
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΤΗ

Για τ; σχέδιο Νόμου «Ρύθμιση στεγαστικων χρεών αστών
προσφυγών και στεγαστική αχοχατάσταση των δικαιού
χων αυτής.

Προς τ»> .Βουλή ιω? Ελλήνων

To Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφα
λίσεων αρμόδιο για τη στεγαστική αζοκατασταση των προ
σφύγων της Μικρασιατικής καταστροφής εχει εζισημάνε: 
το δασικό αίτημα των προσφύγων που είναι η απαλλαγή 
τον; αχό τα χρέη του φροέρχοντα: αχό τη στεγαστική τους 
αποκατάσταση xat η στέγαση των υπολοίπων χωρίς χρέω- 
ση τη? στεγαστιχής συνδρομής ζου τους δίδεται.

Το αίτημα αυτό σττριίζεται στην ύπαρξη της ανταλλά- 
«ήκίίήϊ-Ηεμιουσίας ,χ» στη; υποχρέωση του Κράτους ατό Δι
εθνείς Συμθάσεις να τους αχοχαταττησε: δωρεάν.

Συγκεκριμένα ανοφέφονται το άρθρο 14 της συνθήκης 
της Λωζανης και η δήλωση του Ελευθερίου Βενιζέλου 
στη Βουλή το 1930. Στο άρθρο αυτό μεταξύ των άλλων 
εοίζετσ: ότι «ο μετανάστης (πρόσφυγας) δικαιούται κατ’ 
α?χήν να λάδει εν τη χώρα ένθο μετανάστευε! χτι δια τα 
ζεσά άτινα του οοείλοντα: περιουσία ίσης αξίας και της 
αυτής ρύσεως οία η παρ’ αυτού εγκαταληφθείσα>>.

Ετίσης με τη-; ίδια Συνθήκη ζροδλεζότχ; ο τρόχες της 
σζογρσφής χα: αζοτιμήαεως των χερισυσιών ζου εγκατσ- 
λ.είφθηχσν αχό τους πρόσφυγες και των δύο κρατών (Ελ.- 
λάεας — Τουρχίας).

Αργότερα όμως με τη Συνθήκη της Άγκυρας το 1930 
ρυθμί σθηκχ; με άλλο τρόπο τα θέματα περιουσιών και ει- 
0Γ7Λτε:α με το άρθρο 13 χυτής χεοίλέχθηχτ η ζαρχ-τηση 
αμοιδαία των δύο Κυβερνήσεων αχό κάθε αχαίτηση σχετική 
με τ:ς εγκσταληφθείσες και αχό τις δύο πλευρές ζεριοο- 
σίες χα: με το άρθρο 19 της εν λόγω Συνθήκης το κάθε 
Κράτος κνόλα&ε αχ’ εαθεόσς ‘το ό·.-χα.!0-/:χ·ό ταυ ζητήμα
τος των αποζημιώσεων μ« τους ίδιους αυτού υχηχόους.

Το ώιο έτος ο Ελευθέριος Βενιζέλος δήλωσε στη Βου
λή. ότι θα α-Όχατασ-.ήπει δωρεάν τους πρόσφυγες.

Εκτός των ανωτέρω οι Τούρκοι χαυ εγκατέλειψσν την 
Εκ λ.άδα άρησαν μαζί κχ. τις περιουσίες τους ο: οχοίες πε- 
ριήλθαν στο Ελληνικό Κράτος χα: είναι τα λεγάμενα α
νταλλάξιμα χα: Βακσυφικά χτήματα, τα οζοία διαχειρί
ζεται το Τζουργείο Οικονομικών χαι τα έσοδα χου προέρ
χονται αχό αυτά διατίθενται δασικά στο Υπουργείο Υγείας, 
Πρόνοιας χαι Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τη στέγαση των 
προσφύγων.

Αχό τα χροεκ,τεθέντα γίνεται φανερό, ότι ειδικά για 
τη; κατηγορία χυτή των προσφύγων αχοτελεί χρέος Εθνι
κέ. ηθικό και ανθρωζιστιχό της Πολιτείας η χ/άληψη 
αχό χυτή των χρεών τους χου ζροέρχονται αχό τη στεγα- 
στιχή του; αχοχατάστατη, καθώς και η στέγαση των υπο- 
λ.οίχων χου δικ.αιούνται στεγαστιχής αρωγής στα χλαίσια 
των στεγαστιχών προγραμμάτων χου εφαρμόζονται αχό το 
Τχουργείο Τγείας. Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
χωρίς χρέωση της στεγαστικής συνδρομής χου χροδλέχε- 
τα: αχό τη-; νομοθεσία χου ισχύει.

Εξ' άλλου και στο παρελθόν έχουν ισχύσε·. ανάλ.ογσ μί
τρα για τους ζαληούς πρόσφυγες και με τις διαστάσεις το·υ 
·;· '2044/1952 διαγράφηχχ; τα χρέη των προσφύγων ζου 
ϊτ/χ; αχοκατασταθεί μέχρι 5.6.1951.

Για όλ.ους τους παραπάνω λόγους χροτεινεται με το σχέ
διο νόμευ η ρύθμιση των χρεών των αστών χροσφύγων χου 
"«έρχονται αχό τη στεγαστική τους αχοκοτάσταση χαι η 
ρύθμιση των χαροχών στεγαστιχής αποκατάστασης των δι
καιούχων αστών χροσφύγων χου δεν αχοκαταστάθηκαν.

Ειδικότερα ο: ρυθμίσεις αυτές σναφέρτντχ: μόνο στους 
Αστούς ζρόσουγες χου εμπίπτουν στις διατάξεις του Β.Δ.
330/60 (ΦΗΚ 69/60 τ. Α’).

— Συγτοβχριμένζ με το άρθρο 1 τ: εδίου νόμου —ρο-
δλνέχεται η εειιόορυνση του Κρατικό. οϋχολογισμού για 
Ti|V ίζ;θζκκτρτί των χρεών των Αυτών ^ τοόγων χςι» έχο-uv 
TSjjrtt στβγοΒΤεχής »=oo«rTfiBTTanji τρογρΛλμτττ r;j
■£β®??ώΆ*.μαν οπό το Τχουργείο Τγείας Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων χαι τα αχοία έχουν ίεάαιωτθεί στα 
οεκεια Δημόσια Ταμεία υχέρ τοο Ταμείου Ανταλλαξάκου 
χεριουσίας Αστών Προσφύγων.

— Ετίσης χροδλεχετα: η εχιδάρυνση του Κρατικού χρι- 
ΰχαλογιομού χαι για τα χρέη των Αστών χροσφύγων χο; 
τ^οέρχονται axe τη στεγαστική τους αχσκαζάστσση μ: 
χρογραμματα χυτοστεγασης, δηλαδή δανειοδότησης αχ 
την EK.TJE., τα οχοία εφαρμοσθήκαν αχό το ίσιο Υζευ: 
γείο.

— Με το ίδιο άρθρο αποκλείονται οι επιστροφές των 
χρημάτων ζου έχουν καταλαλεί οι χρόσουγες για την εξό
φληση των χρεών τους.

— Στο άρθρο 2 ρυθμίζεται το θέαα της εχιέάρυνσης 
του Δημοσίου για τους υχάλοιχου? Αστούς χρόσφυγες χου 
έχουν δικαίωμα στεγαστιχής χχοκατάστσσης ίάσει της κεί- 
μενης νεμοθεσίας, αλλά ακόμη δεν έτυχτν της ζαροχής 
χου ορίζεται αχό αυτή.

Το είϊάς. το ύψος, ο τ ρόζος χορηγήτεως τωφ χαροχών. 
ο φορέας χορηγήσεως χυτών (·ΕΚ_ΤυΕ) χαι c τρόχο;
χρημοποδοτήσεώς του οπό την Εθνική Τράζεζα τη; Ελλά
δας. δε ματαόάλ/.οντα·.. αλλά η χρόονττ αυτών ταιόζούνε; 
το Δημόσκ χα: τον χροΰχολογισμό του ΤΆ.Π. Π

-Δηλαδή στο εξής ·τ: χρόσοσγτς δτ θα χ :·;τα: :.ε
κανένα χρηματικό ζοσό.

Το μέγεθος του διαμερίσματος ζου χαραχω ται είναι
ανάλογο με τα μέλη της οικογένειας όχως ικ: /%·. καθο-
ρισθεί με το νυδ. 944/1971.

Στις χεριχτώσεις της αυτοστεγάσεως το ύψος της χρη- 
ματικής αρωγής είναι το ίδιο με το ύψος του χορηγούμενου 
βανείου θέσε: των διατάξεων του ν.δ. 1138/1972 (ΦΒΚ 
63/72 τ. Α') και η καταέάλύή του γίνεται σε δόσεις ανά
λογα με την ζρόοδο των εργασιών όπως ορίζεται αχό τις 
σχετικές αποφάσεις χου εφαρμόζονται για τη χορήγηση των 
δανείων.

— Με το άρθρο 3 προδλέχιτα: ότι όλα τα θέματα τα 
σχετικά με την ανάληψη χχό το Δημόσιο των χρεών των 
χροσφύγων θα οοθμισθούν με κοινές αχοφάσεις των Τχουρ- 
γών Οικονομικών χαι Τγείας, Πρόνοιας χαι Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων και με συμ&άσεις χου θα συν αρθούν μεταξύ τ:υ 
Δημοσίου χαι της EK.TJB.

— Με το άρθρο 4 χροβλέχεται ο καθορισμό; χρ>θ.ι- 
σμιών για την χσοσχόμ’.ση των διχαιολογητιχών αχό τους 
χρόσφυγες χου έχουν υχοδάλει εμπρόθεσμα αιτήσεις.

Υπαρχε: δηλαδή και μεγάλος αριθμός αιτήσεων ζου 
εκκρεμώ στις Υζηρεσίες ιδιαίτερα στην περιοχή Αττικής 
και Θεσ/νίχης χα: ο: αιτεύντες δεν έχουν εκδηλώσει πε
ραιτέρω ενδιαφέρον για τη στεγαστική τους αποκατάσταση 
προσκομίζοντας τα δσκαιολογητικά που χρειάζονται για να 
κριθεί το δικαίωμά τους, 'ίσως να ζέθαναν, ίσως να αζο- 
χαταστάθτηκχ; με άλλα προγράμματα ή και αχό άλλους φο
ρείς κλζ. Είναι όμως ανάγκη να γίνει η διαπίστωση τη; 
υπάρξεως ή όχι δικαιώματος καθώς και η ανάγκη στέγης.

Επίσης σε πολλής περιπτώσεις ενώ εχουμε ζράγματ. 
χροσφυγικές οικογένειες δεν μπορούν χυτές να το αποδεί
ξουν με επίσημα στοιχεία για διαφόρους λόγους, γι 2υττ 
πρέπει προς άρση της αδικίας νσ τους αποδοθεί το δικαίω
μά τους και να γίνει δεκτό να αχοδειχθει η Ηϊοσφυγτκη ι
διότητα με την προσκόμιση δηλωσεως του ν. 105/1969 και 
Πιστοζτχητιχού Δτχιοτο/.ογίου ή Μητρώου στο οποίο θα α
ναγράφεται τόπος γεννήσεως Μ. Ασία. Ρωσία. Βουλ.γα- 
ρία κλχ. Εξάλλου οι ρυθμίσεις αυτές εχ.όάλλοντα: να γί
νουν γιατί πρόθεση της πολιτείας είναι να καταστεί ουνα-
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τη η στΓγαστοιή arggx.ZTCCzari, των δεχαιούχων μέσα σε 
μεα δετίσ ή 7ετία ατό την ισχύ του νόμο·- τρσχεεμένου να 
ολε/χληύωόεί το ό«μα της ετταχαταστεΣτής τους.

Τέλος με την ισχύουσα νομο-ύβσέχ τον-λές «ρορές. τσλυ- 
μελείς οεχογένεεες (10—15 ατόμων) στεγάζονται σε «να 
δεχαίωμα *α: αναγχχατιχά σε μία στεγαστεχή συνδρομή.

Έτσε στην συσία η στεγαστίχή συνδρομή δεν εξυτηρετεί 
την οεχσγένεεα. ατεναντίας της δημιουργεί τεράστεα τρο- 
δλήματσ.

Ενα: ανάγχη λοεαόν να γίνε: διάσταση των Οεχογενειών 
του χτοτελαύνταε ατό έξι χα: άνω μέλη χαε τερεσσότερες 
της μεάς ρασεχές οεχσγένειες.

— λΐε το μούρο δ τροδλέτεται στες τεριττώσεες του 
δεχαιούχοε πρόσφυγες χατέχουν χωρίς εσναγνωρεσμένο τίτλο 

-μ.αυ-ύιαίρετά) αχίνητα σεροσρυγιχών συνοεχεσμών να τους τα-' 
ραχωρεύνσα: χυτά χωρίς χοέωοη χανενός τοσοό. Εντάσσε- 
ταε δηλαδή χαε το ύέμα χυτό στη ρύόμιση της δωρεά/ στε- 
γάσεως των αστών τρ ο τρύγων του δεν έχουν βτοχαταστα-

ΛΙε το άρνρο C ορί^ετ»·. ο yjsόνο; Γτχόος του νόμ,ου χ>-
TC-J.

Στες ανωτέρω ρευόμίσεις ατοα/.ότει η iy2y7T, του σχε-οίου
νομού ασυ υτοάάλλβται γι’ αυτό 
του ατό τη Βουλή των Ελλήνων.

ν.α: ^ροτεί>ετ3ΐ η ψηοιτή

Α-ύήνα, 27 Μαεου J 987

0: Ττουργοί

Τγεέας. Πρόνοιας χαε
Κοεν. Ασφαλίσεων Εύν. Οεχονομίας Οεχονομεχών

I'. Α. ΜΑΓΚΑΚΗΣ Κ. ΣΗΜΙΤΗΣ Λ. ΤΣΟΒΟΛΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ

«Ρύόμ'ση στεγαστεχών χρεών αστών τροσρύγων χα: στεγα
στεχή ααοχατάσταση των δεχαεούχωιν χυτής; .

Άρ-ύρο 1.

1. — Χρέη αστών αροσρύγ-ων του τφοέρχοντα: ατό τη
στεγαστεχή τουςΐ ατσ/.ατάσταση με δετση τα τρογράμματα 
του Ττουργείου Τγεέας. Πρόνοεας χαε Κοενωνεχών Ασφα
λίσεων χαε είναε δεδσιωμένα στα οεχεία Δημόσια Ταμεία 
υτε: του Τσαείσυ ΑνταλλαΞίυεου Περ·ν-·σίας Ασσων Προ- 
σρύγων ιΤ/ΑΠ.Α.Π.) δαρύνουν τον Κρατεχό τροΰτολογι- 
σμό.

Ετίσης τον Κρατεα.ό τροϋτο/.ογετμό δασύνουν χαε τα 
χρέη των αστών τροσρύγων του ορείλοντα: ατό στεγαστεχά 
δάνεια του τους χορηγή-ύηχαν ατό την Εύνεχή Κτηοατεχή 
Τράτεζα της Σΰύ.άεος (EJLTE.) σε εφαρμογή των στε
γαστεχών τρογραρμοστών του εοίσυ τεο τάνω Ττουργεέου.

2. — Ποσά του χαταδλήύηχαν ατό αστούς τράσρυγες 
γεα εξόφληση χρεών τους του ορείλσνταε ατό την ταρατεά-
ω στεγαστεχή τους α-τυχεττετστστη δεν ετεστρερονταε.

' Ap-Sco 2.

1. — Η στεγαστεχή αταχατάσταετη των αστών αροσφύ- 
•ε·τ< τω/ δεχαε-αύχω,ν στεγάσεως σύαφωνα με τη νουοδεσία 
:θυ εσχύεε, γίνεται ζτό τη ϊημοσεευτη του ταρόντος χωρίς 
•ρέωτη αυτών.

2. — Οε τεστώσεες γεα την ανέγερση ετοίμων χατοεχεών 
αρύνουν τον τροΰτολογεσμό του (Τ.Α.Π _Α. Π.).

3. — Η χρηματεχή στεγαστεχή συνδρομή χορηγείται θύμ
ωνα με τες εσχύουσες διατάξεις.

4. — Οε τεστώσεες γεα την εξόφληση ατό το Δημόσιο 
ης χρηματεχής αρωγής του χορηγείται στους τρόσρυγις

δαρύνουν τον Κρατεχό τροΰτολογεσμό χα: τον τροϋτολογι- 
ομο του (Τ_Α_Π _Α_ Π .J.

Άρύρο 3.

ί. — Ο σρότος χαε ο χρόνος εξόίν.ησης ατε το Δημό
σιο των χρεών στα «τοία αναρέρεταε η ταρ. 1 του ιερ-δρου 
1 του νόμου αυτού χα: χάύε άλλη σχετεχή λεττομέρεεα ρι/ν- 
μέζονταε με χοινές ονομάσεις των Ττουργών Οεχονομεχών 
χαε Τγείας, Πρόνοιας χαε Κοινωνεχών Ασφαλίσεων.

-■ — Ο τρότος χα: ο χρόνος «ξόρίλησης ε-τίσης ατό το 
Δημόσιο των χρεών τρος την (ΕΚ.Τ.Ε.) χαε των χρηματι- 
χών, στεγαστεχών ετυνδρομών της ταρ. 4 του άρ-ύρου 2 του 
ταροντος. χαώώς χαε τα λοετά συ νεκρή δέμεττα ϊυύμίζονταε 
με συμδάσεες -ου δα συν*ρδούν μεταξύ του Ελληνεχού Δη
μοσίου του εχτροσωτεεται-στά τους Ττουργούς Εύνεχής Οι-’* 
■χονομέας, Oc/.ονομεχών χαε Τγείας. Π ρόνοεας χα· Κοινω- 
νιχών Ασφαλίσεων χα: της EJK-TjE.

'Αρδρο 4.

ί. — Ο: αστοε τροσφυγες του είσχησαν εμτρόύεσμα το 
διχαίωμά τους γεα στεγαστεχή ατοχατιζσταση με την υτο
δών ή ετχετιχήις αίτησης μέχρι 3.5.72 οφείλουν να τροσχομί- 
σονν στες αρμόδιες χατά τότους τερεφερειαχές Ττηρεσίε; 
του Ττεχ^ργείου Τγεεας, Πρόνοια; χαε Κοινωνεχών Ασφα
λίσεων τα δεχαιολογητεχα του τροδίλετονται οττό τη νομέ- 
ύβσία του ισχύες μέσα οτην τροόεσμε* του ·όα τους ταχόεί 
οτυό αυτές, η οτοία δεν ετετρέτετα: να είναε μεχρότερη ατό 
ένα (1) μήνα του χαλούντα: για ετυτό με γενεχές τροσχλή- 
σεες, ατό τα μαζεχά μέσα ενημέροχτη^

Εάν τακ^λόει άτρετχτη η τροόεσμία του τάσσεται, χά
νουν το διχαίωμά τους γεα ατοχατάσταση με τη·/ ιδιότητα 
των τροσφύγων.

2. — Στες τερεττώσεες του η τροσρυγιχή ιδιότητα δεν 
μτορεε" να στοδΐεχόοε' ύάσεε των στοιχείων του αναφέρυ- 
ντα: στην ταρ. 2 εδάφ. α' του άρ-δρου 7 του δ.δ. 330/1980 
γεν::-7 δτο.τές οτ,λώτεες τ:.υ ν. 105/1909 γ α α-τήν χ.α· 
ε·ρ! όσον στα οεχεία Δημοτώύόγεα ή Μεητρώα χ/αγράρετα: 
σχ/ τόσος γεννήσεως μεά ατό τες χώρες τε/υ αναρέρονταε 
στην ταρ. 1 του άρύρου 1 του 330/1960 ί. δ/τος.

3. — Προσρυγιχές οεχ.^ένεεες του ανοτγνωρίζοντα: δε- 
χαεούχες στσγάσεως με συνολεχό σρε-ύμό με/.ών εξ: χα: άνω 
•χαε του ατοτελούνταε ατό τε,ρεσσότεσες τη; μιας φυσεχές 
οτοσγένεεες. μτορούν να δεισταττυύ/ ανάλογα με τη μορφή 
της συνδάσεώς τους, σε τερεετσότερες της μεάς ομάδες χα: 
σε χάύε μία ατό αυτές να αναγνωρεσόέε: αυτοτελές τροσρυ- 
γεχό όιχαίωμα ατ^τττοκΓτάσεως.

Η διάταξη αυτή έχε: εφαρμογή χα: για τες οεχογένε.ες 
■του έχουν ατνα-γνωρεσόε: διχαιούχες στεγάσεως χα: δεν έ
χουν λάόε: μέχρ: τη δημοσίευση του ταρόντος τη στεγαστ:- 
χή συνδρομή τους.

Η διάσταση χαε η αναγνώριση αυτοτελούς τροσφυγεχου 
δεχακύαατος γίνεται με ατόροση ταυ οεχείου Νομάρχη ή 
του Οργάνου το οτοεο εξουσιοδοτείται ατό αυτό·/.

'Ap-Spo 5.

Αν.ίνητα τρσσρυγινιών αυνοεχεαμών του χατέχοντα; μέχρ: 
τη δημασίευετη του ταρόντος ατό ϊεχαεούχους ατοχαταστα- 
σεως αστούς τρόσρνγες δάσει της νομούεσ:ας του εα/ύε. 
ταραχωρούντα: σ’ αυτούς χωρίς τη/ χαταδολή τεμήχατος.

Σε τερίττωση ·ύαναετού του φορέα του τροσφυγεχού 
χαεώμ^ος του χατέλαδε το αχίνητο η ταραχώρηση γίνεται 
στα μέλι, της οεχογενεεας του του διαμένουν στο αν-ίνεςτο 
χωρίς τη/ χαταδολή ετίσης τιμήματος χα: ερ όσο/ δέδαια 
αυτά τληρούν τις τροΰτο-ύέσεες της χείμενης νομο-ύεσίας 
ανεξάρτητα αν αυτά έχουν ή όχ: την τροσουγεχή ιδιότητα.
Η ταραχώρηση γίνεται χατότεν υαοδολής αετήσεεος χα: δι- 
χαεολσγητεχων ατό τους ενδιαφερομένους μέσα εσε ένα χρόνο


