτελέϊ
* r,νωνικτν άδικίαν. Καί τοϋτο διότι : ένώ είναι δυνατόν 
νί" ευνοούνται (καί άπό τό κράτος ή την πρόνοιαν της αιΑ-
• των επαγγελματικής όργανώσεως) εύπορώτερα 
ί-όυα!" αποκλείεται μέγα πλήθος οικιστών αυτής, άξιολό- 
..Vj' παραγωγικής κατηγορίας.

Λι’ ό είναι άναπόδραστος, ή υίοθέτησις ώς άνεφέρθη- 
κ-ατική: στεγαστικής πολιτικής, μέ ένιαϊα ανεκτά κριτήρια 
S:i την παροχήν στέγης - άσχέτω^ «τάξεων ή ομάδων» 
δικαιούχων - εις τό μέγιστον δυνατόν.

5.2. Ή ανάγκη τέλος, κοινωνικής καί πολεοδομικής «μεί- 
Ζ:ωε» των κατοικιών : "Εχει διαπιστωθή, τόσον διεθνώς 
ήοον καί εις την Ελλάδα, ή αντιπάθεια τών ιδίων τών κατοί- 
/(.,·/ τών οικιστικών συγκροτημάτων εις μονομερείς διακρί- 
c.v.: τούτων ώς : «εργατικών ή λαϊκών κατοικιών κ.λπ.». 
Καί ό πολεοδομικός — καί ό κοινωνικός άκόμη — διαχωρι
σμό: τών άπό τό γενικώτερον οικιστικόν περιβάλλον. Ά- 
παεαίτητος συνεπώς είναι ή ένταςις — τόσον κοινωνικώς 
όσον καί πολεόδομικώς, ώς άνεφέρθη — τών συγκροτημάτων 
κατοικιών τών - άσθενεστέρων οίκονομικώς οικιστών, εις 
τόν αστικόν ιστόν καί την άστικήν πολεοδομικήν υποδομήν.

Συνεπής προς τοϋτο, ή πρότασις σχεδίου Νόμου συστάσε- 
ώ: Κοινωφελούς Έπιχειρήσεως Πολεοδομήσεως, Οικισμού 
καί Στεγάσεως, προβλέπει, τόσον την υίοθέτησιν ενιαίων 
κριτηρίων, όσον καί την πλήρη ένταξιν τών στεγαστικών 
προγραμμάτων είς τά γενικά κοινωνικά καί πολεοδομικά 
πλαίσια μεικτής άναπτύξεως οικιστών.
! Βεβαίως, θά είναι δυνατή ταυτοχρόνως, καί ή έλευθέρα 
θεσις υπό ατόμων ή ομάδων, διαφόρων τών άνωτέρω ελάχι
στων άνεκτών κριτηρίων. Καί όχι μόνον τοϋτο, άλλά, πέραν 
τοϋ βασικοΰ της σκοποϋ, δύναταϊ ή ίκανοποίησις τών σχετι
κών-περαιτέρω πραγματώσεων νά γίνεται ύπό της ιδίας τής 
ΔΕΠΟΣ (άν τοϋτο τής ζητήθή καί άν αί επί πλέον διαφοραί 
δαπάνης, -καταβάλλώνται άπό’ τούς ίδιους ή τάς ιδίας 'Ο
μάδας Οικιστών τών άπαιτούντων προσθέτους οικιστικά; 
προγραμματικάς ανέσεις). ' ’ ^ '

6. Ή έκφρασις τής έν λεπτομερεία έπιλύσεως τών άνω- 
τερω προβλημάτων, άποτελεϊ τόν σκοπόν τοϋ παρόντος 
σχεδίου Νόμου, έπί τών καθ’ εκαστα διατάξεων τοϋ όποιου 
εκτίθενται τά κάτωθι :

6.1. Διά τοϋ άρθρου 1 καθορίζεται ώς νομική μορφή τοϋ
ιδρυομένου Όργαν;σμοϋ, ή τοϋ Νομικού Προσώπου Ίδιω- 
τικοϋ Δικαίου. Ούτος άποτελεϊ Δημοσίαν Έπιχείρησιν καί 
λειτουργεί κατά τούς κανόνας τής ιδιωτικής οικονομίας προς 
μεγαλυτέραν εύελιξίαν.Καθορίζεται περαιτέρω ότι ή ΔΕΠΟΣ, 
ως έκ τοϋ προορισμού αυτής καί τοϋ σκοποϋ τόν όποιον 
επιδιώκει νά έξυπηρεσήσηΓ ανήκει έξ δλοκλήρου είς τό 
Κράτος. * ' ✓ * ■ -Τ' ·’ ’·

6.2. Διά τοϋ άρθρου 2 καθορίζεται ή έδρα τής ΔΕΠΟΣ, 
καί παρέχεται ή δυνατότης ίδρύσεως υποκαταστημάτων.

6.3. Διά τοϋ άρθρου 3 διαγράφεται ό σκοπός τής συστά-
σεως τής ΔΕΠΟΣ ό όποιος είναι κυρίως ή έξασφάλισις στέ
γης είς προσιτάς τιμάς είς διαφόρους κατηγορίας οικιστών, 
πληρούσης τάς απαιτήσεις τής συγχρόνου κατοικίας. Ή 
εκτελεσις τών άπαιτουμένων έργων διά τήν έξασφάλισιν 
καταλλήλου πολεοδομικοϋ περιβάλλοντος πάσης φύσεως 
έργων τών συναρτωμένων προς τήν κατασκευήν «ολοκληρω
μένων πολεοδομικών μονάδων περιλαμβάνεται είς τούς σκο
πός τής ΔΕΠΟΣ. ,

6.4. Τό άρθρον 4 καθορίζει τάς άρχάς έπί τών όποιων
στηρίζεται ή λειτουργία τής ΔΕΠΟΣ. - ν

6.5.. Διά.τών άρθρων 5 καί 6 καθορίζονται τά όργανα 
διοικήσεως καί ή σύνθεσις τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου τό 
οποίον είναι έννεαμελές περιλαμβανομένου καί τοϋ Γενικού 
Διευθυντοϋ. Τά προσόντα τών μελοίν τοϋ Διοικητικού 
-υμβόυλίου καθορίζονται σε γενικά; γραμμάς καταλιπόμένης 
Της λεπτομερούς περιγραφής τούτων είς σχετικάς κανονι

στικά; διατάξεις. Τά κωλύματα διορισμού καί ή θητεία τών 
μελ.ών τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου άποτελοϋν ώσαύτως 
άντικείμενον ρυθμίσεως τοϋ άρθρου τουτου.

6.6. Διά τοϋ άρθρου 7 καθορίζονται αί αρμοδιότητες τοϋ 
Διοικητικού Συμβουλίου.

6.7. Τό άρθρον 8 ορίζει τάς αρμοδιότητας τοϋ Γενικού 
Διευθυντοϋ συνεπικουρουμένου ύπό τριών βοηθών Γενικού 
Διευθυντοϋ. Ό Γενικός Διευθυντής διορίζει, μετ’ έγκρισιν 
τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου καί συμφώνως πρός τόν υπαλ
ληλικόν Κανονισμόν, τούς Διευθυντάς. Ωσαύτως διορίζει

ι καί τό λ.οιπόν προσωπικόν συμφώνως πρός τόν Κανονισμόν.
6.8. Διά τοϋ άρθρου 9 ορίζεται ότι ό έλεγχός σής διαχειρί- 

σεως ασκείται παρά τοϋ Σώματος ‘Ορκωτών Λογιστών.
6.9. 'Η 'Υπηρεσία Οικισμού τοϋ 'Υπουργείου Δημοσίων 

Έργων, ώς άρμοδία έπί σής οικιστικής καί σής πολεοδομίας, 
όοίζεται διά τοϋ άρθρου 10 νά άσκή τήν γενικήν έποπτείαν 
έπί τής ΔΕΠΟΣ.

6.10. Διά τοϋ άρθρου 11 προβλ.έπεται ή σύνθεσις καί αί 
αρμοδιότητες τής ’Αντιπροσωπευτικής Συνελ.εύσεως ώς 
οργάνου έλ.έγχου σής ΔΕΠΟΣ.

6.11. Τό άρθρον 12 καθορίζει τάς πηγάς άπό τάς όποιας 
θά σχηματισθή, τό κεφάλαιον τής ΔΕΠ0Σ καί τήν έξεύρεσιν 
τών χεηαατικών μέσων διά σήν έπίτέυξίν τών σκοπών τής
ΔΕΠΟΣ. *

'Η έπιχορήγησις καί ή ένίσχυσις έκ τοϋ Κρατικού Προ
ϋπολογισμού έκ τοϋ ειδικού Προϋπολογισμού τοϋ Προγράμ
ματος Δημοσίων ’Επενδύσεων θά είναι αναγκαία ίδια κατά 
τά πρώτα έτη τής λειτουργίας τοϋ ’Οργανισμού, κυρίως δε 
διά τήν έκτέλεσιν έργων πολεοδομικής ύποδομής, τά όποια 
κατά τάς ίσχυούσας διατάξεις άποτελοϋν μέν υποχρεώσεις 
τών Δήμων καί Κοινοτήτων, πλήν όμως λόγω οικονομικής 
αυτών άδυναμίας έπιβαρύνουν τόν Κρατικόν Προϋπολογι
σμόν. ’Επίσης διά τών προβλεπομένων Six τοϋ άρθρου 4 
παρ. 4 τοϋ παρόντος σχεδίου Νόμου δανείων τών καταβολών.

• Δήμων καί Κοινοτήτων καί τών καταβολών τών έπιθυμούν- 
τ,ων- όπως άποκτήσουν στέγην παρά σής ΔΕΠΟΣ. ' Δ

6.12. Τό άρθρον 13 άναφέρεται είς τούς πόρους τής ΔΕ
ΠΟΣ. Οι πόροι ούτοι συνίστανται, πλήν τοϋ προϊόντος τών 
έπιστρεφομένων δανείων τών χορηγούμενων είς δικαιούχους, 
έκ τοϋ προϊόντος σής πωλήσεως οικοπέδων ή οίκοδομουμένων 
ιδιοκτητών κτισμάτων, έκ τής ένοικιάσεως τούτων κ.λπ.'

6.13. Είς τό άρθρον 14 διαλαμβάνονται αί ύπό σής ΔΕΠΟΣ 
παροχαί πρός τούς δικαιούχους, συνιστάμεναι: α) είς τήν

. παραχώρησιν νέας κατοικίας έπί αύτοτελ.οΰς οικοδομής ή 
διαμερίσματος όρόφου, β) έκτέλεσιν έργων πολεοδομήσεως 
καί διαμορφώσεως τών κοινωφελών χώρων είς υφισταμένους 
οικισμούς, γ) είς τήν έκτέλεσιν έργων ύποδομής συναρτω- 
μένων πρός σήν κατασκευήν ώλ.οκληρωμένων πολεοδομικών 
μονάδων, καί δ) έπισκευήν ή άναμόρφωσιν πάσης φύσεως 
έργων άνωδομής καί υποδομής είς ύπό δυσμενείς πολεοδομι
κάς συνθήκας άνεγερθέντας αυθαιρέτους 'οικισμούς. · -

6.14. Τά ύπό τοϋ άρθρου 15 θεσπιζόμενα ύπό σής ΔΕΠΟΣ 
προνόμια, ώς άπαλλαγαί έκ τών φόρων, τελών εισφορών, 
κρατήσεων κ.λ.π. είναι έντελ.ώς άπαραίτητα διά σήν άπρόσκο-’ 
πτον έπιτέλεσιν τοϋ έργου της. Άξιοποιοϋνται St είς μέγιστον, 
διά τοϋ κοινωνικού έργου πού θά άντιπαράσχουν. ' _

6.15. Ή παρεχόμενη 2ιά τοϋ άρ·5ορν 16 εΰρυτάτη ευχέρεια 
έπιλογης τοϋ τρόπου προσκτήσεως οικιστικών έκτάσεων 
είναι απαραίτητος καί προσιδιάζει πρός τούς κανόνας της 
έλευθέρας οικονομίας ύπό τούς όποιους λειτουργεί ή ΔΕΠΟΣ.

6.16. Ή 2ιά τοϋ άρ-Spsj 1·7 ϊυνατότης προσκτήτεως οικι
στικών έκτάσεων δι’ άναγκαστικής άπαλλοτριώσεως, έπι- 
βάλλεται μέν ώς έκ τοϋ κοινωφελούς σκοποϋ τόν όποιον 
έξυπηρετεΐ ή ΔΕΠΟΣ θά γίνεται όμως λελ.ογισμένη χρήσις 
αύτής, κ'αί ιδία μετά τήν έξάντλησιν τών ετέρων έν τώ άρθρω 
16 άναφερομένων τρόπων προσκσήσεως τών αναγκαίων έκ
τάσεων. -

6.17. Διά τοϋ άρθρου 18 καθορίζονται τά τοϋ προσωπικού 
σής ΔΕΠΟΣ τό όποιον χαρακτηρίζεται ώς προσωπικόν 
Δημοσίας Έπιχειρήσεως,· θεσπίζονται έπαρκεϊς έγγυήσεις 
διά σήν σταδιοδρομίαν, έξοδον έκ σής 'Υπηρεσίας κ,λπ. -



6.18. Διά τού άρθρου 19 προβλέπεται ή συμπαράστασις 
της ’Εθνικής Τράπέζής, διαθετούσης τό απαραίτητον κϋρος 
καί την εμπιστοσύνην του κοίνοϋ. ' Η συμπχράστασίς έκδη- 
λοΰται κυρίως- διά της παρχκολόυθήσεως των οίκο νομικών 
εργασιών τής ΔΕΠΟΣ. "Η ωςΤίνω παρακολούθησές δύναται 
νά διεξάγεται μέ την συνεργασίαν τής Κτηματικής Τραπέζης.'

6.19. Τό άρθρον 20 παρέχει έξόυσιοδότησιν εις τον 'Τ- 
' ποϋργόν Δημοσίων "Έργων, ίνα δι’ αποφάσεων ρυθμίζη τάς
λεπτομέρειας έφαρμογής τοΰ νόμου ως καί την άνάθεσίν 
άρμοδιοτητων αυτού είς τον 'Υφυπουργόν Δημοσίων Έργων.

6.20. Τό άρθρον 21 περιέχει την ρήτραν περί τοΰ χρόνου 
ένάρςεως τής ισχύος τοΰ Νόμου.
' Τούς σκοπούς τούτους επιδιώκει τό παρόν σχέδιον Νόμου, 
δπερ εχομεν την τιμήν νά ύποβάλωμεν Ύμΐν προς ψήφισιν.

■ ν.:; · ’ΒνΆθήναις τή 11 Αύγουστου 1976 ,
- , ' Οί Υπουργοί

’Αναπληρωτής Συντονισμού .
καί Προγραμματισμού Οικονομικών
ΙΩΑΝ. ΜΠΟΓΊΌΣ ΕΓΑΓΓ. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΓ

• Δημοσίων 'Εργων ' -
- : ΧΡΙΣΤΟΦ. ΣΤΡΑΤΟΣ

· . ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΓ \
Περί ίδρύσεως Αυτονόμου ’Οργανισμού ΐίολεοδομήσεως - _.· 

Οικισμού καή Στεγάσεως. .

.-·‘Λ;,κβφαλ,πον α'. ·.·; .' '··’
ν-Δ' ζΈ: Σύστασις καί ’Επωνυμία. · %>'

||||§'V ^ Άρθρον 1. '».· . *
ν·'; Σύστασις καί ΧΕπωνυμία.,' ·’ i·. 7;:;

1. Συνιστάται νομικόν πρόσωπον ιδιωτικού δικαίου, ύπό την 
επωνυμίαν «Δημοσία Έπιχείρησις Πολεοδομήσεως Οικισμού 
καί Στεγάσεως» (ΔΕΠΟΣ).

2. Ή ΔΕΠΟΣ αποτελεί Δημοσίαν Έπιχείρησιν άνήκουσαν '
εξ ολοκλήρου εις τό Ελληνικόν Δημόσιον,-λειτουργούσαν χά- 
ριν τού δημοσίου συμφέροντος, διεπομένην άπο τούς κανόνας 
τής ιδιωτικής οικονομίας καί άπολαμβάνουσαν διοικητικής καί . 
οικονομικής αύτοτελείας, τελούσαν δέ ύπό τήν έποπτείαν κςί 7 
τον έλεγχον τού Κράτους.- . . .

■ · ■ ' Άρθρον 2. ·
'Εδρα. · ·„

1. Ή ΔΕΠΟΣ εδρεύει είς ’Αθήνας.
2. Υποκαταστήματα ή πρακτορεία τής ΔΕΠΟΣ δύνανται 

νά ίδρύωνται οπουδήποτε έν Έλλάδι. έφ’ όσον αί σϋνθήκαι δρα
στηριότητες τού Οργανισμού επιβάλλουν τούτο.

3. Ή ίδρυσις Υποκαταστημάτων ή Πρακτορείων τής
ΔΕΠΟΣ γίνεται δί’ αποφάσεων τού Διοικητικού Συμβουλίου 
χύτής, καθοριζουσών καί τούς όρους συστάσεως καί λειτουρ- ; 
γίας αύτών. _ 1

'Αρθρον 3. .
■ Σκοπός.

1. Σκοπός τής ΔΕΠΟΣ είναι ή ώργανωμένη κατασκευή 
καί προσφορά κατοικίας εις στάθμην οικησιμότητος καί εις 
προσιτάς τιμάς, ώς αυτοτελούς οικοδομής ή διαμερίσματος 
ορόφου καθ’ άπασαν τήν Επικράτειαν, τόσον δι’ αστικήν όσον 
και δι’ αγροτικήν στέγασιν είς πρόσωπα, μικρών καί μεσαίων, 
εισοδημάτων. Ή ανωτέρω κατοικία εντάσσεται εντός οικι

σμών πλήρούντών άπάσας τάς προϋποθέσεις περιβάλλοντος, έρ
γων καί συνθηκών τεχνικής καί κοινωνικής υποδομής καί άρ
τιας κατασκευής λσμβσνόμένων ύπ’ ίθιν τών χωροταξικό), 
αναγκών καί δυνατοτήτων τής Χώρας.

; 2. Ή εκτέλεσες τών άπαιτουμ.ένων, διά τήν ώς άνω έξσ-
σφάλισιν καταλλήλου πολεοδομικοϋ περιβάλλοντος, πάσης φύ- 
σεως έργων τών συνάρτωμένων πρός τήν κατασκευήν'ώλοκλη
ρωμένων πολέοδομικών μίνάδων, αποτελεί επίσης σκοπόν τής
ΔΕΠΟΣ.

3. Ή ΔΕΠΟΣ μείιμνφ διά τήν έκτέλεσιν τών άπαιτου- 
μενων έργων έξυγιάνσεως καί άναμορφώσεως περιοχών αύθαι- 
ρετων οικοδομημάτων καί επεκτάσεων ή λειτουργουσών ύπό 
δυσμενείς πολεοδομικάς συνθήκας καθώς καί τών πεπαλαιω
μένων, οικισμών,. '

Α Ή.ΔΕΠΟΣ μεριμνά διά τήν έκπόνησιν.πάσης φύσεως 
μελετών καί ερευνών σχέσιν έχσυσών προς τήν προώθησιν τών 
θεμάτων τής Οικιστικής.

5. Είς τάς κατά τήν παράγρ. I τού παρόντος άρθρου κατη
γορίας οικιστών περιλαμβάνονται καί ο! έκτος τής Ελλάδος 
εργαζόμενοι 'Ελληνες, οί έπιθυμοϋντες νά άποκτήσουν ιδιό
κτητον στέγην είς τήν Πατρίδα των..

1 ήΔί ''' λ r -1Γ1 ΑρθρονΆ. 'JL· — ·_-—Δ-Δέ- -·—

. Άίρχοεε λειτουργίας. .
1. Διά «Κανονισμού Στεγάσεως — Δανειςδοτήσεως», καταρ

τιζόμενου ύπό τού Διοικητικού Συμβουλίου τής ΔΕΠΟΣ κα! 
έγκρινομένου διά Π. Δ/τος έκ,διδομένού προτάσει τών Υπουρ
γών Συντονισμού καί Προγραμματισμού, Άπασχολήσεως. Κοι
νωνικών Υπηρεσιών καί Δημοσίων Έργων, καθορίζονται αί 
προϋποθέσεις έξασφαλίσεως στέγης διά τής παραχωρήσει»; 

, κατοικίας είς τους, κατά τάς άνωτέρω διατάξεις, στεγάζομε-
‘νους................ .. ή · ■ - ν; *

Κ· 2. Ή κατά τά άνωτέρω. παροχή στέγης ύπό τής ΔΕΠΟΣ 
δέν αποκλείει τήν παράλληλον λειτουργίαν άλλων φορέων, 
πρός τούς όποιους δύναται νά παρέχη υπηρεσίας διά τον συντο
νισμόν τών έπί μέρους προγραμμάτων τούτων, με σ/.οπόν τήν 
προσαρμογήν τούτων είς τά πλαίσια τής έκάστοτε οικιστική; 
πολιτικής. .

3. Ή έκτέλεσις τών-έν. τώ παρόντι νόμω έργων καί τών 
πρός αύτά συνάρτωμένων προμηθειών καί εργασιών, γίνεται 
κατά παρέκκλισιν άπο τών έκάστοτε ίσχυουσών διατάξεων περί 
έκ,τελέσεως τών Δημοσίων Έργων καί διενεργείας κρατικών

. προμη$ειών. - · '
4. Διά τήν πραγμάτωση) τών ώς άνω σκοπών ή ΔΕΠΟΣ 

δύναται νά έκδίδη ομολογιακά δάνεια διά δημοσίας έγγραφή; 
ή μή. συνάπτομε να εις δραχμάς ή είς συνάλλαγμα, άναλόγω; 
τής έκδόσεως τούτων εις τήν ημεδαπήν ή τήν άλλοδαπήν κατά 
περίπτωσιν καί νά συναπτή δάνεια παρά φυσικών ή νομικών 
προσώπων δημοσίσυ ή ιδιωτικού δικαίου, είς τε τήν ημεδαπήν 
καί τήν άλλοδαπήν, κατόπιν σχετικής έγκρίσεως τής Νομι
σματικής ’Επιτροπής, μετά πρότασιν τού Υπουργού Δημοσίων 
Έργων.

δ. Τό Δ.Σ. τής ΔΕΠΟΣ υποβάλλει πρός έγκρίσιν,'τό άρ- 
γότερον μέχρι τέλους 'Οκτωβρίου έκάστου έτους, Πρόγραμμα 
Δραστηριοτήτων τού επομένου έτους, περιλαμβάνον:

α. Τά επί . μέρους προγράμματα άναμορφώσεως. έξυγισν- 
σεως ή δημιουργίας νέων αύτοτελών οικιστικών μονάδων.

β. Τάς συγκεκριμένας περιοχάς έκτελέσεως τών' ώς ί·ο 
έργων.


