
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
Ε-'. τού σχεδίου Νόμου «περί τροποποιήσεως διατάξεων 

τινων άφορο>σών εις τήν ρύθμισιν θεμάτων στεγαστικής 
άποκαταστάσεως άστών προσφύγων καί δικαιούχων κρα
τικής στεγαστικής συνδρομής έν γένει. «περί συστάσεως 
Συντονιστικού Συμβουλίου Στεγάσεως καί ρυθμίσεως 
συναφών θεμάτων».

Προς τήν Βουλήν τών 'Ελλήνων

1. Ή στεγαστική άποκατάστασις τών διαβιούντων ύπδ 
δυσμενείς στεγαστικάς συνθήκας, τών άστεγων γενικώς, 
τών άστών προσφύγων καί τών στερηθέντων τής στέγης των 
συνεπεία θεομηνιών ώς οί σεισμοί, αί κατολισθήσεις εδαφών, 
αί πλημμϋραι κ.λ.π., άποτελεΐ εν έκ τών κυριωτέρων μελη- 
αάτων καί επιδιώξεων τοΰ Κράτους, καί επιτυγχάνεται διά 
τών εφαρμοζόμενων έκάστοτε ειδικών ή γενικών προγραμ
μάτων.

Διά τών προγραμμάτων τούτων παρέχεται εις τούς δι
καιούχους στεγαστική άρωγή συνισταμένη είτε εις τήν παρα- 
χώρησιν έτοιμης κατοικίας άνεγερθείσης μερίμνη τών Κρα
τικών ’Αρχών είτε εις τήν χορήγησιν χρηματικής ά ρωγής 
προς άγοράν οικίας ή τήν άνέγερσιν οικίας έπί ιδιοκτήτου ή 
παραχωρουμένου ύπδ τοΰ Κράτους οικοπέδου.

2. Τά έν λόγω προγράμματα χρηματοδοτούνται έκ τού
προϋπολογισμού Δημ. Επενδύσεων έξ ειδικών λογαριασμών 
καί έκ χρηματοδοτήσεωντής Τραπέζης τής Ελλάδος ύπδ 
τύπον δανείου έκ τών παρ’ αυτή καταθέσεων, έκτελούνται 
δέ ύπδ τού Υπουργείου Κοινών. Υπηρεσιών τή συνεργασία 
τού 'Υπουργείου Δημ. “Εργων τδ όποιον τυγχάνει κατά 
νόμον άρμόδιον διά τόν τεχνικόν τομέα τού όλου άντικειμέ- 
νου. · " . ’

3. Βασικαί διατάξεις διέπουσαι τά προγράμματα είναι τδ 
Β.Δ. 775/64 «περί κωδικοποιήσεως διατάξεων περί Λαϊκής 
Κατοικίας», τδ άρθρον 16 τού Ν. 4467/65 καί τδ εις έκτέ- 
λεσιν τούτου έκδοθέν Β.Δ. 460/65 «περί έφαρμογής διατά
ξεων άφορωσών εις τήν στεγαστικήν άποκατάστασιν τών 
έκ σεισμών τών μηνών Μαρτίου, ’Απριλίου 1965 πληγέν- 
των πληθυσμών», τδ Β.Δ. 330/60 «περί κωδικοποιήσεως 
τής περί άποκαταστάσεως τών άστών προσφύγων νομοθε
σίας Ν. 2044/52» καί τδ Β.Δ. 692/61 «περί κώδικοποιή- 
σεως τών διατάξεων τού Ν.Δ. 4176/61 τών άναφερομένων 
εις στέγασιν παραπηγματούχων οικισμών τών πόλεων 
’Αθηνών - Πειραιώς καί Θεσσαλονίκης».

4. ’Εν τή πορεία τών προγραμμάτων καί κατά τήν δια- 
δ ρομήν τών διαφόρων φάσεων αύτών άνέκυψαν θέματα τινά 
μη καλυπτόμενα ύπδ τών ήδη ίσχυουσών διατάξεων.

Ή ρύθμισις τών θεμάτων αύτών κρίνεται έπιβεβλημένη 
καθ’ όσον , άφ’ ένδς μέν ικανοποιούνται δίκαια αιτήματα τών 
πολιτών σχέσιν έχοντα μέ τδ στεγαστικόν των πρόβλημα 
άφ’ ετέρου δέ, τακτοποιούνται αί ύφιστάμεναι έκκρεμότητες, 
αίτινες έπηρεάζουν εις πολλάς περιπτώσεις τδ όλον έργον 
τής στεγάσεως καί τά διά τών έφαρμοζομένων προγραμμά
των έπιδιωκόμενα άποτελέσματα.

5. Διά τού προτεινομένου πρδς ψήφισιν σχεδίου νόμου 
σκοπεΐται ή ρύθμισις τών ώς άνωτέρω θεμάτων καί ή έπί- 
λυσις τών έκ τούτων δημιουργηθέντων προβλημάτων, ίνα 
ούτως έξασφαλισθούν_αί άπαραίτητοι προϋποθέσεις διά τήν 
κανονικήν' έξέλιξιν καί όλοκλήρωσιν τών προγραμμάτων ώς 
καί διά τήν έξυπηρέτησιν τών οικιστών.

6. Εΐδικώτερον διά τού προτεινομένου σχεδίου νόμου έπι- 
διώκονται κατ’ άρθρον τ’ άκόλουθα:

α) Διά τού άρθρου 1 ή άντικατάστασις τού άρθρου 3 τού 
Α.Ν. 35/67 έχοντος οΰτω:
. «Καταστήματα καί γενικώτερον άγοραί άνεγερθείσαι ή 

άνεγειρόμεναι είς δημιουργουμένους νέους οικισμούς κατ’ 
εφαρμογήν στεγαστικών προγραμμάτων ώς καί οικόπεδα ή 
άδιανέμητοι έκτάσεις, δύνανται νά παραχωρώνται δωρεάν 
ή έπί καταβολή τιμήματος όπερ δύναται νά είναι καί συμβο

λικόν κατά κυριότητα εις τους Δήμους ή Κοινότητας εις την 
περιοχήν τών όποιων κεΐνται ταύτα, δΓ άποφάσεως τοΰ 
Υπουργού Κοινωνικής Π ρονοίας. Διά τής αυτής άποφάσεως 
καθορίζονται οί όροι καί λοιπαί» προϋποθέσεις τής ώς άνω 
παραχωρ ήσεως».

Ώς προκύπτει έκ τής διατυπώσεως τού ώς είρηται άρ
θρου έπιτρέπεται ή παραχώρησις είς δημιουργουμένους νέους 
οικισμούς άκινήτων μόνον πρδς Δήμους ή Κοινότητας έν οίς 
κεΐνται ταύτα διά τήν έκτέλεσιν έργων κοινής ώφελείας.

Έν τή έφαρμογή όμως ή διάταξις αύτη άπεδείχθη έλλι- 
πής διότι ό Δήμος ή ή Κοινότης δεν είναι πάντοτε οί μόνοι 
φορείς δημιουργίας έργων Κοινής Ώφελείας καί έξυπηρε- 
τήσεως άλλά καί έτεροι ’Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου ώς 
είναι αί Σχολικαί Έφορίαι δι’ άνέγερσιν διδακτηρίων, αί 
ένοριακαί έπιτροπαί δι’ άνέγερσιν Ιερών Ναών κ.λ.π. είς 
ούς παρίσταται άνάγκη παραχωρήσεως οικοπέδου ή έκτά- 
σεως διά τδν ώς είρηται σκοπόν. Ωσαύτως έν οψει τής εύρυ- 
τέρας οικιστικής άναπτύξεως τών δημιουργουμένων νέων 
οικισμών καί τής έπί συγχρόνων βάσεων δομής τούτων, προ- 
κειμένου νά έξελιχθούν εις μεγάλας οίκιστικάς μονάδας, 
αίτινες θά δύνανται νά παρέχουν πρδς τούς οΐκιστάς πλήρη 
καί αύτοτελή έξυπηρέτησιν, προτείνεται ή τδ πρώτον θεσπι- 
ζομένη διάταξις τής παρ. 2 τού άρθρου 1, δι’ ής θά έπιτρα- 
πή ή παραχώρησις οΐκοπεδικών έκτάσεων δΓ οικογενειακήν 
καί έπαγγελματικήν μόνιμον έγκατάστασιν. έν τώ οίκισμώ 
μή δικαιούχων στεγάσεως, οίτινες όμως διά τής άσκήσεως 
τού έπαγγέλματός. των_ ^(φαρμακοποιός, ράπτης, οδοντία
τρος κ.λ.π.) θά σνντεί.έσουν πράγματι εις τήν άνάπτυξιν τών 
νέων οικιστικών μονάδων καί θά έπιτρέψουν εις αύτάς νά 
καταστούν αύτοδύναμοι άπδ άπόψεως έξυπηρετήσεως, άλλά 
καί πόλοι έλξεως πρδς έγκατάστασιν νέων οικιστών.

Κατόπιν τούτου δλόκληρον τδ άρθρον 3 τού Α.Ν. 35/67 
προτείνεται ν’ άντικατασταθή ώς άκολούθως:

«1. Καταστήματα καί γενικώτερον άγοραί άνεγερθείσαι 
ή άνεγειρόμεναι είή^δημιουργοί^μένους νέους οικισμούς κατ’ 
έφαρμογήν στεγαστίκών προγραμμάτων άρμοδιότητος τού 
Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών, δύναται νά παραχω
ρώντας α) κατά χρήσιν εις Δημοσίας 'Υπηρεσίας καί β) 
κατά χρήσιν ή κυριότητα δωρεάν ή έπί καταβολή τιμήματος, 
όπερ δύναται νά είναι καί συμβολικόν, είς τδν οΐκεϊον Δήμον 
ή Κοινότητα ή είς έτερα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δι
καίου.

Ωσαύτως οικόπεδα ώς καί τυχόν έπ’ αύτών ύπάρχοντα 
κτίσματα ή άδιανέμητοι έκτάσεις, δύναται νά παραχωρώνται 
κατά τ’ άνωτέρω είς Δημοσίας 'Υπηρεσίας, Δήμους ή Κοι
νότητας ή είς έτερον Νομικόν Πρόσωπον Δημοσίου Δικαίου 
ή είς ’Οργανισμούς Κοινής Ώφελείας, πρδς άνέγερσιν 
κτιρίων διά τήν στέγασιν Δημοσίων, Δημοτικών ή Kotvo- 
τικών Υπηρεσιών, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, 
’Οργανισμών Κοινής Ώφελείας, ή πρδς δημιουργίαν πλα
τειών πρασίνου ή άλλων χώρων κοινής έξυπηρετήσεως τού 
οικισμού, έφ’ όσον τούτο προβλέπεται είς τδ οΐκεϊον εγκε
κριμένο ν σχέδιον πόλεως.

Αί ώς άνω παραχωρήσεις ένεργούνται δΓ άποφάσεως 
τού 'Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών, έκδιδομένης μετά 
γνώμην τού κατά τδ άρθρον 14 τού παρόντος Συντονιστικού 
Συμβουλίου Στεγάσεως καί καθοριζούσης τούς όρους καί 
τάς λοιπάς προϋποθέσεις έκάστης παραχωρήσεως. -

2. Πρδς τδν σκοπόν άναπτύξεως νέοιν οικισμών, δη- 
μιουργουμένων κατ’ έφαρμογήν στεγαστικών προγραμ
μάτων άρμοδιότητος τού 'Υπουργείου Κοινωνικών 'Υπηρε
σιών, δύναται δι’ άποφάσεως τού 'Υπουργού Κοινών. 'Υ
πηρεσιών καί μετά γνώμην τού κατά τδ άρθρον 14 τού πα
ρόντος Συντονιστικού Συμβουλίου Στεγάσεως νά καθο- 
ρίζωνται οί όροι παραχωρήσεως οικοπέδων κατά κυριότητα 
καί είς μή δικαιούχους στεγάσεως έφ’ όσον ουτοι προτί- 
θενται νά εγκατασταθούν μονίμως είς τδν οικισμόν ύπολο- 
γίζεται δέ ότι διά τής άσκήσεως τού έπαγγέμματός των 
θά συντελέσουν είς τήν άνάπτυξιν αύτοΰ. Μεταξύ τών όρων
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χωρησιούχου άνέγερσις οικοδομής έπί_τοϋ οικοπέδου έντός 
τριετίας άπό τής παραχωρήσεως!

Ή άξια των ώς άνω οικοπέδων καθορίζεται εις τήν τρέ- 
χουσαν τοιαύτην κατά τον χρόνον τής παραχωρήσεως, εξο
φλείται δέ είτε έφ’ άπαξ, είτε εις έξαμηνίας δόσεις, μή δυ- 
ναμένας νά ύπερβοϋν τάς δώδεκα, έπί έπιτοκίω 5% έτησίως. 
'Η παραχώρησις των οικοπέδων ένεργεΐται δι’ ήτιολογημένης 
άποφάσεως τοϋ οικείου Νομάρχου, έκδιδομένης μετά γνώ
μην τοϋ παρ’ αύτώ Νομαρχιακού Συμβουλίου Κοινωνικών 
'Υπηρεσιών, καί καθοριζούσης τον τρόπον καταβολής τοϋ 
τιμήματος καί τούς λοιπούς όρους τής παραχωρήσεως. 'Η 
είσπραξις τών δόσεων γίνεται κατά τά οριζόμενα ύπό τών 
διατάξεων τοϋ ΰπ’ άριθ. 775/64 Β.Δ. «περί κωδικοποιή- 
σεως διατάξεων περί Λαϊκής Κατοικίας».

β) Διά τοϋ άρθρου 2 θεσπίζεται διάταξις έπιτρέπουσα 
τήν ρύθμισιν θέματος άνακύψαντος, μετά τήν εφαρμογήν 
τών διατάξεων τοϋ Ν.Δ. 2933/54 «περί άνοικοδομήσεως 
τών σεισμοπλήκτων Ίονίων Νήσων» εις Κεφαλληνίαν καί 
είδικώτερον τής παρ. 2 τοϋ άρθρου 8 τούτου.

Συγκεκριμένους ύπό τών έν λόγω διατάξεων (παρ. 2 
άρθρον 8 Ν.Δ. 2933/54) καθωρίζετο ότι δικαιούχοι αρω
γής αναγνωρίζονται καί οίκογένειαι άποκτήσασαι όίκόπεδον 
κατά χρήσιν τούλάχιστον διά μία δεκαετίαν?

Βάσει τής διατάξεως ταύτης άνεγνωρίσθη δικαίωμα στε- 
γάσεως καί εις σεισμοπλήκτους οικογένειας τής πόλεως 
Κεφαλληνίας, αίτινες είχον μισθώσει άπό τρίτους οικόπεδα 
διά χρόνον πλέον τής δεκαετίας καί παρεχωρήθησαν είς 
ταύτας λυόμενα οικήματα Σουηδικού τύπου, τά όποια έγκα- 
τέστησαν είς τά ώς άνω μεμισθωμένα οικόπεδα.

Αί οίκογένειαι αύται έξοϋφλησαν τήν άξίαν τών προμνη- 
σθέντων οικημάτων καί πολλαί έξ αύτών άπέκτησαν μεταγε
νεστέρους κυριότητα έπί τών κατά χρήσιν κατεχομένων οι
κοπέδων δι’ άγορας των ύπο τών ιδιοκτητών. .

Εις τινας όμως.περιπτώσεις (15 περίπου) οί ίδιοκτήται 
τών οικοπέδων ή οί δικαιοπάροχοί των άξιοϋν τήν άπελευ- 
θέρωσιν τών οικοπέδων, προσφυγόντες προς τούτο καί είς 
τά τακτικά δικαστήρια, έπαπειλουμένης ούτως άποστεγάσεως 
τών άποκατασταθέντων.

2.) 1 ης παρ. 2 τοϋ άρθρου τρίτου καί τοϋ εδαφίου α 
- τής παρ.- 11 τοϋ άρθρου τετάρτου τοϋ Ν.Δ. 4176/61 πρόι 
τον σκοπόν άφ’ ενός μέν παροχής τής δυνατότητος υποβολή; 
παραιτήσεων συνδικαιούχων ή συγκληρονομούν έκ τοϋ εί; 
τούτους άναλογοϋντος μεριδίου προσφυγικοϋ άκϊνήτου διά 
μονομερούς δηλώσεώς των ενώπιον Συμβολαιογράφου, 
άφ’ έτέρου δέ τακτοποιήσεως αγοραστών οικοπέδων τά 
όποια κατά τον χρόνον τής άγοραπωλησίας είχον άπαλλο- 
τριωθή διά τήν στεγαστικήν άποκατάστασιν προσφύγων, 
οί δέ άγορασταί δέν ύπέβαλον αϊτησιν παραχωρήσεως 
τών οικοπέδων τούτων εντός τής ταχθείσης ύπό τοϋ Νόμου 
προθεσμίας.

3) Τής παρ. 3 τοϋ άρθρου 5 τοϋ Ν.Δ. 4546/66 προς τον 
σκοπόν παροχής νέων προθεσμιών είς τήν Διοίκησιν προς 
χαρακτηρισμόν χώρων, έφ’ ών ύφίστανται παραπήγματα 
ώς τελούντων προσωρινώς ύπό τήν διαχείρισιν τοϋ 'Υπουρ
γείου, έπί τώ τέλει όπως παρασχεθή είς τό Δημόσιον ή 
εύχέρεια εφαρμογής προγραμμάτων στεγάσεως τών έπί 
τών ώς άνω χώρων διαβιούντων παραπηγματσύχων.' ·■'

4 )· Τής παραγράφου 2-τοϋ άρθρου μόνου τοϋ Β.Δ. 599/ 
62 άφορώσης είς τήν νομιμοποίησή έκδοθέντων τίτλ.ων, 
ύπό Οικοδομικών, Συν/σμών Αστών Προσφύγων, ίνα 
ούτω καταστή δυνατή ή νομιμοποίησις οριστικών τίτλων 
πλείστων όσων παραχωρησιούχων έκ τών έν λόγω Συνε
ταιρισμών, οΐτινες δέν είχον προσέλθει έντός τών όρισθεισών 
προθεσμιών διά τήν νομιμοποίηση» τών έν λόγω τίτλων, 
καθόσον έθεώρουν_ τούτους - ισχυρούς- άπό—τής έκδόσεώς 
των. τ

5) Τής παραγράφου 3 τοϋ άρθρου 1 τοϋ ύπ’ άριθμ. 
600/62 Β. Δ/τος άφορώσης εις τήν προθεσμίαν ύποβολής 
αίτήσεως διά τήν νομιμοποίηση» γενρμένων ύπό Οικοδομικών 
Συνεταιρισμών ’Αστών Προσφύγ w παραχωρήσεων (διά 
προσωρινού τίτλου) προς τακτοποίηση» τούτων,' κάί »

6) τής παραγράφου 2 τοϋ άρθρου 2 τοϋ αυτού ώς 
άνω ύπ’ άριθμ. 600/62 Β.- Δ/τος άφορώσης είς τήν προ
θεσμίαν ύποβολής αίτήσεως νομιμοποιήσεως προσωρινών 
παραχωρήσεων άκινήτων Όρεστιάδος, προς τακτοποίηση» 
καί τών έκ τούτων έκκρεμουσών είσέτι ύποθέσεων».

ε) Διά τοϋ άρθρου 5 άντικαθίσταται τό άρθρον 10 τοϋ 
Ν.Δ. 266/1974 οπερ έχει ώς άκολούθως :

Προς έπίλυσιν τοϋ ούτω δημιουργηθέντος προβλήματος 
προτείνεται ή διάταξις τοϋ άρθρου 2 ΐνα καταστή δυνατή 
τελικώς ή περιέλευσις τής κυριότητος τών οικοπέδων είς 
τούς π’υχόντας στεγαστικής άποκαταστάσεως δικαιούχους.* 

γ) Διά τοϋ άρθρου 3 έπεκτείνονται αί διατάξεις τών παρ. 1, 
2 καί 3-τοϋ άρθρου 94 τοϋ Β.Δ. 330/60 ώς αύται άντικατε- 
στάθησαν διά τοϋ άρθρου 9 τοϋ Ν.Δ. 266/74 αί άναφερό- 
μεναι είς τήν ρύθμισιν τών κατεχομένων αυθαιρέτους άνευ 
νομίμου τίτλου κρατικών προσφυγικών οικημάτων ύπό δι
καιούχων προσφύγων, καί έπί τών αύθαιρέτως κατεχομένων 
οικοπέδων προς τακτοποίηση» καί τών περιπτώσεων τού
των.

Σημειωθήτω ότι ή άντικατασταθεΐσα διά τής παραγράφου 
1 τοϋ άρθρου 9 τοϋ 266/74 Ν.Δ/τος άντίστοιχος διάταξις 
τοϋ άρθρου 94 τοϋ ύπ’ άριθμ. 330/60 Β.Δ/τος άφεώρα είς 
«Κρατικά ’Ακίνητα».

δ) Διά τής παραγράφου 1 τοϋ ά.ρθρου 4 παρατείνονται 
άφ’ ής έληξαν καί δι’ εν είσέτι έτος άπό τής πρώτης τοϋ έπο- 
μένου τής δημοσιεύσεως τοϋ προτεινομένου νόμου μηνός 
αί διά τοϋ άρθρου 6 τοϋ Ν.Δ/τος 944/71 όρισθεΐσαι προθε- 
σμίαι :

1) Τής παρ. 1 τοϋ άρθρου 81 καί τής παρ. 2 τοϋ άρθρου 86 
τοϋ Β.Δ. 330/60 «περί κωδικοποιήσεως τής περί άποκατα
στάσεως τών άστών προσφύγων νομοθεσίας Ν. 2044/52» 
προς τακτοποίηση» ένίων περιπτώσεων οικογενειών αύ
θαιρέτως καταλαβουσών κρατικά οικόπεδα καί οικήματα 
αίτινες διά διαφόρους λόγους δέν ύπέβαλον αϊτησιν παρα
χωρήσεως τούτων έντός τής προβλεπομένης ύπο τοϋ νόμου 
προθεσμίας καίτοι κατέχουν ταϋτα πρό τοϋ έτους 1950.

«Ή κατά τάς διατάξεις τοϋ άρθρου 9 τοϋ παρόντος 
άρμοδιότης τοϋ 'Υπουργείου Κοινωνικών 'Υπηρεσιών διά 
τήν έκδοσιν οριστικών τίτλων κυριότητος (παραχωρητηρίων) 
έπί προσφυγικών άκινήτων διατηρείται μέχρι τής 31.12.74. 
’Από 1ης ’Ιανουάριου 1975 ή άναγνώρισις κυριότητος έπί 
τών ώς άνωτέρω άκινήτων ένεργεΐται συμφώνως τώ άρθρω 
70 τοϋ Κοϋδικος Πολιτικής Δικονομίας.

Ή διάταξις αύτη δέν παρέσχεν είς τούς ένδιαφερομένους 
επαρκή χρόνον ΐνα έπιδιώξουν τήν έκδοσιν τών παραχωρητη
ρίων τών διεκδικουμένων άκινήτων άπ’ ευθείας ύπό τής 
Διοικήσεως βάσει τοϋ προϊσχύσαντος καθεστώτος καί 
άποφύγουν τήν προσφυγήν των είς τά τακτικά δικαστήρια 
διά τήν άναγνώρισιν τής κυριότητος όπου ή σχετική διαδικασία 
είναι μακρά καί δαπανηρά.

'Ωσαύτως ύπό τής ώς άνω διατάξεως δέν καθορίζεται 
ή περαιτέρω, μετά τήν άναγνώρισιν τής κυριότητος, δια
δικασία διά τήν άπόκτησιν τοϋ τίτλου κυριότητος άκϊνήτου, 
ήτοι ό τρόπος προσδιορισμού τοϋ άκϊνήτου διά τών κτημα- 
τολογικών του στοιχείων ό καθορισμός τοϋ τιμήματος, 
ό τρόπος είσπράξεώς του ή υπηρεσία ήτις θά έκδοση τον 
τίτλον ο όποιος θά μεταγραφή κλπ.

Διά τήν τακτοποίηση» τών θεμάτων τούτων προτείνεται 
ή άντικατάστασις ολοκλήρου τοϋ προαναφερθέντος άρθρου 10 
ώς κατωτέρω :

«1. 'Η κατά τάς διατάξεις τοϋ άρθρου 9 τοϋ παρόντος 
άρμοδιότης τοϋ 'Υπουργείου Κ’οιν. 'Υπηρεσιών διά τήν 
άναγνώρισιν κυριότητος καί τήν έκδοσιν οριστικών τίτλων 
(παραχωρητηρίων) έπί προσφυγικών άκινήτων διατηρείται 
μέχρι τής 31.12.1978.



2. ’Από 1ης ’Ιανουάριου 19/9 ή άνχγνώρισις κυριότητος 
των ανωτέρω ακινήτων ένεργεϊτχι συμφώνως τω άρθρω 

70 τοΰ Κωδικός Πολιτικής Δικονομίας, οί δέ όρισττκοί τί
τλοι (παραχωρητήρια) έκδίδονται ύπό τοΰ 'Υπουργείου 
Κοινωνικών 'Υπηρεσιών έπ’ όνόματι τών άναγνωοισθέντων 
διά "ή? δικαστικής άποφάσεως κυρίων.

3! Ακίνητα περί ών ή ανωτέρω παρ. 1 διά τα όποια 
ότίστανται τελεσίδικοι δικαστικαί άποφάσεις άναγνωρίσεως 
κύϊΐότητος παραχωροΰνται όριστικώς εις τούς διά τής άπο- 
σάσεως ταύτης άναγνωρισθέντας κυρίους.

’Εκκρεμείς δίκαι 7τερί τών έν λόγω άκινήτων καταρ- 
•-οϋνται έπί τών σχετικών δέ υποθέσεων ή Διοίκησις εκδίδει 
τά οικεία παραχωρητήρια κατά την παράγραφον 1 τοΰ πα- 
εόντος άρθρου».

στ) Διά τοΰ άρθρου 6 αντικαθίσταται ή διάταξις τοΰ 
δευτέρου εδαφίου τής παρ. 3 τοΰ άρθρου 6 τοΰ Β.Δ. 775/64 
εχουσα ώς ακολούθως :

«Ή αξία παραχωρουμένου οικοπέδου ή ιδέα τοΰ ποσοστοΰ 
αΰτοΰ ΐσοΰται πρός τήν κατά τον χρόνον τής παραχωρήσεως 
τρέχουσαν αξίαν αΰτοΰ.

Ή αξία τών οΐκοπεδικών εκτάσεων κατά τον χρόνον τής 
έγκρίσεως εφαρμογής στεγαστικοΰ προγράμματος, συνυπο- 
λογιζομένης καί της άνατιμήσεως λόγω εντάξεων εις σχέ- 
διον πόλεως, οίκοπεδοποιήσεως καί έκτελέσεως επ’ αυτών 
έργων υποδομής πρός άξιοποίησίν της, δύναται να έξο- 
φλη ή υπό τών άποκαθισταμένων στεγασττκώς δικαιούχων 
μειωμένης εισοδηματικής ικανότητας, έφ’ όσον ή παραχώ- 
ρησις πραγμάτοποιηθή εντός εύλογου χρόνου άπό τής ένάρ- 
ξεως έφαρμογής τοΰ προγράμματος.

Μετά παρέλευσιν σημαντικοΰ χρόνου, καθ’ ον μεσολαβούν 
άνατίμησις τής άξιος. τής γης, έπέκτασις τοΰ σχεδίου πό
λεως καί έτεροι παράγοντες, ή τρέχουσα άξια διαμορφώνεται 
εις επίπεδα τοιαΰτα ώστε οί άποκαθιστάμενοι νά εύρίσκωνται 
εις πλήρη οικονομικήν άδυναμίαν νά άνταποκριθοϋν εις την 
εςόφλησίν της, έν δψει μάλιστα καί τής ΰποχρεώσεώς των 
πρός άνέγερσιν έπ’ αΰτοΰ κατοικίας.

Συνεπώς θεωρείται ώς μέτρον κοινωνικής παροχής ή 
εκπτωσις κατά ποσοστόν μέχρι 50 % έπί τής τρεχούσης 
αςιας χρεούσεως τών οικοπέδων έφ’ όσον ή άνατίμησις είναι 
υπέρογκος, δι’ δ καί προτείνεται ή άντικατάστασις τής ώς 
είρηται διατάξεως ώς κατωτέρω, ίνα παρασχεθή ευχέρεια εις 
τον αρμόδιον έπί τής Κοινωνικής Πολιτικής 'Υπουργόν 
Κοινωνικών 'Υπηρεσιών ίνα προβαίνη εις τοιαύτας μειώσεις 
άνχλόγως πρός τάς ύφιστχμένας είδικάς συνθήκας είς τάς 
εκάστοτε περιπτώσεις.

«Ή άξια τοΰ παραχωρουμένου οικοπέδου ή ίδανικοΰ μερι- 
οιου αΰτοΰ, καθορίζεται είς την κατά τόν χρόνον τής παρα- 
χωρήσεως τρέχουσαν τοιαύτην δυναμένην νά μειοΰται μέχρι 
τοΰ ήμίσεος (50%) αύτής. Τό ποσοστόν τής μειώσεως καθο-“ 
ριζεται κατά οικισμόν ή όμάδα οικισμών δι’ άποφάσεως τοΰ 
'1 πουργοΰ Κοινωνικών 'Υπηρεσιών έκδιδομένης έφ’ άπαξ 
μετά γνώμην τοΰ κατά τό άρθρον 14 τοΰ παρόντος Συντο
νιστικού Συμβουλίου Στεγάσεως».

ζ) 'Υπό τών διατάξεων τοΰ Π.Δ. 228/74 προβλέπεται ότι 
οί πίνακες δικαιούχων στεγάσεως οί καταρτιζόμενοι βάσει 
τών διατάξεων τοΰ Β.Δ. 775/64 «περί κωδικοποιήσεως τών 
οιατάξεων περί λαϊκής κατοικίας» ισχύουν έπί μίαν διετίαν 
μετά την παρέλευσιν τής οποίας άναθεωροΰνται ώς πρός 
“ούς μη τυχόντας έν τω μεταξύ κρατικής στεγαστικής, 
συνδρομής. -

Διά τών διατάξεων τοΰ άρθρου 7 τοΰ προτεινομένου νόμου 
ορίζεται ότι έξαιροΰνται εκ τής ώς ανωτέρω άναθεωοήσεως 
οι πίνακες δικαιούχων τών μελών τών οικοδομικών συνεται
ρισμών Λαϊκής Κατοικίας τών συνιστωμένων καί λειτουρ- 
γούντων βάσει τών διατάξεων τοΰ άρθρου 3 τοΰ ώς είρηται 
υ—’ άριθμ. 775/64 Β.Δ. 'Ωσαύτως όρίζεται ότι ώς κρίσιμος 
χρόνος καθ’ δν θά πρέπει νά συντρέχουν αί προϋποθέσεις 
υπεο τών αελών τών οίκοδοαικών συνεταιοισαών Λ οίκτε

Κατοικίας διά την άναγνώρισίν των ώς δικαιούχων λαμβά- 
νεται ή χρονολογία υποβολής τής αΐτήσεως βάσει τοΰ άρθρου 
41 τοΰ Β.Δ. 775/64.

Τοΰτο καθίσταται άπαραίτητον έπί τώ λόγω ότι οί συνε
ταιρισμοί μετά την άναγνώρισίν τοΰ δικαιώματος τών δικαι
ούχων μελών των καί συμφώνως πρός την προγραμματικήν 
άπόφασιν μεριμνούν έξ ολοκλήρου διά την οικιστικήν άξιο- 
ποίησιν τών πρός πχραχώρησιν κρατικών έκτάσεων έπι- 
βαρυνόμενοι μέ τάς άπχιτουμένας σχετικάς δα—άνας αίτινες 
προέρχονται έκ τής οικονομικής συνεισφοράς τών πρός 
άποκατάστασιν δικαιούχων μελών των καί δεν είναι ορθόν 
ν’ άποκλεισθοΰν διά τής άναθεωρήσεως μέλη άτινα συμμετεί
χαν είς τήν δαπάνην άξιοποιήσεως τής έκτάσεως πλήν όμως 
κατά τήν διανομήν τών οικοπέδων ήτις συνήθως συντελεΐται 
μετά πάροδον πολλών έτών λόγω τών διαδικασιών άποκτή- 
σεως τής έκτάσεως, οίκοπεδοποιήσεως ταύτης, κληρουσεως 
τών οικοπέδων καί έκδόσεων τών παραχωρητηρίων, δεν 
έχουν τάς νομίμους προϋποθέσεις.

η) ’Επί σκοπώ έπαγγελματικής έξυπηρετήσεως τών 
έγκαθισταμένων είς νέους άγροτικούς οικισμούς ή κατ’ έπέ- 
κτασιν υφισταμένων τοιούτων, πέραν τής στεγαστικής των 
άποκαταστάσεως (ήτις σήμερον συνίστατχι είς τήν πχραχώρη- 
σιν οικοπέδου καί δανείου δι’ άνέγερσιν έπ’ αύτοΰ κατοικίας 
ή τήν παραχώρησιν οικήματος μετά τοΰ έφ’ ού τούτο οικο
πέδου), καθίσταται άναγκαΐον όπως έξασφχλισθή πρός τοΰς 
στεγασθέντας, καί άνάλ,ογος κατά περίπτωσιν οίκοπεδικός 
χώρος διά τήν έγκατάστασιν βοηθητικών άγροτικών κτι- 
σμάτων, έφ’ όσον ύφίστανται διαθέσιμοι χώροι.

Πρός κάλυψιν τής έν λόγω άνάγκης προτείνεται ή τό πρώ
τον θεσπιζομένη διάταξις τοΰ άρθρου 8.

θ) Διά τών άρθρων 9 καί 10 διαγράφονται τά χορηγηθέντα 
δάνεια πρός θεομηνιοπλήκτους, άτινα ένεσωματώθησαν έπί 
άνεγερθείσης ή έπισκευασθείσης κατοικίας ή οποία όμως λόγω 
μεταγενεστέρας θεομηνίας κατεστράφη ή εύρίσκεται έπί 
χώρου κριθέντος έν συνεχεία ώς άκαταλλήλου ή ώς άναγ- 
καιοΰντος διά τήν έκτέλεσιν Κρατικών έργων.

Είδικώτερον :
(1) Διά τής έν παραγράφω 1 τοΰ άρθρου 9 διατάξεως, 

διαγράφονται τά χορηγηθέντα ύπό τής ’Εθνικής Κτηματικής 
Τραπέζης τής Ελλάδος δάνεια τόσον τή έγγυήσει τοΰ ' Ελλη
νικού Δημοσίου βάσει συμβάσεων χρηματοδοτήσεως ύπο- 
γραφεισών μεταξύ αύτοΰ, τής Τραπέζης τής Ελλάδος, 
καί τής Κτηματικής Τραπέζης τής 'Ελλάδος, ότον 
καί οιά λογάρι ατμόν καί χρηματοδοτήσει τοΰ 'Ελληνι
κού Δημοσίου έκ γενικών πόρων καί έκ Δημοσίων ’Επεν
δύσεων βάσει τής άπό 2.9.1953 συμβάσεως μεταξύ τοΰ 
Ελληνικού Δημοσίου καί τής ’Εθνικής Κτηματικής Τρα
πέζης τής Ελλάδος πρός πληγέντας έκ σεισμών ή ετέρων 
θεομηνιών διά τήν στεγαστικήν αύτών άποκατάστασιν, έφ’ 
όσον αί διά τών δανείων τούτων άνεγερθεϊσαι ή έπισκευα- 
σθεΐσαι κατοικίαι κατεστράφησαν έκ μεταγενεστέρων θεο
μηνιών, οί δέ ίδιοκτήται των διά τήν χύτην αιτίαν, μέχρι τής 
χρονολογίας καθ’ ήν θέλει δημοσιευθή τό προτεινόμενον σχέ- 
διον Νόμου, έλαβον διά δευτέραν φοράν στεγαστικόν δάνειον 
διά νέαν κατοικίαν παρά τοΰ Δημοσίου ή τη έγγυήσει αύτοΰ, 
ή έκρίθησαν καί άνεγνωρίσθησαν μέχρι τής αύτής χρονολο
γίας δικαιούχοι λήψεως τοιαύτης στεγαστικής συνδρομής.

(2) Διά τής παραγράφου 2 τοΰ άρθρου 9 διαγράφονται
ώσαύτως τά χορηγηθέντα έκ τών αύτών πηγών δάνεια, έφ’ 
όσον αί διά τούτων άνεγερθεϊσαι ή έπισκευασθεΐσαι κατοι- 
κίαι έγκατελείφθησαν όριστικώς ύπό τών δικαιούχων τή 
έντολή τοΰ Κράτους, συνεπεία κατολισθήσεως τοΰ έδάφους 
ή λόγω έκτελέσεως έργων ή έφαρμογής έτέρου κρατικού 
σχεδίου, οί δέ ίδιοκτήται των, μέχρι τής χρονολογίας δημο- 
σιεύσεως τοΰ προτεινομένου σχεδίου Νόμου, έτυχον έκ νέου 
κρατικής στεγαστικής συνδρομής διά νέαν κατοικίαν ή έκρί
θησαν καί άνεγνωρίσθησαν μέχρι τής αύτής χρονολογίας 
δικαιούχοι λήψεως τοιαύτης. '*

(3) Διά τής παραγράφου 1 τοΰ άρθρου 10 προβλέπεται^ 
ότι αί έκ τττ διανεαοrc τών κατά τό noorvo'ifirvov άοθοον
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χορηγηθέντον δανείων δημιουργούμενχι επιπτώσεις θά 
βαρύνουν τον προϋπολογισμόν εξόδων τοϋ Υπουργείου Οικο
νομικών.

(4) Διά της παραγράφου 2 τοϋ άρθρου 10 ορίζεται ότι αί. 
καταβολαί χρηματικών ποσών υπό δικαιούχων, προς έξό-

- φλησιν τών διαγραφομένων διά τοϋ προτεινομένου σχεδίου 
Κόμου δανείων, λογίζονται ώς γενόμεναι προς έξόφλησιν 
τής χορηγηθείσης ή χορηγηθησομένης εις τούτους δευτέρας 
στεγαστικής συνδρομής δι’ άποκατάστασίν των εκ τής έπι- 
συμβάσης μεταγενεστέρως θεομηνίας, άποκλειομένης τής 
επιστροφής τών πέραν τοϋ ΰψους τοϋ δευτέρου δανείου κατα- 
βληθέντων καί ότι ό συμψηφισμός θά διενεργηθή κατόπιν 
αΐτήσεως τοϋ ένδιαφερομένου.

t) Διά τοϋ άρθρου 11 ρυθμίζονται θέματα άνακύψαντα 
κατά την εφαρμογήν τών διατάξεων τοϋ έφ’ άπαξ έκδοθεντος 
ύπ’ άριθμ. 29 άπό 25 Δεκεμβρίου 1969 Β. Δ/τος.

Άγαλυτικώτερον :
(1) Δ ιά κεφαλαίων τής ’Αμερικανικής ’Αποστολής Βοή

θειας καί έπί τή βάσει σχετικών συμβάσεων αυτής μετά τοϋ 
'Ελληνικοϋ Δημοσίου, άνηγέρθησαν, άπό τοϋ έτους 1946 καί 
έντεϋθεν, ύπό τών τέως 'Υπηρεσιών Άνοικοδομήσεως οίκή-

- ματα καί διετέθησαν οΐκόπεδα διά τήν'στεγαστικήν άποκατά- 
στασιν οικογενειών, τών όποιων αί ιδιόκτητοι κατοικίαι 
είχον όλοσχερώς καταστραφή ή ύπέστησαν σοβαρωτάτας 
ζημίας έκ πολεμικών γενικώς γεγονότων, θεομηνιών, ρυμο
τομίας κ.λπ.

(2) 'Η επιλογή, ή άναγνώρισις τοϋ δικαιώματος καί ή
προσωρινή έγκατάστασις τών δικαιούχων εις τά άνεγερθέντα 
οικήματα έγένετο κατόπιν κρίσεως ύπό τών νομίμως συνε- 
στημένων τότε ’Επιτροπών Άνοικοδομήσεως, προεδρευο- 
μένων ύπό δικαστών καί ή έγκατάστασίς των έλαβε χώραν 
βάσει πρωτοκόλλου. ’ ’ - *

Σημειοΰται ότι αί έν τή προηγουμένη παραγράφω συμβά
σεις, προέβλεπον διά τήν οριστικήν παραχώρησιν, τήν έκδο- 
σιν ειδικού νόμου.

(3) Μή ρυθμισθέντος νομοθετικώς μέχρι τοϋ έτους 1962 
τοϋ θέματος, έξεδόθη ή ύπ’ άριθμ. Δ4γ/6373/3210/62 κανο
νιστική άπόφασις τοϋ 'Υπουργού Κοινωνικής Προνοίας, δι’ 
ής καθωρίζοντο αί προϋποθέσεις καί ό τρόπος τής οριστικής 
παρχχωρήσεως τών ύπ’ δψιν ακινήτων καί έν συνεχεία εις 
έκτέλεσιν τής ύπ’ άριθμ. 31/1966 Π Υ Σ ή ύπ’ άριθμ. Δ4γ/ 
8846/1966 Κοινή άπόφασις, δι’ ής ρυθμίζονται τά τής ορι
στικής παραχωρήσεως τών έν λόγω άκινήτων.

Περαιτέρω ή προαναφερθείσα Π.Υ.Σ. έκυρώθη διά τοϋ Α.Ν. 
35/67 έν άρθρω 2 τοϋ όποιου προβλέπεται ή Ικδοσις έφ’ 
άπαξ Β. Δ/τος διά τήν τροποποίησιν κ.λπ. τών διατάξεων 
τών σχετικών μέ τήν ρύθμισιν τών άκινήτων τών άνεγερθέν- 
των ύπό τών τέως 'Υπηρεσιών Άνοικοδομήσεως.

(4) Έξεδόθη ούτω τό έν αρχή Β.Δ/γμα έν ώ έν άρθρω 1 
ορίζεται ότι αί οίκογένειαι δέον νά είναι έγκατεστημένχι είς τά 
προς παραχώρησή άκίνητα κατά τήν δημοσίευση/ τούτου, 
παραχωροϋνται δέ ταϋτα εις α) πολεμοπαθείς κ.λπ., ίδιο- 
κτήτας καταστραφείσης κατοικίας στερουμένους έτέρας ιδιο
κτήτου στέγης καί β) εις μονίμους κατοίκους έν τή πόλει ή 
τώ οΐκισμώ ένθα κεϊται τό προς παραχώρησιν άκίνητον στε
ρουμένους κατά τον χρόνον τής κρίσεως τοϋ δικαιώματος, 
ιδιοκτήτου στέγης ή μή τυχόντας κρατικής στεγαστικής 
άρωγής προς άπόκτησιν τοιαύτης.

(5) Βάσει τών ώς άνω διατάξεων άπεκλείσθησχν τής 
οριστικής παραχωρήσεως άκινήτων καί προσέφυγον εις τό 
Συμβούλιον τής ’Επικράτειας οίκογένειαι διαφόρων κατη
γοριών, έπί τή αιτιολογία ότι διαμένουν μονίμως αλλαχού ή 
διότι έχουν άποκτήσει άλλαχοϋ ιδιόκτητον κατοικίαν, πολλοί 
όμως έκ τούτων άπό τής έγκαταστάσεώς των εις τά άκί
νητα καί έντεϋθεν έδαπάνησαν σημαντικά ποσά διά διαφόρους 
έπί τούτων βελτιώσεις (διασκευάς, έπισκευάς, έπεκτάσεις, 
δενδροφυτεύσεις, περιμανδρώσεις, ανορύξεις φρεάτων κ.λπ.) 
επισκέπτονται τακτικώτατα τον οικισμόν των εις όν σημειω- 
θήτω κατέχουν καί κτηματικήν περιουσίαν καί τοιουτοτρό

πως συνδέονται με τήν γενέτειρά των οίκονομικώς, συναισθη- 
μχτικώς καί κοινωνικώς. -

(67 Διά τών άνωτέρω διατάξεων,' αίτινες έθεσπίσθησαν 
μετά παρέλευσιν εικοσαετίας περίπου άπό τής έγκαταστάσεώς 
τών δικαιούχων είς τά περί ών πρόκειται άκίνητα, ένώ λαμ- 
βάνεται μέριμνα καί τακτοποιούνται τρίτοι μή δικαιούχοι 
έγκατασταθέντες κατόπιν αύθαιρέτων πράξεων (έστω καί 
διά συμβολαιογραφικού προσυμφώνου) ή νομιμοποιούνται 
οί έκ τών τρίτων τούτων άνεγείροντες ίδίαις δχπάναις πλήρη 
έπί τών άκινήτων οικοδομήν, δεν άναγνωρίζονται ώς δικαιού
χοι οριστικής παραχωρήσεως οί νομίμως έγκατασταθέντες 
άπό εικοσαετίας είς τά άκίνητα, οίτινες κατά τό άρθρον 54 
τοϋ Α.Κ. έχουν μόνιμον κατοικίαν τον τόπον έργασίας των.

(7) Ούτω κυρίως οί έν λόγω, ώς έκ τής ίδιότητός των, 
άποκλείεται τελείως νά ύπαχθοϋν είς τάς εύεργετικάς δια.- 
τάξεις περί ών τό δεύτερον έδάφιον τής παρ. 8 τοϋ άρθρου 1 
τοϋ διατάγματος (Β.Δ. 29/70) περί προσωρινής άπουσίας 
άλλαχοϋ.

(8) 'Ωσαύτως διά τοϋ διατάγματος τούτου αποστερούνται 
τής οριστικής παραχωρήσεως τών έν οις νομίμως έγκατε- 
στάθησαν άκινήτων καί οί κατά τήν διαδρομήν ολοκλήρου 
εικοσαετίας άποκτήσ&ντες εντός ή έκτος τοϋ είς όν τό άκί
νητον τούτο οικισμού ιδιόκτητον κατοικίαν. Είς τούτου? 
όμως εϊχεν έδραιωθή τό αίσθημα τής ιδιοκτησίας λόγω τής 
μακράς καί άδιαταράκτου χρήσεως τούτων, διά τά όποια 
έδαπάνησαν, ώς προανεφέρθη σημαντικά ποσά διά τήν 
έπέκτασιν, βελτίωσιν καί συμπλήρωσιν αύτών.

(9) "Οθεν, ύπό τά άνωτέρω δεδομένα, έπιβάλλεται ή 
ρύθμισις τοϋ θέματος ώς προτείνεται διά τών παρ. 1 καί 2 
τοϋ άρθρου 11.

(10) Διά τοϋ άρθρου 2 (παρ. 3) τοϋ ύπ’ δψιν Β. Δ/τος 
τίθενται βραχυχρόνιοι προθεσμίαι, περιορίζουσαι άφ’ ενός 
τήν διοίκησιν διά τήν ρύθμισιν τών θεμάτων τής οριστικής' 
παραχωρήσεως τών περί ών τό διάταγμα άκινήτων καί άφ’· 
ετέρου τούς ύπό κρίσιν, δι’ ύποβολήν αΐτήσεως προς ορι
στικήν παραχώρησιν τών κατεχομένων παρ’ αύτών άκινήτων.

Μετά τήν λήξιν τών προθεσμιών τούτων, παρέμειναν θέ
ματα άνεπίλυτα έπί τώ λόγω ότι άνέκυψαν ένδιάμεσα θέ
ματα (άπαλλοτριώσεις κ.λπ.) χρήζοντα ρυθμίσεως.

Ούτω καθίσταται άναγκαϊον άμα δέ καί σκόπιμον όπως 
αί προθεσμίαι αύται ρυθμίζωνται δι’ 'Υπουργικής άποφά- 
σεως, δι’ δ καί προτείνεται ή διάταξις τής παρ. 3 τοϋ άρθοου 
11.

(11) Διά τών παρ. 4 καί 5 τοϋ αυτού άρθρου 11 παρέχεται 
ή δυνατότης όπως οίκοπεδικχί έκτάσεις διχχειριζόμενχι ύπό 
τής'Υπηρεσίας έφ’ ών οικήματα τέως 'Υπηρεσιών Άνοικοδο- 
μήσεως ευτελούς άξίας, μή πχρχχωρηθέντα είσέτι κατά τάς 
διατάξεις τοϋ Β.Δ. 29/70, χρησιμοποιηθούν είτε διά τήν 
άνέγερσιν πολυωρόφων οικοδομών, δυναμένων νά ικανοποιή
σουν στεγαστικάς άνάγκας καί ετέρων δικαιούχων στεγάσεως 
οικογενειών είτε δι’ ετέρους σκοπούς.

Έν τή περιπτώσει ταύτη οί ήδη έγκατεστημένοι είς τά 
παλαιά οικήματα θά άποκαθίστανται είς νέα τοιαϋτα ύπό τάς 
προϋποθέσεις καί τά ευεργετήματα τά παρεχόμενα διά τών 
διατάξεων τοϋ Β.Δ. 29/70.

ια) Διά τής προτεινομένης διατάξεως τοϋ άρθρου 12 
καταργοΰντχι αί διατάξεις τοϋ άρθρου 5 τοϋ Χ.Δ. 944/71 
καί τοϋ άρθρου 5 παρ. γ τοϋ ύπ’ άριμθ. 330/60 Β.Δ., δι’ 
ών προεβλέπετο ότι α) άποκλείονται τών στεγαστικών προ
γραμμάτων ό άρχηγός ή μέλη τής οικογένειας καταδικα- 
σθέντχ έπί παραβάσει τής Νομοθεσίας περί άσφαλείας τοϋ 
Κράτους καί δεν έχουν καθ’ οίονδήποτε τρόπον νομίμως 
άποκατασταθή καί β) άναστέλλεται ή κρίσις τοϋ στεγαστικοϋ 
δικαιώματος διά τά αύτά άτομα (άρχηγόν ή μέλη τής οικο
γένειας) έφ’ όσον εύρίσκονται έν έκτοπίσει ή έχουν κατά τό 
παρελθόν έκτοπισθή ή αναπτύσσουν δράσιν στρεφομένην 
κατά τοϋ κοινωνικού καθεστώτος καί τής άσφαλείας τοϋ 
Κράτους.



>3) Διά τοϋ άρθρου 13 ορίζεται ότι προκειμένου περί παρα
μεθορίων περιοχών θεωρείται ώς δημοσία ωφέλεια, δι’ ήν 
τ~ι~ζ£—εται ή αναγκαστική άπαλλοτρίωσις ακινήτων, ή 
άποκατάστασις άκτημόνων ή στερουμένων επαρκούς κλήρου 
ί επαγγελματικής ή οικογενειακής στέγης ώς καί ή δημιουρ
γία οικισμών καί τής αναγκαίας υποδομής διά τούς άποκαθι- 
στααένους. Επίσης ορίζεται ώς δημοσία ώφέλεια ή δημιουρ- 
-ια οικισμών διά τούς εργαζομένους εις τάς προβλεπομένας 
·,χ ίδρυθοϋν, βάσει τοϋ Ν. 289/1976, βιομηχανίας, βιοτε
χνίας καί λοιπάς επιχειρήσεις.

Τέλος, διά τοϋ αύτοΰ άρθρου προβλέπεται ή δυνατότης τής 
διά Προεδρικών Διαταγμάτων λήψεως ειδικών μέτρων προ
στασίας τής μητρότητος, τής παιδικής ηλικίας καί τών πολυ
μελών οικογενειών εις τάς παραμεθορίους περιοχάς.

•γ) Διά τοϋ άρθρου 14 συνιστϊται Συντονιστικόν Συμ- 
βούλιον Στεγάσεως εις τό 'Τπουργεΐον Κοινωνικών Υπη
ρεσιών ίνα γνωμοδότη επί παντός θέματος σχέσιν έχοντος 
μέ τά εφαρμοζόμενα προγράμματα στεγάσεως τοϋ Υπουρ
γείου τούτου.

Τά έν λόγω προγράμματα έκτελοϋνται τή συνεργασία τοϋ 
'Υπουργείου Δημ. Έργων, τό όποιον τυγχάνει κατά νόμον 
αρμόδιον διά τό τεχνικόν μέρος τούτων, χρηματοδότου νταϊ~ 
έκ τών Δημ. Επενδύσεων καί διά χρηματοδοτήσεων τής Τρα- 
πέζης τής Ελλάδος έκ τών παρ’ αυτή καταθέσεων τών κε
φαλαίων τών ’Οργανισμών προς την ’Εθνικήν Κτηματικήν 
Τράπεζαν τής Ελλάδος τή έγγυήσει τοϋ Ελληνικού Δημο
σίου καί είναι έντεταγμένα εις τά γενικώτερα π/ -.ίσια τής 
οικονομικής άναπτύξεως τής χώρας.

Συνέπεια τούτου είναι άναγκαϊος δ συντονισμός τής 
δραστηριότητος τών Υπουργείων Συντονισμού- Προγραμ
ματισμού, Κοινών. 'Υπηρεσιών καί Δημ. Έργων καί ή 
συνεχής συλλογική εργασία τούτων διά τήν λήψιν άποφάσεων 
έπί θεμάτων κοινωνικής πολιτικής ζωτικής σημασίας 
καί γενικωτέρου ενδιαφέροντος ώς είναι ή μεταφορά ή μή

ενός οικισμού ή θέσις έγκαταστάσεως ή συγκεντρώσεως 
οικισμών, τό σύστημα άνοικοδομήσεως τών κατοικιών άναλό- 
γως τών κατηγοριών στεγαζομένων, τό είδος τής παρεχόμενης 
στεγαστικής αρωγής τό ύψος ταύτης οί προς άπαλλοτρίωσιν 
χώροι διά τήν εφαρμογήν τών στεγαστικών προγραμμάτων, 
ή μορφή τών προγραμμάτων αί κατηγορίαι τών ένταχθησο- 
μένων εις τό πρόγραμμα κλπ.

Διά τήν άντιμετώπισιν τών θεμάτων τούτων λόγω τής 
ιδιαιτέρας σημασίας των καί τοϋ συσχετισμού των μέ τήν οι
κιστικήν καί οικονομικήν άνάπτυςιν τής χώρας, απαιτούνται 
συνήθως κατά τήν κειμένην στεγαστικήν νομοθεσίαν (άρ- 
θρον 16 Ν: 4467/65, Β. Δ. 46/65) κοιναί άποφάσεις τών 
άνωτέρω 'Υπουργείων.

Διά τά άνωτέρω κρίνεται αναγκαία ή σύστασις τού έν 
λόγω Συμβουλίου, καθ’ όσον ή λειτουργία τούτου’ θά συμβάλη 
άποφασιστικώς εις τήν καλλιτέραν μελέτην καί θεμελίωσιν 
τών προγραμμάτων, τήν ταχεϊαν έξέτασιν καί έπίλυσιν 
τών έμφανιζομένων προβλημάτων διά τής άνταλλαγής 
τών απόψεων μεταξύ τών άρμοδίων υπηρεσιακών παραγόν
των, τήν λεπτομερειακήν έρευναν τών διαφόρων θεμάτων 
καί τήν προώθηση/ τών ορθών λύσεων καί γενικώς εις 

-τήν-λήψιν ορθολογικών άποφάσεων διά- τήν- άντιμετώπισιν 
τού κοινωνικού προβλήματος τής έξασφαλίσεως υγιεινής 
καί καταλλήλου κατοικίας εις τάς χαμηλάς εΐσοδηματικάς 
τάξεις τού Ελληνικού Λαού.

Ούτως έχει τό προτεινόμένον σχέδιον νόμου δι’ 0 καί 
παρακαλοϋμεν όπως περιβάλητε τούτο διά τής ψήφου σας.

~ Έν Άθήναις τη 7 ’Ιανουάριου 1977 
Οΐ 'Υπουργοί

Συντονισμού
ΠΑΝ. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ

Κοιν. 'Υπηρεσιών
ΚΩΝ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΑΟΣ

Οικονομικών
Ε. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ

“■ Δημ. Έργων
" ΧΡ. ΣΤΡΑΤΟΣ


