
σχεδίου Νόμου «περί στεγαστικής άποκαταστάσεως των
πλτνέντων έκ σεισμών κατά τήν χρονικήν περιοόον των
ετών 1972·'- 1976».

Προς τήν Βον/.ην τών 'Ελλήνων
Κατά τά έτη 1972 καί εντεύθεν, έπισυνέβησαν εί: όιαφο- 

οουε περιοχάς της χώρας σεισμοί, οίτινες έσχον ως συνε- 
ίτειαν τήν ολικήν ή μερικήν καταστροφήν 7.500 οικιών κατα 
προσέγγισιν.

Έκ των διαφόρων περιοχών της ’Επικράτειας αι σοβαρω- 
τεεον πληγεΐσαι ήσαν οί Νομοί Αιτωλίας - Ακαρνανίας και 
Βοιωτίας, οίτινες καί αριθμούν τό / 0% τών πληγεισών 
κατοικιών.

'Η στεγαστική άποκατάστασις τών εκ τών ως άνω σει
σμών καταστασών αστέγων οικογενειών, μεριμνη τοϋ 
Κράτους, θεωρείται άφ’ ενός μεν αναγκαία, διότι το πλεϊ- 
στον τούτων ανήκει εις χαμηλού εισοδήματος οικογένειας, 
άδυνατούσας ν’ ανεγείρουν ή νά έπισκευάσουν ίδίαις δαπα- 
ναις τήν κατοικίαν των, άφ’ έτέρου δέ επείγουσα, καθ’ όσον 
δέον νά παραμείνουν εις τον τόπον τής επαγγελματικής 
των άπασχολήσεως οί πληγέντες εις τάς έστίας των, οίτινες 
άνήκουν σχεδόν έξ ολοκλήρου εις -τήν άγροτικήν τάξιν.

Δέον νά έπισημανθή ένταϋθα, ότι, ή κατά τάς μέχρι 
σήμερον ίσχυούσας διατάξεις άποκατάστασις τούτων, θά 
^πραγματοποιείτο μετά”τήν όλοκλήρώσιν τής “στεγάστίκής 
άποκαταστάσεως τών 57.000 περίπου οικογενειών πλη
γεισών έκ θεομηνιών κατά περιόδους προγενεστέρας τοϋ
έτους 1972. ‘ . ν

*Η τυχόν όμως καθυστέρησις τής στεγαστικής άποκατα
στάσεως τών ώς άνω οικογενειών, θά είχεν ώς συνέπειαν, 
τήν, συν -τη πάρόδω τοϋ χρόνου, έγκατάλειψιν τών οικισμών 
ένθα αί πληγεΐσαι κατοικίαι, τήν έρήμωσιν τής υπαίθρου· 
νομών, τινων καί τήν συσσώρευσιν τοϋ πληθυσμοϋ είς τάς 
αστικά κέντρα με δυσμενείς οίκονομικάς καί κοινωνικάς 
επιπτώσεις. . ...·. . .. <· ■ -.· · .; · · ·.

"Ενεκεν τούτου κρίνεται έπιτακτική ή ανάγκη ταχείας 
στεγαστικής άποκαταστάσεως τών κατά τά προεκτεθέντα 
καταστάντων άστέγων. '.

Ούτω διά τοϋ προτεινομένου προς ψήφισιν σχεδίου Νόμου, 
σκοπεΐται ή άντιμετώπισις καί ρύθμισις τοϋ προεκτεθέντος 
θέματος διά συνδυασμού διαφόρων τρόπων καί' μέτρων στε
γαστικής άποκαταστάσεως καί παραλλήλου προσωρινής 
έ/ισχύσεως διά προσωπικού τών άσχοληθησομένων μέ τό 
άντικείμενον τούτο ‘Υπηρεσιών, όπου το:αύτη' άνάγκη 
παρίσταται ή καί.συστάσεως ειδικών ‘Υπηρεσιών.

Είδικώτερον διά τοϋ προτεινομένου σχεδίου Νόμου δρί- 
ζονται κατ’ άρθρον τά άκόλουθα : ·

1. Διά τοϋ άρθρου 1 ορίζεται ότι ή μέριμνα διά τήν άπο- 
κατάστασιν τών έκ σεισμών πληγέντων άνήκει εις τά 
‘Υπουργεία Κοινωνικών ‘Υπηρεσιών καί Δημοσίων Έργων, 
προσδιορίζεται ή μέριμνα καί ό σκοπός ταύτης καί καθορί
ζονται αί άρμοδιότητες τών προμνησθέντων ‘Υπουργείων, 
διά τήν συντέλεσιν τού έπιδιωκομένου σκοπού.

Διά τοϋ αύτοϋ άρθρου προβλέπεται ή διά κοινής άποφά- 
σεως τών ‘Υπουργών Συντονισμού Προγραμματισμού, 
Οικονομικών, Κοινωνικών ‘Υττηρεσιών καί Δημοσίων Έρ
γων συγκρότησις Επιτροπής υπό τον τίτλον Συντονιστική 
Επιτροπή Άποκαταστάσεως Σεισμοπλήκτων, ήφις θά έχη 
ώς έργον τον συντονισμόν τής δράσεως τών ‘Υπηρεσιών τών 
συναρμοδίων ‘Υπουργείων.

Εις τήν' Επιτροπήν ταύτην ·5ά μετέχουν εκπρόσωποι τών 
προαναφερ-δ-έντων τεσσάρων ‘Υπουργείων.

’Ωσαύτως ορίζεται, ότι τό πρόγραμμα τής στεγαστικής 
άποκαταστάσεως τών πληγέντων έκ τών σεισμών -5ά έγκρί- 
νεται 2ιά κοινής άποφάσεως τών ϊύο συναρμοϊίων Υπουργών 
Κοινωνικών ‘Υπηρεσιών καί Δημοσίων Έργων.

_____  *- ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ 2. Διά τοϋ άρθρου 2 παρ. 1 καθορίζεται τό είδος τής 
χορηγούμενης ύπό τοϋ Κράτους στεγαστικής συνδρομής, 
ήτις δύναται νά συνίσταται εις τήν δανειοδότησιν προς άγο- 
ράν έτο-ίμης οικίας ή έπαγγελματικής στέγης ή άνέγερσιν έκ
νέου ή επισκευήν τών ίλαίεισών τοιούτων. Προσέτι εν τή αυτή 
παραγράφω παρέχεται ή δυνατότης, έν περιπτώσει άκα- 
ταλληλότητος τοϋ υφισταμένου οικοπέδου, νά παραχωρήται
κρατικόν τοιοϋτον. ”3—10·___

Ωσαύτως είναι δυνατόν νά χορηγήται πρόσθετον ποσόν 
διά. τήν μερίμνη τοϋ δικαιούχου άγοράν οικοπέδου, έφ’ όσον
τό υφιστάμενον τοιοϋτον, είναι άκατάλληλον καί δεν ύφί- 
σταται διαθέσιμον κρατικόν οίκόπεδον προς παραχώρησιν.

Πέραν τοϋ δανείου είναι δυνατόν νά χορηγήται συμπλη-
ρωματικώς δωρεάν άρωγή, ήτις ή καί αυτό τούτο τό δάνειον 
έν όλω ή έν μέρει θά δύναται νά αντικαθίσταται διά τής χορη- 
γήσεως οικοδομικών υλικών ώς έν παρ. 2 τοϋ αύτοϋ άρθρου
* ·γορίζεται.

Έν τή παραγράφω 2 τοϋ αύτοϋ άρθρου ορίζεται οτι διά 
κοινών άποφάσεων τών ‘Υπουργών Συντονισμού καί Προ
γραμματισμού, Οικονομικών Κοινωνικών ‘Υπηρεσιών καί 
Δημοσίων Έργων, καθορίζονται τά τοϋ ύψους τοϋ δανείου 
καί έπιτοκίου, ό χρόνος καί ό τρόπος έξοφλήσεως τούτου, τό 
ποσόν τοϋ έντοκου καί τοϋ άτοκου μέρους, ώς καί τό είδος 
τών οικοδομικών υλικών. Ή τοιαύτη ρύθμισις άποβλεπει 
είς τήν παροχήν δυνατότητος μεταβολής τών στοιχείων τού
των, άναλόγως τών έκάστοτε κρατουσών συνθηκών.

’ Έν τή παραγράφω 3 καΟιερόϋταϊ ό>ς σύστημα στεγαστι
κής άποκαταστάσεως τών πληγέντων έκ τών σεισμών, κυ
ρίως ή αύτοστέγασις καί ορίζεται ότι ό χαρακτηρισμός τοϋ 
μεγέθους τών ζημιών, ή δυνατότης τής έπισκευής ή μή τής 
οικοδομής ώς καί τό ύψος τής δαπάνης έπισκευής, βεβαιοϋν- 
ται παρά τής άρμοδίας. ‘Υπηρεσίας τοϋ ‘Υπουργείου Δημο
σίων Έργων.

Έν παραγρ. 4 παρέχεται ή εύχέρεια έφαρμογής καί έτέ
ρου τρόπου στεγάσεως, οσάκις έκ τών περιστάσεων θά ήτο 
τούτο άναγκαΐον. .

3. Έν τώ άρθρω 3 καθορίζονται τά κριτήρια άναγνωρί- 
σεως τών δικαιούχων στεγαστικής συνδρομής. Έν παρα
γράφω 1 ορίζεται, ότι δικαιούχοι τυγχάνουν οί κατά τον 
χρόνον τής θεομηνίας μονίμως διαμένοντες έν τώ οίκισμώ 
ίδιοκτήται πληγέντος άκινήτου, χρησιμοποιουμένου διά 
κατοικίαν ή άσκησιν έπαγγέλματος.

Έν τή παρ. 2 ορίζεται, οτι έφ’ όσον κατεστράφησαν πλείο- 
να τοϋ ενός άκινήτου τοϋ αύτοϋ ιδιοκτήτου, μονίμως διαμέ- 
νοντος έν τώ οίκισμώ, ή άρωγή θά παρέχεται διά τήν άνέ- 
γερσιν μιας μόνον οικοδομής. ‘Ο έν λόγω περιορισμός δεν 
ισχύει διά τάς περιπτώσεις έπισκευών οικοδομών πλειό- 
νων τής μιας, έστω καί άν αυται συντρέχουν μετά όλοσχερώς 
καταστραφείσης τοιαύτης.

Έν παρ. 3 ορίζεται, ότι έπιτρέπεται ή χορήγησις στε
γαστικής συνδρομής είς τούς δυνάμει τοϋ παρόντος άνα- 
γ/ωριζομένους δικαιούχους, προς συμπλήρωσε·/ ληφθείσης 
ήδη έτέρας τοιαύτης παρ’ άλλου Κρατικού Φορέως, ήτις 
υπολείπεται τής κατά τον παρόντα νόμον χορηγουμένης.

4. Διά παρ. 1 τοϋ άρθρου 4 ορίζεται, ότι ή άρωγή χορη
γείται διά τήν άνέγερσιν έντός ■ τοϋ πληγέντος οικισμού 
άντισεισμικής οικοδομής ή την αντισεισμικήν έπισκευήν 
βλαβείσης τοιαύτης.

Κατ’ έξαίρεσιν εΐ'/aj δυνατή ή είς έτερον οικισμόν τοϋ 
Νομού χρησιμοποίησις τής στεγαστικής άρωγής, κατόπιν 
άποφάσεως’τοϋ οικείου Νομάρχου μετά γνώμην τοϋ Νομαρ
χιακού Συμβουλίου Κοινωνικών ‘Υττηρεσιών, έξαιρουμενων 
τών άστικών Κέντρων.

Διά κοινής άποφάσεως τών ‘Υπουργών Κοινωνικών ‘Υπη
ρεσιών καί Δημοσίων Έργων δύναται ν’ άποκλεκυνται 
τής άνωτέρω εύχερείας καί έτεροι οικισμοί τοϋ Νομού.

Διά τής παρ. 2 τοϋ αύτοϋ άρθρου ορίζεται,- ότι είς περί- 
πτωσιν κατά τήν όποιαν κρίνεται τεχντκώς άπρόσφορος ή 
άνέγερσις δύο ή πλειόνων συνεχομένων οικοδομών, ή στεγα-



στικη συνδρομή χορηγείται μόνον έφ’ όσον συγκατατεθοΰν 
οί δικαιούχοι είς την συνένωσιν των ιδιοκτησιών των, προ- 
κειμένου ν’ άνεγερθή ενιαία οικοδομή επί των οικοπέδων 
των διά των χ ο ρ η γη θη σ ο μέν ω ν εις αυτούς αρωγών.

'Ομοίως δύναται έπί τή κοινή αιτήσει ενδιαφερομένων 
δικαιούχων νά έπιτραπή ή συνένωσις των στεγαστικών 
αρωγών των, έπί σκοπώ άνεγέρσεως ενιαίας οικοδομής 
έπί οικοπέδου τής επιλογής των.

Εις άμφοτέρας τάς περιπτώσεις αί σχέσεις τών συνιδιο
κτητών θά διέπωνται υπό τών περί ιδιοκτησίας κατ’ ορό
φους διατάξεων.

5. Διά τοϋ άρθρου 5 διευκρινίζεται ό όρος οίκογένειαι 
όσον αφόρα εις την εφαρμογήν τών βάσει τοϋ παρόντος 
νόμου στεγαστικών προγραμμάτων, πρός άρσιν, δυναμένων 
ν’ άνακύψουν αμφιβολιών καί άμφισβητήσεων.

Ούτως έντήπαρ. 1 ορίζεται, οτι οίκογένειαι είναι τό σύνο- 
λον τών κατά τήν ήμερομηνίαν τοϋ σεισμού ύπό τήν αύτήν 
στέγην διαβιούντων έν οικιακή κοινωνία προσώπων των 
συνδεομένων μετά τοϋ φερομένου ώς άρχηγοΰ οικογένειας 
διά γάμου ή συγγενικοΰ βαθμοΰ έξ αίματος ή αγχιστείας 
μέχρι καί τοϋ 4ου βαθμοϋ, ή έξ υιοθεσίας.

Διά τής παρ. 2 καθίσταται δυνατή ή παροχή στεγαστι- 
κής συνδρομής καί εις μεμονωμένα άτομα, έφ’ όσον κατά τον 
χρόνον τής θεομηνίας διετήρουν αποδεδειγμένος ιδιαιτέραν 
καί αύτοτελή οικιακήν έγκατάστασιν. >
: Διά τής παρ. 3 ορίζονται τά τής κληρονομικής διαδοχής 
πρό καί μετά τήν έναρξιν τής λήψεως τής στεγαστικής 
συνδρομής.-

Οδτω μετά τήν έναρξιν τής λήψεως ταύτης, Ισχύουν τά 
τοϋ κοινοΰ κληρονομικού δικαίου, ένω έν περιπτώσει θανά
του τοϋ άρχικοΰ δικαιούχου πρό τής ένάρξεως τής λήψεως, 
δέον νά συντρέχουν έν τώ προσώπω τών κληρονόμων καί αί 
λοιπαί προϋποθέσεις άναγνωρίσεώς των ώς δικαιούχων 
βάσει τοϋ παρόντος.

'Ωσαύτιος ορίζεται, έν περιπτώσει έπικαρπίας ή οίκή- 
σεως, τό δικαίωμα λήψεως τής στεγαστικής συνδρομής, έφ’ 
όσον ό ψιλός κύριος ήθελεν άρνηθή ταύτην ή αμελήσει. >
Λ 6. Τά τής συγκυριότητος ρυθμίζονται έν τώ.άρθρω 6^ 
ένθα έν παρ. 1 άναγνωρίζονται κεχωρισμένως δικαιούχοι 
λήψεως αυτοτελούς συνδρομής οί συγκύριοι, οί άποτελούντες 
κατά τον χρόνον τών σεισμών Βίας οικογένειας. 'Αλλως, ή 
στεγαστική συνδρομή χορηγείται άτό κοινού εις οΰς συγκυρίσυς 
συντρέχουν καί αί λοιπαί προϋποθέσεις τοϋ παρόντος νόμου.

'Ωσαύτως έν παρ. 2 ορίζεται, ότι οί συγκύριοι δύνανται τή 
αιτήσει των νά άναγνωρισθοϋν δικαιούχοι τοϋ άναλογοΰντος 
εις ενα έκαστον τμήματος τής στεγαστικής συνδρομής, έφ’ . 
όσον θά έπεθύμουν νά άνεγείρουν αύτοτελεϊς κατοικίας.

Διά τοϋ έν λόγω άρθρου έπιδιώκεται τόσον ή έπίτευξις 
τής άραιώσεως συνοικουσών οικογενειών, όσον καί ή παρο
χή δυνατότητος εις βουλομένους άμα καί δυναμένους, αύξή- 
σεως τοϋ οικοδομικού πλούτου τής χώρας.

9. Διά τοϋ άρθρου 9 ορίζεται, otl διά κοινών 'Τπουργικώ
άποφάσεων ρυθμίζονται τά τοϋ χρόνου καί τρόπου χορη 
γησεως τής στεγαστικής συνδρομής, ώς καί λοιπαί λεπτό 
μέρειαι έφαρμογής τών_ στεγαστικών προγραμμάτων προ 
κειμένου νά έπιτευχθή εύελιξία καί δυνατότης άναπροσαρ 
μογής των, άναλόγως τών υφισταμένων έκάστοτε συνθηκώ'. 
Π ροκειμένου νά μή άποθαρυνθοϋν τυχόν, έπιθυμοϋντες κο 
δυνάμενοι νά ανεγείρουν ή έπισκευάσουν τήν οικίαν των ε 
ιδίων, ορίζεται, ότι ούτοι 0έν θά στερούνται τοϋ δικαιώματο 
άπολήψεως τής ής δικαιούνται στεγαστικής συνδρομής κατ 
τήν σειράν τής προτεραιότητος, θά απολαύουν δέ καί ούτε 
τών διά τοϋ παρόντος σχεδίου Νόμου προβλεπομένων φορο 
λογικών απαλλαγών, κατά τον χρόνον τής άνοικοδομήσεως 
έπισκευής. ι ·

10. Διά τοϋ άρθρου 10 ρυθμίζονται τά τής χρεώσεως τώ 
χορηγουμένων στεγαστικών αρωγών. Τό παραχωρούμενο 
άκίνητον χρεοΰται εις τρέχουσαν άξίαν, είς ήν περιλαμβά 
νεται ή άξια τοϋ οικοπέδου, τό κόστος κατασκευής τοϋ οίκή 
ματος καί αί δαπάναι συνδέσεως μετά τών δικτύων ύδρεύ 
σεως, ήλεκτροφωτισμοϋ καί άποχετεύσεως.

’Ενταύθα παρέχεται είς τον 'Υπουργόν Κοιν. Ύπηρεσιώ 
ή δυνατότης μειώσεως τοϋ ώς άνω ποσού κατά ποσοστο 
μέχρι 50%, οσάκις ήθελνε κριθή τοΰτο σκόπιμον.

Διά τής παρ. 2 ορίζεται ότι πρός διασφάλισιν τής άπαι 
τήσεως τοϋ Δημοσίου διά τήν χρεουμένην στεγαστική 
συνδρομήν, έγγράφεται έπί τοϋ άκινήτου υποθήκη. Κΐί—

Διά τής παρ. 3 ρυθμίζονται τά θέματα τοϋ τίτλου προ 
έγγραφήν υποθήκης, τής άποδείξεως, έλλείψει τίτλου τη 

_κυριότητος έπί τοϋ είς υποθήκην διδομένου κτήματο 
ύπό δικαιούχου τίνος καί λαμβάνετάι μέριμνα πρός πληρ'ι 
διασφάλ.ισιν τοϋ Δημοσίου.

Έν τή παρ. 4 καθιεροϋται ή κατάρτισις δι’ ιδιωτικοί 
. έγγράφου τής δανειακής συμβάσεως καί αίρονται ώρισμένο 
περιορισμοί προβλεπόμενοι ύπό τοϋ ’Αστικού Κώδικος 
προκειμένου νά άπλουστευθή άλλά καί νά ι διευκολυνθή η 
λήψις τών δανείων. ■« .'.t-'·.

Έν τή παρ. 5 πρός διασφάλισιν τών στεγαζομένων έναν· 
τυχόν άπαιτήσεων τρίτων, ορίζεται, ότι ύφισταμένης τής 
υποθήκης πάσα άπαλλοτρίωσις τοϋ ακινήτου, πλήν τή: 
συστάσεως προικός ύπέρ κατιόντων ή άδελφών, είναι άκυ- 
ρος.

Διά τής παρ. 6 απαιτείται ή προσυπογραφή τοϋ δανει
στικού συμβολαίου ύπό τοϋ κυρίου τοϋ ακινήτου, έφ’ ούΟά 
ένσωματωθή ή στεγαστική συνδρομή είς ήν περίπτωσιν 
τούτο ανήκει εις μέλος τής οικογένειας τοϋ δικαιούχου και 
ούχί είς αύτον τον ίδιον.

11. Διά τοϋ άρθρου 11 ορίζονται τά τών υποχρεώσεων 
τών δικαιούχων καί τά τών κυρώσεων κατά τών παρα
βατών.

Βασική ύποχρέωσις είναι, συμφώνως πρός την παρ. 1, ή 
χρησιμοποίησις τής στεγαστικής άρωγής δι’ όν σκοπόν 
χορηγείται αΰτη.

7. Είς τον αύτόν σκοπόν, ήτοι τήν βελτίωσιν τοϋ οικο
δομικού πλούτου τής χώρας άποβλ.έπει ή διά τοϋ άρθρου 7 
παρεχόμενη δυνατότης χρησιμοποιήσεως τής χορηγούμενης 
άρωγής διά τήν άνέγερσιν νέας οικίας αντί τής έπισκευής 
βλ.αβείσης τοιαύτης.

8. Διά τοϋ άρθρου 8 καθορίζεται ή διαδικασία διά την 
άναγνώρισιν τών δικαιούχων στεγαστικής συνδρομής, ήτις 
προϋποθέτει τήν υποβολήν ύπό τών ένδιαφερομένων αίτή- 
σεως πρός τούτο.

'Η άναγνώρισις τών δικαιούχων λ.αμβάνει χώραν δι’ άπο- 
φάσεως τοϋ οικείου Νομάρχου. Κατά τών έν λ.όγω άποφά- 
σεών «δύναται, συμφώνως τή παρ. 2 νά άσκηθή ένστασις 
ένώπιον τοϋ Νομαρχιακού Συμβουλίου Κοιν. 'Υπηρεσιών.

Διά' τής παρ. 3 ορίζεται, ότι άπόφασις τοϋ 'Υπουργού 
Κοιν. ^Υπηρεσιών θέλχι καθορίσει τάς προθεσμίας ύπο- 
βολής δίκαιολογητικών καί ένστάσεων, ώς καί τάς λ.οιπάς 
λέπτόμερείας άναφορικώς μέ τήν διαδικασίαν άναγνωρί- 
σεως τών δικαιούχων.

Έν περιπτώσει μή τηρήσεως τών ύποχρεώσεων προβλ.έ- 
πεται κατά τήν παρ. 3 ώς κύρωσις, ή έκπτωσις τοϋ περαι
τέρω πρός άρωγην δικαιώματος, δι’ άποφάσεως τοϋ οικείου 
Νομάρχου καί ή είσπραξις ώς δημοσίου έσόδου τοϋ μή 
ένσωματωθέντος ποσού ή τής άξίας τών τυχόν χορηγηθέντων 
ύλ.ικών.

12. Διά τοϋ άρθρου 12 ρυθμίζονται τά τής άποκτήσεως 
τών έκτάσεων τών άνφγκαιουσών διά τήν στέγασιν τών 
σεισμοπλήκτων. Οΰτω διά τών παρ. 1 καί 2 όρίζετ'αι, ότι 
ή άπόκτησις πραγματοποιείται δι’ άπαλλοτριώσεως ή 
αγοράς ή διαθέσεως ακινήτων άνηκόντων εις τό Δημόσιον, 
ιδιαιτέρως μάλιστα έν παρ. 1 τούτου ορίζεται ό τρόπος 
καί ή διαδικασία τής δι’ έξαγοράς κτήσεως καταλλήλων 
έκτάσεων.

Διά τής παρ. 3 προβλ.έπεται όπως Δήμοι, Κοινότητες 
καί λοιπά Νομικά πρόσωπα δύνανται νά παραχωρούν είς τό 
'Υπουργεΐον Κοινωνικών 'Υπηρεσιών δωρεάν έκτάσεις κατά 
παρέκκλ.ισιν τών καταστατικών των διατάξεων.
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Έν παρ. 4 παρέχεται ή δυνατότης υπαγωγής των- ίδιο- 
y-τ-ων άπαλλοτριουμένων ακινήτων εις τδ έφαρμοζόμενον 
σ·:εγαστικδν πρόγραμμα έφ’ όσον ούτοι άφ’ ένός μέν διέ- 
•jiivov έν τω άκινήτω κατά τον χρόνον τής άπαλλοτριώσεως, 

£τέρου δέ, στερούνται έτέρας ιδιοκτήτου κατοικίας.
13. Διά των διατάξεων τοϋ άρθρου 13 καθορίζεται ότι αί 

δαπάναι διά τήν έκτέλεσιν των έν γένει έργων υποδομής των 
οικισμών θά βαρύνουν τάς πιστώσεις, τάς διατεθησομένας 
διά την εφαρμογήν των στεγαστικών προγραμμάτων.

14. Έν τώ άρθρω 14 προσδιορίζονται αΐ πηγαί έξασφαλί- 
σεως τών άπαιτουμένων πιστώσεων καί ή έν γενει διαχει- 
εισις τούτων διά τήν έφαρμογήν τών βάσει τοϋ παρόντος 
έγκρινομένων προγραμμάτων.

Έν παρ. 1 ορίζεται ότι αί άναγκαϊαι πιστώσεις διατίθενται 
έκ τών δημοσίων έπενδύσεων, έκ τοϋ τακτικού προϋπολο- 
γισμοϋ ή καί έξ άλλων πόρων, καί έγγράφονται εις τον προϋ
πολογισμόν τοϋ 'Υπουργείου Καιν. 'Υπηρεσιών. Δυνατόν 
ωσαύτως νά προέρχωνται έκ χρηματοδοτήσεων τής Τραπέ- 
ζης τής Ελλάδος έκ τών παρ. αύτή κατατεθειμένων διαθε
σίμων κεφαλαίων νομικών προσώπων.

Έν τή παρ. 2 ορίζεται, ότι τά τής διαχειρίσεως καί πλη- 
ρωμής δαπανών τοϋ προγράμματος, προερχομένων έκ τών 
ώς άνωτέρω πάρουν, έςαιρεσει τών τοιούτων_τώνπροερ- 
χομένων έξ ειδικών χρηματοδοτήσεων, άνατίθενται διά 
κοινών αποφάσεων τών 'Υπουργών Οικονομικών καί Κοινω
νικών 'Υπηρεσιών εις Τράπεζαν ή ’Οργανισμόν ή Δημοσίαν
tv f 'Ιπηρεσιαν.

Αί δαπάναι αί βαρύνουσαι τάς πιστώσεις έφ-γμογής τών 
βάσει τοϋ παρόντος στεγαστικών προγραμμάτων θά άπο- 
τελοϋν έξοδα τοϋ οικονομικού έτους έκδόσεως τών οικείων, 
ενταλμάτων. - ,

Είδικώς διά τά έκ χρηματοδοτήσεων τής Τραπέζης τής 
Ελλάδος προερχόμενα κεφάλαια, άναγράφεται ότι ταϋτα, 
διατίθενται συμφώνως προς τάς διατάξεις, τοϋ άρθρου 8 
τοϋ Ν.Δ. 1138/72. ·. ...

15. Διά τοϋ άρθρου 15 καί προκειμένου νά έπιτευχθή ό έν 
τροϊμίω τοϋ παρόντος άναφερόμενος σκοπός τής ταχείας 
ΐποκαταστάσεως τών σεισμοπλήκτων, καθορίζεται όπως διά 
.οίνων άποφάσεων τών 'Υπουργών Κοιν. 'Υπηρεσιών καί 
δημοσίων Έργων έκτελοϋνται τά άπαιτούμενα έργα, 
•ρομήθειαι, μεταφοραί υλικών καί λοιπών έφοδίων, αί 
.ισθώσεις άκινήτων, μεταφορικών μέσων καί μηχανημά- 
ων καί αί άναθέσεις έκπονήσεως τών σχετικών μελετών, 
ατά παρέκκλισιν τών διατάξεων περί έκτελέσεως τών δημο

τών έργων, κρατικών προμηθειών έκμισθώσεως καί μισθώ- 
εως κλπ., τουτέστιν άνευ οίουδήποτε περιορισμού ή δια- 
υποισεως έκ τών προβλεπομένων υπό τής κειμένης νομο- 
:σίας.

/

16. Διά τοϋ άρθρου 16 παρ. 1 ορίζεται ότι άπαλλάσσονται 
ιαντός φόρου, τέλους κρατήσεως ή εισφοράς έν γένει υπέρ 
οϋ Δημοσίου ή τρίτων, αί υπό τών κατά τόν παρόντα νόμον 
ικαιούχων στεγάσεως συναπτόμεναι συμβάσεις μεταβι- 
ασεως άκινήτων, ή μεταγραφή αυτών, ή παροχή ένυποθή- 
ων δανείων, ή έξόφλησις τών δόσεων τούτων καί τών έξ 
υτών άπορρεόντων τόκων, ή έγγραφή καί διαγραφή τής 
ρός άσφάλειαν αυτών υποθήκης, ώς καί ή έκδοσις τών 
κοδομικών άδειών καί έφ’ όσον αί άπαλλαγαί αύται δεν 

-ερβαινουν τά, ώς ισχύουν προβλεπόμενα άνώτατα όρια 
τα/λαγών διά δημοσίους πολιτικούς υπαλλήλους.

Εν τή παρ. 2 τοϋ άρθρου τούτου ορίζεται, ότι τά δικαιώ- 
ατα τών συμβολαιογράφων, ώς καί τών άμισθων ύποθηκο- 
·*λακών διά τάς έν παρ. 1 συμβάσεις, περιορίζονται είς τόν 

> τρίτον τών έκάστοτε ίσχυόντων.
Δια τής αύτής διατάξεως επιτρέπεται όπως δι’ άποφάσεως 

Υπουργού Δικαιοσύνης, καθορίζωνται αί άμοιβαί τών 
κηγορων, διά τάς ύπ’ αυτών προσφερομένας πάσης φύσεως 
πηρεσιας σχετικας με τήν συνομολόγησιν. δανείων συν- 
πτομενων κατ’ έφαρμογήν τών διατάξεων τοϋ παρόντος 
όμου. , ν

'Ωσαύτως έν τή παρ. 3 τοϋ αύτοϋ άρθρου, ορίζεται, ότι 
ένεργοϋνται άτελώς άπασαι αί διοικητικαί καί δικαστικαί 
ένέργειαι καί διαδικασίαι διά τήν παροχήν τής βάσει τοϋ 
παρόντος στεγαστικής συνδρομής.

'Η τοιαύτη μεταχείρισις τών σεισμοπλήκτων έκ μέρους 
τοϋ Κράτους κρίνεται άπολύτως άναγκαία, καθ’ όσον τό 
σύνολον σχεδόν τούτων άνήκουν εις τήν κατηγορίαν τών 
χαμηλού εισοδήματος οικογενειών καί ή άπαλλαγή τών έκ 
τοιούτων βαρών καθίσταται έπιβεβλημένη καί άποτελεΐ έν 
έκ τών μέτρων διευκολύνσεως εις τήν άπόκτησιν καταλλή
λου κατοικίας. Τά μέτρα ταϋτα έξ άλλου ισχύουν δι’ όλα 
τά στεγαστικά προγράμματα τοϋ 'Υπουργείου Κοιν. 'Υπη
ρεσιών, άφ’ ής ήρξαντο, έφαρμοζόμενα μέχρι καί τοϋ έτους 
1971 καί έν τή ουσία διά τοϋ άρθρου τούτου έπαναφέρονται 
έν ίσχύι.

17. Διά τήν ταχεϊαν άποκατάστασιν καί τήν καλύτερα
άντιμετώ—ισιν τοϋ έργου τής στεγάσεως τών σεισμοπλήκτων, 
διά τοϋ άρθρου 17 παρ. 1 έπιτρέπεται ή πρόσληψις έκτάκτου 
έπί συμβάσει έργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού δια
φόρων ειδικοτήτων, προς ένίσχυσιν τών Κεντρικών καί 
Περιφερειακών 'Υπηρεσιών τών άρμοδίων μέ τήν έκτέλεσιν 
τοϋ προγράμματος. Περαιτέρω διά κοινών άποφάσεων τών 
'Υπουργών Οικονομικών, Κοινωνικών Υπηρεσιών καί 
Δημοσίων "Εργων, καθορίζονται, ό'άριθμός, αί ειδικότητες, 
ή άμοιβή τοϋ προσληφθησομένου προσωπικού καί ό χρόνος 
διάρκειας τών συμβάσεων, δστις δέν δύναται νά ύπερβή τά 
τρία έτη. Δι’ όμοιων άποφάσεων θά διενεργήται καί ή πρόσ- 
ληψις τούτου. '

’Ελ παρ. 2 παρέχεται ή 2-υνατότης όπως διά κοινών άποράτεων 
τών;'Υπουργών Οικονομικών, Κοιν. 'Υπηρεσιών καί Δημο
σίων Έργων όρίζηται πρόσθετον έπίδομα ή άμοιβή καθ’ 
υπερωρίαν έργασίας τόσον διά τό μόνιμον, όσον καί διά τό 
έκτακτον προσωπικόν τών Κεντρικών καί τών Περιφε
ρειακών 'Υπηρεσιών τών δύο συναρμοδίων 'Υπουργείων, τό 
άσχολούμενον μέ τήν έφαρμογήν τοϋ προγράμματος στε
γαστικής άποκαταστάσεως τών σεισμοπλήκτων ώς καί 
άποζημιώσεις διά συμμετοχήν εις σχετικής Έπιτροπάς ή 
Συμβούλια. *

'Ωσαύτως δύναται νά δρίζωνται καθ’ ύπέρβασιν τών 
ίσχυουσών σχετικών διατάξεων περί ορίου ημερών έκτός 
έδρας κινήσεως ή κίνησις έκτός έδρας τοϋ άσχολουμένου 
μέ τό πρόγραμμα προσωπικού δι’ έκτέλεσιν υπηρεσίας, 
ώς καί ή δαπάνη έκ τής χρησιμοποιήσεως Ιδιοκτήτων 
μεταφορικών μέσων.

Άμφότεραι αί παράγραφοί τοϋ έν λόγω άρθρου, σκοπόν 
έχουν τήν ένίσχυσιν τών 'Υπηρεσιών διά τοϋ άναγκαιοϋντος 
προσωπικού, ώς καί τήν παροχήν δυνατότητος είς τούτο διά 
πρόσθετον έργασίαν, προκειμένου νά καταστή ταχύς καί άπο- 
τελεσματικός ό ρυθμός έφαρμογής καί ή όλοκλήρωσις τών 
προγραμμάτων στεγαστικής άποκαταστάσεως τών σεισμο
πλήκτων τής περιόδου 1972-1976.

18. Διά τοϋ άρθρου 18 παρ. 1 όρίζεται, ότι είναι δυνατόν 
διά Προεδρικών Διαταγμάτων, προτάσει τών έπί τών Κοιν. 
'Υπηρεσιών καί τών Δημ. Έργων Υπουργών, νά συνιστών- 
ται κατά' περιοχήν Νομοΰ ή Νομών, Είδικαί Στεγαστικαί 
'Υπηρεσίαι ’Αποκαταστάσεως σεισμοπλήκτων καί νά δρίζη- 
ται ή διάρθρωσις ό έξοπλισμός καί ή έν γένει λειτουργία τού
των ώς καί ή έν γένει άρμοδιότης τών Υπηρεσιών καί τά 
καθήκοντα καί δικαιώματα τών προϊσταμένων αυτών.

Διά τής παρ. 2 τοϋ έν λόγω άρθρου ορίζεται, ότι μετέχουν 
ώς είσηγηταί τών θεμάτων ενώπιον τοϋ Νομαρχιακού Συμ
βουλίου Κοινωνικών 'Υπηρεσιών, τών Νομών ένθα συνιστών- 
ται αί προμνησθεΐσαι 'Υπηρεσίαι, οί προϊστάμενοι τών Ύ- 
’πηρεσιών τούτων.

19. Διά τοϋ άρθρου 19 ορίζεται, ότι δι’ άποφάσεων τών
'Υπουργών Κοινωνικών 'Υπηρεσιών καί Δημοσίων Έργων, 
δύναται νά μεταβιβάζωνται σχετικαί μέ τό άντικείμενον τοϋ 
παρόντος Νόμου αρμοδιότητες αυτών είς τούς οικείους Νο- 
μάρχας ή είς όργανα τών άρμοδίων Κεντρικών καί Περιφε
ρειακών 'Υπηρεσιών. . \
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"Απασαι at ύττό τοϋ παρόντος πραβλεπόμεναι προς έκδοσιν 

αποφάσεις έξαιρέσει των τοιούτων δι’ επιβολήν άπαλλοτριώ- 
σεως, δεν χρήζουν δημοσιεύσεως διά της Έφημερίδος της Κυ- 
βερνήσεως.

20. Διά τοϋ άρθρου 2Q ορίζεται, ότι αί λεπτομέρειαι αί 
άναφερόμεναι εις έκτελεσιν τοϋ παρόντος Νόμου δι’ άνακύ- 
πτοντα θέματα διοικητικής ή τεχνικής ψΰσεως, ρυθμίζονται 
δι’ αποφάσεων των καθ’ έκαστα 'Υπουργών Κοινωνικών 'Υ
πηρεσιών καί Δημ. Έργων.

'Ωσαύτως συμπληρωματικώς, έχουν εφαρμογήν αί διατά
ξεις τοϋ Β.Δ.775/64 «περί Λαϊκής Κατοικίας», τοϋ Β.Δ. 460/ 
65 «περί άποκαταστάσεως σεισμοπλήκτων Μαρτίου - ’Απρι
λίου 1965 ως καί αί τοιαϋται τοϋ Ν.Δ. 1138/72» καί έφ’ όσον 
δεν άντίκεινται τώ παρόντι Νόμω.

21y Διά τοϋ άρθρου 21 επιτρέπεται όπως αί διατάξεις τοϋ 
προς ψήφισιν προτεινομένου παρόντος σχεδίου Νόμου, τί
θενται εις εφαρμογήν καί επί οικισμών πληγέντων ή πλητ- 
τομένων έκ· θεομηνιών κατ’ άλλας χρονικάς περιόδους διά 
Προεδρικοϋ Διατάγματος.

22. Ούτως έχει έν αναλύσει τδ προτεινόμενον σχέδιον Νό
μου, δπερ παρακαλοϋμεν δπως περιβληθή διά τής ύμετέρας 
έγκρίσεως.

Έν Άθήναις τή 19 ’Ιουνίου 1976
__ - ____ ■__ ___ Οί ·'Υπουργοί λ_1 ___

Συντονισμού καί
Π ρογρααματισμού 

Π.ΠΑΠΑΑΗΓΟΥΡΑΣ '
- ’Εσωτερικών

Κ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
Οικονομικών

Ε. ΔΕΒΑΕΤΟΓΛΟΥ1

Προεδρίας 
ί Κυβερνήσεως 

Γ. ΡΑΛΛΗΣ
Δικαιοσύνης ^ *

Κ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ
Κοινωνικών 'Υπηρεσιών

Κ.Μ. ΧΡΥΣΑΝΘΟ Π Ο ΥΛΟΣ

χ. Διά τήν ρυ-Sμιστικήν μελέτην των πληγεισών περιοχί 
καί τας πολεοδομικάς μελετάς των Οικισμών, όπου αυτό 
απαιτούνται. *· ·'

6. Διά τήν έκπόνησιν μελετών έργων ΰδρεύσεως, άποχετεί 
σεως καί έν γένει έργων ΰποϊομής καί πολεσδομικών διαμορ 
φώσεων.

γ. Διά τήν έκπόνησιν άρχιτεκτονικών καί στατικών μελί 
τών, ώς καί διά τήν τεχνικήν έποπτείαν επισκευής καί άνέ 
γέρσεως τών οικιών δι' αύτοστεγάσεως. , ’

ί. Διά τήν σύνταξιν τών όρων συγγραφής ύποχρεώσεω 
καί τήν μέριμνα διενεργείας τών ίιάγων:ηχών άναδείξεω 
αναδοχών έκτελέσεως τών οικιστικών έργων, έργων υποδομή 
καί προμήθειας υλικών.

ε. Διά τήν έπίίλεψιν τής έκτελέσεως καί τήν τεχνικήν πο 
ραλαίήν τών έργων τούτων. - Λ

3. Δια τον συντονισμόν τής δράσεως τών Υπηρεσιών τώ 
ανωτέρω Υπουργείων συγκροτείται, διά κοινής άιπΌφάσεω 
τών 'Υπουργών Συντονισμού Προγραμματισμού, Οΐκονομικώ 
Κοινωνικών Υπηρεσιών καί Δημοσίων Έργων, Συντονιστικ 
’Επιτροπή Άποκαταστάσεως Σεισμοπλήκτων (Συντονιστικ 
Επιτροπή) άποάελουμένη έκ τού Ρενικού Διευ·3υντοϋ Κοινω 
νικής Προνοίας τού 'Υπουργείου Κοινωνικών 'Υπηρεσιών ώ 
Προέδρου καί ές ενός υπαλλήλου έπί £α·3μφ τουλάχιστον 3c 
έκαστου τών 'Υπουργείων τούτων.

Διά.τής αύτής άποφάσεως καθορίζονται αί άρμοδιότηττε 
τής Επιτροπής, ώς καί οΐ Είσηγηταί καί ό Γραμμαπεός τζί
τ77ϊ' , , · γ

4. Το πρόγραμμα τής στεγαστικής άποκαταστάσεως τώ 
πληγέντων έγκρίνεται διά κοινής άποφάσεως τών 'Υπουργώ1 
Κοινωνικών Υπηρεσιών καί Δηχοσίων Έργων, έκδιδομένηι 
μετά γνώμην τής Συντονιστικής Επιτροπής.

Δημοσίων Έργων
ΧΡ. ΣΤΡΑΤΟΣ .

. · ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ
Περί στεγαστικής άποκαταστάσεως τών πληγέντων έκ σει

σμών κατά τήν χρονικήν περίοδον τών ετών 1972—1976.

"Ap-Spov 1. · / -

Άρμοδιότης.
1. Ή μέριμνα διά τήν ταχείαν στεγαστικήν άποκατάστασιν

τών έκ. τών σεισμών πληγέντων κατοίκων διαφόρων περιοχών 
"ή; χώρας κατά τήν χρονικήν περίοδον 1972 — 1976. ανήκει 
εις τα Υπουργεία Κοινωνικών Υπηρεσιών καί Δημοσίων Έρ
γων. Γ

Αΰτη συνίσταται εις τήν λήψιν πάντων τών ένδεικνυομένων 
μέτρων διά τήν άνέγερτιν αντισεισμικών οικοδομών ή τήν Αν
τισεισμικήν έπισκΓυήν δλαδεισών τοιούτων, έπί σκοπώ έΐ:α
σφαλίσει» ς καταλλήλσυ καί υγιεινής στέγης εις τούς στ ερηλ όν
τας τοιχύτης.

2. Τό αντικείμενον τών αρμοδιοτήτων έκαστου τών ώς 
άνω 'Υπουργείων έχει ώς ακολούθως:

Α. Τό 'Υπουργείου Κοινωνικών 'Υπηρεσιών καθίσταται 
αρμόδιον:

α. Διά τήν άναγνώρισιν τών δικαιούχων στεγάσεως.
6. Διά τήν χορήγησιν τής στεγαστικής συνδρομής καί τήν 

χρέωσιν τής άξίας ταύτης.
γ. Διά τήν παρακολούύησιν τής καταδολής τών δανεια

κών δόσεων. ·
δ. Διά τήν έπιίολήν κυρώσεων, κατά παραδατών.
ε. Διά τήν διαχείρισιν τών διά τήν εφαρμογήν τών προγραμ

μάτων στεγάσεως διατι·3εμένων κεφαλαίων.
Β.' Τό 'Υπουργείου Δημοσίων Έργων καθίσταται αρμόδιον:

I"
'Ap-Spov 2.

, Στεγάστική συνδρομή.

1. Εις τους άναγνωριζομένους ώς δικαιούχους στεγάσεωι 
διά τών δάσει τού παρόντος έφαρμοζομένων προγρχμμάτων 
παρέχεται στεγαστικ.ή συνδρρμή συνισταμένη εις τήν χορήγη 
σιν στεγαστικού δανείου διά τήν άγοράν έτοιμης οίκ.είας ϊ 
έπαγγελματικής στέγης ή τήν άνέγερσιν νέων ή τήν έπι 
σκ.ευήν τών ίλαίεισών τοιούτων.

Εις ας περιπτώσεις τό υφιστάμενον οίκόπεδον κρίνεται δι 
οίονδήποτε λόγον άχατάλλη/.orv, δύναται. νά παραχωρήτα 
κρατικόν τοιούτον ή νά χορηγήται έπί πλέον ποσόν διά τήν 
μερίμνη τού δικαιούχου άγοράν οικοπέδου. Τό στεγαστικόν δά 
νε’ιον δύναται νά συμπληρούται διά δωρεάν αρωγής.

2. Διά κοινής άποφάσεως τών 'Υπουργών Συντονισμού κα 
Προγραμματισμού, Οικονομικών, Κοινωνικών 'Υπηρεσιών κα 
Δημοσίων Έργων, ;έκδιδομένης μετά γνώμην τής Συντονι 
στικής Επιτροπής, καθορίζονται τό ύψος τού στεγαστικού δα 
νείου, άποτελουμένου ές άτοκου καί εντόκου μέρους, τό έπι 
τόκιον τού έντοκου μέρους, το ύψος τής δωρεάν άρωγής, τι 
είδος τών οικοδομικών υλικών, ώς καί ό τρόπος καί ό χρόνο: 
έςοφλήσεως. 'Ομοίως ή δωρεάν αρωγή ή καί τό δάνειον δύ 
ναται έν όλω ή έν μέρει ν’ άντικαύίστατάι διά τής χορηγή 
σεως οικοδομικών υλικών.

3. Ή άνέγερσις τών νέων οικοδομών ώς καί ή έπισκευή 6ε 
όλαμένων τοιούτων -5ά ένεργήται κυρίως διά τού συστήματο; 
αύτοστεγάσεως ύπ’ εύ·5ύνη τών δικαιούχων καί τή έπιόλέψε 
τών Τεχνικών ‘Υπηρεσιών τού Νομού.

Ό χαρακτηρισμός τοϋ είδους τών ζημιών, ή δυνατότης έπι 
σκευής ή μή τής οικοδομής, ώς καί τό ύψος τής άπαιτη-ύησομε 
νης δαπάνης έπισκευής έκάστης οικοδομής, όεόαιοϋνται παρ: 
τής αρμόδιας Τεχνικής 'Υπηρεσίας τού 'Υπουργείου Δήμο 
σίων Έργων.

4. Εφ’ όσον παρίστατα: ανάγκη άνεγέρσεως νέων οίκισμώ 
ή σημαντικού άρινμοϋ οικιών έντός ή κατ’ έπέκτασιν ΰφιστα 
μένων οικισμών, δύναται. έάν συντρέχουν τεχνικοί ή άλλο: ε: 
δικοί λόγοι, νά όρίζηται έν τή προγραμματική, άποφασε: κα 

•έτερον σύστημ.α στεγάσεως έφαρμοζόμενον μερίμνη τών Ινρατι 
κών Υπηρεσιών.


