
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

Έπί σχεδίου Νόμου «περί απαλλαγής του Αυτονόμου ’Ορ
γανισμού ’Εργατικής Κατοικίας από τινων Δημοτικών
καί Κοινοτικών φόρων τελών καί δικαιωμάτων».

Πρός τψ' Βουλήν τών Ελλήνων

Ώς γνωστόν, ό Αυτόνομος ’Οργανισμός Εργατικής Κα
τοικίας, ίδρύθη διά τοϋ Ν.Δ. 2963/54 «περί ίδρύσεως Αύ- 
τονόμου ’Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας» ώς έκ τής 
έξοχου δέ Κοινωνικής αύτοϋ άποστολής, άποσκοπουσης εις 
την στέγασιν τών εργατοϋπαλλήλων τής χώρας, έτυχε παν
τοειδών άπαλλαγών, περιλαμβανομένων καί τών —ίσης φύ- 
σεως Δημοτικών Ρ.αι Κοινοτικών φόρων, τελών, εισφορών 
κλπ. εξομοιωθείς κατά πάντα προς τό Ελληνικόν Δημόσιον.

Εΐδικώτερον κατά τό άρθρον 17 τοϋ προμνησθέντος Ν.Δ. 
2963/1954 «Ό Α.Ο.Ε.Κ. απαλλάσσεται παντός δημοσίου, 
δημοτικού, κοινοτικού ή λιμενικού φόρου άμεσου ή έμμεσου, 
παντός τέλους ώς καί δικαστικού τοιούτου διά πάσαν δίκην 
του και απολαύει ανεξαιρέτως άπασών τών άτελειών καί 
προνομίων, δικαστικών διοικητικών καί οικονομικών ώς 
καί αν είναι αυτό τό δημόσιον».

Έπί τή βάσει τής διατάξεως-ταύτης-,- θεωρουμένης παρά 
πάντων εν Ισχύι, ό Ο.Ε.Κ. μέχρι πρό τίνος παρ’ ούδενός 
ώχλεϊτο Δήμου ή Κοινότητος τής χώρας, διά την καταβολήν 
δημοτικών φόρων, τελών ή εισφορών. Εΐδικώτερον παρ’ ού- 
δενός Δήμου ή Κοινότητος ήξιώθη μέχρι πρό τίνος ή κατατ 
βολή παρά τοϋ Ο.Ε.Κ. εισφοράς «δι’ έπέκτασιν σχεδίου», 
μολονότι άπό τής ίδρύσεώς του ό Ο.Ε.Κ. άπέκτησεν εις 
δλας σχεδόν τάς περιφέρειας τής χώρας γήπεδα έκτος σχε
δίου (δΓ αγοράς ή άπαλλοτριώσεως) μεριμνήσας πρό τής 
άνοικοδομήσεώς των χάριν τών εργαζομένων, διά τήν έντα- 
ξίν των εις τό σχέδιον τοϋ πλησιεστέρου Δήμου ή Κοινότη- 
τος. Είναι περιττόν νά τονισθή, ότι ή κατά σύστημα πρόσ- 
κτησις υπό τοϋ Ο.Ε.Κ. εκτάσεων έκτος σχεδίου κειμένων, 
έγένετο διά τήν άπόκτησίν των εις λογικάς τιμάς, χάριν τών 
εργαζομένων, οίτινες έν έσχάτη άναλύσει φέρουν τό βάρος 
τής άποπληρωμής πλήν τών άνεγειρομένων κατοικιών καί 
τοϋ έφ’ ών άνηγέρθησαν γηπέδου.

Έν τούτοις προσφάτως, ό Δήμος Αιγάλεω, ένέγραψε 
τον Ο.Ε.Κ. εις τούς φορολογικούς καταλόγους του δι’ εισ
φοράν έξ «έπεκτάσεως σχεδίου» άξιών τήν καταβολήν αύτω 
δραχμών 4.500.000, ώς έγγιστα, διά τήν ένταξιν έν έτει 
1967 τοϋ αύτόθι έργατικοϋ οίκισμοϋ εις τό σχέδιον τοϋ Δή
μου. Σχεδόν ταυτοχρόνως ό Δήμος Θεσσαλονίκης, ήξίωσε 
την καταβολήν αύτω σημαντικών ποσών ώς τέλους «συν- 
δέσεως ύπονόμων» καί έπεκτάσεως οικοδομής.

Κατά τήν έκδοχήν τών Δήμων τούτων, γενομένην δέκ
την καί ύπό τής Νομαρχίας ’Αττικής ό Ο.Ε.Κ δεν τυγχά
νει άπαλλαγής Δημοτικών καί Κοινοτικών φόρων, τελών 
και εν γένει εισφορών, σχεδόν άπό τής συστάσεοός του, διότι 
τό άρθρον 17 τοϋ Ν.Δ.2963/1954, κατηργήθη μετά έν 
περίπου τρίμηνον, ήτοι άπό τής ισχύος τοϋ Ν.Δ.3033/1954, 
καθ’ όσον τό άρθρον 78 τοϋ τελαυταίτου καταργεί «πάσαν 
γενικήν ή ειδικήν διάταξιν άντικειμένην εις τάς διατάξεις 
τοϋ παρόντος», ένώ έκ παραλλήλου έν άρθρω 66 αύτοϋ δπου, 
καθιεροϋνται αί άπαλλαγαί, δέν περιλαμβάνεται καί ό 
Ο.Ε.Κ.

Είναι πρόδηλον, δτι έάν ή άνωτέρω έκδοχή ήθελε γίνει 
δεκτή έπί τή βάσει τής διατυπώσεως τών διατάξεων τοϋ 
Ν.Δ.3033/1954, ό Ο.Ε.Κ. δέ;θά δυνηθή νά έπιβιώση οΐκο- 
νομικώς καί νά έκπληρώση τήν έξόχως κοινωνικήν άπο- 
στολήν του.

Οΰτω λ.χ. άπό τοϋ 1954 καί μέχρι 31.12.1974, ό Ο.Ε.Κ 
κατέβαλε διά τήν άπόκτησίν γηπέδων προοριζομένων δΓ 
ανοικοδόμησιν έπί σκοπώ στεγάσεως τών έργαζομένων 
τής Χώρας, τό ποσόν τών δραχμών 458 περίπου εκατομ
μυρίων.

Έάν ληφθή ύπ’ οψιν δτι «δι’ εισφοράν έπεκτάσεως σχε
δίου» καταβάλλεται τό 25 % έπί τής άξίας τών οικοπέδων

κατά τον χρόνον τής δημοσιεύσεως τοϋ, περί υπαγωγής 
των εις τό σχέδιον, Β.Δ/τος (προβλ. άρθρον 53 τοϋ Β.Δ. 
24-9/20.10.1958» περί κωδικοποιήσεως διατάξεων περί 
προσόδων Δήμων καί Κοινοτήτων») καί διπλάσιάσθή τού- 
λάχιστον ή κατά τον χρόνον τοϋτον άξια τών ύπό τοϋ 
Ο.Ε.Κ. κτηθέντων γηπέδων, άγεται τις εις τό συμπέρασμα 
δτι «μόνον δι’ εισφοράν έπεκτάσεως σχεδίου» θά πρέπει 
ό Ο.Ε.Κ νά κληθή νά καταβάλη ώς έγγιστα 250 εκατομ
μύρια δραχ. χωρίς νά ύπολογίση τό πρόστιμου (διά τήν «μή 
υποβολήν δηλώσεως») δπερ άνέρχεται κατά Νόμον εις πο- 
σοστόν 50 % έπί τοϋ άνω ποσοΰ.

Έάν εις ταϋτα προστεθή φόρος άκαλύπτων χώρων (μό
λις διά τοϋ άρθρου 10 τοϋ ίσχύοντος άπό 1.1.1971 Ν.Δ. 
703/1970 άπηλλάγη ό Ο.Ε.Κ τοϋ τοιούτου φόρου ρητώς 
καί διά τό μέλλον μόνον) καί παντοειδείς άλλοι φόροι τέλη 
καί είσφοραί, ώς λ.χ. «συνδέσεως ύπονόμων», «άδειών 
οικοδομών» ή «έκτελέσεως έργων» κ.λ.π. τότε, αί έκ τών 
άνω αιτιών ύποχρεώσεις τοϋ Ο.Ε.Κ προς Δήμους καί Κοι
νότητας τής Χώρας, κατά μέτριους υπολογισμούς, θά ανελ- 
θουν εις τό ποσόν 650 εκατομμυρίων περίπου (ήτοι δεδομέ
νου δτι ό Ο.Ε.Κ. έχει κατά μέσον δρον έσοδα 500 εκατομ
μυρίων περίπου έτησίως) θ’ άπαιτηθοϋν διά τήν πληρωμήν 
τών ύπορχεώσεών του τά πάσης φύσεως έσοδα αύτοϋ επι 
έν καί πλέον έτος, χωρίς κατά τό διάστημα τοϋτο νά γίνε
ται καταβολή οίουδήποτε ποσοϋ προς οίονδήποτε, ώστε 
νά παραλύσουν ού μόνον τά προγράμματα στεγάσεως αυ- 
τοϋ άλλά καί ή δυνατότης λειτουργίας του αύτόχρημα.

Δέον νά σημειωθή δτι αί άξιώσεις τών Δήμων καί Κοινο
τήτων προς είσπραξιν φόρων, τελών καί εισφορών παρα 
τοϋ Ο.Ε.Κ., δέν έχουν καμίαν δικαιολόγησιν, ήθικήν ή 
νομικήν.

Ή καθιέρωσίς των ύπό τοϋ Νομοθέτου οφείλεται εις 
πρόθεσιν του νά καταστοϋν οί δήμοι καί αί Κοινότητες 
ικανοί ν’ άνταποκριθοϋν εις τήν έν γένει άποστολήν των, 
είδικώς δέ τής εισφοράς έπεκτάσεως σχεδίου, διά νά πρα- 
γματοποιηθοϋν εις τήν νέαν, έν τώ σχεδίω έντασσομένην 
έκτασιν έργα ύποδομής (οδοί, δδρευσις, ήλεκτροφωτισμός 
κλπ.). “Ομως εις δλους τούς οικισμούς τοϋ Ο.Ε.Κ. τά πάσης 
φύσεως έργα ύποδομής έκτελοϋνται άποκλειστικώς δαπάναις 
του, ύποκαθιστώντος έν τούτω πλήρως τήν εύθύνην τών ’Ορ
γανισμών Τοπικής Αύτοδιοικήσεως. Χαρακτηριστικώς ση- 
μειοϋται, δτι άπό τής ίδρύσεώς του καί μέχρι 31.12.1974, 
ό Ο.Ε.Κ. έχει καταβάλει διά τήν έκτέλεσιν έργων ύποδομής 
εις τούς οικισμούς του, συνολικώς ώς έγγιστα 170 εκατομ
μύρια δραχμάς. Είδικώς διά τον οικισμόν Αιγάλεω, διά 
τήν έττέκτασιν τοϋ σχεδίου εις τό όποιον ζητοϋνται 4,5 εκα
τομμύρια παρά τοϋ Δήμου Αιγάλεω κατά προαναφερθέντα, 
ό Ο.Ε.Κ. άνευ οίασδήποτε συνδρομής τοϋ ομωνύμου Δήμου 
έξετέλεσεν έργα ύποδομής πάσης φύσεως δαπανήσας πρός 
τοϋτο ποσόν 6 εκατομμυρίων δραχμών.

Πέραν τούτων, ή δικαιολόγησις έπιβολής εισφοράς «δΓ 
έπέκτασιν σχεδίου» έλλείπει καί έξ άλλων λόγων. Έπιβαλ- 
λομένη ώς άντιστάθμισμα διά τήν σημαντικήν άνοδον τής 
τιμής τοϋ έντασσομένου εις τό σχέδιον οικοπέδου καί ώς 
ποσοστόν έπί ταύτης, έχει δικαιολογίαν οικονομικήν καί 
κοινωνικήν ταυτοχρόνως γενικώς.

’Αλλά προκειμένου περί τοϋ Ο.Ε.Κ. ούτε ή δικαιολογία 
αυτή εύσταθεϊ, καθ’ δσον ούτος δέν κερδοσκοπεί έπί τών 
έντασσομένων εις τό σχέδιον γηπέδων του, άλλά παρέχει 
ταϋτα μετά τών έπ’ αύτών άνεγειρομένων κατοικιών προς 
τούς έκάστοτε δικαιούχους έργατοϋπαλλήλους εις τήν τιμήν 
κτήσεως (πρβ. Α.Ν. 163/1967 ώς συνεπληρώθη ύπό τοϋ 
Ν.Δ. 946/1971 καί Ν.Δ. 145/1973).

Διά τούς άνωτέρω έκτεθέντας λόγους, κρίνεται έπιβεβλη- 
μένον, δπως τό όλον ζήτημα ρυθμισθή νομοθετικώς, μετ’ 
άναδρομικής δυνάμεως τούλάχιστον ώς πρός τάς σοβαρω- 
τέρας οίκονομικάς έπιβαρύνσεις τοϋ Ο.Ε.Κ. τάς προκαλου- 
μένας άπό τήν εισφοράν λόγω έπεκτάσεως σχεδίου πόλεως, 
τον φόρον άκαλύπτων χοίρων καί τό τέλος έκδόσεως άδειών
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οικοδομών. Κατ’ ουσίαν δεν πρόκειται περί νομοθετικής 
μεταβολής, άλλα περί διορθώσεως νομοθετικής παραδρομής.

Διότι ό συντάκτης τοΰ Ν.Α. 3033/1954, άσφαλώς δεν 
είχε πρόθεσιν νά κατάργηση τάς διά τοΰ άρθρου 17 τοΰ Ν.Δ. 
2963/5.4 καθιερωθείσας υπέρ τοΰ Ο.Ε.Κ. άπαλλ.αγάς. Τό 
•ιθανώτερον είναι ότι ήγνόει την δημοσίευσιν τοΰ Ν.Δ. 2963/ 
54, καθ’ όσον όταν ήρχισαν αί προπαρασκευαστικά! έργα- 
σίαι καταρτίσεως σχεδίου νομοθετήματος έξ ου ένομοθετήθη 
τό Ν.Δ. 3033/54 ό Ο.Ε.Κ. δεν είχεν έτι ίδρυθή.

Έπί των κατ’ ιδίαν διατάξεων τοΰ Σχεδίου νομοθετικού 
διατάγματος παρατηρητέα τά έν τοΐς έπομένοις :

ΕΠΙ ΤΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 1. Δι’ αΰτοϋ γίνεται προσθήκη β' 
έδαφίου εις την παρ. 9 τοΰ άρθρου 11 τοΰ Ν.Δ. >03/1970, 
έπί τώ τέλει όπως, πλήν τοΰ Ελληνικού Δημοσίου (δπερ 
άπαλλάσσεται διά τοΰ πρώτου έδαφίου τής διατάξεως ταύτης 
εις ήν ή προσθήκη άπό τής ύποχρεώσεως καταβολής εισφο
ράς έξ έπεκτάσεως σχεδίου πόλεως) άπαλλάσσεται τής εισφο
ράς λόγω έπεκτάσεως σχεδίου πόλεως άπαλλάσσεται τής 
εισφοράς λόγω έπεκτάσεως σχεδίου πόλεως καί ό Ο.Ε.Κ. 
ύπό τάς έν άρθρω προϋποθέσεις.

Ή παράγραφος 9 τοΰ άρθρου 11 τοΰ Ν.Δ. 703/1970 «περί 
τροποποιήσεως διατάξεων άφορωσών εις τά έσοδα των ’Οργα
νισμών Τοπικής Αΰτοδιοικήσεως» έχει ώς άκολούθως :

«Άρθρον Τ17
Εισφορά λόγω έπεκτάσεως σχεδίου πόλεως.

Τό άρθρον 53 τοΰ άπό 24 - 9/20.10.1958 Β.Δ. ώς έτροπο- 
ποιήθη καί συνεπληρώθη διά τοΰ άρθρου 39 τοΰ Ν.Δ. 4260/ 
1962, άντικαθίσταται ώς άκολούθως :

1..............................................................................................
2......................................................................................

9. Τής εισφοράς τοΰ παρόντος άρθρου άπαλλάσσεται τό 
Ελληνικόν Δημόσιον». · - -

ΕΠΙ ΤΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 2. Δι’ αΰτοϋ (προστιθεμένης παρ. 
10 εις τό άρθρον 23 τοΰ Διατάγματος τής 24 Σεπτεμβρίου 20 
’Οκτωβρίου 1958 «περί κωδικοποιήσεως τών ίσχυουσών 
διατάξεων περί τών προσόδων τών Δήμων καί Κοινοτήτων)» 
καθιεροϋται άπαλλ.αγη τοΰ Ο.Ε.Κ. άπό τής ύποχρεώσεως 
καταβολής τελών έκδόσεως άδειας άνεγέρσεως οικοδομών, 
υπό τάς έν τώ άρθρω τούτω προϋποθέσεις άφοΰ ή έκδοσις 
τής σχετικής άδειας γίνεται προς άνέγερσιν κατοικιών προο- 
ριζομένων προς στέγασιν τών δικαιούχων στεγαστικής συν
δρομής εργατοϋπαλλήλων.

Τό άρθρον 23 τοΰ Δ/τος τής 24 Σεπτεμβρίου 20 ’Οκτω
βρίου 1958 «Περί κωδικοποιήσεως εις ένιαΐον κείμενον Νόμου 
τών ίσχυουσών διατάξεων περί τών προσόδων τών Δήμων 
καί Κοινοτήτων» έχει ώς άκολούθως :

« 8. ’Αδειών οικοδομών.
'Αρθρον 23.

(άρθρον 23 Β.Δ. 19/12/55).
1. ’Επιβάλλεται υπέρ Δήμου ή Κοινότητος, έχοντος σχέ- 

διον πόλεως, τέλος έπί πάσης άδειας άνεγέρσεως, συμπλ,ηρώ- 
σεως, προσθήκης, έπεκτάσεως ή διαρρυθμίσεως οικοδομών 
έν γένει.

2. Τό τέλ.ος υπολογίζεται έπί τής άξίας τών περί ών ή άδεια 
έργασιών, ώς αΰτη προκύπτει έκ τοΰ εγκεκριμένου ύπό τής 
αρμόδιας δημοσίας άρχής προϋπολογισμού δαπάνης καί ορί
ζεται εις ήμισυ τοΐς εκατόν έπί προϋπολ.ογισμοΰ άπό 100.000 
δραχμών

Ή καταβολή τοΰ τέλους ενεργείται έπί τή βάσει έπισήμου 
αντιγράφου τοΰ έγκεκριμένου προϋπο/.ογισμοΰ δαπάνης 
χορηγουμένου παρά τής αρμόδιας αρχής.

3. Ή άδεια δέν χορηγείται παρά τής άρμοδίας δημοσίας 
αρχής ούτε είναι έγκυρος, έάν δέν προσκομισθή ύπό τοΰ ένδια- 
φερομένου διπλότυπον εΐσπράξειυς τοΰ δικαιούχου τοΰ τέλους

δήμου ή κοινότητος, ό άριθμός καί ή χρονολογία τοΰ οποίου 
άναγράφέται έπί τής άδειας.

4. Άπό τής 1ης Νοεμβρίου 1954 εις το αυτό τέλ.ος, περιο- 
ριζομένου τοΰ ποσοστού ε’ις τό ήμισυ ύπόκεινται καί έπί τή 
βάσει τοΰ ΚΗ' Ψηφίσματος χορηγούμεναι άδειαι. Άπό 1ης 
Ίουλ.ίου 1955 τό τέλ.ος είσπράττεται εις όλόκλ,ηρον.

5. Ή έπιβολή τοΰ τέλ,ους γίνεται έπί αντιστοιχώ μειώσει 
τής κατά τό άρθρον 3 τοΰ Νόμου 2364/1953 ύπέρ τοΰ δημοσ- 
σίου ένεργθυμένης κρατήσεως έπί τών άδειων οικοδομών.

6. Τά έκ τοΰ τέλ.ους έσοδα διατίθενται άποκλ.ειστικώς 
δι’ έργα καί άπαλλοτριώσεις διά την έφαρμογήν έγκεκριμέ- 
νων σχεδίων πόλ.εων.

7. Τό άπό 7/9 Μαΐου 1947 Β.Δ. «περί συστάσεως Ειδι
κού Ταμείου έφαρμογής σχεδίου Πρωτευούσης» καταργεΐται 
ή δέ περιουσία αύτοΰ περιέρχεται εις τούς ύπαχθέντας εις 
αύτό Δήμους καί Κοινότητας.

Άπόφασις τοΰ 'Υπουργού τών ’Εσωτερικών, θά καθορί- 
ση τά έκ τής καταργήσεως τοΰ ώς άνω Ταμείου προκύπτοντα 
ζητήματα καί τά τής άποδόσεως τής περιουσίας αύτοΰ εις 
τούς δικαιούχους.

8. Τό ύφιστάμενον ειδικόν ταμεΐον έφαρμογής σχεδίου 
πόλ.εως Θεσσαλ.ονίκης καταργεΐται, τής περιουσίας αύτοΰ 
περιερχομένης εις τον δήμον. ΔΤ άποφάσεως τοΰ Υπουργού 
τών ’Εσωτερικών ορίζονται τά έκ τής καταργήσειυς τοΰ 
ταμείου προκύπτοντα ζητήματα καί τά τής άποδόσεως τής 
περιουσίας του.

9. Διαμονής παρεπιδ 'μούντων, ξενοδοχείων ΰπνου καί έπί 
έκδιδομένων ύπό ξενοδοχείων λογαριασμών».

ΕΠΙ ΤΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 3. Διά τής παρ. 1 τοΰ άρθρου τούτου 
δίδεται άνχδρομική δύναμις εις την ίσχύν τών προμνησθεισών 
άπαλλ.αγών, άνατρέχουσα εις τόν χρόνον δημοσιεύσεως τοΰ 
Ν.Δ. 3033/1954, δι’ ού κατηργήθησαν (άθελήτως κατά τά 
προεκτεθέντα) αί καθιερούμεναι γενικώτεραι άπαλλ.αγαί τοΰ 
Ο.Ε.Κ. ύπό τοΰ άρθρου 17 τοΰ Ν.Δ. 2963/54. ’Αναδρομική 
δύναμις δίδεται διά τούς ίδιους λ.όγους καί εις την παρ. 8 
περιτττ. ε' τοΰ άρθρου 10 τοΰ Ν.Δ. 703/1970 (δι’ ής κχθιε- 
ρώθη άπαλλ.αγη τοΰ Ο.Ε.Κ. άπό τής ύποχρεώσεως καταβολής 
φόρου άκαλ,ύπτων χώρων) άνατρέχουσα καί αΰτη εις τόν 
χρόνον ένάρξεως τής ισχύος τοΰ Ν.Δ. 3033/1954.

Ή περίπτωσις ε' τής παραγρ. S τοΰ άρθρου 10 τοΰ Ν.Δ. 
703/1970 «περί τροποποιήσεως διατάξεων άφορωσών εις τα 
έσοδα τών ’Οργανισμών Τοπικής Αΰτοδιοικήσεως» έχει ως 
άκολ.ούθως :

« “Αρθρον 10.
Φόρος άκαλ,ύπτων χώρων.

Τό άρθρον 38 τοΰ άπό 24 - 9/20.10.1958 Β.Δ. άντικαθί- 
σταται ώς άκολ.ούθως :

1................................................................................................
2.......................................................................................

8. Δέν ύπόκεινται εις τόν παρόντα φόρον οί κατά την παρά 
γραφον 1 τοΰ παρόντος χώροι :

«).............................................................................................
β).............................................................................................

ε) Οί άνήκοντες εις τόν Α.Ο.Ε. κατοικίας».
«Ν.Δ. ύπ’ άριθμ. 3033/1954

«Περί τών έσόδων τών δήαων καί κοινοτήτων»
(Φ.Ε.Κ.258 τ.Α' τής 14.10.1954)

"Αρθρον 1.
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Άρθρον 93.
Ή ισχύς τοΰ παρόντος άρχετχι άπό της δημοσιεύσεως χύτου 

ε’.ς τήν Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Δια της πχρ. 2 τοΰ άρθρου τούτου προβλέπετχι ή διαγραφή 

των τυχόν εις βάρος του Ο.Ε.Κ. βεβχιωθέντων εισφορών 
τελών καί φόρων λόγω έπεκτάσεως σχεδίου —όλεως, έκδο- 
σεως αδειών οικοδομών και ακαλύπτων χώρων διά ν’ άπο- 
τοαπή ή οικονομική κατάρρευσις τοΰ Ο.Ε.Κ. ένώ ταυτοχρό- 
νώς ορίζεται ότι τυχόν καταβληθέντα δεν αποδίδονται, διά 
ν’ άποτρχπη ή οικονομική διαταραχή τών οικείων ’Οργανι
σμών Τοπικής Αύτοδιοΐκήσεως, ύποχρέων τυχόν εις επιστροφή 
ύπ’ αύτών εΐσπρχχθέντων πρό τής ισχύος τοΰ έκδοθησομένου 
Νομ. Διατάγματος.

Έπί τοΰ άρθρου 4. Διά τοΰ άρθρου αύτοΰ ορίζεται ότι ό 
Ο.Ε.Κ. τυγχάνει απαλλαγής άπό τής ύποχρεώσεως καταβολής 
εισφοράς λόγω έπεκτάσεως σχεδίου ή τέλους έκδόσεως άδειών 
οικοδομών, ύπό ρήν προϋπόθεσιν ότι αυτός άντιμετώπισε τά 
πάσης φύσεως έξοδα ύποδομής τών ύπ’ αύτοΰ άνεγειρομένων 
οικισμών, διότι έν εναντία περιπτώσει κρίνεται ότι δεν θά 
πρέπει ν’ άπαλλάσσεται τής εισφοράς ταύτης καί τοΰ τέλ.ους, 
υπέρ τών ’Οργανισμών Τοπικής Αύτοδιοικήσεως πού έπω- 
μίσθησαν έν τη περιπτώσει ταύτη έξ ολοκλήρου τά οικεία 
έξοδα. ■

Έπί τοΰ άρθρου 5. Δι’ αύτοΰ ορίζεται ό χρόνος ισχύος τοΰ 
ύπό κρίσιν νομοθετήματος.

Έν Άθήναις τη 22 ’Οκτωβρίου 1975 
Ο! 'Υπουργοί

Έτωτερικών Οΐκονοαικών
Κ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Ε. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ

Άπατχολήαεως 
Κ. ΛΑΣΚΑΡΗΣ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ

Περί απαλλαγής τοΰ Αυτονόμου "Οργανισμού ’Εργατικής 
Κατοικίας άπό τινων Δημοτικών καί Κοινοτικών φόρων, 
τελών καί δικαιωμάτων.

Άρθρον 1.
Εις τό τέλος τής παραγρ. 9 τοΰ άρθρου 11 τοΰ Ν.Δ. 703/ 

1970 «περί τροποποιήαεως διατάξεων άρορωτών εις τά έ· 
οοδα τών Οργανισμών Τοπικής Αϋτοϊιοικήαεως» προστίθε
ται 6' ΐδάφιον έχον οΰτω:

«Τής αυτής απαλλαγής τυγχάνει καί ό Αυτόνομος Οργα
νισμός Εργατικής Κατοικίας, άλλα μόνον διά τά ύπ’ αύτοΰ 
κτώμενχ ακίνητα τά προοριζόμενα προς άνοικοδόμησιν καί 
διάθεσιν εις τούς κατά τάς κειμένας διατάξεις· δικαιούχους 
έργατοϋπ αλλήλοο ς ».

Άρθρον 2.
Εις τό άρθρ-ον 23 τοΰ Διατάγματος τής 

20 Οκτωβρίου 1958 «περί κωδικοποιήσεως 
μενον Νόμου τών ΐσχυουσών διατάξεων περί 
τών Δήμων καί Κοινοτήτων» προστίθεται 
έ’χουσα οΰτω:

24 Σεπτεμβρίου 
εις ένιαίον κεί- 

τών προσόδων 
παράγραφος 10

«10. Τοΰ τέλους τοΰ παρόντος άρθρου άπαλλάσσεται ί 
Αυτόνομος ’Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας έπί παροχής 
άοειας άνεγερσεως. συμπληρώσεως. προσθήκης, έπεκτάσεως 
ή διαρρυθμίσεως οικοδομών άνεγειρομένων ύπ’ αύτοΰ καί προ- 
οριζομένων πρός διάθεσιν εις τούς κατά τάς κειμένας διατά-

δίκαιο υμένου ς έρ γ ατοϋπ αΰΔήλου ς»

Άρθρον 3.
1. At διατάξεις τών άρθρων 

γμχτος ώς καί ή τοιαύτη τής σ
άρθρου_ 10.τοΰ ΝΑ. 703/1970
ξεων άφορωσών εις τά έσοδα

1 καί 2 τοΰ παρόντος διατά- 
:αραγρ. 8 περ.ίπτωσις ε' τοΰ 
«περί τροποποιήσεως διατά- 
τών| ’Οργανισμών Τοπικής

Αύτοδιοικήσεως» ισχύουν άφ- ής ήρξατο ή ισχύς τοΰ Ν.Δ. 
3033/1954 «περί τών εσόδων τών Δήμων καί Κοινοτήτων».

2. Τυχόν βεβαιωθέντα ύπό τών Δήμων καί Κοινοτήτων εκ 
τής αιτίας ταύτης ποσά διαγράφονται, τά δέ τυχόν είσπρα- 
χθέντα δεν άναζητοΰνται.

Άρθρον 4.
Α! διά τοΰ παρόντος καθιερούμεναι άπαλλαγαί αί αφορώ- 

σαι εις τήν εισφορά/ λόγω έπεκτάσεως σχεδίου πόλεως καί 
τό τέλος αδειών οικοδομών, δέν έχουν εφαρμογήν εις άς περι
πτώσεις επί τών ύπαχθεισών *ϊς τό σχέδιον πόλεως εκτά
σεων τοΰ Αυτονόμου Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, τό 
σύνολον τών έργων ύποδομής (οδοποιίας, ύδρεύσεως. άποχε- 
τεύσεως καί ήλεκτροφωτισμοΰ) έξετελέσθη δαπά/αις τοΰ 
οικείου Δήμου ή Κοινότητος.

Άρθρον 5.
Ή ισχύς τού παρόντος άρχεται άπό τής δημοσιεΰσεώς του 

εις τήν ’Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως, εκτός όπου άλλως 
ορίζεται έν αύτώ.

Έν Άθήναις τή 22 ’Οκτωβρίου 1975 

Οί Υπουργοί
____’Εσωτερικών____  _____ ' Οικονομικών
Κ. ΣΤΕΦΑΝΟ Π ΟΥΛΟΣ ' Ε. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΪ

Άπασχολήσεως 
Κ. ΛΑΣΚΑΡΗΣ

ΆριΘ.153/10/1975
ΕΚΘΕΣΙΣ

Τοΰ Γενικοΰ Λογιστηρίου τοΰ Κράτους (άρθρον 75 παράγ. 
1 τοΰ Συντάγματος) έπί τοΰ σχεδίου Νόμου τοΰ 'Υπουργείου 
Άπασχολήσεως ««περί άπαλλαγής τοΰ Αύτονόμου Όργα- 
νισμοΰ Εργατικής Κατοικίας άπό τινων Δημοτικών καί 
Κοινοτικών φόρων, τελών καί δικαιωμάτων».

1. Διά τών διατάξεων τής παρ. 9 τοΰ άρθρου 11 τοΰ Ν.Δ. 
703/1970 «περί τροποποιήσεως διατάξεων άφορωσών εις 
τά έσοδα τών ’Οργανισμών Τοπικής Αύτοδιοικήσεως», ορί
ζεται ότι, τό Ελληνικόν Δημόσιον απαλλάσσεται τής ύποχρεώ
σεως καταβολ.ής εισφοράς έξ έπεκτάσεως τοΰ σχεδίου πόλεως.

Ήδη διά τών διατάξεων τοΰ άρθρου 1 τοΰ ώς άνω σχεδίου 
Νόμου συμπληρουσών τάς ώς άνω διατάξεις τής παραγρ. 9 
τοΰ άρθρου 11 τοΰ ΝΔ. 703/70, ορίζεται ότι, τής ύποχρεώσεως 
καταβολής εισφοράς έξ έπεκτάσεως τοΰ σχεδίου πόλεως 
απαλλάσσεται καί ό Αύτόνομος ’Οργανισμός Εργατικής 
Κατοικίας, άλλά μόνον διά τά ύπ’ αύτοΰ κτώμενα ακίνητα τά 
προοριζόμενα πρός άνοικοδόμησιν και διάθεσιν εις τούς κατά 
τάς κειμένας διατάξεις δικαιούχους εργατοϋπαλλήλους.

2. Διά τών διατάξεων τοΰ άρθρου 23 τοΰ Δ/τος τής 24ης 
Σεπτεμβρίου 20 ’Οκτωβρίου 1958 «περί κωδικοποιήσεως είς 
ένιαίον κείμενον Νόμου τών ΐσχυουσών διατάξεων περί τών 
προσόδων τών Δήμων καί Κοινοτήτων» ορίζεται οτι, ύπέρ 
δήμου ή κοινότητος έχοντος σχέδιον πόλεως, έπιβάλλεται 
τέλος έπί πάσης άδειας άνεγέρσεως, συμπληρώσεως, προσ- 
σθήκης, έπεκτάσεως ή διαρρυθμίσεως οικοδομών έν γένει.

Ήδη, διά τών διατάξεων τοΰ άρθρου 2 τοΰ νομοσχεδίου, 
συμπληρουσών τάς ώς άνω διατάξεις, ορίζεται ότι ό Αύτό
νομος ’Οργανισμός ’Εργατικής Κατοικίας έπί παροχής άδειας 
άνεγέρσεως, συμπληρώσεως, προσθήκης, έπεκτάσεως ή 
διαρρυθμίσεως οικοδομών άνεγειρομένων ύπ’ αύτοΰ καί προο- 
ριζομένων πρός διάθεσιν είς τούς κατά τάς κειμένας διατάξεις 
δικαιουμένους εργατοϋπαλλήλους, άπαλλάσσεται τοΰ κατά τά 
άνωτέρω ύπέρ δήμου ή κοινότητος έπιβχλλομένου τέλους.

3. Διά τών διατάξεων τής περιπτ. ε'. τής παραγρ. 8 τοΰ 
άρθρου 10 τοΰ Ν.Δ. 703/1970 ορίζεται οτι δέν ύπόκειται είς 
φόρον ακαλύπτων χώρων οΐ άνήκοντες είς τον Α.Ο.Ε.Κ. χώροι

Ήδη, διά τοΰ άρθρου 3 τοΰ νομοσχεδίου ορίζεται ότι, αι 
ώς άνω διατάξεις τών άρθρων 1 καί 2 αύτοΰ, ώς καί ή παράγρ.


