
Hr. σχεδίου Νόμου «-περί αντικαταστάσεως τής παραγρ. 2 το5 
άρθρου 1 τού Α.Ν. 201/1967 «περί ειδικών διατάξεων 
έπί οικοδομικών συνεταιρισμών, ώς ούτος έτροποποιήθη 
διά τοΰ Ν.Δ. 886/1971:).

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

Ποός την Βονλην ιών ‘Ελλήνων
1. Ό Αυτόνομο; Οικοδομικός 'Οργανισμό; Αξιωματικών 

Στρατού Ξηρά;, θαλάσση; καί Άέρο;, συνεστήθη διά τού 
Α.Ν. 1663/1950 καί αποτελεί Νομικόν Π ράσωτον Δημο
σίου Δικαίου.

Σκοπός τού ’Οργανισμού τούτου είναι η παροχή στέγης 
εί; ’Αξιωματικούς μέλη του και τών τριών κλάδων των Ένο
πλων Δυνάμεων.

Εις έχπλήρωσιν 
χών χλπ. έχτάσεω· 
κτίομήτη διότι ή 
νη; νομοθεσίας.

τού σκοπού του, προέβη εις αγοράν δασι- 
/, έπί τών οποίων δεν είναι δυνατόν να οι- 
ρυμοτόμησις απαγορεύεται Οπό τής κειμε-

Ή τοιαύτη όμως ρυμοτόμησις έπετράπη εις τού; οικοϊομι- 
'/.ούς συνεταιρισμού; ύπό τού Ν.Δ. 886/1971, Jta τού άρθρου 
Γ> τού όποιου npc-ετέθη παρ. 6 εις τό αρθρον 4 τού Α.Ν. 
201/67, όρ/ζουσα ότι ή Αλλαγή τής μορρής εκμεταλλεύσεων 
τής δασική; έκτάσεως εις τοιαύτην οικιστική; μορφής πρα
γματοποιείται διά Β. Δ/τος περί ρυμοτομία;, έχδιϊομενου 
προτάσει τών 'Υπουργών Δημοσίων Έργων και Γεωργίας. 
Μολονότι όνως ό σκοπός τού Αύτονή::» Οίκοδον ικού Οο- 
γανισμού ’Αξιωματικών είναι' ταυτόσημος τών οικοδομικών 
συνεταιρισμών, στερείται δικα,ώματο; παρεπομένου εις τού
τους.

2. Διά τοΰ παρόντος σχοπείται ή άρσις τής αδικίας ταύ- 
της έπί τώ τέλει όπως ό Αυτόνομος Οικοδομικός Όργανι
σχύς ’Αξιωματικών προβή εις διανομήν εκτάσεων άνηκουσών 
ήδη αΰτώ καί δυνηθή νά οΐκοδομήση. ινα στέγαση άπιωμστι- 
νούς - μέλη του, αναμένοντας έξυπηρέτησιν άπό 25ετίας. Διά 
τάς μελλούσας νά άποκτη-3οΰν εκτάσεις κα*3ορίζεται καί διά 
τοΰ ΑΟΟΑ ή προηγούμενη εγκρισις διά κοινής άποφάσεωσ 
τών Υπουργών Εθνικής Άμύνης και Δημοσίων Έργων, διά 
τροποποιήσεις τής παρ. 4 τοΰ άρθρου 4 τοΰ ώς είρηται Νό
μου.

3. Έν οψει τούτων τό Δ.Σ. τού Αυτονόμου Οικοδομικού 
Οργανισμού ’Αξιωματικών ήχθη εις την άπόσασιν νά προ- 
τείνη την συμπλήρωσιν τού Α.Ν. 201 «περί ειδικών διατά
σεων έπί Οικοδομικών Συνεταιρισμών», εις τρόπον ώστε α! 
διατάξεις τούτου νά περιλάίωσι καί τον Αύτόνοαον Οικοδο
μικόν ’Οργανισμόν ’Αξιωματικών, όστις ώς έλέγθη τον αυ
τόν προς τούς Οικοδομικούς Συνεταιρισμούς σκοπόν επιδιώκει.

4. Αί διατάξεις τών παραγρ. 4 και 6 τού άρθρου 4 τού 
Α.Ν. 201/1 96/. ώ·· τ. εσαί·''“-Θ] καί έπί πττάσεΜν ττΰ ΑύτΟ-
νομου Οικοδομικού ’Οργανισμού διώκεται, έχει οΰτω:

Παρ. 4. «’Απαγορεύεται ή οριστική υπαγωγή εις σ/έίιον 
πόλεως τών ύπό τών Οικοδομικών Συνεταιρισμών κτωμένων 
έδαφικων έκτάσεων προ τής παροχής τής ύπό τής παρ. 2 τού 
παρόντος άρθρου έγκρίσεως κτήσεως αύτών (παρ. 2 ή .... 
προίλεπομένη εγκρισις τών Υπουργών Κοινωνικής Πρόνοιας 
τών Δημοσίων Έργων απαιτείται έπί πάσης έν γένει άπο-, 
σασεως τοΰ Οικοδομικοί Συνεταιρισμού περί κτήσεως έδασι- 
κής έκτάσεως παρ’ αύτοΰ.

Τό περί υπαγωγής εις σχέδιον πόλεως Β. Δ/γμα έκδίδ-- 
ται μετά σην υπογραφήν τών οριστικών συμίολαίων περί με
ταβιβάσει»; εις τον Συνεταιρισμόν τής κυριότητος τής εις 
σχέδιον πόλεως ΰπαχθησομένης εδαφικής έκτάσεως.

Παρ. 6. «Ή κτήσις δασικών έκτάσεων παρά Οικοδομι
κών Συνεταιρισμών προϋποθέτει έπί ποινή ακυρότητες τάς 
σχετικής δικαιοπραξίας την χορήγητιν βεβαιώσει»; έκ μέ
ρους τών αρμοδίων δασικών αρχών τοΰ Υπουργείου Γεωργίας 
ςτι at εκτάσεις αυται δεν διεκδικοϋνται ύπό τοΰ Δημοσίου καί 
οτι δεν συντρέχει περίπτωσις διατηρήσεως τής έκτάσεως ταύ- 
της ώς δασικής τοιαύτης.

*5-11-9
Ή αλλαγή τής μορφής έχμεταλλεύσεως τής δασικής έκτά

σεως εις τοιαύσην οικιστικής μορφής πραγματοποιείται διά 
Β. Δ/τος περί ρυμοτομίας έκδιδομένου τή προτάσει τών Υ
πουργών Δημοσίων Έργων καί Γεωργίας».

Έφ’ ώ ύποβάλλομεν τό παρόν σχέδιον νόμου καί παρακα- 
λούμεν διά τήν ψήφισίν του.

Έν Άθήναις τή 4 Μαρτίου 1977 
Οί Υπουργοί

’Εθνικής ’Αμύνης Δημοσίων Έργων
ΕΓΑΓ. ΑΒΕΡΩΦ - ΤΟΣΙΤΣΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦ. ΣΤΡΑΤΟΣ

Γεωργίας ,
ΙΩΑΝΝΗΣ Μ Π ΟΤΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΓ
Περί άντικαταστάσεως τής παρ. 2 τού άρθρου 1 τού Α.Ν.

201/67 «περί ειδικών διατάξεων έπί Οικοδομικών Συν
εταιρισμών». ώς ούτος έτροποποιήθη ύπό τού Ν.Δ. 886/
1971.

Άρθρον' Τ.
Ή παρ. 2 τού άρθρου 1 τού Α.Ν. 201/1967 αντικαθίστα

ται οΰτω;
«Αί διατάξεις τού παρόντος Νόμου δέν εφαρμόζονται έπί 

τού Αυτονόμου Οικοδομικού ’Οργανισμού ’Αξιωματικών (Α. 
Ο.Ο.Α.), πλήν τών παραγρ. 4 καί 6 τού άρθρου 4 τών προσ- 
τεθεισών διά τού άρθρου 5 τού Ν.Δ. 885/1971 «περί δια
τάξεων τινων άρθρωσών εις Οικοδομικούς Συνεταιρισμούς >. 
Ή κατά τήν ανωτέρω παράγρ. 4 εγκρισις κτήσεως, μετά 
τήν δτ,μοσιευσιν τού παρόντος νέων εδαφικών έκτάσεων. πα
ρέχεται εις τήν περίπτωσιν τοΰ ΑΟΟΑ διά κοινής άποφά- 
σεως τών Υπουργών Εθνικής Άμύνης καί Δημοσίων Έρ
γων».

'Αρθρον 2.
Ή ισχύς τοΰ παρόντος άρχεται άπό τής δημοσιεύσει»; του 

διά τής Έφημερίδος τής Κυβερνήσει»;.
Έν Άθήναις τή 4 Μαρτίου 1977 

Οί Υπουργοί
Εθνικής Άμύνης Δημοσίων Έσγων

ΕΓΑΓ. ΑΒΕΡΩΦ - ΤΟΣΙΤΣΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦ. ΣΤΡΑΤΟΣ
Γεωργίας

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΙΤΙΟΛΟΠΚΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ 
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΓΠ’ ΑΡΙΘ. 201

Περί ειδικών διατάξει»·/ έπί Οικοδομικών Συνεταιρισμών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΉΝΩΝ
Προτάσει τοΰ Ήμετέρου Υπουργικού Συμβουλίου, απεφα- 

σίσαμεν καί διατάσσομεν:
'Αρθρον 1.

1. Ώς Οικοδομικός Συνεταιρισμός, κατά τήν έννοια/ τ$ύ 
παρόντος, νοείται πάς Συνεταιρισμός, ανεξαρτήτως τής επω
νυμίας αυτού, όστις, έκ τού περιεχομένου τού καταστατικού 
του, έχει ώς κύριον ή παράλληλον σκοπόν τήν άπόκτησιν καί 
διανομήν εις -τά μέλη αύτοΰ έκτάσεων, αστικών ή εξοχικών, 
διά τήν άνέγερσιν οικοδομής ή τήν καθ’ οΐονδήποτε τρόπον, 
στεγαστικήν ή μη έ-ξυπηρέτησιν τούτων, εξαιρέσει τής άπο- 
σχοπούσης εις την γεωργικήν, δασονομικήν ή αγροτικήν έν γί
νει έκμετάλλευσιν.

2. ’Εξαιρείται ωσαύτως τών διατάξεων τού παρόντος ό 
Αυτόνομος Οικοδομικός ’Οργανισμός Αξιωματικών τοΰ 'Υ
πουργείου ’Εθνικής Άμύνης (ΑΟΟΑ).


