
’Em του σχεδίου Νόιιου «περί καταβολή: μηνιαίου βοηθή
ματος δια μίσθωσιν οικήματος εις καταστασχς αστέγου,
οικογένειας της περιοχής Νομοϋ ’Αττικής έκ των θεομη
νιών 1977 - 1978».

Πρός τήν Βουλήν ιών 'Ελλήνων

Αί θεομηνίαι αί όποϊαι έπληςαν τον νομον Αττικής^^κατά 
τούς μήνας Νοέμβριον καί Δεκέμβριον τού έτους 1977 και 
’Ιανουάριον καί Φεβρουάριον τοΰ έτους 19/8 έκτος των άλ
λων ζημιών κατέστρεψαν όλοσχερώς 400 περίπου κατοικίας 
με συνέπε α/ αί εις αύτας διαμενουσαι οικογενειαι να παραμει-* 
νουν άνευ στέγης.

'Η άποκατάστασις τών ανωτέρω οικογενειών θα πραγματο- 
ποιηθή είτε διά τοΰ συστήματος τής αύτοστεγάσεως ήτοι τής 
χορηγήσεως στεγαστικών δανείων διά την άγοραν ή ανεγερ- 
σιν οικίας έπί ιδιοκτήτου οικοπέδου τοΰ πληγέντος είτε διά τοΰ 
συστήματος τής ώργανωμένης δομήσεωςήτοι τής παραχωρή- 
σεως ετοίμων κατοικιών άνεγερθησομένων δι’ έργολαβιών 
είτε διά τής έφαρμογής καί τών δύο τούτων συστημάτων.

’Επειδή ή οριστική άποκατάστασις τών οικογενειών, οϊον- 
δήποτε σύστημα καί άν άκολου&η·5ή, ·δβ ίρσδύνη λόγφ τής 
ΐδιομορςίας. την όποιαν εμφανίζει το όλον πρόβλημα, καί

επειδή πρόκειται περί οικογενειών χαμηλού εισοδήματος 
αί όποϊαι δεν δύνανται έξ ίδιων νά εξασφαλίσουν προσωρινήν 
στέγασιν, μέ συνέπειαν νά διαμένουν σήμερον είς τάς ετοι
μόρροπους κατοικίας μέ κίνδυνον τής ζωής των, είναι άνάγκη 
νά παρασχεθή υπό τού Κράτους μηνιαΐον βοήθημα έπί εν 
έτος διά τήν μίσθωσιν κατοικίας.

'Η πρός τούτο άπαιτηθησομένη δαπάνη υπολογίζεται ότι 
θά άνέλθη είς τό ποσόν τών 12.000.000 δραχμών ήτις καί 
έξησφαλίσθη καί θά βαρύνη τήν πίστωσιν τού προϋπολογισμού 
εξόδων τού 'Υπουργείου Κοινωνικών 'Υπηρεσιών ΰπό φορέα 
385 «Θεομηνίαι» ΚΛΕ 2624 «χορηγίαι είς πληττομένους έκ 
θεομηνιών».

• Διά τήν ρύθμισιν τού θέματος τών πλημμυροπαθών τών 
μηνών Νοεμβρίου καί Δεκεμβρίου τού έτους 1977 είχεν έκ- 
δοθή ή άπο 13 Δεκεμβρίου 1977, δημοσιευθεΐσα είς τό ΰπ’ 
άριθ. 381 ΦΕΚ τ.Α'. τής.15 Δεκεμβρίου 1977 Πραξις Νο
μοθετικού Περιεχομένου κατά τό άρθρον 44 τού Συντάγματος

. Μετά τήν έκδοσιν τής πράξεως ταύτης έπεσυνέβησαν κατά 
τούς μήνας ’Ιανουάριον καί Φεβρουάριον 1978 καί νέχι 
θεομηνίαι αί όποϊαι έπληξαν καί πάλιν τήν περιοχήν τού 
νομού ’Αττικής καί έδημιούργησαν καί νέον πρόβλημα στέγης 
■είς ώρισμένον άριθμόν οικογενειών.

’Επειδή αί έν λόγω οίκογένειαι πρέπει νά τύχουν τής αυτής 
μεταχειρίσεως πρός τούς πληγέ/τας κατά τούς μήνας Νοέμ
βριον καί Δεκέμβριον τού έτους 1977 καί

επειδή ή έκδοθεΐσα Πραξις Νομοθετικού Περιεχομένου 
δεν έκυρώθη κατέστη άναγκαΐον νά ρυθμισθή νομοθετικώς 
τό θέμα τής καταβολής ενοικίου είς όλους τούς πληγέντας 
κατά τό χρονικόν διάστημα άπό τού μηνός Νοεμβρίου 1977 
έως καί τού Φεβρουάριου 1978 καί νά νομιμοποιηθούν τά κατα- 
βληθέντα έν τώ μεταξύ βοηθήματα ενοικίου είς τούς πληγέν
τας τών μηνών Νοεμβρίου καί Δεκεμβρίου 1977 .

Διά τού προτεινομέ/ου σχεδίου Νόμου σκοπεϊται ή ρύθμι- 
σις τού άνωτέρω θέματος, δι’ δ καί παρακαλούμεν όπως περι- 
βάλετε τούτο διά τής ψήφου σας.

’Εν Άθήναις τη 24 Φεβρουάριου 1978 

Οί 'Υπουργοί

Οικονομικών _ Κοινωνικών 'Υπηρεσιών

I. ΜΠΟΥΤΟΣ Σ. ΔΟΞΙΑΔΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
Περί καταβολής μηνιαίο.; βοη-όήματος ϊιά μισύωσιν οική

ματος είς καταατάαας άστεγους οικογένειας τής περιοχής
Νομού ’Αττικής, έκ τών Θεομηνιών 1977—1978.

’Αρ-δρον 1.

1. Είς έκάατην οικογένειαν τής όποιας ή κατοικία ιδιόκτη
τος ή μή είς τήν όποιαν έστεγάζετο μονίμως κατεστράφη 
όλοσχερώς ή κατέοτη έπικινδόνως έτοιμορροπος συνέπεια 
τών Φεομηηών τών μηνών No«μέρισα καί Δεκεμβρίου τοΰ 
έτους 1977 καί ’Ιανουάριου καί Φεβρουάριου τοϋ έτους 1978, 
αί όποια! έπληξαν τήν περιοχήν τοΰ Νομού ’Αττικής, κατα
βάλλεται έπί έν έτος μηνιαΐον χρτμαπικόν βοήόημα πρός μί- 
σύωσιν οικήματος.

2. Ή καταβολή τοΰ μηνιαίου τούτου βοηθήματος άτχεται 
δια μεν τούς πληγέντας τον μήνα Νοέμβριον άπό 1ης Δε
κεμβρίου τοΰ έτους 1977, διά τούτ πληγέντας τον μήνα Δε
κέμβριον άπό 1ης ’Ιανουάριου 1978, διά τούς πληγέντας τόν 
μήνα ’Ιανουάριον άπό 1ης Φεβρουάριου 1978 καί διά τούς 
πληγέντας τόν μήνα Φεβρουάριον άπό 1ης Μαρτίου 1978.

3. Τό ποτόν τοϋ μηνιαίου βοηύτματος ορίζεται άπό 1.500 
έως 3.000 δραχμάς κατά οικογένειαν άναλόγως τής συν- 
•όέσεως ταύτης.

, Άρ·δρον 2.
Ή σχετική δαπά/η διά τήν καταβολήν τοΰ βοηύήματος 

τοΰ άρ-ϋρου 1 έ)ά βαρύνη τήν πίστωσιν τοϋ προϋπολογισμού 
εξόδων τοϋ 'Υπουργείου Κοινωνικών 'Υπηρεσιών ύπό yoptx 
385 «Θεομηνίαι» ΚΑΕ 2624 «Χορηγίαι είς πληττομένους 
έκ Αεομηνιών».

Άρθρον 3.

Οί δικαιούμενοι τοΰ βοη-Sήματος, ή κατά το άρ-ύρον 1
παρ. 3 κλιμάκωτις τούτου, ό τρόπος καί αί προύπο-δέσεις 
καταβολής, ώς καί τόσα έτέρα άναγκαία λεπτομέρεια, καθο
ρίζονται δι’ άποράσεως' τού Υπουργού Κοινωνικών 'Υπηρε
σιών, δημοσιευόμενης διά τής Έςημερίδος τής Κυίερνήσεως.

Άρθρον 4.
Ή ισχύς τού παρόντος άρχεται άπό 1ης Δεκεμβρίου 1977.

Έν Ά-ύήναις τή 24 Φεβρουάριου 1978

Οί Υπουργοί <

Οικονομικών Κοινωνικών 'Υπηρεσιών
I. ΜΠΟΥΤΟΣ Σ. ΔΟΞΙΑΔΗΣ

ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
Τοΰ άρόρου 75, παρ 3 τοΰ Συντάγματος έτσι τοΰ σχεδίου Νόμου 

«περί καταβολής μηνιαίου βοηθήματος διά μισ-όωσιν οική
ματος εις καταστάσας άστέγους οικογένειας τής περιοχής 
Νομοϋ ’Αττικής έκ τών θεομηνιών 1977—1978.

■ Διά τού ΰπ’ ίψιν σχεδίου Νόμου σκοπεϊται ή οικονομική 
ένίσχυσις, διά καταβολής ενοικίου, τών οικογενειών αί όποϊαι 
έμειναν άστεγοι συνεπεία τών πλημμυρών αίτινες έλαβον χώ
ραν κατά τούς μήνας Νοέμβριον καί Δεκέμβριον τού έτους 
1977 καί ’Ιανουάριον καί Φεβρουάριον τού έτους 197S είς 
τόν Νομόν ’Αττικής.

Αί θεομηνίαι αίτινες έπληξαν τόν Νομόν ’Αττικής κατά 
τούς μήνας Νοέμβριον καί Δεκέμβριον τοϋ έτους 1977 καί 
’Ιανουάριον καί Φεβρουάριον τοϋ έτους 1978 έκτος τών άλλων 
ζημιών κατέστρεψαν όλοσχερώς 400 περίπου κατοικίας μέ 
συνέπειαν αί είς ταύτας διαμένουσαι οικογένεια', νά παραμεί- 
νουχ άνευ στέγης,.


