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ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΕΠΕ 

*Η διαδικασία καταρτίσεως καί εφαρμογής ενός σύγχρο

νου καί αποτελεσματικού προγράμματος οικονομικές καί κοινωνι

κές αναπτύξεως σέ χώρες μέ δημοκρατικό πολίτευμα καί οικονο

μία ελεύθερης άγορας δέν μπορεί παρά νά* στηρίζεται στην τ ρ ι 

μερή συνεργασία τών κρατικών φορέων σχεδιασμού καί εφαρμογής, 

εκπροσώπων του Ιδιωτικού τομέα - εργοδοτών καί εργαζομένων «-

καί ειδικών επιστημόνων, πού καλούνται νά προσφέρουν τ ί ς τ ε 

χνικές συμβουλές τους. "Ετσι, καί" γιά* τή*ν εκπόνηση του Πεν-* 

ταετοΟς Προγράμματος Οικονομικής καί Κοινωνικής Αναπτύξεως 

1976-80 συγκροτήθηκαν πενή*ντα ομάδες εργασίας, μέ ανάλογη 

σύνθεση, στίς οποίες ανατέθηκε η διερεύνηση των προβλημάτων 

καί προοπτικών βασικών τομέων της οικονομίας μέ τελικό σκοπό 

τήν υποβολή εισηγήσεως γ ι ά τήν ακολουθητέα πολιτ ική. Στίς 

ομάδες αυτές δόθηκε ενα συνοπτικό διάγραμμα οδηγιών, πού 

καθόριζε τό αντικείμενο καί τ ί ς γενικές κατευθύνσεις της 

έρευνας, μέ ε ι δ ι κ ή αναφορά στην ένταξη της ^Ελλάδας στις..Ευ

ρωπαϊκές Κοινότητες. Ζητή&ηκε επίσης άπό τ ί ς ομάδες ή υπο

βολή προτάσεων γ ι ά συγκεκριμένα μέτρα πολιτικής πού έπρεπε 

νά συνοδεύονται καί άπό εκτίμηση των οικονομικών τους 

επιπτώσεων. Παράλληλα, καταβλήθηκε προσπάθεια συντονισμού* 

τοϋ έργου των ομάδων καί εντάξεως των υπολογισμών τους μέ

σα στά πλαίσια πού καθόριζαν οι μακροοικονομικές εκτιμήσεις 

το0 Προγράμματος. 

θ£ ομάδες εργάσθηκαν μέ ζήλο καί δύσννεΐ,δησία, ανά

πτυξαν πρωτοβουλία καί" διατύπωσαν ανεπηρέαστα καί μέ παρρη- . 

σία τ ί ς απόψεις τους. Παρά τό ι σύντομο σχετικά.χρονικό δ ι ά -
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στημα, πού είχαν στή διάθεση τους,καί τ ίς δυσχέρειες πού 

δημιουργούσε ή ανεπάρκεια των στοιχείων η* η έλλειψη προη

γούμενων σχετικών ερευνών, παράδωσαν έργο πού, από πολλές 

απόψεις, θά μπορούσε να χαρακτηρισθεί πρωτοποριακό'· "Ετσι, 

δχι μόνο συγκεντρώθηκαν καί παρουσιάσθηκαν κατά συστηματι

κό τρόπο πληροφορίες καί στοιχεία εντελώς νέα η* πού υπήρχαν 

σκόρπια σέ γνωστές η* άγνωστες πηγές, άλλα καί ή ανάλυση των 

προβλημάτων naC ή διατύπωση τών εισηγήσεων διακρίνονται, 

κατά κανόνα, γι,ά τή συνέπεια καί τήν πληρότητα τους. 

*0πως προκύπτει άπό τα πιοπάνω, οι εκθέσεις για 

τό Πενταετές Πρόγραμμα, οί όποιες υποβλήθηκαν στο ΚΕΠΕ σάν 

υπηρεσιακά κείμενα, είναι προϊόν εργασίας καί εκφράζουν τ ις 

απόψεις των μελών των ομάδων. ΕΓναι επομένως αυτονόητο δτι, 

αν καί αποτελούν βασικής σημασίας βοήθημα γιά τήν εκπόνηση 

του Προγράμματος Αναπτύξεως, δεν αντανακλούν κατ'ανάγκην 

τ ίς απόψεις οΰτε μπορούν νά θεωρηθούν δεσμευτικές γιά τό 

ΚΕΠΕ - τόν υπεύθυνο γιά τήν τεχνική επεξεργασία τ ou-Προγράμ

ματος Οργανισμό - καί ακόμη περισσότερο γιά τήν Κυβερνητι

κή 'Αρχή, η οποία μέ ευρύτερα κριτήρια αποφασίζει τελικά γιά 

τό περιεχόμενο καί τους στόχους του Προγράμματος, τό όποιο · 

υποβάλλει γιά έγκριση στή Βουλή. Ανεξάρτητα άπό τ ί ς παρα

πάνω παρατηρήσεις καί παρά τ ίς επιφυλάξεις πού μπορεί νά 

διατυπωθούν γιά ορισμένες γνώμες η απόψεις πού εκφράζονται 

στίς εκθέσεις αυτές, αποφασίσθηκε ή δημοσίευση τους, οχι μό

νο γιατί κρίθηκε σκόπιμη ή ευρύτερη προβολή τοΰ ε*ργου 600 

καί πλέον επιστημόνων καί ειδικών αλλά καί γιατί θεωρήθηκε 

δτι προσφέρουν χρήσιμο υλικό γιά τήν παραπέρα καί σέ μέγα-
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λύτερο βάθος διερεύνηση των οικονομικών και κοινωνικών -προ

βλημάτων της χώρας. Πρέπει επίσης νά σημειωθεί δτι η γλωσ

σική καί λοιπή επιμέλεια των κειμένων περιορίσθηκε στα 

άπολΰτως απαραίτητα, γιά νά επιταχυνθεί ή κυκλοφορία τους, 

που αλλιώτικα θά καθυστερούσε λόγω του μεγάλου όγκου τους. 
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ιδιωτικών οικοδομικών φορέων πρ<5ς τή*ν κοινώνική*ν κατοικίαν 

Β. Προτασις π ε ρ ί αποκτήσεως κατοικιών δικαιούχων το£> Ό ρ γ α ν ι -

.σμου 'Εργατικές Κατοικίας,έκ κεφαλαίων αυτού μέσω της ι δ ι ω 

τ ι κ ή ς οικοδομικής επιχειρήσεως 291 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

%*Η*Ρμάς*Εργασίας επί θεμάτων κατοικίας-πολεοδομίας εθεώ-

ρησε σκόπιμον -νά ύποβάλη κεχωρισμένας εκθέσεις δια τήν κατοικίαν 

καί τήν πολεοδομία ν, λόγω της ανάγκης διερευνήσεως πλήθους ε ί δ ι -

κωτέρων θεμάτων καί απόψεων εκάστου των ώς άνω τομέων. Η επεξερ

γασία δμως τον θεμάτων αύτων εγένετο ύπό τή*ς 'Ομάδος 'Εργασίας 

παραλλήλως, ώστε νά διασφαλισθώ ή απαιτουμένη ένό"της θεωρήσεως 

καί α.ι άναγκαιαι διασυνδέσεις καί συσχετίσεις. 

*Έ'παρούσα πρώτη "Εκθεσις της '• Ομάδος 'Εργασίας άναφέ- ". 

ρεται εις θέματα κατοικίας καί περιλαμβάνει πέντε κεφάλαια. Είς 

τό πρώτον κεφάλαιον εξετάζονται ή υφισταμένη κατάστασις, τά προ

βλήματα καί αι άδυναμίαι το$ τομέως, εις το" δεύτερον αι προοπτι-

καί αναπτύξεως, αι επιδιώξεις καί" οι στόχοι κατά τήν περίοδον 

1976-80, εις τό* τρίτον αι άνάγκαι κατοικίας καί τά βασικά μεγέ

θη του Προγράμματος, εις τό* τέταρτον περιλαμβάνονται αι προτά

σεις μέτρων πολιτικής καί θεσμικών αλλαγών διά τήν άνάπτυξιν,του' 

τομέως καί εις τό πέμπτον τό Σχέδιον Προγράμματος 'Αναπτύξεως 

του τομέως Κατοικίας δια τήν περίοδον 1976-80. 

Εις τό Παράρτημα της Εκθέσεως περιλαμβάνονται αναλυτι

κοί πίνακες καί στοιχεία της υφισταμένης καταστάσεως προς πλη-

ρεστέραν έπεξήγησιν των εις τήν "Εκθεσιν υποστηριζόμενων απόψεων, 

διερευνήσεις των εις τάς κυριωτέρας χώρας της EÖK υφισταμένων 

συστημάτων χρηματοδοτήσεως της κατοικίας, συγκεκριμέναι προτά

σεις φορέων έντασσόμεναι εις τό Πρόγραμμα Αναπτύξεως τοο τομέως, 

ως καί είδικαί απόψεις επί του θέματος. 
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*Η 'Ομάς Εργασίας επιθυμεί συγχρόνως νά τον ίση δτι δέν 

θεωρεί τή*ν παροϋσαν "Ξκθεσιν επί θεμάτων Κατοικίας ώς οριστικών, 

διότι κατά τήν διάρκειαν των εργασιών της δέν είχε ν εις τή*ν διά-

θεσίν της 'Εκθέσεις έτερων 'Ομάδων Εργασίας του Προγράμματος α ι 

οποΐαι άπτονται τοϋ αντικειμένου της (ώς π.χ. Χωροταξίας, 'Ανθρω

πίνων Πόρων, Χρηματοδοτικού Συστήματος, Φορολογίας, κ.λπ.), 

ώστε νά* έλέγξη καί ολοκλήρωση τάς απόψεις της επί τον συναφών θε

μάτων, Είδικώτερον, τό προτεινόμενον, εις τό Κεφ. 5 τΐ)ς 'Εκθέ

σεως, Σχέδιον Προγράμματος 'Αναπτύξεως του τομέως τη*ς Κατοικίας 

διά τήν περίοδον 1976-80 πρέπει νά θεωρηθη ώς ένδεικτικόν, κυ

ρίως διότι δέν 'έχει γίνει ή απαιτουμένη διασύνδεσις τον προτει

νομένων χρηματικών μεγεθών καί της συνθέσεως των επενδύσεων προς 

τά αντίστοιχα μεγέθη τοϋ δλου Προγράμματος Αναπτύξεως 1976-80. 

Τέλος, η Όμάς Εργασίας επιθυμεί νά ευχαρίστηση δλους 

δσοι συνέβαλον εις τάς εργασίας της καί είδικώτερον τά εκτός 

της * Ομάδος στελέχη των διαφόρων *Υπηρεσιών, τά όποια, διά τη*ς 

χορηγήσεως στοιχείων καί ττ|ς υποβολής γραπτών εισηγήσεων, έβοή*-

θησαν σημαντικως εις τό έργον της. 
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ΣΥΣΤΑΣΙΣ ΟΜΑΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

'Κατόπιν της υπ'αριθ. 182/95 της 27-1-1976 αποφάσεως του 

Γενικοϋ Επιστημονικού* Διευθυντού του Κέντρου Προγραμματισμού* 

καί Οικονομικών 'Ερευνών, συνεκροτήθη, εντός των πλαισίων τ?}ς κα

ταρτίσεως του* Προγράμματος Αναπτύξεως 1976-80, Όμάς Εργασίας 

διά τήν μελέτην θεμάτων κατοικίας-πολεοδομίας, αποτελούμενη £κ 

των κάτωθι μελών: 

1. Άραβαντινοϋ 'Αθανασίου 

2. Μπίρη 'Ηλία 

3. Ρυσσιάνου Παναγιώτου-

4. Βραϊλα Νικολάου 

5. Χαρίση Βασιλείου 

6. Ανδρεάδη Γεωργίου 

Καθηγητού Πολεοδομίας Ε.Μ. Πο
λυτεχνείου 

Δημοτικού Συμβούλου, 'Αρχιτέκτο-
νος Μηχανικού 

..Διευθυντού* Πολεοδομικών Μελετών 
*Υπηρεσίας Οικισμού, 'Υπουργείου 
Δημοσίων "Εργων 

Διευθυντού Ααικης Κατοικίας, 
1 Υπουργέ ίου Κοινωνικών 'Υπηρεσιών 

Τμηματάρχου Διευθύνσεως Ρυθμι
στικών Σχεδίων Υπηρεσίας Όίκι-
σμού, 'Υπουργείου Λ^μοσίων 

"Εργων 

Πολιτικοί Μηχανικού παρά τ*$ 
Τεχνική Υπηρεσία Υπουργείου 

Εσωτερικών 

7. ' Ελευθεροπούλου '·-''Βλευθερίου ' Επιστημον ικού Συνεργάτου : Γενι-
κ?)ς Διευθύνσεως Χωροταξίας ^καί 
Δημοσίων 'Επενδύσεων, Υπουργείου 

- Συντονισμού καί Προγραμματισμού 
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8. Παπαδόδημα Νικολάου 

9, Κουφοπούλου Κωνσταντ ίνου 

10. Δενούδια-Σφακιανάκη Πέλας 

11. Μάνδικα Παναγιώτου 

12. Γρατσία Νικολάου 

13. Αουκάκη Παύλου 

14. Ρωμανού 'Αριστείδου 

15. Άναιρούση Γεωργίου. 

'Επιστημονικού Συνεργάτου Γενικής 
Διευθύνσεως Χωροταξίας καί Δημο
σίων 'Επενδύσεων, *Υπουργέίου 
Συντονισμού καί Προγραμματισμού 

Διευθυντού Οικονομικών 'Υπηρε
σιών Αυτονόμου 'Οργανισμού '̂ Ερ~ 

' γατικης Κατοικίας J '*' 

Οικονομολόγου Διευθύνσεως Μελε
τούν της Τραπέζης της 'Ελλάδος 

Οικονομολόγου, Προϊσταμένου Υπη
ρεσίας Μελετών Εθνικής Κτηματι
κής Τραπέζης 'Ελλάδος 

Πολιτικο0 Μηχανικοϋ 

'Αρχιτέκτονος-Πολεοδόμου 

' Αρχ ιτέκτονος-Πολεοδόμου 

'Επιστημονικού' Έρευνητοϋ ΚΕΠΕ 

*Ως Σύμβουλοι της *Ομάδος 'Εργασίας ώρίσθησαν οι κ;κ. / 

Γεώργιος Κώττης, Καθηγητής Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών καί 'E\h-

πορικων 'Επιστημών, ''ΕλευθέριΌς,Σταθάκης, Προϊστάμενος Υπηρε

σίας Οικισμοο, Υπουργείου Δημοσίων "Εργων, Μίνως Μαθιουδάκης, . 

Προϊστάμενος Διευθύνσεως 'Επιλογής Προσωπικού Γενικής Διευθύν

σεως Δημοσίας Διοικήσεως, Υπουργείου Προεδρίας Κυβερνήσεως καί 

Ευστάθιος Σορωκος, 'Επιμελητής Ερευνών Ανθρωπογεωγραφίας 'Εθνι-* 

κου Κέντρου Κοινών ικδίν 'Ερευνών. 

Υπεύθυνος'της 'Ομάδος 'Εργασίας ώρίσθη ò κ. Άθ. Άρα-

βαντινός. 
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Συντάκται της Εκθέσεως ώρίσθησαν ο κ. Γεώργιος ' Ava ι ρού-

σης καί ή κ. Πέλα Αενούδια-Σφακιανάκη. 

Γραμματεύς της 'Ομάδος 'Εργασίας ώρίσθη ή κ. 'Αλεξάνδρα 

Φέσσα-Τζαβάρα, Βοηθός 'Ερευνών ΚΞΠΕ, υπεύθυνος επίσης καί διά τήν 

τή*ρησιν πρακτικών των συνεδριάσεων τη*ς * Ομάδος Εργασίας. 

Κατόπιν νεωτέρων αποφάσεων του Γενικού* 'Επιστημονικού* 

Διευθυντού του* Κέντρου Προγραμματισμού καί Οικονομικών 'Ερευνών 

έγένοντο ai έξη*ς τροποποιήσεις καί συμπληρώσεις: 

α) Βάσει της υπ'αριθ. 182/95 δίς αποφάσεως ώρίσθη ώς νέον 

μέλος της 'Ομάδος Εργασίας ò κ. Μήνας Κουτέντάκης, Πρόεδρος 

του Αυτονόμου 'Οργανισμού* 'Εργατικής Κατοικίας, εις άντικατάστα-

σιν του κ, Κωνσταντίνου Κουφοπούλου Διευθυντού* Οικονομικών Υπη

ρεσιών του Ιδίου 'Οργανισμού*. 

β) Βάσει τη*ς ύπ'άριθ. 182/95 τρίς αποφάσεως ώρίσθη ώς νέον 

μέλος τ % Όμάδος 'Εργασίας ο-κ. Κωνσταντίνος Ζέκκος, Πολιτικός 

Μηχανικός-Συγκοινωνιολόγος. 

ΔΙΕΞΑΓΩΓΉ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΟΣ 

Η Ομάς Εργασίας έπί θεμάτων κατοικίας-πολεοδομίας συν-

ηλθεν εις έπανειλημμένας συνεδριάσεις υπό τή*ν προεδρίαν του* υπευ

θύνου αύτης κ. Άθ. 'Αράβαντινόυ. Αι έργασίαι της Όμάδος διε

ξήχθησαν κυρίως έπί τί̂  βάσει τον εισηγήσεων καί παρατηρήσεων των 

μελών καί συμβούλων αύτη*ς, τών συναφΟν εργασιών του* ΚΕΠΕ καί των 

νεωτέρων στοιχείων τά όποια έχορηγήθησαν ύπό διαφόρων φορέων καί 

ειδικώτερον υπό της Υπηρεσίας Οικισμού* τ ou Υπουργείου Δημοσίων 

Έργων, τοϋ Υπουργείου 'Εσωτερικών, τοϋ Υπουργείου Κοινωνικών 



- 1 8 -

Ύπηρεσιων (Διεύθυνσις Λαϊκής Κατοικίας), του Αυτονόμου 'Οργανισμού 

Εργατικής Κατοικίας, της Τραπέζης της 'ϊ5λλάδοςΓ της Αγροτικής 

Τραπέζης της Ελλάδος, της 'Βθ-νικης Κτηματικής Τραπέζης * Ελλάδος, 

του ΤαχυαρομικοΟ Ταμιευτηρίου ytccC του Ταμείου Παρακαταθηκών καί. 

Δανείων. '"Ελήφθησαν επίσης * υπ' δψ ι ν εργασία ι καί εισηγήσεις επί 

θεμάτων κατοικίας-πολεοδομίας δ ιατυπωθεΐσαι κατά καιρούς υπό 

διάφορων φορέων καί κυρίως υπό* των συλλογικών φορέων των Τεχνι

κών (Τεχνικόν 'Επιμελητήριον *Ελλάδος, Σύλλογος 'Αρχιτεκτόνων, 

Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών κ.λπ.)·, του ΕΚΚΕ ('Εθνικού Κέντρου 

Κοινωνιών Ερευνών), κ.λπ. .· 

Επίσης, πολλά στελέχη Υπηρεσιών, μη μέλη της Ομάδος 

"Εργασίας, ύπέβαλον συγκεκριμένας εισηγήσεις επί θεμάτων Κατοι

κίας, Είδικώτερον, εις τά πλαίσια των εισηγήσεων της Υπηρεσίας 

Οικισμού επί θεμάτων κατοικίας, συνειργάσθησαν αι κυρίαι Β. 'Αμπα-

δογ,ί,άννη, Ε, Βασιλικι-ώτου, Ε. Γουλιού, Θ.; Κελαϊδη, Ε. Ματ ρακί δη, 

Αο Σαββίδου, Α. Σκάσση, 0. Συγκουριάδου καί οι κ.κ. .-Δ, Ζαγλανί-ν 

κης, Π. Λευκαδίτης, Α, Ρογκάν, Γ, Σαπουνάκης καί Β, Τρεπεκλης 

καί εκ της Δ/νοεως Λαϊκής Κατοικίας, του Υπουργείου Κοινωνικών 

Υπηρεσιών, συνειργάσθη ή κ.' Ε.*Καλαμπάκα. 

"*Εξ'άλλου, εισηγήσεις επί συγκεκριμένων θεμάτων ύπέβαλον 

οι κ.κ. 'Αλέξανδρος Τσουκανάς, Δ/ντής Δ/νσεως Γραμματείας καί 

'Οργανώσεως 'Εθνικής Κτηματικής Τραπέζης της 'Ελλάδος καί 

Μιχαήλ Παπαδάκης, 'Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΠΕ.. 

Η κ. Μ. Γεωργούντζου,'της Τραπέζης της 'Ελλάδος, συνέτα

ξε^ κατόπιν αναθέσεως υπό του ΚΕΠΕ καί υπό τήν έποπτείαν της κ. Π. 

Αενούδια-Σφακίανάκη, εισήγησιν επί της χρηματοδοτήσεως της κατοι

κίας εις τάς κυριωτέρας χώρας της ΕΟΚ. 
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Τέλος ή δίς Ι. Σπανοστάθη ήσχολήθη μέ την έπεξεργασίαν 

διαφόρων ποσοτικών στοιχείων της Εκθέσεως. 

*Η σΰνταξις της παρούσης Εκθέσεως επί θεμάτων κατοικίας 

έγένετο ύπ6 του* κ. Γεωργίου Άναιρούση. Εί,δικώτερον, η κ. Πέλα 

Δενούδια-Σφακιανάκη έπεξειργάσθη θέματα χρηματοδοτήσεως καί φορο

λογίας της κατοικίας. 
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1, ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ. ΠΡΟΒΛΉΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΪΝΑΜΙΑΙ 

ΤΟΥ ΤΟΜΞΩΣ ΤΗΣ ΜΤΟΙΚΙΑΣ 

1.1.*Υφιστάμεναι συνθηκαι κατοικίας. Διεθνείς συγκρίσεις 

Άπό της απογραφής τoC 1971 μέχρι του έτους 1975, at 

συνθηκαι κατοικίας εις τό σύνολον της χώρας έβελτιώθησαν άπό α

πόψεως ποσοστοϋ συγκατοικήσεως νοικοκυριών, μεγέθους κατοικίας 

καί πυκνότητος κατοικήσεως. Ούτω, υπολογίζεται συ ι κατά τό τέ

λος τοϋ 1975 ύφίστατο εις ολόκληρον τή*ν χώραν απόθεμα κατοικιών 

ανω των 3.500.000 μονάδων (κατοικουμένων καί κενών) έναντι 

3.000.000 μονάδων της απογραφής τοϋ 1971. *0 αριθμός τον κατοικου

μένων κατοικιών, ò όποιος ανήρχετο κατά μέσον δρον εις 283 μονά

δας άνά 1.000 κατοίκους κατά τό 1971 (έναντι 280 εως 365 μονάδων 

αντιστοίχως εις τάς χώρας της ΕΟΚ), έχει ήδη ύπερβ?) τάς 300 μο

νάδας καί τείνει νά πλησίαση τόν αριθμόν των νοικοκυριών. "Εχει 

επομένως μειωθη. σημαντικως ο αριθμός των 113.000 νοικοκυριών τά 

οποία έμοιράζοντο τήν κατοικίαν (συγκατοίκησις) κατά τ^ν απογρα

φών του 1971. 

'Επίσης, τό μέσον μέγεθος τών κατοικουμένων κατοικιών 

είναι ήδη 3 κανονικά δωμάτια (περίπου 3,05 μτί περιλαμβανομένου 

το0 μαγειρείου) έναντι 2,95 της απογραφής του 1971, ένφ ò δείκτης 

μέσης πυκνότητος κατοικήσεως (άτομα άνά κανονικόν δωμάτιον 'μή* 

περιλαμβανομένου του μαγειρείου) πλησιάζει τή*ν μονάδα (ΐ,03 περί

που) έναντι 1,14 κατά τήν απογραφών του 1971. 'Ακόμη δυσμενέστε-

ραι συνθηκαι κατοικίας υφίσταντο-εις τήν *Ξλλάδα κατά τήν απο

γραφών του 1971 διά 286.000 νοικοκυριά (ήτοι δια. τό 11,3$ τοΟ 

συνόλου) κατοικουντα μέ υπερβολικών πυκνότητα (ανω των δύο ατόμων 



- .22 -

άνά δωμάτιον). Ειδικώτερον, ή πυκνότης κατοικήσεως διά 75.000 νοι

κοκυριά ητο μεγαλύτερα των 3 ατόμων άνά δωμάτιον. Σημειωτέον, δτι 

οι ανωτέρω δεϊκται είναι κατά τι εύνοϊκώτεροι εις τάς ημιαστικάς καί 

άγροτικάς περιοχάς έναντι των αστικών. *Υπολείπονται όμως ακόμη άπό 

τους πραγματοποιηθέντος ηδη πρό 15ετίας εις τάς. περισσοτέρας χώρας 

της% ΕΟΚ (εκτός Γαλλίας καί Ι τ α λ ί α ς ) , εις τάς οποίας ò μέσος αρι

θμός δωματίων άνά κατοικίαν ?}το 4 εως 5, ένψ ò δείκτης«, άτομα, άνά δω-

μάτιον ?)το 0,62 εως 0,90. . > · . · . · · · . 

'ibró απόψεως ανέσεων καί εξοπλισμού των κατοικιών δέν υφί

στανται νεώτερα στοιχεία μετά τή*ν απογραφών τοϋ 1971. Sic τον Πίνα-

,.κα 1 παρουσιάζεται η υφισταμένη κατά το" 1971 κατάστασις, συγκριτικές 

προς τάς χώρας της EOE. : - </ 

Γενικώς, ώς εμφαίνεται εκ των στοιχείων τί)ς απογραφής, εις 

το* σύνολον τών νοικοκυριών της χώρας τά 26,5$ δέν διέθετον μαγει«· 

ρεΐον, τά 64,4$ δέν διέθετον λουτρό*ν η' ντού*ς, τά 12$ δέν διέθετον . 

ήλεκτρικόν ρεϋμα,τά 7$ δέν διέθετον άποχωρήτή*ριον οιουδήποτε τύπου, 

τά δέ 48$ διέθετον άποχωρητή*ριον, ώς επί τ<5 πλείστον εκτός της κατοι

κίας καί άνευ υδραυλικές εγκαταστάσεως. 'Επίσης, ώς προς τή*ν υδρευ-

σιν, εις τό σύνολον των νοικοκυριών τά 18,5 δέν ύδρεύοντο άπό δί

κτυον, άλλα άπό φυσικάς πηγάς fj φρέατα, έτερα δέ 16,5$ ύδρεύοντο 

άπό δίκτυον εκτός της κατοικίας. *Ως πρ<5ς τη*ν άπόχέτευσιν, τά'11$ 

του* συνόλου των νοικοκυριών ουδέν σύστημα αποχετεύσεως διέθετον, τά 

59$'διέθετον βόθ-ρον κ.λπ. καί μόνον τά 30$ διέμενον ε ις κατοικίας 

συνδεομένας μέ δίκτυον αποχετεύσεως. 

Ειδικώτερον επισημαίνεται δτι ai ώς ανω περιγραφείσαι 

συνθηκαι κατοικίας είς τό σύνολον της χώρας διαφέρουν μεταξύ 

περιφερειών, ως καί μεταξύ αστικών, ημιαστικών καί αγροτικών 
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περιοχών. AL δυσμενέατεραα συνθηκαι κατοικίας άπό απόψεως ανέσεων 

καί at σοβαρώτεραι εν προκειμένω ελλείψεις υφίστανται εις τάς 

άγροτικάς περιοχάς, οπού 94,2$ των νοικοκυριών δεν διέθετον λουτρόν 

ή ντους, 90,57» δέν διέθετον άποχωρητήριον μέ ύδραυλικήν έγκατάστα-

σιν, 69,5$ δέν ύδρεύοντο από δίκτυον μέ βρύσην εντός της κατοικίας 

nccC Ζ6?Ί% £έν εΓχον ηλεκτρικών. 

Έκ των ανωτέρω διαπιστούται κυρίως η δυσμενής κατάστασις 

cenò απόψεως χώρων υγιεινής, ιδιαιτέρως δέ εις τάς άγροτικας περιο

χές, καί τά σημαντικά περιθώρια βελτιώσεως τα οποία υφίστανται 

διά την προσέγγισιν των αντιστοίχων προτύπων (STANDARDS) των χω

ρών της EÖEC. •• Γ 

'Εκτός τον ως ανω διαπιστώσεων, είναι γνωστόν;δτι πολλάι 

in των κατοικουμρνων "κανονικών" κατοικιών, εις άστικάς καί; αγρο

τικός περιοχάς, έϊναι ακατάλληλοι λόγω παλαιότητος, εύτελείας 

υλικών, πλημμελούς φωτισμοο καί αερισμού (ημιυπόγειοι καί υπό~· ; 

γειοι, εις. εσωτερικούς φωταγωγούς κ.λπ.),ανθυγιεινού περιβάλλοντος, 

άσταθείας εδάφους κ.λπ. ;-. 

'Εξ'άλλου, ωρισμέγαι ενδείξεις ως προς την ήλικίαν των κτι

ρίων, τά οποία έχουν ώς αποκλειστικών ^ κυρίαν χρησιν τήν^κατρικίαν 

νοικοκυριών, παρουσιάζονται εις τον Πίνακα 2, επί τχ[ βάσει Ι 

στοιχείων της απογραφής του 1971. Ì 

1. κΩς "κανονική" κατοικία θεωρείται ύπό της ΕΣΙΕ κάθε μόνιμος 
καί αυτοτελής κατασκευή, αποτελούμενη τουλάχιστον εξ, ενός 

"κανονικού δωματίου" καί προοριζομένη διά κατοίκησιν ενός; 
νοικοκυριού. Το κανονικόν δωμάτι-ον πρέπει νά εχη τουλά
χιστον 2 μέτρα #ψος καί έπιφάνειαν 4 τετρ^ μέτρων, σχήμα δέ 
τοιούτον ώστε νά χωρη εν κανονικόν κρεββάτι καί νά διαθ,έτη 
παράθυρον ή τζαμόπορταν,ώστε νά φωτίζεται; άπ'ευθείας άπο το 
υπαιθρον» 
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'Εκ στοιχείων το$ Γΐίνακος 2διαπιστουται οτι εις τίήν 'Ελλάδα 

ή ηλικία τών κτιρίων κατοικιών είναι σχετικώς μικρά^. διότι τα πε

ρισσότερα των κτιρίων αυτών (57$ ε ις τό σύνολον χώρας καί 65$ εις 

τάς άστικάς περιοχάς) έχουν κατασκευασθη κατά τή*ν μεταπολεμικήν 

περίοδον. Είδικώτερον, τό* 75̂ > των κτιρίων μέ 3 κατοικίας καί ανω, 

&χουν κατασκευασθώ κατά τή*ν περίοδον 1946-70. 'Ebri πλέον, ή ëv-

τονος οικοδομική* δραστηριότης πού έσημειώθη κατά τή*ν τελευταίαν 

περίοδον, μετά τ6 'έτος 1971, έχει ασφαλώς βελτιώσει ακόμη περισ-

σότέρον τή*ν σχετικών εικόνα. 

Συγκριτικώς, εις τάς χώρας της E0K ή ήλνκία τοϋ αποθέ

ματος κατοικιών είναι εν γένει μεγαλύτερα. Οοτω συμφώνως προς 

στοιχεία απογραφών των ετών 1960 καί 1961, τό ποσοστόν τών κατοι

κιών του συνολικοϋ αποθέματος πού £χουν κατασκευασθώ μετά τό 

1945 εις τάς διαφόρους χώρας της Κοινότητος, κυμαίνεται άπό 18,5$ 

ε ις τήν Ίρλανδίαν εως 37,7$ εις τήν Δυτικών Γερμανίαν. 

Εν σχέσει προς τάς μη* κατοικουμένας κατοικίας, κατά τή*ν 

απογραφών του 1971 ευρέθησαν καθ'ολην τή*ν χώραν περί τάς 550.000 

κανονικαί κατοικίαι κεναί, ήτοι τά 18,5$ περίπου του συνολικοί? 

αποθέματος κατοικιών. Έκ τών ως ανω κενών κατοικιών, 30,5$ δΐε-

τίθεντο προς ένοικίασιν, 2$ προς πώλησιν, 30,0$ ήσαν κεναί διά 

λόγους μετοικήσεως η μεταναστεύσεως, 16,0$ ηΌαν έξοχικαί καί τό 

υπόλοιπον 21,5$ ίσαν κεναί διά -διαφόρους ν#λλους λόγους. 'Από άπ&-

ψεως χωροταξικής κατανομής, τό ΐ/3 τών κενών κατοικιών εύρίσκόντο 

ε ι ς α-στικ^ς περι.οχά^ καί τά ^/3 είς ήμκχστικάς καί άγροτικάς.• •• 

Η υπαρξις δμως σημαντικού άριθμοϋ κενών κατοικιών ε ις -

τάς άστικάς περιοχάς (13$ του συνολικού αποθέματος κατοικιών τών 
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Πίναξ 2 ·' 

Κτίρια κατοικιών κατά περίοδον κατασκευής 

ΞΪδος κτιρίου 

Σύνολον 
δηλωθέντων 
κτιρίων 
κατοικιών 
μέχρι καί 
το* 197Ö 

1. Σύνολον Χώρας 

-r Κτίρια αποκλειστικώς 
η κυρίως δια νοικοκυριά 2.254.127 

•ί'.Εξ ων^μέ 3 κανονικάς 
κατοικίας καί ανω) « 93.640 

2· ?Αστικαί περιοχαί 

.. - Κτίρια αποκλειστικώς η y 

"" , κυρίως δια νοικοκυριά 790.944 
( Έ ξ ων ,μέ 3 κανονικάς κα
τοικίας καί ανω) 91.080 

3# Ημιαστικαί περιοχαί 

- Κτίρια άποκλειστικως η 
κυρίως διά νοικοκυριά . ' 317.412 

( Έ ξ ων μέ 3 κανονικάς 
κατοικίας καί avoj) 3.912 

4* Άγροτικαί περιοχαί 

- Κτίρια αποκλειστικώς η 
κυρίως δια νοικοκυριά ν 1.145.771 

( Έ ξ ων μέ 3 κανονικάς 
κατοικίας καί ανω) 3.648 

100 

Πηγή: ΞΣΪΈ, μη δημοσιευμένα στοιχεία απογραφής κατοικιών 1971. 
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Μέχρι κα£ 
τό 1945 

2 

Περίοδος ; 

Ì» 'επί τοϋ 
συνόλου 

κατασκευής 

1946-
1970 

- ; , · - . ». "* . Λ 3 

%επί τοϋ 
συνόλου 

. . . • -Λ -

964441. 

25.472 

278.847^ 

22.492 

137.103 

1.378 

42,77 

25,82 

35,25 

24,70. 

43,20 

35,22 J : ' 

1.289.986 

73.168 

512.097 

68.588 

180.309 

2;534 

.57,23 

74,18 

χ • " 

64,75 

75,30 

56,80 

64,78 

548.191 47,84 . . .597.500 . 52,16 

1.602 43,92 - 2.046 . · 56,08 
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αστικών περιοχών) καί κυρίως εις τήν Πρωτεύουσαν, οφείλεται κατά 

μεγ^ο :^^-. :^Γ-.εΙξ.^ν;.χα)ΐι^ι^9...άπ<5 απόψεως μεγέθους ανέσεων .., 

καί περιβάλλοντος, στάθμην ώρισμένων έκ τών προσφερομένων πρ<5ς 

ένοικίασιν η πώλησιν κατοικιών, ή οποία δέν ανταποκρίνεται προς 

τή*ν άντίστοιχον ζι^τησιν. Τούτο συνάγεται καί εκ του δτι τα 4-0$ 

των κενών κατοικιών εις τάς άστικάς περιοχάς είναι το0 ενός μόνον 

δωματίου, ένψ παραλλήλως μόνον τά 12,7$ των κατοικουμένων κατοι

κιών εις τάς περιοχάς αύτάς είναι του ενός δωματίου. *Η προσφορά 

παρομοίων κατοικιών, μικρού μεγέθους καί υποτυπωδών ανέσεων, προς 

ένοικίασιν η πώλησιν εις τά αστικά κέντρα, συνδέεται ενδεχομένως 

μέ τήν βελτίωσιν του εισοδήματος των ιδιοκτητών, τή\> υπ'αυτών 

έγκατάλειψιν των κατοικιών των εις ώρισμένας περιοχάς (περιοχαί 

αυθαιρέτων, κέντρα πόλεων κ.λπ. ) καί τή"ν άναζή*τησιν μεγαλυτέρας 

καί άνετωτέρας κατοικίας είς καλλίτερον περιβάλλον. Συνδέεται 

επίσης μέ τή*ν ελλειψιν γενικωτέρου ενδιαφέροντος δια την βελτίω

σιν της στάθμης των κατοικιών χαμηλοϋ κόστους. 

Άπό απόψεως νομικού καθεστώτος (τρόπου) μέ τό οποίον 

κατοικούν τά νοικοκυριά, επισημαίνεται οτι πατά την άπογραφήν 

του 1971, εις τό σύνολον της χώρας τό 70,0$ τών νοικοκυριών 

κατοικούσαν υπό καθεστώς ίδιοκατοικήσεως, τό 25,5$ ύπό καθεστώς 

ενοικιάσεως καί τό 4,5>& κατ'άλλον τρόπον. Εις τάς άστικάς περιο-

χάς τά-ανωτέρω ποσοστά:είναι 57,6$ διά τή*ν ίδιοκατοίκησιν, 40,4$ 

διά τή*ν ένοικίασιν καί 2,0$ διά τους άλλους, τρόπους. Κατά παλαιο-

τέραν* έρευναν τ^ς ΕΣΎΕ (1957-1S5&), νά άντίστονχα ποσοστά εις τάς 

άστικάς περιοχάς ήσαν β1,4?ό διά την ίδιοκατοίκησιν, 33,1$ διά τήν 

ένοικίασιν καί 5t5fo διά τους άλλους τρόπους. Παρατηρείται δηλα

δή* μείωσις του ποσοστού ίδιοκατοικήσεως καί αϋξησις τοο ποσοστού 
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ενοικιάσεως. Σημειωτέον, δτι εις τάς χώρας της Ευρωπαϊκής Κοι

νότητος, εις τάς άστικάς περιοχάς καί nona τήν απογραφών τοϋ* 

1961, τά ποσοστά ιδιοκατοικήσεως έκυμαίνοντο εις πολύ χαμηλότερα 

επίπεδα, ifroi άπό 17$ εως 44$ και τά ποσοστά ενοικιάσεως εις πο

λύ υψηλότερα επίπεδα, ήτοι άπό 53$ εως 84$ επί τοϋ* συνόλου τον 

νοικοκυριών τον αστικών περιοχών. Τούτο οφείλεται κυρίως εις 

τήν υπαρξιν, εις τάς χώρας αύτάς, σημαντικών προγραμμάτων κατα

σκευής ενοικιαζομένων κατοικιών, διά τάς ασθενεστέρας είσοδημα-

τικάς τάξεις. 

Άπό απόψεως συνθηκών άμεσου πολεοδομικοί περιβάλλοντος 

της κατοικίας f υφίστανται σημαντικά προβλήματα, κυρίως εις τάς 

μεγάλας πόλεις, δπως πολύ ύψηλαί καί πολύ χαμηλάί πυκνότητες δο

μήσεως, σοβαραί ελλείψεις ε ις συνοδευτικών ύποδομήν (ελεύθεροι 

κοινόχρηστοι χώροι καί πράσίνον εις τήν κλίμακα της γειτονίας, 

χώροι παιδιών κ.λπ.) ανεπάρκεια δικτύων κυρίως αποχετεύσεως, 

ε\λειψις χώρων σταθμεύσεως καί κυκλοφοριακή συμφόρησις, γειτνίασις 

μέ ασυμβίβαστους χρήσεις (π.χ. βιομηχανία) κ.λπ. 'Επίσης, 

υφίσταται Ιλλειψίς καταλλήλου κοινώνικοο έξοπλισμοΟ (εκπαιδευ

τικών κτιρίων καί πολιτιστικών εγκαταστάσεων, χώρων αναψυχής, 

υπηρεσιών υγείας καί προνοίας κ.λπ.), κυρίως είς.τήν κλίμακα γει

τονίας η συνοικίας. Ή ε\λειψις άύτή περιορίζει τάς κοινωνικάς 

δραστηριότητας, ή ποικιλία των οποίων αποτελεί ανάγκην καί συν

δέεται αμέσως μέ τήν ποιότητα των συνθηκών κατοικίας καί περι

βάλλοντος αύτης. 

'Εξ'άλλου, Ιδιαίτερα προβλήματα πολεοδομικού π£ριβάλ

λοντος υφίστανται εις άναπτυσσομένας περιοχάς,λόγω ανεξέλεγκτου 

καί μή ώργανωμένης έπεκτάσειος τών περιοχών κατοικίας, κυρίας καί 
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έξοχι,κης (περιοχαί αυθαιρέτων, λυομένων" κ.λπ.), καταστροφής: τοϋ 

φυσικού περιβάλλοντος καί -πλήρους σχεδόν ελλείψεως δικτύων τεχνι

κής υποδομής (έργων πόλεως) καί κοινωνικών εξυπηρετήσεων. 

Ξιδικώτερον, εν σχέσει προς τη*ν δευτέραν (έξοχικήν)' κατοι-

κίαν, έσημειώθη κατά τή*ν τελευταίαν περίοδον μεγάλη άνάπτυξις κυ

ρίως εις τήν περιφέρειαν των μεγάλων πόλεων, ή οποία, εκτός των 

άλλων, έχει ως αι'τιον και τάς δυσμενείς συνθήκας κατοικίας, πολεο

δομικού περιβάλλοντος καί εν γένει διαβιώσεως εις τά μεγαλύτερα 

αστικά κέντρα. *Η από του 1967, μέχρι της προσφάτου απαγορεύσεως, 

έγκατάστασις εις μη* άρτια οικόπεδα, μή μονίμων ("λυομένων") κα

τοικιών, εις εκτός σχεδίου πόλεως περιοχάς καί μάλιστα πλησίον 

των άκτων, είχεν ώς'; αποτέλεσμα τήν έκτεταμένην άνάπτυξιν, κυρίως"' 

ε ις τάς παραθαλασσίους περιοχάς τη*ς Αττικής καί της 'εύρυτέρας ";?· 

περιοχής της, τοιούτων εγκαταστάσεων, αί οποιαι οικοδόμοονται ώς 

επί τό πλείστον δια κατασκευών εξ (οπλισμένου σκυροδέματος έχοντος 

μόνιμον χαρακτήρα. ''Ενδεικτικώς αναφέρεται δτι κατά τήν 3έτίαν 

1971-1973 έξεδ'όθησαν εις τό σύνολον χώρας 35.000 περίπου αδειαι 

κατασκευής παραθεριστικών κατοικιών ("λυομένων"), ενώ σημαντικός 

αριθμός, παρομοίων κατοικιών, ώς επί τό πλείστον χαμηλές ποιότητος, 

κατεσκευάσθπ αυθαιρέτως, μέ δυσμενείς επιπτώσεις επί του* φυσικοο 

καί πολεοδομικοϋ περιβάλλοντος. Δι ανωτέρω κατασκευαί έξυπηρετοϋν 

ως επί τό πλείστον άνάγκας των χαμηλότερων εισοδηματικών τάξεων. 

Συγχρόνως όμως αναπτύσσονται καί περιοχαί εξοχικής κατοικίας ύψη-

λοτέρας ποιοτικής στάθμης μέ αρτιον έξοπλισμόν εις 'έργα υποδομής, 

δια τάς μεσαίας καί ανωτέρας είσοδηματικάς τάξεις, εις τάς πλέον 

αξιόλογους άπό απόψεως φυσικοϋ καί πολιτιστικού.περιβάλλοντος 

περιρχάς,είς την εύρυτέραν περιφέρειαν των πόλεων. 



Ανεξαρτήτως πάντως των ανωτέρω ποιοτικών διάφορων παρα

τηρείται εν προκειμένω, δτι αι συνθηκαι κατοικίας των νοικοκυριών 

πού διαθέτουν, εις σχετικώς μικράν άπόστασιν, δευτέραν κατοικίαν 

επηρεάζονται οπωσδήποτε θετικώς. 

Τέλος, σοβαρά επίσης προβλήματα πολεοδομικοί» περιβάλλοντος 

υφίστανται εις φθίνοντας καί έγκαταλειπομένους οικισμούς τ % υπαί

θρου,, οπού οι εναπομένοντες κάτοικοι στερούνται σταδιακώς των απα

ραιτήτων υπηρεσιών πολεοδομικού καί κοινωνικού εξοπλισμοί. Γενι

κώς, εις τους αγροτικούς οικισμούς υφίστανται σημαντικάί ελλείψεις 

εις &ργα τεχνικής καί κοινωνικής υποδομής. 

1.2.Αι εξελίξεις τή̂ ς τελευταίας περιόδου (1970-75) 
" * " " " " • •** • ••" " " • " • • ' " • " , ••*•• ' • • — 

1.2.1. Συνολική δραστηρίότης εις τόν τομέα κατοικίας 

Κατά τήν προηγουμένην 5ετίαν, 1970-74,έσημειώθησαν σημαντι

κά ί εξελίξεις εις τ<5ν τομέα κατασκευής κατοικιών μέ μεγίστην £ξαρ-

σιν τά έτη 1972 καί 1973, κατά1 τα όποια εξεδόθησαν αδειαι κατά μέ

σον δρον διά 20 νέας κατοικίας ετησίως άνά 1.000 κατοίκους, καί άπό-

τομον πτβσιν τ % δραστηριότητος-κατ#~το 1974, μέ 9,2νέας xorroiKfhsç 

avi 1.000 κατοίκους. Συνολικώς, ·κατά τήν πε^ίουον 1970-74 έξεδόθησαν 

οίκοδομικοεί δδειαι διά S88.000, νέας κατοικίας (137.600 κατόικίαι κα

τά μέσον •ορον ετησίως, : %οι 15,4 νέαι ηατοικ&α'άνά 1.000 κατοίκους, 
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ποσοστόν ύψηλότερον ccnórολας τάς χώρας της Ευρώπης), μέσου μεγέ-
4 

θ ους 3,10 κατοικήσιμων' δωματίων . Κατά τήν αυτήν περίοδον, αι 
ρ 

ακαθάριστοι επενδύσεις εις κατοικίας άνη*λθον είς 119.790 εκατ. 

δρχ. είς σταθ. τιμάς 1970 (^τοι 23.958 εκατ. δρχ. κατά μέσον δρον 

ετησίως) αντιστοιχούσα ι είς ποσοστόν 28,6$ επί τοο συνόλου των 

ακαθαρίστων επενδύσεων. Τά αντίστοιχα ποσοστά,κατά τή*ν αυτήν πε

ρίοδον είς τάς χώρας της Ευρωπαϊκής Κοινότητος κυμαίνονται μεταξύ 

ελαχίστου 18,0$ περίπου είς τήν Βρετανίαν καί μεγίστου 30,0$ πε

ρίπου είς τήν Ίταλίαν. 

1. Αναλυτικώς, ε ίς τό" σύνολον χώρας, ή οικοδομική δραστηριότης 
είς τόν τομέα της κατοικίας επί τ% βάσει έκδοθεισών οίκοδο-
μ ικων άδε ιών κατά τήν περ ίοδον 1970-75 £χε ι ως ακολούθως : 

Ετη 

1970 

1971 
1972> 
1973 > 
1974 
1975 

Συνολικός 
αριθμός 
νέων κα
τοικιών 

114.618 -, 

1Γ4.924' 
:478.558 > -
.1.88··, 105, 

81.616' 
f20,869 

Συνολικός 
δγκος νέων 

• κατοικιών 
(εΧς χ ιλ . 

• μ 5 ) : 

32.140 
35.667 
51 Λ!63. 
53-816 
25.747 

; 37.765 '" 

Συνολικός 
αριθμός 
κατοικήσι
μων δωμα-
τίων 

351.475 
389.580 

551.257 
• ^71.030• 

275.845 
407.841 

Μέσος -._·.'.. 
δγκος 

, -ι άνά νέαν 
κατοικίαν 

Γ ' 3\ ( ε ι ς μ ) 

280,04 
285,50 

286,53 
286,09 
315,46 
312,44 

..Μέσος αρι
θμός κατοι-
κησίμων δω
ματίων άνά 
νέαν κατοι-
κίαν · 

3,06 

3,.11 
3,08 

^ . 3 , 0 3 

• , 2,37 
3,37 " 

Πηγή: £ΣΥΕ-Στατιστική 'Ξπετηρίς της Ελλάδος. 

2, Στοιχεία 'Εθνικών Λογαριασμών της Ελλάδος 1958-1975 /Αθήναι 
1976ο 
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At δημόσιαι επενδύσεις εις κατοικίας άνηλθον κατά τή"ν 

περίοδον 1970-74 είς 2.207 εκατ.δρχ«(εις σταθ. τιμάς 1.970)-ήτοι 

ε ί ς 1 , 9 ^ τ ο υ συνόλου των ακαθαρίστων επενδύσεων είς κατοικίας. 

Τ6 ποσόν αυτό αντιστοιχεί προς τό 1,8$ του συνόλου των δημοσίων 

επενδύσεων εις τή*ν χώραν. 

Τέλος, κατά τήν περίοδον 197&-74, τδ άκαθάριστον έγχώ-

ριον προϊόν ε Ι ς κατοικίας άνηλθεν είς 122.167 εκατ* δρχ..(24.433 

εκατ. δρχ, κατά μέσον opov ετησίως), η^τοι' είς ποσοστόν 3,17/^ έπί ' 

τοΑ συνολικοί ΑΞΠ (τι,μαί 1970), Ινφ κατά τό 1,975 άνη*λθεν αντιστοι

χώ*: ε ίς 29.039 εκατ. δρ£., ήτοι είς ποσοστόν 8,58$ έπί του* συνολι

κού* AMI (ομοίως είς σταθεράς τιμάς 1970). 

Άπό το έτος 1975 σημειουται άνάκαμψις της οικοδομικής 

δραστηριότητος ε ις τόν τομέα της κατοικίας εν σχέσει προς τό 

1974.'Βξεδόθησαν οίκοδομικαί αδειαι δια 121.000 νέας κατοικίας 

καί-αϊ ακαθάριστοι επενδύσεις εις κατοικίας άνηλθον είς 20.476 

εκατ. δρχ. (είς τιμάς 1970), η^οι είς 27,4$ έπί του* συνόλου τον 

επενδύσεων. 

1.2.2 Χρηματοδότησις του τομέως της κατοικίας 
ι Ι l i n i I M I ι limi» ι n u m i U l u l i l i « ι ι ι ι ι ι ι ι ι wmmmm 

Η χρηματοδότησις του τομέως της κατοικίας πραγματοποιεί

ται μέσω των έξ?)ς αγωγών: 

- του* τραπεζικού" συστήματος,
 ν 

• · ' ' • _ . > . . . . · · . - · 

- των δημοσίων φορέων, 
. . . . - ' , , , , - . · · . . . _ • • · . . , . _ • 

τον λοιπών φορέων. 
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1,2.2.1 Τραπεζικών σύστημα 

- *Η χρηματοδότησις τοϋ τομέως της κατοικίας μέσω τοϋ τρα

πεζικοί) συστήματος (Τράπεζαι καί Ειδικοί Πιστωτικοί· 'Οργανισμοί) : 

ηΰξανε μέ εντονον ρυθμόν μέχρι του έτους 1972, εντός τοϋ οποίου 

έχορηγη^θησαν στεγαστικά δάνεια συνολικού ύψους 7.292 εκατ. ^δραχμον. 

Λόγω .της από" του τέλους του 1972 υιοθέτησε ίσης περιοριστικής πι

στωτικής πολιτικές, τό συνολικόν υψος των στεγαστικών δανείων διε-

μορφώ&η εις χαμηλότερα επίπεδα κατά τα* ετη 1973 καί-Ιδίως τό 1974, 

κατά τό* 1-975 όμως εσημειώθη εκ νέου σημαντική αδξησις των στεγα

στικών δανείων. *0 κατοϊζέρω Ιίίναξ 3 παρουσιάζει τήν έξέλιξιν της 

χρηματοδοτήσεως τοϋ τομέως της κατοικίας μέσω τοο τραπεζικοϋ συ

στήματος κατά τήν περίοδον 1970-75. 

; Έκ τοϋ πίνακος τούτου εμφαίνεται δτι μεταξύ τη*ς περιόδου 

1970-74 καί" του έτους 1975 έσημειώθησαν σημαντικαί μεταβολαί εις 

τήν ποσοστιαίαν διάρθρωσιν της τραπεζικές χρηματοδοτήσεως« Ούτω, 

ή χρηματοδότησις μέσω ..ΕΚΤΕ ηύξ-ηθη άπό 42,30$, επί του συνόλου της 

τραπεζικές χρηματοδοτήσεως κατά τήν περίοδον 1970-74 ε ι ς 66,8$ 

κατά τό £τος 1975. Τούτο οφείλεται εις τή*ν σημαντικών αΰξησιν 

ττ)ς τραπεζικές -χρηματοδοτήσεως• τοϋ δημοσίουτομέως (νέα προγράμ

ματα στεγαστικών δανείων του Ύπ. Κοινωνικών *Ϊπηρεσιων καί τοϋ 

ΟΕΚ1 βάσει τοϋ ΙΙόμου 1133/72) η οποία άνηλθεν άπό 8,13$, έπΐΓ τοϋ 

συνόλου της χρηματοδοτήσεως τοϋ τομέως της κατοικίας^πατά τήν πε

ρίοδον 1970-74 εις 28,10$ κατά τό έτος 1975. 'Επίσης οφείλεται 

καί εις τή*ν διεύρυνσιν της χρηματοδοτήσεως της κατηγορίας τον 

στεγαστικών δανείων εισαγωγής συναλλάγματος άπό 8,15$κατά τή*ν 

1. Αυτόνομος 'Οργανισμός Εργατικές Κατοικίας. 
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OD ŝl·· 
CM tO 
^ C-

tO τ-

en 
CM 

t O 
to 
CM 

vo 
«Φ 

CM V/i 
^ - > Î Î Ï M 

V J 3 u> 
* i - ο 
-* u y> 

dS ο t> b 

-» Ö «< 

ü S ω 8 
?-:-» > > 

H <J < W 

m 
CM 

CM 

VO 
00 
LO 

00 

to 

eo 

en 
CM 

t a 

c -

°o Q 
VO < Φ 
CM C— 

CM 
CM 

CM 

to 
CM 
i n 

m 
m 
to 

ο 

CM 

VO 

i n 
ο 

00 

to 

s 
CM 

$ 

i n 
vo 
t o 

CM 

vo 

m 

m 
oo 
to 

^ 
*Φ v -

CM CM 
t o VO 
0 0 

CM 

m 

vo 
ο 
c— 

ο 

t o 

V O CM 
C - VO 
t - en 

tô 

CM ·τ-
ι η ·«-

vo -Φ 
T- en 
^ t · T-

cn en 

m CM 

CM 

K\ oo 
•Φ vo 
en •«-

CM t O i n vo 

ο 
ο 

8 
CM 

m 

. · 
i n 

m 
ο 
ο 
vo 
CM 

Ο 

S 
tô 

en 
1— 

SO 

CM 

en 

& 
i n 

to 
oo 
to 

H O 
Q. 

S 
> 
ο 
ο 
> 

* P 

w 



- % -

υ» 
Vi 
ri 

ω 
ο. 

α. 
<ο 

m 

>ft 

LO 

gl 

\& 

Π 
ΟΤ» 

t O 

OJ 

Er 

ο 
t O 

S · 
"Ο 

> 
ω 

8 
Q. 
Ο 
>-

8 ^ 
* " OJ 

roj 
tO VQ 
CO ^f-
<J\ LT\ 
^ v -" 
t O 

L 8.. ? 

tO tO 
C\J . IO 
OJ to 

O l 

5 
LA 

in 

LO 

OJ 

to 
to ο 

OJ 

tn 

> 
ω 

° 2 
Ό Ο 

ο. u 
n* 

8 υ» 

(M 

to 
to 

to 

5 

to 
to 

OJ 

•«ω 

b 

i n 

OJ 
LPv 

• 

to 
(7ϊ 

LA 

8 
• 

OJ 

Ο 

Ο 

• 
I O 

τ— 

* 
VU 

OJ 

gì 

CT» 
Ι 
Ο 

• 
LO 

to 
co 
to 

•J 

b 

ο 
Q. 

-s 
su* 
ω 
t ; 

C L 

EH 

OJ 

11 
9- Φ 

8 
*-* 
ω 

Ο 

8 
ω 

> 

Ο 

α. 

OJ 



- 3 7 -

περίοδον 1970-74 εις 22,80$ κατά τό 1975. Συγχρόνως, περίωρίσθη 

σημαντικως ή χρηματοδότησις μέσω Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου καί 

Ταμείου Παρακαταθηκών καί Δανέ ίων , Ιδίως κατά τά 'έττ\ 1974 κάί 1975. 

Εις τόν Πίνακα 4 εμφαίνεται ή εξέλιξες της τραπεζικής 

χρηματοδοτήσεως συγκριτικώς προς τή"ν έξέλιξιν τών ακαθαρίστων 

επενδύσεων εις κατοικίας καί των αντιστοίχων δημοσίων επενδύσεων 

κατά τήν περίοδονΊ970-75· Οδτω, συνάγεται ότι κατά τήν περίοδον 

1970-74 τό σύνολον των ακαθαρίστων επενδύσεων εις κατο^ίας (εί-ς 

τρέχουσας τιμάς) άν?)λθεν εις 145.223 εκατ. δρχ., ή δέ τραπεζική 

χρηματοδότησις της κατοικίας (νέαι χορηγήσεις) άντ^λθεν εις 26.005 

εκατ. δρχ. (εις τρέχουσας τιμάς) η τ̂οι ε ις τό 17,9$ του συνόλου 

των επενδύσεων εις κατοικίας. Αι δημόσιαι επενδύσεις εις κατοι

κίας άνηλθον κατά τήν αυτήν περίοδον ε ις 2.533 εκατ. δρχ. (εις 

τρέχουσας τιμάς), ήτοι εις τό* 1,7$ τοϋ συνόλου των επενδύσεων 

εις κατοικίας. Κατά τό 1975 τά ανωτέρω ποσοστά εμειώθησαν εν 

σχέσει προς τ<5ν μέσον δρον της περιόδου 1970-74, εις 15,1$ διά 

τήν τραπεζικήν χρηματοδότησιν καί είς 1,4$ διά τάς δημοσίας επεν

δύσεις, λόγω των κατά τό έτος τούτο υφισταμένων ακόμη χρηματοδοτι

κών περιορισμών. 

1.2.2.2 Δημόσιοι φορείς 

Πλή"ν των μέσω του τραπεζικοϋ συστήματος διοχετευόμενων 

προς τόν τομέα τ % κατοικίας κεφαλαίων, υπάρχουν καί τά κεφάλαια 

τά όποια διοχετεύονται μέσω ώρισμένων δημοσίων φορέων, οι οποίοι 

εϊναι οι έξης: 

- -. Τ4 *Υπουργε£ον Κοινωνικών /Υπηρεσιών 

- *0 Αυτόνομος 'Οργανισμός 'Εργατικής Κατοικίας (ΑΟΕΚ) 
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ι 

- *0 Αυτόνομος Οικοδομικός 'Οργανισμός 'Αξιωματικών (AQUA). 

α. Τ<5 Ϋπουργειον Κοινωνικών Υπηρεσιών προγραμματίζει καί 

εκτελεί, μέσω του Υπουργείου Δημοσίων "Εργων, στεγαστικά προγράμ

ματα διά τάς κάτωθι κατηγορίας δικαιούχων. 

- Διά τρύς εκ Μικρας Ασίας πρόσφυγας τοϋ* 1922, οι όποιοι δέν 

£τυχον εισέτι παροχής κατοικίας η' στεγάζονται υπό απαραδέκτους 

συνθήκας, 

- Διά τους δικαιούχους του Νόμου 2063/1952 "Περί Ααϊκ?*ς Κατοι« · 

κίας", ffroi τους στερούμενους ιδιοκτήτου κατοικίας καί μή 

δυναμένους εξ ιδίων μέσων νά αποκτήσουν τοιαύτην. 

- Διά τους εκ θεομηνιών (σεισμών, πλημμύρων, κατολισθήσεων) 

καταστάντας άστεγους, ανεξαρτήτως εισοδήματος. 

- Διά τους πρόσφυγας εκ των 'Ανατολικών χωρών "Ελληνας η ξένους 

έγκατασταθέντας ύπό τού* OHE εις τήν *Ελλάδα. 

β, ι 0 Αυτόνομος 'Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας προγραμμα

τ ίζε ι καί εκτελεί στεγαστικά προγράμματα, δικαιούχοι τών οποίων 

είναι υπάλληλοι καί έργάται Εχοντες μετά του εργοδότου σχέσιν 

έξηρτημένης εργασίας η* ήσφαλισμένοι, στερούμενοι Ιδιοκτήτου στέ

γης ώς καί συνταξιούχοι αύτου. *0 'Οργανισμός έχει ιδίους πόρους 

προερχομένους εξ υποχρεωτικών είσφορων 1,5$ επί των ημερομισθίων 

τών εργατοϋπαλλήλων (εισφορά εργαζομένων 1$ καί εργοδοτών 0,5$) 

εξ έ'πιχορηγή*σεως του* Κρατικού* Προϋπολογισμού* καί ώρισμένων φόρων 

(φόρος επί του* καπνού*), ώς καί τον προσόδων περιουσίας. 

γ. 0 Αυτόνομος Οικοδομικός 'Οργανισμός 'Αξιωματικών προγραμ

ματίζει καί εκτελεί στεγαστικά προγράμματα, δικαιούχοι των οποίων 
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εΓν.αι αξιωματικοί των τριών οπλών στερούμενοι ιδιοκτήτου στέγης. 

Οι ως ανω φορείς παρέχουν προς τους δικαιούχους της αρ~ 
1 

μοδιότήτός των έτοίμην κατοικίαν ^ στεγαστικόν Οάνειον . Μέσω αυ

τών διωχετεύθησαν πρό*ς τό*ν τομέα της κατοικίας κατά τήν περίοδον 

1970-75 τα κεφάλαια τά έμφαινόμενα ε ις τό*ν Πίνακα 5. 

Έκ του Πίνακος 5 συνάγεται δτι κατά τή"ν περίοδον 197&-74 

διωχετεύθησαν προς τόν τομέα της κατοικίας, μέσω τον δημοσίων φο

ρέων, τά ακόλουθα κεφάλαια: 

| 1 . : Υπουργείον Κοινωνικών Υπηρεσιών: 1755. εκατ. δ|ρχ. (351 

εκατ. δρχ. κατά μέσον 
ί • ; 

; i ; δρον έτήσίωςί) 
1 ό 5 : · ' • '••••; • ' 

! 2. · ΟΕΚ : 2107; εκατ. δρχ. (421 

εκατ. δρχ. κατά μέσον 

ί δρον' ετησίως) 

3. ΑΟΟΑ2 : 533 εκατ. δρχ. 

Σύνολον δημοσίων φορέων : 4415 εκατ. δραχμών. 

Κατά τό* &τος 1975 τά δι,οχετευθέντα κεφάλαια μέσω τοϋ 

Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών καί τοο ΟΕΚ περιωρίσθησαν, εν σχέ-

σει προς τόν:μέσον δρον ττ̂ ς περιόδου 1970-74, εις 568 εκατ. δραχμών. 

1.2.2.3 Λοιποί φορείς 

• : Έκτδ*ς των μέσω τοϋ* τραπεζικού συστήματος καί τών δημοσίων 

φορέων διοχετευόμενων πρό*ς τόν τομέα τ?)ς κατοικίας κεφαλαίων, 

ωρισμένα κεφάλαια διοχετεύονται καί μέσω: 

1. 'λπ$\ τοο 1972 τά στεγαστικά δάνεια προς τους ;δικαιούχους τοο 
Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών του ΟΕΚ χορηγοΟνται κυρίως 

^μέσω της ΕΚΤΕ (Ν.Δ. 1138/72). 
2. Ελλείπουν πλήρη στοιχεία. 
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•J. ιΩρισμένων ασφαλιστικών ταμείων, τά οποία χορηγούν στεγα

στικά δάνεια πρ<5ς τους εις αυτά ήσφαλισμένους. Τοιαύτα είναι τύ 

Ταμειον Νομικών, τ6 Ταμεΐον Ασφαλίσεως Έμπορων, τ<5 TEBE καί άλ

λα ασφαλιστικά ταμεία ελευθέρων επαγγελματιών. 

2. Τών τραπεζιών ιδρυμάτων, τά όποια χορηγούν προς τους 

ύπαλλή'λους των, τους στερούμενους Ιδιοκτήτου κατοικίας, ωρισμένα 

στεγαστικά δάνεια. 

Έν τούτοις, τά ετησίως παρεχόμενα στεγαστικά δάνεια εκ 

μέρους των φορέων τούτων δέν αντιπροσωπεύουν σημαντικά ποσά. 

1.2.2.4 Συνολική* χρηματοδάτησις της κατοικίας 

κατά τήν περίοδον 1970-75 (τραπεζική* καί 

δημοσίου τομέως) 

'Εκ των Πινάκων 4 καί 5sπροκύπτει δτι?κατά.την πενταετίαν 

1970-74, τ6 σύνολον τή*ς τραπεζικής χρηματοδοτήσεως της κατοικίας 

καί τή*ς χρηματοδοτήσεως της κατοικίας μέσω των δημοσίων φορέων 

άνηλθεν εις 30.420 εκατ. δρχ. f εις τρέχουσας τιμάς (^του ε ις 

6085 εκατ. δρχ. κατά μέσον δρον ετησίως) καί αντιστοιχεί εις ποσο

στών 21$ επί του συνόλου των ακαθαρίστων επενδύσεων δις κατοικίας 

Υποσημειώσεις, τοϋ Πίνακος 5 ^ . . -·: '".·· 
1. Στοιχεία Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών. ('Αφορα κατασκευάς 

κατοικιών καί επιδοτήσεις στεγαστικών δανείων εκ του προγράμ
ματος Δημοσίων 'Επενδύσεων). — -

2. Στοιχεία ΟΕΚ. ('Αφορα κατασκευάς κατοικιών καί συμμετοχήν τοϋ . 
ΟΕΚ εις στεγαστικά δάνεια εκ κεφαλαίων ΟΕΚ). * 

3. 'Ελλείπουν πλήρη στοιχεία. 
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κατά τήν αυτήν περίοδον. Κατά το 1975 ή ως ανω χρηματοδότησες 

άνΐ)λθεν εις 6320 εκατ. δρχ. (5752 τραπεζική καί 568 δημοσίων φο

ρέων^ ήτοι είς ποσοστόν 16,6$ επί του συνόλου τών επενδύσεων είς 

κατοικίας του αύτου έτους. 

'Εξ άλλου κατά τήν περίοδον 1970-74 ή συνολική χρηματοδό-

τησις του δημοσίου τομέως·της κατοικίας άνηλθεν είς 6.529 εκατ. 

δρχ. (είς τρέχουσας τιμάς), ήτοι είς 4,5$ επί του συνόλου των ακα

θαρίστων επενδύσεων είς κατοικίας, εκ των οποίων 2.998 εκατ. δρχ. 

αντιστοιχούν είς προγράμματα του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών 

(παλαιοί καί νέοι πρόσφυγες, θεομηνιόπληκτοι, δικαιούχοι λαϊκής κα

τοικίας) καί 2.97β εκατ. δρχ. άντιστοιχούν είς προγράμματα του* 

'ΟργανισμοΟ 'Βργατικης Κατοικ ίας. 

Είδικώτερον, ή έξέλιξις της τραπεζικής χρηματοδοτήσεως, 

ε ίς τον τομέα της κατοικίας,ως προς τό γενικόν σύνολον τη*ς τραπε

ζικής χρηματοδοτήσεως καί ως προς τό σύνολον της τραπεζικές χρημα

τοδοτήσεως του* ιδιωτικού τομέως της οικονομίας, εμφαίνεται κατ'Ιτος 

καί διά τήν περίοδον 1970-75 είς τόν Πίνακα β. 

Άπό απόψεως αποτελεσμάτων της χορηγηθείσης στεγαστικής, 

συνδρομές υπό του* δημοσίου τομέως, άποκατεστάθησαν κατά τήν περίο

δον 1970-74 34.250 δικαιούχοι προγραμμάτων του Υπουργείου Κοινω

νικών Υπηρεσιον, εξ ων 13.620 διά κατοικιών κατασκευασθεΊσων ύπό 

του* Δημοσίου καί 20.630 διά της χορηγήσεως δανείων αύτοστεγάσεως. 

1. Περιλαμβάνει τραπεζικήν χρηματοδότησιν μέσω ΕΚΤΕ διά τά προ
γράμματα στεγαστικών δανείων Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών 
καί ΟΕΚ, (Ν.Δ. 1138/72) χρηματοδότησιν εκ κεφαλαίων ΟΕΚ καί εκ 
τοϋ Προγράμματος Δημοσίων 'Επενδύσεων,καθώς καί χρηματοδότησιν 
ΑΟΟΑ (ίδέ Πίνακας 3 καί 5). 
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Εις τάς τελευταίας ταύτα.; περιλαμβάνονται, καί 7.500 περιπτώσεις 

δανείων επισκευών κατοικιών. "Επίσης κατά την αυτήν περίοδον, ο 

'Οργανισμός 'Εργατικής Κατοικίας αποκατέστησε 23.1:10 δικαιούχους 

εκ τών όποιων 2.890 δια'κατοικ-ων κατασκευασθείσων υπό του ΟΕΚ 

καί 20.220 δια χορηγήσεως δανείων αύτeστεγάσεως. Τό σύνολον επο

μένως των άποκατασταθέντων κατ<% τήν πίφίοδον 197Q-74 ανέρχεται ε'ις 

57.000 περίπου δια τους ώς ανω ,δ,ύο φορείς ("11.400 άποκατασταθέντες 

κατά μέσον "δρον ετησίως), |' 

;Κατά τό 1975 άποκατεστάθησα,ν έτεροι 3.000 δικαιούχοι του* 

'Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών (κυρίως δια* δανείων αύτοστεγάσεως 

συνολικοΠ ύψους 970 εκατ. δρχ.) καί 3.554 δικαιούχοι το0 ΟΕΚ (εξ 

ων 378 δίά κατοικιών κατασκευασθέίσων υπό του·'Οργανισμού καί 

3.176 δια δανείων αύτοστεγάσεως) με δαπάνην συνολικο0 ύψους 1.400 

εκατ. δρχ. (ήτοι σύνολον άποκατασταθέντων 6.5!ρ4)» 

; 1.2.3 Χωροταξική κατανομή της δραστηριότητος ε ι ς τόνίτο-

; μέα της κατοικίας j 

a<r ;Νέα ι Κατοικία ι ·• ; 

Κατά τήν περίοδο ν 1970-74 (βάσει, στοιχείων της ΕΣΎΕ) αι 

νέαι κατόικίαι επί τ ^ βάσει έκ&ο^ε'ισων οικοδομικών άδειων άνηΤιθον 

ε ί ς 688,000. 'Εκ τούτων, τό 69,5f> αφορούν άσυικάς περιοχάς, τό 

11,6$ ημί,αοτικάς καί τό '\Stsfo άγροτικάς, Είδικώτερον, τ ό ποσοστόν 

69,5$ τών. αστικών περιοχών, κατανέμεται ώς έξης; 43,0$ ε ι ς τήν 

περιφέρε*,αν Πρωτευούσης, 8,3$ ε ι ς τό ·:ολεοδομικόν συγκρότημα Θεσ

σαλονίκης καί 18,2f<> εί.ς τάς λοιπάς πόλεις. 'Εν σχ'έσει προς τήν 

αμέσως προηγουμένην περίοδον 1965-69 τα ποσοστά νέων κατοικιών 

ηύξήθησαν ε ί ς τάς λοιπάς πόλεις καί τάς ημιαστικός περιοχάς καί 
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έμειώθησαν εις τό πολεοδομικόν συγκρότημα θεσσαλονίκης καί τάς 

άγροτικάς περιοχές. 

Κατά τό Ιτος 1975, επί τί) βάσει έκδοθεισών οικοδομικών 

άδειων, αί νέαι κατοικίαι άνηλθον εις 121.000 περίπου μονάδας. 

Έκ τούτων, τό 68,1$ αφορούν άστικάς περιοχάς, τό* 10,5$ ήμιαστι^ 

κάς καί τ6 21,4$ άγροτικάς, Τό ποσοστών 68,1$ των αστικών περιο

χών κατανέμεται περαιτέρω ώς έξης: περιφέρεια Πρωτευούσης %,Ofc 

πολεοδομικόν συγκρότημα Θεσσαλονίκης 9,5$ κάί λόιπαί πόλεις 21,8$. 

Έν σχέσει προς τή*ν περίοδον 1970-74 παρατηρείται αδξησις τοΟ πο~ 

σοστοϋ συμμέτοχης τών αγροτικών περιοχών, τ % Θεσσαλονίκης καί τών 

λοιπών πόλεων καί μείωσις τοϋ ποσοστοϋ συμμετοχή της περιφερείας 
Πρωτευούσης. ; ,; '. \\ 

β. Χορηγήσεις στεγαστικών δανείων ,/ ! il 

*Η χωροταξ,ιχή κατανομή τών στεγαστικών δανείων, χορηγη-

θέντων ύπό τών κυριώτέρων πιστωτικών φορέων κατά τήν περίοδον 

1971-75, εμφαίνεται συνοπτικώς εις τόν Πίνακα 7 καί τδ*ν χάρτην Ι . 

ι 

Ούτω, επί συνολικοί αριθμού 171.226 στεγαστικών δανείων, χορηγη

θέντων ύφ'δλων τών πιστωτικών ιδρυμάτων εις τό σύνολον Χώρας κατά 

τή*ν περίοδον 1971-75, τό 39$ δ ι ετέθη εις τους Νομούς 'Αττικής καί 

Θεσσαλονίκης. Τό συνολικόν υψος τών χορηγηθέντων ώς ανω στεγαστι

κών δανείων άνηλθεν κατά τή*ν αυτήν περίοδον εις 24.560 εκατ. δρχ., 

έκ τών οποίων τό 62$διετέθη πίζ τους Νομούς Αττικής καί Θεσσαλο

νίκης. Είδικώτερον, πιστωτικοί φορείς ώς ή, ΕΚΤΕ, τό TT καί τό 

ΤΠΔ, οι οποίοι χορηγούν στεγαστικά δάνεια κυρίως εις άστικάς 

περιοχάς, εχορήγησαν, "κατά τή*ν περίοδον 1971-75 καί ε ις τους Νομούς 
! • 

1. Ί δ έ Χάρτην 1 καί αναλυτικούς πίνακας Παραρτήματος Ι κατά νομούς 

καί περιφερείας. 
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Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Ε Ω Σ 
Ο Μ Α Ι . Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Π Ο Λ Ε Ο Δ Ο Μ Ι Α Σ 

1 9 7 6 - 1 980 
Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α Σ 

KJE.rLE.— ΚΕΝΤΡΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Κ Λ. 1>4000.000 

ΚΑΤΟΙΚΙΑ-ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ-ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1971-75 

(Χορηγηθέντα στεγαστικά δάνεια ύπο του Ταχυδρομικοί} Ταμιευτηρίου, του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων, της ;Εθνικη~ς Κτηματικές Τραπέζης Ελλάδος και της 

Αγροτικής Τραπέζης Ελλάδος.- Ποσοστιαία κατανομή χορηγηθέντων συνολικώς ποσών 
— κατά Νομόν) 55,77 ·/. 

β, 56 ·/. 

m&mmi 3,9β ·/. >%ΈπΊ του συνολικού^ υψουΓ.· των χορηγηθέντων 
mmcmrra * Ι στεγαστικών δανείων 

χάτω τουΐ«^, ΧΑΡΤΗΣ 1 
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Διάγραμμα 1 

Διακυμάνσεις ακαθαρίστων επενδύσεων είς κατοικίας, τροακεζkxffç χρηματοδοτήσεως-

καί δημοσίων επενδύσεων είς κατοικίας κατά τή*ν περίοδοι 1970 - Î975 

40,000,. 

30,000.» 

1970 1971 1972 1973 1974 1975 "»τη 

'Ακαθάριστοι επενδύσεις είς κατοικίας 

Τραπεζική* χρηματοδότησις κατοικίας (νέαι χορηγήσεις) 

'Επενδύσεις δημοσίου τομέως είς κατοικίας 
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'Αττικές καί θεσσαλονίκης, τό* 69$ περίπου του αριθμού τών δανείων 

καί το* 13Ì0 των ποσών τά όποια έχορηγήθησαν υπ'αυτών είς τό* σύνολον 

Χώρας κατά τήν αυτήν περίόδον. Αντιθέτως, ή Αγροτική Τράπεζα 
ιΕλλάδος, ή οποία χορηγεί στεγαστικά δάνεια είς άγρότας κυρίως εις 

μη* άστικάς περιοχάς, έχορήγησεν τό* 95$ περίπου τών δανείων (είς 

αριθμόν καί ποσά) είς τήν λοιπήν χώραν, έκτ<*>ς τών Νομών 'Αττικής 

καί Θεσσαλονίκης, ν. . 

* 'Εξ άλλου, τά αποτελέσματα του προγράμματος στεγαστικών 

δανείων βάσει τοο Ν.Δ. 1138/72, διά τους δικαιούχους τοϋ Υπουρ

γείου Κοινωνικών * Υπηρεσιών καί τοϋ 'Οργανισμοϋ.'Εργατικές Κατοι

κίας, μέχρι τέλους 1975, κατανέμονται ε ίς τδν.Πίνακα 8. 

Έκ του Πίνακος 8 συνάγεται οτι τά 38,20$ τουνσυνολικου 

ύψους των στεγαστικών δανείων του δημοσίου τομέως; τοϋ Ν,Δ,1138/72, 

χορηγούνται εις τους Νομούς Αττικής καί Θεσσαλονίκης καί τά υπό

λοιπα 61,8$ είς τήν λοιπήν χώραν» 

Προκειμένου είδικώτερον περί τοϋ ΟΕΚ, τό* SJ$> του ύψους 

'των χορηγουμένων ύπ'αύτοϋ στεγαστικών δανείων κατευθύνεται πρ6ς 

τους Νομούς Αττικές καί Θεσσαλονίκης (δάνεια*προς έργάτας καί 

υπαλλήλους). 

1.3 Γενικαί διαπιστώσεις καί συμπεράσματα επί τών υφισταμένων 
—»——«—«—ι——ι ιι m u — m i "• ιι • — « » — — — — » — — » — — ι • — » « — 

συνθηκών κατοικίας καί τών τελευταίων εξελίξεων,,.,,..., 

*Η ηΰξημένή οικοδομική* δραστηριότης, ή οποία πάρβ'Πρήθη 

κατά τήν τελευταίαν πενταετίαν, καί είδικώτερον ή £ξα&σις τών ε

τών 197Γ, καί 1973, ύπηρξεν εν πολλοίς τεχνητή καί ώφείλετο κυρίως 

είς τά μέτρα τά προηγουμένως ληφθέντα προς τόνωσιν της οικοδομικές 

δραστηριότητος, ή οποία κατά τά £τη 1967 καί 1968 ευρίσκετε είς 
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4 
δφεσιν. Τά μέτρα αυτά ?)σαν ή αί5ξησις τοϋ ύψους των χορηγουμένων 

υπό" τ % ΕΚΤΕ, της ΑΤΕ, τοϋ TT καί ΤΠΔ στεγαστικών δανείων καί ή 

βελτίωσις τον δρων χορηγήσεως αύτων^ η αϋξησις των συντελεστών 

δομήσεως καθ'δλην τήν χώραν (A.N. 395/68), ή διευκόλυνσις τ?ίς 

εγκαταστάσεως παραθεριστικών κάτοικων ("λυόμενα") εις μή &ρτια 

οικόπεδα εις εκτός σχεδίου πόλεως περιοχάς (Β.Δ. 7/14 Αυγούστου 

1967) κ.λπ. Έξ'άλλου, ή σημειωθείσα οικοδομική δραστηριότης ώφεί-

λετο επίσης εις τήν άθρόαν Ικδοσιν οίκοδομικών άδειων καί άνέγερ-

σιν κατοικιών εν δψει αναθεωρήσεως, επί τό δυσμενέστερον διά τους 

ενδιαφερομένουςt σχετικών διατάξεων περί δρων δομήσεως (άναθεώ^-

ρησις ΓΟΚ), εκμεταλλεύσεως οικοπέδων, εγκαταστάσεων παραθερισμού* 

("λυόμενα") κ.λπ. Πρέπει επίσης νά σημειωθώ ή ηύξημένη, κατά τήν 

περίοδον αυτήν, ζήτησις κατοικιών λόγω του πληθωρισμού καί της 

αναμενόμενης περαιτέρω επιδεινώσεως. 

*Η εξαρσις αυτή, εν συνδυασμφ καί προς τόν επακολουθήσαν

τα πληθωρισμόν, ωδήγησεν εις τήν ληψιν. ανασταλτικών μέτρων, τά 

όποια είχον ως αποτέλεσμα τήν σημαντικήν υφεσιν εις τήν οικοδόμη-

σιν κατοικιών κατά τό 1974 καί τάς αρχάς του 1975. 'Ακολούθως,, 

έσημειώθη εκ νέου άνάκαμψις εις τήν οίκοδόμησιν κατοικιών,η, οποία 

καί συνεχίζεται, μέ κύριον χαρακτηριστικόν τήν α#ξησιν τοϋ μέσου 
1 

μεγέθους της νέας κατοικίας · . — 

-Τ 

1, Κατά τό 1975, ή μέση νέα κατοικία είχε δγκον 312μ καί 3,37 
κατ .οικήσιμα δωμάτια έναντι 288μ καί 3,11 κατοικήσιμα δωμάτια 
κατά μέσον δρον αντιστοίχως κατά τήν περίοδον 1970-74. ( Ί δ έ 

* ύποσημείωσιν' παραγράφου 1.2.1.). .: 
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' Εκ,των ανωτέρω συνάγεται δτι ò τομεύς της ..κατοικίας, μέ 

τήν ί,διομορφίαν τήν οποίαν παρουσιάζει εις τήν χώραν, -λόγω της 

σημαντικής συμβολής του εις τό* σύνολον της οικονομίας (29-30$ 

των ακαθαρίστων επενδύσεων παγίουΛκεφαλαίου, 8-9$ τ ou ακαθαρίστου 

εγχωρίου προϊόντος), έχρησιμοποιήθη ύπερμέτρως άπό τήν κρατικήν 

πολι-ςικήν ώς μέσον άναθερμάνσεως η άπρθερμάνσεως της οικονομίας, 

αναλόγως της εκάστοτε οίκςνομικης συγκυρίας (ασκησις άντικυκλικης 

πολιτικές), μέ δυσμενείς δμως μακροχρονίους επιπτώσεις επί τοο 

κοινώνικοϋ καί πολεοδομικού πεδίου, επί του επιπέδου των τιμών 

γης καί κατοικίας καί επί της εν γένει οργανώσεως τοο κλάδου των 

κατασκευών καί των συναφών επιχειρήσεων. 

*Η αποψις αυτή ενισχύεται καί εκ .του δτι αι διακυμάνσεις, 

ετησίως, του ύψους των ακαθαρίστων επενδύσεων παγίου, κεφαλαίου εις 

κατοικίας, είναι ανάλογοι προς τάς ετησίας διακυμάνσεις ,της .συν

ολικής χρηματοδοτήσεως της κατοικίας υπό τον πιστωτικών ιδρυμάτων 

(ίδέ Διάγραμμα 1). 'Εξ'άλλου, τό ποσοστόν της' τραπεζικές χρηματοδο

τήσεως τοϋ* τομέως ττ)ς κατοικίας, ως προς τό σύνολον της τραπεζικής 

χρηματοδοτήσεως, ηΰξανε στάθερΟς κατά τήν περίοδον της'σΰνεχοΟς 

ανόδου της οικοδομικής δραστηριότητος (1970-73), ένω ^ρχισεν μει-

'ούμενον άπό τοϋ έτους 1974 καί εντεϋθεν (Πίναξ β). 

jïï κατά 21$ χρηματοδότησις τφν ετησίων ^επενδύσεων εις κα

τοικίας, κατ,ά τήν παρελθο^σαν 5ετ,ίαν, υπό τοϋ τραπεζικοί συστήμα

τος καί του δημοσίου τομέως, ή οποία άλλωστε επηρεάζει μέχρι τό 

40-50$ περίπου των επενδύσεων αύτων (λαμβανομένων υπ'όψιν καί των 

ιδίων διαθεσίμων των Ιδιωτών,δι-ά τον οποίων συμπληρώνονται τά χο

ρηγούμενος στεγαστικά δάνεια προκειμένου νά. καταστη δυνατή ή αγορά 

ή η κατασκευή της κατοικίας) εν συνδυασμέ καί προς ώρισμένα 
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φορολογικά μέτρα, φαίνεται δτι δύνανται να καθόδηγρϋν καί να ελέγ

χουν τή*ν δλην δραστηριότητα τοϋ τομέως της κατοικίας". Ή χρηματο-

δότησις επομένως της κατοικίας υπό του τραπεζικού συστήματος απο

τελεί πλέον βασικόν ρυθμιστικόν παράγοντα τ?\ς συνολικές 'δραστηριό

τητος του τομέως καί είναι προφανές, δτι ο ρυθμός κατασκευής κα

τοικιών θά συναρτάται εφεξής, συνεχώς καί περισσότερον, προς τόν 

άντίστοιχον ρυθμόν χρηματοδοτήσεως υπό των πιστωτικών ιδρυμάτων 

καί τοϋ δημοσίου τομέως. 

'Επίσης,λόγω του υψηλού κόστους τ?)ς κατοικίας, ο αριθμός, 

εκείνων οι όποιοι έχουν ανάγκην-*ενισχύσεως, καί μάλιστα υπό ευνοϊ

κούς δρους, διά νά αγοράσουν η* νά ανεγείρουν Ιδίαν κατοικίαν αυ

ξάνει, εν αντιθέσει προς παλαιοτέρας περιόδους κατά τάς οποίας 

οι ενδιαφερόμενοι νά στεγασθούν έβασίζοντο'κυρίως επί των Ιδίων 

αύτων πόρων. 

Ή ώς ανω ηύξημένη δραστηριότης του,τομέως της κατο,ικίας 

κατά τήν παρελθοϋσαν ·περ.ίοδον, ως καί ή ελεγχομένη υπό των πιστω

τικών ιδρυμάτων καί του δημοσίου τομέως χρηματοδότησις της κατοι

κίας, δέν συνεδυάσθη προς τή*ν πολεοδομικως ώργανωμένην άνάπτυξιν , 

των περιοχών κατοικίας καί προς τήν βελτίωσιν εν γένει του πολεο

δομικού περιβάλλοντος των κατοικιών, οϋτε ηύνόησε μίαν πλέον σύμ-

μετρον χωροταξικών κατανομών των επενδύσεων εις κατοικίας μεταξύ 

τον μεγάλων αστικών κέντρων καί της λοιπής χώρας καί ειδικώτερον 

των αγροτικών περιοχών, δπου καί άι δυσμενέστεραι συνθηκαι κατοι

κίας, άπό απόψεως τουλάχιστον ανέσεων, εξοπλισμού* καί συνοδεύε" 

τικης υποδομής. Τούτο οφείλεται, εκτός των άλλων, καί εις τό 

δτι δέν κατέστη δυνατή η προώθησις της εφαρμογής τοϋ Νόμου 

1003/71,περί "ζωνών ενεργού πολεοδομίας" ο όποιος;προβλέπει 
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συνδυασμον xfjç τραπεζικής χρηματοδοτήσεως Cu;»χ. τών στεγαστικών . 

δανείων) καί της χρηματοδοτήσεως του δημοσίου τομέως (π«χ. τοϋ 

Νόμου 1138/72),, προς πολεοδομικώς ώργανωμ^νας περιοχάς κατοικίας. 

'Επίσης,' χωροταξική' πολιτική ασκείται" εν μέρει μόνον υπό του δημο

σίου τομέως (fΥπουργέιον Κοινωνικών ^Υπηρεσιών καί 'Οργανισμός 

Εργατικής Κατοικίας), ύπό του οποίου χορηγοϋνται ηύξημένα στεγαστι

κά δάνεια ύπό εύνοϊκωτέρους δρους, εις άναπτυσσομένας ή παραμεθο

ρίους περί οχάς. 

. 'Επισημαίνεται ενταύθα δτι δια τον δρθρων 17, 18, 21 καί 

24 του Νέου Συντάγματος της χώρας διανοίγονται εύνοϊκώτεραι προοπτι-

καί διά τήν πολεοδομικως ώργανωμένην άνάπτυξιν των περιοχών κατοι

κίας καί διά τήν βελτίωσιν των συνθηκών κατοικίας καί πολεοδομικού* 

περιβάλλοντος, τον ασθενέστερων εισοδηματικών τάξεων. Εις τήν 

προώθησιν των ανωτέρω επιδιώξεων αναφέρεται επίσης καί ò πρόσφατος 

Νόμος περιί συστάσεως Δημοσίας 'Επιχειρήσεως Πολεοδομή*σεως, Οίκισμοϋ 

καί Στεγάσεως (,ΔΕΠΟΣ). 

'ΕΚ της ανωτέρω διερευνήσεως των υφισταμένων συνθηκών κα

τοικίας καί των εξελίξεων της τελευταίας περιόδου συνάγεται γένι-

κώς, δτι τό πρόβλημα σήμερον,της κατοικίας ε ις τήν χώραν είναι 

κυρίως ποιοτικής, κοινωνικής καί πολεοδομικής ύφης καί κατά δεύ

τερον λόγον πρόβλημα ποσοτικών αναγκών. Πάντως, τοιαυται άνάγκαι 

υφίστανται ακόμη μεταξύ ώρισμένων ασθενέστερων εισοδηματικών καΐη̂ » 

γοριων του πληθυσμού, ως καί εις ώρισμένας άναπτυσσομένας περιο-* , 

χάς της χώρας εύρισκομένας ύπό πληθυσμιακήν πίεσιν. 
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ΤοΟτο οφείλεται βασικως εις τους κάτωθι λόγους: 

OL άποκατασταθέντες δικαιούχοι του ΟΞΚ, μόλις κατά,τό 

'έτος 1976 θά αποκτήσουν οριστικούς τίτλους κυριότητος (οριστικά 

παραχωρητήρια) τών μέχρι τέλους 1970 διανεμηθεισών κατοικιών καθ' 

άπασαν τήν χώραν, καί επομένως δεν ένδιεφέροντο μέχρι σήμερον δια 

τήν βελτίωσιν της κατοικίας των μέ ίδικάς των δαπανάς. Μετά τήν 

χορήγησιν τών οριστικών τίτλων κυριότητος θά απαγορεύεται εισέτι 

ή πώλησις τών κατοικιών επί μίαν πενταετίαν. 'Επίσης, δέν υπάρ

χον μέχρι πρό τίνος κανονισμοί πολυκατοικιών, ώστε να υπάρχη 

μερίμνα διά τήν συντήρησιν των κοινοχρήστων χώρων. ...; 

ι- Οι άποκατασταθέντες δικαιούχοι του Υπουργείου Κοινωνι

κών Υπηρεσιών (κυρίως εις τάς περιπτώσεις Προσφυγικήςϊκαί Λαϊκής 

Κατοικίας) .£χουν μέν τίτλους κυριότητος των κατοικιών των, οι 

κοινόχρηστοι δμως χώροι ανήκουν ακόμη εις τό Υπουργέtov Κοινώνι-

κων Υπηρεσιών καί ως εκ τούτου οι κάτοικοι αδιαφορούν δι'ά τήν 

συντήρησιν καί βελτίωσιν τών κοινοχρήστων χώρων των συγκροτημάτων 

τών κατοικιών των καί του περιβάλλοντος αυτών. 

1.4.2 Κοινωνικά, πολεοδομικά καί χωροταξικά προβλήματα 

Αι δυσμενέστεραι συνθηκαικαί τά χαμηλότερα STANDARDS 

κατοικίας καί συνοδευτικής υποδομές απαντώνται γενικώς μεταξύ των 

ασθενέστερων εισοδηματικών τάξεων καί κυρίως εις τάς άγροτικάς 

περιοχάς , οπού συναρτώνται προς τού^ υφισταμένους τρόπους ζωής. 

Εις τάς άστικάς περιοχάς,αί ποιοτ^καί- διαφοραί ε|'£ τάς 

κατοικίας καί /ιό περιβάλλον αυτών εκφράζουν συχνά εντόνους 

1>· Μέ έξαίρεσιν τήν πυκνότητα άτομα" άνά δωμάτιον* η οποία είναι 
εύνοϊκωτέρα εις τάς άγροτικάς περιοχάς. 
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κοινωνικός διακρίσεις εις τον χώρον καί μορφοποιούν τάς υφισταμέ-

νας ενδοαστικάς ανισότητας. Ειδικώτερον, εις τήν περιοχών Πρω-

τευούσης at ποιοτικαί διαφοραί μεταξύ περιοχών κατοικίας, αι 

οποιαι αντιστοιχούν ώς επί τό πλείστον εις τάς κοινωνικοοικονομι

κές κατηγορίας τοϋ πληθυσμού, λαμβάνουν την μορφήν έντονου κοινω-

νίκης διακρίσεως μεταξύ ανατολικών καί δυτικών συνοικιών. 'Εκτός 

τών ανωτέρω δύο βασικών διακεκριμένων περιοχών, δημιουργούνται 

εντός αυτών υποπεριοχαί κατοικίας, κατοικούμεναι άπό είδικωτέρας 

κοινωνικάς ομάδας, ai οποιαι δημιουργούν εν πολλοίς τάς προϋποθέ

σεις κοινωνικών "γκέττος". ΐοιαυται περιοχαί είναι ώρισμένα πα-f 

λαιότερα κρατικά οικιστικά συγκροτήματα Λαϊκής, Προσφυγικής καί 

Έργόίτ-ΐκ^ς κατοικίας (προπολεμικά προγράμματα, ώς π.χ. τ?)ς Kataa-

çwxviyç §• της περιόδου 1950-60 κ.λπ.), παλαιότεροι οικισμοί οικο

δομικών συνεταιρισμών επαγγελματικοί χαρακτηρος, καί ειδικώτερον 

ωρισμέναι εκτός σχεδίου περιοχαί αυθαιρέτων κατοικιών, οπού αι ' 

ποιοτικαίανισότητες είναι ιδιαιτέρως ηύξημέναι εν σχέσει προς 

τάς'λοιπάς πέριοχάς της πόλεως. 

Έξ άλλου, λόγω υψηλών πυκνοτήτων καί υπερβολικής συγκεν

τρώσεως δραστηριοτήτων ε Ίς τά .κέντρα των μεγαλυτέρων πόλεων, μετα

βάλλεται σταδιακώς, ή χρησις των, ò μόνιμος πληθυσμός των μειου-

ται καί παρατηρείται, σταδιακή έγκατάλειψις τών κατοικιών εις τό-

κέντρον καί μετατροπή των εις. επαγγελματικός στέγας η^είς\ώρισμέ~ 

νας περιπτώσεις, σταδιακή υποβάθμισίς των εις ακατάλληλους καί 

ανθυγιεινός κατοικίας (SLUMS). 

1. ΣημειοΟται πάντως δτι τά τελευταία κρατικά προγράμματα κατα
σκευής κατοικιών βελτιώνονται άπό απόψεως τουλάχιστον μορφής, 
ανέσεων καί κοινοχρήστων χώρων. Ειδικώτερον έπΧσημαίνεται "ώς 

.. πλέον επιτυχής καί εύνοϊκώτερον αποδεκτή άπό* τους κατοί- : 

κους,^η εφαρμογή έτερων τρόπων στεγαστικές αποκαταστάσεως ώς 
π.χ. η παραχώρησις οικοπέδου άπό τό δημόσιον καί ή αύτοστέγα-
σις άπό τους δικαιούχους (π.χ. Περισσός, κ.λπ.). 
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Σημαντικόν πρόβλημα αποτελεί εν προκειμένω η πολεοδομική 

άναμόρφωσις τών ανωτέρω περιοχών, αί οποιαι παρουσιάζουν τά εκτε

θέντα ποιοτικά καί κοινωνικά χαρακτηριστικά καί είδικωτερον η ανα-

μόρφωσις καί η όρθ^ ενταξις εις τήν πόλιν των περιοχών αυθαιρέτων 

κατοικιών "εκτός σχεδίου" πόλεως. 'Επίσης, σημαντικά προβλήματα 

ποιότητος κατασκευής, εξοπλισμού, συνοδευτικής υποδομής καί περι

βάλλοντος υφίστανται εις τάς περιοχάς δευτέρας κατοικίας (παρα

θεριστικής, εξοχικής) αι οποίαι έχουν οικοδομηθΐ) ώς επί τό πλείστον 

αυθαιρέτως εις τήν περιφέρειαν των μεγάλων αστικών κέντρων καί 

είδΐΐχώτερον εις τάς παραλιακάς περιοχάς. 0 ανοργάνωτος τρόπος 

αναπτύξεως της δευτέρας κατοικίας (συγκεντρωμένη εις παραθεριστι

κούς οικισμούς fi εν διασπορά κατά μήκος ακτών καί οδών) υποβαθμί

ζει καί τελικώς καταστρέφει τό φυσικόν περιβάλλον. 

"Οπως ηδη έχει έπισημανθη, συγχρόνως προς τάς χαμηλής 

ποιότητος περιοχάς εξοχικών κατοικιών, αί οποιαι καλύπτουν άνάγκας 

χαμηλότερων εισοδηματικών τάξεων, αναπτύσσονται περιοχαί εξοχι

κής κατοικίας (μονοκατοικιών, πολυκατοικιών) ύψηλης στάθμης μέ πλή

ρη έξοπλισμόν εις έργα υποδομής,διά τάς ανωτέρας είσοδηματικάς 

τάξεις. Ούτω, μεταφέρονται καί εις' τόν τομέα της δευτέρας κατοι

κίας (εξοχικής) αί έντονοι ποιοτικαί καί κοινώνικαί ανισότητες 

καί διαφοραί, αι οποιαι υφίστανται κατά περιοχάς προκειμένου καί 

διά τήν μόνιμον κατοικίαν. Ανεξαρτήτως τών ανωτέρω, κοινόν πρό

βλημα αποτελεί, εις κάθε περίπτωσιν, τό δυσαναλόγως σημαντικόν 

υψος τών πραγματοποιούμενων υπό του ίδιωτικοϋ τομέως επενδύσεων 

εις εξοχικάς κατοικίας καί υπό τοο δημοσίου ε ις £ργα υποδομής διά 

τήν έξυπηρέτησίν των, εν σχέσει προς τόν περιωρισμένον χρόνον χρή

σεως τών εγκαταστάσεων αυτών. Αι έξοχικαί κατοικίαι παραμένουν 



- 60 -

κεναί καί αχρησιμοποίητοι κατά το μεγαλύτερον μέρος του χρόνου 

καί επί πλέον επιβαρύνουν τά" τοπικά οικονομικά μέ τό κ<5στος συν- , 

τηρήσεως καί λειτουργίας των δικτύων υποδομής καί των υπηρεσιών 

καθ'δλον τό έτος και ιδιαιτέρως κατά τήν περίοδον της θερινής αιχ

μής. 

Τέλος, ίδια&τέραν οξύτητα 'έχει λάβει τό πρόβλημα της προ

στασίας καί διατηρήσεως των παραδοσιακών οικισμών, οι οποίοι 

υφίστανται τάς πιέσεις της αναπτύξεως η την φ8·οράν της εγκαταλεί

ψεως καί τάς εν γένει επιπτώσεις εκ της μεταβολήςντου κοινωνικο

οικονομικού χαρακτηρος των. Αι μεταβολαί αύται'καθιστούν προβλη

ματικών τήν διατήρησιν στοιχείων της πολιτιστικής παραδόσεως.δια--

μορφωθέντων εις τους οικισμούς αυτούς εις παλαιοτέρας έποχάς, έν 

αρμονία προς τάς τότε συνθήκας του κοινωνικοοικονομικού καί ι στο

ρ ικοϋ περιβάλλοντος. 

Άπό απόψεως χωροταξικής κατανομής της κατοικίας έχουν ηδη 

έπισημανθη σημαντικαί ανισότητες. "Ανω του ήμίσεος των νομίμως; 

κατασκευαζόμενων ετησίως νέων κατοικιών ανεγείρονται εις τή*ν περι

φέρε ιαν Πρωτευούσης . καί -τήν Θεσσαλονίκην, εις τάς οποίας'ή προσ- "' 

φορά κατοικιών είναι επαρκής τουλάχιστον ώς προς ώρισμένας εισοδη

μ α τ ί α ς κατηγορίας τόΰ πληθυσμού (μέσας κοίί ανωτέρας), πράγμα τό 

οποίον συμπεραίνεται εν μέρει καί άπό τόν αριθμόν των κενών κατοι

κιών, ο οποίος ανέρχεται εις î2fo κατά μέσον ορόν επί του συνολικοϋ 

αποθέματος κατοικιών ε ις τάς περιοχάς αύτάς . Τό 60$> των ώς #νω 

κενών κατοικιών προσφέρονται προς ένοικίασιν ή πώλησιν. Αντιθέ

τως, ως αποδεικνύει ή κατασκευή αυθαιρέτων κατοικιών, υπάρχουν 

1. Στοιχεία απογραφές πληθυσμού κατοικιών 1971. Δειγματοληπτική 
επεξεργασία. 
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προβλήματα ελλείψεως προσφοράς κατάλληλων κατοικιών δυά τάς χαμη-

λοτέρας είσοδηματικάς τάξεις είς τάς μεγαλυτέρας πάλεις, άλλα* έπί-

σης καί εί,ς ώρισμένας αναπτυσσόμενος περιοχές (βιομηχανικές, του

ριστικές κ.λπ. ) τ¥)ς χώρας. *Ως εκ τούτου, ε ις τήν τελευταίαν αυ

τήν περίπτωσιν, υφίστανται δυσχέρειοι είς τήν προσέλκυσιν καί ικα-

νσ,ίοιητικήν στέγασιν τοϋ απαιτουμένου εργατικοί; δυναμικού*, με* απο

τέλεσμα τήν καθυστέρησιν της αναπτύξεως η* τά*ς προχείρους λύσεις, 

γεγονός τό οποίον συνεπάγεται επειδ'είνωσιν του* προβλήματος των 

αυθαιρέτων κτισμάτων καί εις τάς περιοχάς αύτάς. 

Σημαντικά επίσης προβλήματα στεγάσεως επισημαίνονται εις 

περιοχάς των Οποίων μεταβάλλεται ριζικως ή υφισταμένη οικονομική 

βάσις#λ6γω αιφνιδίας εγκαταστάσεως σημαντικών βιομηχανικών ή 

εξορυκτικών δραστηριοτήτων εις τήν περιοχήν. 

Πρόβλημα επίσης αποτελεί ή συντήρησις του* οικοδομικού* 

πλούτου ορεινών κυρίως οικισμών, τών οποίων ο πληθυσμός συνεχώς 

μειοϋται,λόγω τη*ς εσωτερικής καί εξωτερικής μεταναστεύσεως, καί 

εις τους οποίους αι έγκαταλειπόμεναι κατοικίαι, πού συχνά αποτε

λούν καί στοιχεία παραδοσιακής αρχιτεκτονικής, υποβαθμίζονται συ

νεχώς. 

•1 

1*4.3 Προβλήματα του* οργανωτικού" καί .θεσμικοο πλαισίου 
li ninni m ι • ιι nuli! ι nimm ι ιι in m <ιι li ι«»ι ι ι ι > ι ι ι ι ι ι . — — — . . 

1.4.3.1 Φορείς κατοικία^ . 

. Η διαμόρφωσις καί η ασκησις πολιτικές κατοικίας ανήκει 

πάντοτε είς τήν αρμοδιότητα πολυαρίθμων φορέων, μέ αποτέλεσμα τήν 

— » — « — — — Ι « " !• ι II' Ι II — Μ — « — — — > — 

1. Τά προβλήματα του θεσμικού πλαισίου τά αναφερόμενα εις .τήν πο-

λεοδομικήν νομοθεσίαν καί τήν πολιτικήν γης εξετάζονται αναλυ

τικώς είς τήν "Ξκθεσιν Πολεοδομικής 'Οργανώσεως. 
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£λλειψιν συντονισμού της δράσεως των καί τ<5ν βραχυχρόνιο ν χαρακτί>-

ρα τ % ασκούμενης υπ'αυτών πολιτικής. Οι φορείς αυτοί δρουν παραλ

λήλως καί ως επί τ<5 πλείστον ανεξαρτήτως. "Εκαστος εξ αυτών ασκεί 

αρμοδιότητας δι'ώρισμένα μόνον τμήματα τοο δλου τομέως της κατοι

κίας, οι δέ τομείς ευθύνης εκάστου φορέως συχνά αλληλεπικαλύπτονται. 

Είναι, ώς εκ τούτου, αισθητή άπό μακρού χρόνου ή ελλειψις ενός 

κεντρικού επιτελικού φορέως, υπευθύνου δια τήν διαμόρφωσιν καί &σκη-

σιν ωλοκληρωμένης καί μακροχρονίου πολιτικής κατοικίας ε ις τήν 

χώραν καί τόν συντονισμόν των υφισταμένων φορέων. 
, < • · 

Αι αρμοδιότητες των κυριωτέρων φορέων έχουν ώς έξης: 
ιΗ Νομισματική 'Επιτροπή (υπό τήν προεδρίαν τοο ' Υπουργοί Συ ντον ι— 

σμο#)καί ή Τράπεζα 'Ελλάδος άσκουν τήν πολιτικήν χρηματοδοτήσεως 

της κατοικίας, τό Ύπουργεΐον Οικονομικών τήν φορολογικήν πολιτι

κήν σχετικώς μέ τήν κατοικίαν καί τήν γην, τό Ύπουργεΐον Κοινω

νικών Υπηρεσιών είναι άρμόδιον δια τήν λαϊκήν καί προσφυγικήν 

κατοικίαν καί τήν κατοικίαν τών θεομηνιοπλήκτων, τό *ΥπουργέΤον 

Δημοσίων "Εργων (Υπηρεσία Οικισμού) είναι άρμόδιον δια τήν έκτε-

λεσιν τών προγραμμάτων κατοικίας του Υπουργείου Κοινωνικών Υπη

ρεσιών, τήν διαμόρφωσιν καί ασκησιν της πολεοδομικής πολιτικής 

(σχέδια πόλεως, κανονισμοί καί δροι δομήσεως, κ.λπ.), τήν £κδοσιν 

οικοδομικών αδειών (δια τον αποκεντρωμένων γραφείων πολεοδομίας) 

καί τά έργα υποδομής ε ις τάς μεγαλυτέρας πόλεις, τό Υπουργειον 

'Εργασίας καί ò 'Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας είναι αρμόδια 

διά τήν έργατικήν κατοικίαν, τό Υπουργειον Γεωργίας δια τήν άγρο-

τικήν κατοικίαν καί είδικωτερον διά τήν άποκατάστασιν προσφύγων 

καί ακτημόνων εις οικισμούς μέχρι 4.000 κατοίκων, τό Ύπουργειον 

'Εσωτερικών, al Νομαρχία ι καί οι 'Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοικήσεως 
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εχουν τήν εύθύνην της υποδομής εν γένει τον οικισμών, τό Υπουρ

γέ ιον Πολιτισμού καί 'Επιστήμων ('Αρχαιολογική 'Υπηρεσία) έχει 

συναρμοδιότητα διά τήν προστασίαν των παραδοσιακών οικισμών, τό 

Ύπουργειον 'Ε&νικης 'Αμύνης,διά του ΑΟΟΑ, έχει τήν εύθύνην της 

κατοικίας τών αξιωματικών, κ.λπ. 

Παραλλήλως, εις τά πλαίσια της πολιτικής χρηματοδοτή-

σεως, πιστωτικά ιδρύματα ώ ς ή 'Εθνική Κτηματική Τράπεζα 'Ελλάδος, 

ή Αγροτική Τράπεζα 'Ελλάδος, τό Ταχυδρομικόν Ταμιευτήριον, τό 

Ταμεΐον Παρακαταθηκών καί Δανείων καί ή Τράπεζα Υποθηκών, χορη

γούν στεγαστικά δάνεια δι'άγοράν, άνέγερσιν η* έπισκευήν Ιδιοκτή

του κατοικίας, εις διαφόρους κατηγορίας δικαιούχων. '•• Σημαντικός 

αριθμός κατοικιών κατασκευάζεται άπό ιδιώτας επιχειρηματίας, κυ

ρίως εις τάς πόλεις. 'Επίσης, σημαντικήν δραστηριότητα παρουσιά

ζουν καί οι οικοδομικοί ^κτηματικοί συνεταιρισμοί διά τήν στε- . 

γαστικήν άποκατάστασιν τών μελών των, της αύτης ως έπί τό πλεΤστον 

έπαγγελματ ικης ι δ ι ότητ ος. 

*· • 1 

1.4-3*2 Δανείοδότησις τη*ς κατοικίας 

Μέχρι σήμερον, η παροχή στεγαστικών δανείων εγένετο με-

μονωμένως καί άνευ γενικωτέρων κατευθύνσεων. Υφίστανται πολυά

ριθμοι διαφοροποιήσεις κα£ σημαντικαί ανισότητες ως προς τά ανώ

τατα δρια καί τους δρους χορηγήσεως τον στεγαστικών δανείων καί 

λοιπών παροχών μεταξύ των διαφόρων κοινωνικών κατηγοριών του 

πληθυσμοί*. Ούτω, ή πολιτική δανέι>οδοτήσεως διά τήν άπόκτησιν 

Ιδιοκτήτου κατοικίας δέν βασίζεται κυρίως ε ις τάς πραγματικάς 

1. Ί δ έ άνάλυσιν εις Παράρτημα 2"Χρηματοδότησις της Κατ οικία ς-
Προϋποθέσεις καί δροι χορηγήσεως στεγαστικών δανείων". 
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άνάγκας τοϋ δανειοδοτουμένου, δηλαδή εις τον αριθμόν μελών καί την 

σύνθεσιν του. νοικοκυριοϋ καί τό έπίπεδον εισοδήματος αύτου, άλλα 

διαμορφώνεται κυρίως μέ κριτήρια τήν επαγγελματικήν κατηγορίαν εις 

τήν οποίαν ανήκει καί τήν ικανότητα του προς έξόφλησιν τ ou δανείου. 

Είδικώτερον επισημαίνεται ότι: 

α. Τά ανώτατα δρια καί οι δροι χορηγήσεως δανείων διαφορο

ποιούνται αναλόγως προς τήν κατηγορίαν η %δ επάγγελμα του δανειο-

δοτουμένου καί τήν ίεραρχικήν του θέσιν εις αυτό (π.χ» βαθμοί η* 

ετη υπηρεσίας προκειμένου περί υπαλλήλων) ως καί αναλόγως προς τά" 

ίδια διαθέσιμα του δανειοδοτουμένου (π.χ. δάνεια ΕΚΤΕ προς ώρισμέ-

νας κατηγορίας), Αι αποκλίσεις εν προκειμένω είναι πολύ σημαντι-

καί. ; 

Οοτω, τά ανώτατα δρια στεγαστικών δανείων κυμαίνονται 

μεταξύ 200.000 δρχ. εις τήν περίπτωσιν αγροτών δανέιοδοτουμένων 

υπό τη*ς ΑΤΕ καί υπό-των κρατικών προγραμμάτων (*Υπουργεΐον Κοινώ

ν ικων Υπηρεσιών καί ΟΕΚ) καί 2.000.000 δρχ. εις τήν περίπτωσιν 

εισαγωγής συναλλάγματος υπό κατοίκων εξωτερικοί?, εργατών καί ναυ

τικών, διά δανειοδοτήσεως υπό τ % ΕΚΤΕ καί της Τραπέζης 'Υποθηκών. 

Μεταξύ των δύο τούτων άκρων ισχύουν διάφορα υψη δανείων δι'ώρισμέ-

νας κατηγορίας ώς των δημοσίων υπαλλήλων^(δάνεια μέχρι 900.000 

δρχ.), των τραπεζικών (δάνεια μέχρι 800.000 δρχ.). 

Τό έπιτόκιον κυμαίνεται μεταξύ 2$ δι'ώρισμένας περιπτώ

σεις αγροτών παραμεθορίων περιοχών η ακτημόνων δανειοδοτουμένων 

υπό της ΑΤΕ, καί 10$ διά τά κοινά στεγαστικά δάνεια της ΕΚΤΕ. , 

'Ενδιαμέσως, διά τους δικαιούχους της ΑΤΕ καί των κραΎΐ'κον /προγραμ

μάτων ισχύει έπιτόκιον 5$, διά τους δημοσίους υπαλλήλους 8,5$ κ.λπ. 
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*Η διάρκεια των δανείων κυμαίνεται άπό 30 ετη εις τήν 

περίπτωσιν των δημοσίων υπαλλήλων καί υπαλλήλων ΗΙΔΔ καί 'Οργα

νισμών, υπηρετούντων καί κατοικούντων εις τάς παραμεθορίους περιο-

χάς, δανεί,οδοτουμένων ύπό τοο Ταμείου Παρακαταθηκών καί Δανείων, 

εις 10 ε*τη δια τήν περίπτωσιν των κοινών στεγαστικών δανείων τ?)ς 

ΕΚΤΕ. 'Ενδιαμέσως, διά τους δημοσίους υπαλλήλους, άγρότας, δικαιού

χους κρατικών προγραμμάτων, ò χρόνος εξοφλήσεως είναι 25 ετη. 

β. Αι πάσης φύσεως διευκολύνσεις παρέχονται εις ώρισμένας 

μόνον έπαγγελματικάς κατηγορίας. Ούτω, παρέχεται απαλλαγή άπό 

τοο φόρου μεταβιβάσεως ακινήτων μέχρι τοϋ ποσοϋ των 600.000 δρχ. 

επί άγορας οικίας η διαμερίσματος υπό δημοσίων υπαλλήλων , στρα

τιωτικών, εφημερίων καί των συνταξιούχων αυτών, δημοτικών καί 

1. Απαλλάσσονται του φόρου μεταβιβάσεως μέχρι τον ώς ανω ορίων 
αι έξ^ς κατηγορίαι: οι ισόβιοι ^ μόνιμοι πολιτικοί υπάλληλοι 
του Κράτους, οι άνδρες τών Σωμάτων 'Ασφαλείας, της Πυροσβεστι
κής ^Υπηρεσίας, τοϋ Λιμενικοί) Σώματος, οι εφημέριοι, οι μόνι
μοι υπάλληλοι ΜΙΔΔ έχοντες τήν δημοσιοϋπαλληλικήν ιδιότητα, 

. οι μόνιμοι στρατιωτικοί υπάλληλοι, ώς καί οι συνταξιούχο ι. των 
ώς δένω κατηγοριών υπαλλήλων καί στρατιωτικών. 

'Επίσης υπό τους αυτούς ορούς καί προϋποθέσεις προβλέπεται 
απαλλαγή άπό τοο φόρου μεταβιβάσεως ακινήτων, μέχρι τον ως ανω 
ορίων, καί των κάτωθι κατηγοριών προσώπων: 
- Μονίμων δημοτικών καί τακτικών κοινοτικών υπαλλήλων. 
- Μονίμων υπαλλήλων καί συνταξιούχων του 'Οργανισμοϋ Αιμένος 

Πειραιώς καί τοϋ Όργανισμοϋ 'Ελευθέρας Ζώνης καί Αιμένος 
Θεσσαλονίκης. \ ·. ' ' 

- Αναπήρων πολέμου, έφ'δσον συνταξιοδοτοϋνται μέ ποσοστόν 
άνικανότητος 45% καί ανω. , 

- 'Εν ενεργεία υπαλλήλων' των 'Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτικές, 
οι οποίοι τό έτος 19^5 έξηρτώντο εκ τοϋ ^Υπουργείου 'Εργασίας 

- Οι εν ενεργεία καί εν συντάξει βουλευταί. 
Συνέχεια ύποσημειώσεως εις τήν επομένη σελίδα. 
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κοινοτικών υπαλλήλων, δικαιούχων εργατικής κατοικίας του ΟΕΚ κ.λπ. 

'Επίσης, δωρεάν άρωγαί καί άτοκα δάνεια χορηγούνταινείς δ-<?φορα 

ποσοστά, εις δικαιούχους κρατικών προγραμμάτων στεγάσεως του* Υπουρ

γείου' Κοινωνικών Υπηρεσιών καί"το0 ΟΕΚ (Ν.Δ. 1138/72), εις τους 

οποίους παρέχονται έξ #λλου φορολογπ-tai απαλλαγαί καί ατέλειαι 

•διά τάς συναπτομένας συμβάσεις μεταβιβάσεως ακινήτων, τήν μεταγρα

φών αυτών, τήν παροχήν ενυπόθηκων δανείων, τήν έξόφλησιν των δα

νείων τούτων, τή*ν έγγραφων καί έξάλειψιν υποθήκης κ.λπ. Αι ανωτέ

ρω απαλλαγαί δέν δύνανται νά υπερβαίνουν τά ανώτατα δρια τά προ

βλεπόμενα υπό* τοο. Ν.Δ. "περί στέγης τών δημοσίων πολιτικών υπαλ

λήλων", 

γ. Δι'ώρισμένας κοινωνικάς 'τ\ έπαγγελματικάς κατηγορίας τοϋ 

πληθυσμοϋ, ή δανειοδότησις είναι εϊτε ανύπαρκτος ε'ίτε τελείως 

ανεπαρκής. Ούτω, δέν προβλέπεται δανειοδδτησις τών δημοσίων κ.λπ. 

Συνέχεια ύποσημειώσεως εκ της προηγουμένης σελίδος. 
Έξ άλλου, απαλλάσσεται τελείως του φόρου μεταβιβάσεως: 

- Η μεταβίβασις ακινήτου εις τους πρόσφυγας καί τους δικαι
ούχους παραμεθορίων περιοχών του Υπουργείου Κοινωνικών 

Υπηρεσιών καί ή μεταβίβασις κλήρου ακινήτων ανηκόντων εις 
τό Δημόσιον. 

- Η μεταβίβασις ακινήτου ύπό του Αυτονόμου Οικοδομικοϋ 'Ορ
γανισμού 'Αξιωματικών προς τά μέλη του. 

1. Εις τους δικαιούχους του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών 
(πρόσφυγες, δικαιούχοι λαϊκής κατοικίας θεομηνιόπληκτοι), 
παρέχεται έπιχορήγησις (δωρεάν αρωγή) εξ 20.000 δρχ. (50.000 
δρχ. οσάκις οι δικαιοϋχοι μετοικοϋν ε ις άναπτυσσομένας καί ε
θνικές σημασίας περιοχάς καί νεοϊδρυόμενους οίκισμούς). '3πί 
πλέον, δι'ωρισμένας έκ τών ως ανω κατηγοριών τό παρεχόμενον 
δάνειον είναι ατοκον μέχρι τοϋ ποσού* τών 190.000 δρχ. (210.000 
δρχ. οσάκις μετοικούν εις άναπτυσσομένας-και εθνικής σημασίας 
περιοχάς κ.λπ.). 'Επίσης,διά τους δικαιούχους του* ΟΕΚ μέρος 
του παρεχομένου δανείου είναι 'άτοπον ( 150.000-250.000 δρχ. ανα
λόγως της κατηγορίας τών δικαιούχων καί 280.000-460.000 δρχ. 
προκειμένου διά παραμεθορίους περιοχάς). 
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ύπαλλήλων, οι οποίοι δέν έχουν τουλάχιστον δεκαετή(δta τους έγ

γαμους )η δεκαπενταετη(διά τους άγαμους)πραγματικών ύπηρεσίαν καί 

τών νέων εργατών, οι όποιοι δεν πληροϋν τά"ς προϋποθέσεις τοϋ απαι

τουμένου αριθμού ημερομισθίων. 'Επίσης, ή δανειοδότησες ήσφαλισμέ-

νων εις ωρισμένα Ασφαλιστικά Ταμεία όπως τό ΤΞΒΕ, το Ταμεΐον Νο

μικών κ.λπ. είναι περ^ωρισμένη. Διά τα άτομα τών ανωτέρω κατηγο

ριών του πληθυσμου^είς τάς άστικάς κυρίως περιοχάς, τά οποία δέν 

διαθέτουν κεφάλαια η* ακίνητα περιουσιακά στοιχεία, πρακτικώς δέν 

προβλέπεται δανειοδότησις. 'Επίσης, δι'ώρισμένας ειδικάς κοινωνι-

κάς κατηγορίας, δπως π.χ. τών πολυμελών ο ίκογενβι,ών, δέν προβλέ

πονται εύνοϊκώτεραι παροχαί (εκτός τών περιπτώσεων τών κρατικών 

προγραμμάτων εργατικές, λαϊκής κ.λπ. κατοικίας). 

δ. Βίδικώτερον, εις τήν περίπτωσιν τών χορηγουμένων στεγαστι

κών δανείων τοϋ δημοσίου τομέως διά* τοϋ Νόμου 1138/72 (Ύπουργειον 

Κοινωνικών ΛΥπηρεσιών καί ΟΕΚ) δέν υφίσταται συνήθως αντιστοιχία 

μεταξύ ύψους στεγαστικής συνδρομής καί κόστους κατοικίας. Εις 

τούτο συμβάλλουν καί τά απαιτούμενα υπό του Νόμου, κατά περίπτω

σιν, ελάχιστα εμβαδά κατοικίας, τά όποια ^δη θεωρούνται μεν ως 

ανεπαρκή, άλλα άντιστοιχοϋν εν προκειμένψ ε ις ωρισμένον κόστος 

κατοικίας, υψηλότερον τοϋ χορηγουμένου στεγαστικού δανείου. 

. '.Εν συμπεράσματι, εις τό ύφιστάμενον σήμερον καθεστώς 

δανειοδοτήσεως της κατοικίας επισημαίνονται α ι έξης αδυναμία ι: · -· 

- Δέν καλύπτονται δλαι ai κατηγορία ι τοϋ πληθυσμοϋ. 

- Οι δροι χορηγήσεως καί τά ανώτατα δρια τών δανείων είναι δυσ

μενή δι'ωρισμένας κατηγορίας πληθυσμού χαμηλοϋ εισοδήματος, 

δεδομένου δέ καί τοϋ ύψηλοϋ κόστους τΐ|ς κατοικίας απαιτείται 
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είς πολλάς περιπτώσεις ύψηλόν ποσοστόν συμβολής τοϋ δανειο-

δοτουμένου, εξ Ιδίων διαθεσίμων, διά τήν κάλυψιν της συνολι-

- κης δαπάνης κατοικίας. 

- *0 χρόνος αναμονής δια τήν χορήγησιν του δανείου κυρίως εις τα 

κρατικά προγράμματα (εργατική, λαϊκή κ.λπ. κατοικία) είναι 

μάκρος. 

- Δέν ικανοποιούνται ως έπί τό πλείστον αι πραγματικάί ανάγκαι 

των νοικοκυριών διά" καταλλήλους κατοικίας. 

- 'Επιτείνονται au κοινωνικαί ανισότητες καί αι διακρίσεις,τόσον 

μεταξύ εισοδηματικών δσον καί επαγγελματικών τάξεων, αι οποΐαι 

μορφοποιούνται εν μέρει καί είς τόν άστικόν χώρον διάντο0 σχη

ματισμού αντιστοίχων περιοχών κατοικίας. 

- Δέν προβλέπονται είς έπαρκη έκτασιν δάνεια δι'επισκευών κατοι

κιών καί προσθήκην συγχρόνων ανέσεων είς αύτάς (λουτρόν, κ.λπ.). 

- *Η χρηματοδοτησις της κατοικίας συνδυάζεται είς πολύ μικράν 

μόνον εκτασιν μέ τήν #σκησιν πολεοδομικής καί χωροταξικής πο

λιτικής '(^τοι εύνο'ίκωτέρα χρηματοδότησις είς ώργανωμένας πσλεο-
1 δομίκίδς ζώνας καί άναπτυσσομένας περιοχάς . 

- Ουδεμία χρηματοδότησις η διευκόλυνσις προβλέπεται προκειμένου 

ωρισμέναι κατηγορίαι του πληθυσμού νά κατοικήσουν μέ ένοίκιον. 

1. Εύνοϊκώτεροι δροι χρηματοδοτήσεως διά τάς άναπτυσσομένας καί 
τάς εθνική σημασίας περιοχάς ισχύουν σήμερον προκειμένου 
περί χορηγήσεων προς δικαιούχους εργατικής καί λαϊκής κατοι
κίας ,ως καί είδικώτερον είς κατοίκους παραμεθορίων περιοχών 
δανειοδοτουμένων υπό τ % SECTE καί της £ΓΕ. 'Επίσης διά τοϋ 
•Ν, 1003/71 "περί ένεργοϋ πολεοδομίας" £χουν θεσπισθ?) ώρισμέ-
να κίνητρα δι'ώργανωμένας πολεοδομικως ζώνας. 
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Τό τελευταΐόν τοϋτο θά έπέλυε ,τά είδικώτερα προβλήματα; 

-ωρισμένων οικονομικώς, ασθενέστερων κοινώνικων κατηγοριών τοϋ πλη

θυσμού όπως πο(. νέων εργαζομένων καί νέων νοικοκυριών, ηλικιωμέ** 

νων άτιμων καί συνταξιούχων, κι.νητοϋ πληθυσμού υπαλλήλων, εργα

ζομένων μετακινουμένων εκ της υπαίθρου προς τάς μεγάλας πόλεις 

καί'τάς άναπτυσσομένας περιοχές,κατά τήν μεταβατικών περίοδον μέ

χρι της. οριστικής επιλογές εργασίας καί τόπου εγκαταστάσεων των, 

φοιτητών, κ.λπ. 

'Επίσης, ή βοήθεια προς τήν ενοικιαζομένην κατοικίαν, δια 

τάς ως ανω κατηγορίας του* πληθυσμοϋ, θά συνέβάλλεν εις τήν άντι-

μετώπισιν τοΟ προβλήματος ττ̂ ς δημιουργίας αυθαιρέτων κατοικιών 

εκτός σχεδίου πόλεως πέριξ των {Ιεγάλων αστικών κέντρων καί της 

έξισορροπήσεως τοϋ* ισοζυγίου προσφοράς καί ζητήσεως κατοικιών 

(υπερβάλλουσα προσφορά εις τάς μεγάλας πόλεις, &λλειψις ικανοποιη

τικές προσφοράς εις λοιπάς άναπτυσσομένας περιοχάς), θά δ^ηυκό-

λϋνέ τήν κΐνητικότ^α τοϋ πληθυσμοϋ καθ'δ μέτρον δυσχεραίνεται 

.άπόφό πρόβλημα εξευρέσεως "καταλλήλου στέγης καί θά επέτρεπε εις 

τά νοικοκυριά νά αλλάζουν κατοικίαν εύκολώτερον, ώστε η νέα νά 

ανταποκρίνεται περισσότερον προς τάς μεταβαλλομένας ανάγκας των 

(προσαρμοστικότης τ?{ς κατοικίας). 

1 2 
ΐϊ.4.5.»5 Φορολογία τφν ακινήτων ' 

Τό Ισχϋον συ*στημα φορολογίας τον ακινήτων παρουσιάζει 

σοβαράς αδυναμίας. Πλην'"töu ·8τΐ"γενικώς φορολογεί βαρέως τήν 

1. '.Αναφέρεται, γέίνικώτερον εις /ta ακίνητα καί* οχι αποκλειστικώς 
εις τήν κατοικίαν. 

2'. Ί δ έ άνάλυσιν υφισταμένης καταστάσεως εί,ς Παράρτημα 3. 
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οικοδομήν, της οποίας τό εισόδημα αντιπροσωπεύει σήμερον χαμηλών 

σχετικούς άπόδοσιν έπί του επενδυόμενου κεφαλαίου (4-5$), ή δι'άρθρω-

σις'των πληττόντων τά ακίνητα φόρων είναι τοιαύτης φύσεως, ώστε 

δημιουργεί, αντικίνητρα δια τάς επιθυμητής μορφής οίκιστικάς επεν

δύσεις καί δυσχεραίνει γενικώς την κινητικότητα τοϋ πληθυσμοϋ, 

τήν έναλλαγήν των χρήσεων γης, τήν πλέον ορθολογικών χωροταξικών 

κατανομήν* τών παραγωγικών/δραστηριοτήτων κ.λπ. Είδικώτερον, η 

διά τοϋ φόρου μεταβιβάσεως υψηλή φορολόγησις των μεταβιβαζομένων 

ακινήτων,» ή οποία εΓναι εκ των υψηλότερων διεθνώς, δημιουργεί 

άκαμψίαν καί ανελαστικότητα ·εις τήν άγοράν ακινήτων, παρεμποδί- -

ζούσα τήν όρθολογικωτέραν πολεοδομικήν όργάνωσιν τών οίκισμΩν, 

*0 φόρος μεταβιβάσεως ακινήτων, ως έχει σήμερον, συνεπά

γεται σοβαράς φορολογική αδικίας,πλήττων τήν φορολογητέαν υλην 

κατά τήν στιγμήν της μεταβιβάσεως αύτης. Οι έχοντες ανάγκην αγο

ράς κατοικίας υποχρεούνται εις &μεσον καταβολήν του φόρου μεταβι

βάσεως μέ συνέπειαν τήν σημαντικήν μείωσιν των αποταμιεύσεων αυτών 

(αι ίσχύουσαι άπαλλαγαί άπό του φόρου διά τους δημοσίους υπαλλήλους, 

τους δικαιούχους Εργατικής Κατοικίας κ.λπ. μερικώς μόνον άντι- "'··' 

μετωπίζουν τό πρόβλημα). '·* ·. •> · 

Έν σχέσει μέ τους ειδικωτέρους φόρους επί των ακινήτων 

(υπέρ 'Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως κ.λπ.) ώς π»χ. φόρος ακα

λύπτων χώρων, εισφορά επεκτάσεως σχεδίου πόλεως κ.λπ., παρατηρεί

ται δτι εις μικράν μόνον εκτασιν εφαρμόζονται, είσπράττυνται. π·ε- . 

ριπτωσιακώς, τά δέ εξ αυτών έσοδα είναι περιωρισμένα, διότι προ

κύπτουν διάφοροι δυσχέρειαΐ κατά τήν βελτίωσιν καί εΐ'ότηοαξίν των « 

(άγνωστος φορολογητέα υλη, έλλειψις κτηματολογίου, δυσχέρειαΐ·εκτι

μήσεως της άξιας των οικοπέδων, φορολογικαί αμφισβητήσεις κ.λπ.)· 
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Τό βασικώτερον εν προκειμένω πρόβλημα είναι οτι παρά" τα* 

σημαντικά γενικώς έσοδα εκ της φορολογίας των ακινήτων (κυρίως 

εκ τΐ)ς φορολογίας μεταβιβάσεων, κληρονομιών κ.λπ.) μικρόν μόνον 

μέρος αποδίδεται εις τους 'Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοικήσεως 

προς εφαρμογών τον σχεδίων πόλεως καί έκτέλεσιν των απαιτουμένων 

Εργων υποδομής. 

1.4.4 Κόστος καί επιβαρύνσεις της κατοικίας 

Τό συνολικόν κόστος κατοικίας (μόστος γης, δομικών ύλι-
• 

κών, εξοπλισμού καί κατασκευής, επιβαρύνσεις πάσης φύσεως, έπιχει-

ρηματικόν κέρδος κ.λπ.) εϊναι ηδη πολύ ύψηλόν, μετά από συνεχείς 

ανατιμήσεις τ % προηγουμένης περιόδου. Εις τήν χώραν, ουδέποτε 

ήσκήθη πολιτική κατευθύνσεως καί ελέγχου του* κόστους της κατοικίας 

καί τον επί μέρους συντελεστών της παράγωγης. Αντιθέτως, διά της 

ασκούμενης φορολογικές πολιτικής επί των ακινήτων, ώς αυτή εφαρ

μόζεται, επιδιώκεται ή αΰξησις των αντιστοίχων εσόδων, μέ αποτέ

λεσμα τήν περαιτέρω ένθάρρυνσιν της αυξήσεως του κόστους της κατοι

κίας διά της προσθήκης εις αυτό καί των νέων επιβαρύνσεων. 'Επίσης, 

ή πολιτική δανειοδοτήσεως διά τήν άπόκτησιν ιδιοκτήτου κατοικίας 

ουδέποτε συνεδυάσθη μέ ανώτατα δρια κόστους της κατοικίας, πέραν 

των οποίων δ |ν θά παρέχεται στεγαστική συνδρομή, ώστε νά όργανω-

θ?} καί έκλογικευθτ) ή κατασκευαστική δραστηριότης εντός συγκεκρι

μένων ορίων τιμών. " 

Γενικώς, ή έξέλιξις του κόστους των παραγόντων οι οποίοι 

συνιστούν τό συνολικόν κόστος τη*ς κατοικίας δέν παρακολουθείται 

συστηματικές υπό των αρμοδίων υπηρεσιών. *Η πρώτη προσπάθεια έγέ-

νέτο υπό της ΕΣΥΕ, ή οποία εξέδωσε προσφάτως δείκτην τιμών υλικών 
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κατασκευής νέων κατοικιών διά την περίουον 1971—75. Ούτω, ο ανω

τέρω γενικός δείκτης μέ βάσι.ν 100 κατά το 1971 ηύξήθη ε ι ς 180 κα

τά τό 1973 ε Ι ς τ6 οΰνολον της χώρας. 

"Ετερος βασικές συντελεστής αύξήοεως του κόστους της κα

τοικίας (ε ις τάς αστικάς καί εν γένει- "αναπτυσσομένας κυρίως πε~ 

ριοχάς) είναι τό κόστος γης, τό οποίον αυξάνει με τ^χύ^τερσν ' ρι>-

θμόν .άπό τους υπολοίπους συντελεστών- του κόστους κατοικίας. ("Ιδε 

σχετικώς "Εκθεσιν Πο/νεοοομικης 'οργανώσεως). 

* 
Έκ των οτημαντ ικωτέρων Γ-τα'σης παραγόντων της διαμορφώσεως 

του τελικού κόστους τ?;ς κατρ:,κίας εΧναι ci διάφοροι φορολογικαί 

επιβαρύνσεις, τέλη ? κρατήσεις υπέρ τρίτων, κόστος στεγαστικού 

δανείου κ .λπ. 9 τα O7üofa επαυξάνουν υπερμέτρως το άρχικόν κόστος 

τΐ]ς κατοικίας ,. Ούτω υπολογίζεται στ ι ε ι ς την Ίυερίπτωσιν μιας 

μέσης κατοικίας (διαμερίσματος πολυκατοικίας ανεγειρόμενης επί ., 

αντιπαροχή) 3 δωματίων, επιφανείας 70 τετρ. μέτρων, ε ι ς περιφε

ρειακών συνοικίαν των ' Αθηνών ? τό 19,3$ της τιμής πωλήσεως ά ν τ ι -

σεοιχεΐ ε ' ς φόρους εογαλαβικου συμβολαίου, φόρους αδείας οικοδομής, 

1. Κ%τά την άνοικοδσμ,ησιν ακινήτου· καταβάλ,λονται φόροι καί λ ο ι 
ποί άσφαλί.στι.καί είωφοραί ύ?:ερ του Δημοοαρυ η άλλων φορέων (φό
ροι αδείας σ'ί,κοοομης-ΧΚ ψήφιομα 2%, Δήμος η Κοινότης 0,50$, 
Ταμεϊον- Συννά'ζευτ Μηχανικών 'Εργοληπτών Δημοσίων "Εργων (ΤΣΜΕΔΕ) 
0,15$? ϊεχ.νικον 'Ξπιμελητήριον 0,023/?, χαρτόσημα 0,125$ κ . λ π . ) 

--υπολογ',ζον.ενοι HxCτου συμβατικού ογκομετρι?ιου προυπολογισμοϋ. 
ΙΓπίσης, σημαντικών επιβάρυνσιν αποτελεί ò καταβαλλόμενος φόρος 
κύκλου εργασιών (&f-> έφ'ολων των υλικών καί μέρους της εργα
σίας ) , τό χαρτόσημον νηί η ε',σφορά υπέρ ΟΓΑ (Χαρτόσημον 2$ 
καί ΟΓΑ 0 ; 4 $ επί του κατασκευαστικού κόστους), αί είσφοραί 
ε ι ς Ά.σφαλιστικούς 'Οργανισμους' (αναγόμεναι ε ι ς 11,66% έπί του 
κατασκευαστικού κόστους) κ,λπ. *Η έπιβάρυνσις έκ τοϋ συνόλου 
των ως άνω φόρων καί τελών αντιστοιχεί περίπου.ε ις 24$ επί του 
κατασκευαστικοί) κόστους του οίκσδομουμένου ακινήτου. 
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άσφαλιστικάς εισφοράς, χαρτόσημον καί ΟΤΑ} κοτί φόρο\τ κύκλου εργα

σιών (ΪΚΕ) . Πέραν -cfjç τιμής πωλήσεως του διαμερίσματος-, Ό αγο

ραστής θα επιβαρυνθη καί με επί πλέον δαπάνην 17,4$ επί της τιμής 

πωλήσεως διά φόρον μεταβιβάσεως διαμερίσματος καί ποσοστοο οικοπέ

δου καί διά παροχάς (τέλη συνδέσεως) ΔΕΗ, M , ΟΑΠ. Ούτω, είς τό 

τελικ<5ν συνολικών κ<5στρς ττίς κατοικίας διά τόν αγοραστών, τ<5 31,2$ 

αντιπροσωπεύει τάς διαφόρους φορολογικάς καί λριπάς επιβαρύνσεις. 

'Εάν ο αγοραστής συνάψη δάνειον διά τήν άγοράν της κατοικίας (π.χ. 

κοινόν στεγαστικών της ΕΚΤΕ ύψους 350.000 δρχ.) επιβαρύνεται επί 

πλέον άπ'άρχης .μέ 4$ επί της τιμής πωλήσεως του* διαμερίσματος δ ι ' 

Εξοδα συνομολογήσεως τοο στεγαστικού δανείου. Διά τήν έξυπηρέτη-

σι ν του δανείου εντός 10ετίας από της συνάψεως του, ο αγοραστής 

επιβαρύνεται επί πλέον διά τόκους, χαρτόσημον καί ΦΚΕ μέ έτερα 

32,5$ επί της τιμής πωλήσεως του διαμερίσματος. 

'Εξ άλλου, έκ τη̂ ς αναλύσεως τοδν συντελεστούν διαμορφώσεως 

της τελικής τιμής άγορας μΐδς κατοικίας, ώς'τηΥ" προηγουμένης περι-
• 2 

πτώσεως, προκύπτει συμφώνως προς εκτιμήσεις , οτι επί της..τελικής 

αύτης τιμής οι φόροι καί αι πάσης φύσεως είσφοραί ανέρχονται εις 

ποσαστον 25$, τό οίκόπεδον εις 23$, τά υλικά εις 19$, τό* μίκτόν 

έργολάβικόν όφελος εις 17$, τά εργατικά εις 13$ καί τό κόστος 

μελέτης καί επιβλέψεως είς 3$. 

s Κατά συνέπειαν, αι προσπάθειαι μειώσεως του τελικοϋ κό

στους της κατοικίας θά πρέπει νά αποβλέπουν κατά.κύριον λόγον άφ' 

ενός εις τό νά επηρεάσουν τους παράγοντας φόροι καί λοιπαί επιβα-

1* Τιμή πωλήσεως 10.000 δρχ. κατά τ.μ. επιφανείας, η*τοι συνολική 
τιμή πωλήσεως 700.000 δρχ. 

2. *Ιδε άνάλυσιν είς Παράρτημα 4. 
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ρύνσεις καί τιμή οικοπέδου, ώστε να συμπιεσθη ή μεγάλη συμμετοχή 

των εις τ<5 συνόλικόν κόστος της κατοικίας (περίπου 48$ αύτο#) καί 

άφ'ετέρου νά ενθαρρύνουν τήν βελτίωσιν της παραγωγικότητος εις τόν 

τομέα τών κατασκευών καί νά ελέγξουν τα περιθώρια κέρδους τών κα

τασκευαστικών επιχειρήσεων, ώστε νά μειωθη η νά συγκρατηθη εντός 

λογικών ορίων τό τελικόν κόστος τοϋ προϊόντος. 

Σημειωτέον, δτι τό κόστος κατοικίας κατασκευαζόμενης υπό 

τοϋ δημοσίου τομέως είναι χαμηλότερον (υπό τάς αύτάς συνθήκας ποι

ότητος κατασκευής) του ιδιωτικού, διότι ή κατοικία του δημοσίου 

τομέως δέν επιβαρύνεται, βάσει της ισχυούσης νομοθεσίας, από δα

πανάς μελέτης καί επιβλέψεως, φόρους, τέλη, κρατήσεις υπέρ τρίτων 

κ.λπ., δαπανάς κοινωφελών έργων (δίκτυα υποδομής., κοινωνικός εξο

πλισμός), ως καί άπό τήν άξίαν της αναλογούσης εις κοινοχρήστους 

χώρους εκτάσεως, 

1.4.5 Δαπάναι νοικοκυριών διά κατοικίαν 

Εις τήν χώραν, δέν υφίστανται επαρκή στοιχεία- σχετικώς-..-'• 

μέ τό εισόδημα των νοικοκυριών, τό διαθέσιμον εισόδημα καί'τάς δα

πανάς αύτου διά κατοικίαν, ώστε εν συνδυασμφ καί προς τά στοιχεία 

κόστους κατρικίας· νά διατυπωθούν ακριβέστερα συμπεράσματα ώς προς•• 

τάς πραγματικάς δυνατότητας τών διαφόρων κατηγοριών τών νοικοκυρι

ών κατά περιοχάς, διά τήν άντιμετώπισιν τών εν γένει δαπανών διά 

κατοικίαν (ένοίκιον καταβαλλόμενον καί τεκμαρτόν, δαπάναι ύδρεύ-

σεως-φωτισμο8-θερμάνσεως? δαπάναι άγορας, επεκτάσεως, συντηρήσεως., 

βελτιώσεως της κατοικίας, δαπάναι διά τήν πληρωμήν τόκων στεγαστι

κών δανείων κ.λπ«)· 'Επί τ$ βάσει προσφάτου έρεύνης οικογενειακών 
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προϋπολογισμών , διενεργηθείσης ύπ<5 της ΕΣΥΕ κατά τ6 1974, εις 

δείγμα 7-8 χιλιάδων νοικοκυριών , επί της μηνιαίας αξίας των αγο

ρών των νοικοκυριών ταξινομημένων κατά διαφόρους τρόπους, προκύ

πτουν ώρισμέναι ενδείξεις ως πρό*ς τάς μηνιαίας δαπανάς στεγάσεως lC3v 

νοικοκυριών. Δέν είναι δμως γνωστόν τό ποσοστόν του εισοδήματος 

τό* οποίον αποταμίευε ν κάθε κατηγορία νοικοκυριού, ούτε υφίσταται 

δυνατότης πραγματικοί? ελέγχου της αξιοπιστίας των δηλουμένων στοι

χείων υπό των νοικοκυριών, επίσης δέν είναι βέβαιον κατά πόσον 

ή αξία των αγορών πού έδήλωσαν είναι αντιπροσωπευτική τοϋ" διαθεσί

μου εισοδήματος των νοικοκυριών. Κατά συνέπειαν καί αι δηλωθεισαι 

δαπάνα ι δια στέγασιν, υδρευσιν, καύσιμα καί φωτισμόν καί τά εξ 

αυτών προκύπτοντα συμπεράσματα καί τάσεις, αναφέρονται κατωτέρω 

ύπό έπιφύλαξιν. Οδτω προκύπτει οτι,διά τό σύνολον των νοικοκυριών, 
•ζ 

ή μηνιαία δαπάνη διά στέγασιν υδρευσιν, καύσιμα καί φωτισμόν,ώς 

ποσοστόν των μηνιαίων συνολικών δαπανών των νοικοκυριών,^νέρχε-ται 

ε ις τό σύνολον χώρας.εΙς 19,3$, μ'Γ ύψηλότερον ποσοστόν εις τάς 

άστικάς περιοχάς (20,8$) καί χαμηλότερον εις τάς ήμιαστικάς καί 

άγροτικάς περιοχάς (περίπου 16,0$). Συγκριτικώς, δι'ώρισμένας χώ

ρας ττ)ς Δυτικές Ευρώπης, παρατίθεται εις τόν Πίνακα 9 τό ποσοστόν 

δαπανών στεγάσεως-υδρεύσεως- θερμάνσεως-φωτισμου επί του συνόλου 

της Ιδιωτικής καταναλώσεως διά τά ετη 1961 καί 1971. 

1. 'Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της *Ελλάδος, "Ερευνα Οικογενεια
κών Προϋπολογισμών 1974, 'Αθήναι 1975. 

2. "Ητοι επί ποσοστού, περίπου 3 /οο έπί τοϋ συνόλου των νοικοκυ
ριών της απογραφής 1971. 

3. Δέν περιλαμβάνονται δαπάναι άγορας οικίας η* οικοπέδου, επε
κτάσεως τ*) βελτιώσεως κατοικίας καί δαπάναι τόκων στεγαστικών 
δανείων. 
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Πίναξ 9 

Ποσοστύν δαπανών στεγάσεως κ.λπ., επί του συνόλου της 

Ιδιωτικής καταναλώσεως δια τα ετη 1961 καί 1971 

Χωρά ι 

- Δυτ. Γερμανία 

- Γαλλία 

~- ' Ιταλία 

„•- Βέλγιον 

- *Ηνωμένον Βασίλειον 

- Ιρλανδία 

- Δανία 

- *Ελλάς 

1961 

11,4 

10,7 

15,3 

16,4 

15,5 

11,0 

-

15,9 

1971 ' 

12,2 

11,6 

'12,1 

14,2 

16,8 

10,9 

10,4 

16,6 

Πηγή: G. KOTTIS, Land...aspect ρ of low income housing in developing 
countries, International Bank for Reconstruction and 
Development Washington, 1974. ° / 

Εις τήν Ελλάδα, τό* ανωτέρω ποσοστόν είναι εκ των υψηλότερων με

ταξύ τών χωρών του πίνακος. 

Έξ άλλου, εκ ιών στοιχείων··της έρεύνης τοϋ 1974, .προκύπτει 

δτι εις τήν χώραν, ή σχετική έπιβάρυνσις τών νοικοκυριών μέ'τας'";'""' 

δαπανάς στεγάσεως, υδρεύσεως κ*λπ. μειουται προοδευτικώς·-καθ'δ 

μέτρον αυξάνει ή μηνιαία συνολική άςία τών αγορών των. Ούτω π.χ. 

δια νοικοκυριά·μέ μηνιαίαν συνολικών άξίαν αγορών μέχρι 1.000 δρχ. 

τό ποσοστόν μηνιαίας δαπάνης διά* στέγασιν κ.λπ. ανέρχεται είς 55^, 

ένφ διά νοικοκυριά μέ μηνιαίαν συνολικών άξίαν αγορών 30.000 δρχ. 

καί ανω τό ως ανω ποσοστόν μηνιαίας δαπάνης διά στέγασιν μειουται 
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ε ις 17% περίπου. Té 65$ τών νοικοκυριών πού ήρωτήθησαν έχουν μη-

νιαίαν συνολικών άξίαν αγορών κατωτέραν του εθνικού μέσου ορού, ο 

όποιος ανέρχεται εις 11.164 δρχ., το δε ποσοστ6ν τον μηνιαίων δαπα

νών διά κατοικίαν τών ως ανω νοικοκυριών έπί της συνολικές μηνιαίας 

αξίας τών άγορων των είναι άνώτερον του εθνικού μέσου δρου (19,3$) 

καί κυμαίνεται μέχρι 35$. 'Επίσης, ή σχετική έπιβάρυνσις διά στέ-

γασιν παρουσιάζεται μικρότερα εις τάς περιπτώσεις νοικοκυριών τών 

οποίων ο αρχηγός είναι μισθωτός η* ημερομίσθιος, εν σχέσει προς 

τάς περιπτώσεις τών εργαζομένων δ ι ' ί δ ι ο ν λογαριασμόν η* τους μή ερ

γαζομένους, νΟσον άφορα τήν σχέσιν μεγέθους τοΟ νοικοκυριού* καί 

μηνιαίων δαπανών στεγάσεως, παρατηρείται δτι αυξανομένου τod μεγέ

θους του* νοικοκυριού*, τό ποσοστόν τών μηνιαίων δαπανών στεγάσεως 

αύτου*, ώς πρ̂ ός τήν συνολικών άξίαν τών αγορών πού πραγματοποιεί, 

μειοΟται συνεχώς. Ούτω π.χ. διά νοικοκυριά διαμένοντα εις κατοι

κίας επί ένοικίω, τό ώς ανω ποσοστόν τών μηνιαίων δαπανών στεγά

σεως εΪναι .21,7$ διά τά μονομελή νοικοκυριά, 20,2$ διά τά" διμελτ*,-

16,4$ διά τά τριμελή, 14,6$ διά τά τετραμελή", 14,0$ διά τά πεντα

μελή καί 13,7!$ διά τά εξαμελή. *Επομένως, ή κατ'ατομον στεγαστική 

έπιβάρυνσις είναι μικρότερα διά τά νοικοκυριά μέ περισσότερα μέλη. 

1.5 Άξιολόγησις του* υφισταμένου συστήματος παράγωγης κατοικιών 

Η υφισταμένη κατάστασις ε ις τήν κατοικίαν, ή οποία πε

ρί εγράφη ανωτέρω, είναι ώς επί τό πλείστον τό αποτέλεσμα του συ

στήματος παράγωγης κατοικιών πού διεμορφώθη εις τήν χώραν. Οδτω, 

μεταπολεμικώς, ή δραστηριότης εις τόν τομέα της κατοικίας περιωρί-

σθη κατ*.αρχάς εις τήν άνέγερσιν ιδιοκτήτων κατοικιών επί τ$ βάσει 

ιδίων διαθεσίμων κεφαλαίων τών ενδιαφερομένων (αύτοστέγασις) καί 

ε ις τήν κατασκευήν κατοικιών άπό τόν δημόσιον τομέα διά τήν στέγασιν 
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τον πληγέντων άπό πολεμικός καί φυσικάς καταστροφάς. Έ ν συνε

χεία, η κατασκευή κατοικιών περιήλθε κατά τό μέγιστον μέρος 

(ανω τοϋ 95^) εις τήν ιδιωτικών πρωτοβουλίαν είτε μέ τή*ν μορφήν 

της ιδιωτικής κατασκευαστικής επιχειρήσεως είτε μέ τήν μορφήν 

της αύτοστεγάσεως άπό τους ιδίους τους ενδιαφερομένους. Κατόπιν 

προσετέθησαν οι Τραπεζικοί 'Οργανισμοί καί τα Πιστωτικά ^Ιδρύματα, 

διά της γενικεύσεως του συστήματος της χορηγήσεως στεγαστικών δα

νείων (ενίσχυσις προς το "ατομον") καί περιωρίσθη ή συμμετοχή των 

δημοσίων επενδύσεων εις κατοικίας
β
 ...·/ 

Τό αποτέλεσμα της ανωτέρω διαδικασίας είναι δτι έκαλύφθη-

σαν ώς επί το πλείστον αί άνάγκαι κατοικίας των μέσων καί ανωτέ

ρων εισοδηματικών τάξεων. Διά τά χαμηλότερα εισοδήματα η κάλυψις 

των στεγαστικών των αναγκών ύπηρξεν ανεπαρκής, λόγω διαθέσεως πε

ριορισμένων πόρων υπό τοϋ δημοσίου τόμέως καί της ελλείψεως μερί

μνης διά τήν όργάνωσιν της καταλλήλου στεγαστικής συνδρομής προς 

τους μετακινουμένους εκ της υπαίθρου προς τάς μεγάλας πόλεις. Ή 

κάλυψις των αναγκών κατοικίας ενός σημαντικοϋ μέρους των νοικοκυ-. 

ρ ιών της ανωτέρω κατηγορίας έγινε υπό των ίδιων, διά της κατασκευές 

αυθαιρέτων κατοικιών έκτος σχεδίου εις τήν περιφέρειαν των μεγάλων 

πόλεων, δπου α ι τιμαί γης ήσαν προσιτά ί.·· μέ δαπάνην όμως σημαντι

κών κεφαλαίων των ενδιαφερομένων μικροαποταμιευτών, διά τήν ,παρα-

γωγήν ενός έργου εξ άρχης ατελούς καί χαμηλές στάθμης άπό απόψεως 

ποιότητος κατασκευής, ανέσεων καί συνοδευτικής υποδομής τ?)ς κατοι«? 

κίας. Διά τήν βελτίωσιν των συνθηκών κατοικίας καί της έν γένει 

διαβιώσεως εις τάς περιοχάς αύτάς, ή πολιτεία επιβαρύνεται ςκ τών 

υστέρων μέ πολύ σημαντικάς δαπανάς διά τήν άπόκτησιν κοινοχρήστων 

χώρων καί τήν κατασκευήν της συνοδευτικής υποδομές- Γενικώς, ή 
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ασκηθείσα πολιτική* κατοικίας δχι μόνον δέν ήδυνήθη νά αντιμετώπιση 

τάς κερδοσκοπικές πιέσεις των Ιδιοκτητών οικοπέδων (παντός μεγέ

θους) καί τών επιχειρηματιών κατασκευαστών, οι οποίοι έποχρελήθησαν 

της % ηύξημένης ζητήσεως κατοικιών, άλλα αντιθέτως τάς ενεθάρρυνε 

δια της χορηγήσεως ευνοϊκών δρων δομήσεως, στεγαστικών δανείων καί 

λοιπών παροχών, χωρίς συγχρόνως νά άσκηθη οιαδήποτε 'πολιτική ελέγ

χου των τιμών γή*ς καί κατοικίας. Θα πρέπει εν προκειμένω να 

-έπισημαν'θη δτι ή έπένδυσις εις οί,κοδομάς;καί είδικώτερον εΙς κα

τοικίας, άπετέλεσεν ουσιαστικώς τήν μόν'ην διέ^οδον δια τήν τοπο-

θέτησιν των αποταμιεύσεων πολλών κοινωνικών κατηγοριών τοΟ πληθι>· 

σμοο, ώς καί των ιΕλλήνων του εξωτερικού,: ελλείψει ετέρων επιλο

γών, ώς π. χ Λ ανεπτυγμένης κεφαλαιαγοράς κ.λπ. 

Ασφαλώς, ή ηύξημένη δραστ'ηριότης εις τόν τομέα κατα-

. σκευών κατοικιών συνέβαλεν εις τήν οίκονομικήν άνάπτυξιν (άπασχό-

λησις έργατικοϋ δυναμικού^ δημιουργία ειδικευμένου προσωπικού* καί 

κατασκευαστικών επιχειρήσεων, άνάπτυξις σημαντικών βιομηχανικών' 

καί βιοτεχνικών μονάδων παραγωγές δομικών υλικών καί τεχνολογικού* 

εξοπλισμού της κατοικίας μέ έξαγωγικόν προσανατολισμόν, εόνο'ικαί 

συναλλαγματικάί επιπτώσεις κ.λπ.)· Συγχρόνως όμως' ή δραστηριότης 

αυτή συνεκεντρώθη κατά τό μεγαλύτερον μέρος εις τήν περιφέρειαν 

Πρωτευούσης καί τήν Θεσσαλονίκη'ν, έπιτείνουσα τήν ασύμμετρον χωρο-

ταξικήν κατανομήν πληθυσμού* καί δραστηριοτήτων εις. τήν χώραν καί " 

τάς ποιοτικάς διαφοροποιήσεις καί ανισότητας εις τό* κοινωνικόν 

κα,ί πολεοδομικόν πεδίον^ μεταξύ μεγάλων αστικών κέντρων καί λοιπές 

χώρας καί μεταξύ κεντρικών καί περιφερειακών περιοχών τών πόλεων. 

Η εντατική άνοικοδόμηφις τών κεντρικών περιοχών τών πόλεων ώδή-

γησεν, επί πλέον; είς τήν αλόγιστοι κατεδάφισιν του υφισταμένου 
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οίκοδομικοϋ'πλούτου, τήν σπατάλην πύρων καί τήν υπερεκμετάλλευσιν 

τοϋ χώρου· με τάς γνωστάς δυσμενείς πολεοδομικάς συνέπειας καί οι-

κονομικάς επιβαρύνσεις. Τα αυτά φαινόμενα επεκτείνονται ί]δη καί 

εις τάς περίφερειακάς συνοικίας καί τά προάστεια των π<5λεων μέ αμε— 

σον συνέπειαν, εκτός των άλλων, τήν καταστροφών του υφισταμένου 

πρασίνου. 'Επίσης, είς πολλάς παραλιακάς περιοχάς συντελείται εκτε

ταμένη καί ανοργάνωτος οίκοπεδοποίησις, προς δημιουργίαν παραθερι

στικής κατοικίας άνευ-της στοιχειώδους υποδομής. Αι ελλείψεις αύ-

ταί συνδέονται επίσης μέ τήν πλήρη άνεπάρκειαν των διατιθεμένων 

δ̂ ,ά κοινωφελείς σκοπούς εκτάσεων γης καί μέ τήν άδυναμίαν τών 'Ορ

γανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως καί της πολιτείας εν γένει νά τάς 

αποκτήσουν, λόγω ανεπαρκείας τοϋ θεσμικού πλαισίου καί.των διατι

θεμένων προς τόν σκοπόν αυτόν οικονομικών πύρων, 

Η ανωτέρω διαδικασία παράγωγης κατοικιών αντιστοιχεί ενδε

χομένως πρό*ς τάς φάσεις της κοινωνικοοικονομικής αναπτύξεως της 

χώρας,,.αι οποΐαι χαρακτηρίζονται άπό εντόνους, έσωτερικάς-πληθυσμια

κός μετακινήσεις, προσφοράν έργατικοϋ δυναμικού, μικρά μεγέθη επι

χειρήσεων, διαθεσίμων κεφαλαίων καί οικοπέδων, περιωρισμένην,'άγοράν 

καί; τεχνολογικά μέσα, ύψηλόν ποσοατόν συμμέτοχης της οίκοδομικ^ς 

δραστηριότητος είς τό σύνολον.της Οικονομίας καί περιωρισμένας 

ευκαιρίας επενδύσεων είς άλλους κλάδους, ύψηλόν βαθμόν προστασίας 

της ακινήτου Ιδιοκτησίας καί κυρίως της γης καί γενικώς άπό* ώρι-

σμένην ιδιαιτερότητα είς τάς κοίνώνικοπολίτιστικάς παραδόσεις 

τ$ν κατοίκων. Η διαδικασία,αυτή, καθώς καί η'γενίκευσις τοϋ σι>· 

στήματος τον στεγαστικών δανείων (ενΐσχυσις "προς τό ατομον"), : 

έδωσαν ασφαλώς λύσεις εις τάς ανάγκας κατοικίας τοϋ πληθύσμοϋ, 

συγχρόνως δμως έδημιούργησαν καί τά ανωτέρω εκτεθέντα προβλήματα. 
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--; "Μδικώτερον επισημαίνεται εν προκειμένω, δτι ή μέχρι σή

μερον ασκηθείσα -πολιτική δανειοδοτήσεως τών ατόμων προς άπόκτησιν 

ιδιοκτήτου κατοικίας διεμορφώθη, κατά περίπτωσιν, εις τρόπον ώστε 

νά* ικανοποιούνται αι στεγαστικαί άνάγκαι ώρισμένων είδικωτέρων 

κοινωνικών η* επαγγελματικών ομάδων τοϋ πληθυσμού*, τά"ς οποίας η πο

λιτεία επιδιώκει νά ενίσχυση (π.χ. δημόσιοι υπάλληλοι, στρατιωτι

κοί, έργάται, θεομηνιόπληκτοι, πρόσφυγες κ.λπ.), η" αναλόγως προς 

τάς εκάστοτε πιέσεις ετέρων ομάδων του πληθυσμού* μέσου καί ανωτέ

ρου, εισοδήματος. Συγχρόνως, μέσω της ασκούμενης πολιτικής δανειο

δοτήσεως της κατοικίας επιδιώκεται ή έπίτευξις πολλαπλών στόχων. 

0#τω, εκτός των· κοινωνικών κριτηρίων τά όποια χρησιμοποιούνται διά 

τήν στεγαστικήν άποκατάστασιν ώρισμένων ασθενέστερων εισοδηματικών 

τάξεων, χρησιμοποιείται καί σειρά ετέρων κριτηρίων ώς συναλλαγμα

τικών, τραπεζικών, δημογραφικών, απασχολήσεως, χωροταξικών, εθνι

κής αμύνης κ.λπ., προκειμένου νά γίνη ή επιλογή των δικαιούχων 

στεγάσεως καί ή διαμόρφωσις των ορίων καί των δρων δανειοδοτήσεως 

αυτών, ώς καί των πάσης φύσεως διευκολύνσεων καί παροχών. 'Επί τ$ 

βάσει όμως της πολιτικής αύτης κινδυνεύει νά αλλοιωθώ καί νά ύπο- -

κατασταθη ή κοινωνική σημασία καί ή κοινωνική^αποστολή τη*ς στεγα

στικής συνδρομές προς δφελος ετέρων στόχων, οι όποιοι δύνανται, νά 

επιτευχθούν καί δι'άλλων μέσων. 

Παραλλήλως προς τήν ανωτέρω άξιολόγησιν τών προβληματικών 

απόψεων του* υφισταμένου συστήματος παράγωγης κατοικιών προς άπό-

κτησιν ιδιοκτήτου κατοικίας,*τό οποίον χαρακτηρίζεται κυρίως από 

τό τρίπτυχον -Ιδχωτχκή επιχειρηματική πρωτοβουλία, αύτοστέγασις, 

στεγαστικά δάνεια προς τά άτομα- πρέπει νά επισημανθούν καί ώρχσμέ-

να θετικά σημεία αύτοϋ, τά κυριώτερα "τών οποίων εΐναι τά έξΐ}ςΐ 
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- ... Μεγαλύτερα δυνατότης επιλογής τοϋ τόπου, της θέσεως, του* ε ί

δους καί του τύπου της κατοικίας άπό τόν'ένδιαφερόμενον η τόν 

δικαιοϋ^ον στεγαστικού δανείου, \xé ιδίαν πρωτοβουλίαν καί 

στάθμί,σιν των συνεπειών της αποφάσεως του;· ελεγχον τών εν γέ-

- νεί συνθηκών της άγορας (MARKET) εις τόν τομέα αυτόν, ώς καί 

-αποκέντρωσες τών παραγόντων καί πρωτοβουλιών της στεγαστικής 

διαδικασίας. · , " ' . . . · • • 

- "Συμμετοχή* τοϋ ενδιαφερομένου εις τήν οριστικών διαμόρφωσιν της 

κατοικίας του κατά τήν διάρκειαν της κατασκευής, αναλόγως προς 

τάς άνάγκας της οικογενείας του καί τόν τρόπον ζωής της, καί 

ενδιαφέρον δια" τήν μετέπειτα συντήρησιν καί βελτίωσιν της κα

τοικίας του. 

- Διάδοσις του συστήματος, τΐ)ς αντιπαροχής, τό όποιον επιτρέπει 

τήν παραμονών τών παλαιών ιδιοκτητών καί κατοίκων εις τήΥ.πε

ριοχών των καί τήν διατήρησιν. του υφισταμένου πλέγματος κοι«-

, νωνικων σχέσεων καί επαφών. 

- Ι&νάμίξις πολεοδομικών λειτουργιών εις την αυτήν, περιοχών ( κ α - : 

-τοικίοζτ/εμπόριον, οικοτεχνία, βιοτεχνία, γραφεία κ.λπ.), μέ 
ν·άποτ£Κ.εφα τήν £ντίκσιν,·της άστικότητος καί τή*ν "ζωντάνια" είς 

τάς περιοχάς κατοικίας καί την ποικιλ'ίαν μορφών, λειτουργιών^ 

..πολεοδομικού περιβάλλοντος καί- κοινωνικοοικονομικής διαρθρώ-

σεως των κατοίκων. *Η άνάμιξις αυτή* είναι επιθυμητή έφ'δσον .,. 

,διατηρηθη εντός .ενδεδειγμένων ορίων. 

- Δυνατότης σταδιακής αναπτύξεως καί αποπερατώσεως της κατοιΛ 

-1 ,κίας, 'ε ις περιπτώσεις κυρίοος·" αύτοστεγάσεως : δι'άνέγε'|>σι'ν · 

μονοκατοικιών, αναλόγως προς τό έξελισσόμενον μέγεθος- τοί*. 
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νοικοκυριοϋ, τους τρόπους ζωής καί τάς οικονομικές του δυνα

τότητας. 'Επίσης, γενικώς, δυνατότης αλλαγής κατοικίας, ανα

λόγως προς τάς άνάγκας της οικογενείας, 

- Διευκόλυνσις της σταδιακής καί φυσιολογικωτέρας μεταβάσεως 

άπό τόν άγροτικόν είζ τόν άστικόν τρόπον ζωής καί- μεταφορά 

εις τό άστικόν περιβάλλον, στο ηχείων τ % πολιτιστικής»παραδό

σεως τ?)ς χώρας, διά της στεγάσεως εις τήν περιφέρειαν των 

μεγάλων πόλεων κατοίκων τη*ς υπαίθρου, οι όποιοι δημιουργούν 

περιοχάς κατοικίας με* έντονον κοινωνικών ζωήν. 

Πολλά άπό τά προβλήματα του* υφισταμένου συστήματος πα

ραγωγές κατοικιών προέκυψαν άπό τή*ν μονομερή η* αποκλειστικών εφαρ

μογών του. Κατά τή*ν προσπάθειαν δμως βελτιώσεως του* συστήματος 

θά πρέπει νά ληφθη* μέριμνα, ώστε τά θετικά του σημεία νά διατη

ρηθούν καί εις τό μέλλον. 
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2. ΠΡΟΟΠΤΙΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ, ΕΠΙΔΙΩΞΞΙΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟΝ 1976-80 

2.1 Προοπτικοί αναπτύξεως'του τομέως της κατοικίας 

2.1.1 Τάσεις καί προβλεπόμεναι εξελίξεις 

2.1.1.1 Πληθυσμός καί εσωτερικαί μετακινήσεις 

Ό συνολικός πληθυσμός τη*ς χώρας προβλέπεται δτ ι ; άπό 

9.100.000 άτομα ε ι ς τό τέλος τοϋ 1975, θα* άνέλθη ε ι ς 9.387.000 ε ί ς 

τό τέλος τοϋ 1980, ήτοι θά αύξηθη κατά τήν περίοδον 1976-80 κατά 

3,15^, &ναντι αυξήσεως 3,76$ κατά τήν προηγουμένην 5ετίαν 1971-1975. 

Βασική ύπόθεσις τοϋ Προγράμματος ô-ιά τή*ν περίοδον 1976-80 ε ί ν α ι , 

δτι ή νέα εξωτερική μετανάστευσις θά ε ϊναι ϊση προς τήν παλιννό-· 

στησιν· · · . : ' · 

'Εξ άλλου, αναμένεται γενικώς δτι θά ύπαρξη έπιβράδυνσις 

μάλλον τοΟ ρυθμού εσωτερικών πληθυσμιακών μετακινήσεων. Ή ύπόθε-

σις αυτή στηρίζεται επί του γεγονότος δτι τό ποσοστόν του πληθυ-

σμΦτών αγροτικών καί ημιαστικών περιοχών, τό όποιον είναι ηλικίας 

45 ετών καί ανω, ως προς τό σύνολον τοϋ αντιστοίχου (μή άστικοϋ) 

πληθυσμού, αυξάνει συνεχώς. Ούτω, τό ποσοστόν αυτό ηύξήθη άπό 

23,7$ τό 1950 ε ι ς 41,0$ κατά τό 1975. Τό τμήμα αυτό του μή αστι

κού πληθυσμού μεταναστεύει όλιγώτερον εντός της χώρας προς άνεύ-

ρεσιν νέας απασχολήσεως. 

Συγχρόνως, τό ποσοστόν του πληθυσμού των αγροτικών καί 

ημιαστικών περιοχών μεταξύ 15-44 ετών, ως προς τό σύνολον τοϋ αν

τιστοίχου μή αστικού πληθυσμού*, συνεχώς μειουται (άπό 44,5$ τό 

1. 'Εκτιμήσεις ΚΕΠΕ ('Ομάς Εργασίας Ανθρωπίνων Πόρων). 
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1950 είς 54,0$ τό 1975), διότι μεταναστεύει και μετακινείται εύκο-

λαπερον προς άνεύρέσιν απασχολήσεως. 'Ενδεικτικώς;αναφέρεται δτι 

κατά τή"ν απογραφών τοΟ 1971, επί τοϋ συνόλου τών μελών νοικοκυριών 

ηλικίας ανω τον 5 ετών, μετακινηθέντων εντός τ?{ς χώρας εξ ημιαστι

κών καί αγροτικών περιοχών κατά τήν περίοδον 1966-70, τό 63,6$ 

ήσαν ήλικ'ίας 15-44 ετών, ενώ τό αντί στο ιχον ποσοστόν εις τό σύνολον 

τοΟ ημιαστικού καί αγροτικού πληθυσμού "ητο 41,4$. 'Επίσης, εκ των 

ανωτέρω μετακινηθέντων μόνον τό 18,8$ ?ίτο ηλικίας 45 ετών καί ανω, 

ενώ τό άντίστοιχον ποσοστόν είς τό σύνολον τοϋ ήμιαστικοϋ καί 

αγροτικοί πληθυσμοϋ ?)το 38,7/6. · 

';Εξ άλλου, συμφώνως προς ,τα στοιχεία των απογράφουν 1961 

καί 1971r ή διάρθρωσις των μελών.νοικοκυριών γεννηθέντων πρό των 

ετών 1956 καί 1966, ώς προς τάς μετακινήσεις των κατά περισπάς 

εντός της χώρας καί κατά τάς περιόδους 1956-1960 καί 1966-7.1^70, 

καί η σύγκρισις προς τή*ν διάρθρωσιν τοϋ αντιστοίχου συνόλου τον! 

μελών νοικοκυριών, εμφαίνεται είς τόν Πίνακα 10. « 

Έκ των στοιχείων του Πίνακος 10 προκύπτει οτί μεταξύ 

τών δύο περιόδων 1956-1960 καί 1966-1970 το ποσοστόν των μετακι

νηθέντων. εξ αστικών περιοχών, ώς προς τό σύνολον των μετακινη

θέντων εντός της χώρας, ηύξήθη άπό 28,8^ είς 33,8$, ένφ τό ποσοστόν 

τών μετακινηθέντων εξ ημιαστικών καί αγροτικών περιοχών, ώς προς 

τό σύνολον των μετακινηθέντων εντός της χώρας, έμειώθή άπό 71,2$ 

ε ίς 66,2$. Τούτο οφείλεται καί είς τή*ν συνεχή αυξησιν του αντι

στοίχου συνολικού* άριθμοϋ μελών νοικοκυριών τών αστικών περιοχών, 

ο οποίος άπό ποσοστόν 42,6^> επί τοϋ συνόλου τών μελών; νοικοκυ

ριών κατά τό 1961 άνηλθεν είς 52,5$ κατά τό 1971, ένψ| συγχρόνως 

τά αντίστοιχα ποσοστά τών ημιαστικών καί αγροτικών περιοχών 
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εμειώθησαν άπό 57,4$ είς 47,5$. Περιορίζονται, κατά συνέπειαν, 

συνεχώς τα περιθώρια πληθυσμιακών μετακινήσεων του ημιαστικού* 

καί αγροτικού* πληθυσμού. Συγχρόνως δμως παρατηρείται αΰξησις 

τών ένδοαστικών μετακινήσεων. Κατά τήν περίοοον 1956-60, 

127.000 μέλη νοικοκυριών ηλικίας ανω των 5 ετών μετεκινήθησαν 

εξ αστικών πρ<5ς αστικά ς περιοχάς, ενώ κατά τή*ν περίοδον 1966-70 

ο αντίστοιχος αριθμός ητο 179.000, ητ ο ι ηύξήθη κατά 40,9$. 

Πρόσθετος £νδειξις διά τήν εντασιν της ένδοαστικη*ς κινητικότητος 

είναι καί ò διπλασιασμός τών κενών κατοικιών εις τάς άστικάς 

περιοχάς μεταξύ τών ετών 1961 καί 1971 (άπό 100.000 εις 200.000 

περίπου), ενώ αντιστοίχως εις τάς ήμιαστικάς καί άγροτικάς πε

ρί οχάς ò αριθμός τών κενών κατοικιών ηύξήβη κατά 73$. 'Εξ άλλου, 

μεταξύ τών ετών 1961 καί 1971, 15 αστικά κέντρα εις τήν περί-

μετρον τ?|ς χώρας (επί 56 συνολικώς αστικών κέντρων) απώλεσαν 

πληθυσμόν, έναντι 9 αστικών κέντρων κατά τήν περίοδον 1951*-1961. 

Πάντως, εις τά πλαίσια της πολιτικής περιφερειακές ανα

πτύξεως καί διοικητικής καί οικονομικές αποκεντρώσεως, δύνανται 

νά ελεγχθούν καί να ενισχυθούν, μέχρις ενός ώρισμένου βαθμού, 

αι έπιθυμηταί τ,άσεις χωροταξικής κατανομές τού πληθυσμού της χώ

ρας. Προς τούτο καί επί τ*$ βάσει τών ανωτέρω υποθέσεων, εκτι

μάται κατ'αρχήν (μέχρις δτου υπάρξουν συστηματικώτεροι υπολογισμοί) 

δτι εις τό τέλος τού 1980 τό ποσοστόν τού αστικού πληθυσμού (δια

μένοντος εις πόλεις ανω τών 10.000 κατοίκων) θά είναι περίπου 

60$ (έναντι 53,2$ κατά τή*ν άπογραφήν τού 1971). 
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•2.1.1.2 '--Αριθμός καί μέγεθος νοικοκυριών 

*0 αριθμός των νοικοκυριών αυξάνει μέ ρυθμόν ταχύτερον 

τοΟ πληθυσμού*. ' Μεταξύ* των 1961 καί 1971 ο συνολικός πληθυσμός 

τίίς χώρας ηυξήθη κατά 4,5$, ένφ ο αριθμός των νοικοκυριών ηύξ4-

θη κατά 19,1$· Συγχρόνως, κατά τήν αυτήν πΕρίοδον ο αστικός ·πλη-

θυσμός ηυξάνετο κατά 28,6$, ενφ ο αριθμός των νοικοκυριών εις 

τάς άστικάς περιοχάς ηυξάνετο κατά 42$, καί επίσης ò μή αστικός 

πληθυσμός (αγροτικός καί ημιαστικός) έμειοϋτο κατά 13,8$, évCS 

ο αντίστοιχος αριθμός τον νοικοκυριών παρέμενεν στάσιμος. 

. 'Εκ των ανωτέρω διαπιστούται βασικος ò υψηλός ρυθμός 

αυξήσεως τοο αστικού πληθυσμού καί των αστικών νοικοκυριών, υπό 

συνθήκας σχεδόν δημογραφικής στασιμότητος. *Η γενική αυτή τάσις, 

παρά τήν .άναμενομένην σχετικών έπιβράδυνσιν τοϋ ρυθμοϋ αυξήσεως 

τοϋ άστικοϋ πληθυσμοϋ, φαίνεται δτι θά επικράτηση καί εις τό 

προσεχές μέλλον καί θά έπηρεάση τήν άντίστοιχον χωροταξικών 

κατανομών των κατοικιών. 

*.Η μεγάλη αΰξησις του άριθμοϋ των νοικοκυριών, εν συγκρί

σει πρός. τήν αΰξησιν τοϋ πληθυσμοϋ, οφείλεται εις τήν σταθεράν 

μείωσιν τοϋ μέσου μεγέθους του νοικοκυριού" εις τήν χώραν. Αι 

εξελίξεις τοο μέσου μεγέθους τοϋ νοικοκυριού* (τ^τοι τοο μέσου 

αριθμού* μελών αύτοΟ) κατά τάς άπογραφάς τών έτων 1951, 1961 

καί 1971 Ιχουν ώς έξ'τ'ς: 
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Πίναξ η 

'Εξελίξεις μέσου μεγέθους νοικοκυριοϋ κατά τήν περίοδον 1951-71 

Περιοχαί 

Σύνολον χώρας 

'Αστικάί περιοχαί 

*Ημιαστικαί περιοχαί 

Αγροτικά ι περιοχαί 

19511 

4,11 

3,74 

4,18 

4,40 

' Απογραφή 
1961 

3,78 

3,50 

3,88 

4,06 

1971 

3,31 

3,18 

3,42 

3,46 

1. *H απογραφή τοο 1951 αναφέρεται έίς τήν οικογένειαν, ή οποία 

. ως έννοια είναι ευρύτερα τοο "νοικοκυριοϋ". 

Οδτω,εις τ6 σύνολον της χώρας, τό μέσον μέγεθος το# 

νοικοκυριού έμειώθη εντός της 20ετίας 1951-1971 κατά 0
f
8 μέλη. 

Η έξέλιξις αυτή, ή οποία επηρεάζει τόν αριθμόν των απαιτουμένων 

κατοικιών, ώς καί τό" μέγεθος καί τήν σύνθεσιν της κατοικίας,,, 

παρατηρείται επίσης εις πολλάς εύρωπαϊκάς χώρας. Αι χωρά ι αυταί 

παρουσιάζουν επίσης μέσον έτήσιον ρυθμόν αυξήσεως πληθυσμού
4 

'ίσον η
1
 καί μεγαλύτερον της 'Ελλάδος (άπό 0

?
4

Ν
εως 1 j ) καί μέσον 

μέγεθος νοικοκυριού μικρότερρν (ζτοι 3,2 6\ά τήν Βουλγαρίαν, 

Ρουμανίαν καί Αουξεμβοοργον, 3,1. διά τήν Γαλλίαν, 3,0 δια τήν 

Βρετανίαν, 2,8 δια τήν Δανίαν, 2,7 $ΐά τήν Σουηδίαν κ.λπ. συμ̂ -

φώνως προς απογραφές των έτων 1965, 1966 καί 1968). Τά ανωτέρω 

ενισχύουν τήν αποψιν δτιή μείωσις τοϋ μεγέθους του* νοικοκυριού* 

συνδέεται περισσότερον μέ τήν έξέλιξιν των τρόπων ζωής παρά μέ 

τήν δημογραφικήν κάμψιν (μείωσις γεννητικότητος, μετανάστευσις 

κ.λπ.). Προβλέπεται δτι ή γενική αυτή τάσις θα* συνεχισθη εις 
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τό μέλλον, διότι αί δυνατότητες εισόδου αμφοτέρων των φύλων εις 

τή*ν επαγγελματικών ζωή*ν καί εξόδου άπό αυτήν εις νεαρωτέραν ηλι-

κίαν, ή αοξησις της μέσης διαρκείας σπουδών καί η άνύψωσις τοΟ 

μορφωτικού επιπέδου των μελών του νοικοκυριού, ή συνεχώς βελτιού

μενη κοινωνική* πολιτική* (συντάξεις κ.λπ.), ή αυξησις της συχνό-

τητος λύσεως της οικογενείας (διαζύγια) καί εν γένει αί μεταβο-

λαί εις τους τρόπους ζωής, θα οδηγήσουν εις τήν αοξησιν της επι

θυμίας δι'ανεξαρτησίαν καί αύτονομίαν τόσον των νέων δσον καί 

των ηλικιωμένων, θά* συμβάλουν εις τή*ν μείωσιν των "εκτεταμένων" 
* ϊ 

(πολυμελών) νοικοκυριών καί είς τήν δημιουργίαν μικρότερων τ ou 

ενός καί δύο ατόμων καί, κατά συνέπειαν, είς τή*ν αδξησιν των 

αναγκών κατοικίας, αντιστοίχου μεγέθους, προσηρμοσμένου εις τάς 

άνάγκας τών εν λόγω κοινωνικών κατηγοριών. *Η ζήτησις κατοικιών 

του ε'ίδους αύταο υπό μεμονωμένων προσώπων (νέων η* ηλικιωμένων) 

καί υπό οικογενειακών πυρήνων συνοικούντων μέχρι τοΟδε, εις τά* 

πλαίσια της "εκτεταμένης" οικογενείας, θά είναι πλέον δυνατή* 

λόγω καί της αυξήσεως του εισοδήματος εν γένει. 

Έξ άλλου, τό ποσοστόν τών μικρών νοικοκυριών μέ 1 καί 

2 μέλη,ως προς τό σύνολον τών νοικοκυριών, άνήΧθενείς τή*ν 'Ελ

λάδα άπό 2:5,6$ κατά τή*ν άπογραφή*ν του 1951, είς 34,0$ κατά τήν 

άπογραφήν τ ou 1971, τό δέ ποσοστόν τών μικρών νέων κατοικιών 

(τοϋ 1 καί 2 δωματίων), εις τό σύνολον τών νέων κατοικιών αί οποϊαι 

κατεσκευάσθησαν εις τήν χώραν κατά τήν τελευταίαν δεκαετίαν, 

άνηλθεν αντιστοίχως εις 35$, (ενώ συγχρόνως τό ποσοστόν τών κε

νών κατοικιών τοο 1 καί 2 δωματίων εις τάς άστικάς περιοχάς ανέρ

χεται είς 60$ τοϋ συνόλου τών κενών κατοικιών τών περιοχών αυτών 

καί δύναται νά έρμηνευθη ώς ένδειξις ποιοτικής ανεπαρκείας τών 

κατοικιών τοο τύπου αύτου). 
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Γενικούς, ή μείωσις της γεννητικότητος του πληθυσμού*, 

ως καί ή εν γένει δημογραφική στασιμότης οδηγούν εις τήν μείω-

σιν του* μέσου μεγέθους του νοικοκυριού. 'Εξ άλλου, τόσον ή εξω

τερική καί εσωτερική μετανάστευσις δσον καί ή επαγγελματική άπασχό-

λήσϊς''των συζυγών είς διαφορετικές περιοχάς (γεωγραφική κινητι-

κότης) οδηγούν συνήθως εις τήν δημιουργίας προσωρινώς, "χωλώνΠ 

οικογενειών. Μέ τόν δρον αυτόν νοοϋνται τά μικρότερα νοικοκυ

ριά πού προκύπτουν άπό προσωρινήν διάστασιν του* αρχικού* νοικο

κυριού* δ ιά της αναχωρήσεως μέλους η* μελών του δι'έργασίαν είς 

ετέραν περιοχήν. Τά νοικοκυριά αυτά. δημιουργούν άντίστοιχον ζή-

τησιν αναλόγου κατοικίας. 

Ή συνέχισις τών ανωτέρω τάσεων προβλέπεται δτι θα" οδή

γηση είς υπερβολικήν μείωσιν του μέσου μεγέθους του* νοικοκυριού*. 

Συμφώνως προς νεωτέρας εκτιμήσεις (Πίναξ 12, Μέσον μέγεθος νοι

κοκυριών, περίοδος 1961-Ì981) τό μέσον μέγεθος του* νοικοκυριού 

είς τό σύνολον χώρας προβλέπεται νά^μειωθη άπό 5,31. μέλ,ή τό. 1.971, 

είς 2,73 τό 1981. *Η έπιταχυνομένη αυτή μείωσις είς σύντομον 

χρονικόν -διάστημα, δημιουργεί··σοβαρά:προβλήματα και είδηφνζ^\ 

ρον απαιτεί σημαντικήν αοξησιν των αναγκών είς κατοικίας εντός 

βραχείας περιόδου καί ίδίως.εντός της περιόδου του Προγράμματος. 

Ποός άντιμετώπισιν του προβλήματος τούτου, απαιτείται ή άμεσος 

ληψις μέτρων προς έπιβράδυνσιν των ανωτέρω τάσεων καί ομαλωτέ-

ραν έξέλιξιν τοο ρυθμοϋ μειώσεως του μέσου·μεγέθους τοϋ νοικο-

κυριοϋ*. Τά μέτρα αυτά θά πρέπει νά αποβλέπουν κυρίως είς τήν 

τόνωσιν της γεννητικότητος του πληθυσμοΟ, τήν μείωσιν της μετα

ναστεύσεως, ως καί είς τήν ένίσχυσιν της οικογενειακής συνοχές. 
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Πίναξ 12 

Μέσον μέγεθος νοικοκυριών 

διαμενόντων εις κανονικός κατοικίας' 

Περίοδος 1961-1981 

'Αριθμός 

μελών 

νοικοκυριών 

1 
2 ·' 

;• ·3. : 

4 
5 
6 

- 7 

- „8 .. 

9 
-•10 καί ανω 

Σύνολον 

νοικοκυριών 

Πληθυσμός 

νοικοκυριών 

Μέσος αριθμός 
ατόμων άνά 

νοικοκυριό,. 

Αριθμός νοικοκυριών 

•1961 

199.616 

355.858 

421.625 

438.788 

311.665 

183.228 

91.101 

41.685 

18.022 

13.316 

'•2.074.906 

7.843.100. 

3,78: ·..· 

1971 

300.340 

564.060 

550.920 -

610.160 

314.460
 : 

.136.440 

46.580 

13.360 

5.300 

2.400 

2.544.020 

8.418.480 

3,31 

1.981 

430.000 

870.000 

. -730.000 

800.000 

340.000 

100.000 

22.000 

5.000 

.2.000 

1.000 

3.300.000 

9.020.000 

2,73 

1.' 'Εκτιμήσεις Μιχαήλ Πάπαδάκη, Επιστημονικοί Συνεργάτου ΚΕΠΕ, 

2. Δέν υφίσταται- ουσιαστική διαφορά μεταξύ μέσου μεγέθους νοι

κοκυριών διαμενόντων εις κανονικός κατοικίας καί τοο μέσου 

μεγέθους του συνόλου των νοικοκυριών. 
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Μεταβολή 
1961 - 1971 

Elς απολύτους 
αριθμούς 

i 100.724 
208.202 

129.295 

171.372 

2.795 
• -46.788 

. Λ -44.521 

-28.325 

-12.722 
-10.918 

* 

50,5 

58,5 

30,7 

39,1 

9,° 
-25,5 

-48,9 
-68,0 

-70,6 

-82,0 

469.114 22,6 

575,380 7 3 
ι H •• ι ι ι ι ι » »Ι ΙΙ> II ιι 

Μεταβολή 
- 1971 - 1981 

'•>:> Είς απολύτους 
αριθμούς. 

.129.6̂ 0 

305.940 

179.060 

189.840 

25.540 

-36.440 
-24.580 

- 8.360 . 

- 3.300 

- 1.400 

*,. 

43,2 

54,3 

32,5 

31*1 

8,1 
-26,7 
-52,Β 

-62,6 

-62,3 

-58,3 

755.980 2a,7 
» ι Ι Γ ι II Ι »Ili ) • l u • 

601.520 7ϊ1 

\ 
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Έ ν όψει των ανωτέρω εξελίξεων, εκτιμάται (καί λαμβάνεται 

ύπ'δψιν διά τους περαιτέρω υπολογισμούς) δτι τό* μέσον μέγεθος 

τοϋ νοικοκυριοϋ εις τό σύνολον χώρας είναι περίπου 3,10 μέλη εις 

τό* τέλος του 1975 καί 2,90 μέλη εις τό τέλος, του 1980. 

2.1.1.3 ^Υφιστάμενον απόθεμα κατοικιών 

Τό ύφιστάμενον απόθεμα κατοικιών ύπελογίζετο κατά* τό* 

1975 εις ανω τον 3.500,000 μονάδων, έκ τών Οποίων τό 55$ περίπου 

?ίσαν ηλικίας ανω τον 15 ετών (κατεσκευάσθησαν πρό του 1961 ). 

Σημαντικόν μέρος του τμήματος αύτοϋ-τοϋ υφισταμένου αποθέματος 

θα" &χη ανάγκην επισκευών καί συντηρήσεως κατά την προσεχή* περίοδον, 

άλλα καί αμεσον ανάγκην βελτιώσεως καί" εκσυγχρονισμού άπό από

ψεως ανέσεων, εξοπλισμού', μεγέθους, άμεσου πολεοδομικού*, περί βάλ

λοντος κ.λπ., ως προς τά όποια υφίστανται ακόμη σημαντικαί ελ

λείψεις καί αποκλίσεις έν σχέσει προς τάς-χώρας της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητος, κυρίως δέ εις τάς άγροτικάς περιοχάς. 'Επισημαίνεται, 
• ^ _ _ * • . . . . . . . _ _ . ' * , - . . 

έν προκειμένω, δτι ουδείς φορεύς ασχολείται συστηματικούς μέ τή*ν 

βελχίωσιν. καί άξιοποίησιν το0...άπ.οθέματος. κατοικιών, εξαιρέσει 

ωρισμένων προγραμμάτων του 'Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών καί 

του.ΟΕΚ, σχετικών μέ τή*ν χορήγησιν δανείων επισκευών καί βελτιώσεων 

κατοικιών, των δανείων επισκευών τών χορηγουμένων ύπό τών δια

φόρων πιστωτικών ιδρυμάτων καί ωρισμένων προγραμμάτων τοΟ EOT 

διά τήν άξιοποίησιν παραδοσιακών οικισμών διά τουριστικούς σκοπούς. 

Η ένθάρρυνσις της βελτιώσεως του υφισταμένου αποθέματος 

κατοικιών εις τάς άστικάς καί άγροτικάς περιοχάς δύναται νά οδή

γηση εις τήν μείωσιν του ρυθμού αντικαταστάσεως παλαιοτέρων κα

τοικιών μέ εύνοϊκάς οίκονομικάς, κοινωνικάς καί πολεοδομικάς 
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.επιπτώσεις. *Ως τοιαυται αναφέρονται ή ενδεχομένη μείωσις τοϋ 

ύψηλοο ρυθμοϋ κατασκευής νέων κατοικιών καί, ως εκ τούτου, τοΟ 

ποσοστού των 'Ακαθαρίστων 'Επενδύσεων Παγίου Κεφαλαίου εις κα

τοικίας, ή περαιτέρω άξιοποίησις υφισταμένου οικοδομικού πλούτου 

καί έπενδεδύμένου κεφαλαίου, ή περιστολή της ζητήσεως αστικών 

οικοπέδων καί νέων επεκτάσεων πόλεων καί αντιστοίχου υποδομές, 

ή συγκράτησις τών τιμών γης, ή διατήρησις καί βελτίωσις παλαιο

τέρων συνοικιών πόλεων καί οικισμών καί του* υφισταμένου πλέγμα

τος κοινωνικών σχέσεων εντός αυτών, προς αποφυγήν ύποβαθμίσεως 

των περιοχών αυτών καί δημιουργίας SLUMS, 'η απασχόλήσις πολλών • 

κλάδων των κατασκευών εις εργασίας επισκευών καί αναμορφώσεων 

κ.λπ. '*'•· * · • 

*Η βελτίωσις της κατοικίας ε ις τάς άγροτικάς περιοχάς, 

εμφανίζεται, εκ πρώτης δψεως, πλέον εΰκολος. Ειδικώτερον, δια 

τήν διατήρησιν τοϋ αξιόλογου οικοδομικού πλούτου των μακρών 

οικισμών της υπαίθρου, εν μέρος τών κενών, κατοικιών τών ευρισκο

μένων εις αυτούς δύναται νά έπισκευασθη καί νά έπανακτηθη ως 

δευτέρα η εξοχική κατοικία, ή ζήτησίς της οποίας προβλέπεται 

δτι θά αυξάνη. (*Ιδέ παράγραφον è. 1.1.4). Εις τάς περιπτώσεις 

δμως τών παραδοσιακών οικισμών είναι προφανές δτι ò εκσυγχρονισμός 

καί η βελτίωσις του αποθέματος τών κατοικιών πρέπει νά συντε-

ληται ύπ<5 έλεγχον, προς διατήρησιν του χαρακτηρος των. 

Συγχρόνως δμως, θά υπάρξουν καί ωρισμένα εμπόδια είς" 

τήν προσπαθείαν βελτιώσεως. Ούτω, ε ις τάς αστικάς πε ρ ι οχά'ς χα

μηλών συντελεστών δομήσεως (περίφερειακαί συνοικίαι) καί κυρίως 

ε ίς τάς περιοχάς αυθαιρέτων κατοικιών, τα σημαντικώτερα προβλήματα 

θά υπάρξουν κατά τήν βελτίωσιν του πολεοδομικοΟ περιβάλλοντος καί 
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τη*ς συνοδευτικής υποδομής των κατοικιών, ένφ ca κατοικία αύταί 

καθ'έαυτάς δύνανται ως έπί τό πλείστον, δια τήν προσεχή τουλά-

χ ι στον χρονικήν περίοδον, να βελτιωθούν εύκολίίτερον. 

Αντιθέτως, εις αστικά ς περιοχάς υψηλών πυκνοτήτων καί 

είδικώτερον εις περιοχάς παλαιοτέρων πολυκατοικιών, θα υπάρξουν 

προβλήματα κατά τήν προσπαθείαν βελτιώσεως, άναμορφώσεως καί εκ

συγχρονισμού των κατοικιών. Τά προβλήματα αυτά αναφέρονται συ

νήθως εις τήν δυσκαμψίαν τ?)ς εσωτερικής· διατάξεως της κατοικίας 

(ή οποία προκύπτει συνήθως άπό οικόπεδα ακανόνιστου σχήματος) καί 

τήν δυσχέρειαν αναπροσαρμογής των εσωτερικών χώρων προς τς'ς με-

ταβαλλομένας άνάγκας των νοικοκυριών, τήν υπαρξιν πολλών συνι

διοκτητών εις κάθε πολυκατοικίαν, ή οποία (οδηγεί πολλάς φοράς 

εις ασυμφωνίας προκειμένου νά εκσυγχρονισθούν καί βελτιωθούν 

οι κοινόχρηστοι χώροι καί εγκαταστάσεις των κτιρίων, τήν γένι-

κωτέραν ε^λειψιν κοινοχρήστων χώρων πρασίνου κ.λπ. εις τήν κλί

μακα της γειτονίας, τήν κυκλοφοριακήν συμφόρησιν κ.λπ. 

Αι ανωτέρω δυσχέρεια ι Όδηγουν συνήθως, εις τήν αλλαγήν 

χρήσεως πολλών εκ τον κατο.ικιων αύτων (μετατροπή εις έπαγγελμα-

τικάς στέγας κ.λπ.) ή εις τήν σταδιακήν ύποβάθμισίν των καί τήν 

έναλλαγήν, των κατοίκων. 

Είδικώτερον, επισημαίνονται επίσης ένταοθα θε'οριΊκαί 

κ.λπ. δυσχέρεια ι, αι όποιαι εμποδίζουν τήν βελτίωσιν καί έκσυγ-

χρονισμόν των κατοικιών καί των κοινοχρήστων χώρων των παλαιό-

τερον κατασκευασθέντων υπό τοο δημοσίου τομέως συγκροτημάτων 

κατοικιών. 



- 97 -

Έν όψει τών ανωτέρω καί δια την περίοδον .1976-80, υπο

λογίζεται ενδεικτικές είς 0,5$ ή ετησία άντικατάστασις του* υ

φισταμένου κατά τό 1975 αποθέματος κατοικιών της απογραφής το0 

1971, έναντι 0,7$ τ?)ς προηγουμένης περιόδου 1971-75, κατά τή"ν 

οποίαν ή οικοδομική δραστηριότης ητο κατά μέσον δρον ιδιαιτέρως 

ηύξημένη. 

2.1.1.4 Κεναί καί- εξοχικάC κς^τοικίαι 

Τό ποσοστών τον κενών κατοικιών, εις τό σύνολον τοΟ 

αποθέματος κατοικιών (κατοικουμένων καί κενών), συνεχώς αυξάνει. 

. Ούτω, υπολογίζεται δτι άπό 8,6$ τό 1951, ηύξήθη είς 14,6$ τ<5 

. 1.96t. καί είς 18,5$ τό 1971. Ν

:Τ<5 τρίτον των κενών κατοικιών ευ-

ρίσκετο κατά τό 1971 είς τά αστικά κέντρα είς τά όποια, εξ άλ

λου, ò αριθμός των κενών κατοικιών έδιπλασιάσθη μεταξύ τών ετών 

1961 καί 1971, καθ'δν χρόνον είς τάς άγροτικάς καί ήμιαστικάς 

περιοχάς ηύξή*θη κατά 73$ (ιδε καί παράγραφον 2.1.1.1). *Η αοξησις 

τών κενών κατοικιών αναμένεται να συνεχισθ?) καί είς τό μέλλον 

λ,όγω της περαιτέρω μειώσεως του πληθυσμού της υπαίθρου (έστω 

καί μέ έπιβραδυνόμενον ρυθμόν), της ένδοάστικης; κινητικότ.ητος, 

της αναπτύξεως ττ|ς δευτέρας (εξοχικής) κατοικίας, κυρίως ,είς 

τή"ν εύρυτέραν περιφέρειαν τών μεγάλων πόλεων,, καί της αυξανομέ

νης ανάγκης πολλών νοικοκυριών, είς τά* μεγάλα κυρίως αστικά κέντρα, 

δι'αλλαγών τών ανεπαρκών, άπό απόψεως·ποιότητος, μεγέθους καί 

πολεοδομικοϋ περιβάλλοντος, κατοικιών των μέ αλλάς., αί οποΐαι 

παρέχουν βελτιωμένας συνθηκας κατοικίας. 

Είδικώτερον, είς δτι άφορα την άνάπτυξιν της δευτέρας 

(εξοχικές) κατοικίας, είς τούτο συμβάλλουν τό αύξανόμενον-εισόδη

μα, τών νρι,κοκυριών, ή έξέλιξις τών τρόπων ζωής καί ή διάδοσις 
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τ οϋ αυτοκινήτου, ως και al δυσμενείς συνθηκαι κατοικίας, εργασίας 

καί πολεοδομικού περιβάλλοντος εις τα μεγάλα αστικά κέντρα, κυρίως 

δε* κατά τήν θερινήν περίοδον. 'Εξ άλλου, α ι παραλιακά ί κυρίως 

περιοχαί εις τήν εύρυτέραν περιφέρειαν των μεγάλων πόλεων έχουν 

πρό πολλού οίκοπεδοποιηθη καί ασκούνται πιέσεις δι'επεκτάσεις 

σχεδίων πόλεως, έγκατάστασιν "λυομένων", άνέγερσιν αυθαιρέτων κα

τοικιών κ.λπ* ύπ<5 πληθυσμού .ο όποιος^ υπό. τάς ύφισταμένας συνθή-

κας μονίμου κατοικίας, έχει ως επί τό πλείστον ανάγκην της διε

ξόδου της εξοχικής διαμονής. 

.'Εξ άλλου, προβλέπεται αΰξησις του ενδιαφέροντος τοο αστι

κού* πληθυσμοί δι'άπόκτησιν κατοικίας εις οικισμούς της υπαίθρου 

καί ειδικώτερον εις τους παραδοσιακούς, δια λόγους αναψυχής, 

παραθερισμοϋ fi μερικής διαμονής κατά τά συντάξιμα ετη εις τους 

τόπους καταγωγής. 

Ειδικώτερον επισημαίνεται οτι, επειδή αι δυσμενείς συν

θηκαι ζωής, εργασίας καί πολεοδομικού περιβάλλοντος εις τήν πε

ριοχών Πρωτευούσης είναι δυσχερές νά βελτιωθούν σημαντικως εις 

τό αμέσως προσεχές μέλλον, η ανάγκη εξοχικής κατοικίας δια τό 

μεγαλύτερον τμήμα τ ou πληθυσμού της θά είναι επιτακτική. Ή ανάγκη 

αυτή εμφανίζεται ιδιαιτέρως έντονος κατά τό θέρος, οπότε, εκ 

παραδόσεως, μεγάλο τμήμα εργαζομένων επιθυμεί τήν έγκατάστασιν 

της οικογενείας του εις παραθεριστικήν κατοικίαν, εις λογικήν 

άπόστασιν άπό των περιοχών εργασίας, ώστε τά εργαζόμενα |ιέλη 

της οικογενείας νά δύνανται νά διανυκτερεύουν, εΐ δυνατόν καθη

μερινώς, μετά της οικογενείας των καί νά καλύπτουν τάς σχετικάς 

αποστάσεις εις λογικόν χρόνον, μή υπερβαίνοντα συνολικος τάς 

δύο ώρας περίπου διά μετάβασιν καί έπιστροφήν. Συνεπώς, ή ζήτησις 
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δευτέρας κατοικίας θα είναι εντόνως πιεστική εις τάς περιοχάς 

παραθερισμού εις την εύρυτέραν περιοχήν Πρωτευούσης. 

Έ ξ άλλου, πρέπει να έπισημανθη τό γεγονός της υπάρξεως 

πλήθους Οικοδομικών κ.λπ. συνεταιρισμών, οι όποιοι είναι Ιδιοκτη-

ται σημαντικών παραθεριστικών εκτάσεων εντός της εύρυτέρας περιοχής 

Πρωτευούσης καί οι οποίοι επιθυμούν και πιέζουν να οικοδομήσουν 

έξοχικάς κατοικίας διά τά μέλη των. 'Επίσης, πρέπει να έπισημανθη 

τό* γεγονός δτι αι. περισσότεραι προτάσεις δι'επεκτάσεις σχεδίων 

πόλεως, αϊ όποιαι εκκρεμούν εις τήν *ϊπηρεσίαν Οικισμού του *Υπουρ-

γείου Δημοσίων "Εργων, αφορούν παραθεριστικούς οικισμούς υφιστα

μένους καί νέους, εις τόν Νομόν Άττιχης. 'Εκτός τούτου, η απο

δοχή ύπό τοϋ πληθυσμού* νέων μορφών εξοχικής κατοικίας, ύψηλοτέ-

ρας πυκνότητος'(εξοχικάί πολυκατοικίαι, κατοικίαι εν σειρ$ κ.λπ.) 

παρακάμπτει μερικώς καί τά προβλήματα ανεπαρκείας των διατιθε

μένων προς χρηΌιν δευτέρας κατοικίας καταλλήλων εκτάσεων εντός 

της εύρυτέρας περιοχής Πρωτευούσης. 

*Εν Οψει τών ανωτέρω προοπτικών, υπολογίζεται δτι κατά 

τό 1975 τό ποσοστόν τών κενών κατοικιών, εις τό σύνολον τοΟ άπο-

θέματος κατοικιών, θά πλησιάζη τό 22̂ > περίπου (έπιτάχυνσις τοϋ 

ρυθμού* αυξήσεως των κενών κατοικιών έναντι τ % περιόδου 1961-70, 

λόγψ της ηύξημένης οικοδομικής δραστηριότητος της περιόδου 

1971-75, τη*ς αναπτύξεως τ?)ς εξοχικές κατοικίας, τών πληθυσμιακών 

μετακινήσεων κ.λπ.), ένφ κατά τό 1980 τό ποσοστόν αυτό θά είναι 

περίπου 24% (έπιβράδυνσις του ρυθμού* αυξήσεως τών κενών κατοΐ~
; 

κιών, λόγω προβλεπομένης μειώσεως εν γένει της οικοδομικές δρα

στηριότητος καί τών πληθυσμιακών μετακινήσεων κ.λπ.). 
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2.1.2 Περιοριστικοί παράγοντες 

Βασικοί περιοριστικοί παράγοντες δια τήν βελτίωσιν των 

συνθηκών κατοικίας, κυρίως των χαμηλότερων εισοδηματικών τάξεων 

κατά την περίοδον 1976-80, είναι τό ύψηλόν κόστος της κατοικίας 

(αύξανόμενρν μέ ύψηλότερον ρυθμόν άπό τ6 άντίστοιχον εισόδημα των 

νοικοκυριών), οι περιορισμοί εις τό υψος καί τόν αριθμόν των χο

ρηγουμένων προς τόν σκοπόν αυτόν στεγαστικών δανείων, ως καί τό . 

κόστος εξυπηρετήσεως αύτων. ι 0 αριθμός των νοικοκυριών πού θά 

£χουν ανάγκην στεγαστικής συνδρομής δια να κατοικήσουν κατάλληλον 

κατοικίαν θά αύξάνη, επομένως θά πρέπει νά αύξάνη. καί. τό ποσοατόν 

χρηματοδοτήσεως της κατοικίας υπό του τραπεζικού* συστήματος καί. 

το0 δημοσίου τομέως. Συγχρόνως, εις τόν τομέα κατοικίας, προ

βλέπεται ύπό τοϋ Προγράμματος Αναπτύξεως 1976-80 περιορισμός 

του ποσοστού ακαθαρίστων επενδύσεων παγίου κεφαλαίου καί συγκρά-

τησις του συνολικοϋ ύψους αύτων εν σχέσει προς τήν προηγουμένην. 

περίοδον 1971-75 (εις σταθεράς τιμάς 1975), ώστε νά καταστή*. δυ

νατή ή έπίτευξις ετέρων στόχων του Προγράμματος Αναπτύξεως, ως 

π*χ. η άνάπτυξις της μεταποιήσεως, η αοξησις των παρεχομένων κοι

νωνικών υπηρεσιών κ.λπ. *0 περιορισμός αυτός θά έπηρεάση κατά 

κύριον λόγον τήν κατασκευήν νέων κατοικιών. Διά τήν αΰξησιν της 

συμβολής τ ou τραπεζικοϋ συστήματος" καί του δημοσίου τομέως εις 

τήν χρηματοδότησιν τοϋ τομέως της κατοικίας, μέ ταυτόχρονον πέ-

ριορισμόν του ποσοστού των ακαθαρίστων επενδύσεων παγίου κεφα

λαίου εις κατοικίας, θά απαιτηθούν θεσμικάί καί διαρθρωτικαί με-

ταβολαί εις τό υφι,στάμενον σύστημα χρηματοδοτήσεως της κατοι-

κίας, προς ικανοποίησιν των αναγκών των ασθενέστερων εισοδηματι

κών στρωμάτων του πληθυσμού, είδικωτερον δέ διά της αναλήψεως 
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πρωτοβουλιών εκ μέρους τοΟ Δημοσίου. 'Εν τούτοις, οα θεσμικαί 

καί όργανωτικαί άλλαγαί είς την χώραν παρουσιάζουν βραδύτητα 

διαμορφώσεως και εφαρμογής, λόγω του απαιτουμένου χρόνου κατά 

τήν αρχικών προσαρμογών του. διοικητικού μηχανισμοϋ καί προβλέ

πεται δτι θα αρχίσουν ένεργοποιούμεναι συστηματικως πρδς τό τέ

λος της περιόδου του Προγράμματος. 

'Επίσης, επισημαίνεται Ιδιαιτέρως ή έξάρτησις των συνθη

κών κατοικίας άπό* τάς συνθήκας τοο πολεοδομικού* περιβάλλοντος 

καί η ακόμη μεγαλύτερα δυσχέρεια επεμβάσεως εις -τό σύστημα πολεο

δομικές οργανώσεως, δπου, εκτός των θεσμικών δυσχερειών, υφίστα

ται επί πλέον καί σχετική* ε\λειψις οικονομικών πόρων διατιθεμέ*·»· , 

νων προς τούτο, ¥\ έλλ!»πή*ς συντονισμός καί όργάνωσίς. 'Εξ-,άλλου,\ 

ò εθισμός τών κατοίκων προς ώρισμένα πρότυπα κατοικίας καί συ- . 

στάματα παραγωγές καί κατοχής τ % κατοικίας, τό ύφιστάμενον 

καθεστώς Ιδιοκτησίας της γης καί ò ιδιαιτέρως σημαντικός κοινω

νικός ρόλος τ % μικροϊδιοκτησίας ε ίς τή\> χώραν, ως καταφυγίου 

ασφαλείας δι'ευρείας κοινώνικάς κατηγορίας του πληθυσμοο, δημιουρ

γούν δυσχερείας% είς. τή*ν διάδοσιν διαφορετικών προτύπων κατοι

κίας υψηλοτέρας^ ποιότητος, άπό απόψεως κατασκευής, μεγέθους, ανέ

σεων,, υποδομές καί πολεοδομικού* περιβάλλοντος. 

'Επίσης, δυσχέρειαι:4 θά προκύψουν εκ ττ}ς ελλείψεως προσ

φοράς καταλλήλων κατοικιών υπό του Ιδιωτικού τομέως ε ι ς νεο-

αναπτυσσομένας περιοχάς. Απαιτείται ομοίως εν προκειμένω ή 

άνάληψις πρωτοβουλιών ύπό .του δημοσίου τομέως. 
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2.1.3 Προοπτικαί τοϋ τομέως'κατοικίας εκ ττ|ς πλήρους εντάξεως 

της χώρας εις τήν Ευρωπαϊκών Κοινότητα. Ανάγκα ι καϊ 

επιπτώσεις . ; 

Βασική μακροχρόνιος προοπτική του τομέως κατοικίας, εκ 

της πλήρους εντάξεως της χώρας εις την Ευρωπαϊκών Κοινότητα,είναι 

η εν γένει έξομοίωσις των συνθηκών κατοικίας (ποιοτικών καί πο

σοτικών) προς αύτάς της Κοινότητος, ώστε ή χώρα να* τείνη προς 

"μεγαλυτέραν κοινωνικών δικαιοσύνην καί υψηλότερων ποιότητα ζω^ς1' 

πού άποτελοΟν βασικός υποχρεώσεις των χωρων-μελών της Κοινότητος. 

"Ή Κοινότης ενδιαφέρεται διά την έπίτευξιν προόδου εις τόν άγωνα 

κατά τον δυσμενών συνθηκών κατοικίας, δπου αύταί υφίστανται, καί 

μάλιστα εις περίοδον σχετικής ευημερίας, καί διά την παροχήν εις 

ολόκληρον τήν περιοχήν της Κοινότητος καταλλήλου κατοικίας είς••' 

δσους έχουν ακόμη ανάγκην αύτης.. 

Αι χώραι-μέλη τ?)ς Κοινότητος μεριμνοϋν επίσης ιδιαιτέ

ρως διά τήν σύμμετρον άνάπτυξιν των διαφόρων περιφερειών εντός 

του εθνικού των χώρου καί τήν έξάλειψιν των σχετικών ανισοτήτων. 

*Η άνάπτυξις τών καθυστερημένων περιφερειών, εις τάς οποίας συ

νήθως "αι συνθηκαι κατοικίας είναι κατώτεραι των μέσων συνθηκών 

το8 συνόλου της χώρας, επιτυγχάνεται διά της προσελκύσεως οικο

νομικών δραστηριοτήτων, επενδύσεων καί υπηρεσιών, αι οποϊαι δμως 

προϋποθέτουν τήν έγκαιρον διασφάλισιν καταλλήλων συνθηκών κατοι

κίας. 

*Εκ της πλήρους εντάξεως της χώρας είς τήν Εύρωπαϊκήν 

Κοινότητα αναμένεται έπιτάχυνσις της βιομηχανικής αναπτύξεως 

καί της αγροτικής αναδιαρθρώσεως (μείωσις γεωργικοο πληθυσμού 
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καί συγκέντρωσες του εις βιωσίμους οικισμούς, άναδιάρθρωσις κλή

ρου καί καλλιεργειών, έκμηχάνισις κ .λπ.) , ως καί αοξησις της παλιν

νοστήσεως του μεταναστεύσαντος εργατικού δυναμικού*. Διά τήν έναρ-

μόνίσιν της πολιτικής περιφερειακής αναπτύξεως προς αυτήν των 

χίφων της Κοινότητος καί διά τήν προσέλκυσιν των ανωτέρω δραστη ·̂ 

ριοτήτων καί τοϋ πλ^θυσμοϋ κυρίως προς άναπτυσσομένας. περιοχάς, 

εκτός της εύρυτέρας περιοχής Πρωτευούσης καί Θεσσαλονίκης, ση

μαντικός παράγων είναι ή όργάνωσις της προσφοράς καταλλήλου κατοι

κίας καί ή βελτίωσις των STANDARDS καί τών συνθηκών κατοικίας, 

συνοδευτικές υποδομής καί πολεοδομικοί περιβάλλοντος εις,τά αστι

κά κέντρα των περιοχών αύτων καί ειδικώτερον εις τους αγροτικούς 

οικισμούς, οπού, υφίστανται εν προκειμένω α ι σοβαρω'τεραι έλλεί-^ 

ψέις. Τά ανωτέρω θά συμβάλουν είς τήν προσπάθειαν αποκεντρώσεως 

καί μειώσεως των υφισταμένων περιφερειακών ανισοτήτων καί εις 

τήν έκπλήρωσιν υποχρεώσεως της χώρας.νά βελτιωθη τό έπίπεδον 

ζωής τοϋ πληθυσμού ο οποίος θά παραμείνή εις τόν γεωργικόν τομέα. 

-'•'• 'Επίσης, ως πιθανάί υποχρεώσεις της χ$ρας εκ της πλή

ρους εντάξεως, αναφέρονται (αρθρ :̂: 48 καί 49 της ιδρυτικής συνθή-

κης τη*ς Ηύμης) ή αρσος τον περιορισμών μετακινήσεως καί παραμο-r, 

νίΐς εργαζομένων των χωρών τ % Κοινότητος καί ή ελευθέρα έγκα-

τάστασις καί ή παροχή υπηρεσιών εντός της χώρας. ΤοΟτο σημαί

νει δτι μελλοντικές θα ύπαρξη θέμα εξευρέσεως καταλλήλου κατοι

κίας, κυρίως ενοικιαζόμενης, δι'άλλοδαπούς (π.χ. δι 'έξειδικευ-

μένον έργατοτεχνικόν προσωπικόν, στελέχη επιχειρήσεων κ.λπ.) , 

ειδικώτερον εις τάς άναπτυσσομένας περιοχάς (έκτος της περιο

χές Πρωτευούσης καί Θεσσαλονίκης), οπού ή προσφορά παρομοίων κα

τοικιών είναι ανεπαρκής,, Αι ελλείψεις αύταί εις τάς ανωτέρω 
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περιοχάς άποτίελοϋν οπωσδήποτε άνασταλτικόν παράγοντα κα£ συμβάλ

λουν εμμέσως εις τήν περαιτέρω διργκωσιν τών δύο μεγάλων αστικών 

περιοχών της χώρας. 

Έξ άλλου, ή ελευθέρα έγκατάστασις καί παροχή υπηρεσιών 

εις τήν χώραν ύπό επιχειρήσεων καί στελεχών τών χωρών τη*ς Κοινό

τητος καί είδικώτερον ύπό οικοδομικών επιχειρήσεων, άρτίως ώρ-

γανωμένων καί αί οποία ι διαθέτουν την κατάλληλον τεχνολογίαν καί 

τόν άνάλογόν έξοπλισμόν, θά £χη επιπτώσεις επί τών τοπικών επι

χειρηματικών, μελετητικών καί κατασκευαστικών φορέων, οικοδομι

κών κυρίως έργων, οι όποιοι είναι συνήθως μικροΟ μεγέθους καί 

παραδοσιακής συγκροτήσεως καί οργανώσεως. 'Επίσης, η χρησιμοποιού

μενη εις τήν χώραν συμβατική κατασκευή καί τεχνολογία ασφαλώς 

θά επηρεασθη άπό τήν προηγμένην κατασκευαστικήν τεχνολογίαν καί 

τά συστήματα βιομηχανικές δομήσεως τών χωρών-μελών της Κοινότη

τος. Προς άντιμετώπισιν του ενδεχομένου άνταγωνισμοϋ καί διατή-

ρησιν τ?)ς "ελληνικότητος" του κλάδου των κατασκευών καί της πα

ραγωγές δομικών ύλνκών, απαιτείται η σταδιακή άναδιάρθρωσις καί 

προσαρμογή φορέων-, μεθόδων καί τεχνολογίας προς πλέον εξειλιγμέ-

νας μορφάς καί συστήματα. Ή προσαρμογή όμως. αυτή θά πρέπει νά 

ανταποκρίνεται καί προς τήν Ιδιομορφίαν τών ελληνικών συνθηκών 

παράγωγης κατοικιών, αί όποιαι χαρακτηρίζονται άπό περιωρισμένην 

κλίμακα ενιαίων προγραμμάτων καί έργων, τήν διάδοσιν της μικρας 

ιδιοκτησίας καί τήν έξατομικευμένην ουμμετοχήν των στεγαζομέ

νων εις τήν ορίστ ικήν διαμόρφωσιντης κατοικίας των.. 

'Επίσης, αν καί δέν υφίσταται ενιαία πολιτική φορολο

γίας ακινήτων εις τάς χώρας της Κοινότητος, είναι πιθανή ή στα

διακή προσαρμογή της εν 'Ελλάδι φορολογίας ακινήτων προς αντίστοιχα 
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καί συγκέντρωσίς του είς βιωσίμους οικισμούς, άναδιάρθρωσις κλή-

ρου καί καλλιεργειών, έκμηχάνισις κ .λπ.) , ω£ ^ α ^ αυξησις τ % παλιν

νοστήσεως του μεταναστεύσαντος εργατικού δυναμικοϋ. Διά τήν εναρ-

μόνισίν τ?)ς πολιτικής περιφερειακής αναπτύξεως προς αυτήν των 

χωρών της Κοινότητος καί δια τήν προσέλκυσιν των ανωτέρω δραστη

ριοτήτων καί τοϋ πληθυσμοί) κυρίως πρ<5ς άναπτυσσομένας περιοχάς, 

εκτός της εύρυτέρας περιοχής Πρωτευούσης καί Θεσσαλονίκης, ση

μαντικός παράγων είναι ή όργάνωσις της προσφοράς καταλλήλου κατοι

κίας καί ή βέλτίωσις των STANDARDS καί των συνθηκών κατοικίας, 

συνοδευτικές υποδομής καί πολεοδομικοί περιβάλλοντος είς τά αστι

κά κέντρα των περιοχών αύτων και είδικώτερον είς τους αγροτικούς 

οίκισμούς, οπού υφίστανται εν προκειμένω αι σοβαρωτεραι έλλεί-^ 

ψεις. - Τά ανωτέρω θά* συμβάλουν είς τήν προσπάθειαν αποκεντρώσεως 

καί μειώσεως των υφισταμένων περιφερειακών ανισοτήτων καί είς 

τήν έκπλήρωσιν υποχρεώσεως της χώρας νά βελτιωθη τό έπίπεδον 

ζω?}ς τοϋ πληθυσμού ò οποίος θάπαραμείνη εις τόν γεωργικόν τομέα. 

/Επίσης, ως πιθανάι υποχρεώσεις της χώρας εκ της πλή

ρους εντάξεως, αναφέρονται (&p9pc 48 καί 49 της ιδρυτικές συνθή

κης ττ̂ ς Βωμης) ή αρσίς των περιορισμών μετακινήσεως καί παραμο

νής εργαζομένων των χωρών ττίς Κοινότητος καί ή ελευθέρα έγκα» 

τάστασις καί ή παροχή υπηρεσιών εντός ττ̂ ς χώρας.' Τούτο σημαί

νε ι. οτ ι μελλοντικως θά ύπαρξη θέμα εξευρέσεως καταλλήλου κατο ι-

κίας, κυρίως ενοικιαζόμενης, δι'άλλοδαπούς (π.χ. δι 'έξειδικευ-

μένον εργατοτεχνικόν προσωπικόν, στελέχη επιχειρήσεων κ.λπ.), 

είδικώτερον εις τάς άναπτυσσομένας περιοχάς (εκτός της περιο

χές Πρωτευούσης καί θεσσαλονίκης), ,δπου ή προσφορά παρομοίων κα-

τοίκίων είναι ανεπαρκής. Αι ελλείψεις αύταί ε ίς τάς ανωτέρω 
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περιοχάς αποτελούν οπωσδήποτε άνασταλτικόν παράγοντα καί συμβάλ

λουν εμμέσως είς τήν περαιτέρω διόγκωσιν των δύο μεγάλων αστικών 

περιοχών της χώρας. 

'Εξ άλλου, ή ελευθέρα έγκατάστασις καί παροχή υπηρεσιών 

είς τήν χώραν ύπ<5 επιχειρήσεων καί στελεχών τών χωρών της Κοινό*-

τήτος καί ειδικότερο ν υπό* οικοδομικών επιχειρήσεων, άρτίως ώρ-

γανωμένων καί αί οποιαι διαθέτουν τήν κατάλληλον τεχνολογίαν καί 

τόν άνάλογον έξοπλισμόν, θά Ιχη επιπτώσεις επί των τοπικών επι

χειρηματικών, μελετητικών καί κατασκευαστικών φορέων, οικοδομι

κών κυρίως Ιργων, οι όποιοι είναι συνήθως μικροΟ μεγέθους καί 

παραδοσιακής συγκροτήσεως καί οργανώσεως. 'Επίσης, ή χρησιμοποιού

μενη εις τήν χώραν συμβατική κατασκευή καί τεχνολογία ασφαλώς 

θα* επηρεασθώ άπό" τήν προηγμένην κατασκευαστών τεχνολογίαν καί 

τά συστήματα βιομηχανικές δομήσεως των χωρών**μελών της Κοινότη

τος. Προς άντιμετώπισιν του ενδεχομένου άνταγωνισμοϋ καί διατή-

ρησιν τΥ\ς "έλληνικότητος" τοϋ κλάδου των κατασκευών καί της ,πα-

ραγωγ% δομικών υλικών, απαιτείται η σταδιακή άναδιαρθρωσις καί 

•προσαρμογή φορέων, μεθόδων καί τεχνολογίας προς πλέον Ιξειλιγμέ"-

νας μορφάς καί συστήματα. Ή προσαρμογή ομω .̂ αυτή θα πρέπει νά 

ανταποκρίνεται naC προς τήν ίδιομορφίαν των ελληνικών συνθηκών 

παράγωγης κατοικιών,, α ι οποιαι χαρακτηρίζονται άπό περιωρισμένην 

κλίμακα ενιαίων προγραμμάτων καί έργων, τήν διάδοσιν τ^ς μικρας 

ιδιοκτησίας καί τήν έξατομικευμένην συμμετοχήν των στεγαζομέ

νων είς τήν ορίστικήν διαίιόρφωσιν της κατοικίας των. 

'Επίσης, Scv καί δέν υφίσταται ενιαία πολιτική φορολο

γίας ακινήτων ε ί ς τ ά ς χώρας της Κοινότητος, είναι πιθανή ή στα

διακή προσαρμογή τί^ς εν 'Ελλάδι φορολογίας ακινήτων προς αντίστοιχα 
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συστήματα χωρών της Κοινότητος (π.χ. εισαγωγή του φόρου προστι

θεμένης αξίας, άναδιάρθρωσις του φόρου ακινήτου περιουσίας, μείω-

σις και ένσωμάτωσις εις τήν ανωτέρω φορολογίαν του φόρου μεταβι

βάσεως ακινήτων κ.λπ.) . 

2.2 'Επιδιώξεις καί προτεραιότητες δια τήν περίοδον 1976-80 
— « -«· • - — — . . • — — • - • •»•»« •— »•• - · "• 

Κατά τήν περίοδον τοο Προγράμματος Αναπτύξεως 1976-80 

αί επιδιώξεις εις τόν τομέα της κατοικίας, εντώσσόμεναι είς τά* 

γενικώτερα πλαίσια της κοινωνικής, οικονομικές καί περιφερειακής, 

αναπτύξεως της χώρας, θά αποβλέπουν γενικώς εις τήν βελτίωσιν 

των συνθηκών κατοικίας εις τους οικισμούς. Ξίδικώτερον, θα απο

βλέπουν ε'ις τήν ένίσχυσιν του κοινωνικού ρόλου της κατοικίας καί 

τοο πολεοδομικού* της περιβάλλοντος καί είς τήν μείωσιν των υφι

σταμένων ανισοτήτων πού &χουν δημιουργηθώ εις τά*ς συνθήκας κα

τοικίας μεταξύ των διαφόρων κοινωνικοοικονομικών κατηγοριών τοο 

πληθυσμού, μεταξύ περιοχών εντός τοο αύτοϋ οίκισμοϋ, ως καί 

μεταξύ μεγάλων αστικών κέντρων καί της λοιπής χώρας καί Ιδίως 

τον αγροτικών περιοχών. Μακροχρόνιος στόχος είναι δτι εκαστον 

"νοικοκυριό" πρέπει νά δύναται νά κατοικη είς κατάλληλον κατοι-

κίαν καί πολεοδομικόν περιβάλλον πού νά άνταποκρίνωνται προς τάς 

άνάγκας του καί νά εχη επίσης συμβάλει είς τήν διαμόρφωσίν των. 

Προΰπόθεσις τούτου είναι ή έπίτευξις όρθοτέρας καί πλέον 

συμμέτρου χωροταξικής κατανομής τοο πληθυσμού καί των δραστηριο

τήτων είς τήν χώραν, ώστε αί δυσμενείς συνθηκαι κατοικίας καί 

πολεοδομικού* περιβάλλοντος πού δημιουργούνται άφ'ένός ε ί ς τά 

μεγάλα αστικά κέντρα, λόγω υπερβολικών πληθυσμιακών πιέσεων, 

%α( αφ'ετέρου είς ώρισμένας περιοχάς της υπαίθρου, λόγω εγκατα

λείψεως, νά τεθούν υπό ελεγχον καί νά βελτιωθούν. 
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Ειδικώτερον', εν όψει των υφισταμένων συνθηκών κατοικίας, 

των έπισημανθέντων προβλημάτων'καί αδυναμιών^των προοπτικών ανα

πτύξεως, τών'δυνατοτήτων καί των περιορισμών του τομέως, ' αναφέ

ρονται κατωτέρω ο:ί βασικαί επιδιώξεις καί αι· αντίστοιχοι προτε

ραιότητες εις τόν τομέα της. κατοικίας, αι οποιαι προτείνονται 

δια τή*ν περίοδον του Προγράμματος 1976-80. 

2.2,1 'Βπι&ιώξεις1 , . s. 

;' '". Αι βασικώτεραι επιδιώξεις Μχουν ώς ακολούθως: 

- 'Εξάλειψις της μη θεληματικής συγκατοικήσεως νοικοκυριών εις 

τήν αυτήν κατοικίαν. 

- , Μείωσις τοϋ δείκτου μέστις πυκνότητος κατοικήσεως (μέσος αρι

θμός ατόμων άνά κατοικήσιμον δωμάτιον) ειςόλιγώτερον τqϋ 1, 

. καί είδικώτερον μείωσις των περιπτώσεων πυκνοκατοική*σεως (νοι

κοκυριά τά όποια κατοικούν μέ-,μέσην πυκνότητα 2 ατόμων καί 

_αγω άνά δωμάτιον). 

- Έίϊίβράδυνσις του ρυθμού μειώσεως του μέσου μεγέθους νοικοκυ* 

• piOiïl • • !? : · • . • ;•-:; 

- Βελτίωσις των προτύπων (STuîDARDS) της κατοικίας από απόψεως 

μεγέθους, ποιότητος κατασκευής, εξοπλισμού, ανέσεων, συνοδέυ-

τικην υποδομής (δίκτυα, πράσινον, κοινωνικός εξοπλισμός) καί 

• πολεοδομικού περιβάλλοντος. Είδικώτερον, αδξησις τoö μέσου 
νμεγέθους των κατοικιών εις περισσότερα τψν τρια3ν~ κατόικησίμων 

Αι επιδιώξεις, οι στόχοι καί τά αντίστοιχα μέτρα πολιτικής, 
τά αναφερόμενα είς τήν πολεοδομίαν, αντιμετωπίζονται ε làW 
Βίδτερον εις τήν. ,ΓΕκθεσιν Πολεοδομικής 'Οργανώσεως... - ; 
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δωματίων, αυξησις του ποσοστού των κατοικιών πού διαθέτουν 

πλήρη έξοπλισμόν καί ανέσεις (μαγειρειον, χώρους υγιεινής, 

υδρευσιν, ήλεκτρισμόν) καί μείωσις τον υπερβολικών συντε

λεστών δομήσεως εις τάς περιοχάς κατοικίας πόλεων καί οι

κισμών της χώρας (ώς π.χ. εις περιφερειακός συνοικίας-καί 

προάστεια μεγάλων πόλεων, εις τάς μικροτέρας πόλεις της 

υπαίθρου καί τους αναπτυσσόμενους παραθεριστικούς και λοιπούς 

οικισμούς). 

Βελτίωσις καί εκσυγχρονισμός του υφισταμένου αποθέματος κα

τοικιών δια της προσθήκης, δπου τούτο είναι δυνατόν καί 

άναγκαϊον καί κυρίως είς τάς μονοκατοικίας καί διπλοκατοι

κίας, κατοικησίμων δωματίων καί κυρίως χώρων υγιεινής καί 

εγκαταστάσεων υδρεύσεως εντός της κατοικίας, μέ ίδιαιτέραν 

2μφασιν εις τήνι βελτίωσιν καί έκσυγχρονισμόν τοΟ αποθέματος 

είς τάς άγροτικάς περιοχάς. 'Ιδιαιτέρα εμφασις πρέπει να δο-

θτ̂  είς τήν μέριμναν διό* την συντήρησιν καί έκσυγχρονισμόν 

των κατοικιών καί λοιπών κτιρίων είς τους παραδοσιακούς οί-

κισμούς^ μέ ταυτόχρονον προστασίαν τοϋ χαρακτηρος των καί των 

αξιόλογων στοιχείων των. 

Μεγαλύτερα διαφοροποίησις της προσφοράς κατοικιών άπό από

ψεως τύπου, μορφής, καθεστώτος κατοικήσεως κ.λπ., κατά περιο-

χήν, ώστε νά άνταποκρίνωνται είς εύρύτερον φάσμα αναγκών των 

νοικοκυριών (π.χ. πολυκατοικία-μονοκατοικία, ύψηλή-χαμηλή 

πυκνότης, ίδιοκτησία-ένοικίασις, άγορά-αύτοστέγασις κ.λπ.). 

Συγχρόνως, παροχή περισσοτέρων ευκαιριών (δυνατοτήτων) επι

λογής τοϋ τόπου, της θέσεως καί τοϋ είδους της κατοικίας είς 

δσον τό δυνατόν περισσοτέρας κοινώνικάς κατηγορίας του πλη-

θυσμοϋ. 



- 108 -

Βελτίωσις τον συνθηκών κατοικίας καί, είδικώτερον, κάλυψις 

των στεγαστικών αναγκών των ασθενέστερων εισοδηματικών τάξεων 

τοϋ πληθυσμοϋ είς τάς άστικάς, ήμιαστικάς και αγροτικός πε-

ριοχάς, καί μάλιστα εις τα πλαίσια της εννοίας της διατάξεως 

της παρ. 4 του άρθρου 21 του Συντάγματος: " Ή άπόκτησις κα

τοικίας υπό" των στερουμένων ταύτης η ανεπαρκώς στεγαζομένων 

αποτελεί άντικείμενον ειδικής φροντίδος του κράτους". 

Μείωσις των ποιοτικών διαφορών καί ανισοτήτων εις τάς συν-

θήκας κατοικίας καί πολεοδομικού περιβάλλοντος μεταξύ περιο

χών κατοικίας εντός της αύτης πό*λεως καί μεταξύ αστικών κέν

τρων καί λοιπών οικισμών. 

Βελτίωσις της κοινωνιν.ης συνθέσεως (αναμίξεως) των περιοχών 

κατοικίας κυρίως εις τά αστικά κέντρα (αοξησις της ποικιλίας 

τών κοινωνικών ομάδων του πληθυσμού εις την κλίμακα γειτο

νίας η συνοικίας) καί είδικώτερον είς περιοχάς κατοικίας μέ 

ε\>τονα κοινωνικά χαρακτηριστικά (π.χ., προσφυγικοί, εργατι

κοί κ.λπ. συνοικισμοί). 

'Ορθότερα £νταξις καί συσχέτισις της κατοικίας προς τάς λοι-

πάς βασικάς λειτουργίας του οίκισμοϋ (εργασία, αναψυχή*, έκ̂ -

παίδευσις καί ύπηρεσίαι, κυκλοφορία κ.λπ.). 

Βελτίωσις της χωροταξικής κατανομής της στεγαστικής συνδρο

μές (στεγαστικά δάνεια καί λοιπάί διευκολύνσεις καί παροχαί) 

πρό*ς όφελος κυρίως της λοιπής χώρας, εκτός περιοχών Πρωτευού

σης καί Θεσσαλονίκης. Είδικώτερον, βελτίωσις καί όργάνωσις 

της προσφοράς καταλλήλων κατοικιών είς αναπτυσσόμενα ς περιο-

χάς της λοιπής χώρας,διά τή"ν προσέλκυσιν παλιννοστούντων 

k l 
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μεταναστών, πλεονάζοντος πληθυσμού* αγροτικών περιοχών καί 

τοϋ εν γένει μετακινουμένου εργατικού δυναμικού (ημεδαπού* 

η* αλλοδαπού*). 

'Ενίσχυσις της κοινωνικής σημασίας ηαί αποστολές της στεγαστι

κής συνδρομές έναντι λοιπών οικονομικών καί αναπτυξιακών επι

διώξεων μέσω αύτης. Καθιέρωσις κοινωνικών κριτηρίων στεγα

στικές συνδρομής (ώς πρ<5ς τήν δανειοδότησιν, τάς φορολογι

κές διευκολύνσεις κ.λπ.) συμφώνως πρύς τάς πραγματικές στε

γαστικές άνάγκας του* νοικοκυριού*, τάς οικονομικάς του δυνα

τότητας καί τό κόστος της απαιτουμένης κατοικίας διά τήν κά-

λυψιν των αναγκών του, ανεξαρτήτως επαγγελματικής, κοινωνι

κής καί·οικονομικής κατηγορίας των δικαιούχων. Βελτίωσις 

των αντιστοίχων προδιαγραφών κατοικίας επί τ^ βάσει των ως 

ανω κοινωνικών κριτηρίων-, 

"Αμβλυνσις τών υφισταμένων ανισοτήτων, ώς προς τους δρους δα

νειοδοτήσεως καζ τάς πάσης φύσεως διευκολύνσεις καί παροχάς, 

μεταξύ τών διαφόρων κοινωνικών κατηγοριών καί ομάδων του* 

πληθυσμοί* καί δικαιότερα κατανομή τών συναφών στεγαστικών 

ενισχύσεων KC;Î επιβαρύνσεων πρό*ς όφελος τών ασθενέστερων 

εισοδηματικών τάξεων τ ou πληθυσμοί. Αποφυγή χορηγήσεως υψη

λών στεγαστικών δανείων, τά οποία ενισχύουν τάς πολυτελείς 

κατασκευάς κατοικιών. 

Διεύρυνσις τών κριτηρίων στεγαστικής συνδρομές προς δφελος 

των ασθενέστερων εισοδηματικών τάξεων του πληθυσμού αστικών 

η* αγροτικών περιοχών, ώστε να περιληφθούν κατηγορίαι νοικο

κυριών τά όποια σήμερον δέν δικαιοΟνται στεγαστικη*ς συνδρομής, 
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ως μή πληρουντα τάς ύπό του υφισταμένου στεγαστικρυ συστή

ματος απαιτούμενας προϋποθέσεις. 

Δημιουργία συνθηκών.καί προϋποθέσεων ομαλωτέρας διαμορφώσεως 

της προσφοράς καί ζητήσεως είς τόν τομέα της κατοικίας (μεγα

λύτερα ρευστότης καί άνταγωνιστικότης, έκλογίκευσις του μη-

χανισμο0 λειτουργίας της "άγορας" κατοικίας), ώστε να αντα

ποκρίνεται καλύτερον προς τάς εκάστοτε άνάγκας, καί δυνατό

τητας των νοικοκυριών (δυνατότης αλλαγής κατοικίας ,διά της 

διευκολύνσεως της μεταβιβάσεως η ενοικιάσεως, ποικιλία προσ

φοράς, παράλληλος λειτουργία καί όργάνωσις ποικίλων φορέων 

κατασκευής κατοικιών, εφαρμογή προδιαγραφών κ.λπ.}.. 
": !" ν.Γ. ' Τ . · • " • • . ' 

: . · ' ' - • " · • ' •> ! : · . . £ _ . . . . . : 

Διει>κ<$λυνσις της,κινητικότητος τ ou πληθυσμού καί της εύχετ· 

ρεστέρας στεγάσεως του είς καταλλήλους κατοικίας,διά της 

ενισχύσεως της κατασκευής ενοικιαζομένων κατοικιών η έπι- .. 

δοτήσεως ενοικίου, ώστε ώρισμέναι κατηγορίαι του πληθυσμοο 

(νέα νοικοκυριά, μεμονωμένα άτομα, ηλικιωμένοι καί συνταξιοο-

χοι, κινητός πληθυσμός υπαλλήλων, εργαζόμενοι μετακινούμενοι 

εκ τΐίς υπαίθρου προς τάς άναπτυσσομένας περι.οχάς καί τάς με-

γάλας πόλεις κ.λπ.) να δύνανται νά κατοικήσουν μέ ένοίκιον 

δι'ώρισμένην χρονικήν περίοδον. 

Ένίσχυσις της δυνατότητος προσαρμογής, της κατοικίας προς τάς 

μεταβαλλομένας άνάγκας των νοικοκυριών καί τάς απαιτήσεις 

των δι 'έκσυγχρον^όν καί βελτιούμενα STANDiiEDS (δυνατότης 

τεχνικών προσαρμογών, άναμορφώσεως καί έκσυγχρονισμοϋ της 

κατοικίας). 
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Βελτίωσις της πληροφορήσεως καί συμμέτοχης των ενδιαφερομένων 

καί εν γένει τών κατοίκων είς θέματα κατοικίας καί πολεοδο

μικού περιβάλλοντος καί είδικώτερον της συμμέτοχης των εις 

τήν ληψιν αποφάσεων προς έπίτευξιν συναφών στόχων. Δράστη-

ριοποίησις προς τόν σκοπόν αυτόν των 'Οργανισμών Τοπικής 

Αυτοδιοικήσεως καί τών εν γένει τοπικών φορέων καί παραγόντων. 

Αϋξησις της παραγωγικότητος είς τόν τομέα ττ|ς κατασκευής κα

τοικιών, διά του* εκσυγχρονισμού καί -οργανώσεως τον κατασκευαστι

κών επιχειρήσεων, της βελτιώσεως της χρησιμοποιούμενης τεχνο

λογίας καί μεθόδων κατασκευής, της εξειδικεύσεως του απασχο

λουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού είς τάς κατασκευάς, της 

καθιερώσεως τεχνικών προδιαγραφούν καί ειδικών οικοδομικών 

κανονισμών, της μεγαλυτέρας προτυποποιήσεως των οικοδομικών 

υλικών καί κατασκευαστικών στοιχείων κ.λπ. 

Μείωσις η* συγκράτησις του κόστους κατοικίας διά της καθιερώ

σεως ελέγχου τιμών γης, υλικών κατασκευής, επιχειρηματικών 

κερδών κ.λπ., της μειώσεως των φορολογικών επιβαρύνσεων, ως 

καί του καθορισμοί? προδιαγραφών καί ορίων τιμών είς τάς πε

ριπτώσεις κατασκευαζόμενων κατοικιών πού θα προορίζωνται διά 

δικαιούχους στεγαστικών δανείων χορηγουμένων υπό του Δημοσίου 

καί τοο πιστωτικού* συστήματος καί παράλληλος ένίσχυσις (πρι-

μοδότησις) τών κατασκευαστικών επιχειρήσεων πού θά κατασκευά

ζουν κατοικίας συμφώνως προς τά ανωτέρω δεδομένα. 

Καθιέρωσις ποιοτικού" ελέγχου μελετών καί κατασκευών κατοικιών 

καί τελικής παραλαβής τών περατουμένων κατοικιών. 

Έλεγχος καί όργάνωσις της αναπτύξεως της δευτέρας κατοικίας 
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εις την περιφερειών τών μεγάλων αστικών κέντρων καί είδικώ-

τερον. εί,ς περιοχές παραθερισμού καί εις παραδοσιακούς οικι

σμούς. Προσανατολισμός της αναπτύξεως της δευτέρας κατοι

κίας εις ώργανωμένους παραθεριστικούς οικισμούς μέ τήν άπαι-

τουμένην υποδομών και ποιότητα περιβάλλοντος, ως επίσης καί 

εις παραδοσιακούς οικισμούς μέ έλεγχόμενον έκσυγχρονισμόν 

των υφισταμένων κατοικιών καί της υποδομής, δια τήν διασφά-

λισιν της προστασίας των. Ένθάρρυνσις χρησιμοποιήσεως ως 

θέρετρων (παραθερισμός, 2α κατοικία) ώρισμένων κατηγοριών 

φθινόντων η έγκαταλειπομένων οικισμών, (ορεινών, ημιορεινών, 

παραθαλασσίων κ.λπ.) . Διευκόλυνσις των καταγόμενων εκ τών 

οικισμών αυτών η* καί έτερων, ώστε να παραθερίζουν επί ωρισμέ-

νην χρονικήν περίοδον καί να επισκευάζουν καί να συντηρούν 

τάς κατοικίας των καί τή*ν ύποδομην τών οικισμών καί να μερι̂ -

μνο$ν δκ£ τό* φυσικών περιβάλλον. 

- ν'Ενίσχυσις τών μελετών καί ερευνών (θεωρητικών καί έφηρμοσμέ-

νων) εις θέματα κατοικίας, βελτίωσις του τρόπου συλλογής 

στοιχείων καί πληροφοριών καί ειδικώτερον διεξαγωγή διεπιστη

μονικών ερευνών ε ι ς τα θέματα τών οικισμών. 

2.2.2 Προτεραιότητες αναπτύξεως .:: ; ν 

Εις τα πλαίσια τών τιθεμένων υπό τοϋ Προγράμματος επι

διώξεων καί περιορισμών, βασικήν προτεραιότητα λαμβάνει η βελ-

τίωσις της ποιότητος της κατοικίας καί του πολεοδομικού της περι

βάλλοντος, ως προΰπόθεσις της εν γένει βελτιώσεως τη*ς ποιότητος 

ζωής εις τους οικισμούς. Δια τών ανωτέρω εννοείται ή βελτίωσις 

της ποιότητος τόσον τών νέων κατοικιών, πού θά κατασκευασθούν 

κατά τήν περίοδον του Προγράμματος, όσον καί του υφισταμένου 
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άποθέματος κατοικιών καί του κοινωνικοπολιτιστικου και πολεο

δομικού των περιβάλλοντος. Είς την βελτίωσιν του υφισταμένου 

αποθέματος πρέπει να δοθη. ιδιαιτέρα εμφασις λόγω των ύψιστα- . 

μένων σοβαρών ελλείψεων άλλα καί τοϋ χαμηλότερου συγκριτικώς 

κοινωνικού κόστους τ % βελτιώσεως των υφισταμένων κατοικιών, · ^ 

εν 6ψει μάλιστα των ύπό του Προγράμματος τιθεμένων εν προκειμέ

νω περιορισμών ώς προς τό συνολικόν ΰψος τών ακαθαρίστων επεν

δύσεων, είς τον τομέα κατοικίας. 

Είδικώτερον, συναρτήσει τών υφισταμένων ελλείψεων καί 

αναγκών, άλλα καί τον γενικωτέρων επιδιώξεων τοο Προγράμματος, 

ai προτεραιότητες αναπτύξεως της κατοικίας (νέαι κατοικίαΐ" καί 

βελτιώσεις υφισταμένων), διά στεγαστικής συνδρομής κατά κατηγο

ρίας δικαιούχων καί κατά περιοχάς, &χουν ενδεικτικώς κατά σει

ράν ώς ακολούθως: 

α. Δικαιούχοι πάσης κατηγορίας ε ις παραμεθορίους περιοχάς. 

β. Θεομηνιόπληκτοι καί αστοί πρόσφυγες (δικαιούχοι *Υπουρ

γέ ίου Κοινωνικών *Υπηρεσιών). 

γ. Αγροτικός πληθυσμός ò όποιος διαβιοι υπό δυσμενείς συν-

θη*κας κατοικίας. 

6. Αστικός πληθυσμός ò όποιος διαβιοι υπό δυσμενείς συν-

θή"κας κατοικίας: 

- εις περιφερειακά αστικά κέντρα καί αναπτυσσόμενας περιοχάς 

(εκτός περιφερείας Πρωτευούσης καί Θεσσαλονίκης), 

- , εις τή*ν περιφέρε ι αν Πρωτευούσης καί τή*ν θεσσαλον ίκην. 

Περαιτέρω, πρέπει νά ισχύουν καί είδικώτερα χωροταξικά 
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καί αναπτυξιακά κριτήρια κατά τόν καθορισμών τον προτεραιοτήτων 

στεγαστικές συνδρομής, κυρίως είς τάς περιπτώσεις των μετακινου

μένων αγροτών προς έγκατάστασιν εις βιωσίμους αγροτικούς οικισμούς 

καί κυρίως πρό*ς αναπτυσσόμενα κέντρα της υπαίθρου καί περιφερεια

κά αστικά κέντρα (πόλους έλξεως), ανεξαρτήτως του αν οι μετακι

νούμενοι διαθέτουν ^δη κατοικίαν εις τους τόπους προελεύσεως 

των. Εις τους ανωτέρω οικισμούς καί κέντρα πρέπει συγχρόνως να 

δοθη εμφασις είς τή"ν βελτίωσιν της κοινωνικής καί τεχνικής υπο

δομής. Ούτω, επιτυγχάνονται συγχρόνως επιδιώξεις καί στόχοι τοϋ 

χωροταξικού καί πολεοδομικού προγραμματισμού καί της περιφερεια

κής αναπτύξεως. .,...,-
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3. ΑΝΑΓΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΈΘΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΩΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟΝ 1976-80 

3.1 'Ανάγκαι κατ οικίας 

*Ως άνάγκαι κατοικίας, εις τό σύνολον χώρας κατά τήν πε-

ρίοδον 1976-80, νοούνται βασικώς ai άπαιτούμεναι νά κατασκευα

σθούν νέαι κατοικίαι καθορισμένου μέσου μεγέθους,, al όποιαι προ-

στιθέμεναι εις τό ύοιστάμενον κατά τδ 1975 απόθεμα κατοικιών θα* 

δημιουργήσουν κατά τό 1980 τάς υπό τοϋ Προγράμματος Αναπτύξεως 

έπιδιωκομένας συνθηκας κατοικίας δια τόν πληθυσμόν της χώρας. 

'Επί τ§ βάσει της υφισταμένης καταστάσεως, τών προοπτι

κών αναπτύξεως, τών τιθεμένων περιορισμών, τον επιδιώξεων καί 

τών στόχων εις τόν τομέα της κατοικίας, ως διετυπώθησαν προηγου

μένους, ai σχετικάί υποθέσεις καί παραδοχαί εκτιμώνται, ένδεικτι-

κώς, ως ακολούθως: 

α, ^Υποθέσεις καί παραδοχαί διά τό τέλος τοϋ 'έτους 1975 

Αι σχετικάί υποθέσεις καί παραδοχαί έχουν ως έξης: 

- *0 συνολικός πληθυσμός της χώρας ανέρχεται εις 9.100.000 

(αΰξησις 1971-75 ϊση προς 3,76$. 

Τά μέλη νοικοκυριών είναι τό 96,3$ του συνολικοί πληθυσμοΟ 

(Voi 8.763.000). 

- Τό μέσον μέγεθος τών νοικοκυριών είναι περίπου 3,10 μέλη. 

- *0 αριθμός τών νοικοκυριών ανέρχεται εις 2.826.Q00. 

1. 'Εκτιμήσεις ΚΕΠΕ ( ""Ομάς Εργασίας Ανθρωπίνων Πόρων). 
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- χ0 συνολικός αριθμός των κατοικιών (απόθεμα) ανέρχεται εις 

3.581.000, εξ ων κατοικούμε να ι 2.793.000 (ήτοι 78$ έπί τοϋ 

συνόλου) καί κεναί 788,000 (ήτοι 22$, έναντι 18,5$ κατά* τ<5 

1970, λόγω ηύξη[ΐένης οικοδομικής δραστηριότητος εις κυρίας 

καί έξοχικάς κατοικίας, εσωτερικών πληθυσμιακών μετακινήσεων, 

κ.λπ.) . 

- Ή άντικατάστασις κατοικιών κατά τήν περίοδον 1971-75 εκτιμά

ται εις 105.000 μονάδας,ήτοι είς 3,5$ τοϋ υφισταμένου κατά 

τό 1971 αποθέματος κατοικιών, η εις 0,7$ ετησίως (ηύξημενη .. 

έναντι της περιόδου 1961-70,κατά τήν οποίαν ανήρχετο είς 

0,56$ του υφισταμένου κατά τό 1961 αποθέματος.κατοικιών) λό

γω ηύξημένης οικοδομικής δραστηριότητος κ.λπ. 

β. *Υποθέσεις καί παραδοχαί διά τό τέλος του £τους 1980 

Αι σχετικάί υποθέσεις καί παραδοχαί έχουν ως έξης: 

- νΕκαστον. "νοικοκυρι.ό" θά κατοικη. ανεξαρτήτως (έξάλειψις τη*ς 

μή θεληματικής συγκατοικήσεως). "Ητοι, ο αριθμός των κατοι-

κουμένων κατοικιών θα είναι ίσος προς τόν αριθμόν των νοικο

κυριών. 

ί 
- ι 0 συνολικός πληθυσμός της χώρας θά ανέρχεται εις 9.387.000 

(αΰξησις 1976-80 ϊση προς 3,16$). 

- Τά μέλη νοικοκυριών θά είναι τό 96,2$ του συνολικοϋ πληθυσμοί? 

(ήτοι 9.030,000). 

Τό μέσον μέγεθος των νοικοκυριών θά είναι περίπου 2,9 μέλη 

1. Εκτιμήσεις ΕΕΠΕ ( Όμάς Εργασίας Ανθρωπίνων Πόρων). 
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-· *0 αριθμός των νοικοκυριών θά ανέρχεται εις 3,114.000^ 

- *0· συνολικός αριθμός των κατσικιών (απόθεμα) θα ανέρχεται εις 

4.097.000, εξ ων κατοικούμεναι 3.Ì14.000 (ήτοι 76$) καί κε-

ναί 985.000 (ήτοι 24^), «Ρ« ρυθμός αυξήσεως κενών κατοικιών 

μειωμένος έναντι τ9\ς προηγουμένης 5ετίας λόγω προβλεπομένης 

μειώσεως τη*ς αντιστοίχου οικοδομικής δραστηριότητος, επιβρα

δύνσεως τον εσωτερικών πληθυσμιακών μετακινήσεων κ.λπ. 

- *Η άντικατάστασις κατοικιών κατά τή*ν περίοδον 1976-80 εκτι

μάται εις 72.000 μονάδας, ήτοι εις 2,5$ του υφισταμένου κατά 

τό 1975 αποθέματος κατοικιών του 1971, ήτοι εις 0,5$ ετησίως 

(μειωμένη έναντι της προηγουμένης 5ετίας λόγω προβλεπομένης 

μειώσεως τή*ς αντιστοίχου οικοδομικής δραστηριότητος καί -

βελτιώσεως τοϋ υφισταμένου αποθέματος κατοικιών). Δηλαδή, 

παραμένον κατά τό 1980 απόθεμα κατοικιών τοϋ 1975 ίσον προς 

3.509*000 μονάδας. 

γ. Ανάγκαι εις κατοικίας κατά τήν περίοδον 1976-80 
m — W i n mm — — — » ^ — — — m m e m m m m m m m H W I M M W M I I I I B M H 11 uiimmmmmmmmmmmtmmmmmmm»mmmmmmÊ^mmmmmmm iwmnimmmtwm 

Διά νά ύπαρξη κατά τό τέλος του 1980 απόθεμα κατοικιών 

ίσον προς 4.097.000 μονάδας πρέπει νά κατασκευασθούν 588·000 

νέαι κατοικίαι (ήτοι 4.097.ΟΟ0-3.509.ΟΟΟ) κατά τήν περίοδον 

1976-80, ήτοι περίπου 600.000 νέαι κατοικίαι (κύριαι καί έξοχι-

καί) ή κατά μέσον δρον 120.000 νέαι κατοικίαι ετησίως (έναντι 

138.000 κατοικιών κατά μέσον δρον ετησίως της προηγουμένης 5ετίας). 

'Επισημαίνεται δτι κατά τό έτος 1975 έξεδόθησαν επίσης οικοδομι

κά ί αδείαι διά 120.000 κατοικίας εις τό σύνολον χώρας. 

Προς έπίτευξιν, κατά τό* έτος 1980, μέσης πυκνότητος κα-

τοικήσεως μικροτέρας τ % μονάδος (περίπου 0,92 άτομα άνά κύριον 
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δωμάτιον), at 600.000 νέαι κατοικίαι ai οποΐαι θά κατασκευασθούν 

κατά τήν περίοδον 1976-80 πρέπει νά είναι μέσου μεγέθους 3,30 

περίπου κυρίων δωματίων (εκτός μαγειρείων) έναντι 3,10 κυρίων 

δωματίων ανά κατοικίαν της περιόδου 1971-75 καί έξωπλισμέναι 

μέ πλήρεις ανέσεις. 'Επίσης, προς τδ*ν αυτόν σκοπόν, θά άπαιτηθΐ) 

κατά τήν αυτήν περίοδον ή προσθήκη δωματίων εις κατοικίας του 

υφισταμένου αποθέματος προς βελτίωσιν τών περιπτώσεων πυκνοκα-

τοικήσεως, ώς καί προσθηκαι χώρων υγιεινής, εγκαταστάσεων υδρεύ

σεως εντός της κατοικίας κ.λπ., προς βελτίωσιν των ανέσεων καί 

του εξοπλισμοί τών κατοικιών του υφισταμένου αποθέματος, ιδίως 

εις τάς άγροτικάς περιοχάς. Αι προσθηκαι δωματίων υπολογίζεται 

οτι θά ανέρχονται ε ις 5$ περίπου τοϋ αριθμού κατοικιών τοϋ υφιστα

μένου αποθέματος, τ^τοι εις 150.000 περίπου δωμάτια. Συνολικώς, 

αι προσθηκαι δωματίων καί ai βελτιώσεις του έξοπλισμοϋ των κατοι

κιών υπολογίζεται δτι θά αντιστοιχούν προς τό ισοδύναμον 50.000 

νέων κατοικιών, ^τοι αι συνολικαί επενδύσεις εις κατοικίας κατά 

τήν περίοδον 1976-80 θά· αντιστοιχούν προς 650*000 νέας μονάδας 

κατοικιών. 

δ, Δεικται συνθηκών κατοικίας 

'Επί τη βάσει τών ανωτέρω, οι βασικοί δεικται, συνθηκών 

κατοικίας κατά τό 1980 εν σχέσει προς τά £τη 1970 .καί 1975 δια

μορφώνονται περίπου ώς εμφαίνεται εις τόν Πίνακα 13. 

3.2 Βασικά μεγέθη του Προγράμματος 'Αναπτύξεως τοβ τομέως 

κατοικίας διά την περίοδον 1976-80 : \ ' 

Προς πραγματοποίησιν τών επιδιώξεων του Προγράμματος 

Αναπτύξεως διά τήν περίοδον 1976-80 είς τόν τομέα της κατοικίας, 
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Πίναξ 13 

•"-Βασικοί δεΐκται συνθηκών κατοικίας περιόδου 1970-80 

Δεΐκται Τέλος 1970 Τέλος 1975 Τέλος t980 

α. . Δείκτης: Δωμάτια 

( άνά κατοικίαν 

.(εκτός μαγειρείου) 

- Σύνολον αποθέματος 

κάτοικων 2,80 2,90 3,00 

- Κατοικούμεναι 

κατοικίαι 2,95 3,05" '3,15' 

- Κεναί κατοικίαι 2,20
 :

 2,40 2,55
:: 

β. Δείκτης: "Ατομα 

άνά δωμάτιον (εκτός " 

μαγειρείου) κατοΐκου-

μένης κατοικίας 1,14 1,03 •,"'ίΖ • 0 92 
• Μ •• ιι Ι .m Hl n i ιιι·»—ι Hi • n i I I if I Τ i| || il ni ••••! •• - i n III I 

απαιτείται η κατασκευή 600.000 νέων κατοικιών (κυρίων καί έξοχι- ; 

κών), μέσου μεγέθους 3,30 περίπου κυρίων δωματίων (εκτός μαγει

ρείων) καί έξωπλισμένων μέ πλήρεις ανέσεις. 'Επίσης απαιτείται, 

κατά τήν αυτήν περίοδον, ή βελτίωσις του υφισταμένου αποθέματος 

κατοικιών διά Tfjç- προσθήκης δωματίων, χώρων υγιεινές καί λοιποΟ 

ΙΕ^οπλισμοΟ, κυρίως ε ις τάς άγροτικάς περιοχές. Η βελτίωσις αυ

τή υπολογίζεται δτι θά Ισοδύναμη προς 50.000 νέας μονάδας κατοι

κιών τοϋ ως ανω μέσου μεγέθους. ·,;·· Μ. •,.;·. 

Αι συνολικαί ακαθάριστοι επενδύσεις εις κατοικίας κατά 

τήν περίοδον 1976-80, προς κάλυψιν των ώς ανω" αναγκών ^ών650.000 
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νέων μονάδων κατοικιών, θά άνέρχωνται περίπου (ουμφώνως πρό*ς 

τάς εκτιμήσεις του ΚΕΠΕ) εις 230*000 εκατ. δρχ. περίπου (εις τ ι 

μάς 1975), ή δέ ποσοστιαία συμμετοχή των εις τ6 σύνολον των ακα

θαρίστων επενδύσεων θα. ε£ναι~ 23,4$. Τ<£ αντίστοιχα μεγέθη κατά 

τήν προηγουμένην περίοδον 1971-75 ήσαν 224.870 εκατ. δρχ. (εις 

τιμάς 1975) διά τ6 σύνολον των ακαθαρίστων επενδύσεων ε ι ς κατοι

κίας καί 28,2$ τό* ποσοστον αύτων εις τό σύνολον των ακαθαρίστων 

επενδύσεων. 

Σημειωτέον, δτι αί κατασκευασθεισαι νέάι κατοικίαί καί 

α ι βελτιώσεις του υφισταμένου αποθέματος, κατά τή*ν προηγουμένην 

περίοδον 1971-75,υπολογίζεται δτι ισοδυναμούν πρύς 700.000 περί

που νέας μονάδας κατοικιών^ μικρότερου δμως μέσου μεγέθους (περί

που 3,10 δωματίων άνά κατοικίαν) άπό* το προβλεπόμενον δια τή*ν . 

περίοδον 1976-80, 

Ξίδικώτερον, αί ακαθάριστοι επενδύσεις εις κατοικίας 

(πραγματοποιηθείσαι καί προβλεπόμεναι) κατά τα Ιτη 1970, 1975 καί 

1980 ^χουν συγκριτικούς ως ακολούθως: 

Πίναξ 14 

'Ακαθάριστοι επενδύσεις εις κατοικίας 

(Εις εκατ. δρχ., 
•,: · ^ είς σταθεράς τιμάς 1975) _ ^ 

Μέσος ετήσιος 
1970 1975 1980 ρυθμός μετα-

. , , gtòffc 1975-80 
- 'Ακαθάριστοι επενδύσεις 

είς κατοικίας 36.665 38.650 51.500 5,9 
- Ποσοστον ακαθαρίστων επεν

δύσεων εις κατοικίας ως 
προς τ<5 σύνολον τών ακαθα
ρίστων επενδύσεων 27.5$ 27.2$ 21.2$ 

• • " • • •••••• • ι — - -•• - JL ι t . . . , 
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Έκ τον ανωτέρω διαπιστούται οτι,συγχρόνως προς τήν ίκα-

νοποίησιν των αναγκών κατοικίας, επιδιώκεται ύπό του Προγράμμα

τος Αναπτύξεως ή συγκράτησις των ακαθαρίστων επενδύσεων είς 

κατοικίας κατά τήν περίοδον 1976-80 ( ε ι ς απολύτους αριθμούς καί 

είς σταθεράς τιμάς 1975) εις τά αυτά περίπου επίπεδα της προη

γουμένης περιόδου 1971-1975, ώς καί ή μείωσις τοΟ ποσοστοϋ συμ̂ -

μετοχης τον ακαθαρίστων επενδύσεων είς κατοικίας ώς προς τό σύν

ολον των ακαθαρίστων επενδύσεων είς τήν χώραν, άπό 28,2$ διά 

τήν^περίοδον 1971-75, είς 23,4$ διά τήν περίοδον 1976-80. Παραλ

λήλως, επιδιώκεται ή αΰξησις των ακαθαρίστων επενδύσεων είς κα

τοικίας μεταξύ των ετών 1975 καί 1980 μέ μέσον έτήσιον ρυθμόν 

αυξήσεως 5,9. 
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4.· ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΡΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΏΝ ΑΛΛΑΓΩΝ 

ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΩΣ: .ΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟΝ 1976-80 

Προς άντιμετώπισιν τον προβλημάτων τοϋ τομέως ϋΤ^ς κατοι

κίας καί προς έπίτευξιν των τεθέντων στόχων και επιδιώξεων διά 

τήν περίοδον 1976-80, οι όποιοι θα δημιουργήσουν μακροχρονίως 

έπιθυμητάς συνθηκας κατοικίας, ως καί διά τήν ίκανοποίησιν τον 

προβλεπομένων αναγκών τοο τομέως, καθίσταται αναγκαία η άναθεώ-

ρησις της ακολουθούμενης πολιτικές κατοικίας καί η κατά προτεραιό

τητα πρόώθησις των κατωτέρω βασικών μέτρων πολιτικής καί θεσμι

κών αλλαγών. 

4.1 Όργάνωσις καί αποστολή φορέων 

àul τήν ασκησιν μακροχρονίου, ενιαίας οικιστικής πολι

τικής καί, είδικώτερον, πολιτικής κατοικίας, απαιτείται ο συν

τονισμός των δραστηριοτήτων των σήμερον υφισταμένων αρμοδίων φο

ρέων, οι όποιοι, λειτουργούντες ανεξαρτήτως, έχουν τήν εύθύνην 

της αντιμετωπίσεως των οικιστικών προβλημάτων. Προς τούτο είναι 

ανάγκη να ληφθούν τα κάτωθι μέτρα: 

4.1.1 Κεντρική <*>ιοίκησις 

α. Δημιουργία νέου κρατικού κεντρικοΟ φορέως οικιστικής 

πολιτικής (ώς π.χ., ιδρυσις Υπουργείου Οικισμού ^ ^Υπουργείου 

Οικισμού καί Δημοσίων "Εργων) η άναδιοργάνωσις, διεΰρυνσις 

καί ένίσχυσις υφισταμένου κρατικού φορέως (π.χ. *Υπηρεσία Οικισμού* 

του Υπουργείου Δημοσίων "Εργων), κυρία αρμοδιότης του οποίου 

1. "Ιδε καί μέτρα πολιτικής εις "'Ξκθεσιν Πολεοδομικής 'Οργανώσεως. 
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θα είναι ή διαμόρφωσις, ή ασκησις και ο συντονισμός της πολιτι

κές κατοικίας καί της πολεοδομικής πολιτικής εν συνδυασμφ προς 

τόν έθνικόν καί περίφερειακόν προγραμματισμον καί τήν χωροτα

ξικών πολιτικήν καί εν συνεργασία προς τους λοιπούς αρμοδίους 

φορείς. Οι υφιστάμενοι φορείς μέ αρμοδιότητας επί θεμάτων κα

τοικίας θά δύνανται να συνεχίσουν νά άσκοϋν τάς είδικωτέρας 

αρμοδιότητας των, εν τφ πλαισίω της ώς ανω πολιτικής, εναρμονι

ζόμενοι προς τάς κατευθύνσεις αύτης. 

Είδικώτερον, εν σχέσει προς τά θέματα κατοικίας, οικι

στικών προγραμμάτων κάί συνοδευτικής υποδομές, εις τόν ως ανω 

κεντρικόν φορέα οικιστικής πολιτικής θά πρέπει νά υπάρχουν καί 

νά αναπτυχθούν υπηρεσίαι, κυρίως επιτελικής μορφής, έχουσαι ως 

άντικείμενον τήν ερευναν, τήν διαμόρφωσιν, τόν προγραμματισμον 

καί τήν παρακολούθησιν της εφαρμογής της οικιστικής πολιτικές 

καί τ?)ς πολιτικής κατοικίας, τήν έπεξεργασίαν προδιαγραφών καί 

προτύπων, ως καί τόν συντόνισμόν ενός συστήματος συλλογής
:
στοι

χειών καί ανταλλαγής πληροφοριών έπί θεμάτων κατοικίας κ.λπ, 

εις έθνικόν, περιφερειακόν καί τοπικόν έπίπεδον. 

β. Λόγω αρμοδιοτήτων εις θέματα κατοικίας πλήθους φορέων 

εις έθνικόν έπίπεδον (Κεντρική διοίκησις, 'Οργανισμοί, Τράπεζαι, 

κ.λπ.) καί της απολύτου ανάγκης συντονισμού της δράσεως των, προ

τείνεται η σύστασις, παρά τόν ώς ανω κεντρικόν φορέα οικιστικής 

πολιτικής, Συμβουλίου Στεγάσεως, μέ αρμοδιότητας επί παντός θέ

ματος κατοικίας. Τό Συμβούλιον Στεγάσεως, μέχρι της ιδρύσεως 

¥\ αναδιοργανώσεως τοϋ ώς ανω κρατικοϋ κεντρικοϋ φορέως οικιστι

κής' πολιτικής, δύναται ενδεχομένως νά συσταθη παρά τζ) Ύπουργείω 

Συντονισμοί καί Προγραμματισμού εις τό οποίον θά λειτουργά καί 
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μόνιμος γραμματεία αύτοϋ. Εις τό Συμβούλιον θά συμμετέχουν εκ

πρόσωποι πάντων των φορέων μέ αρμοδιότητας επί θεμάτων κατοικίας 

ως π.χ, Υπουργειον Συντονισμοί) καί Προγραμματισμού, Υπουργειον 

Δημοσίων "Εργων καί ή ιδρυθησομένη ΔΕΠΟΣ (Δημοσία 'Επιχείρησις 

Πολεοδομήσεως, Οικισμού καί Στεγάσεως), Υπουργειον 'Εσωτερικών, 

*Υπουργειον Γεωργίας, *Υπουργειον Κοινωνικών Υπηρεσιών, Υπουργειον 

'•Απασχολήσεως, ΟΕΚ, Τράπεζα Έλλάδος-Νομισματική 'Επιτροπή, ΑΤΕ, 

'Εθνική Κτηματική Τράπεζα 'Ελλάδος, Ταμειον Παρακαταθηκών καί Δα

νείων, Ταχυδρομικόν Ταμιευτήριον κ.λπ., εκπρόσωποι της Κεντρικής 

^Ενώσεως Δήμων καί Κοινοτήτων, συλλογικών οργάνων των παραγωγικών 

καί κοινωνικών τάξεων εργατοϋπαλλήλων, υπαλλήλων Δημοσίου καί 

λοιπών οργανισμών, τεχνικών, βιομηχάνων, συνταξιούχων κ.λπ. (ώς 

π.χ. ΓΣΕΞ, ΑΔΕΔΥ, TEE, ΣΞΒ κ.λπ.), ως καί ειδικοί επιστήμονες 

επί συναφών θεμάτων. 

Τό Συμβούλιον Στεγάσεως θά.είσηγηται τήν πολιτικήν κα

τοικίας, θά παρακολουθη καί θά συντονίζη τήν εφαρμογήν ταύτης 

υπό των συμμετεχόντων εις τό Συμβούλιον φορέων καί των αποκεντρω

μένων οργάνων των, καί, είδικώτερον, θά είσηγηται τήν πολιτικήν 

χρηματοδοτήσεως της κατοικίας (υψος, δροι καί διαδικασίαι χορη

γήσεως στεγαστικών ενισχύσεων, χρονική ίεράρχησις, ειδικά κί

νητρα κ.λπ.) εντός των πλαισίων καί επιδιώξεων της κυβερνητικές 

πολιτικής, του εθνικού καί περιφερειακού προγραμματισμού* αναπτύ

ξεως, καί είδικώτερον της χωροταξικής καί πολεοδομικής πολιτικής. 

jy* Είδικώτερον, .εις τά πλαίσια του ώς ανω κεντρικοΟ φο

ρέως οικιστικής πολιτικής θά πρέπει επίσης νά συσταθούν εκτός 

των άλλων καί υπηρεσίαι εχουσαι τάς κάτωθι αρμοδιότητας: 
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- ,Διερεύνησιν καί άνάλυσιν των εξελίξεων, τών οιυν^κων κατοικίας 

10 καί των εκάστοτε αναγκών, ως καί της χωροταξικής των κατανο

μής,, δια της συμπληρώσεως καί. βελτιώσεως τοϋ συστήματος, .συλ

λογής στοιχείων κα£ πληροφοριών έπ£* συναφών θεμάτων, εις έθνι-

. κβν, ^εριφερειακον καί τοπικόν έπίπεδον καί. εν συνεργασία 

> ν μετά της ΕΣΡϊ. -·π ,òo.:...;.r •'· ,: < ' •...-•a •·?•'; ν·;-:,;.•·.·:.̂ .s-?vr.j,-. 

- Διερεύνησιν προτύπων κατοικίας καί έπέξεργασίαν αντιστοίχων 

προδιαγραφών επί τ^ βάσει ερευνών αναφερομένων εις τη*ν κατα-

νομήν του πληθυσμού καί την διάρθρωσιν του δικτύου των οικι

σμών (αστικών, ημιαστικών, αγροτικών), τήν έξέλιξιν των χα

ρακτηριστικών του νςικοκυριου καί του εισοδήματος, αύτοΟ, τή\> 

κινητικότητα των κατοίκων, τά πολεοδομικά καί κοινωνική χα- , 

ρακτηριστικά, τή*ν διαμόρφωσιν καί έξέλιξιν των τιμωΥ κατοικί

ας κ.λπ. ' . 

- ..Διερεύνησιν τεχνολογικών,γεμάτων (υλικά, προτυποποίησις^ μέ

θοδοι κατασκευής, προκατασκευη κ.λπ,}, έλεγχον κατασκευών καί 

διασύνδεσιν μέ τδ έν συνεχεία προτεινόμενρν Είδικόν Κέντρον 

Δομ'.κων 'Ερευνών, ;τάς .Πολυτεχνικές Σχολάς, τ<5 TES, ώς^,αί μέ 

• αντιστοίχους υπηρεσίας καί κέντρα του εξωτερικού.' . jr..' 

- 'Ενημέρωσιν καί πληροφόρησιν του προσωπικού* κεντρικών καί πε

ριφερειακών υπηρεσιών (μέσω σεμιναρίων κ.λπ.) επί των, εξελί

ξεων εις θέματα προγραμματισμοϋ, μελέτης καί κατασκευές κα

τοικιών καί συνοδευτικής υποδομής έν συνδυασμέ καί πρ<5ς χωρο

ταξικά καί πολεοδομικά θέματα. 

- .'Ενημέρωσιν, πληροφόρησαν καί καθοδήγησιν τ ou. κοινού* έπί ογε-

νικων γεμάτων, κατοικίας καί περιβάλλοντος αύτη*ς,'.$£'• τήν 'δημ'ιουρ-

γίαν είδικη'ς υπηρεσίας δημοσίων ζέσεων. 
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Παραλλήλως, καί τό προσωπικόν της ως ανω κεντρικής διοι

κήσεως, ένισχυόμενον καταλλήλως καί απαλλάσσαμενον άπ<5 τήν διαρ

κή ένασχόλησίν του με περιπτωσιακά θέματα τοπικής κλίμακος, τά* 

οποία, ώς προτείνεται κατωτέρω, θα περιέλθουν σταδιακούς εις τήν 

αρμοδιότητα αποκεντρωμένων φορέων', θά δυνηθώ νά επιτέλεση αποτε-

λεσματικώτερον τάς έπιτελικάς αρμοδιότητας της κεντρικές διοική-

σεως ε ις τόν τομέα της κατσικίας. 

• 4.1.2 Περιφερειακή διοίκησις 

Αι αρμοδιότητες μελέτης, εγκρίσεως καί εφαρμογής συγ

κεκριμένων προγραμμάτων κατοικίας καί συναφών έργων, αί όποιαι 

σήμερον ευρίσκονται συγκεντρωμέναι εις τά πλαίσια της κεντρικές 

διοικήσεως, πρέπει νά αποκεντρωθούν σταδιακώς προς το* περιφε

ρειακών έπίπεδον της κεντρικής διοικήσεως, ήτοι α) τ ' Διανομαρ-

χιακόν (π.χ. 'Επιθεωρήσεις Δημοσίων "Εργων), ή ίδρυομένας 'Επι

θεωρήσεις Οί,κισμου, ύπαγομένας ε ί ς τ ό ιδρυθησόμενον Ύπουργεΐον 

Οίκισμο0, έν συνδυασμφ προς αντιστοίχους 'Επιθεωρήσεις καί Υπη

ρεσίας λοιπών κεντρικών φορέων μέ αρμοδιότητας επί θεμάτων κα

τοικίας καί β) το Νομαρχιακόν, ήτοι Διευθύνσεις Τεχνικών Υπη

ρεσιών Νομού, περιλαμβάνουσας ιδιαι,τέραν Ύπηρεσίαν Οίκισμοϋ διά 

θέματα πολεοδομίας καί κατοικίας. 

• 4.1.3 Τοπική Αυτοδιοίκησις 

Παραλλήλως προς τά ανωτέρω, πρέπει νά ενισχυθούν αί πρω-

τοβουλίαι καί αι αρμοδιότητες εις θέματα κατοικίας εις τοπικόν 

ή υπερτοπικόν έπίπεδον, ήτοι εις τά πλαίσια των 'Οργανισμών Τοπι-
1 

κη*ς Αυτοδιοικήσεως , των Τοπικών Συνδέσμων Δήμων καί Κοινοτήτων 
1. "Ιδέ σχετικώς εν συνεχείς εις παρ. 4.2.2 "Σύστημα ενισχύσεως 

της κατασκευής Κοινωνικών Κατοικιών". 



- 127 -

η λοιπών τοπικών φορέων, διά τήν άποκεντρωμένην άντιμετώπισιν 

συγκεκριμένων τοπικών προγραμμάτων, διά τήν^ έπίλυσιν τον οποίων 

κατ'έξοχων πρέπει να* ενεργοποιηθούν οι τοπικοί φορείς, διασφαλί-

ζοντες οΰτω το* #μεσον ενδιαφέρον καί τήν συμμετοχών τοΟ τοπικοο 

πληθυσμού* διά τήν προώθησιν, εφαρμογών καί αποδοχών τώνπρογραμ^ 

μάτωνι. 

4.1.4 Λοιποί φορείς κατοικίας 

Εΐναι σκόπιμον επίσης νά ενθαρρυνθώ ή ϊδρυσις 'Ανωνύμων 

'Εταιρειών 'Ενεργού* Πολεοδομίας υπό* διαφόρων φορέων σχετικών %ρ6ς 

τήν κατοικίαν, ως π.χ. υπό τοϋ 'Οργανισμού 'Εργατικές Κατοικίας, 

διά τήν προώθησιν προγραμμάτων κατοικίας καί άξιοποίησιν των 

ιδιοκτήτων εκτάσεων των εις τάς άστικάς περιοχάς. Εις τάς ως 

ανω εταιρείας θά δύνανται νά συμμετέχουν καί λοιποί ασφαλιστι

κοί οργανισμοί μισθωτών (τραπεζικοί υπάλληλοι κ.λπ.), προς προ

αγωγών τών στεγαστικών προγραμμάτων αυτών καί προς έπίτευξιν επι

θυμητής κοινωνικής αναμίξεως εις τάς νέας περιοχάς κατοικίας. 

'Επίσης, κατά ποικίλους τρόπους θά δύνανται νά συμμετέχουν εις 

τάς ως ανω ^Εταιρείας καί 'Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοικήσεως 

(π.χ. διά τη*ς διαθέσεως οίκοπεδικων εκτάσεων, κ.λπ.)· 

1/ 'Η ϊδρυσις τη*ς ΔΕΠΟΣ, ή ή ενδεχομένη άναμόρφωσις του* ΟΕΕ 
μέ είδικωτέρας αρμοδιότητας, δέν αντιτίθενται alç * φ ώς 8νω 
όργάνωσιν της κεντρικής καί περιφερειακής διοικήσεως τοΟ 

"Οίκισμοϋ11 (ή οποία 'έχει ώς άντικείμενόν τήν διαμόρορωσιν καί 
τόν έλεγχον της εφαρμογές της ο.ίκιστΐκτ*ς πολιτικές) η* εις 
τάς πρωτοβουλίας τον 'Οργανισμών Τοπικές Αυτοδιοικήσεως μέ 
τους οποίους θά πρέπει νά συνεργάζωνται. · 
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4.1.5 Αποκεντρωμένοι φορείς μελέτης 

Διά της προωθήσεως καί ενισχύσεως των ανωτέρω αποκεντρω

μένων διαδικασιών θά διευκολυνθη η δημιουργία σταδιακώς, είτε εις 

τα πλαίσια της διοικήσεως εις περίφερειακον καί τοπικόν έπίπεδον, 

είτε εις τα πλαίσια της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, καταλλήλων μονά

δων μελέτης καί εφαρμογής προγραμμάτων συγκεκριμένων £ργων μέ τήν 

άπαιτουμένην όργάνωσιν εις προσωπικόν καί μέσα, ανεξαρτήτων άπό" 

τ<5 κέντρον. Τοοτο θά άποτελέση. βασικήν ύποδομήν εις τήν εύρυτέ-

ραν προσπάθειαν αποκεντρώσεως καί περιφερειακής αναπτύξεως. 

4.2 Χρηματοδότησες της κατοικίας καί πολιτική, κινήτρων, 

- % - . 

Προς πραγματοποίησεν των μακροχρονίων επιδιώξεων το0 

τομέως καί τήν βελτίωσιν των συνθηκών κατοικίας καί πολεοδομικοί; 

περιβάλλοντος του πληθυσμού καί ειδικώτερον τών ασθενέστερων εισο

δηματικών κατηγοριών, πρέπει εφ'έξης να έπιδιωχθη ή μετάβασις, 

εκ του μέχρι τοϋδε Χσχύσαντος συστήματος της μεμονωμένης χορηγή

σεως στεγαστικών δανείων "πρός'τά άτομα", (ανω τών 171.000 τοιούτων 

δανείων κατά τήν περίοδον 1971-75), άσυντονίστως καί άνευ συνδέ

σεως πρό"ς τάς ως ανω γενικωτέρας επιδιώξεις, πρύς εν σύστημα συντο

νισμένης χρηματοδοτήσεως τοϋ οικιστικού τομέως, διά του συνδυασμού* 

τών δύο συμπληρωματικών καί αλληλοεξαρτώμενων δψεων της στεγαστι--

κης.ουνδρφί'ς;}. . · . · · . " ^ .··.·;• 

τών στεγαστικών δανείων "προς τά άτομα" καί 
ρ 

- της ενισχύσεως της κατασκευής "κοινωνικών κατοικιών" 

1. "Ιδέ καί Παράρτημα 5 " Ή χρηματοδδτησις της Κατοικίας εις τάς 
κυριωτέρας χώρας της ΞΟΚ". 

2. Διά του δρου "κοινωνική κατοικία" νοείται κατ'αρχήν ένταΰθα 
ή κατοικία καταλλήλων προτύπων (STANDARDS) ανταποκρινόμενη 
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Ούτω, εις τδ πρώτον σύστημα τον στεγαστικών δανείων "πρδς 

τά άτομα", αντί τον Ισχυόντων κατά κανόνα επαγγελματικών κριτηρίων 

διά τήν χρηματοδότησιν των ενδιαφερομένων, απαιτείται νά καθιερω

θούν ενιαία κοινωνικά κριτήρια δι'δλους τους έχοντας ανάγκην στε

γαστικής συνδρομής, αναλόγως προς τά*ς οικογενειακές συνθήκας (μέ

γεθος καί σύνθεσις οικογενείας) καί τήν εισοδηματικών κατάστασιν 

των δανειοδοτουμένων. Πέραν τού* ανωτέρω βασικού* ενιαίου συστή

ματος, δύναται νά διαμορφωθη* καί σύστημα συμπληρωματικών στεγαστι

κών συνδρομών η* πριμοδοτήσεων πρδς έπίτευξιν καί έτερων στόχων 

τοϋ Προγράμματος (αναπτυξιακών, χωροταξικών, πολεοδομικών, συναλ

λαγματικών κ.λπ.) πέραν τών κοινωνικών, ώς καί σύστημα κοινών 

στεγαστικών δανείων πρδς Ιδιώτας έπιθυμοΌντας ετι περαιτέρω βελτ 

τιωμένα πρότυπα (STAITOÂKDS) κατοικίας, πέραν τον καθορισθέντων 

ώς βασικών διά τή*ν άπδκτησιν δικαιώματος στεγαστικής βοηθείας. 

Εις τδ δεύτερον σύστημα τΐ}ς ενισχύσεως της κατασκευές 

"κοινωνικών κατοικιον" αντιμετωπίζεται ή ένίσχυσις ίδιωτίαν κα

τασκευαστών άλλα .καί 'Οργανισμών καί ειδικών τοπικών φορέων, 

ώστε νά κατασκευάζουν τοιαύτας κατοικίας προσιτού κόστους κυρίως 

διά τους δικαιούχους του προηγουμένου συστήματος, αλλά καί προς 

εναικίασιν εις ώρισμένας κοινωνικάς κατηγορίας τοΟ πληθυσμού*. 

πρδς τάς πραγματικάς άνάγκας των οικογενειών χαμηλότερου 
εισοδήματος, τήν οποίαν θά δύνανται νά κατοικούν μέσω τ % 
καταλλήλου στεγαστικής συνδρομής. Βεβαίως, υπό τήν ευρεΐαν 
Ιννοιαν, η"κατοικία ώς εκ τ % λειτουργίας της καί της άποστο-

• λης της είναι "κοινωνική". 'Ξν προκειμένω, εις τήν παροΟσαν 
"Βκθεσιν, ο ορός "Κοινωνική Κατοικία" χρησιμοποιείται κατ' 
άντιδιαστολήν πρδς τους ήδη εν χρήσει δρους Λαϊκή, Προσφυ-

, γική, Εργατική κ.λπ. Κατοικία, ώστε νά άποφεύγωνται α ι 
απορρέουσαι εκ των δρων αύτων κοινών ικαί διακρίσεις. 
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Εί,ς τό σύστημα τοΰτο ή συμβολή τοΟ δημoσCoυ καί των.διαφόρων ορ

γανισμών καί συλλογικών φορέων θα* πρέπει νά βαίνη αυξανομένη. 

Κατωτέρω, αναλύονται λεπτομερώς τά εν λόγω συστήματα 

καί τά προτεινόμενα αντιστοίχως μέτρα πολιτικής διάτήν £ναρξιν 

τών διαδικασιών προς μίαν πλέον όρθολογικήν όργάνωσιν της χρημα

τοδοτήσεως του* τομέως της κατοικίας. 

4.2.1 Σύστημα στεγαστικής ενισχύσεως "προς τά άτομα". 

Εις τά πλαίσια των ανωτέρω μακροχρονίων επιδιώξεων, πρέ

πει κατά τήν περίοδον.τόϋ Προγράμματος Αναπτύξεως 1976-80 νά 

καταβληθη άμεσος'προσπάθεια άμβλύνσεως των σημαντικών ανισοτήτων, 

αι οποίαι υφίστανται σήμερον διά τάς διαφόρους κατηγορίας δανέιο-

δοτόυμένων ως προς τάς αναγκαίας προϋποθέσεις χορηγήσεως των στε

γαστικών δανείων, τους ισχύοντας δρους δανειοδοτήσεως καί τάς 

πάσης φύσεως δ.ιευκολύνσεις πού.παρουσιάζουν σημαντ,ικόν ,διαφορισμόν 

μή δικαιολογούμενον εξ αντικειμενικών κριτηρίων. 'Επίσης πρέπει 

νά έπιδιωχθη πλέον ισόρροπος -χωροταξική κατανομή των στεγαστικών 

δανείων, αντί της συσσωρεύσεως των κυρίως εις τήν περιοχήν Πρω- · 

τευούσης, (5β̂ > του συνολικού ύψους κατά τήν περίοδον 1971-75).. 

Τούτο βεβαίως εν συνδυασμψ καί προς τους λοιπούς τομείς.τοο. 

Προγράμματος εις τά πλαίσια της πολιτικής περιφερειακές -άναπτύ- ,· 

ξεως καί έξισορροπήσεως τ$ν υφισταμένου περιφερειακών ανισοτήτων. 

.4.2.1.1 ν0ροι χορηγήσεως στεγαστικών δανείων 

Προς έπίτευξιν τών ανωτέρω, απαραίτητος τυγχάνει η άνα-

θεώρησις τον σήμερον Ισχυουσών προϋποθέσεων καί ορών χρηματοδότη-
• • - - -

1. *IÔe άνάλυσιν υφισταμένης καταστάσεως εις Παράρτημα ·2 "Χρηματο-
δότησις της κατοικίας-Προϋποθέσεις καί δροι χορηγήσεως στεγα
στικών δανείων" ως καί παράγραφον 1.4.3.2 τΐ)ς παρούσης Εκθέσεως. 
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σεως τη„ κατοικίας. Πλέον συγκεκριμένως, δέον όπως ληφθούν τά, 

έξης επί μέρους μέτρα:. 

α) νΥψος στεγαστικών δανείων 

*Υπό τ<5 ίσχϋον σύστημα υπάρχει μέγας διαφορισμός ως προς 

τά επιτρεπόμενα ανώτατα δρια στεγαστικών δανείων των διαφόρων 

κατηγοριών δανειοδοτουμένων. 

*0 μέγας ούτος διαφορισμός του* ύψους τον στεγαστικών δα

νείων, απόρροια του* εύκαιριακοϋ κατά περίπτωσιν καθορισμού* τούτων, 

δημιουργεί* ανισον μεταχείρισιν των διαφόρων κατηγοριών δανειοδο

τουμένων. Δέον νά τονισθη εν προκειμένω, δτι αι κατηγορίαι εκεί

να ι τον δανειοδοτουμένων διά τάς οποίας τά ανώτατα δρια δανείων 

είναι χαμηλά, υπό τάς παρούσας συνθήκας τών τιμών των κατοικιών, 

οδηγοονται είς τήν άπόκτησιν κατοικίας χαμηλών STANDlABBS κά£ 

δυσμενοϋς πολεοδομικού περιβάλλοντος. 

Απαιτείται επομένως νά καταβληθώ προσπάθεια προς περιο-

ρισμόν τών ανισοτήτων καί αναπροσαρμογών προς τά ανω των ορίων 

τών δανείων αυτών, ώστε νά προσεγγίζουν τό πραγματικόν κόστος κα

τοικίας καί νά είναι ούτω δυνατή ì άπόκτησις καταλληλότερων κατοι

κιών. Παρόμοιας περιπτώσεις αποτελούν κυρίως τά χορηγούμενα στε

γαστικά δάνεια υπό της ΑΤΕ είς τους άγρότας (μέχρι υψοϋς 200.000 " 

δρχ.), ωρισμέναι κατηγορίαι βασικών στεγαστικών δανείων του* Νό

μου 1133/72 χορηγουμένων υπό το0 ^Υπουργείου Κοινωνικών *Υπηρε-

σιών καί·του* 0EK (μέχρι ύψους 200.000 δρχ. εις τους στεγαζόμενους 

1. Εις τή*ν περίπτωσιν του 0EK έξηγγέλθη προσφάτως αΰξησις εκάστου 
δανείου κατά 70.000 δρχ. (επί του* ατόκου τμήματος αύτου, εκ 
κεφαλαίων τοΟ 0EK). 
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εντός αγροτικών οικισμών καί 380.000 δρχ. είς τους στεγαζόμενους 

έντος αστικών οικισμών, προσαυξανόμενων κατά 30.000 δρχ. καί 

50.000 δρχ. αντιστοίχως, δι'εκαστον τέκνον από του 3ου καί δνω 

μέχρι καί του 4ου τέκνου κατ'άνώτατον δριον). 

. 'Εκτός τούτου, τά συνήθη στεγαστικά δάνεια της ΕΚΤΕ̂ τά 

όποια προσφάτως ηύξηθησαν μέχρι ύψους 500.000 δρχ. (μή υπερβαί

νοντα τό 50^>της αξίας της χρηματοδοτούμενης κατοικίας),αποδει

κνύονται εις ώρισμένας περιπτώσεις χαμηλά εν σχέσει προς τό ση-

μερινόν κόστος της κατοικίας, οδηγουντα εις τήν άπόκτησιν .κατοι

κιών μή δυναμένων νά ανταποκριθούν εις τάς μελ?νοντικάς άνάγκας 

των δανειοδοτουμένων οικογενειών . Συγκεκριμένως, εις τάς περι

πτώσεις δανειοδοτουμένων οι όποιοι πληρούν ωρισμένας προϋποθέ

σεις (π.χ. πολύτεκνοι η οικογένειαι χαμηλού μέν εισοδήματος, ώς . 

επιτηδευματίαι καί λοιποί αυτοτελώς εργαζόμενοι, οι οποίοι δμως 

δέν ανήκουν εις τάς προστατευομένας επαγγελματικές κατηγορίας 

δανειοδοτουμένων) θά ητο σκόπιμον νά δημιουργηθη ή δυνατότης χο

ρηγήσεως υψηλότερων δανείων (π.χ. μέχρι 700.000 δρχ.) αναλόγως 

του αριθμού των μελών της οικογενείας των κ.λπ. 

> Γ Τ Οδτω, θα καλύπτωνται καλλίτερον αί πραγματικαί άνάγκαι 

των μοικοκυριων διά καταλλήλους κατοικίας. (Αι κατηγορίαι αύταί 

1. Τούτο ισχύει κυρίως διά τους μή έχοντας ακίνητα περιουσιακά 
στοιχεία διότι ώς γνωστόν ή ΕΚΤΕ δύναται νά χορηγη στεγαστι
κά δάνεια καί εις ίδιοκτήτας περισσοτέρων τη*ς μιας κατοικιών. 
•Η δυνατότης πάντως αύτη* δέον όπως έπανεξετασθη εις τά πλαί
σια της ανάγκης διαθέσεως σημαντικωτέρων τραπεζικών πόρων 
διά κοινωνικάς κατοικίας καί διά περισσότερα άτομα έχοντα 
πραγματικήν ανάγκην στεγαστικών δανείων. 
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δύνανται να καλυφθούν ενδεχομένως καί μέσω της ύπό ΐ^ρυσιν ΔΕΠΟΣ 

τί καί άλλων φορέων). 

'Εξ άλλου, είναι άναγκαιον δπως παρασχεθη ή δυνατότης χο

ρηγήσεως γενικώς υψηλότερων δανείων προς τους αποκτώντας κατοι

κίας ε ις άναπτυσσομένας περιοχάς (εκτός περιοχής Πρωτευούσης καί 

Θεσσαλονίκης), ως καί ή χορήγησις κατά προτεραιότητα προς τάς ανω

τέρω περιοχάς καί προς περιοχές εθνικής σημασίας, των ήδη ευνοϊ

κών στεγαστικών δανείων προς "Ελληνας εργαζομένους παλιννοστούντες 

εκ του εξωτερικού. Κατά προτεραιότητα επίσης πρέπει νά χορηγούν

ται καί τα πάσης φύσεως στεγαστικά δάνεια δι'άπόκτησιν κατοικίας, 

εις περιπτώσεις ώργανωμένης πολεοδομικούς κατασκευές κατοικιών 

(ίδε εν συνεχεία παράγραφον 4.2.2),εϊτε εις τό πρώτον άναπτυσσο

μένας οίκιστικάς περιοχάς εϊτε εις περιοχάς αναπλάσεως, προς ένί-

σχυσιν της προσπαθείας κατασκευές καταλλήλων κατοικιών προσιτού* 

κόστους καί εντάξεως αυτών εντός* καλλίτερον ώργανωμένου πολεοδο

μικού" περιβάλλοντος. 

Ρασικόν κριτήριον επίσης δια τήν χορήγησιν στεγαστικών 

δανείων υπό διάφορων φορέων αποτελούν, .εις τό ύφιστάμενον σύστη

μα, τά ετη υπηρεσίας (προκειμένου περί δημοσίων καί λοιπών υπαλ

λήλων Ν.Π. καί 'Οργανισμών), ò αριθμός πραγματοποιηθέντων ημε-

ρομισθίων (προκειμένου διά εργατοϋπαλλήλους, δικαιούχους τοο 

ΟΕΚ) κ.λπΐ' Ούτω, ot νέοι εργαζόμενοι" καί τά νέα νοικοκυριά απο

κλείονται του δικαιώματος στεγαστικής συνδρομής, ενώ αντιθέτως 

&χουν ίσως τήν μεγαλυτέραν ανάγκην. Τό κριτήριον τούτο πρέπει 

σταδιακώς νά καταργηθη καί νά χρησιμοποιηται μόνον ώς κριτήριον 

πρότεραιότητος κατά τήν χορήγησιν στεγαστικής συνδρομές. 
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"Ολοι οι φορείς οι χορηγουντες στεγαστικά δάνεια πρέπει 

να καθιερώσουν σύστημα δανειοδοτήσεως δι'έπισκευήν καί συντήρησιν 

κατοικιών. Τά δάνεια ταύτα θά ήτο δυνατόν νά φθάσουν μέχρι 100.000-

150.000 δρχ. αναλόγως της καταστάσεως καί των ελλείψεων της κατοι

κίας, του ύψους του εισοδήματος, αναλόγως του εάν πρόκειται περί 

διατηρητέων παραδοσιακών κατοικιών η οικισμών κ.λπ. Εις τήν τε

λευταία ν αυτήν περίπτωσιν ή επισκευή καί η συντήρησις θά πρέπει 

νά ελέγχεται διά τήν διασφάλισιν της διατηρήσεως τοϋ χαρακτηρος 

των κατοικιών αυτών. 

Τέλος, σχετικώς προς τήν κατηγορίαν των δανειοδοτουμένων 

λόγω εισαγωγής συναλλάγματος (δάνεια ύψους μέχρι 2 εκατ.' δρχ.) πα

ρατηρείται δτι ή σχετική χρηματοδότησις λαμβάνει τελευταίως σημαν-

τικήν εκτασιν .·., Τμήμα των δανείων, της κατηγορίας αύτης κατευθύ

νεται ως έπί τό πλείστον εις πολυτελείς κατοικίας καί συμβάλλει 

εις.τήν σπατάλην άπό απόψεως κοινωνικής κατανομής των πόρων. 'Εάν 

ή δανειοδότησις αυτή συνεχισθη διά λόγους γενικωτέρας οικονομικές 

καί συναλλαγματικής πολιτικής,, δέν πρέπει νά γίνεται εις βάρος 

των διαθεσίμων διά κατ.οικίαν πόρων, άλλα νά άποτελί5) ειδικήν χρη-

ματοδότησιν μή περιλαμβανομένην εις τα μεγέθη της χρηματοδοτήσεως 

του στεγαστικού* τομέως. 

Παραλλήλως όμως προς τά ανωτέρω προτεινόμενα μέτρα, πρέπει 

νά ληφθη μέριμνα, ώστε ή ηύξημένη χρηματοδότησις της κατοικίας νά 

μή έκφυλισθη εις πληθωριστικήν ανοδον των τιμών τών κατοικιών. 

1. Τό 1975 τά χορηγηθέντα υπό της ΕΚΤΕ στεγαστικά δάνεια εις εισα
γωγείς συναλλάγματος άνηλθον εις ποσόστόν 2JÎ° του συνόλου της 
τραπεζικής χρηματοδοτήσεως της κατοικίας. 
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Πρ<5ς τούτο πρέπει να καταβληθη γενικώς προσπάθεια κατευθύνσεως 

καζ ελέγχου τοϋ κόστους της κατοικίας (ϊδε εν συνεχεία προτάσεις 

εις 4.2.2 καί 4.5) καί των παραγόντων διαμορφώσεως αύτου, 

β) 'Ασφάλεια τοϋ δανείου 

Μέγας διαφορισμός υφίσταται επίσης ως προς τάς άπαιτου-

μένας ασφαλείας διά τό δάνειον. Ούτω π.χ. τα δάνεια πρό*ς δημο

σίους υπαλλήλους δύνανται νά φθάσουν μέχρι ποσοστού 80-90$ της 

αξίας της κατοικίας. 'Αντιθέτως, τά δάνεια της ΕΚΤΕ δέν δύνανται 

νά υπερβούν τό 50fo της αγοραίας αξίας της κατοικίας . *Η σύνδεσις 

των δανείων της ΕΚΤΕ μέ έμπράγματον άσφάλε ι α ν, καλύπτουσα ν τό δ ι-

πλάσιον του ποσού του δανείου, αποκλείει τήν δυνατότητα εξασφαλί

σεως του δανείου εξ επαγγελματικών πόρων του δανειοδοτουμένου, 

ως π. χ. εκ μισθοϋ η' συντάξεως, εκ των εφ'άπαξ παροχών κ.λπ., ενώ 

αντιθέτως τοιαύτη δυνατότης υφίσταται διά τά δάνεια προς δημοσίους 

υπαλλήλους, προς τραπεζικούς υπαλλήλους κ.λπ. 

Αι ώς ανω υποχρεώσεις της ΕΚΤΕ επιβάλλονται υπό τοϋ νόμου 

του 1924 "περί Κτηματικών Τραπεζών," βάσει του οποίου ίδρύθη κ,αί , . 

λειτουργεί αυτή. Αι διατάξεις του νόμου τούτου θεωρούνται απηρ

χαιωμένα ι, μή ανταποκρινόμεναι πλέον ε ις τάς σημερινάς συνθήκας 

1. Η χορήγησις υπό της ΕΚΤΕ δανείων υπό τους ανωτέρω ορούς στη ·̂ 
ρίζεται εις τό σύστημα της "εκ των προτέρων" αποταμιεύσεως, 
αποκλειόμενης ούτω τψ\ς "εκ τών υστέρων" αποταμιεύσεως (δηλ. 
μετά τήν άγοράν τοϋ ακινήτου). Τοϋτο-όμως αποβαίνει-εις βά—- . 
ρος τών νεοδημιουργουμένων οικογενειών α Ι οποιαι δέν εΓχον τόΐν 
χρόνον νά αποταμιεύσουν εισέτι, ενώ\ ενδεχομένως* £χουν σήμαντι-
κόν έπαγγελματικόν δυναμιαμον προς κάλυψιν τοϋ δανείου. Αντι
θέτως, εις ολας τάς χώρας μέ άνεπτυγμένην στεγαστικήν πολιτι-
κήν (π.χ. Γαλλία) λαμβάνεται ιδιαίτερα μέριμνα προς ενίσχυσιν 
τών νεοσχηματιζομένων οικογενειών δι'άπόκτησιν ιδιοκτήτου στέγης. 
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αναπτύξεως της στεγαστικής πίστεως. 'Επιβάλλεται επομένως η άνα-

θεώρησις τούτων καί η αΰξησις του ποσοστού του χορηγουμένου δανείου, 

ώστε νά άνέλθη άπό 50^ ε ι ς 75$ της αξίας της κατοικίας . 

γ) Διάρκεια τοΟ δανείου 

Μέγας διαφορισμός υφίσταται επίσης ως προς τή*ν διάρκειαν 

τών στεγαστικών δανείων, ή οποία είναι 10 ετη δια τα συνήθη στεγαστι

κά δάνεια της ΕΚΤΕ ενώ φθάνει τά 25 ετη διά τά δάνεια προς ώρισμέ-

νας προστατευομένας κατηγορίας δανειοδοτουμέ*νων ως είναι οι δημόσιοι 

υπάλληλοι, άγρόται, δικαιούχοι εργατικής και λαϊκής ?ιατοικίας, πρόσ

φυγες, θεομηνιόπληκτοί κ .λπ. , καί τά 28-30 ετη διά τάς παραμεθορίους 

περιοχάς. 

*Η ε ι ς τή*ν προηγουμένην παράγραφον α προτεινομένη δημι

ουργία δυνατότητος εύνοϊκωτέρας δανειοδοτήσεως -εντός τοο πλάι- . 

σίου των κοινών στεγαστικών δανείων της ΕΚΤΕ- νοικοκυριών πληρούν-

των ώρισμένας προϋποθέσεις (πολύτεκνοι, οίκογένειαι χαμηλού είσο-

δή*ματος μη* άνή^ιουσαι σήμερον ε ι ς τάς προστατευομένας κατηγορίας) 

θά πρέπει νά συνδυασθώ μέ μακροτέραν διάρκειαν τών δανείων, ^τοι 

15-25 ετών αντί των σημερινών 10 ετών, ώστε ή έξόφλησις του δα

νείου νά έπεκταθη ε ι ς μακρότερον χρόνον καί το υψος του τοκοχρεω- '_ 

λυσίου νά. μήν άποβαίνη άπαγορευτικόν διά τάς ώς ανω είδικάς κα- . 

τηγορίας δανει,ρδοτουμένων. 

1/' Τό δρθρον 23 τοϋ Ν'. 1003/71 "περί ενεργού πολεοδομίας" προ-
... βλέπει ενυπόθηκα τοκοχρεωλυτικα δάνεια καλύπτοντα μέχρι τοο 

70?ο της αξίας τοΟ ακίνητου προκειμένου δι'άγοράν κατοικίας 
η* επαγγελματικής στέγης ε ι ς ζώνη ν ένέργοϋ πολεοδομίας, διαρ-

,: -κείας 15~25 ετών, μέ χαμηλόν έπιτόκιον. *; . 
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'Επίσης, πρέπει νά θεσπισθη μεγαλύτερα διάρκεια δανείου 

(15—25 &τη) πρδς δημιουργίαν σημαντικοϋ κινήτρου δια τήν άνάπτυξιν 

της πολεοδομικώς ώργανωμένης κατασκευής κατοικιών · 

δ) "Υψος επιτοκίων 

Μέγας διαφορισμός υφίσταται επίσης καί ώς προς τό υψος 

τοϋ επιτοκίου, τό όποιον είναι μόνον 5$ δια τά δάνεια προς αγρό-

τας (2$ εις παραμεθορίους πέριοχάς) καί δικαιούχους ίου* 'Υπουργείου 

Κοινωνικών 'Υπηρεσιών καί Όργάνισμοϋ ^Εργατικής Κατοικίας , ~J~6fa 

δι'ώρ ι σθένους τραπεζικούς υπαλλήλους καί δανειοδοτουμένους υπό τοϋ 

Αυτονόμου 'Οργανισμού 'Αξιωματικών, 8,5$ διά δημοσίους υπάλληλους 

καί καταθέτας Στεγαστικοί Ταμιευτηρίου καί 10$ δια τά συνήθη στε

γαστικά δάνεια της ΕΚΤΕ. 

Ό διαφορισμός ούτος των επιτοκίων προη*λθέν εκ τοϋ ευκαι

ριακοί κατά περίπτωσιν καθορισμού* των καί της ανυπαρξίας ενιαίας 

καί συντονισμένης πολιτικής επιτοκίων εις τόν στεγαστικόν τομέα. 

Τά χαμηλά επιτόκια των ευνοουμένων κατηγοριών δανειοδστουμένων 

αποτελούν επιδοτούμενα επιτόκια ύπό τοϋ Κράτους η* τών εργοδοτών 

των δανειοδστουμένων, άποσκοπουντα εις τήν ασκησιν κοινωνικής 

πολιτικής (π.χ; δάνεια πρρς άγρότας καί δικαιούχους τών κρατικών^ 

στεγαστικών προγραμμάτων) η άποτελοϋντα εΓδος αντιπαροχής τοϋ 

εργοδότου προς τόν έργαζόμενον (π.χ. τών Τραπεζών προς τους 

1. "Ιδε υποσημείωσιν σελίδος 136. 

2*. 'Ξπι/υόκιον 5% μόνον επί τοϋ εντόκου τμήματος του δανείου, 
πράγμα τό όποιον μειώνει τό έπιτόκιον ε ις τό ήμισυ περίπου 
διά* τό συνολικόν υψος τοϋ δανείου καί ούτω καθίσταται 

. τοΟτο λίαν εύνοϊκόν* · 
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υπαλλήλους των). « Πρέπει να άναθεωρηθη ή πολιτική επιτοκίων, ώστε 

τα χαμηλό"τοκα δάνεια νά δίδωνται προς τάς ασθενεστέρας εισοδηματι

κές τάξεις μέ κριτήριον τό εισόδημα καί τήν οικογενειακών κατάστα-

σιν τ ou δανειοδοτουμένου καί 'όχι τήν έπαγγελματικήν κατηγορίαν εις 

τήν οποίαν ανήκει. 

Μακροχρονίως πάντως είναι αναγκαία ή καθιέρωσις ενιαίου 
• • m u n i •• ι ι " » . •' »ι " . " ' Ή » " " f " » ' " ι 1 * 1 

επιτοκίου δι'άπάσας τάς κατηγορίας των δανειοδοτουμένων καί η έπι-

δότησις τοϋ επιτοκίου (ύπό του Δημοσίου καί των αρμοδίων φορέων) 

αναλόγως προς τάς άνάγκας των επί μέρους βοηθούμενων κοινωνικών . 

ομάδων. 

'Επίσης, τά χαμηλότερα επιτόκια πρέπει νά αποτελέσουν κί-

νητρον προς ασκησιν πολεοδομικής καί χωροταξικής κατανομής. 

.... ε) Φορολογικάί άπαλΛαγαί καί λοιπάί δ ιευκολΰνσεις 

Δι'ώρισμένας προστατευομένας κατηγορίας δανειοδοτουμένων 

παρέχονται φορολογικαί άπαλλαγαί η* καταβάλλονται μειωμένοι φόροι. 

Ούτω, διά τά δάνεια προς δημοσίους υπαλλήλους καί προς δικαιού

χους' 'Εργατικής Κατοικίας καί Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών 

ισχύει απαλλαγή εκ τοϋ φόρου μεταβιβάσεως ακινήτων διά τήν άξίαν 

οικίας ¥) διαμερίσματος μέχρι 600.000 δρχ. καί διά τήν άξίαν οικο

πέδου μέχρι 200.000 δρχ., τοο υπερβάλλοντος ποσοΟ υποκειμένου εις 

φόρον. 

Ό Νόμος ΙΟΟ3/197Ι "περί ενεργού πολεοδομίας" προβλέ

πει έπί'σης τήν με.ίωσιν εις τό ίμισυ της υποχρεώσεως καταβολές-φό

ρων διά τους αποκτώντας κατοικίαν εις ζώνας ένεργοϋ πολεοδομίας. 

Πλην των φορολογικών απαλλαγών ισχύουν σήμερον καί ώρισμέναι αλ-« 

λαι διευκολύνσεις καί παροχαί δι'ώρισμένας κατηγορίας δανειοδοτου-
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μένων ως π.χ. ποσόν δωρεάν αρωγής καί ατοκον τμ?)μα τοϋ δανείου δta 

τους δικαιούχους στεγαστικών δανείων τ ou Υπουργείου Κοινωνικών 

Υπηρεσιών και του ΟΕΚ (Νόμος 11.38/72). 

Αι λοιπαί κατηγορίαι δανέιοδοτουμένων 2χουν ύποχρέωσιν 

καταβολές φόρων καί λοιπών επιβαρύνσεων, at οποίαι εν *Ελλάδι 

είναι πολύ ύψηλαί εν σχέσει προς τα ισχύοντα εις αλλάς χ<ίρας. 

Μακροχρονίως, ε ίς τά πλαίσια των επιδιώξεων τ?|ς πολιτι

κές κατοικίας, θεωρείται σκόπιμος ή απαλλαγή άπό τήν ύποχρέωσιν 

καταβολές φόρων (κυρίως μεταβιβάσεως) κατά την άγοράν ττ}ς πρώτης 

κατοικίας υπό οιουδήποτε νοικοκυριοϋ δι 'άξίαν κατοικίας μέχρι 

ενός καθοριζομένου ποσοϋ, τοϋ υπερβάλλοντος ποσόϋ* υποκειμένου εις 

φόρόν. ' Μέχρι της καθιερώσεως τούτου, τό καθεστώς φορολογικής 

εύνοήσεως των δημοσίων υπαλλήλων καί τον δικαιούχων 'Εργατικής Κα

τοικίας πρέπει απαραιτήτως νά έπεκταθ?) καί ε ίς αλλάς προστατευομέ-

νας κατηγορίας δανέ ιοδοτουμένων, προς αμβλυνσιν των υφισταμένων 

ανισοτήτων καί προς τόν σκοπόν ασκήσεως κοινωνικής πολιτικής. Αι 

κατηγορίαι αύται είναι ai εξ,^ς κατά. σειράν προτεραιότητος: 

- Δικαιούχοι '.Υπουργείου Κοινωνικών ^Υπηρεσιών (πρέπει ν<£ θεσπισθη 

καθεστώς φορολογικών απαλλαγών παρόμοιον προς τους δικαιούχους 

του ΟΕΚ). -Λ • 

- Άγρόται δανειοδοτούμενοι ύπΟ της ΑΤΕ. 

Τακτικοί υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ., Δημοσίων 'Επιχειρήσεων, 'Οργα

νισμών Κοινής Ωφελείας καί συνταξιούχοι αύτων. 

- "Αλλαι κατηγορίαι δανέιοδοτουμένων ανήκοντες είς τάς άσθενε* 

νεοτέρας είσοδηματικάς τάξεις, η έχοντες ηύξημένας άνάγκας 

1. "Ιδε έν συνεχεία καί παράγραφον 4.3.2. 
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•'.: ενισχύσεως (π.χ. πολύτεκνοι, χαμηλού εισοδήματος αυτοτελώς 

.εργαζόμενοικ.λπ.). • 

4.2.1.2 Κατανομή των διατιθεμένων κεφαλαίων διά τήν 

... χρηματοδότησιν της κατοικίας . Γενικαί 

κατευθύνσεις 

*Η ανωτέρω προτεινομένη άναθεώρησις τοϋ ισχύοντος συστή

ματος χρηματοδοτήσεως της κατοικίας (σύστημα στεγαστικής ενισχύ

σεως "προς τά άτομα") πρέπει να συνδυασθη μέ μεγαλυτέραν εμφασιν 

εις ίίήν ένίσχυσιν καί άνάπτυξιν τ % κοινωνικές κατοικίας, Ι^τοι 

της κατοικίας των ασθενέστερων εισοδηματικών τάξεων, δπου καί πα

ρατηρούνται: σήμερον <xl μεγαλύτερα ι ελλείψεις καί προβλήματα (υψη

λή πυκνότης οίκήσεως, Μλλειψις ανέσεων καί συνοδευτικής υποδομές 

της κατοικίας, αυθαίρετα κτίσματα κ4.λπ·). 

Τά κρατικά προγράμματα δανειοδοτήσεως δικαιούχων τοϋ 

^Υπουργείου Κοινωνικών ^Υπηρεσιών καί τοϋ ΟΕΚ, ώς καί τωλ> δανειο-

δοτουμένων υπό της ΑΤΕ κ.λπ-, λόγω της σχετικώς περιωρισμένης 

εκτάσεως αύτων είναι ανεπαρκή διά νά καλύψουν εντός ευλόγου χρό

νου τάς^άνάγκας τφν χαμηλού εισοδήματος οικογενειών. Πρέπει νά 

ένταθη η προσπάθεια των, αρμοδίων φορέων, ώστε νά έπιταχυνθη ή 

διαδικασία χρηματοδοτήσεως δσον τό δυνατόν περισσοτέρων δικαιού

χων. Προς τούτο πρέπει νά διατεθούν υπό των νομισματικών άρχων 

περισσότερα κεφάλαια προς τήν κοινώνικήν κατοικίαν, νά αύξηθη 

η συμβολή του δημοσίου τομέως, ώς καί νά διοχετευθούν ταχύτερον 

1. "Ιδε εν συνεχεία κεφ. 5. "Σχέδιον Προγράμματος Αναπτύξεως 
Τόμέως Κατοικίας διά τήν περίοδον 1976-80. 
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ηδη συγκεντρωθέντες υπό των φορέων κεφαλαιακοί πόροι , 

Βασικόν επίσης στοιχεΐον διά τή*ν ομαλοποίησιν τή*ς "αγο

ράς" κατοικίας καί είδικώτερον τοϋ τομέως της κοινωνικής κατοι

κίας , αποτελεί ή μεγαλύτερα δυνατή σταθερότης εις τήν ροήν τον 

κεφαλαίων χρηματοδοτήσεως τών δικαιούχων στεγαστικής συνδρομές .·· 

καί ή αποφυγή εν προκειμένω διακυμάνσεων αναλόγως τη*ς οικονομι-? 

κΐ)ς συγκυρίας, αί οποίαι έχουν δυσμενείς κοινωνικώς επιπτώσεις 

καί επηρεάζουν δυσμενώς τάς τιμάς υλικών, ημερομισθίων καί τάς 

εν γένει συνθήκας ζητήσεως καί προσφοράς ε ις τόν το|ίέα. Προς 

τούτο απαιτείται ή καθιέρωσις ενός ορίου σταθεράς χρηματοδοτή

σεως, κυρίως των δικαιούχων κοινωνικής κατοικίας, τό οποίον δέν 

θα επηρεάζεται άπό ασκησι,ν άντικυκλικης πολιτικής. 

'Επίσης, εν αλλρ σημαντικόν πρόβλημα αποτελεί η άξιο-

ποίησις τοϋ υφισταμένου αποθέματος κατοικιών διά της ενθαρρύνσεως 

της επισκευές καί συντηρήσεις αυτών, διά προσθηκών δωματίων;: χώ

ρων υγιεινές καί λοιπών ανέσεων κ.λπ. Τούτο θα οδήγηση ε.1ς ρρθο-

λογικωτέραν χρησιμοποίησιν υφισταμένου οικοδομικοί πλούτου καί 

έπενδέδυμένου κεφαλαίου "καί μείώσιν τοϋ ρυθμού αντικαταστάσεως 

παλαιοτέρων κατοικιών αί οποίαι είναι έπιδεκτικαί βελτιώσεως. 

Προς τόν σκοπόν αυτόν δλοι οι φορείς χρηματοδοτήσεως του στεγα-

στικο0 τομέως πρέπει νά διαθέτουν εν σημαντικόν μέρος τών μέσω 

αυτών διοχετευόμενων πόρων προς τήν δανειοδότησιν επισκευών, 

προσθηκών κ,λπ. 

1. Ως π.χ. έπιτάχυνσις της διαθέσεως υπό του ΟΞΚ τών ύπ'αύτοϋ 
συγκεντρουμένων κεφαλαίων (διαθέσιμα 31-12-75: 1811 έκάτ. 
°Ρλ·)· "Ι6ε προτάσεις εις 5.3.1. καί Παράρτημα 7. 
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'Ξπί πλέον, πρέπει νά έφαρμοσθη καί παρ'ήμΐν, ως ίσχυε ι 

καί είς αλλάς χώρας, πολιτική επιδοτήσεων ενοικίου (ενίσχυσις 

της ενοικιαζόμενης κατοικίας), η οποία θά καλύπτη ωριόμένας εκ 

των ειδικότερων κοινωνικών κατηγοριών του πληθυσμού, αι οποιαι 

σήμερον ε'ίτε δέν καλύπτονται, ε'ίτε εξυπηρετούνται ανεπαρκώς όπως 

π.χ. νέα νοικοκυριά, ηλικιωμένα άτομα, .συνταξιούχοι κ.λπ. η* ωρι-

σμέναι κατηγορίαι υπαλλήλων η1 εργατών ύπό συχνήν μετακίνησιν εντός 

τη*ς χώρας. ( Ή ενίσχυσις της ενοικιαζόμενης κατοικίας δύναται να 

άνατεθΐ) είς τήν ύπό ιδρυσιν ΔΕΠΟΣ, είς τους 'Οργανισμούς Τοπικές 

Αυτοδιοικήσεως ή είς άλλους'φορείς. "Ιδε εν συνεχεία παράγραφον 

4.2.2). 

Τέλος, ουσιαστική προσπάθεια πρέπει να καταβληθη κατά 

τήν περίοδον τοϋ Προγράμματος διά τήν έπίτευξιν όρθολογικωτέρας 

καί πλέον ισόρροπου χωροταξικής κατανομής των στεγαστικών δανείων, 

ή οποία είναι βασικής σημασίας διά τήν έπίτευξιν'των ευρύτερων 

κοινωνικών, αναπτυξιακών καί περιφερειακών στόχων του Προγράμματος. 

4.2.2 Σύστημα ένισχύσεοος της κατασκευές "κοινωνικών κατοι-

κιων" 

Προς τόν σκοπών της ικανοποιήσεως της ζητήσεως καταλλή

λου κατοικίας ύπό" ατόμων, δικαιούχων η μή προσωπικής στεγαστικής 

συνδρομής καί ανηκόντων είς τάς. ασθενεστέρας είσοδηματικάς τάξεις 

('ίδε προηγουμένην παράγραφον 4.2.1), απαιτείται ή έξασφάλισις πλέον 

ικανοποιητικών δρων προσφοράς της κατοικίας αύτης, ώστε νά αντα

ποκρίνεται: 

- Ξίς τάς άνάγκας του νοικοκυριού άπό απόψεως μεγέθους, ανέσεων, 

1. Δι'ιδιοκατοίκησιν ή ένοικίασιν. 
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εξοπλισμοί; καί λοιπών ποιοτικών χαρακτηριστικών. 

A Etç τάς οίκονομικάς του δυνατότητας, ώστε να είναι δυνατή η 

• εξυπηρέτησις τοϋ στεγαστικοϋ δανείου καί των λοιπών υποχρεώ

σεων άνευ υπέρμετρου επιβαρύνσεως του οικογενειακού* του ε ι 

σοδήματος (πέραν ενός λογικώς άποδεκτοΟ ορίου). 

Εις τάς απαιτήσεις του νοικοκυριού διά" τήν έξεύρεσιν της καταλ

λήλου κατοικίας εις τόν επιλεγέντα τόπον (πόλιν ή οικισμών) 

μονίμου εγκαταστάσεως του καί εις θέσιν προσφέρουσαν ικανοποιη

τικές συνθήκας πολεοδομικού καί κοινωνικού περιβάλλοντος, 

κοινωφελών εξυπηρετήσεων, εργασίας κ.λπ., ώστε νά διευκολύ

νεται ή κινητικότης του πληθυσμού καί νά επιτυγχάνεται η επι

θυμητή κοινωνική άνάμιξις αύτου. 

*Η μέχρι σήμερον προσφορά της κατοικίας αύτης υπό τη*ς ιδιω

τικές επιχειρηματικής πρωτοβουλίας, βάσει των συνθηκών της ελευθέ

ρας αγοράς ή διά της αύτοστεγάσεως ύπ<5 του ενδιαφερομένου δικαιού

χου ε (.ς ιδιόκτητον οικόπεδον (περιφέρεια των πόλεων, περιοχαί αυ

θαιρέτων κ»λπ.), δέν ανταποκρίνεται κατά κανόνα προς τάς ανωτέ

ρω άνάγκας, δυνατότητας καί απαιτήσεις τοϋ νοικοκυριυΟ, λόγω χα

μηλής ποιότητος των κατοικιών, ανεξέλεγκτου καί ύψηλοϋ συγκριτικώς 

κόστους, ανεπαρκούς προσφοράς εις ώρισμένους τόπους καί ακαταλλή

λου θέσεως καί. περιβάλλοντος της κατοικίας* 

Βασική επομένως έπιδίωξις του Προγράμματος Αναπτύξεως 

1976-80 πρέπει νά είναι η δημιουργία τ$ν προϋποθέσεων διά τήν ί$παρ-

ξιν καταλλήλου προσφοράς "κοινωνικών κατοικιών" ή οποία νά ανταπο

κρίνεται προς τήν άντίστοιχον ζήτησιν. Τούτο δύναται νά έπιτευχθη 

διά της λήψεως σειράς μέτρων ενισχύσεως τών κοινωνικών κατοικιών, 
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ai οποΐαι θά πληρούν καθοριζομένας προδιαγραφές καί πρότυπα μεγέ

θους, ποιότητος, έξοπλισμοο και περιβάλλοντος, θα άνταποκρίνωνται 

εις καθοριζόμενα δρια κόστους και* τιμών πωλήσεως καί θα κατασκευά

ζονται κατά προτεραιότητα η θά προσφέρωνται εις περιοχάς των οποίων 

επιδιώκεται υπό του Προγράμματος ή άνάπτυξις καί η ρυθμισις άπό 

χωροταξικής καί πολεοδομικής απόψεως. 

4*2.2.1 Προτεινόμενα μέτρα 
Μ U'" ]• '» " 

Τά προτεινόμενα μέτρα διά την ένίσχυσιν της κατασκευές 

κοινωνικών κατοικιών είναι τά ακόλουθα: 

α. Ένίσχυσις προς ίδιώτας κατασκευαστάς (οίκοδομικάς έπιχει-

ρήσεις) οι όποιοι πληρούν ωρισμένας έπαγγελματικάς προϋποθέσεις 

καί αναλαμβάνουν υπό κα-δοριζομένας προδιαγραφάς καί δρια τιμών νά 

κατασκευάσουν κοινώνικάς κατοικίας. *Η ένίσχυσις αυτή δύναται νά 

λάβη τήν μορφήν χρηματοδοτήσεως υπό εύνοϊκωτέρους δρους άπό τους 

ισχύοντας είς τήν έλευθέραν άγοράν (κατασκευαστικά δάνεια), καί 

θά πραγματοποιηται κατά περίπτωσιν υπό του Λημοσίου η* των λοιπών 

ενδιαφερομένων φορέων ως π.χ. ΟΕΚΓ, ΤράπεζαΙ, Κοινωφελείς 'Οργα

νισμοί καί 'Επιχειρήσεις, οι όποιοι επιδιώκουν κατάλληλον στέγα-

σιν τών δικαιούχων των. Επίσης, ή ένίσχυσις αυτή προς τους ίδιώ

τας κατασκευαστάς δύναται νά λάβη τήν μορφήν φορολογικών απαλλαγών, 

χορηγήσεως καταλλήλων οικοπέδων είς χαμηλοτέρας τιμάς ύπό των ως 

δνω φορέων $ των 'Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, χορηγήσεως 

εύνοϊκωτέρων δρων δομήσεως, κ.λπ. 

β. Πραγματοποίησις οικιστικών προγραμμάτων κοινωνικών κατοι

κιών, ή ευρύτερων μικτών προγραμμάτων κατοικιών, al οποΓαι θά 
• ; - . : }•-

1. *Ιδε εν συνεχεία παράγραφον 4.5 
2. "Ιδε εν συνεχεία παράγραφον 5.3.1 καί Παράρτημα 7. 
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πληροϋν τάς ως ανω καθοριζομένας προδιαγραφάς ύπ'αυτών Τούτων των 

ενδιαφερομένων φορέων τοϋ Δημοσίου ft οργανισμών (π.χ. του 'Ύπουρί-

γείου Κοινωνιών 'Υπηρεσιών, της ΔΕΠΟΣ , του ΟΕΚ, .δημοσίων επιχει

ρήσεων, ττ)ς ΕΚΤΕ, λοιπών πιστωτικών ιδρυμάτων, των 'Οργανισμών Το

πικές Αυτοδιοικήσεως κ.λπ. η καί Ιδιωτικών επιχειρήσεων/.π.χ. βιο

μηχανικών, τουριστικών κ.λπ.) προς στεγαστικών άποκατάστασιν των 

δικαιούχων των καί λοιπών ενδιαφερομένων. ιΗ πραγματοποίησις τον 

ώς ανω οίκιστικών προγραμμάτων δύναται να γίνη εϊτε ύπ<5 τών Ιδίων 

τών φορέων δι'εργολαβιών, είτε μέσω της διαδικασίας της προβλεπο

μένης νπδ τοϋ Νόμου 1003/71 "περί ένεργοϋ πολεοδομίας" διά τοϋ 

συνδυασμού τραπεζικής χρηματοδοτήσεως καί πόρων το& Δημοσίου ft 

"των 'Οργανισμών, προς πολλαπλασιασμόν τοο συντελουμένου έργου καί 

μεγαλυτέραν άνάμιξιν των διαφόρων κοινωνικών κατηγοριών του πλη-

θυσμοϋ, εϊτε δι'ειδικών προγραμμάτων άναμορφώσεως υφισταμένων 

περιοχών κατοικίας (π. χ. αυθαιρέτων κ.λπ.) , εϊτε διά μικρότερων 

προγραμμάτων διά της διαθέσεως πόρων ft οίκοπεδικών εκτάσεων υπό 

τοπικών φορέων, συνεταιρισμών καί 'Οργανισμών Τοπικές Αυτοδιοι

κήσεως.. 

1. "Ιδε εν συνεχεία παράγραφον 5.3*2 
2. υπενθυμίζονται ένταυθ«: αί διατάξεις τοϋ άρθρου 196 τοϋ Π.Δ. 

933/75 "Περί κωδικοποιήσεως εις ένιαιον κείμενον Νόμου τών ι
σχυουσών διατάξεων περί τοϋ δημοτικού καί κοινοτικοϋ κωδικός", 
σχετικώς προς τήν άνέγερσιν λαϊκών κατοικιών ύπό τών ΟΤΑ, προς 
έκμίσθωσιν ft έκποίησιν εις άστεγους άπορους δημότας κ.λπ. 

'Επίσης τά άρθρα 209 εως 215 τοϋ αύτοϋ Π,Δ. περί συστάσεως Ι
δίων επιχειρήσεων υπό τών ΟΤΑ η* συμμέτοχης εις τοιαύτας συνι-
στωμένας παρ'αλΛων νομικών ft φυσικών προσώπων, διά τήν έκτέ-
λεσιν έργων αποβλεπόντων εις τήν έξυπηρέτησιν τοϋ κοινοϋ, ώς 
καί διά τήν οίκονομικήν έκμετάλλευσιν αυτών. ("Ιδε καί Παράρ
τημα 'Εκθέσεως Πολεοδομικής 'Οργανώσεως). 
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γ. Ένίσχυσις ττ^ς κατασκευής κοινωνικών κατοικιών προς ένοι-

κίασιν , εις τά πλαίσια των οικιστικών προγραμμάτων της προηγου

μένης παραγράφου β, al οποιαι θά προορίζωνται διά τήν στέγασιν 

ώρισμένων κατηγοριών, δικαιούχων η μή στεγαστικής συνδρομής (νέοι 

εργαζόμενοι, προσωρινώς μεταναστεύοντες, κινητός πληθυσμός, υπαλ

λήλων τοο Δημοσίου καί των λοιπών μεγάλων οργανισμών δημοσίου καί 

ιδιωτικοΟ δικαίου, ηλικιωμένοι, συνταξιούχοι κ.λπ.), οι οποίοι 

είτε δεν επιθυμούν, ε'ίτε εξ αντικειμενικών λόγων δέν δύνανται ακό

μη να αποκτήσουν ίδιόκτητον κατοικίαν εις συγκεκριμένην περιοχών. 

Elς τήν κατασκευήν κοινωνικών κατοικιών προς ένοικίασιν, 

εντός των ανωτέρω μικτών οικιστικών προγραμμάτων, δύνανται νά συμ

βάλουν παί ί,διωτικαί επιχειρήσεις (π.χ. βιομηχανίαι κ.λπ.) προς 

τόν σκσπόν της διασφαλίσεως καταλλήλου κατοικίας εις τους εργα

ζομένους εις αύτάς. Γενικώς, ή ιδιοκτησία καί η διαχείρισις των 

κατοικιών αύτων δύναται νά παραμένη εις τους ανωτέρω (παράγραφος 

β) φορείς η οργανισμούς, οι όποιοι θά καθορίζουν μέ κοινωνικά κρι

τήρια τάς προϋποθέσεις καί τους δρους ενοικιάσεως των. Ούτω, οι 

φορείς αυτοί θά αποκτήσουν σταδιακώς εν μόνιμον απόθεμα ενοικια

ζομένων κατοικιών κατά περιοχάς, μέ τό οποίον θά άντιμετωπίζωνται 

αι. εκάστοτε προκύπτουσαι ειδικώτεραι άνάγκαι, θά διευκολύνεται δέ 

διά τοΰ συστήματος τούτου καί τό μεταθετόν των υπαλλήλων τ ou Δη

μοσίου καί των, λοιπών μεγάλων οργανισμών (ΟΤΕ, ΔΕΗ, Τράπεζαι κ.λπ.). 

4.2.2.2 Προσδοκώμενα αποτελέσματα 

Διά τοϋ ως ανω προτεινομένου συστήματος ενισχύσεως της 

κοινωνικής κατοικίας, προς έξασφάλισιν της προσφοράς καταλλήλων 

1. ""Ιδε εν συνεχεία παράγραφον 5.3.3. 
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κατοικιών χαμηλότερου κόστους εις κατάλληλους περιοχάς, επιτυγ

χάνονται καί τά ακόλουθα: 

-~ Ευρεία χρησιμοποίησις καί κινητοποίησις της αποκεντρωμένης δρά

σεως καί της αποτελεσματικότητος του υφισταμένου δυναμικοΟ της 

Ιδιωτικές επιχειρηματικής πρωτοβουλίας εις τόν τομέα τών κατα

σκευών κατοικιών καί ένθάρρυνσις της στροφής τούτου προς επεν

δύσεις είς τόν τομέα τη*ς κοινωνικής κατοικίας. 

- 'Εξυγίανσις, οργάνωσις καί εκσυγχρονισμός των ως ανω ιδιωτικών 

οικοδομικών επιχειρήσεων καί σταδιακή προσαρμογή* των προς προ

γράμματα ώργανωμένης δομήσεως κατοικιών καί πλέον έξειλιγμένων 

τεχνολογικών μεθόδων, εν δψει καί του ενδεχομένου ανταγωνισμού* 

εκ της πλήρους εντάξεως της χώρας είς τήν Ευρωπαϊκών Κοινότητα. 

- Δυνατότης συστηματικού προγραμματισμού, εφαρμογής καί ελέγ

χου τών απαιτουμένων προγραμμάτων κατοικιών, προς κάλυψιν τών 

αναγκών τών ασθενέστερων εισοδηματικών τάξεων κατά περιοχάς 

καί ως εκ τούτου βελτίωσίς του υπευθύνου διοικητικοί μηχα

νισμοί διαμορφώσεως καί ασκήσεως της οικιστικής πολιτίκ%-

καί διασφάλισις κατά περιοχάς.τοϋ σχετικοί? ισοζυγίου προσφο

ράς καί ζητήσεως* 

- Διασφάλισις τής σταθερότητος καί μονιμότητος ενός ωρισμένου 

άριθμοο καί δγκου οικιστικών προγραμμάτων κοινωνικών κατοι

κιών, μέ εύνοϊκάς επιπτώσεις είς τόν προγραμματισμόν καί ορ

γάνωσαν τών εργασιών τών ιδιωτικών κατασκευαστικών επιχει

ρήσεων, τών αρμοδίων δημοσίων φορέων καί οργανισμών, τών 

βιομηχανιών παράγωγης οικοδομικών υλικών, ώς καί είς τήν 

προώθησιν ττ|ς τυποποιήσεως οικοδομικών υλικών καί κατασκευα

στικών στοιχείων. 
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- 'Αποφυγή δημιουργίας ανεπιθύμητων κοινωνικών προβλημάτων (ώς 

συνέβαινε συνήθως με* ώρισμένα κρατικά προγράμματα κατασκευής 

κατοικιών μέ £ντονον κοίνωνικόν προσδιορισμών) δια της μικρο-

τέρας κλίμακος των σχετικών προγραμμάτων, διά της αναμίξεως 

εις τό*ν αυτόν πολεοδομικόν χώρον δικαιούχων ποικίλων φορέων 

καί Οργανισμών καί διά της ποικιλίας των πρωτοβουλιών μελέ

της, εφαρμογής καί διαχειρίσεως των ώς ανω προγραμμάτων υπό* 

πολυαρίθμων αποκεντρωμένων ιδιωτικών κατασκευαστικών επιχει

ρήσεων καί λοιπών φορέων. Δημιουργία των καταλλήλων προϋπο

θέσεων διά τήν ένεργ<5ν άνάμιξιν των 'Οργανισμών Τοπικής.Αυτο

διοικήσεως εις θέματα κατοικίας. 

- Δημιουργία αποθέματος κοινωνικών κατοικιών προς ένοικίασιν 

υπό δημοσίων καί λοιπών φορέων, τ<5 όποιον δύναται νά συμβο

λή εις τήν ομαλοποίησιν της άγορας κατοικίας, εις τήν αμβλυν-

σιν των αιχμών ζητήσεως καί τou προβλήματος της κατασκευές 

αυθαιρέτων κατοικιών εις τάς ταχέως αναπτυσσόμενας περιοχάς. 

- Δυνατότης προωθήσεως εφαρμογής πολιτικής γης, ήτοι καθορισμοί 

χρήσεων καί πυκνοτήτων, ελέγχου των τιμών κ.λπ., ώς καί δη

μιουργία σταδιακώς καταλληλότερου πολεοδομικού περιβάλλοντος. 

- Δημιουργία τών καταλλήλων προϋποθέσεων διά τήν ένεργόν άνά-

μιξιν τών 'Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως εις τοπικά προ

γράμματα κατοικίας καί πολεοδομικής οργανώσεως καί κατά συ-

νέπειαν καί της ούσιαστικωτέρας συμμέτοχης τών κατοίκων έίς 

θέματα κατρικίας καί περιβάλλοντος αύτηΥ. 

*Β σταδιακή άνάπτυξίς του συστήματος της ενισχύσεως τη̂ ς 

κατασκευής κοινωνικών κατοικιών υπό" έλεγχομένας ποιοτικάς 
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προδιαγραφές καί τιμάς καί ή δημιουργία επαρκούς αναλόγου προσ- ·. 

φοράς τοιούτων κατοικιών, θά συμβάλη επίσης εις τήν απλούστευ·-

σιν το0 προηγουμένου συστήματος χορηγήσεων στεγαστικών ενισχύσεων 

"προς τά άτομα",· διότι θα αποκατάσταση ενα διαρκή ελεγχον τών τ ι 

μών κατοικίας, α ι όποια ι θα" καθορίζωνται καί θα άναπροσαρμόζωνται 

κατά τακτά διαστήματα. Τούτο θα άποκαταστήση επίσης σχετικήν ισορ-

ροπίαν εις τήν συνεχή ανάγκην αναπροσαρμογής του ύψους τών χορη

γουμένων στεγαστικών δανείων, μέ άπωτέραν επιδίωξιν τήν χορήγη-

σιν στεγαστικών δανείων "προς τά άτομα" βάσει καθοριζομένου ποσο-

στοΟ kmt τη*ς αξίας τη*ς αντιστοίχου κατοικίας. 

•1 

4.3 Άναμόρφωσις της φορολογίας των ακινήτων 
II Ι • Ι Ι " Ι - » » « Ι Ι • — — « « — » « Ι Ι — Μ Ι — Ι ι ι i l l m u m » 

*Η υπαρξις πλήθους φόρων οι όποιοι επιβαρύνουν τό αυτό 

φορολογικόν άντικείμενον, ήτοι τήν άκίνητον περιουσίαν, ώς φόρος 

μεταβιβάσεως, φόρος ακαλύπτων οίκοπέδων, εισφορά οφελουμένων εκ 

της εκτελέσεως δημοσίων έργων, διάφοροι φόροι οικοδομικών άδειων, 

φόρος επεκτάσεως τοΰ σχεδίου πόλεως κ.λπ., δημιουργεί δυσχερείας 

εις τήν "άγοράν" ακινήτων καί είδικώτερον τον κατοικιών, συνεπά

γεται σημαντικά διοικητικά έξοδα βεβαιώσεως καί εισπράξεως τών 

φόρων, άπώλειαν χρόνου διά τους φορολογουμένους, σοβαράς φορολο-

γικάς αμφισβητήσεις κ.λπ. Είδικώτερον, τό κόστος της κατοικίας 

επαυξάνεται υπερμέτρως εκ τών διαφόρων φορολογικών επιβαρύνσεων. 

Απαιτείται συνεπώς άναμόρφωσις τοϋ ισχύοντος συστήματος 

φορολογίας τών ακινήτων καί ένοποίησις του πλήθους τών μικρών 

φόρων καί επιβαρύνσεων εις ώρισμένους μεγαλύτερους, ώστε νά άρ-

θοΟν κατά τό δυνατόν τά υφιστάμενα αντικίνητρα διά τάς έπιθυμητάς 
""' """ ι. ' ; " — 

1. Τά προτεινόμενα μέτρα αναφέρονται γενικώτερον εις τά ακίνητα 
καί δέν περιορίζονται πάντοτε εις τήν κατοικίαν. 
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οικιστικάς επενδύσεις (ήτοι τάς επενδύσεις εις "κοινωνικάς κατοι

κίας", τάς οικιστικές επενδύσεις εις άναπτυσσομένας καί εθνικής 

σημασίας περιοχάς κ.λπ.) . Πέραν τούτου, μία όρθολογικωτέρα φορο

λογική πολιτική θα ήδύνατο δια .της δημιουργίας σχετικών κινήτρων 

να συμβολή ουσιωδώς ε ις τήν πραγματοποίησιν των στόχων του Προγράμ̂ -

ματος εις τ<5ν τομέα της κατοικίας καί της πολεοδομικής οργανώσεως. 

Βασικόν πάντως μέτρον πού πρέπει να ληφθ?) είναι η άπόδο-

σις ενός σημαντικοϋ τμήματος εσόδων εκ της ανωτέρω φορολογίας των 

ακινήτων εις τους 'Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοικήσεως προς έφαρ-

μογήν τών σχεδίων πόλεως >cai έκτέλεσιν των απαιτουμένων έργων υπο

δομής, διά* τήν βελτίωσιν των συνθηκών ζωής εις τους οικισμούς.. Αι 

προτεινόμενοι αναμορφώσεις, δσον άφορδ τους κυριωΐέρους~'από'τούς 

ανωτέρω άναφερθέντας φόρους, έχουν ώς έξης: 

4.5.1 Φόρος εισοδήματος εξ οικοδομών ν 

Τό έπί του-εισοδήματος εξ οικοδομών έπιβαλλόμενον σήμε

ρον τέλος υδρεύσεως 3% (περιφέρεια τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης) 

καί.τό τέλος αποχετεύσεως jfo (περιφέρεια Θεσσαλονίκης) είναι άνα-

λογικόν καί επομένως επιβαρύνει δυσαναλόγως τάς μέσας τάξεις έναντι 

των ανωτέρων· εισοδηματικών τάξεων. Προς τούτο, πρέπει νά'% μέλετη-

θ?) η. σκοπιμότης καθιερώσεως προοδευτικότητος εις τα ώς ανω τέλη 

(συντελεστής 1-3$ αναλόγως του συνολικού εξ οικοδομών εισοδήματος), 

ώστε νά ελαφρυνθη η έπιβάρυνσις τών εχόντων χαμηλά εισοδήματα εξ 

ακινήτων. 
• · ) ' ' . . - . ' · . • • • 

,:; \Η έπί του τεκμαρτού εισοδήματος εξ ιδιοκατοικήσέως ισχύ-" 

ούσα άπαλΛαγή εκ του φόρου'εισοδήματος 36.000 δραχμών έΐησίως, είναι 

σήμερον, ενιαία διά τό σύνολον της χώρας, δι'δλας τάς εισοδηματικάς" 
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κατηγορίας καί Οι'οιονδήποτε αριθμόν μελών της οικογενείας. Πρέ

πει νά εξέταση ή σκοπιμότης διαφορισμου της φορολογικής ταύτης 

απαλλαγές αναλόγως τοϋ αριθμού των μελών της οικογενείας τοϋ φορο

λογουμένου καί επί πλέον της χρησιμοποιήσεως τοϋ διαφορισμοϋ τού

του ως κινήτρου διά τήν ένθάρρυνσιν π.χ. της ιδιοκατοικήσεως εις 

άναπτυσσομένας καί εθνικές σημασίας περιοχάς, εις ώργανωμένας πο-

λεοδομικως ζώνας κ.λπ. 

4.3.2 Φόρος μεταβιβάσεως ακινήτων 

Είναι σκόπιμος γενικώς ή μείωσις εις τό ήμισυ τοΟ υψηλού* 

εν
 ι
Ξλλάδι φόρου μεταβιβάσεως ακινήτων (ενδεχομένη ένσωμάτωσις 

αύτοϋ εις τόν μέλλοντα να εισαχθη φόρον επί της προστιθεμένης αξίας 

δέν αποκλείει τήν καθιέρωσιν χαμηλότερων συντελεστών). 

Είδικώτερον, προκειμένου περί κατοικιών, προτείνεται η 

απαλλαγή, άπό τήν ύποχρέωσιν καταβολής φόρου μεταβιβάσεως κατά τήν 

άγοράν της πρώτης κατοικίας υπό οιουδήποτε νοικοκυριού, δι,'άξίαν 

κατοικίας μέχρι ενός καθοριζομένου ποσοϋ, του υπερβάλλοντος πο

σού" υποκειμένου εις φόρον. *Ξ μείωσις της ανωτέρω επιβαρύνσεως η 

η απαλλαγή, εκτός των άλλων, θά διευκολύνη τήν άπόκτησιν κατοικιών 

περισσότερον προσηρμοσμένων προς τάς εκάστοτε άνάγκας της οικο

γενείας (η̂ τοι αναλόγως προς τόν αριθμόν μελών κ.λπ.), θά διευκο

λύνη τήν κινητικότητα τοϋ πληθυσμοϋ προς έξεύρεσιν καταλληλοτέ-

ρας απασχολήσεως η πολεοδομικοί περιβάλλοντος κ.λπ. 'Επίσης θά 

διευκολύνη τήν έναλλαγήν τών χρήσεων γης, αναλόγως των παρουσια

ζομένων αναγκών εις τήν οικονομίαν καί των εξελίξεων εις τάς λει

τουργίας τή*ς πόλεως. Ούτω, ò υψηλός φόρος μεταβιβάσεως δέν θά 

αποτελη* πλέον άνασταλτίκόν παράγοντα εις περιπτώσεις επιθυμίας 
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του νοικοκυριού δι'άλλαγήν κατοικίας προς βελτίωσιν των συνθη

κών διαβιώσεως αύτου. Συγχρόνως, η άξια τ?)ς κατοικίας, διά των 

διαδοχικών αλλαγών θά* πρέπει, θεωρητικώς τουλάχιστον, να με ι συρ

τοί ι και ώς εκ τούτου θά είναι δυνατόν, διά τοϋ τρόπου αύτοϋ, εις 

^ύρύτ^ηα στρώματα του πληθυσμού νά* κατοικούν ύπό συνθήκας ικανο

ποιητικές . ©ά πρέπει βεβαίως νά ληφθη συγχρόνως πρόνοια, ώστε 

η απαλλαγή άπο του φόρου μεταβιβάσεως κατά την άγοράν της πρώτης 

κατοικίας νά μη διευκολΰνη εικονικάς πωλήσεις ακινήτων μεταξύ' 

συγγενή' με σκοπόν τήν αποφυγήν πληρωμής φόρου κληρονομιών, δω

ρεών , προικών κ.λπ. 

Έ ως ανω άναμόρφωσις αποτελεί τον μακροχρονιώτερον στ<$-

χον. Βραχυχρονίως όμως πρέπει αι άπαλλαγαί άπό τοϋ φόρου μεταβι

βάσεως ακινήτων, αι οποιαι ισχύουν σήμερον δι'ώρισμένας προστα-

ν.υομενας κατηγορίας πολιτών (άφορολόγητον δριον μέχρι 600.000 

δρχ. προκειμένου περί κατοικιών δημοσίων υπαλλήλων, δικαιούχων 

'Εργατικός Κατοικίας κ.λπ.) , νά επεκταθούν καί εις αλλάς κατηγο

ρίας των άσΟ-ενεστέρων εισοδηματικών τάξεων, έχουσ&ν ηύξημένας 

άνάγκας στεγαστικής συνδρομής (π.χ. άγρόται, δικαιούχοι *Υπουρ-

γ~ίου:Κοινωνικών Υπηρεσιών κ.λπ.) ώς προτείνεται εις τήν προηγου-

μένην παράγραφον 4.2.1,1ε περί φορολογικών απαλλαγών καί λοιπών 

οιοΐ';4θ>:ύνσεων. · Τούτο αποβλέπει εις τήν αμβλυνσιν των υφισταμέ

νων ανισοτήτων αλλά καί εις τήν ασκησιν κοινωνικής καί αναπτυ

ξιακής πολιτικής; 

Τέλος, προτείνεται ή.κατάργησις τοϋ φόρου μεταβιβάσεως.-

έπΓ. τη- αξίας του μεταβιβαζομένου ποσοστοΟ οικοπέδου (ήτοι ή · 
:,Οιτ.λή μεταβ(βασις') κατά τήν άγοράν διαμερίσματος εις πολυκατοι-

κίαν) ω"; επιβαρύνουσα ασκόπως τόν άγοραστήν. 
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4.3.3 Φόροι αδείας οικοδομής καί λοιπαί επιβαρύνσεις 

*Η έπιβάρυνσις εκ τοο συνόλου τών φόρων καί εισφορών κατά 

τήν άνέγερσιν οικοδομές, καί εί,δικώτερον κατοικιών, αντιστοιχεί εις 

ποσοστών 24/£ περίπου επί του κόστους κατασκευής του ανεγειρομένου 

ακινήτου (μή υπολογιζόμενων των επιβαρύνσεων εκ του φόρου μεταβιβά-

σεως κ . λ π . ) , ^Tot γενικώς ευρίσκεται εις ύψηλόν έπίπεδον.» 

Πρέπει νά εξετασθώ ή σκοπιμότης κατηργήσεως ή μειώσεως 

ωρισμένων εκ τών φόρων τούτων καί των συναφών επιβαρύνσεων. 'Εκ 

παραλλήλου, η καθιέρωσις μειωμένων συντελεστών δια τήν άνέγερσιν 

κοινωνικών κατοικιών καί εν γένει οικοδομών είς άναπτυσσομένας 

καί εθνικής σημασίας περιοχάς, εις ζώνας ένεργοΟ πολεοδομίας κ.λπ., 

θα άπετέλει κίνητρον δια τή*ν πραγματοποίησιν πολλαπλών επιδιώξεων 

καί στόχων του.Προγράμματος Αναπτύξεως. 

4.3.4 Φόρος ακινήτου περιουσίας 

Η καθιέρωσις παρ'ημιν υψηλοί) αφορολογήτου ορίου, εκ 10 εκατ. 

δρχ. κατά" οίκογένειαν, £χέι προς τό παρόν ως συνέπειαν τήν ύπαγω-

γήν είς τόν φόρον ακινήτου περιουσίας μικροϋ αριθμοί φορολογουμένων. 

Συνεπεία τούτου είναι περιωρισμέναι αι άνακατανεμητικαί επιδράσεις 

τοΟ φόρου, ή μέσφ αύτου καταπολέμησις τη*ς φοροδιαφυγές καί ή αντλη-

σϊς φορολογικών εσόδων υπό τοο Δημοσίου, τά* όποια θά ητο δυνατόν 

να διατεθούν διά'τήν βελτίωσιν τών συνθηκών κατοικίας καί πολεοδο

μικές οργανώσεως. Θεωρείται όμως δτι λόγω της συνεχιζόμενης ανόδου 

τών τιμών τών ακινήτων ò αριθμός τών φορολογουμένων πού θά ύπάγων-

ται ε ις τήν φορολογίαν ακινήτου περιουσίας θα αύξάνη σταθερώς 

κατ έτος,καθώς καί ή αξία τών δηλουμένων ακινήτων. Προς τούτο, 

τό άφορολόγητον δριον δύναται νά* παραμείνη ε ις τό αυτό υψος κατά 
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τήν προσεχή περίοσον;"θά~'πρέΊΐεΐ'*σμως~νά καταβληθη-προσπάθεια δια 

τόν άκριβη προσδιορισμόν της αξίας των ακινήτων Καί· τήν έπισήμαν-

σιν των περιπτώσεων τών μη δηλουμένων ακινήτων. Ή προτεινομένη 

βελτίωσις τών συνθηκών ελέγχου καί βεβαιώσεως του φόρου τούτου 

θά δημιουργήση ëooôa τά οποία θά αναπληρώσουν εν μέρει την άπώ-

λειαν εσόδων εκ της προτεινομένης μειώσεως τόυ φόρου μεταβιβά

σεως .ακινήτων καί τήν μείωσιν άλλων φόρων καί λοιπών επιβαρύν

σεων' (αδείας- οικοδομής κ.λπ.). Μέρος των εσόδων εκ του φόρου 

ακινήτου περιουσίας πρέπει να διατίθεται δια τήν πραγματοποίη-

σιν τών στόχων του Προγράμματος εις τόν τομέα κατοικίας καί πολεο

δομικές, οργανώσεως. •.·'• s 

4.3.5 Είδικώτεροι φόροι επί των ακινήτων 

Οι φόροι οι όποιοι επιβάλλονται υπέρ των 'Οργανισμών 

Τοπικής Αυτοδιοικήσεως (φόρος ακαλύπτων, χώρων, εισφορά ωφελου

μένων çit της εκτελέσεως έργων, εισφορά επεκτάσεως σχεδίου πόλεως, 

έφ'απάξ,, εισφορά επί ακινήτων λόγω τροποποιήσεως του σχεδίου πό~ 

/:; λεως) -.συνεπάγονται σημαντικά διοικητικά έξοδα βεβαιώσεως καί εισ

πράξεως, άπώλειαν χρόνου διά τους φορολογουμένους καί τάς αρχάς 

„καί-δημιουργούν σοβαράς φορολογικός αμφισβητήσεις. Συνεπείς ·.-. 7 

τούτου, εφαρμόζονται εις μικράν μόνον έκτασιν, εισπράττονται πλημ-; 

,.μελως καί αποφέρουν πολύ χαμηλά φορολογικά έΌοδα. 'Εφ'όσον οι 

φόροι αυτοί κριθούν διατηρητέοι (προς ένίσχυσιν των 'Οργανισμών 

..Τοπικές Αυτοδιοικήσεως κ.λπ.) πρέπει νά διπλασιασθη τό ισχύον 

σήμερον άφορολόγητον δριον, ώστε νά απαλλαγούν οι μικροί'διοκτη-

ται καί νά- μειωθούν τά έξοδα βεβαιώσεως καί εισπράξεως, νά έπι- . 

δΜωχθη δέ πλέον αποτελεσματική εφαρμογή αυτών, ώστε νά αποδώσουν 

έσοδα εις τήν Τοπικήν Αύτοδιοίκησιν. 
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4.4 Εί,δικαί νομοθετικαί ρυθμίσεις 

•/,...>.>·.;-·;· ?Διά τη*ν προωθήσιν των προτεινομένων επιδιώξεων καί στό

χων, τον: προτεραιοτήτων καί προς υλοποίησιν των ανωτέρω προτεινο

μένων μέτρων πολιτικές απαιτούνται νομοθετικαί ρυθμίσεις κατά πε

ρίπτωσιν καί κατά φορείς. 

Συμπληρωματικές προτείνονται υπό των φορέων α ι κάτωθι 

εί,δικαί νομοθετικαί ρυθμίσεις διά τή*ν βελτίωσιν της υφισταμένης 

καταστάσεως εις τον τομέα τής κατοικίας, συμφώνως πρ6ς τάς επιδιώ

ξεις του "Προγράμματος•;.' 

4.4.1 Προτάσεις τροποποιήσεως του Ν.Δ. 1153/72 καί λοιπών 

.διατάξεων περίΚρατικών Προγραμμάτων * 

Προτείνονται τά κάτωθι μέτρα προς βελτίωσιν τοΟ^Ν.Δ. 

"1138/72 καίχλοιπών διαταγμάτων: 

α. ?υνδρομή*,κατά προτεραιότητα, των δικαιούχων στεγάσεως πού 

περιλαμβάνονται εις. το άρθρον 2 του. Ν.Δ. -1138/?2 εις περίπτωσιν .' 

μετακινήσεως των προς εγκατάστασιν εις άναπτυσσομένας περιοχάς ·/• 

(η δπου. εφαρμόζονται αναπτυξιακά προγράμματα) εκτός περιοχής. Π£ω*· 

τευούσης καί Θεσσαλονίκης ώς έξτ^ς: 

των διαμενόντων εις τους Νομούς Αττικές καί Θεσσαλονίκης καί 

ειφικώτερόν αυτών οι όποιοι κατάγονται από τόν Νομόν ε ις τόν 

οποίον εφαρμόζεται πρόγραμμα αναπτύξεως. 

...-: .τ£3ν διαμενόντων ε ι ς τόν κατά περίπτωσιν Νομόν, έφ'δσον έκδη-

λιώσουν ενδιαφέρον διά την μετακίνήσίν των καί έπάνεγκατάστα-

dCv των. εις άναπτυσσομένην πέριοχήν τοΟ αύτοϋ Νομού*. 

1 ...;·,Τ<£ προτεινόμενα μέτρα έβασίσθησαν κυρίως επί εισηγήσεως τών 
κ.κ. Α. ,Ρογκάν καί Δ. Ζαγλανίκη, της> Υπηρεσίας ΟΧκισμοο ταΟ 

' Υπουργείου Δημοσίων "Εργων. 
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Πρδς έφαρμογήν των ανωτέρω προτείνεται νά τροποποιηθούν 

αι παράγραφοι 10, 11, 13 της υπ'αριθ. 930θ/ΐ-6-72 αποφάσεως τοϋ 

υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών μέ θέμα "έγκρισις εφαρμογής προ

γράμματος στεγάσεως 1972 "καί κατά συνέπειαν νά τροποποιηθούν οι 

πίνακες σειράς πρότερα ι <$τητος, προς υλοποίησιν των ανωτέρω. 

Διά των ως. ανω ρυθμίσεων επιδιώκεται ή ένθάρρυνσις της 

επανόδου ώρισμένων κατηγοριών δικαιούχων στεγαστικών δανείων εις 

τάς περιοχάς καταγωγής των (προελεύσεως των) και ή εν μέρει συγκρά-

τησις τοϋ πληθυσμού εντός του Νομού. 

β. Νομοθετική ρΜθμισις δι,ά τή*ν χορήγησιν ατελώς νομίμως αι

τουμένων άδειων ανεγέρσεως βοηθητικών χώρων, μέχρι πενήντα (50) 
2 

μ ε ις τάς παραχωρηθείσας μέ ώργανωμένην δόμησιν κατοικίας εις δ ι

καιούχους άγρότας ή ucci εις τάς ανεγερθεί σας διά τοΟ συστήματος 

της αύτοστεγάσεως κατοικίας υπό* των αυτών ώς ανω δικαιούχων. *Η 

'ίδια ατέλεια θά πρέπει να έπεκταθη καί εις τάς περιπτώσεις αιτή

σεων αγροτών επιθυμούντων τήν έπέκτασιν της κατοικίας των λόγω 

αυξήσεως των μελών τ^ς οικογενείας των, βεβαιούμενης αρμοδίως, 

προς άπδκτησιν της ύπ<5 της παρ. 18 του Ν.Δ. 1276 (ΦΕΚ 206/24-11-73 

Τ. Α. ) καθοριζομένης επιφανείας. Τά ανωτέρω θά εφαρμοσθούν εφ' 

δσον επιτρέπεται τοϋτο υπό τους κατά περίπτωσιν Ισχύοντας ορούς 

καί περιορισμούς δομήσεως %\ του ΓΟΚ. . ••; 

γ . Διά τους άποκατασταθέντας παλαιότερον δικαιούχους ημιαστι

κών καί αστικών "περιοχών,.;του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών 

καί τοϋ ΟΒΚ, τών οποίων ή έπέκτασις τών κατοικιών (διαμερισμάτων) 

λόγω αυξήσεως τών μελών της οικογενείας των, αρμοδίως βεβαιούμε

νης, δέν καθίσταται δυνατή ώς έκ τοϋ είδους της κατοικίας, πρέπει 
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νά αναζητηθώ τρόπος να έπαναποκτήσουν στεγαστικόν δικαίωμα καί νά 

καθιερωθη μειωμένος φόρος μεταβιβάσεως του προς άπόκτησιν νέου 

διαμερίσματος, τό όποιον θά είναι μεγαλύτερον συμφώνως πρ<5ς τάς 

τεχνικάς προδιαγραφάς καί τήν καθοριζομένην άπό τήν παρ. 17 τοο 

Ν.Δ. 1278/73 έπιφάνειαν. 

Τά ανωτέρω συμβάλλουν εις τήν βελτίωσιν των συνθηκών κα

τοικίας καί τήν προσαρμογών των πρ<5ς τάς άνάγκας τών νοικοκυριών 

δικαιούχων προγραμμάτων του Υπουργείου Κοινωνικών 'Υπηρεσιών καί 

του ΟΕΚ. 

δ. Νομοθετική ρύθμισις δια τόν χαρακτηρισμών ως δικαιούχων 

στεγαστικής συνδρομής των αγροτών οι όποιοι είναι κάτοχοι ανεκτής 

παλαιάς κατοικίας, δέν ανήκουν δμως εις την κατηγορίαν των θεομη-

νιοπληκτων, άλλα κατοικούν μεμονωμένως μακράν κάθε οικισμοΟ (διά

σπαρτος πληθυσμός). Τά στεγαστικά δικαιώματα τον κατ'αυτόν τρόπον 

χαρακτηριζομένων ώς δικαιούχων αγροτών νά δύνανται νά μεταφερθούν 

μόνον ε ις εκείνους τους οικισμούς πού θά χαρακτηρίζωνται ώς βιώ

σιμοι ^ "πόλοι ε\ξεως!:, ε ις τόν κατά περίπτωσιν Νομόν, Αι παλαιαί 

κατοικία πού θά διατηρούνται θά 5ύνανται νά χρήσιμο::οιηθοϋν διά 

τήν επαγγελματικών έγκατάστασιν καί τάς άποθήκας τον αγροτών, κα

τά τάς έποχικάς των μεταβάσεις διά τάς γεωργικάς εργασίας. 

ε. "Εκδοσις κοινές αποφάσεως τών *Υπουργών Δημοσίων "Εργων 

καί Κοινωνικών Υπηρεσιών, ή οποία νά αντικαθιστά τήν υπ·'αριθ. 

Ε. 11718/1273/10-5-74 άπόφασιν το0 Γεν. Γραμματέως Υπουργείου 

Δημοσίων "Εργων καί συμπλήρωσις αύτης, ώστε νά είναι δυνατή ή 

ηλεκτροδότησις οικισμών πού μεταφέρονται εξ αιτίας κατολισθήσεων, 

εφ όσον θά υπάρξΐ} βεβαίωσις του Υπουργείου Γεωργίας σχετικώς μέ 
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τήν υπαρξιν γεωργικών εκτάσεων των οποίων η περαιτέρω εκμετάλλευ

σης θά* απαιτούσε ήλεκτρικήν ένέργειαν, δχι όμως αποκλειστικώς διά 

τόν οίκισμόν. 

στ. Προσαρμογή της σχετικής διαδικασίας διά τή*ν διάθεσιν πιστώ

σεων προς έκτέλεσιν έργων υποδομής και κοινωνικού εξοπλισμού εις 

οικισμούς οι όποιοι χαρακτηρίζονται ώς αναπτυσσόμενοι (πόλοι έλ

ξεως) καί εις τους οποίους εγκαθίστανται άγρόται εξ άλλων περιο

χών διά τοϋ συστήματος δανείων αύτοστεγάσεως. Οι οικισμοί αυτοί 

πρέπει να έχουν προτεραιότητα καί ηύξημένην χρηματοδότησιν διά τήν 

έκτέλεσιν των απαραιτήτων συμπληρωματικών έργων υποδομής καί κοι

νωνικοί? εξοπλισμού. 

ζ. Εωδικοποίησις των αποφάσεων του Υπουργείου Δημοσίων "Ερ

γων καί Κοινωνικών * Υπηρεσιών, αι όποιαι άφοροον τον τρόπον κατα

βολής άρωγων είς δικαιούχους θεομηνιοπλήκτων οικισμών, μέ σύγχρο-

νον δνταξιν σχετικών θεμάτων τά όποια έχουν ηδη προκύψει καί πρέ

πει να αντιμετωπισθούν. 

η. Τροποποίησις της υπ'αριθ. Δ 49θ2θ/ΦΕΚ. 329/.1972 Τ·Β. κοι

νής αποφάσεως Υπουργών, προς βελτίωσιν των ελαχίστων επιφανειών 

τών διαμερισμάτων η των αγροτικών κατοικιών ώς κάτωθι: 

i . * διά τήν άγοράν διαμερίσματος είς άστικάς καί ήμιαστικάς 

περιοχάς (παρ. 17 έδαφ. α): 
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_ 

'Αριθμός μελών οικογενείας 'Ελάχιστον μικτόν εμβαδόν (εις"μ. ) 

ίσχϋον 

1 
— 

2-3 

·•» 

W5 
—; 

6·καί 

' προτεινόμενον 

ανω 

1 
2 

• — 

3-4 
m. 

5-6 
— 

7 καί ανω 

Ισχοον 
. 35 
-

50 
-

65 
— 

80 

-

προτεινόμενον 

35 
50 
-

65 
-

80 
— 

90 

" l u Ή παράγραφος 17 έδ. 3θ της ανωτέρω κοινές αποφάσεως" έπ ι-

θυμητόν είναι, όπως εκαστον διαμέρισμα διαθέτη πλήρη έγκατάστασιν 

κεντρχκης θερμάνσεως ή ισοτίμου συστήματος" νά τροποποιηθ?) καί 

νά άντικατασταθη τό "έπιθυμητόν" δια τοο "άπαιτητόν". 

ιιι. διά τήν άνέγερσιν κατοικίας επί ιδιοκτήτου οικοπέδου η 

αγροτικής κατοικίας (παρ. 17 έδ. 4β καί παρ. 18 έδ. α): 

•• • • " ι . ' • — — . - . . . - . — ι -

'Αριθμός μελών οικογενείας 'Ελάχιστον μικτόν εμβαδόν (εις μ. ) 

ίσχϋον προτεινόμενον 
1 
— 

2-4 
-

5-6 
7 καί &νω 

Κατάστημα 

1 
2 
-

3-4 
5-6 
7 καί ανω 

ισχύον 
40 
-

60 
• -

75 
90 

20-25 

προτεινόμενον 
40 

55 • 

— 

70 

85 
100 
20 

Εις περιπτώσεις αγροτικών κατοικιών, οπού συγχρόνως μέ τήν άνεγει-

ρομένην κυρίαν κατοΐκίαν ανεγείρεται καί βοηθητικός χώρος τουλάχι

στον ϊσος προς τό 50$ τη*ς επιφανείας αύτης, θά ητο δυνατόν αί ανω

τέρω προτεινόμεναι έπιφάνειαι νά μειωθοϋν μέχρι 10$. 
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4.5 Κατασκευαί-Τεχνολογία 
_ f i I Ί ì~ ' Ι Ι Τ - Ι Ι 1)1 Ι ΠΙ II Hill] Il W 11 Ι Ι Γ Ι Ι ΐί f* 

Προς βελτίωσιν του τομέως των κατασκευών καί, είδικώτερον, 

της ποιότητος κατασκευής τών κατοικιών καί την συμπίεσιν ή τήν 

συγκράτησιν του υψηλού κόστους κατασκευής της κατοικίας εν σχέσει 

προς τήν ποιότητα, απαιτείται ή ληψις των καταλλήλων μέτρων προς 

έκσυγχρονισμόν καί ένίσχυσιν των κατασκευαστικών επιχειρήσεων καί 

αΰξησιν της παραγωγικότητος αυτών, ώστε να αποκτήσουν κατάλληλον 

μέγεθος, δργάνωσιν καί μεθόδους.εργασίας, ώς καί τόν απαιτούμεν'ον 

μηχανικόν εξοπλισμόν, ώστε, έκτος των άλλων, νά είναι ε ις θέσιν νά* 

αντεπεξέλθουν εις ένδεχόμενον άνταγωνισμόν ομοειδών επιχειρήσεων 

τοο εξωτερικοί^ μετά από τήν ελ>ταξιν της χώρας εις, τήν Εύρωπαϊκήν 

Κοινότητα. 

Είδικώτερον, απαιτείται ή ληψις των κάτωθι μέτρων: 

Καθιέρωσις του πτυχίου τοο έργολήπτου 'Ιδιωτικών "Εργων, 

αναλόγου προς τό πτυχίον του έργολήπτου Δημοσίων "Εργων καί ύπο-

χρέωσις τών εργοδοτών (φυσικών η νομικών προσώπων) νά αναθέτουν 

τή*ν κατασκευήν τών έργων εις έργολήπτας οι όποιοι θά έχουν τό ά-

νάλογον μέ τό μέγεθος καί τήν άξίαν τοϋ έργου πτυχίον. 

Ούτω θα υπάρξη σταδιακή έξυγίανσις τών κατασκευαστικών 

επιχειρήσεων, ώστε νά δύνανται, νά ανταποκριθούν προς τάς συγχρόνους 

άνάγκας-του τομέως τών κατασκευών, ο Οποιος απαιτεί εκτός τών άλ

λων καί όρθήν όργάνωσιν τών εργοταξίων, χρησιν νέων τεχνολογικών 

μεθόδων κατασκευής naC κατάλληλον μηχανικόν εξοπλισμόν, τήρησιν 

τών απαιτουμένων κανονισμών ασφαλείας προς προστασίαν τών εργαζο

μένων, συστηματικήν έπίβλεψιν της εκτελέσεως τών εργασιών κ.λπ. 

- Καθορισμός καί κατοχύρωσις της εφαρμογής τών ενδεδειγμένων 
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ποσοτικών καί ποιοτικών προτύπων καί καθιέρωσις τεχνικών προδια

γραφών κατοικίας αναλόγων προς τάς ύφισταμένας διό: τά δημόσια 

έργα, επί τ$ βάσει τών οποίων θα" εφαρμόζεται ή εν γένει πολιτική 

κατοικίας καί θα κατευθύνωνται οι καθ'οιονδήποτε τρόπον ελεγχό

μενοι υπό τοϋ δημοσίου καί τοϋ τραπεζικοϋ συστήματος πόροι δια 

κατοικίαν. ιΗ τήρησις των ανωτέρω τεχνικών προδιαγραφών πρέπει νά 

είναι υποχρεωτική.καί ε ις τά ιδιωτικά Εργα. 

- Σύνταξις ειδικών κανονισμών δι'ώρισμένα ειδικώτερα τμήματα 

τών κατασκευαστικών έργασιόδν καί τοϋ έξοπλισμοϋ, ώς θερμομονώσεις, 

στ εγανώσε ι ς, εγκαταστάσεις θερμάνσεως καί ανελκυστήρων κ.λπ. 

Βελτίωσις τών συνθηκών ασκήσεως έλεγχου των οικοδομικών 

κατασκευών υπό του* Κράτους καί, εί,δικώτερον, καθιέρωσις τοϋ ποιοτι-

κοϋ ελέγχου τών κατασκευών, ήτοι ελέγχου διά τήν τήρησιν των ως 

ανω τεχνικών προδιαγραφών καί κανονισμών. %0 ποιοτικός έλεγχος δύ

ναται νά διενεργηται ε ις οιονδήποτε οτάδιον τ?}ς κατασκευές. *Ιποχρεω-

τικώς δμως πρέπει νά γίνεται παραλαβή κατά τήν περάτωσιν τοϋ έργου 

καί νά χορηγηται άδεια χρήσεως αύτοϋ υπό των κατά τόπους αρμοδίων 

τεχνικών υπηρεσιών. *Η περάτωσις τοϋ έργου καί είδικώτερον τών κα

τοικιών πρέπει απαραιτήτως νά παρακολούθησαι στατιστικώς (ύπό τών 

αρμοδίων υπηρεσιών καί τη*ς ΕΣΉ2), ώστε εν συνδυασμφ καί μέ τήν πα-

ρακολούθησιν τών εκδιδομένων οικοδομικών άδειων νά ύπάρχη ώλοκλη-

ρωμένη πληροφόρησις επί τών εξελίξεων τοο εκάστοτε αποθέματος κα

τοικιών καί τών χαρακτηριστικών αύτοϋ, διά τάς άνάγκας τοϋ προγραμ

ματισμού καί της διαμορφώσεως της αντιστοίχου πολιτικής. Σημειοϋ-

ται επίσης, δτι η πρόσκλησις ύπό τοϋ ενδιαφερομένου τών αρμοδίων, 

άρχων, διά τήν παραλαβήν τοϋ έργου καί τήν χορήγησιν ττ|ς σχετικής 

αδείας χρήσεως, δύναται νά έξασφαλισθη π.χ. μέ τήν ύποχρέωσιν τοϋ 
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ενδιαφερομένου Ιδιοκτήτου του Ιργου νά προσκομίση είς τους 'Οργα

νισμούς Κοινής 'Ωφελείας (π.χ. ΔΕΗ, ΟΤΕ, ^Εταιρεία Υδάτων κ.λπ.) 

τήν αδειαν χρήσεως, προκειμένου νά έπιτραπη ή σΰνδεσις της οικοδο

μής μέ τά δίκτυα των εν λόγω 'Οργανισμών. 

- Προώθησις της προτυποποιήσεως τον οικοδομικών υλικών (ως 

προς τάς διαστάσεις, τήν άντοχήν, τή*ν σΰστασιν κ.λπ.) καί καθιέρω-

σις ελέγχου της ποιότητος των και των τιμών διαθέσεως αυτών εις 

τή*ν άγοράν. Ειδικώτερον, έλεγχος τιμών είς τά* βασικά οικοδομικά 

υλικά (σίδηρος, τσιμέντα, προϊόντα λατομείου, είδη υγιεινής κ.λπ.) 

naC £γκαιρος άντιμετώπισις των ανελαστικοτήτων της προσφοράς τον 

υλικών αυτών. 'Επίσης, προώθησις της προκατασκευίτς ώρισμένων οικο

δομικών στοιχείων (π.χ. κουφωμάτων, διαχωριστικών πετασμάτων κ.λπ.) 

καί της εν σειρά παράγωγης των προς μείωσιν τ ou κόστους, βελτίωσιν 

της ποιότητος καί ταχυτέραν έκτέλεσιν των εργασιών.. 

- Κατάλληλος έκπαίδευσις καί έξειδίκευσις τοΟ εργατοτεχνικοί? 

προσωπικού τοϋ τομέωςΛτων οικοδομικών κατασκευών καί ειδικώτερον 

των μέσων τεχνικών στελεχών (εργοδηγών) καί άντιμετώπισις τών τυχόν 

ύπαρχουσών στενοτήτων εις τήν άγοράν εργασίας. 'Επίσης, καθιέρωσις 

αδείας ασκήσεως επαγγέλματος τών διαφόρων υπεργολάβων (π.χ. υδραυ

λικών κ.λπ.) , ως καί πιστοποιητικού επαγγελματικές ικανότητος τών 

διαφόρων τεχνιτών της οικοδομής. 

- Προώθησις της θεωρητικής καί έφηρμοσμένης έρεύνης είς τους 

τομείς της τεχνολογίας δομικών κατασκευών καί δομικών υλικών. Έ ν ί -

σχυσις υφισταμένου ή δημιουργία Ειδικού Κέντρου Δομικών 'Ερευνών 

καί διασύνδεσις αύτοϋ προς τή*ν άρμοδίαν κεντρικήν διοίκησιν επί 

θεμάτων κατοικίας καί κατασκευών, προς αντίστοιχα ερευνητικά κέντρα 

τοϋ εσωτερικού (ως π. χ. τό'ΕΜΠ) καί του εξωτερικοί, προς τό Τεχνιχόν 
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'Επίμελητήριον 'Ελλάδος κ.λπ. ϋειραματικαί εφαρμογαί των ως ανω 

ερευνών δύνανται να πραγματοποιούνται εις πρότυπα συγκροτήματα κα

τοικιών (π.χ. εις ζώνας ενεργού πολεοδομίας κ.λπ.) , οπού δύνανται 

να εφαρμοσθούν νέαι τεχνολογικάί μέθοδοι κατασκευής καί νέα υλικά, 

προς μελέτην του κόστους κατασκευής, ελεγχον των μεθόδων, δόκιμα-

σίαν τον υλικών κ.λπ. (ί'δε εν συνεχεία παραγρ. 4.β). 

'Απαραίτητος προϋπόθεσις διά τήν έπιτυχίαν των ανωτέρω 

μέτρων πολιτικές, είναι ή βελτίωσις της ποιοτικές στάθμης των μελε

τών Ιδιωτικών έργων, ai οποία ι εις τήν περίπτωσιν κυρίως των κατά-

σκευών κατοικιών χαμηλοϋ* καί μέσου κόστους είναι σχεδόν ανύπαρκτοι, 

διότι τό διατιθέμενον ε ις τήν πραξιν διά μελετάς ποσοστόν επί της 

συνολικές δαπάνης του έργου είναι εξαιρετικώς χαμηλόν. Ούτω, αι 

μελέται καλύπτουν στοιχειωδώς τάς τυπικάς μόνον προϋποθέσεις διά 

τήν Εκδοσίν αδείας οικοδομής καί γίνονται ως επί τό πλείστον υπό 

άναρμοδίων προσώπων, μέ αποτέλεσμα τήν συνήθως χαμηλήν αισθητικών 

καί κατασκευαστικήν ποιότητα οικοδομών καί περιβάλλοντος. 

Τέλος, απαιτείται οριστική άνασύνταξις, απλούστευσις καί 

εκσυγχρονισμός τ ou Γενικού* Οικοδομικοί) Κανονισμού (roiC), ò οποίος 

πρέπει νά άποτελ?) πλαίσιον πού νά επιτρέπη καί νά διευκολύνη τήν 

δημιουργικήν άναζήτησιν καί έφαρμογήν συγχρόνων απόψεων περί κα

τοικίας καί πολεοδομικού περιβάλλοντος καί τήν προσαρμογών των 

μορφΟν προς τά τυχόν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των διαφόρων περιο

χών 1% χώρας. 

4.6 Ειδικά μέτρα προς άντιμετώπισιν της πλήρους εντάξεως της χώρας 

ε ις τήν Ευρωπαϊκήν Κοινότητα 
. ιι Ί in « Ί • H ιι W i m il ΙΓι ι Γι 

*Ωρισμένα άπό τά μέτρα τά προτεινόμενα εις τά προηγούμενα 

κεφάλαια περί μέτρων πολιτικής καί θεσμικών αλλαγών αναφέρονται καί 
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είς τήν άντιμετώπισιν ενδεχομένων επιπτώσεων επί του τομέως κατοι

κίας καί του κλάδου των κατασκευών εκ της εντάξεως της χώρας είς 

τήν Ευρωπαϊκών Κοινότητα. 

Κατωτέρω, προτείνονται ώρισμένα είδικώτερα μέτρα προς συμ-

πλήρωσιν των προηγουμένων: 

- "Ιδρυσις, είς τά πλαίσια του προτεινομένου κεντρικοϋ φορέως οι

κιστικής πολιτικής, ειδικού τμήματος μέ αρμοδιότητας σχετιζο-

μένας μέ τήν παρακολούθησιν των εξελίξεων του τομέως κατοικίας 

είς τάς χώρας της ΕΟΚ καί των προβλημάτων τα όποια ενδεχομένως 

θα* προκύψουν εκ της εντάξεως τ?)ς χώρας, ως καί μέ τάς συναφείς 

υποχρεώσεις πού πρέπει νά αναληφθούν. Διασύνδεσις τ ou ανωτέρω 

τμήματος μέ τήν άρμοδίαν ύπηρεσίαν ΕΟΚ του Υπουργείου Συντο-

.. νισμου καί Προγραμματισμοί), πρός διασφάλισιν της εκατέρωθεν · 

. ενημερώσεως καί του συντονισμού των ενεργειών. ·.,... 

- Ένίσχυσις της περιφερειακής αναπτύξεως μέσω προγραμμάτων εγκα

ταστάσεως παλιννοστούντων εργαζομένων είς άναπτυσσομένας καί 

παραμεθορίους περιοχάς (άγροτικάς η άστικάς) καί συντονισμός 

των σχετικών μέτρων των λαμβανομένων προς τόν σκοπόν αυτόν υπό 

της ΞΤΒΑ καί της ΕΚΤΕ. 'Επειδή μικρόν μόνον ποσοστόν των παλιν

νοστούντων εργαζομένων (περίπου &/ο) κατευθύνεται προς έξηρτη-

μένην έργασίαν, η κατοικία καί ή επαγγελματική άπασχόλησις πρέ

πει νά χρησιμοποιηθοον ώς ισχυρά κίνητρα δια τόν προσανατολισμόν 

των παλιννοστούντων είς άναπτυσσομένας κ.λπ. περιοχάς (εκτός 

περιοχής Ιϊρωτευούσης καί Θεσσαλονίκης). --Προς τούτο, τά ληφθη-

σόμενα μέτρα προς έγκατάστασιν αύτων πρέπει· νά είναι τά-έξης: 

1. "Ιδε εκθεσιν Ι* Μάκρη του ^Υπουργείου 'Απασχολήσεως, Φεβρουάριος 
-· 1976. 
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α. Χορήγησις στεγαστικοϋ δανείου ύπό ευνοϊκούς ορούς καί έξα-

σφάλισις καταλλήλου κατοικίας άπό απόψεως ποιότητος, μεγέθους, ανέ

σεων καί λοιπών εξυπηρετήσεων. 

β. Παραχώρησες, κατά προτεραιότητα ε ι ς τους πάλιννοστόΡντας, 

τον εμπορικών καί βιοτεχνικών καταστημάτων εξυπηρετήσεως διαφόρων 

αναπτυσσομένων περιοχών η νέων οίκιστι,κων μονάδων, δημιουργούμενων 

π.χ. βάσει προγραμμάτων της ΕΚΤΕ̂  της ΕΤΒΑ, της υπό ίδρυσιν ΔΕΠΟΣ 

κ.λπ. :.:....-.__....... 

Εις τά πλαίσια της αναδιαρθρώσεως καί τοϋ έκσυγχρονισμοϋ 

των μελετητικών καί κατασκευαστικών φορέων καί τον οικοδομικών '•'-•• 

επιχειρήσεων, άπαιτοϋνται: 1 -

α. Ευρεία ένημέρωσις αύτων επί τον τεχνολογικών κ.λπ. εξε

λίξεων εις τους συναφείς τομείς. 

β. Μετεκπαίδευσίς των κρατικών υπαλλήλων εις τάς τεχνολιγικάς 

εξελίξεις τοϋ κλάδου τών κατασκευών καί τάς συγχρόνους όργανωτικάς 

μεθόδους. 

γ. /Εκσυγχρονισμός τ^ς νομοθεσίας των κατασκευών. 

δ. Προώδησις των διμερών διακρατικών συμφωνιών τεχνικές συνερ

γασίας« 

-*. Εκπόνησις μελετών επί τον ενδεχομένων επιπτώσεων εις τόν τομέα 

τί̂ ς κατοικίας εκ τ?)ς εντάξεις τ?ίς χώρας εις τήν ΕΟΚ καί ε ίδ ι-

κώτερον: 

α. 'Εκ της καταργήσεως τον δασμών. 

β. Εκ τη*ς ελευθέρας διακινήσεως κεφαλαίων καί εργασίας. 
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γ. 'Εκ των υποχρεώσεων προσαρμογής της χώρας προς βασικάς αρ

χάς καί υποχρεώσεις των χωρών*μελών. 

δ. 'Εκ της ενδεχομένης πιέσεως προς άπόκτησιν μονίμου η' ήμιμο-

νίμου (εξοχικές) κατοικίας η γης υπό αλλοδαπών εις τήν χώραν καί 

των διαφόρων δυνατών μορφών κατοχής της κατοικίας ('ιδιοκτησία, 

συνιδιοκτησία, ένοικίασις, ανταλλαγή* κ»λπ.). 

4*7 Προτάσεις βασικών μελετών καί ερευνών 

: Δια τήν προώθησιν των μακροχρονίων επιδιώξεων καί έπίτευ-

ξιν των στόχων τοο Προγράμματος εις τόν τομέα της κατοικίας, ως 

καί δια τήν βελτίωσιν της πληροφορήσεως καί της εμπειρίας εις θέ

ματα κατοικίας απαιτείται ή διενέργεια βασικών μελετών καί ερευνών 

εκ τών οποίων ως κυριώτεραι προτείνονται αι ακόλουθοι: 

- Έπέκτασις μελέτης 'Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών 'Ερευνών επί 

-. της στάσεως καί τών επιθυμιών, τών κατοίκων, ώς· προς τήν.κατοι-· 

κίαν καί τό περιβάλλον αύτης, ώστε νά περιλάβη δλας τάς κατη

γορίας τών κρατικών προγραμμάτων καί της ιδιωτικής πρωτοβουλίας 

καί είδικώτερον τά αποτελέσματα της στεγάσεως μέσω τοϋ συστή-

··••'•. ματος τών στεγαστικών δανείων. f ' · 

- Μελέτη διερευνήσεως τη*ς συνθέσεως τοϋ κόστους της κατοικίας κα-̂ -

τά τους διαφόρους παράγοντας διαμορφώσεως αύτου* (οικόπεδον, υλν-

• κά, εργασία, υποδομή, όργάνωσις, τεχνολογία, φόροι ηαζ εισφοραί, 

επιχειρηματικόν κέρδος κ.λπ.). 

- Μελέτη διερευνήσεως του κόστους της συνοδευτικές υποδομής τη*ς 

κατοικίας (έργα πόλεως, κοινωφελείς ύπηρεσίαι κ.λπ.)· 

- Συγκριτική μελέτη ζωνών κατοικίας εις διαφόρους Εύρωπαϊκάς χώρας 

(άριστον μέγεθος, σΰνθεσις, κόστος, όργάνωσις, διαχείρισις κ.λπ.). 
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Χρηματοδότησις τ^ς κατοικίας εν Ελλάδι καί επιπτώσεις επί 

του χωροταξικοΟ, πολεοδομικοί, κοινώνικοϋ καί οικονομικού 

πεδίου. Δυνατότητες καί προοπτικάί. 

Θεσμίκόν καί διοικητικών πλαίσιον μελέτης, λήψεως αποφάσεων 

καί εφαρμογές επί θεμάτων κατοικίας. 

Μελέτη διερευνήσεως των εξελίξεων εις τό μέγεθος, τήν σύνθε-

σιν καί τά λοιπά χαρακτηριστικά του έλλ$»νικοο νοικοκυριού κατά . 

περιοχάς. % 

Μελέτη διερευνήσεως τοο οικογενειακού εισοδήματος (εισοδήματος 

νοικοκυριού), της συνθέσεως των δαπανών'καί είδικώτερον τής 

δαπάνης δια κατοικίαν καί των σχετικών εξελίξεων. 

Μελέτη της κινητικότητος τοϋ έλληνικοϋ πληθυσμοϋ (επαγγελμα

τικές, κρίνωνικης, γεωγραφικής) καί των επιπτώσεων της ε ις τήν 

κατοικίαν. 

Μαθηματικά υποδείγματα διερευνήσεως των αναγκών, της ενεργού* 

ζητήσεως καί τ?)ς προσφοράς εις τόν τομέα της κατοικίας. Συγ

κριτική μελέτη καί εφαρμογή αναλόγων υποδειγμάτων εις τήν 

χωράν. 

Διερεύνησις κατά περιοχάς των τοπικών υλικών, άξιολόγησις αυ

τών καί δυνατότητες χρησιμοποιήσεως των. 

Σύνταξις αρχιτεκτονικών καί κατασκευαστικών προτύπων, κατοικίας. 

Είδικώτερον, σύνταξις προτύπων καί τεχνικών προδιαγραφών δο

μικών υλικών (νέα υλικά καί συμπεριφορά αυτών, παραδοσιακά υλι

κά καί προσαρμογή των εις συγχρόνους μεθόδους κατασκευές), δο

μικών στοιχείων, μεθόδων κατασκευής, μονώσεων (θερμότητος, 

%ου) κ.λπ. 
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Μελέτη επί της βιομηχανικής δομήσεως εν *Ελλάδι. Δυνατότητες " 

καί προοπτικαί εφαρμογής διαφόρων-τύπων και μεθόδων προκατα-

σκευης καί τυποποιήσεοος εις τήν χώραν, συναρτήσει των τοπικών 

συνθηκών αναφερομένων εις τα παραγόμενα υλικά, τους τρόπους 

ζωής, τό καθεστώς ιδιοκτησίας, την δομήν τών οικοδομικών επι

χειρήσεων κ.λπ. 

Συστηματική απογραφή τον απασχολουμένων εις τάς κατασκευές 

καί είδικώτερον τάς οικοδομικάς (μελετηταί, κατασκευασταί, 

εργοδηγοί, τεχνίται κατά ειδικότητας κ.λπ.). 'Επισήμανσις 

τών εμφανιζομένων ελλείψεων Ιί στενοτήτων εις τήν άγοράν εργα

σίας . 

Διερεύνησις τρόπων ουσιαστικής συμμέτοχης των 'Οργανισμών Το

πικής Αυτοδιοικήσεως καί λοιπών τοπικών φορέων εις άποκεντρω-

μένον σύστημα: φορέων έρεύνης, σχεδιασμού καί εφαρμογής οικιστι

κών προγραμμάτων. 

Μεθόδευσις διαδικασιών πληροφορήσεως καί συμμέτοχης τοϋ τοπικού 

πληθυσμοί καθ'δλας τάς φάσεις καί στάδια εκπονήσεως καί εφαρ

μογής οικιστικών προγραμμάτων, προς ασκησιν της ατομικής ευθύ

νης εντός τών πλαισίων των συλλογικών συμφερόντων του τοπικοϋ 

κοινωνικού συνόλου. 

Ειδικαί κοινωνιολογικαί μελέται κατά χαρακτηριστικάς περιοχάς 

κατοικίας(ώργανωμέναι περιοχαί εντός σχεδίου καί περιοχαί αύ- " 

θαιρέτων εις μεγάλας πόλεις, προβλήματα κατοικίας ε ις μικράς 

πόλεις εν στασιμότητι, αναπτυσσόμενοι καί φθίνοντες αγροτικοί 

οικισμοί κ.λπ.). 

Αι ανωτέρω μελέται δύνανται νά εκπονηθούν εις τά πλαίσια 
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υφισταμένων ερευνητικών ιδρυμάτων, των Α. Ξ. Ι . , τοο Τεχνικοϋ 'Επι

μελητηρίου 'Ελλάδος καί τών Συλλόγων τών Τεχνικών, των Διευθύνσεων 

Μελετών Τραπεζικών 'Ιδρυμάτων, αλλά καί εις τα πλαίσια ιδιωτικών 

γραφείων μελετών η' ειδικών εταιρειών ερευνών καί μελετών. Πολλάί 

από τά*ς ανωτέρω μελετάς άπαιτοϋν σύστασιν διεπιστημονικών ερευνη

τικών ομάδων, ώστε νά καλύπτωνται οι διάφοροι επί μέρους τομείς 

έρεΰνης. Θά ?)το επίσης σκόπιμον νά καταβληθη προσπάθεια άποκεντρώ-

σεως ώρισμένων εκ τών ανωτέρω μελετών εις περιφερειακά κέντρα, δπου 

υφίστανται τ̂ δη σχετικαί δυνατότητες (Πανεπιστημιακαί σχολαί, περι

φερειακά τμήματα 'Επιμελητηρίων, ιδιωτικά γραφεία μελετών), προς 

διεύρυνσιν τη*ς ερευνητικές συμμετοχές καί διάδοσιν, εμπλουτισμών 

καί άνταλλαγήν τ?|ς σχετικής εμπειρίας. Αι προτεραιότητες καί αι 

διαδικασία ι εκπονήσεως τών μελετών αυτών θα πρέπει νά καθορισθούν 

ύπό τών αρμοδίων φορέων του* Δημοσίου, τών ενδιαφερομένων -Οργανι

σμών κ.λπ. 

4.8 Πρότυποι πειραματικάί ζώναι κατοικίας 

Προς βελτίωσιν τών συνθηκών κατοικίας ηαί εν δψει τί)ς ένερ-

γοποιήσεως δημοσίων καί ιδιωτικών φορέων προς τήν κατεύθυνσιν της 

κατασκευές κοινωνικών κατοικιών, καθίσταται αναγκαία, παραλλήλως 

προς τήν προώθησιν τών σχετικών θεωρητικών ερευνών, καί ή δυνατό-

της πειραματικών εφαρμογών εις συγκεκριμένα προγράμματα προτύπων 

ζωνών κατοικίας. Διά τΨ\ς τοιαύτης πειραματικής εφαρμογές θα* ανα

ζητηθούν τά καταλληλότερα διοικητικά καί οργανωτικά σχήματα εφαρ

μογές (φορείς κ.λπ.) καί τό εν γένει θεσμικδν πλαίσιον διά τή*ν 

μελέτην, κατασκευήν, διαχείρισιν καί συντήρησιν τών Εργων, θά έλεγ

χ α η οίκονομικότης, οι τρόποι χρηματοδοτήσεως, ως καί ο τρόπος 

κατοικήσεως (Ιδιοκατοίκησις, ένοικίασις), θά διερευνηθούν αι κοινω-
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νικαί απόψεις (σύνθεσις τών "νοικοκυριών", κοινωνική σύνθεσις τών 

κατοίκων κ.λπ.), θά δοκιμασθούν.νέοι τύποι, μορφαί καί συνδυασμοί 

κατοικίας καί περιβάλλοντος, νέαι τεχνολογικαί μέθοδοι καί υλικά 

κατασκευής, ως καί ή καταλληλότερα ποσοτική καί ποιοτική σύνθεσις 

τη*ς συνοδευτικής υποδομής .(τεχνικής καί κοινωνικής). 'Εξ. άλλου, 

θά άναζητηθη ή καταλληλότερα μεθόδευσις της ένεργοϋ συμμέτοχης των 

'Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, ώς καί ή ένημέρωσις καί συμμε

τοχή των κατοίκων εις τά* διάφορα στάδια της μελέτης καί εφαρμογές 

τον προγραμμάτων. 

Τήν πρωτοβουλίαν διά τήν προώθησιν τοιούτων προτύπων πει

ραματικών ζωνών κατοικίας θά άναλάβη κατ'αρχήν δημόσιος φορεύς (π.χ. 

τόΛϊπουργειον Δημοσίων "Εργων, ò 'Οργανισμός 'Εργατικής Κατοικίας, 

fi ή ΔΕΠΟΣ κ.λπ. ) καί θά ιδρύση τοιαύτας ζώνας, εϊτε ανεξαρτήτους, 

εϊτε εις τά πλαίσια τών ως ανω κρατικών προγραμμάτων κατοικίας τοΟ 

^Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών, τοϋ ΟΕΚ, λοιπών προγραμμάτων δια

φέρων δικαιούχων (ώς π.χ. δημόσιοι υπάλληλοι, τραπεζικοί, κ.λπ.), 

έν συνεργασία προς τους 'Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοικήσεως καί λοι-

πους τοπικούς φορείς. 

Ούτω, προτείνεται να ιδρυθούν εντός τη*ς περιόδου τοϋ Προ

γράμματος, άνά μία τοιαύτη..ζώνη άστικοϋ καί αγροτικού τύπου εις 

άναπτυσσομένας περιοχάς, ώστε νά χρησιμεύσουν καί ως πλαίσια ανα

φοράς εις τήν ίδιωτικήν έπιχειρηματικήν πρωτοβουλίαν καί ώς εμπλου

τισμός τών υφισταμένων αντιλήψεων ώς προς τρύς τρόπους καί τάς συν-

θήκας κατοικίας. 'Επίσης, δέον δπως ίδρυθη ανάλογος πρότυπος πεΐρα~ 

ματική ζώνη εξοχικών κατοικιών είς τήν εύρυτέραν περιφέρειαν ττίς 

περιοχής Πρωτευούσης, λαμβανομένης υπ'δψιν της σημασίας τήν οποίαν , 

ίχει ή ορθολογική άνάπτυξις τ?)ς δευτέρας κατοικίας είς τήν περιοχήν 

ταύτην. 
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5. ΣΧΕΔΙΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ TOI ΤΟΜΞΩΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 

ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟΝ 1976-80 

Προς ύλοποίησιν των"επιδιώξεων καί στόχων του* Προγράμματος 

καί τΩν προτεινομένων μέτρων -πολιτικής, τό Πρόγραμμα Αναπτύξεως 

τοϋ τομέως τ % κατοικίας δια τήν περίοδον 1976-80 προτείνεται νά 

διαμορφωθη ως ακολούθως: 

5.1 Προγράμματα κατοικίας δημοσίων φορέων διά τήν περίοδον 

1976-80 

5.1.1 Πρόγραμμα κατοικίας αρμοδιότητος 'Υπουργείου Κοινωνικών 

.-.'-· /Υπηρεσιών .. ...:.::.L.....-..;. 

5· 1 · 1 · 1 Πρόγραμμα στεγαστικών δανείων (στεγαστικά δά

νεια τοο Ν. Δ. 1138/72 μέσω της ΕΚΤΕ 

Δι,ά τοΰ προγράμματος αύτοϋ προβλέπεται ή στεγαστική άπο-

κατάστασις 55.650 δικαιούχων οικογενειών υπαγομένων εις τά στεγα

στικά προγράμματα αρμοδιότητος του* Υπουργείου Κοινωνικών ^Υπηρε

σιών. 0 αριθμός αυτός αναλύεται κατά κατηγορίαν δικαιούχων στε

γάσεως ώ<» έξης: 

α. 'ΕΚ διαφόρων νομών της χώρας 

1) Θεομηνιόπληκτοι 38ΐ250 

2) Παραπηγματοϋχοι κ.λπ. δικαιούχοι 

Ααϊκης Κατοικίας , 4.500 

,3) Παλαιοί πρόσφυγες 3.5QO 

Σύνολον 46.250 

1. 'Επί τ$ βάσει στοιχείων παρασχεθέντων υπό των καθ'έκαστα φορέων. 
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'Απαιτουμένη δαπάνη 8.667 εκατ. δρχ., εξ ων προβλέπεται έκταμίευσις 

κατά την 5ετίαν ποσού 7·274 εκατ. δραχμών. 

β.
 ;
Ξκ τών παραμεθορίων νομών (Θράκης καί Νήσων Ανατ. Αιγαίου) 

1) βεομηνιδπληκτοι , 1.400 

2) ΠαραπηγματοΟχοι κ.'λπ. δικαιούχοι 

Λαϊκής Κατοικίας 500 

.. Σύνολον ' t . 9.00 

'Απαιτουμένη δαπάνη 575 εκατ. δρχ. έκταμιευθησομένη εξ ολοκλήρου 

κατά τη'ν πενταετίαν. 

γ. 'Εκ των νομών Αιτωλοακαρνανίας καί Βοιωτίας ετών 1972-76 

ΐ) Θεομηνιόπληκτοι, • 7·500 

(Έξ ων 3.300 νέαι κατοικίαι καί 4.200 έπισκευαί) 

'.Απαιτουμένη δαπάνη 1.375 εκατ. δρχ. έκταμιευθησομένη εν 

τ® συνόλω κατά τήν πενταετίαν 1976-80. ;/>·.. . 

Εις τδ*ν ως ανω αριθμόν περιλαμβάνονται οι κατά τήν χρο

νικών περίοδον 1972-76 πληγέντες εκ θεομηνιών των ως ανω νομών καί 

2,213 οικογένει,αι, δικαιούχοι στεγάσεως, έτερων 10 νομών της χώρας. 

0 υπολογισμός εν γένει των ανωτέρω δαπανών εΤένετο μέ μέ

σον υψος στεγαστικού δανείου 183.000 δρχ. δι'έκάστην στεγαζομένην 

οίκογένειαν. 

Μέ βάσιν τ<5 διά τό έτος 1977 ύπολογισθέν ποσόν τον 1.703 

εκατ. δρν,^.,καθωρίσθη ή κατ'ε*τος προσαύξησις τοϋ έγκριθησομένου ύπό 

της Νομισματικής 'Επιτροπής ποσού προς άποοοχήν νέων αιτήσεων δ ι

καιούχων στεγάσεως κατά 350 περίπου εκατ. δραχμών. ' * 
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Ούτω,, η κατ'έτος απαιτουμένη δαπάνη κατά τή*ν περίοδον 

1976-80 προβλέπεται ως έξης: 

Πίναξ 15 

'Απαιτουμένη δαπάνη προγράμματος στεγαστικών δανείων 

(είς εκατ. δρχ., 
εις τρεχο&**ς τιμάς) 

"Ετος 

1976 

1977 

1978 

1979 . 

1980 

Σύνολον 
1976-80 

Απαιτουμένη 
δαπάνη 

1.666 

1.703 

2.052 

2.415- ; 

2.781 

10.617 

'Εκταμίευσις. 

975 

1.529 

1.891 

2.232 

2.597 

9.224 

'Επιδοτήσεις εκ δημο
σίων επενδύσεων 

1 

100 

215 

238-

323 

380 

.256 

"Ητοι, τ<5 σύνολον της απαιτουμένης δαπάνης διά τή*ν στε

γαστικών άποκατάστασιν τον 55.650 δικαιούχων οικογενειών τη*ς πε

ριόδου 1976-80 ανέρχεται εις 10.617 εκατ. δρχ. μέ έκταμιευθησό-

μενον ποσόν 9.224 εκατ. δρχ. καί ύπόλο.ιπον προς έκταμίευσιν μετά 

τή*ν 31.12.1980, διά τό*ν αυτόν αριθμόν δικαιούχων, εκ 1.393 εκατ. 

δ ρ α χ μ ώ ν . • .'·»." . 

Πέραν του έκταμιευ-θησομένου ποσοϋ* των 9.224 εκατ. δρχ. 

μέσφ ΕΚΤΕ, απαιτείται ποσόν 1.256 εκατ. δρχ. δι'επιδοτήσεις εκ 
•1 

Δημοσίων 'Επενδύσεων κατά τήν περίοδον 1976-80. 

1. "'Επιδοτήσεις οΙκιστικων προγραμμάτων αρμοδιότητος /Υπουργείου 
Κοινωνικών ΊπηρεσιΚν κατ'εφαρμογών τοΟ Ν.Δ. 1138/72. Διά τών 
ανωτέρω πιστώσεων (£ργον ύπ'άριθ. 297.000 εγκεκριμένου προϋπο
λογισμού* 1.970 εκατ. δρχ.) αντιμετωπίζονται αί έξΐ|ς δαπάναι, 
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Οδτω, τό σύνολον των άποκαθισταμένων της περιόδου 1976-80 

είναι 55.650, εξ ων: 

1) Θεομηνιόπληκτοι 47.150 

2) Παραπηγματουχοι κ.λπ. δικαιούχοι 

Λαϊκής Κατοικίας 5.000 

3) Παλαιοί πρόσφυγες , 3.500 

Σημείοοται οτι είς τάς ανωτέρω περιπτώσεις χορηγήσεως στεγαστικών 

δανείων περιλαμβάνοντα ι» καί al περιπτώσεις δανείων επισκευών (κυ

ρίως προς θεομηνιοπλήκτους), 

5.1.1.2 Πρόγραμμα συνεχιζόμενων καί νέων έργων κατασκευές 

κατοικιών καί έργων υποδομής (χρηματοδοτούμενων 

εκ τοο Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων)« Αρμό-

διότης Υπουργείου Έοινώνικων ^Υπηρεσιών 

Πρόκειται ως επί τό πλείστον περί εντεταγμένων.εις τόν 

Προϋπολογισμόν Δημοσίων 'Επενδύσεων £ργων κατασκευής κατοικιών δ ι ' 

αί προβλεπόμεναι υπό τοο άρθρου 8 του Η,Δ. 1178/72: 
α. Δωρεάν αρωγή των δικαιούχων στεγάσεως, προσαυξανόμενη ως 

κάτωθι: 
1. Προμήθεια της διαχειρίστριας Τραπέζης (ΕΚΤΕ) έφ'απαξ 

καταβαλλομένη επί τον δωρεάν άρωγων (0,6$). 
2. Φ.Κ.Ξ. (3,6$) επί της προμηθείας. 
3. Τόκοι προς 5$ καταβλητέοι εις ΕΚΤΕ καί υπολογιζόμενοι 

άπό της ημέρας καταβολής της δωρεάν άρωγης μέχρι της ημέ
ρας καταβολής του ποσού ύπό της Τραπέζης της *Ελλάδος 
εις ΕΚΤΕ (αρθρ. 7 της άπό 22.6.72 συμβάσεως). 

4. Φ.Κ.Ε. επί των τόκων (3,6$). 
5» Χαρτόσημον έπί των τόκων (3/6$). 
6. 0ΓΑ έπί χαρτοσήμου. 

β. Τόκοι τοο άτοκου μέρους των δανείων, 
γ. Διαφορά τόκων (ΐ$) έπί των στεγαστικών άρωγων τον παρεχο

μένων δι'έπισκευήν. κατοικιών θεομηνιοπλήκτων. 
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εργολάβων, έκτελουμένων εις διαφόρους περιοχάς της χώρας μέ έγκε-

κριμένον ολικόν προϋπολογισμόν 1.708 εκατ. δρχ. καί μέ πρόβλεψιν 

να άνέλθη εις 2,287 περίπου εκατ. δραχμάς. 

*Η τοιαύτη αΰξησις τοϋ ολικοϋ προϋπολογισμού* οφείλεται 

εις τήν σκοπουμένην αναπροσαρμογών εγκεκριμένων ολικών προϋπολο

γισμών ώρισμένων νέων έργων (ητυέγασις Ρόδου, Κω, Χίου) καί τοϋ îp-

γου ύπ'άριθ. 296000 , ώς καί εις τήν προβλεπομένην ως άναγκαίαν 

ένταξιν ενός νέου έργου κατά,τό έτος 1977 (έπέκτασις οικισμού* 

"ΞΗΚ)ΚΑΜΙΟΣ" Βόλου κατά 200 κατοικίας). 

Κατά τήν περίοδον 1976-80, αι δαπάναι δια τήν εκτέλεσιν. 

του ανωτέρω προγράμματος κατασκευής κατοικιών καί έργων υποδομές 

υπολογίζεται δτι θά ανέλθουν εις 1.281 εκατ. δρχ. περίπου, χρημα-

τοδοτούμεναι εξ ολοκλήρου εκ του Προϋπολογισμού* Δημοσίων 'Επεν

δύσεων. % 

Τό ανωτέρω πρόγραμμα συνεχιζόμενων καί νέων έργων κατα

σκευής κατοικιών καί έργων υποδομές (ώργανωμένη δόμησις) εις δια

φόρους περιοχάς ττίς χώρας, συνολικού* προϋπολογισμοί* 2.287 εκατ. 

δρχ. καί χρηματοδοτούμενον εξ ολοκλήρου εκ τοϋ Προϋπολογισμοϋ 

Δημοσίων 'Επενδύσεων, αναφέρεται εις τήν κατασκευήν 6.460 περίπου 

κατοικιών καί των αντιστοίχων έργων υποδομές. 

5.1.1.3 Συνολικόν πρόγραμμα * Υπουργέ ίου Ko ινών ικον *Υπη-
II Ι Ι Ι Ι Ι 1 1 | « Μ Ι » Μ Ι Ι Ι . 1 I III II Ι II » » » » — — » — » — — — * » — • — — . 

ρεοιΰν (στεγαστικά δάνεια καί κατασκευαί) 

'Αμφότερα τά στεγαστικά προγράμματα τοϋ Υπουργείου Κοινω

νικών 'Υπηρεσιών κατά την περίοδον 1976-80 θά καλύψουν στεγαστικός 

1, Σύμπτυξις 50 μικρών οικισμών μή βιωσίμων λόγω κατολισθήσεων κ.λπ., 
ε ις 15 νέας θέσεις. "Εχουν fjôrj ανεγερθώ 2.426 κατοικία,ι καί υπο
λείπεται ή έκτέλεσις τον έργων υποδομές τον οικισμών (οδρεύσος 
άποχέτευσις, οδοποιϊα), ώς καί τον κοινώνικον κέντρων. 
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άνάγκας 62.000 περίπου δικαιούχων οικογενειών καίθά απαιτήσουν 

δαπάνην εκ του Προϋπολογισμού* Δημοσίων 'Επενδύσεων συνολικού* ύψους 

2.557 εκατ. δρχ., ώς καί δαπάνην 10.617 εκατ. δρχ. μέσω δανείων 

της ΕΚΤΕ, ζτοι συνολικήν δαπάνην περιόδου 1976-80 ύψους 13.154 

εκατ. δρχ. (εις τιμάς 1975). *Η εκταμίευσις δια τα στεγαστικά δά

νεια μέσω-ΕΚΤΕ προβλέπεται να άνέλθη εις 9.224 εκατ. δραχμάς. 

5.1.1.4 Σύγκρισις των δύο στεγαστικών προγραμμάτων τ ou 

Υπουργείου Κοινωνικών *Υπηρεσιών : 

Παρατηρείται ένταϋθα, συγκριτικώς προς τδ* πρόγραμμα στε

γαστικών δανείων (βάσει τοϋ Ν.Δ. 1138/72), δτι τό πρόγραμμα κατα

σκευών κατοικιών, άποκλειστικω'ς διά το0 Προϋπολογισμοί) Δημοσίων 

Επενδύσεων, εκτός των άλλων, δεσμεύει ύφήλόν ποσόν δημοσίων επεν

δύσεων (2.287 εκατ. δρχ.)' δια μικρόν σχετικώς £ργον στεγαστικές 

αποκαταστάσεως δικαιούχων (6.460 περιπτώσεις), τό όποιον εξ άλ

λου κλιμακουται επί μακρόν χρονικόν διάστημα. Αντιθέτως, εις τό 

πρό,γραμμα στεγαστικών δανείων βάσει το0 Ν.Δ. 11\58/72, ποσόν δη- . • 

μοσίων επενδύσεων 1.256 εκατ. δρχ. (ήτοι 12$ τ % συνολικές έκτα- ' 

μιεύσεως εκ 10.480 εκατ. δρχ. του προγράμματος τούτου κατά τήν 5ετίαν 

1976-80, τό πλείστον της οποίας καλύπτεται μέσω της "ΕΚΤΕ), καλύπτει 

στεγαστικάς άνάγκας 55.650 οικογενειών δικαιούχων. Ούτω, διαφαί

νεται η άποτελεσματικότης καί η ταχύτης της στεγαστικής αποκαταστά

σεως "διά τοΟ συστήματος"'τόαν'στεγαστικών δάνειων, έ'ις τό οποίον 

μέ περιωρισμένην δαπάνην έκ δημοσίων επενδύσεων επιτυγχάνεται κα

τάλληλος κινητοποίησις τραπεζικών κεφαλαίων διά τήν στεγαστικών 

άποκατάστασιν δικαιούχων έκ των ασθενέστερων εισοδηματικών Μξ<εων> · • 

Απαιτείται συνεπΰς προς τοϋτο, εις τήν περίπτωσιν κατασκευές ύπό 

τοΟ Δημοσίου η ετέρων φορέων οίκιστικον. προγραμμάτων κοινωνικών 
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κατοίκιζαν naC οπού τοϋτο είναι δυνατόν, νά* επιδιώκεται ο συνδυασμός 

των πόρων εκ δημοσίων επενδύσεων μέ ετέρους πόρους (ιδιωτικούς, 

τραπεζικούς κ.λπ.) ως λεπτομερέστερον αναλύεται εις τήν παράγραφον 

4»2.2ντ% παρούσης εκθέσεως,περί του συστήματος ενισχύσεως τή*ς 

"Κοινωνικής Κατοικίας". 

5.1.2 Πρόγραμμα Αυτονόμου 'Οργανισμού 'Εργατικής Κατοικίας 

5.1.2,1 Πρόγραμμα στεγαστικών δανείων 

α. Στεγαστικά δάνεια τοϋ Ν,Δ. 1138/72 μέσω της ΕΚΤΕ 

Διά του προγράμματος αύτου προβλέπεται η στεγαστική άπο-

κατάστασις 23.800 δικαιούχων κατά τήν περίοδον 1976-80 (εξ ων 6.OCX) 

είναι νέα ζεύγη, εργαζομένων). *Η συμμετοχή του ΟΕΚ προβλέπεται νά 

αύξηθ?) ε ις 130.000 δρχ. άνά στεγαστικόν δάνειον. Ξ συνολική δαπά

νη διά τήν στεγαστικήν άποκατάστασιν των ως ανω 23.800 δικαιούχων 

θά άνέλθη εις 11.764 εκατ. δρχ., εξ ων η δαπάνη εκ κεφαλαίων τοϋ 

ΟΕΚ θά άνέλθη εις 2.870 εκατ. δρχ., ή 'δαπάνη μέσω ΞΚΓΕ εις 8.506 

εκατ. δρχ. καί ή δαπάνη έκ δημοσίων επενδύσεων (δι'επιδοτήσεις 

τόκων κ.λπ.) εις 388 εκατ. δραχμάς. 

β. Στεγαστικά δάνεια εις διαθέτοντας ίδιόκτητον οΐκόπεδον 

εις ήμιαστικάς η' άγροτικάς περιοχάς 

Διά τοϋ προγράμματος τούτου προβλέπεται η στεγαστική άπο-

κατάστασις 5.000 δικαιούχων κατά τήν περίοδον 1976-80, διά στεγαστι

κών δανείων αποκλειστικώς έκ κεφαλαίων τοϋ ΟΕΚ μέσου ύψους 300.000 

δρχ. έκαστου. ιΗ· συνολική δαπάνη έκ κεφαλαίων τοϋ ΟΕΚ θά άνέλθη 

εις 1.500 εκατ. δραχμάς. 
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γ. Δάνεια επισκευής, επεκτάσεως ή άποπερατώσεως υφισταμένης 

κατοικίας 

Προβλέπεται οτι θά χορηγηθούν 7.000 συμπληρωματικά δάνεια 

εκ κεφαλαίων αποκλειστικώς του ΟΕΚ, δι'άποπεράτωσιν, έπισκευήν κ.λπ. 

υφισταμένων κατοικιών, μέσου ύψους 100.000 δρχ. εκάστου. Συνεπώς, 

η συνολική δαπάνη εκ κεφαλαίων ΟΕΚ θά άνέλθη.είς 700 εκατ. δραχμάς. 

δ. Συνολικ6ν πρόγραμμα στεγαστικών δανείων τοΟ QSK 

Διά του συνόλου των ανωτέρω προγραμμάτων του QEK .προβλέ

πεται κατά την περίοδον 1976-80 ή στεγαστική άποκατάστασις 35.800 

δικαιούχων οικογενειών διά συνολικής δαπάνης 13.964 εκατ. δρχ. εξ 

ων. δαπάνη μέσω ΕΚΤΕ ύψους 8.506 εκατ. δρχ., δαπάνη εκ κεφαλαίων 

ΟΕΚ ύψους 5.070 εκατ. δρχ. καί" δαπάνη εκ δημοσίων επενδύσεων ύψους 

388 εκατ. δραχμών. 

5.1.2.2 Κατασκευαστικόν πρόγραμμα του* ΟΞΚ 

Διά τοϋ προγράμματος αύτοϋ προβλέπονται εντός της περιό

δου 1976-80, αποκλειστικώς εκ πόρων του ΟΕΚ, τά κάτωθι: 

α. Δαπάνη διά τήν άγοράν οίκοπεδικων εκτάσεων .1.000 εκατ. δραχμαί 

β. Δαπάνη-διά τήν κατασκευήν εργατικών κατοι

κιών καί έργων υποδομής, ήτοι: 

• - δι'άποπεράτωσιν συνεχιζόμενων £ργων 383 " " 

- δι'άνέγερσιν 4.830 νέων κατοικιών κατά 

τήν περίοδον 1976-80 επί ιδιοκτήτων οί,κο-

• πέδων του ΟΕΚ 2,978 "' " 

δι'άνέγερσιν ετέρων 2,500 νέων κατοι

κιών περίπου; εις άγορασθησόμενα οικό

πεδα (κατ'έκτίμησιν) 1.539 " " 

"Ητοι σύνολον δαπάνης κατασκευαστικοί; προγράμματος5.900 " " 
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5.1.2.3 Συνολικόν πρόγραμμα ΟΕΚ (στεγαστικά δάνεια καί 

κατασκευαί) 

'Αμφότερα τά στεγαστικά προγράμματα του ΟΞΚ κατά τήν πε

ρί οδον 1976-80, θά καλύψουν στεγαστικάς ανάγκας 43.000 περίπου δι

καιούχων οικογενειών, διά συνολικής δαπάνης 19.864 εκατ. δρχ., 

εξ ων δαπάνη μέσω ΕΚΤΕ ύψους 8.506 εκατ. δρχ., δαπάνη εκ κεφαλαίων 

ΟΞΚ ύψους 10.970 εκατ. δρχ. καί δαπάνη εκ δημοσίων επενδύσεων.ύψους 

388 εκατ. δραχμών. 

Εις τήν ανωτέρω δαπάνην εκ πόρων τοϋ 0EÌC πρέπει νά προ

στεθούν•• καί 345 εκατ. δρχ. δι'Ιξοδα διοικήσεως. 'Εξ άλλου, εις 

τους πόρους του ΟΕΚ διά τή*ν πέρίόδον 1976-80 περιλαμβάνονται καί ' 

600 εκατ. δρχ., τά όποια αντιστοιχούν εις επιχορηγήσεις εκ τοϋ <····'·· 

ΚρατικοΟ Προϋπολογισμού (ες 100 εκατ. δρχ, ετησίας άπό τοϋ of.no-

νομικοΑ έτους 1975 καΓ έφ'έρίς, ϊάε Ι . 149/75)· 

5V-1.«2.4 Σύγκρισις τών δύο στεγαστικών προγραμμάτων τοϋ : s 

ΟΕΚ 

Παρατηρείται επίσης ενταύθα (ίδε παράγραφον 5.4.1.4), 

δτι τό κατασκευαστικόν πρόγραμμα τοϋ ΟΕΚ δεσμεύει σημαντ.ικόν υψος 

κεφαλα(ων (5.9ΟΟ εκατ. δρχ.) , άποκλειστικίας εκπόρων 0ΕΚ}διά περι-

ωρισμένον αριθμόν κατοικιών (εν αντιθέσει προς τό άντίστοιχον πρό

γραμμα στεγαστικών δανείων). ·. 

-· ···';.: ·?Επ-ισημαίνεται επίσης ένταϋθα, δτι μέ βάσιν τό ανωτέρω 

συνολίκόν #ψος επενδύσεων τοϋ κατασκευαστ ικαϋ προγράμματος τοϋ ΟΕΚ, 

αποκλειστικώς εκ πόρων τοϋ Όργανισμοϋ, είναι δυνατή ή κινητοπσίη-

σις καί· ο συνδυασμός περισσοτέρων κεφαλαίων, ιδιωτικών, τραπεζι

κών, κ.λπ.,πρός την κατεύθυνσιν της κατασκευής μεγαλυτέρου 

http://of.no
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αριθμού κοινωνικών κατοικιών δια τήν ικανοποίησιν στεγαστικών αναγκών 

δικαιούχων του ΟΕΚ, μέ ίδιόκτητον η ένοικιαζομένην κατοικίαν (Ι'δε 

επίσης παράγραφαν 4.2.2, περί του συστήματος ενισχύσεως της "κοι

νωνικής κατοικίας", ως καί εν. συνεχεία πρ<5τασιν είδικοΟ προγράμ

ματος του ΟΕΚ προς ένίσχυσιν κατασκευής κοινωνικών κατοικιών υπό 

Ιδιωτικών οικοδομικών επιχειρήσεων κ.λπ.) . · 

5.1.3 Σύνολον προτεινομένων στεγαστικών προγραμμάτων Ύπουρ-

γείου Κοινωνικών ^Υπηρεσιών καί ΟΕΚ δια τή*ν περίοδον 

1976-80. 0 ,. .. . · 

T<£ συνολικά μεγέθη των στεγαστικών, προγραμμάτων τών ώς 

ανω δημοσίων φορέων, προς στέγασιν δικαιούχων οικογενειών, εμ

φαίνονται εις τό*ν Πίνακα 1β; 

Εις τον αριθμόν των έν λόγω χορηγουμένων στεγαστικών δα

νείων περιλαμβάνεται καί ò αριθμός τών χορηγουμένων δανείων δι 

έπισκευάς καί βελτιώσεις υφισταμένων κατοικιών δικαιούχων. 

5·2 Τραπεζική χρηματοδότησις κατά τήν περίοδον 1976-80 

Προς έπίτευξιν τών στόχων του Προγράμματος, η χρηματοδό-

τησις τοο τομέως της κατοικίας ύπό* του τραπεζικού συστήματος προ

βλέπεται ηύξημένη κατά τήν περίοδον 1976-80f ώστε νά δΰνηθη νά 

άντιμετωπίση τάς διηυρημένας ανάγκας του δημοσίου τομέως, τάς αυ

ξήσεις τών ανωτάτων ορίων ώρισμένων κατηγοριών στεγαστικών δανείων 

καί τήν διεύρύνσιν των κατηγοριών τών δικαιούχων, ώς καί τήν χρη

ματοδότησα προγραμμάτων κατασκευής κατοικιών (π.χ. ζωνών ενεργοί 

πολεοδομίας κ.λπ.) υπό διάφορων φορέων. . ' .-

0#τω, έν σχέσει προς τό υψος τών ακαθαρίστων επενδύσεων 
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^ ί ς κατοικίας (ιδε Πίνακα 17 ) πατά τήν περί^δον 1976-80., 

το ποσοστέν τ?}ς·τραπεζικής χρηματοδοτήσεως (τοϋ Ιδιωτικού καί δη

μοσίου τομέως) κατά την αυτήν περίοδον προβλέπεται ενδεικτικώς 

να άνέλθη ε ι ς 25$ τον ακαθαρίστων επενδύσεων ε ι ς κατοικίας, {ήτοι 

ε ι ς 57.500 έκ'ατί δρχ. περίπου, ε ι ς τιμάς 1975), έναντι αντιστοίχως 

ποσοστοο 17$ περίπου κατά την περίοδον 1971-75 καί 15/ο -κατά το έτος 

1975ο àia της ώς ανω τραπεζικής χρηματοδοτήσεως προβλέπεται νά 

χορηγηθούν 210.000 περίπου στεγαστικά δάνεια, έναντι ,\71.000 περί

που κατά την περίοδον 1971—75 καί 25.000 περίπου κατά το"£τος 1975. 

'Εκ τούτων, 91» 5Ö0 "περίπου στεγαστικά δάνεια συνολικού υφούς 25.837 

εκατ, δρχ. άφορόϋν τδν δημόσιον τομέα ( 'ϊπουργεϊον Κοινωνικών Ί π η -

ρεοιίον καί 0ΕΚ)-καί θά χρηματοδοτηθούν μέσω ΕΚΤΕ διά ποσού γύψους 

19.12J κκατ. δρχ. η voi διά του 33Λ> της συνολικές τραπεζικής χρη

ματοδοτήσεως του τομέως τής κατοικίας (έναντι 28$ κατά τδ έτος 

1975 και 14$ περίπου κατά τήν περίοδον 1971-75)? Ούτω, τό* ποσοστον 

συμμέτοχης της ΕΚΤΕ ε ι ς τό σύνολον της τραπεζικής χρηματοδοτήσεως 

τη·- κο:τοι,κίας θά πρέπει να άνέλθη (λ6γφ καί των λοιπών κατηγοριών 

δανειοδοτουμένων καί λοιπόν προγραμμάτων, ώς π.χ . ζωνών ενεργού 

πολεοδομίας κ.λπ. ε ι ς 50$ περίπου, μή συμπεριλαμβανομένων τον 

στεγαστικών δανείων εισαγωγής συναλλάγματος ( ίδε Πίνακα 17 Τμήμα 

i ) . "Επίσης, πρέπει νά διευρυνθη καί τό* άντίστοιχον ποσοστών 

συμμέτοχης της Αγροτικής Τραπέζης 'Ελλάδος, λόγω των ηύξημένων 

αναγκό.;'ν» βελτιώσεως τον συνθηκών κατοικίας ε ι ς τάς άγροτικάς πε

ρί οχάς καί νά άντιμετωπιοθη και ή περίπτωσις χρηματοδοτήσεως 

της κατοικίας καί υπό' ετέρων πιστωτικών ιδρυμάτων (ώς π . χ . υπό 

της 'Εθνικής Τραπέζης 'Ελλάδος ε ις τήν περίπτωσιν της ΔΕΠΟΣ), 

πέραν των ήδη λειτουργούντων ιδρυμάτων, ήτοι του TT, τοϋ ΤΠΔ 

κ./νπ. 
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5.3 Προγράμματα εις τά πλαίσια τοϋ* συστήματος ενισχύσεως της κατά-
• 1 « Λ II Ι · Μ — « < — W Ρ « Μ — — — — — I I • • • • » • • • • M W I I B — I I I I I W I I M i l M I I M l • I I W Î I I W 1 — Κ • I '*»• Ι • » • • I l * • — * — H " •'• •>•» • " — ^ — ' — ^ « 

σκευής "κοινωνικών κατσικιών" (δι ;ίδιοκατοίκησιν ή ένοικίασιν) 

Διά τήν προωθησιν της εφαρμογές του συστήματος ενισχύσεως 

τ'ης κατασκευής "κοινωνικών κατοικιών" ('ίδε παράγραφον 4.2.2) καί 

προς δοκιμασίαν καί βελτίωσιν των νέων αύτων θεσμών, προτείνονται 

τα κάτωθι προγράμματα διά τήν περίοδον 1976-80. 

5.3.1 Πρόγραμμα ΟΕΚ 

*Υπ6 του ειδικοϋ τούτου προγράμματος προτείνεται η ετησία 

διάθεσις εκ τοο άποθεματικοϋ' κεφαλαίου τοϋ ΟΕΚ 500 εκατ. δρχ., ήτοι 

2.500 εκατ. δρχ. κατά τήν περίοδον 1976-80 πρό*ς βράχυχρ6νιον δάνειο-

δότησιν ιδιωτικών οικοδομικών επιχειρήσεων μέ χαμηλόν έπιτόκίόν 

(π.χ. 5^),προκειμένου νά κατασκευάσουν "κοινωνικάς κατοικίας" χαμπ-

λου κόστους δια δικαιούχους τοϋ ΟΕΚ^είς τους οποίους θά £χη ήδη 

χορηγηθη έγκεκριμμένον δάνειον ύπό" τοϋ 'Οργανισμού. ^Υπολογίζεται 

δτι διά του ως ανω ποσοϋ τών 2.500 εκατ. δρχ. ò 0BK θά συμμετέχη 

μέ τ6 75$ της συνολικές δαπάνης, αι δέ ιδιωτικάί οΙκοδομικαί επι

χειρήσεις διά τοϋ 25$, ήτοι διά 850 εκατ. δρχ. περίπου, ^ σ υ ν ο λ ι 

κή δαπάνη τοο προγράμματος τούτου θά ανέρχεται διά τήν περίοδον 

1976-80 .είς 3·35Q εκατ. δρχ. καί θά αντίστοιχη εις 4.500 περίπου 

κατοικίας „μέσης .επιφανείας 65 τ .μ . , ή αξία εκάστης τών οποίων 

θά πλησιάζη πρό*ς τ6 υψος του.χορηγουμένου προς τους δικαιούχους 

στεγαστικού' δανείου. 

-·•<: ν· Διά τών ανωτέρω, εις πρώτην φάσίν, ίσχύρΰν κινήτρων επι

διώκεται η προσέλκυσις του ίδιωτικοϋ επιχειρηματικοί» κεφαλαίου > 

1. Πρ<5τασις τοο Προέδρου του* Δ. Σ. τοϋ ΟΕΚ κ. Μ. Κουτεντάκη ύρ6ς 
τόν κ. *Υπουργόν Απασχολήσεως. "Ιδε άνάλυσιν εις Παράρτημα 7. 
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τοο τομέως.Ώΰν-οΙκοδομι,κόϋν κατασκευών προς τήν .έλε,γχομένην κατα

σκευήν κοινωνικών κατοικιών χαμηλού κόστους, ή αντίστοιχος με,ίω-

σις της δραστηριότητος εις τάς πολυτελείς κατασκευάς, ή ταχύτερα 

προώθησις προγραμμάτων κατασκευής κοινωνικών κατοικιών προς κάλυ-

φιν των σχετικών αναγκών του ΟΕΚ και ή έπίλυσις κοινωνικών κ.λπ. 

προβλημάτων πού ενυπάρχουν εί,ς τό σύστημα κατασκευής κατοικιών, 

ως τοΟτο έχει διαμορφωθη μέχρι σήμερον ύπ'αύτου τούτου του ΟΕΚ. 

5.3.2 Πρόγραμμα ΔΕΠΟΣ 

- .. Μέχρι της οριστικής διαμορφώσεως του προγράμματος της .;·. 

"Δημοσίας 'Επιχειρήσεως Πολεοδομήσεως, Οικισμού καί Στεγάσεως" 

(ΔΕΠΟΣ)j προς τόν σκοπόν παροχής ωλοκληρωμένων κατοικιών προσιτοϋ 

κόστους εις άρτίως ώργανωμένους οικισμούς, ενδεικτικώς μόνον δύ- . 

ναται νά άναφερθ?) ένταΟθα οτι ο.προγραμματισμός της 'Επιχειρήσεως 

κατά τό πρώτον έτος λειτουργίας"αύτης διαμορφοϋται περίπου ως ακο

λούθως: . . . 

- Νέαι κατοικίαι ε ις τό πρώτον 
.^..διαμορφουμένους οικισμούς: ' ι 1.000 

- Αναμόρφωσίς κατοικιών εις υφιστα
μένους οικισμούς: 500 

Τό σύνολον των δαπανών, διά τάς ώς ανω 1.500 κατοικίας μέσης επι

φανείας 70 τ .μ. , εκτιμάται εις 700 εκατ. δρχ. περίπου, εις τιμάς 

1975. Τό ποσόν τούτο θά άποτελέση τό κεφάλα ι ον βάσεως (έκκιντ'}-

σεως) δια τήν πραγμάτωσιν τών καθοριζομένων εις τόν *Ιδρυτικόν Νό-

μον σκοπών της ΔΕΠΟΣ. Τό ανωτέρω πρόγραμμα θά πρέπει νά οριστικο

ποιηθώ καί νά συμπληρωθη εις τά πλαίσια της περιόδου του Προγράμ^ 

ματος Αναπτύξεως 1976-80. · ·-'..-, -\ 
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.5.3.5 Πρόγραμμα ενοικιαζόμενης κατοικίας 

Συμφώνως προς τάς επιδιώξεις καί τα προτεινόμενα μέτρα 

του Προγράμματος (ϊδε παράγραφον 4 .2 .2 .1 . , β και γ ) , διά τήν ένί-

σχυσιν της κατασκευές κοινωνικών κατοικιών προς ενοικίασιν, εις 

τά πλαίσια ευρύτερων η* ειδικών οίκιστικΰν προγραμμάτων πραγματο

ποιούμενων υπό φορέων τοϋ Δημοσίου η* 'Οργανισμών (π,χ. *Υπουρ-

γείου Κοινωνικών Υπηρεσιών, ΟΕΚ, ΔΚΠΟΣ, 'Οργανισμών Τοπικής Αυτο

διοικήσεως, Δημοσίων 'Επιχειρήσεων, Πιστωτικών ^Ιδρυμάτων κ.λπ.) 

η* καί υπό ιδιωτικών επιχειρήσεων (π.χ. βιομηχανικών,, τουρ ιδικών 

κ.λπ.) , προς στέγασιν δικαιούχων των ως ανω φορέων τ̂  εργαζομένων 

εις αύτοΰς, απαιτείται, ή παροχή ύπό το0 Δημοσίου προς τους ως 

ανω φορείς των καταλλήλων χρηματοδοτικών διευκολύνσεων ώς π.χ. 

κατάλληλος έπιδότησις του επιτοκίου, επαρκής χρόνος έξωφλήσεως 

του δανείου κ.λπ., αναλόγως προς τήν εκάστοτε περίπτωσιν, ώστε 

τελικώς τό καθοριζόμενον υπό τοϋ φορέως μηνιαΐον υψος ενοικίου 

νά-πβρι ορίζεται εντός -αποδεκτών ορίων δια* τάς χάμηλοτέρας είσοδη-

ματικάς τάξεις. 

Προς άντιμετώπισιν, κατά τήν περίοδον 1976-30, ωρισμένων 

παρομοίων περιπτώσεων καί διά τήν έκκίνησιν τον σχετικών προγραμ ·̂ 

μάτων, προβλέπεται ενδεικτικές (π.χ. διά τήν έπιδότησιν τρϋ επι

τοκίου χορηγουμένων κατασκευαστικων δανείων διά 2 εως 4 ποσοστιαίων 

μονάδων, αναλόγως ενδεχομένως της περιοχής) δαπάνη ττ̂ ς τάξεως των 

70 εκατ. δρχ. εκ τοΟ Προγράμματος Δημοσίων 'Επενδύσεων. 

5.3.4 Πρόγραμμα ζωνΰν ενεργού πολεοδομίας 

Τοιαύτα προγράμματα επισημαίνονται είδικώτερον ει.ς τήν 

"Εκθεσιν Πολεοδομικής 'Οργανώσεως. Ή απαιτουμένη τραπεζική ,χρημα-
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τοδότησις περιλαμβάνεται, ^δη.είς τάς εκτιμήσεις περί.του συνολικού 

ύψους αύτης κατά τήν περίοδον Î976-80, 

5·3.5 Πρόγραμμα προτύπων πειραματικών ζωνών κατοικίας 

Τοιαύτα προγράμματα (ως προτείνονται εις τήν παράγραφον 

4.3) δύνανται νά αναληφθούν εις τά πλαίσια της ήδη προγραμματι-

σθείσης κατασκευαστικής δραστηριότητος π.χ. υπό* του ΟΞΚ η της 

ΔΕΠΟΣ. 

5.4 Πρόγραμμα βασικών μελετών καί ερευνών 

Διά τήν προώθησιν τί^ς εκπονήσεως των κυριωτέρων εκ των 

προτεινομένων (εις τήν παράγραφον 4.7) βασικών μελετών καί ερευ

νών, υπολογίζεται ενδεικτικώς δτι θά άπαιτηθη διά τήν περίοδον 

του Προγράμματος δαπάνη ύψους 30 εκατ. δρχ. περίπου, εκ δημοσίων 

επενδύσεων. 

5.5 'Αξιολόγησις τοϋ προτεινομένου Σχεδίου Προγράμματος διά τήν 

άνάπτυξιν του τομέως της κατοικίας 

Διά του προτεινομένου Σχεδίου Προγράμματος αναπτύξεως 

της κατοικίας (ϊδε ανακεφαλαιωτικόν Πίνακα 17) επιτυγχάνονται 

βασικώς εις τά πλαίσια των έπιδιώζε'ον καί τών στόχων αναπτύξεως 

το0 τομέως, ως καί τών γενικών κατευθύνσεων του Προγράμματος 

Αναπτύξεως 1976-80, τά ακόλουθα: 

- Κάλυψις τών αναγκών είς κατοικίας διά της κατασκευής άριθμοΟ 

νέων κατοικιών ισοδυνάμου προς 650.000 μονάδας (τών 3,3 δω

ματίων κατά μέσον δρον)~ κατά τήν περίοδον 197&-80, έναντι 

700.000 περίπου μονάδων κατοικιών (τών 3,1 δωματίων κατά μέ

σον δρον) κατά τήν περίοδον 1971-75 (και 120.000 μονάδων 
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κατοικιών κατά τό έτος 1975). Συγκράτησις τοϋ συνόλου των 

ακαθαρίστων επενδύσεων είς κάτοικος διά . τή*ν περίοδον 1976-80 

ε ις τό αυτό περίπου έπίπεδον μέ τήν περίοδον 1971-75 (εις 

σταθεράς τιμάς)f μέ μείωσιν του ποσοστού συμμέτοχης τον ακαθα

ρίστων επενδύσεων είς κατοικίας ώς προς τ<5 σύνολον των ακα

θαρίστων επενδύσεων παγίου κεφαλαίου άπό* 28$ είς 23fa περίπου} 

(ε ις τιμάς 1975).. 

- , Αβξησις τοϋ ποσοστοο της τραπεζικές χρηματοδοτήσεως τοϋ τομέως 

της Ηατοικίας ώς προς τό.σύνολον των ακαθαρίστων επενδύσεων 

ε ι ς κατοικίας^άπό 17$ περίπου κατά τή*ν περίοδον 1971-75 (καί 

15$ κατά τ6 1975) εις 25$ διά τή"ν περίοδον 1976-80, ώς καί 

αΰξησις του αντιστοίχου αριθμού των χορηγουμένων στεγαστικών 

δανείων άπό 171.000 είς 210.000 περίπου. *Η αοξησις αύτη πε

ριλαμβάνει ενδεικτικώς καί τραπεζικήν χρηματοδότησιν δις' τή*ν 

ένίσχυσιν της κατασκευής "κοινωνικών κατοικιών" υπό διαφόρων 

φορέων (π.χ. προγράμματα ζωνών ένεργοϋ πολεοδομίας, προγράμ

ματα της ΔΞΠΟΣ κ.λπ.) . Δέν περιλαμβάνει χορήγησιν στεγαστι

κών δανείων εισαγωγές συναλλάγματος ώς μή υπαγομένων έ ίςορισν 

χρηματοδοτήσεως άπό τοϋ 1976. ' 

- Αοςησις του ποσοστού τή*ς τραπεζικής χρηματοδοτήσεως της κατοι

κίας τοϋ δημοσίου τομέως (στεγαστικά δάνεια υπουργείου Κοι

νωνικών ^Υπηρεσιών καί ΟΕΚ χορηγούμενα μέσω ΕΚΤΕ βάσει του 

Νόμου.1158/72) ώς προς τό σύνολον της τραπεζικές χρηματοδοτή*-

σεως της κχυοικίας^άπό 14$ κατά τή*ν περίοδον 1971-75 (καί 

28$'κατά τό 1975) ε ις 33$ διά τή*ν περίοδον 1976-80. 

- Αϋξησις των άποκαθισταμένων δικαιούχων του δημοσίου τομέως 
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(* Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών καί ΟΕΚ) , από 49.000 περί

που κατά τή*ν περίοδον 1971-75 (καί 6.500 κατά τό 1975) εις 

105.000 διά τήν περίοδον 1976-80. 

Αϋξησις του ποσοστού τ?}ς χρηματοδοτήσεως τοο δημοσίου τομέως 

της κατοικίας (Προγράμματα Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών 

καί ΟΕΚ) ως προς τό σύνολον των ακαθαρίστων επενδύσεων της 

κατοικίας, άπό 4,5$ περίπου κατά τήν περίοδον 1971-75 (καί 

5,7$ κατά\ό 1975) είς 14,3$ διά την περίοδον 1976-80 (καί 

εις 16,1$,συμπεριλαμβανομένων καί των νέων προγραμμάτων ενι

σχύσεως της κατασκευής "kοίνωνικων κ.ατοικιον" δι ' ίδιοκατοί-

κησιν καί ένοικίασιν). 

Αοξησις τοΟ ποσοστού της ελεγχομένης χρηματοδοτήσεως του το

μέως της κατοικίας (τραπεζική χρηματοδότησις πόροι ΟΕΚ, δη-

μόσιαι επενδύσεις κ.λπ.) ώς προς το σύνολον των ακαθαρίστων 

επενδύσεων είς κατοικίας,, άπό* 19$ κατά τήν περίοδον 1971-75 

(καί 16,6$ κατά τό 1975) εις 32,8$ διά τή*ν περίοδον 1976-80. 

Αϋξησις τοο ποσοστού της δαπάνης εκ του Προγράμματος Δημοσίων 

'Επενδύσεων εν σχέσει προς τό. σύνολον των ακαθαρίστων επενδύ

σεων είς κατοικίαςJάπό 0,93$ κατά τήν περίοδον 1971-75 .είς 

1,70$ κατά τή\ περίοδον 1976-80, (ήτοι εν .συνόλω 3.925 .εκατ. 

δρχ. συμπεριλαμβανομένων καί των δαπανών εκ του Προγράμματος 

Δημοσίων 'Επενδύσεων διά τά προτεινόμενα Νέα Προγράμματα κατοι

κίας). Η τελική .διαμόρφωσις του Προγράμματος Δημοσίων 'Επεν

δύσεων θά έξαρτηθη εν πολλοίς καί άπό την δραστηριότητα της 

ΔΕΠΟΣ. Πάντως, διά τήν περίοδον 1976-80, εκτός των ανωτέρω 

δαπανών έκ του* Προγράμματος Δημοσίων 'Επενδύσεων αποκλειστικώς 
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διά τον τομέα της κατοικίας, σημαντικαί δαπάναι του Προγράμ

ματος Δημοσίων 'Επενδύσεων απαιτείται όπως κατευθυνθούν κυ

ρίως προς τήν πολεοδομικών όργάνωσιν καί τα έργα υποδομής. 

Τά ανωτέρω μεγέθη εκφράζουν τάς βασικάς διαρθρωτικάς 

μεταβολάς του προτεινομένου Σχεδίου Προγράμματος διά τή*ν άνάπτυ-

ξιν τοϋ τομέως κατοικίας κατά τή*ν περίοδον 1976-80, εν σχέσει 

προς τήν προηγουμένην περίοδον 1971-75, ώστε δι'αυτοΟ νά δύνανται 

νά υλοποιηθούν η* νά προωθηθούν αί βασικαί επιδιώξεις καί στίχοι 

το0 Προγράμματος καί τά προτεινόμενα μέτρα πολιτικής. 
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ΚΑΤΑ ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 

•ΥΠΟ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 

1 . ΤΑΧΓΔΡΟΚΕΚΟΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΝ 

2 . ΤΑΜΕΙΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ 

3 . ΕΘΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΑΑΔΟΣ 

4 . ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
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ΧΕΗΜΓΟΔΟΤΗΣΙΣ ΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΏΝ ΔΑΙίΞΙΩΝ 

%Υπ6 Π. Λενούδια-Σφακιανάκη 

Οικονομολόγου Α', της Διευθύνσεως Οικονομικών 

Μελετίον της Τραπέζης * Ελλάδος 
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ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΙΣ ΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ -ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ 

ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΏΝ ΔΑΒΕΙΩΝ 

1. Τραπεζικόν σύστημα 

Αι Τράπεζαι καί οι ειδικοί πιστωτικοί οργανισμοί οι οποίοι 

χορηγοϋν στεγαστικά δάνεια εφαρμόζουν διάφορον πολιτικών ως προς 

τάς προϋποθέσεις καί τους δρους χορηγήσεως στεγαστικών δανείων, 

αναλόγως τη*ς κατηγορίας είς τήν οποίαν ανήκουν οι δικαιούχοι ττ}ς 

αρμοδιότητος των. Αι κατά φορέα προϋποθέσεις καί δροι παρατίθενται 

εις τόν Πίνακα 1. 

2. Δημόσιοι φορείς 

"Εκαστος των δημοσίων φορέων (ιΥπουργέιον Κοινώνικών Υπη

ρεσιών, ΟΕΚ, iOOA) διέπεται υτΑ ίοζας νομοθεσίας, η οποία καθ

ορίζει τάς κατηγορίας των δικαιούχων στεγαστικής συνδρομές καί 

τους δρους ύπό τους οποίους παρέχεται η συνδρομή αυτή. Αι υπό 

των φορέων τούτων παροχαί προς τους δικαιούχους τη*ς αρμοδιότητος 

των, στερούμενους ιδιοκτήτου κατοικίας ε ίς τόν τόπον διαμονής των 

η* εις ολόκληρον τήν χώραν, συνίστανται ε ίς τήν παραχώρησιν έτοί-

μης κατοικίας η* εις χορήγησιν δανείων αύτοστεγάσεως προς άγοράν 

ή άνέγερσιν κατοικίας. 'Από τοΟ 1972 τά στεγαστικά δάνεια (δάνεια 

αύτοστεγάσεως) προς τους δικαιούχους τοϋ Υπουργείου Κοινωνικών 

Υπηρεσιών καί Όργανισμοϋ 'Εργατικές Κατοικίας παρέχονται ως επί 

τό πλείστον μέσω της ΕΚΤΕ (Ν. 1138/72). Αι κατά φορέα προϋποθέ

σεις καί δροι παρατίθενται είς τόν Πίνακα 2. (Είς τόν Πίνακα 2α 

παρατίθεται η κατανομή του εντόκου καί άτοκου τμήματος,ώς καί 

της δωρεάν άρωγη*ς των στεγαστικών δανείων τοϋ Ν. 1138/72). 
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3. Λοιποί φορείς 

'Εκτός των ανωτέρω, ώρισμένα κεφάλαια διοχετεύονται μέσω 

των τραπεζικών ιδρυμάτων τά οποία χορηγούν πρό"ς τους υπαλλήλους 

των, τους στερούμενους ιδιοκτήτου κατοικίας, στεγαστικά δάνεια. 

'Επίσης, ώρισμένα Ασφαλιστικά Ταμεία χορηγούν στεγαστικά δάνεια · 

προς τους ήσφαλισμένους των. Αι κατά φορέα προϋποθέσεις καί δροι 

παρατίθενται εις τ<5ν Πίνακα 3. •· \. ·:• 
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ÌìCvat 2α 

Χρηματοδότησις της κάτοικους -Προϋποθέσεις καί οροί 
χορηγ$σ£ι|£. στεγαστικών δανείων υπ<5 των δημοσίων φορέων 

Κατανομή εντόκου jMT άτοκου τμήματος ως καί 

τ % οωρε-aV αρωγές των δανείων τοβ Η.Δ. 1138/72 
ι ι ι ι ιιι«ι, • ." " Ι ————•»»—w**i ι. 

.... Α. *Υπονργείου Κοινωνικών ^Υπηρεσιών χορηγουμένων μέσω τΐ)ς ΕΚΤΕ 
(Εις δρχ.) 

• •• ' ' ' _ Ι . Ι Ι | Ι | Ι » Ι Ι m I I H im ) . Ι ' » Ι Ι < Ι . Ι ι ι ' . . . . ' " 

Περιοχαί-κ&ί σίκϊ;σμθ£- Συνολικά" ' *&νάλυσιτ"ο^γαστικτίς 
στεγάσεως ΰψος στ ε- συνδρομής 

γαστικης Δωρεάν "Ατόκον B̂VTOMDV 

συνδρομής αρωγή δάνει,ον δάνειον 
III Illflll)·..» Ι! '. • .. • Ι | Ι Ι MIHI Ι Ι , Il Μ , if. , |.||| Lèi , „ . . Ι • ,1 Ι . Ι,» Ι. . 

1. Εις στεγαζόμενους έντ<5ς ανα
πτυσσομένων καί εθνικής ση
μασίας περιοχών 380. ΟΟΟ 20.000 190.000 170,000 

2. Εις μετοικουντας καί στεγα
ζόμενους εις άναπτυσσομένας 
καί εθνικής σημασίας περιο- . ' 
χάς 450.000 50.000 210.000 19Ö.000 

3. Εις στεγαζόμενους έντ^ς άστι- ) : . " 
κων οικισμών 380.000 20.QÖ0 190.000 170.000 

4». Εί,ς στεγαζόμενους εντός ημι
αστικών οίκισμών 300.000 20,000 190.000 90.000 

5· Εις διαμένοντας καί στεγα
ζόμενους εντός βιωσίμων αγρο
τικών οικισμών 200.000 20.000 100.000 80.000 

6. Εις μετσικοϋντας καί στεγα- » 
ζομένους εντός βιωσίμων άγρο- )! ' ; Λ . 
τικων οικισμών 240.000 20*000 160.000 60.000 

7. Εις μετσίκσδντας εις νεοϊδρυ
όμενους αγροτικούς οικισμούς 240.000 50.000 19O.Ò0Ò -

f*—•*••—>—»———«•*««•»>••«mm— ι ι ι ι ιι I ^ > M M À W » - » » » « M » M « « » « » » M » » Ì » » M T » I Ì 
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Πίναξ 2α (Συνέχεια) 

Κατανομή έντοκου καί άτοκου τμήματος ώς καί 

της δωρεάν αρωγές των δανείων τοϋ Ν. Δ. 1138/72 
• « • 111» > Ι II ' 

Β. 'Οργανισμοϋ 'Εργατικές Κατοικίας χορηγουμένων μέσω της ΕΚΤΕ 

( ε κ δρχ.) 

:«1^β«1« Συνολ-ικόν ΆνάΧυσις στεγαστικής συνδρομής 
Περιοχαί καί οίκισμοί υψος στε- . • . · • 

στεγάσεως γαστικης Δωρεάν "Ατοκονγ "Εντοκον 
-συνδρομής· αρωγή δάνιετσν δάνέιον 

'Αστικάί περιοχαί ' >· 
Οι προστατεύοντες μ£χρι:-
2 τέκνα 380.000 150.000 230.000 

(παραμεθόριοι περιοχαί/ (50Q.000) (40.000) (460.000) -
Οι προστατεύοντες μέχρι ν:· . 
3 τέκνα 430.000 · 200.000 230.000 
Οι προστατεύοντες 4 τέκνα 
καί ανω 480.000 250.000 230.000 

^ ι α σ τ ι κ α ί περιοχαί 
Οι προστατεύοντες μέχρι 
2 τέκνα 3Q0.000 150.000 Ì50.000 

(παραμεθόριοι περιοχαί) 420.000 (4Ο.ΟΟΟ) (380.000) 
Ο.ι προστατεύοντες μέχρι 
3τέκνα 350.000 200.000 150.000 
Οι προστατεύοντες 4 τέκνα 
καί ανω * 400.000 250. Ô00 150.000 

Άγροτικαί περιοχαί 
Οι προστατεύοντες μέχρι 
2 τέκνα 200.000 160.000 40.000 

(παραμεθόριοι περιοχαί) (320.000) (40.000) (280.000) Λ -
Οι προστατεύοντες μέχρι 
3 τέκνα 230.000.. 190.000 40.000 
Οι προστατεύοντες μέχρι 
4 τέκνα _ . . ' _. 260*000.........., . , 220.000 < ---40·έ·Θ00 
Οι προστατεύοντες μέχρι 
5 τέκνα 290.000 250.000 40.000 

Σημειώσεις Πίνακος 2α ϊοε έπομένην σελίδα. 
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1 Υποσημειώσει ς Πίνακος 2α» 

α. 'Επί τη βάσει της Υπουργικές Αποφάσεως Δ4δ/772θ/ΐ5-7-1974. 

β. Δια τό* 1976 έθεσπίσθησαν ειδικοί εύνοί'κώτεροι δροι διά τους 

δικαιούχους παραμεθορίων περιοχών. 

γ. "Εχει εξαγγελθώ ή αΰξησις τοϋ ποσοο τών δανείων διά τής αυξή

σεως τη*ς συμμετοχές τοϋ ΟΕΚ είς τό ατοκον δάνειον κατά 70*000 

δρχ. t αυξανομένου τοϋ συνολικοϋ ύψους τοϋ δανείου εως 600.000 

δρχ. κατ'άνώτατον δριον,αναλόγως τής συνθέσεως τη*ς οικογε

νείας τοϋ δανειοδοτουμένου, τοϋ τόπου εγκαταστάσεως κ.λπ. 

'Επίσης, αυξάνεται τό ποσόν τοο δανείου δι'έπισκευή'ν, έπέκτα-

σιν η άποπεράτωσιν υφισταμένης κατοικίας άπό 75.000 δρχ. εις 

120.000 δρχ.,εκ κεφαλαίων του ΟΕΚ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 

Η ^ΟΡΟΑΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

ΥΦΙΣΤΑΜΕ3Μ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ 

Ί%6 Π. Δενούδια-Σφακιανάκη 

Οικονομολόγου Α', της Διευθύνσεως Οικονομικών Μελετών 

της Τραπέζης 'Ελλάδος 
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Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

ΧΦΙΣΤΜΕΝΗ ΚΑΤΔΣΤΑΣΙΣ 

Εις τήν *Ελλάδα cet κυριώτεραι κατηγορίαι φόρων ε π ί τών 

ακινήτων eïvect α ι έξτίς: 

1. Φόρος εισοδήματος 

Τό εισόδημα εξ οικοδομών υπόκειται ε ί ς τόν φόρον είσοδή-

ματος, ώς καί τά εκ λοιπών πηγών εισοδήματα. 'Επί πλέον, ε π ί το0 

εισοδήματος εξ οικοδομών επιβάλλεται: α) τέλος υδρεύσεως jfo% προ

κειμένου περί οικοδομών κειμένων ε ί ς τήν περιφέρειαν τ?)ς τέως Διοι

κήσεως Πρωτευούσης καί β) τέλος αποχετεύσεως 3°β>, προκειμένου περί 

οικοδομών κειμένων ε ί ς τήν περιφέρειαν θεσσαλονίκης, γ) τό εισόδη

μα εξ ενοικιαζομένων οικοδομών επιβαρύνεται μέ τέλος χαρτοσήμου 

5 /οο. 

'Εκ τοο τεκμαρτού* έξ ίδιοκατοικήσεως εισοδήματος ισχύει 

απαλλαγή εκ του φόρου εισοδήματος 36.000 δραχμών ετησίως. 

2. Φόρος μεταβιβάσεως ακινήτων 

. *Η διά τοο.φόρου μεταβιβάσεως υψηλή φορολόγησις τών μετά- . 

βίβαζομένων ακινήτων, ή οποία είναι εκ τών ηψηλοτέρων διεθνώς, 

δημιουργεί ακαμψίαν καί ανελαστικότητα ε ί ς τήν άγοράν ακινήτων, 

παρεμποδίζουσα τήν όρθολογικωτέραν πολεοδομικήν δργάνω#ιν τών 

οικισμών καί κυρίως δυσχεραίνει τήν κινητικότητα τοΟ πληθυσμού*. 

*0 φόρος μεταβιβάσεως ε ί ς τάς πλείστας εκ τών άνεπ/^υγμέ-; . 

νων χωρών αποτελεί εν άπλοϋν "τέλος χαρτοσήμου" επί τών συναλλαγών 

επί ακινήτων, ενώ υπάρχουν άλλοι φόροι ώς ο ονομαστικός φόρος π ε 

ριουσίας, ο φόρος περιουσίας, ο φόρος καθαρού* πλούτου, ò φόρος 



- 218 -

υπεραξίας κ.λπ., οι òrco tot πλήττουν την κατοχήν η επαύξησαν της 

περιουσίας, έπωμιζόμενοι τό βάρος της ανακατανομής του εισοδήματος 

καί τοϋ πλούτου, της επιτεύξεως φορολογικής δικαιοσύνης, της 

προσπορίσεως εσόδων εις τό Κράτος κ.λπ. Παρ'ήμίν, ο φόρος μετα

βιβάσεως αποτελεί εν πολλοίς ύποκατάστατον των ώς ανω φόρων τον 

υφισταμένων εις αλλάς χώρας. 

Ό φόρος μεταβιβάσεως ακινήτων ώς έχει σήμερον συνεπάγεται 

σοβαράς φορολογικάς αδικίας, πλήττων τήν φορολογητέαν υλην κατά 

τήν στιγμήν τη*ς μεταβιβάσεως αύτης, οι δυνάμενοι δέ να αποφύγουν 

επί μακράν σειράν ετών τάς μεταβιβάσεις δύνανται νά αποφύγουν τ<5ν 

φόρον. Αντιθέτως, αι χαμηλού εισοδήματος τάξεις υποχρεούνται εις 

αμεσον καταβολήν τοϋ φόρου μεταβιβάσεως κατά τήν υπ'αυτών άγοράν 

κατοικίας μέ συνέπέιαν τήν σημαντικήν φαλκίδευσιν τον αποταμιεύ

σεων αυτών (αι ίσχύουσαι άπαλλαγαί άπό τοϋ φόρου διά τους δημο

σίους υπαλλήλους, τους δικαιούχους Εργατικές Κατοικίας κ.λπ. με

ρικώς μόνον αντιμετωπίζουν τό πρόβλημα). 

Κατά τήν άγοράν ακινήτου εν 'Ελλάδι καταβάλλεται φόρος 

μεταβιβάσεως 9$ πλέον 2$, δπου υφίσταται Πυροσβεστική Υπηρεσία, 

ήτοι Ufo επί της τιμ^ς πωλήσεως. Πέραν τούτου υπάρχουν κα( ώρισμέ-

νοι πρόσθετοι φόροι καί συναφείς επιβαρύνσεις (ποσοστόν 3?ο υπέρ 

Δήμων εφ'ολοκλήρου του φόρου καί του ποσοστού* Πυροσβεστικής Υπηρε

σίας, χαρτόσημα, δικαιώματα συμβολαιογράφων καί υποθηκοφυλάκων 

κ.λπ.), ούτω δέ ή έπιβάρυνσις ανέρχεται τελικώς εις 13/^ περίπου 

(εις περίπτωσιν ανεγέρσεως πολυκατοικίας ύπό οικοδομικής επιχειρή

σεως οπότε χωρεί "διπλή μεταβίβασις" ενός ποσοστού του οικοπέδου, 

ο συνολικός φόρος μεταβιβάσεως φθάνει τελικώς τό 15/'ο επί της τιμής 

πωλήσεως). Εις τάς περισσοτέρας χώρας της ΞΟΚ καί εις αλλάς χώρας 
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τοο Δυτικοϋ κόσμου ò Ισχύων φόρος_ μεταβιβάσεως ακίνητων είναι πολύ 

χαμηλότερος ως δεικνύει ο κατωτέρω Π ίναξ 1. 

3. Φόροι αδείας οικοδομής καί λοιπαί επιβαρύνσεις κατά τήν άνοικο-
' in m m « i m i » m i ι »-mimi—m » inni ιι ι >' I . J 

δόμησιν ακινήτου 

Κατά τήν ανοικοδόμησαν ακινήτου καταβάλλονται σημαντικοί 

φόροι καί λοιπά £ επιβαρύνσεις υπέρ τοο Δημοσίου η* άλλων φορέων (φ&· 

poi αδείας οικοδομές -ΚΗ ψήφισμα 2$, Δήμος η* Κοινότης 0,50$, 

ΤΣΜΕΔΕ 0,15$, TEE 0,025$, χαρτόσημα 0,125$ κ.λπ.), οι οποΓοι έπι- . 

βαρύνουν ουσιωδώς τό άνεγειρόμενον άκίνητον. 'Επίσης, σημαντικήν 

έπιβάρυνσι.ν αποτελεί ò καταβαλλόμενος' φόρος κύκλου εργασιών (8$ 

επί δλων των υλικών καί μέρους τ?|ς εργασίας), τό χαρτόσημον "καί . 

ή εισφορά υπέρ ΟΓΑ (χαρτόσημον 2$ καί ΟΓΑ 0,4$ επί τ ou κατασκευαστι-

κοο κόστους), α ι είσφοραί εις Ασφαλιστικούς 'Οργανισμούς (.11,66$ ... 

επί του κατασκευαστικού κόστους) κ.λπ. ,*Η έπιβάρυνσις εκ του* συν

όλου τών φόρων καί τελών τούτων αντιστοιχεί περίπου εις 24,14$ 

τοο κατασκευαστικοί; κόστους τοο οίκοδομουμένου ακινήτου. 

4. Φόρος ακινήτου περιουσίας 

Άπό τόϋ έτους 1975 επεβλήθη1 φόρος επί τή*ς εν 'Ελλάδι ακι

νήτου περιουσίας τη"ς οποίας ή αξία υπερβαίνει τά 10 εκατ. δρχ. (κα

τά οικογένειαν). Διά τήν ανω του αφορολογήτου τούτου ορίου άξίαν 

Ισχύουν συντελεσταί άπό 0,5-1$ (προοδευτικώς κατ'άξίαν). 'Επί νο

μικών προσώπων ισχύει πάγιος συντελεστής Of75$. 

Η εισαγωγή τοϋ φόρου ακινήτου περιουσίας αποσκοπεί ε ις 

τό νά πλήξη φοροδοτικήν ικανότητα ή οποία πηγάζει εκ τη*ς κατοχές 

ακινήτων περιουσιακών στοιχείων καί ή οποία ουδόλως φορολογείται 

η* πλήττεται ανεπαρκώς υπό άλλων φόρων. Άπό τής απόψεως αύτ% 
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Πίναξ 1 

ι
0 φόρος μεταβιβάσεως ακινήτων εις τάς χώρας τΐίς ΕΟΚ 

και εις αλλάς χώρας 

Χβραι ΕΟΚ fo επί αξίας 
μεταβιβάσεως ακίνητων 

Γαλλία. 
Βέλγιον 
Δ, Γερμανία 

'Ιταλία 
1Ολλανδία 
ΔουξεμβοΟργον 
Μ, Βρεταννία 

'Ιρλανδία 

Δανία 

"Αλλαι χωραι 

Αυστρία 
^Ελβετία 
Σουηδία 
Νορβηγία 
ΗΠΑ 

, 16,6 (4,8$ δι'Ιδιοκατοίκησιν) 
12,5 (6$· δι'άπλας κατοικίας) 
7 
8 
5 
6 (ΐ,2$ δι'οικόπεδα καί άπλας κατοικίας) 
0,5-1,5 (προοδευτικός κατ'άξίαν. Μέχρι 

αξίας € 15.000 ουδείς φόρος) : 

0,5-5 (προοδευτικός κατ'άξίαν. Μέχρι 
£ 1.000 ουδείς φόρος) 

0,8 

7-8 
2 
.1 
1 
0,11 

Πηγή· AHKMERIE MENNEL: DIE STEÜRSUSTEME IN EWGwSTAATEN, 
EFTiWSTAA!».. UND DEN USA (VERLAG NEUE WIHTSCHAI'TS-ERIKffE 
HERNE (BERLIN 1974) σελ . 1 7 4 . 
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αποτελεί : βΫ|μα προς τήν όρθήν κατεύθυνσιν. Έν τούτοις, ή καθιέρω-

σις ύψηλοϋ αφορολογήτου ορίου εκ 10 εκατ. δρχ. (ε*ναντι αφορολογή

του ορίου 1-2 εκατ. δρχ. εις τάς ευρωπαϊκός χώρας άντιστοίχφς) 

περιορίζει ουσιωδώς τόν αριθμόν τον υποκειμένων εις τόμ φόρον 

οικογενειών καί επομένως καί τάς αν£?ίατανεμητΐκάΥ επιδράσεις καί 

τά* αντίστοιχα ëaoôa τοϋ Δημοσίου. 'Επί πλέον, ή μή υπαρξις εισέτι 

παρ'ήμιν τΐ)ς απαραιτήτου δ ι οι;κητικτ)ς-τεχ νίκης υποδομής, ως π. χ. 

ή.ανυπαρξία κτηματολογίου, επισήμων πραγματογνωμόνων εκτιμητών 

των ακινήτων (ώς συμβαίνει εις αλλάς χώρας), ειδικευμένων φορο

τεχνικών υπαλλήλων κ»λπ.,δημιουργέι πρόσθετα προβλήματανδιά τήν 

σύλληψιν της φορολογητέας ΰλης καί τήν όρθήν έφαρμογήν τοϋ φόρου. 

5. "Αλλοι ειδικώτεροι φόροι επί των ακινήτων (υπέρ 'Οργανισμών 

ΤοπιχΫίς Αυτοδιοικήσεως κ.λπ«) 

'Επί πλέον των ανωτέρω γενικών φόρων υφίστανται καί ωρι-

σμένοι ε Ιδικοί φόροι,, οι. οποίοι πλήττουν/, ώρισμένας κατηγορίας ακι

νήτων. Οι σπουδαιότεροι έξ αυτών είναι οι έξ^ς: 

α. Φόρος ακαλύπτων χώρων 

β. Εισφορά ωφελουμένων έκ τ % εκτελέσεως έργων 

γ.. Εισφορά επεκτάσεως σχεδίου πόλεως 

δ. Εισφορά" εφ'άπαξ επί ακινήτων,λόγω τροποποιήσεως του σχε

δίου πόλεως. . • 

- α. Φόρος ακαλύπτων χώρων. 'Επιβάλλεται ετησίως ύπέρ.τΩν Δή

μων φόρος ακαλύπτων χώρων επί τών μή οικοδομημένων οικοπέδων τά 

οποία κείνται εις Δήμους ανω· των 20.000 κατοίκων, ώςνκαί1- ε ί^ δλους 

τους Δήμους καί τάς Κοινότητας τ?ίς τέως Διοικήσεως ΙΙρωτευούσης καί 

τοϋ πρώην Δήμου Θεσσαλονίκης. *Ως βάσις λαμβάνεται ή αξία τοϋ 
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οίκοπέδου, φορολογούμενη μέ συντελεστήν 0,30$ επί της αγοραίας 

αξίας αύτόυ, έφ'δσσν αυτή υπερβαίνει τ<5 ποσόν των 400.000 δρχ. . 

Προκύπτουν διάφοροι δυσχέρειαι κατά τήν βεβαίωσιν καί ε'ίσπραξιν 

τ ou φόρου τούτου (άγνωστος φορολογητέα υλη, δυσχέρειαι έκτι,μή-, . 

σεως τη*ς αξίας των οικοπέδων κ.λπ.), εφαρμόζεται δέ ε ις μικράν 

£κΐασιν μόνον (πυρίως κατά τήν μεταβίβασιν τοο ακινήτου). • 

β. Είσφορά ωφελουμένων εκ της εκτελέσεως £ργων ("Αρθρ. 52 

Β.Δ. 24*9»1958). 'Αποτελεί αναγκαστικών συμμετοχών των ωφελουμέ

νων Ιδιοκτήτων ακινήτων, εις τάς δαπανάς τοο Ό'ργανισμοϋ* Τοπικές 

Αυτοδιοικήσεως υπό τοϋ οποίου εκτελούνται τά έργα. Συντελεστής 

15$ της επελθούσης προσαυξήσεως τη*ς αρχικής αξίας εκάστου ακινή

του. Εις τήν πραγματικότητα όμως, είς.ολίγας μόνον περιπτώσε*>ς 

&τυχεν εφαρμογής λόγω δυσχερειών υπολογισμού της επελθούσης αυ

ξήσεως της αξίας των ακινήτων εκ της εκτελέσεως έργων κ.λπ. 

γ. Είσφορά λόγω επεκτάσεως σχεδίου πόλεως. ("Αρθρ. 2 κα£ 3 

Ν. 127/1975). Διά τΐ|ς επιβολής της εισφοράς αύτ% έπεδιώχθη άφ'· 

ενός μέν η συμμετοχή των Ιδιοκτήτων ακινήτων περιοχής ή οποία τό 

πρώτον υπάγεται ε.μς ύφιστάμενον σχέδιον πόλεως, εις τά εξοδά τή*ς 

πολεοδομικές οργανώσεως αύτης, άφ'έτερου δέ ή έπιβράδυνσις τη*ς 

συνεχοος επεκτάσεως έκαστου εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως ύπό τάς 

πιέσεις των ενδιαφερομένων Ιδιοκτήτων. Επιβάλλεται υπέρ των 'Ορ

γανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως συντελεστής 5-10$ επί της αξίας 

τοο ακινήτου διά τήν ανω των ΤΟΟ.ΟΟΟ-δβχ, άξίαν αύτοϋ. ΛΗ είσφο

ρά καταβάλλεται εις 10 ετησίας δόσεις. Elς τήν πραξιν, εις μικράν 

Ί . Δέν επιβάλλεται ò φόρος εις ακάλυπτους χώρους εις τους οποίους 
υπάρχουν οίκοδομαί αξίας μείζονος του ΐ/5 τ?}ς αξίας τοο ακα
λύπτου. Απαλλάσσονται επίσης καί αϊ εν παρ. 8 τοϋ άρθρου 1 
τοο Ν. 127/75 περιπτώσεις. 
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μόνον 'έκτααιν επιβάλλεται, λόγφ αδυναμίας συλλήψεως της φορολογητέας 

ύλης, ύπολογισμοϋ της αξίας των οικοπέδων εις χαμηλότερα των πραγμα

τικών επίπεδα κ.λπ. 

δ. Εισφορά εφ'άπαξ επί ακινήτων (οικοδομουμένων η* μή) λόγω 

τροποποιήσεως τοϋ οχεδίου πόλεως ("Αρθρ. 54 τοο Β.Δ. 24*9*58, 

αρθρ. 12 Ν,Δ, 703/70, αρθρ. 4 Ν. 127/75)/Επιβάλλεται εις περιπτώ

σεις τροποποιήσεως του* σχεδίου πόλεως υπέρ του* 'Οργανισμού* Τοπικές 

Αυτοδιοικήσεως. Συντελεστής 30$ επί της αυξήσεως τ^ς αξίας τοΟ 

ακινήτου λόγω τη*ς τροποποιήσεως του σχεδίου πόλεως. 

6· Φόροι κληρονομιών, δωρεών καί προικών 

'Επιβάλλονται επίσης επί ακινήτων φόροι κληρονομιών, δωρεών 

καί προικών, καλύπτοντες ποικιλίαν περιπτώσεων. 





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 

ΑΝΑΑΥΣΙΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ 

ΤΙΜΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 

Νυκολάου Γράτσϋα 

Πολιτικού Μηχανικοϋ 
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ΜΑΛΥΣΙΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΤΙΜΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 

1. Εξετάζεται διεξοδικά ή περίπτωση αγοράς διαμερίσματος 

άπ<5 πολυκατοικία πού ανεγείρεται μέ αντιπαροχή σέ συνοικία της 

Αθήνας καί τοϋτο γιατί μεγαλώνει συνεχώς ò αριθμός αύτων που λύ

νουν μ'αυτόν τόν τρόπο τό στεγαστικό τους πρόβλημα. *Η οικοδόμηση 

κατοικίας σέ Ιδιόκτητο οικόπεδο γίνεται ολοένα καί δυσκολότερη 

λόγω τοϋ μεγάλου κόστους της γης, ένω εκατοντάδες κατοικίες αυτοϋ 

τοϋ ε'ίδους κατεδαφίζονται κάθε χρόνο γιά νά οικοδομηθούν στή θέ

ση τους πολυκατοικίες μέ πλήρη εκμετάλλευση τοο οικοπέδου. 

Δεδομένα . ·..·;·'.::·..;·:· ;?·:·;?·· ' Γ" ~ 

.Ποσοστό αντιπαροχής 3 5 ^ . ur> 

/·; ΪΙι,κτό κέρδος κατασκευαστή 2 0 $ ~ .;. 

" 2 . ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ " ;V V ; 

T.Α. s Τιμή άγορας 

Τ.Π. - Τιμή πωλήσεως 

Φ.Μ. ·«• Φόρος μεταβιβάσεως 

Φ.Ε. m Φόροι καί εισφορές 

Π m Παροχές 

Κ m Κόστος 

Κ.Κ, m Κατασκευαστικό κόστος 

Ε . β 'Εργασία 

Υ «'ϊλικά 

Α.Μ. = 'Αμοιβή μελέτης καί επιβλέψεως 

A.Ö. »'Αξία οικοπέδου 

Μ.Ε.Κ. s Μικτό εργολαβικό κέρδος 

Ο.Π. «'Ογκομετρικός Προϋπολογισμός 
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3 . ΣΧΕΣΕΙΣ TQN" ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ 

3.1 Τ.Α. =3 Τ.Π.*Φ.Μ.+Π. 

3.2 Τ.Π. s Κ.+Α0*Μ.Ε.Κ. 

3.3 Κ = Α.Μ.4.Κ.Κ.*Φ.Ε. 

3.4 Κ.Κ. = Υ+Ε 

- 3.5 Ο.Π. s 0,50 Κ. Κ. 

4. ' ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ 

4.1 Φάρος μεταβιβάσεως 

Κατά τήν αγορά καταβάλλεται φόρος μεταβιβάσεως 11^ επί 

τ?)ς τιμής πωλήσεως πού μέ διάφορες άλλες δαπάνες (μεταγραφή, χαρ

τόσημα, αμοιβή συμβολαιογράφου κ.λπ.) φθάνει σέ 13$ περίπου. 'Επί

σης καταβάλλεται ο 'ίδιος φόρος επί της αξίας του μεταβιβαζόμενου 

ποσοστοϋ οικοπέδου (ή περίφημη "διπλή μεταβίβασις"Χ δηλ. 13$ Χ 30^» 

5 3,90$. 

'Επειδή δμως η αξία τοϋ οικοπέδου πού δηλώνεται στό εργο

λαβικό ε ίναι συνήθως μικρότερη άπό την.πραγματική (~50$) καί δεν 

γ ίνεται επανεκτίμηση της^ τό παραπάνω ε ίναι 

3,90 Χ 0,50 s 1,95$ -2,00$ 

καί συνολικά Φ.Μ. « 15,00$ ττίς Τ.Π. 

4.2 β ρ ο χ έ ς * · 

Είναι τά δικαιώματα συνδέσεως των δικτύων· ΔΕΗ ΕΕΥ καί 
Ρ-

0ΑΙΊ. 

Γιά ενα διαμέρισμα 3 δωματίων τό σύνολο της δαπάνης είναι 

περίπου 1 , 5 $ τ % Τ.Π. . ' · . . . ; . . . 

Π = 1,5$ Τ.Π. . · ' 
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4.3 'Αμοιβή μελέτης καί επιβλέψεως 

Για μιά μέσου δγκου (8.000 Μ ) πολυκατοικία στον Η'τ.ομέα 

Α.Μ. 16$ του Ο.Π. 

fi Ά.Μ. 9,00$ του Κ.Κ. 

4.4 Φόροι καί εισφορές 

α. 

β. 

γ . 

δ . 

ε . . 

Σημε ίωση 

4 . 4 . 1 "Αδε 

ΧΗ' Ψήφισμα 

Δη*μος 

ΤΣΜΕΔΕ 

TBE 

Χαρτόσημα 

Σύνολο 

επομένως 1,40$ 

: ια οικοδομής 

τ ο ϋ Κ. Κ. 

: Σέ περίπτωση προσαρμογής 

2 , 0 0 $ : 

0,50$ 

0,15$ 

0,025$ 

0,125$ 

2,80$ του Ο.Π, 

των ογκομετρικών 

(400-470 δρχ. Μ ) προς το πραγματικό κατασκευαστικό κόστος, τά 

ποσοστά αμοιβές καί εξόδων αδείας θα αύξηθοϋν ανάλογα. 

, ,4.4.2 'Ασφαλιστικές ετισφορές 

α. Των "μή* έστεγασμένων" επαγγελμάτων (22$) 

Κύρια εισφορά 22$ Χ 33,1$ s 7,̂ 28$ 

Δωρόσημο 22$ Χ 17$ = 3>74$ 

'Επικουρική ασφάλιση 22$Χ9,6$»2,11$ 

^νολο 13,13$ τοϋ Κ.Κ. \ 

β. Tßv "έστεγασμένων" επαγγελμάτων (18$) 

(Ξυλουργών, μαρμαράδων, υδραυλικών, ηλεκτρολόγων, κ.λπ.) 
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18$ X 33*t# « 5,96$:'τ:ο$ £.K. 

Σύνολο ασφαλιστικών Ί 3 ,Ί 3 * 5,96 Λ%\<$ του K.È. 

4.4.3 Χαρτόσημο καί ΟΓΑ 

'Επί τοϋ κατασκευαστικού κόστους (αγορά υλικών, τιμολόγια 

υπεργολάβων) έχομε 

Χαρτόσημο 2,00$ · : - : - -

ΟΓΑ (20$ Χ 2$) = • 0,40$ 

Σύνολο : -2;40$ του Κ.Κ. 

4.4.4 Φόρος Κύκλου Εργασιών 
. , | ι Μ ; Γ H | . | Ρ ι II Ι Ι II 

*0 Φόρος Κύκλου Εργασιών (ΦΚΕ) άφορα δλα τά υλικά πού παρ

άγονται στην 'Ελλάδα καί μέρος της ενσωματωμένης εργασίας (των 

"έστεγασμένων επαγγελμάτων). Χονδρικά είναι κατά μέσον δρο 7$ καί 

άφορα τό 60$ του Κ.Κ. 

'Επομένως, ΦΚΕ = 4,20$ τοϋ Κ.Κ. 

4^4.5 Φόροι έργολαβικοϋ y ; · 

5,6$ επί της άξιας τοϋ 0,65 τοο οικοπέδου η* τοϋ 17,5$ 

της πραγματικής αξίας του (βλ. τελευταία,παραγρ.. 4.1 ) . 

'Επομένως 5,6$ Χ 17,5$ J ,0$ του Κ. 

Σύνολο φόρων καί εισφορών 28,00$ τοο Κ.Κ, 

4.5 Κατασκευαστικό κόστος 

Η σύνθεση το0 κατασκέυαστικοϋ κόστους σέ αναλογία ύλι-

κών-έργασίας εξαρτάται άπό τό βαθμό πολυτελείας της κατασκευής." 

Στή*ν περίπτωση πού εξετάζω ε ίναι χονδρικά: 

'Υλικά 60$ 

'Εργασία 40$ 
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5. ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 

*Η εξίσωση 3.3 γ ίνεται 

Κ - (0,09 + 1,00 + 0 , 2 8 Χ Κ , « 1,37 Κ.Κ. 

fi Κ.Ε. » 73,0$ τοϋ Κ. 

1Επομένως 

'Υλικά 73,($ Χ 60$ - 44,0$ του,Κ.. 

'Εργατικά 73,0$ Χ 40$ » 29,0$ τοϋ Κ. 

Φόροι καί εισφορές 73,0$ Χ 28$ =20.5$ τοϋ Κ. 

Μελέτη-έπίβλέψη 73,0$ Χ 9$ Β 6,5$ του Κ. 

6. ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΣ 

'Επειδή είναι 0,65 Δ.Ο. = 0,35 Κ. η Α.Ο. = 0,54 Κ. 

καί ΜΕΕ - 0,20 Τ.Π. ή εξίσωση 3.2 γίνεται 

Τ.Π. s Κ *• 0,54 Κ • 0,20 Τ.Π. 

fi 0,80 Τ.Π. « 1,54 Κ. fi Κ « 0,52 Τ.Π. 

* Επομένως 

Οικόπεδο 0,52 Χ 0,54 = 28,0$ 

Μικτό εργολαβικό κέρδος « 20,0$ 

Φόροι καί εισφορές 0,52 Χ 0,205« 10,5$ 
ιΥλικά 0,52 Χ 0,44 « 23,0$ 

'Εργασία 0,52 Χ 0,29&= 15,0$ 

Μελέτη-επίβλεψη 0,52 Χ 0,065= 3,5$ 

7. ΣΒΤΘΞΣΗ ΤΙΜΕΣ ΑΓΟΡΑΣ 

Τ.Α. s Τ.Π. • 16,5$ (Φ.Μ. • Π) 

fi Τ.Π. r 83,5$ της Τ.Α. καί επομένως 
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Φόροι naC εισφορές 

Οικόπεδο 

ϊλικά 

Μικτό εργολαβικό κέρδος 

'Εργατικά 

Μελέτη επίβλεψη 

Σύνολο 

= 25?ο 

= 23$ 

= 19^ 

= Μ?ο 

= 13^ 

= 3fo 

100^ 

Σημείωση: Σέ περίπτωση προσαρμογής των ογκομετρικών συντελεστών 

. θά αυξ,η^οον τα ποσοστά των φόρων καΓ εισφορών καί τ^ς 

αμοιβής καί θα μειωθ-οΰν ανάλογα τά άλλα. 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 

Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΙΣ ΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΙΣ ΤΑΣ ΚΥΡΙΩΤΕΡΑΣ 

ΧΩΡΑΣ ΤΗΣ ΞΟΚ 

(Βρετανία, Δυτ. Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία) 

Συνετάγη, κατ'άνάθεσιν τοϋ ΚΕΠΒ, υπό της κ. Μ, 

Γεωργούντζου υπό τη*ν έποπτείαν της κ. Π. Δενούδια-

Σφακιανάκη, της Δ/νσεως Οικονομικών Μελετον τη*ς 

Τραπέζης τη*ς 'Ελλάδος 
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Η ΖΕΉΗΔ3Χ)ΔϋΊΕΕΙΣ ΤΗΣ ΚΜΕίΙΑΣ 3'ΙΣ ΓιΕί 3PSTi\!TIA5 '• 

1. Γενικά 

Η παροχή στέγης καί κατοικίας ε ι ς ευρέα λαϊκά στρώματα 

εις την Βρετανίαν παρουσιάζει μεγά\ας ελλείψεις. ΑΕτια τον 

ελλείψεων αυτών είναι άφ'ενός μεν τά πολλά παλαιά καί ακατάλληλα 

κτίρια, δπου ζει εις άπαράδεκτον στενότητα μέγας αριθμός ατόμων 

(SLUMS), άφ'ετέρου δέ ή σημαντικές μεγάλη διαφορά του ρυθμοϋ αύξή-

σεως τον νέων οικογενειών £ναντι τών νέων κατοικιών . 

"Αν καί έπηλθον πολλαί μεταβολαί ε ι ς τήν κυβερνητικών ot?ti-

στικήν πολιτικών της Βρετανίας, ή γενική γραμμή έχει παραμείνει . 

συνεπής άπό του τέλους του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου. . Βασικά 

στοιχεία της είναι τρία: 1) η δημιουργία κρατικών κατοικιών προς 

ένοικίασιν διά τήν κάλυψιν κοινώνικών αναγκών εις κατοικίαν 2) 

ή προστασία των ενοικιαστών άπό ιδιώτας ίδιοκτητας δι'ελέγχου 
• ο 

τον ενοικίων, 3) ή ένθάρρυνσις τ?5ς Ιδιοκατοικήσεως . 

Κατά τήν δεκαετίαν το0 1960 καί ε ις τόν τομέα τοϋ οίκισμοϋ 

παρετηρήθη σταθερά αοςησις τών νέων κατοικιών, άπό 30Q.000 κατοι,-

κίας ετησίως κατά τήν αρχήν της δεκαετίας ε ις 425.000 κατά.τό . 

1968. Έν τούτοις, αι δυσχέρειαι τοϋ ισοζυγίου πληρωμών, ως καί 

τά ληφθέντα νομισματικά καί φορολογικά μέτρα, μεταξύ τον οποίων 

καί ò ειδικός φόρος απασχολήσεως επί τών οικοδομικών εργασιών, 

ϊερίίίρ-ΐόαν τόν ρυθμόν αυξήσεως δομήσεως' νέων κατοικιών. 0ί5τω 

κατά τό 1972 ai νέα ι κατοικία ι ήσαν 340.000. Περισσότερον 

ικανοπόιητικήν λύσιν τοϋ στεγαστικοϋ προβλήματος θά £διδεν ή δυ-

νατότης κατασκευές 500.000 νέων κατοικιβν περίπου' κατ'ίτος]ως 

1. Ι. Λυγίζου: *Η λαϊκή στέγη στην Ελλάδα καί στό εξωτερικό" 
1974, σελ. 104. 

2. OECD »HOUSING PINMCEUERESE^ÏT PROBLEMS" PARIS I974 , p . 6 8 . 
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υπελογίζετο υπό των αρμοδίων καταρτίσεως του στεγαστικού προγράμματος 
1 

της πενταετίας 1965-1970 . 

*Η άπόκτησις κατοικίας μέ έφθηνόν ένοίκιον, ανηκούσης ε ι ς 

τόν δημόσιον τομέα είναι δυσχερής. Αι ενοικιαζόμεναι κατοικίαι 

τ ou ιδιωτικού τομέως ε ίναι ελάχισται. 0 πολίτης ο οποίος επιθυμεί 

τήν άπόκτησιν καταλλήλου στέγης στρέφεται συνήθως ε ι ς τήν άγοράν 

Ιδιοκτήτου κατοικίας. 

Γενικώς, ε ι ς τήν Άγγλίαν ò ιδιωτικός τομεύς κατασκεύα

ζε u κατοικίας προς πώλησιν καί ο δημόσιος τομεύς πρό.ς ένοικίασιν. 

I I , *0 ρόλος τοϋ δημοσίου τομέως ε ι ς τήν χρηματοδότησιν τ % κατοικίας 

Τό Δημόσιον κατασκευάζει κατοικίας προς ένοικίασιν. 

Τα κεφάλαια του δημοσίου τομέως χρησιμοποιούνται ε ι ς μ ι- : 

κράν μόνον έκτασιν ε ι ς τήν χρηματοδότησιν τ?)ς κατοικίας. Τό κρά

τος επιδοτεί τήν λαϊκήν ένοικιαζομένην κατοικίαν υπό μορφήν ετη

σίων επιδομάτων (FRIMES). Χορηγεί δάνεια μέσω δύο δημοσίων κεντρι

κών οργανισμών,οι όποιοι λαμβάνουν κονδύλια άπό τόν προϋπολογισμόν. 

Οι οργανισμοί αυτοί ε ίναι τό PUBLIC WORKS LOAN BOARD καί ή HOUSING 

CORPORATION2. 

'Οργανισμοί τοο δημοσίου τομέως ol όποιοι χρηματοδοτούν 

τήν κατοικίαν ε ί ν α ι : α) οι'Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, β) . 

a i εταιρεΐοα αναπτύξεως ..νέων πόλεων καί γ) ai ZOUL'IiiC- iS30dA3!JDNS· 

1. "FINANCING OF HOUSING" AN ECONOMIC COMMISSION FOR EUROPE^ 
GENEVA, 1973, P . 104. 

2 . "(LE LOGEMENT EN FRANCE ET A L'ETRANGER" CIEC, PARIS,p.171- ' 

177. 



- 237 -

Έξ αύτων οι προτοί 6ό*ο κατασκευάζουν το 80$ τον προς ενοικίασιν 

κατασκευαζόμενων κατοικιών . 
•ν . 

α. Οι 'Οργανισμοί Τοπικές Αυτοδιοικήσεως: Είναι οι κύριοι 

κατασκευασταί της λαϊκής ενοικιαζόμενης κατοικίας. Χρηματοδοτούν 

τάς κατασκευάς των στρεφόμενοι εις τήν χρηματαγορών, τό PUBLIC 

WORKS LOAN BOARD και τή*ν HOUSING CORPORATION2. 

Κατά τό 1972 έθεσπίσθη οικιστικός νόμος προβλέπων αοξη-

σιν της κρατικές χορηγήσεως εις τους 'Οργανισμούς Τοπικές Αυτο

διοικήσεως, àijjmoVoi προετίθεντο να ανοικοδομήσουν νέο^έ^οίκιομούς 

εις τήν θέσιν παλαιών ακαταλλήλων οικημάτων (SLIMS). Καθιερώθη 

λεπτομερέστερον σχέδιον επιδοτήσεως ενοικίων ουχί επιπλωμένων δια

μερισμάτων καί καθωρ£σθησαν ενιαία και λογικά υψη ενοικίων διά ; 

τάς κατοικίας τόσον τοϋ δημοσίου, όσον καί του ιδιωτικού* τομέως. 

Τά ενιαία καί "λογικά" αυτά ενοίκια, βάσει του Νόμου του 1965 

"περί ενοικίων" είναι τά θεωρητικά ενοίκια τά οποία θά διαμορφώ-

Μωνται δταν ή ζήτησις Ισούται προς τήν προσφοράν. 'Εάν ή ζήτησις 

είναι μεγαλύτερα τ?)ς προσφοράς καί προκαλ^ται αΰξησις των ενοι

κίων τά ενοίκια επιδοτούνται μέ ποσόν 'ίσον προς τήν παρατηρουμένην 

αϋξησιν . 

β. Αι εταιρείαι οίκοδομήσεως νέων πόλεων έχουν ήδη δημιουρ

γήσει 15 νέας πόλεις (1974). Αι νέαι πόλ«ις είναι μία αξιόλογος 

προσπάθεια αντιμετωπίσεως των προβλημάτων τά οποί« πηγάζουν έκ 

της αστυφιλίας καί της έρημώσεως της υπαίθρου. ιΗ μελέτη καί 

1. »PDÎAHOING OP HOU&OTG", GENEVA 1973, p . 105. 

2. "LE LOGEMENT EN PRANCE ET A L'ÉTRANGER CIEC, PARIS, 1966 
p. 172. 

3. "FINANCING OP HOUSING", OHOTA 1973, p . IO5. 
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κατασκευή των μοναδικών αυτών πολιτειών έγινε άπό είδικόν οργα

νισμών και η χρηματοδότησις δια κρατικών δανείων διαρκείας 60 

ετών μέ έπιτόκιον 3$ ετησίως. Οι κάτοικοι των νέων αυτών πόλεων 

στεγάζονται ε'ίτε μέ έφθηνόν ένοίκιον εϊτε ώς ιδιόκτητα ι εάν έπι-

θυμουν την άγοράν της κατοικίας διά δανεισμού . 

γ. HOUSING ASSOCIATIONS χρηματοδοτούν τάς ολίγας κατοικίας 

των (2.000 κατ Έτος) μέσω δανείων του Δημοσίου άφ'ένός καί οικοδο-

μικών εταιρειών αφ'ετέρου · 

I I I . *0 ρόλος του ίδιωτικοο τομέως εις τήν χρηματοδ<5τησιν τή*ς κατοι

κίας 

*Η προσφορά κατοικίας προς πώλησιν άφορα κυρίως έτοιμους 

νέας κατοικίας καί επαρκεί προς κάλυψιν της ζητήσεως. Δι στατιστι

κά ί δεικνύουν δτι τό 80-85$ τών αγοραζομένων κατοικιών κατ'έτος 

αποκτώνται τη βοηθέία ενυπόθηκων δανείων. 

'Ενυπόθηκα δάνεια χορηγούν τριών ειδών οργανισμοί: 

.., ι) αι οίκοδομικαί έταιρειαι (BUILDING SOCIETIES) : ; . : 

ι ι ) αι άσφαλιστικαί επιχειρήσεις 'Λ~'' 

ι ι ι ) οι τοπικοί συνεταιρισμοί. 

Είδικώτερον: 

. y·: . J . . · * • ' -,:·;'• 

ι) Δι οίκοδομικαί έταιρειαι κυριαρχούν εις τήν ενυπόθηκον••• 

άγοράν τ % κατοικίας. Συνάπτουν τά 90$ δλων των συναπτομένων κατ' 
1. Ι . Δυγίζος: "*Η λα'ίκή στέγη στην 'Ελλάδα καί' <πό έξοατερΐκόν" 

σελ. 105-106. : -
2 . "LE LOGEMENT ΕΝ PRANCE ET A L.'ETDIHGIIL» ρ , 1 7 7 · 
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ετ,ος- στεγαστικών δανείων από όλους τους Ιδιωτικού*ς οργανισμούς. 

Είναι εταιρειαι ουχί κερδοσκοπικοί χαρακτηρος, συλλέγουν τήν Εδιω-

τικήν άποταμίευσιν είτε ύπό την μορφην καταθέσεων ε'ίτε ύπό μορφην 

μέτοχων . Καί au δύο μορφαί είναι ταυτόσημοι: καταθέσεις βραχύ-» 

πρόθεσμοι, άναλήψιμοι εις πρώτην ζήτησιν ^ ύπό προειδοποίησιν απο

δίδουσα ι τόκον, ò όποιος αναπροσαρμόζεται αναλόγως των συνθηκών 

της-αγοράς \. 

Χορηγοον ενυπόθηκα δάνεια μέ μεταβλητόν έπιτόκιον ε ίς δλους 

τους αιτοϋντας, τό έπιτόκιον δε αναπροσαρμόζεται συγχρόνως μέ τό 

έπιτόκιον των καταθέσεων (τό έπιτόκιον τών ενυπόθηκων δανείων ητο 

8,5$ ε ι ς τό τέλος του 1972). Τό ποσόν των δανείων ανέρχεται εις 

QQffa τ % αξίας της-κατοικίας καί φθάνει μέχρι £7.000 χορηγείται δέ 

διά χρονική*ν περίοδον μέχρι-25 έτόδν. υ τόκος καί τό χρεωλύσιον,. 

καταβάλλονται εις £σας δόσεις* εάν μεταβληθούν τά επιτόκια ή προ

σαρμογή συνήθως λαμβάνει χώραν διά μεταβολής είς τόν χρόνον εξοφλή

σεως μάλλον παρά εις τάς μηνιαίας δόσεις εξυπηρετήσεως τοϋ.δανείου. 

Αι οικοδομικάί εταιρεία ι καταβάλλουν διά λογαρισμόν των 

καταθέτων των σύνθετον συντελεστήν φορολογίας εισοδήματος, ò όποιος 

είναι -χαμηλότερος του βασικού συντελεστού. Αι οίκοδομικαί έται* 

petal .cnt πλέον έχουν απαλλαγή „άπό άμεσα \ί£χρα περιόρισαΐΜ$ς πολ,ν-

τικης τά όποια έχουν υίοθετηθη^εκάστοτε ύπό της Κυβερνήσεως;. 

1. "LE LOGEMENT EN FRANCE ET A L'ETRANGER", CIEC, PARIS Ί 9 6 4 , 

t p . 181 . 

2. Η μόνη διαφορά έγκειται εις τό γεγονός δτι οι καταθέται είναι 
πιστωταί της ε τ α ι ρ ί α ς συνεπώς προηγούνται τον μβτόχων. ε ίς πε
ρίπτωσιν διαλύσεως τ % εταιρείας. ι0 τόκος επί τών μέτοχων εί
ναι \ Ι affo υψηλότερος τοο τόκου των καταθέσεων. 
OECD, »HOUSING FINANCE-PRESENT PROBLEMS'», PARIS-1974; p,r~18*-

3 . OECD, » » » » » » p # 38.^ > 
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Κατά τό τέλος του 1972 ύπηρχον 456 οικοδομικαί εταιρεΤαΐ. 

'Εξ αύτων μόνον δέκα ?)σαν πολύ μεγάλα ι. Είς περιοχάς ε ις τάς οποίας 

υπάρχει μεγάλη διασπορά μικρών οικοπέδων υπάρχουν πολλάί μικραί 

επιχειρήσεις. AL φορολογικάί άπαλλαγαί αφορούν καί τάς καταθέσεις 

καί τάς μετοχάς μέχρι ποσού £10.000 διά κάθε ατομον η £20.000 

διά ζεύγος μέ JOINT ACCOUNT. Ούτω τίθεται άποτελεσματικόν άνωτα-

τον δριον εις τάς συμμετοχάς των ιδιωτών εις τάς εταιρείας αυτάς. 
ν0λαι ai μετοχαί καί ai καταθέσεις των οικοδομικών εταιριών είναι 

εις χείρας ιδιωτών* ή μόνη έξαίρεσις είναι 'ίσως μικρόν ποσοστόν 

καταθέσεων από έταιρείαν,ή οποία εγγυάται τά ενυπόθηκα δάνεια των 

υπαλλήλων της. " ι 

11) Αι άσφαλιστικαί έταιρεΤαι χορηγούν ενυπόθηκα δάνεια εν συν

δυασμέ προς άσφάλειαν ζωής, ούτω αποφεύγεται καί η φορολογία. Τό

σον τό ποσόν δσον καί ò χρόνος εξοφλήσεως των δύο συμβολαίων είναι 

δμοια. ι 0 δανειολήπτης καταβάλλει τόκους εις τήν έταιρβί» καί τάς 

δόσεις είς τήν άσφάλειαν ζωής. Ξ'ις τό τέλος τη*ς περιόδου η άσφαλι-

ΓΗτική ετατιρεία καταβάλλει τό χρεωλύσιον διά τήν έξόφλησιν τοϋ δα

νείου . 

Τά περισσότερα ενυπόθηκα δάνεια τά .χορηγούμενα υπό ασφα

λιστικών εταιρβον άφοροϋν κατοικίας τιμής £7.000 καί δίνω. .TÓ 

1964 άντεπροσώπευον τό 3,7$ του συνόλου των χορηγηθέντων ένυπο-

θήκων δανείων. 

i l l ) Οι τοπικοί συνεταιρισμοί είναι μία ακόμη πηγή ένυποθή-
ι ι »ι • ·ι Ι II • — » • — — II ι ι 

κων δανείων. Τό 1964 τά χορηγηθέντα υπ'αύτων ενυπόθηκα δάνεια 

άπετέλουν τό 12,5$ τοϋ συνόλου. Οι τοπικοί συνεταιρισμοί είναι 
• Ι Ι Ι I I I I | | Ι, 

1. Παράρτημα 6 της παρούσης εκθέσεως. 
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ή τελευταία έλπίς τον επιθυμούντων στεγαστικά δάνεια. Συνήθως αυ-

ξάνουν τα χορηγούμενα υπ'αυτών δάνεια όταν μειουται η χορηγησις δα

νείων τών άλλων πηγών. Τ<5 χαρακτηριστικόν των δανείων αυτών είναι 

δτι δύνανται νά φθάσουν μέχρι τ6 100$ της αξίας της κατοικίας. 

Τό έτήσιον επιτόκιον %6 1965 ίτο 7 /4# ϊνευ έξ&χον καί η διάρκεια 

τών δανείων 25-30 έτη. Τά κεφάλαια των προέρχονται εϊτε εκ δανει

σμού άπό* τήν άγοράν κεφαλαίου εϊτε εκ δανείων του PUBLIC WORKS AMD 

LOAN BOARD, επίσης χρηματοδοτούμενου άπ' ευθείας ύπό τοΟ Δημοσίου . 

"Αλλοι οργανισμοί οι όποιοι χορηγούν δάνεια διά τήν άπό-

κτησιν κατοικίας είναι: 

- 'Εμπορικάί Τράπεζαι- συνήθως χορηγούν δάνεια διαρκείας 

5 ετών. 

- Βταΐ»ρεΤαΐ ενυπόθηκου πίστεως - χορηγούν δάνεια μικρό-
« — Μ — • » « •, il m II I I | I I I I 

τέρου .ftoooü καί υψηλότερου επιτοκίου άπό τά δάνεια τών οικοδομικών 

εταιρειών. 

- Συνδικάτα καί εταιρείαι αμοιβαίου κεφαλαίου - χορηγούν 
U l f m • I l · « . I I I , ! - . J I III I I i m i 

δάνεια εις τά μέλη των. 

- 'Επιχειρήσεις, βιομηχανικάί καί εμπορικάί - χορηγούν δά

νεια προς τ<5 προσωπίκόν'των . 

II ΧΡΗ^ΤΟΔΟΕΙΣΊΣ ΤΗΣ -ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΙΣ TSE ΔϊΤ. TWMÊ1M 

Ι . Γενικά 

*Η Γερμανία υπέστη μεγάλαςκαταστ ροφάς κατά τόν δ,έύτερον 

π'αγκόσμιον πόλέμον. υπολογίζεται δτι κατεστράφησαν...τά. 20$ τών . 
i l l ' " II Uli li ••»»•uni ' 

1. "LE LOGEMENT EN FRANCE ET A L'ETRANGER" p. 182. . · ; 

2.
 ,?

 " » " " " " CIEC, PARIS 1966, 
p. 183. 
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ύπαρχουσών κατοικιών, ενώ έτερα 25$ υπέστησαν ζημίας. Είς τάς με-

γάλας πόλεις αί καταστραφεϊσαι κατοικίαι £φθαναν τό 50-80$. Έκτος 

τών καταστροφών τάς όποιας υπέστη ή Γερμανία έμελλε να δεχθη 13 

εκατομμύρια προσφύγων μεταξύ των ετών 1949-1953· 

Τά διατεθέντα ποσά; διό" την άνοικοδόμησιν μεταξύ των ετών 

1949-1963 υπολογίζονται εις 170 δισ. Μ, εκ των οποίων 45 δισ» IM 

περίπου αποτελούν την συμμετοχών του δημοσίου τομέως. Τό 1964 

διετέθησαν 24,5 δισ. Μ, ήτοι τό 6$ το£> ακαθαρίστου έθνικοϋ προϊόντος 

(22,3$ τών συνολ ικών επενδύσεων ) . 

Μετά τό 1966 επήλθε μία πτώσις εις τον ρυθμόν κατασκευής 

νέων οικιών. Αυτό ώφείλετο εις λανθασμένους υπολογισμούς.ως προς 

τόν αριθμόν τών απαιτουμένων κατ'έτος νέων κατοικιών. Ούτω, η απο

γραφή του 1968 κατέδειξε τή*ν υπαρ^ξιν ελλείμματος 750.000 κατοικιών. 

Τοιουτοτρόπως, διά νά καλυφθούν a r άν<ίγκαι εις κατοικίας υπολογί

ζεται οτι θα* πρέπει νά κατασκευάζωνται 500.000 κατοικίαι κατ"έτος, 
2 

ασχέτως οικονομικής συγκυρίας . 

*Η πρωτοβουλία-τηΥκατασκευές ανήκει κατά τό μεγαλύτερον 

μέρος είς τους ίδιώτας. Τό κράτος δέν κατασκευάζει κατοικίας, 

ή ·δέ παρέμβασις- τώντοπικ&ν. συνεταιρισμών.εϊναι μηδαμινή· Τό 64$ 

τών κατοικιών κατά τό 1964 ήσαν κατοικίαι επί ένοικίω. Τοοτο 

ώφείλετο εις τήν μαζικήν άνοικοδόμησιν λαϊκών κατοικιών προς ένοι-
3 κίασιν διά τήν στέγασιν του πληθυσμού μετά τόν πόλεμον . 

I I . *0 ρόλος του δημοσίου τομέως είς τήν χρηματοδότησιν της κατοικίας 

*Η άμεσος χρηματοδότησις τοϋ οικισμού ύπό του Δημοσίου 

1. "LE FBTAfera? DU LOGEMENT EN FRANCE ET A LiETRAÎ̂ ÊË»,"PARIS 
1966, p . 140. 

2. "FINANCING OF HOUSING" U.N. GENEVA 1973,pp. 85-86. 
3. Βλέπε ( l ) 
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ύπό τήν μορφήν χαμηλοτόκων η άτοκων δανείων έμειώθη άπό 45$ τό 1950 

εις 7,3$ τό 1971. Παρά ταϋτα ή ένίσχυσις της κατοικίας ύπό τοϋ 

Δημοσίου δέν έμειώθη αντιστοίχως. Έκ των στοιχείων προκύπτει προ

οδευτική άντικατάστασις της άπ'ευθείας χορηγήσεως κεφαλαίων υπό* 

τον δημοσίων άρχων δι'εμμέσων τρόπων ενισχύσεως τή*ς στέγης, ως εμ

φαίνεται έκ τοΟ κατωτέρω πίνακος. 

Πίναξ 

Συμμετοχή του δημοσίου τομέως εις τήν χρηματοδότησιν 

του οίκισμοϋ 

1958/66 1965 1966 

* &_' # . . : 

1. •' Απ 'ευθείας επενδύσεις, κυ
ρίως δάνεια 

2. Έτήσιαι συμμετοχαί, επιδο
τήσεις επιτοκίου, πρίμ 
κ.λπ. 

3. Πρόσκαιροι διευκολύνσεις, 
έπ t ταχύ νόμε να ι ^απαλλαγαί 
έκ της φορολογίας 

Τό: Δημόσιον διεδραμάτισε σημαντικόν ρόλον εις τήν ένθάρ-

ρυνσιν ττίς λαϊκής αποταμιεύσεως δια νά άντιμετωπίση ικανοποιητικος 

τά. υπάρχοντα προβλήματα, ήτοι άφ'ένός τήν στέγασιν τον χαμηλότερων 

εισοδηματικών τάξεων καί άφ'ετέρου τήν δημιουργίαν περισσοτέρων, 

δυνατοτήτων αποκτήσεως ιδιοκτήτου κατοικίας. 

Προκειμένου νά έξασφαλίση στέγην διά τάς αδυνάτους είσο-

47,5 

45,7 

6,8 

100 0 

33,4 

"6Ί77 

5,9 

100,0 

27,8. 

66,5 

5,7 

100,0 



- 244 -

δηματικάς τάξεις ο νόμος της 24.4.1960 καθώρισε τους ορούς καί 

προϋποθέσεις διά τήν ένίσχυσιν της "λαϊκής κατοικίας", ·ως'καί 

τό έτήσιον εισόδημα των δικαιούχων, τό οποίον δεν πρέπει νάυπερ-

βαίνη τά 9.000 DM, πλέον 1.800 DM διά" κάθε μέλος τ?)ς οικογενείας. 
1Η συνδρομή διά την λαϊκήν κατοικίαν δύναται νά λάβη μίαν εκ των 

κάτωθι τριών μορφών: 

α. Δάνεια απ' ευθείας 

"Ατοκα δάνεια διά την συμπλήρωσιν χρηματοδοτήσεως επί δευ

τέρα υποθήκη, διαρκείας 35 έτΩν, διά τήν συμπλήρωσιν η άντικατάστα-

σιν κεφαλαίων αντλούμενων εκ τ % κεφαλαιαγοράς. 

.. β. ' Επίδότησι ς. επ ιτρκ ίου ; ; _ _ _ 

Ό δικαιούχος λαμβάνει δάνειον δι'Ιδίων του μέσων. Τό Κρά

τος επιδοτεί τό έπιτόκιον του δανείου ολικώς ή μερικώς. 

γ. 'Ξπιχορήγησις ενοικίου 

Αι επιχορηγήσεις ενοικίου έχουν ως σκοπόν τήν μείωσιν της 

δαπάνης διά κατοικίαν δι'οίκογενείας χαμηλού εισοδήματος.. Χορη

γούνται άπό' τά ομοσπονδιακά κράτη, συνήθως διά διάρκειαν 5-6 έτων 

('ίδε άνάλυσιν εις Παράρτημα II)·.· 

Τά ληφθέντα μέτρα διά τήν δημιουργίαν περισσοτέρων δυνα

τοτήτων αποκτήσεως ιδιοκτήτου κατοικίας έτόνωσαν τάς Ιδιωτικάς επεν

δύσεις εις κατοικίας. Ταϋτα συνίστανται κυρίως εις φορολογικάς 

άπαλλαγάς καί επιδοτήσεις (PRIMES). Κατά τήν διάρκειαν της" κατα

θέσεως αποταμιεύσεων εις τά Στεγαστικά Ταμιευτήρια (MUSPABK ASSEN) 

ο άποταμιεύων εκπίπτει άπό τό φορολογητέον εισόδημα του τά ποσά 

τά~ οποία αποταμιεύει προκειμένου νά απόκτηση ίδιόκτητον στέγην. 
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Ύπάρχει ή δυνατότης επιλογής μεταξύ των φορολογικών απαλλαγών καί 

διαφόρων PRIMES τά όποια προστίθενται ε ι ς τάς καταθέσεις του* άπο-

ταμιεύοντος (οικογενειάρχης π.χ. μέ τρία τέκνα εφ'όσον αποταμιεύ

σει εντός 5ετίας 3.000 IM θα εχη εις την διάθεσίν του 4.236 Πι, 

ήτοι θά λάβη εν PRIME επί πλέον τον αποταμιεύσεων του ("Ίδε άνάλυ-

σιν ε ι ς Παράρτημα Ι ) . 

Γενικώτερον, οι αποκτώντες ιδιόκτητον κατοικίαν τυγχάνουν 

ευνοϊκές φορολογικής μεταχειρίσεως. Κατ'αρχάς οι νέοι ίδιοκτη*ται 

άπαλλ.άαααν.ται,:...έπί 3ετίαν. της. φορολογίας επί. των, αγοραζομένων.ακι

νήτων, τον εξόδων έγγραφες υποθήκης και της φορολογίας ακινήτου 

περιουσίας. 'Επί πλέον, δυνατόν νά αποκτήσουν έκ του φορολογητέου 

των εισοδήματος εν ποσοστόν τοϋ. κόστους της αποκτηθείοης κατοι

κίας, ήτοι άπό 7,5$ κατά τά πρώτα δύο έτη καί 4$ κατά τά οκτώ 

επόμενα ετη. Ούτω π.χ. μισθωτός μέ ετησίας άποδοχάς κατά τ6 ;. 

1964 8.850 Μ θά έφορολογεϊτο διά τό εισόδημα του. δια ποσοϋ .640 Μ. 

Έφ'δσον δμως άπέκτα κατοικίαν άξιας .49.000 Μ (άνευ άξ.ίας οικο

πέδου) η φορολογία του θά ητο μηδέν διά τά .πρώτα δύο Ετη καί 

204 F διά τά οκτώ επόμενα έτη. Ούτω τό ποσόν τό όποιον κερδίζει 

έκ της ως ανω ευνοϊκής φορολογίας ανέρχεται εις 4.700 ΊΜ εντός 

ΐΟετίας,ήτοι αντιπροσωπεύει περισσότερον άπό 6 μηνών άμοιβάς' 

εξεργασίας).". 

Ωρισμέναι αλλαι λεπτομέρειαι παρουσιάζουν ενδιαφέρον, όπως 

α. Η έξόφλησις προ της λήξεως δανείων τοϋ Δημοσίου διά τήν 

λαϊκήν στέγην ενθαρρύνεται διά της παροχής σοβαρών εκπτώσεων. 

β. Προκειμένου δι'οί,κογενείας χαμηλών εισοδημάτων,εις πρό-

σφατον σχεδιον,προβλέπεται ή δυνατότης συνδυασμοϋ αποκτήσεως 
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Ιδιοκτήτου κατοικίας, έφ'δσον προηγηθώ εν στάδιον ενοικιάσεως 

τοϋ ακινήτου. 

γ . *Η κεφαλαιαγορά ρυθμίζεται κατά τρόπον ώστε η ζήτησις νά 

συντονίζεται, με τήν προσφοράν. Αι αρμόδιοι, νομισματικαί άρχαί 

αποφασίζουν διά το ποσόν των δανείων τα οποία θά χορηγηθούν εντός 

μιας ώρισμένης περιόδου, ένω τό Ίπουργεΐον Οικονομικών καθορίζει 
ι 

τάς εκδόσεις νέων κοινοτικών ομολογιών ώς καί ύποθηκικων ομολόγων . 

I I I . κ0 ρόλος τοΰ ιδιωτικού τομέως ε ι ς τήν χρηματοδότησιν της κατοικίας 

Μεταπολεμικως., η'ζήτησις στεγαστικών δανείων ε ι ς την £ερ4 

μανίαν η̂ το πολύ μεγαλύτερα της προσφοράς. Προς άντιμετώπισιν του 

προβλήματος αϊ .νομισματικαί άρχαί επεδίωξαν τήν άνάπτυξιν τής 

μακροπροθέσμου στεγαστ ικΐϊς πίστεως. *0 στεγαστικός .τομεύς χρήμα??· !).·• 

τοδοτεΐται : ... . • -

- κατά 60$ άπό τήν άποταμίευσιν των ιδιωτών 

- κατά 30$ άπό τήν χρηματαγοράν 

- καί κατά 10$ άπό τα 'ίδια κεφάλαια των πιστωτικών οργανισμών. 

''•Υπάρχουν 5 είδων οργανισμοί οί, όποιοι χρηματοδοτοϋν 

τόν οίκισμόν. 

( 1 ) 'Οργανισμοί, οί οποίοι παρέχουν δάνεια ε ι ς ιδιώτας άποτα-

μιευτάς. ήτοι : δημόσια καί Ιδιωτικά στεγαστικά ταμιευτήρια. 

(BÄDSPAHKASSBN). Κατά τό 1963 έχορήγησαν ποσοστόν 36$ της συν

ολικής χρηματοδοτήσεως του οίκισμουΥ 

- Τά Ταμιευτήρια, δημόσια κυρίως, τά όποια τό 1963 έχορήγησαν 

ι τό 25$ περίπου της συνολικής χρηματοδοτήσεως τοο'οικισμοΟ. 
I M I i m i ι •••! imuitmàmmmimmmmÉmÊtmimmm'tU ι ι • ιι ι, ν 

U "FINANCING OF HOUSING" U.N. GENEVA 1973, Ρ* 86-87. 
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(2) 'Οργανισμοί οι οποίοι στρέφονται ε ις τήν χρηματαγορών! 

είναι οι 'Οργανισμοί κτηματικής πίστεως κοινοτικοί καί μη*, 

περιλαμβάνουν: - *Υποθηκικάς τράπεζας (ιδιωτικάς) .. •. . 

- *Ιδρύματα ιδιωτικού δικαίου κτηματικής πίστεως, 

Τό 1963 έχορήγησαν τό 28$ της συνολικής χρηματοδοτήσεως του οίκιομου*. 

(.3) 'Οργανισμοί οι οποίοι κινοον διαρκή.κεφάλαια; 

- Άσφαλιστικαί έταιφεΐαι (κυρίως ασφαλίσεως ζωη*ς) ιδιωτικού* καί 

δημοσίου δικαίου. Τά δάνεια των ανηλθον τό 1963 εις 9$ τόϋ* 

συνόλου χρηματοδοτήσεως τοϋ οικισμοί. 

- Ασφαλιστικά ταμεία. Εχορήγησαν μίλι ς τό 2$ του συνόλου χρημα

τοδοτήσεως τοϋ οίκισμοο. 

(4) 'Οργανισμοί οι όποιοι δανείζουν επί α ' υποθήκη 
1 _-1 . _ . B . r . r l r . . _ J , . - t . . . . r - | | | . | . . .. | |-;··ρ , Γ . . ι ι || , Ι TT . . 1 1 ί II ' Μ I J 

Πρόκειται δι'υποθηκικάς.τράπεζας καί οργανισμούς κτημα

τικής πίστεως καί κοινοτικές πίστεως. Τ« δάνεια είναι μακράς διαρ

κείας (20-35 ετών) καί καλύπτουν συνήθως τό 40Μ·5$ της τ ι μ % αγο

ράς της κατοικίας. 

(5) 'Οργανισμοί οι οποιοΛ δανείζουν επί β ' υποθήκη 

Πρόκειται διά τά στεγαστικά ταμιευτήρια (ΒΑυ^ΡΑΕΚΑ&Α) 

fi ταμιευτήρια Μελλοντικής Πίστεως (CREDIT DIJTERD). Τά δάνεια 

αυτά καλύπτουν.μ^χρι ποσοστοΟ 35$ ττίς τιμΐ)ς άγορδίς.τ% κατοικίας 

καί η διάρκεια των είναι δχι μεγαλύτερα τον 12 ετών. 

i Συνήθως ηχρηματοδότησις της άγορας κατοικίας διαμορφώ-

νεται ως έξης: •: \ ,;v:

f.-.; .;)_ .;;-:.--< 

25-30$ τη*ς τιμίως αγοράς καλύπτεται άπό* ' ίδια διαθέσιμα του*' 

αγοραστού'. 
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- 40-45$ της τιμήν άγορας καλύπτεται άπό δάνειο επί α' υποθήκη 

25-30$ " " V. . " " " " β ' υποθήκη 

Είδικώτερον: 

Τά στεγαστικά ταμιευτήρια (BAUSPAEKASEM) λειτουργούν βά

σει του* θεσμού της αμοιβαίας πίστεως καί εξασφαλίζουν πλέον το8 

ΐ/3 ττ̂ ς συνολικές χρηματοδοτήσεως τρϋ ρ ικισμου. * Υπάρχου v.. Ιδιωτικά 

καί δημόσια στεγαστικά ταμιευτήρια. Τά δημοσία είναι 14 καί υπ-i· „. 

άγονται εις τόν έλεγχον του ομοσπόνδρυ κράτους εις τό όποιον ανή

κουν. Τά ιδιωτικά είναι 16. Εις τήν πραγματικότητα ή διαφορά 

μεταξύ ιδιωτικών καί δημοσίων στεγαστικών ταμιευτηρίων είναι μικρά. 

Τά 2/3 των εργασιών όλων των στεγαστικών ταμιευτηρίων καλύπτονται 

άπό τά ιδιωτικά. 

Τά κεφάλαια των προέρχονται εκ τον καταθέσεων τον μελών 

των,- εκ των καταβαλλομένων χρεωλυσίων τον τ̂ δη χορηγηθέντων δανείων 

καί εκ των PRHÖ3S των δημοσίων-άρχων προς τους καταθέτας.' 

0 αποταμιευτής συνάπτει σύμβασιν μέ τό στεγαστικόν ταμιευ-

τήριον εις την οποίαν αναφέρεται ή μηνιαία άποταμίευσις τήν οποίαν 

υπολογίζει δ τ ι θ ά καταθέτη. Τό ποσόν (Sj_ πού εγγράφεται εις τήν 

σύμβασιν καί θά καταβληθη εν καιρώ εις τόν άποταμιευτήν είναι τό 

σύνολον: .. , -._... ,·*., 

α) των μηνιαίων αποταμιεύσεων (S ) σύν τους τόκους. >ι-

β) το£) δανείου (S ) διά τό όποιον θά έγγραφη η β ' υποθήκη, 

Τό δάνειον αυτό (S ) δύναται νά cpO-άνη μέχρι τό SOfo τοΟ συνολικοϋ 

ποσο$ (S). 0 χρόνος αποδόσεως τοϋ δανείου κυμαίνεται άπό* 1 y 2 Ιως 

4 δτη. *Η διάρκεια του* δανείου κυμαίνεται άπό 10 εως 12 ετη. .-.. 
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Το έπιτόκιον είναι 4/2-5$ ετησίως, αυξάνεται, δμως μέ διάφορα εξο-

δα εις 9-lQ$1. 

Τά στεγαστικά ταμιευτήρια χορηγούν δάνεια εις αίτοοντας 

καί έπειγομένους μόλις συμπληρωθούν αϊ έλάχισται προϋποθέσεις (ifroi 

καταβολή 40$ συνολικού* ποσοϋ εις. 18 μηνιαίας δόσεις). 

*Η αϋξησις τών εισοδημάτων επιτρέπει ε ις ολονέν περισσοτέρας 

οικογενείας νά άποκτοϋν ί,διόκτητον κατοικίαν. 'Εκτός αύτοϋ διανοί

γεται νέον πεδίον δραστηριότητος εις τά στεγαστικά ταμιευτήρια μέ 

τόν έκσυγχρονισμόν παλαιών κατοικιών κ.λπ, 

Τά στεγαστικά ταμιευτήρια θέτουν εις τήν διάθεσιν των με

λών των μίαν άποτελεσματικήν όργάνωσιν της οποίας αι υπηρεσίαι υπερ

βαίνουν τήν άπλην χορήγησιν δανείου επί β Λ υποθήκη· Συχνά άναλαμ*· 

βάνουν,κατόπιν αιτήσεως τοϋ ενδιαφερομένου,τήν δλην διαδικασίαν 

χρηματοδοτήσεως της υπ'αύτου άγορας κατοικίας. Δύνανται νά δια-

πραγματευθοΟν διά λογαριασμόν του πελάτου των μέ Τράπεζαν κτηματι

κής πίστεως διά τήν σύναψιν δανείου επί α ' υποθή:^. Διαθέτουν ακό

μη υπηρεσίας αι οποιαι ανευρίσκουν οικόπεδα προκειμένου ο ενδιαφε

ρόμενος νά άνεγείρΐ) μονοκατοικίαν. 

IV. 'Επίλογος 

*Η επιτυχής πολιτική χρηματοδοτήσεως τοϋ οικισμοϋ εις τήν 

Δυτ. Γερμανίαν είναι εμφανής. *Η ικανοποιητική προσφορά κατοικιών 

επέτρεψε τό 1963 τήν άπελευθέρωσιν των ενοικίων, τά όποια ηυξήθη-

σαν μόνον κατά 22$. 

Είναι χαρακτηριστικόν δτι ή Δυτ. Γερμανία, ή οποία υπέστη 

1. Πηγή; LE; FUîMCEtffiîW DU LOéEMENT EN" FRANCE ET A L'ETRANGER" 
CIEC, PARIS 1966, p p . 142-143. 



περισσοτέρας καταστροφάς εκ του πολέμου άπό τα άλλα κράτη της Ευ

ρώπης καί ή όποια έγνώρισε τή*ν μεγαλυτέραν αΰξησιν πληθυσμού λόγω 

μεταναστεύσεων εκάλυψεν εί,ς ίκανοποιητικόν βαθμόν τό έλλειμμα της 

ε ις κατοικίας. Διά τό επίτευγμα αυτό διεδραμάτισεν σπουδαϊον ρό-

λον άφ'ένός μεν ή υπαρξις ειδικευμένων εργατικών χειρών (μετανα

στών) καί άφ'ετέρου ή άποτελεσματικότης του χρηματοδοτικού συστή

ματος. 

*0 δημόσιος τομεύς παρέσχε τήν άναγκαίαν ωθησιν είς τήν. 

άνοικοδόμησιν εξασφαλίζων κατά τήν αρχικών περίοδον σημαντικόν 

μέρος της Χρηματοδοτήσεως, διευκολύνων άργότερον τήν άνάπτυξιν 

τη*ς κτηματικής πίστεως, ένω καθιέρωνε έναν άπλοΟν ελεγχον καί 

περιωρίζετο εις τήν "βοηθειαν προς τήν "λα'ίκήν κατοικίαν", fycoi 

τήν κατοικίαν τον ασθενέστερων εισοδηματικών τάξεων . 

1. "LE FINANCSBMBKP DU LOGEMENT EN FRANCE ET A L'ETRANGER" CIEG, 
PARIS 1966. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

'Επιτόκιον αποδόσεως καταθέσεως παρά στεγαστικφ ταμιευτηρίω 

Παράδειγμα άρχηγοΰ οικογενείας μέ τρία τέκνα, ò όποιος 

πραγματοποιεί μηνιαίαν άποταμίευσιν 50 DM εις στεγαστικόν ταμιευ-

τήριον .(-BAUSPARKASSEN). 

Συμπληρωθείσα εντός 5ετίας άποταμίευσις 3.000 DM 

Τόκοι εισπραχθέντες 259,5 Πϊ 

Πρίμ (προς 30$ περίπου επί 3.259,5 DM) 977f9 DM 

Σύνολον 4.237,4 IM 

Τό άθροισμα τόκων καί πρίμ είναι 1.237,4 DM, ^τοι 41$ 

της συσσωρευθείσης αποταμιεύσεως εντός 5ετίας, καί αντιστοιχεί εις 

τοποθέτησιν ή οποία άπο&ίδει 13$ κατ'έτος. . 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I I 

Νόμος 'Ιουλίου 1963 περί των επιχορηγήσεων ενοικίου 

Διά νά τύχη κανείς έπιχορηγήσεως ενοικίου, αι άποδοχαί 

του δέν θα πρέπει νά υπερβαίνουν "τά 9.000 Μ * 1.800 DM 6ΪΈ κάθε 

έπιβαρϋνον αυτόν μέλος τ'ης οικογενείας του. Τό ποσόν της έπιχο-

ρηγήσεως δέν δύναται νά ύπερβη ώρισμένον ποσοστόν τον οικογενειακών 

αποδοχών. Διά μηνιαίας π.χ. άποδοχάς 500 η* 600 DM, τό ποσόν τοϋ 

"λογικοϋ" ενοικίου είναι 17$. 'Εκ των καθαρών αποδοχών αφαιρούνται 

ώρισμένα στοιχεία, π. χ. &ξοδα εκμεταλλεύσεως, συντάξεις {^επιδό

ματα ε ι ς μετανάστας, δαπάναι διαφημίσεως κ.λπ. προκειμένου νά 

ύπολογισθη ή έπιχορήγησις ενοικίου. 

Διά νά άποφευχθοΟν αυξήσεις ενοικίων αί επιχορηγήσεις δέν 

δύνανται νά ύπερβοϋν τά διά διατάγματος τ % διοικήσεως εκάστου 
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ομοσπονδιακοί κράτους καθορισθέντα δρια. Τα δρια αυτά είναι 20$ 

ανώτερα τοο επιπέδου τον ενοικίων "λαϊκών* κατοικιών. 

*Η έπιχορήγησις ενοικίων δέν Ισχύει εις άρκετάς περιπτώ

σεις, δταν π. χ. ύπάρχη ατομική περιουσία, διπλή διαμονή, σοβαρός 

δανεισμός κ.λπ. Χορηγείται,κατόπιν αιτήσεως τοϋ ενδιαφερομένου, 

άπό τάς αρχάς του ομοσπονδιακοί? κράτους μέ ενός έτους καθυστέρησιν. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I I I 

α, Προχρηματοδότησις κατασκευής κατοικίας 

'Αφορα τόν κατασκευαστήν ο όποιος θά άγοράση τό οίκόπεδον, 

τήν συμπληρωμήν των εργασιών καί συχνά τή*ν άνοικοδόμησιν. Η προ-

χρηματοδότησις δύναται νά προηγηθη τη*ς χορηγήσεως ενυπόθηκου δα

νείου μακράς διαρκείας. Συνήθως, ή διαδικασία χορηγήσεως μακρο

προθέσμου δανείου άπό τόν δημόσιον τομέα είναι βραδεία καί η Ιναρ-

ξΐς τών εργασιών επήγει. Διά τόν λόγον αυτόν ώρισμένα πιστωτικά 

ιδρύματα (κυρίως Τράπεζαι) "χορηγούν δάνεια προχρηματοδοτήσεως. 

β. Χρηματοδότησις άγορας οικοπέδου 

0 σκοπός χορηγήσεως δανείων αύτης της κατηγορίας δέν ε ί

ναι" μόνον ν,ά έπιτρέψη τήν άπόκτησιν οικοπέδου άλλα νά έπιτρέψη 

τήν ταχυτέραν κατασκευήν κατοικίας (εντός £τους). 

Τό δάνειον δέν δύναται νά είναι άνώτερον τοϋ 80$ της έκτι-

μωμένης αξίας τοϋ οικοπέδου. Τό έπιτόκιον είναι 2 /2$ ετησίως, 

έπιχορηγούμενον υπό του κράτους. 
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Η ΧΕΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΙΣ ΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΑΛΛΙΑΝ' 

Ι . Γενικά 

Σήμερον ò οικισμός εις τήν Γαλλίαν καλύπτει τό 7$ τοΟ 

'Ακαθαρίστου 'Εθνικού Προϊόντος. 

Κατά τήν'έκπόνησιν τοϋ VI Πενταετούς Προγράμματος α ι άνάγκαι 

εις νέας κατοικίας είχον εκτιμηθώ εις 530.000-720.000 κατοικιών 

ετησίως καί διά 20 έτη. Δια τό 1975 απεφασίσθη ή εφαρμογή ενός 

Προγράμματος 540.000 κατοικιών, με περισσοτέραν έμφασιν ε ίς τήν 

στέγασιν τον οικογενειών χαμηλοϋ εισοδήματος. Ούτω, εδόθη μία 

κατεύθυνσις χορηγήσεως μεγαλυτέρου τμήματος της δημοσίας δαπάνης 

προς τους έχοντας τάς μεγαλυτέρας άνάγκας. Τό γαλλικόν σύστημα 

τόσον ε ίς τόν τομέα τον ενοικίων δσον καί είς τόν τομέα των ένοί-

κων—Ιδίτοκτητον χαρακτηρίζεται άπό διαφορετικούς οικονομικούς 

δρους διά τάς διαφόρους είσοδηματικάς τάξεις καί λεπτομερείς ορούς 

ώς προς τήν σχέσιν μεταξύ μεγέθους οικογενείας, αριθμού* δωματίων, 

περιοχές καί εισοδήματος . 

I I . - *Η κρατική ενίσχυσις προς τήν κατοικίαν 

' Τό 1947 έγένετο άναθεώρησις της προπολεμικές Νομοθεσίας, 

οΰτως ώστε: 

1. *0 άνεγείρων νέαν οίκοδομήν είς οιονδήποτε σημείον τ % Γαλ

λίας, ε ίτε προς ένοικίασιν εϊτε δι'άτομικήν χρησιν (ίδιόχρησις ή 

ίδιοκατοίκησις), εισπράττει ετησίως, επί 20 έτη, άπό τήν Κυβέρ-

νησιν μίαν έπιδότησιν (PRIME) άνάλογον προς τό μέγεθος τοϋ κτι

ρίου καί μέ τους κατωτέρω περιορισμούς: 
mm—emmmmm m ι.—«ι««! imi—•——tm*mm»mmmmmmn*m, M » w » 

1. »FINANCING'OF HOUSING" U.N. ECONOMIC COMMISSION FOR EUROPE 
1973, PP« 90-91. 
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- Μεγίστη καθαρά επιφάνεια δια κάθε διαμέρισμα πολυκατοικίας 

200 τ . μ., fj δια κάθε μονοκατοικία ν 220 τ . μ, (επιδοτήσεις 

επίσης προβλέπονται διά μεταρρυθμίσεις η επεκτάσεις παλαιών 

οικοδομών). 

- Αι έξοχικαί δμως κατοικίαι (διά παραθερισμόν), τά βιομηχανικά 

καί εμπορικά κ τ ί ρ ι α , ώς καί τά κακής κατασκευής κτίσματα (μη 

ικανοποιητικά δ ιά κατοικίαν) δέν πριμοδοτούνται. 

- Η ίδιοκατοίκησίς είδικώτερον απαλλάσσεται πάσης φορολογίας επί 

25 ετη. 

2. 'Επί πλέον των ανωτέρω, είδικώτερον δε διά τάς τάξεις μέ 

χαμηλά εισοδήματα, προβλέπονται αι εξτ)ς δυνατότητες στεγαστικών 

δανείων, αί οποιαι ποικίλλουν αναλόγως προς τό.υψος τ ou δανείου 

καί τόν τύπον της κατοικίας τον όποιον χρηματοδοτούν, Τά δάνεια , 

καλύπτουν άπό 60^-90^ του κόστους της κατοικίας. 

Οι κυριώτεροι οργανισμοί οι όποιοι χορηγούν δάνεια ε ί ν α ι : 

1. LE SOUS COMPTOIR DES EKTRiTPRENEURS ET LE CREDIT FONCIER 

DE FRANCE, δανείζουν μέχρι SOfo τοο κόστους της κατοικίας, δια χρο-

νικόν διάστημα άπό 5-25 ετη καί μέ τόκον άπό 5,4^-9,5$ αναλόγως 

τ'ης δλης διαρκείας τοο δανείου. Αι αποσβέσεις γίνονται μέ ετησίας 

χρεωλυτικάς δόσεις. 

2. LES SOCIETES DE CREDIT MOBILIER. *0 δεύτερος σύνθετος 

οργανισμός δανείζει μέχρι 8θ/ο του δλου κόστους, δι 'οίκοδομάς προ-

οριζομένας μόνον διά ίδιοκατοίκησιν.. ι 0 χρόνος του* δανείου φθάνει 

μέχρι 35 &τη ò δέ τόκος είναι μόνον 2,75$. Άπόσβεσις μέ ετησίας 

χρεωλυτικάς δόσεις. 



- 255 -

3. LES SOCIETES COOPERATIVES. fO τρίτος πολυσύνθετος επίσης 

οργανισμός^/εϊναι περισσότερον γνωστός μέ τόν τίτλον 'Οργανισμοί 

Κατοικιών μέ Σαμηλόν'Ξνοίκιον. (ORGANISMES D'HABITATIONS Δ LOYER . 

MODEM). Παρέχει δάνεια μέχρις 90$ τ?|ς άξιας της κατοικίας, μακρο

πρόθεσμα καί χαμηλότοκα. Οι οργανισμοί αυτοί έχουν τήν εύρυτέραν 

δρασιν. 

Εις τήν σύνθεσίν των διακρίνονται 3 κυριώτεροι κλάδοι: 

α) Οι δήμοι, οι οποίοι προγραμματίζουν τά έργα καί μεριμνοΟν δια 

τήν έξεύρεσιν της κατάλληλου χρηματοδοτήσεως, β) οι ιδιωται αρχι

τέκτονες, οι οποίοι καταρτίζουν τάς μελετάς καί επιβλέπουν τήν 

κατασκευήν των Εργων ώργανωμένοι εις ξεχωριστόν σώμα, γ) οι έπι-

χειρηματίαι (SOCIETES MONÏMES) καθώς καί οικοδομικοί συνεταιρι

σμοί (SOCIETES ANONYMES COOPERATIVES), où οποίοι κατασκευάζουν καί 

διαθέτουν τάς κατοικίας. 

0 ώς ανω πολυσύνθετος οργανισμός διαφέρει άπό τους άλ

λους- πιστωτικούς οργανισμούς, δεδομένου δτι δέν προσφέρει απλώς 

στεγαστικά δάνεια, άλλα: 

α. διαθέτει κατοικίας μέ εύθηνότερον τοϋ τρέχοντος ενοίκιον, 

εις δσους εγγράφονται (καί επιλέγονται òca* τούτο μέ ώρισμένα κρι

τήρια) ·δΐ'άπλ?|ν ένοικίασιν. νΕν διαμέρισμα λ.χ. 3 κυρίων δωματίων 

ενοικιάζεται μέ 300-350 γαλ. φράγκα μηνιαίως. Τό σχετικώς χαμη-

λόν τοδτο ενοίκιον δέν δύναται νά ύπερβτ) τό 6$ τ^ς αξίας του* 

διαμερίσματος, ή οποία καθορίζεται εκ των προτέρων υπό τοϋ Κρά

τους καί είναι πολύ χαμηλότερα άπό τήν τρέχουσαν άξίαν χάρις: 

ι) Εις τήν σχετικώς άπλίίν άρχιτεκτονικήν σύνθεσίν τον 

κτιρίων. 
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l t . Εις τή*ν μαζικών άνοικοδόμησιν τών κατοικιών αύτων, 

ai όποιας αρχίζουν άπό 250 κατ'ελάχιστον αριθμόν καί φθάνουν 

-συνήθως- ε ις άρκετάς χιλιάδας. 

I l i . Εις τήν παροχήν θερμοϋ ύδατος εις τάς κατοικίας, καθώς 

καί κεντρικής θερμάνσεως, με κοινόχρηστον δίκτυον δι'όλον τ6ν οί— 

κισμόν άπό κοινών επίσης κεντρικήν έγκατάστασιν (" CENTRALE"). 

Ιν. Εις τήν τυποποίησιν μεγάλου μέρους των οικοδομικών 

τεμαχίων των κτιρίων καί γενικώτερον 

ν. Ξίς τάς διαφόρους μεθόδους προκατασκευης, ai σποΐαι 

χρησιμοποιούνται εις ευρειαν κλίμακα, 

β, 'Εφ'όσον μία οικογένεια κατώκησε μέ τόν τρόπον αυτόν ' '• ' 

μίαν κάτόΐκΓαν, δύναται, εάν θέλη, νά τήν άγοράση μετά πενταετίαν, 

εί,ς ώρισμένην χαμηλή*ν τιμήν προσδιοριζομένην υπό τοΟ Κράτους, μέ 

προκαταβολήν τον 2/ίΟ τοϋ σχετικοϋ ποσοο. Τά υπόλοιπα s/lO συ

ν ιστουν τότε ένυπόθηκον χρεωλυτικόν δάνειον, μέ τόκον 5$ έξωφλή-

τέον εις \5 έτη. 

"Ας σημειωθΐ) ότι οι οργανισμοί, οι όποιοι κατασκευάζουν 

καί διαθέτουν τάς κατοικίας, δανειοδοτούνται υπό τοο Ενατους μέσφ 

διαφόρων πιστωτικών οργανισμών μέ χαμηλότερα γενικά επιτόκια, 

τά όποια διαφέρουν ελαφρώς άπό τόν ενα εις τόν άλλον οργανισμόν», 

Αι περίφημοι ."CAISSES D'EPARGNE", δ ιά* δάνειον διαρκείας 25 έτον, .·. 

δανείζουν π. χ. ώς έξη*ς* · , ... 

3,63$ κατά τά πρώτα 5 ετη 

2,13$ κατά τά 5 επόμενα έτη 

1,13$ κατά τά υπόλοιπα 15 έτη. 
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El ς τήν περίπτωσιν ωστόσο των κατοικιών δι'άπλην ένοί-

κίασιν μέ ευθηνόν ένοίκιον, τά επιτόκια των σχετικών δανείων, τα 

όποια λαμβάνουν οι οργανισμοί: H.L.M., άπό τήν' CAISSE DES PRETS 

είναι \c/à μέ διάρκειαν 46 έτων. Τά υψη των δανείων ορίζονται 

λεπτομερώς; αναλόγως του τύπου της κατοικίας, τή*ς ολικής αύτη*ς 

"κατοικήσιμου επιφανείας" (εκτός δηλ. της οριζοντίου προβολής 

τοίχων, κλιμάκων, ανυψωτήρων,φωταγωγών, αεραγωγών κ.λπ. παρομοίων 

τμημάτων της οικοδομής) καί της τοποθεσίας της. Εις τάς περιπτώ

σεις κατά τάς οποίας δέν καλύπτουν ολόκληρον τήν άπαιτουμένην δα-

πάνην, ή συμπλήρωσις γίνεται μέ είδικήν πρόσθετον δανειοδότησιν 

του οργανισμοί» κατασκευής καί εκμεταλλεύσεως των κτιρίων τούτων. 

Κυριώτεροι οργανισμοί χρηματοδοτήσεως τον H.L#M. είναι 

τό "CREDIT FONCIER DE FRANCE" καί .ή "CAISSE DES DEPOTS ET CON

SIGNATIONS"1. 

• γ, Οι άπ'ευθείας άγορασταί (δχι κατόπιν ενοικιάσεως ως ανω

τέρω) λαμβάνουν στεγαστικά δάνεια, ανάλογα μέ τήν σύνθεσιν της 

1. Υπάρχουν δύο οικονομικά κυκλώματα τά όποια έχουν, ώς άποστολήν 
„ ν,τήν χρηματοδότησιν τΐ|ς λαϊκές κατοικίας, είναι τό κύκλωμα τοΟ 

CREDIT FONCIER τό οποίον προμηθεύεται τά αναγκαία κεφάλαια άπό 
τήν άγοράν χρήματος καί τόΛκύκλωμαντ%:BAISSE DE DEPOTS ET-
CONSIGNATIONS,, CAISSE DES PRETS AUX HLM, τό όποιον,προμηθεύει 
σημαντικόν μέρος των κεφαλαίων των CAISSES D'EPARGNES διά τήν 
χρηματοδότησιν τ?|ς κατοικίας κυρίως προς ένσικίασιν. 
Αι υπόλοιποι χρηματοδοτήσεις προς τόν οίκισμόν είναι έργον τοο 
τραπεζικού* συστήματος καί τη*ς αγροτικής πίστεως -ενδιάμεσοι συλ-
λέκται ρευστών διαθεσίμων- οπού ò οικισμός ανταγωνίζεται άλλους 
τομείς* *Η κατάστασις αυτή εξηγεί τό πολύπλοκον των προβλημάτων 
τά όποια τίθενται προκειμένου νά ίκανοποιηθοϋν αι άνάγκαΐ είς 
κεφάλαια δι'επενούσεις, εις κατοικίας (LE PINfiNCEffiNT DU "LOGEMENT. 
RAPPORT DES COMITES DU 6 e PLAN 1971-75, p . 155). 
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οίκογενείας των καί τήν τοποθεσίαν τοϋ κτιρίου. Άπό τους δύο δε 

αυτούς παράγοντας προσδιορίζεται εκ των προτέρων τό κόστος της . 

οικοδομής. Τά παρεχόμενα δάνεια είναι 25ετη, με μέσον έπιτόκιον 

4,15$ καί κυμαίνονται άπό 80^-90$ της άξιας της κατοικίας.· 

δ. Χαμηλότοκα στεγαστικά δάνεια παρέχονται επίσης διά τήν 

βελτίωσιν καί τόν εκσυγχρονισμό ν παλαιών κτιρίων, τα όποϊα· διατη

ρούνται εις καλήν κατάστασιν. 

ε, Ιδιαιτέρα μέριμνα λαμβάνεται διά τήν στέγασιν (μέ εύθηνόν 

ένοίκιον) των εργαζομένων η* συνταξιούχων εργένηδων, των φοιτητών 

καί των γερόντων. 

στ· Αι ανωτέρω άναφερθεϊσαι κατοικίαι προορίζονται διά πρό

σωπα "τά οποΪΓα ζουν μέ τό ήμερομίσθιόν των". Αυτή είναι ή βασική 

προΰπόθεσις ή οποία τίθεται άπό τό διάταγμα 54-346 τοϋ 1947. *Ημε-

ρομίσθιον δμως άπό ήμερομίσθιόν διαφέρουν κατά πολύ καί ως εκ τού

του ώρίσθησαν άργότερον θετικώτερα κριτήρια επιλογής των δικαιού-

χων στεγαστικ¥\ς συνδρομής της εγκυκλίου τοϋ 1955 καί 1968 . 

I I I . Χρηματοδότησις ύπό τοϋ ίδιωτικοϋ τομέως '·.' "'"" ."""* 
Μ Μ Ι Μ Ι H I H I ι I Mil II II I l | Ι Ι Ι 

, Ν 

ι 0 δανεισμός άπό ίδιωτικόν πιστα·τικόν όργανισμόν δ:ιά: κατα

σκευήν κατοικίας δέν προϋποθέτει κανένα ορσν αναφορικές προς τό 

εμβαδόν η τήν χρησιν τη*ς οίκοδομηΥ οϋτε όσον άφορα τήν,τιμήν η* 

τάς άποδοχάς τοϋ δανειζομένου. Τουναντίον, ή χρηματοδότησις 

υπόκειται·εις κανόνας καί καθορίζεται ποσοτικως. άπό τους δρους 

άναπροεξοφλήσεως (RE-ESCOMPTE) της Τραπέζης της Γαλλίας :(ί'δε 

κατωτέρω τά περί ύποθηκικη^ς άγορας), >" . V.... ν 
li Μ ι !••• ιι ili W | i « i w w — » * « W » I » P I ; H I Ì Wi.nnin«. • ιι MW ι,,«, ,m*m*mm*mimmmM*tmm, 

1. Γ. Λϋγίζου *ΛΗ Λαϊκή Στέγη στην .'Ελλάδα καί στό 'Εξωτερικό" 
1974, σελ. 85-102.' 
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*Υπάρχουν τρεις κατηγορίαι πιστωτικών οργανισμών, αί οπο£αι 

λειτουργούν άνευ κρατικής, βοηθείας: 

α. Αι 'Ασφαλιστικαί 'Επιχειρήσεις 

β. ' "' Αι Τράπεζα ι καί οι 'Οργανισμοί Κτηματικές Πίστεως 

γ. Τά Στεγαστικά Ταμιευτήρια (CREDIT DIFFERE) . 

α. Αι ασφαλιστικαί επιχειρήσεις διαθέτουν κατ'£τος σεβαστόν 

ποσόν προς τοποθέτησιν, τό όποιον αντιστοιχεί ε ις τά τεχνικά των 

αποθεματικά. Εις τάς τοποθετήσεις των κατευθύνονται άπό ιδιαίτερα 

κριτήρια, ως είναι ή συμπληρωματικότης τών πλεονεκτημάτων των δια

φόρων τοποθετήσεων (φερεγγυότης, ρευστότης, εξέλιξις ε ις τήν χρη-

ματαγοράν, ευχέρεια εκτιμήσεως κ.λπ.) ή έξισορρόπησις τοο κινδύνου, 

καθώς καί ή άπόδοσις. Ή παρέμβασις των ασφαλιστικών εταιρειών είς 

τήν χρηματοδότησιν τοϋ οικισμού διοχετεύεται εκ διαφόρων πλευρών, 

ολίγον ομοιογενών μεταξύ των. Κυρίως προβαίνουν εις τοποθετήσεις, 

χορηγούν δάνεια ' κατασκευαστικά ?\ άποκτοΟν τίτλους τους οποίους 
ο * · · · · ' "·.· 

δύνανται νά προωθήσουν έίς τήν ύποθηκικήν άγοράν . 
• · · ' · .> 

β, *Υπάρχουν ε ις τήν Γαλλίαν σήμερον περίπου 35 'Οργανισμοί 

Κτηματικές Πίστεως, δπως είναι: L'UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT, 

LA BANQUE DE LA CONSTRUCTION ET DES TRAVAUX PUBLICS, C.G.I.B. mi 

αλλαι. *H δραστηριότης των είς τήν χρηματοδότησιν τοΟ οίκισμοο 

αποτελεί νέον μεταπολεμικόν στοιχεΐον. Οι οργανισμοί αυτοί χορη

γούν βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα καί μακροπρόθεσμα δάνεια. Ούτω, 

χρηματοδοτούν βραχυπροθέσμως τήν άγοράν οίκοπέδου διά τήν άνέγερ-

σιν κατοικίας ^ χορηγοΟν συμπληρωματικόν δάνειον προς εργολάβους^ 
* ' "' ' " " ' •'"••> * ' • " • • Ι " ! ' • 

1. "LE FINANCEMENT DU. LOQBMBÜT.EN' FRANCE" 1970 p . 43. 
2. "RAPPORTS ÎJBSOTÉTES DU'feePLAN 1971-75 FINANCEMENT DU LOGEMENT" 

pp. 88-89. 
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καί ιδιώτας (CREDITS RELAIS). Tó 1966 συνήφθ-ησαν δάνεια ύψους 4,4 

δισ. φράγκων βραχυπρόθεσμα, εν σχέσει προς 27 δισ. φράγκα μεσοπρό

θεσμα καί 770 δισ. φράγκα μακροπρόθεσμα. Τά μακροπρόθεσμα δάνεια 

ηύξήθησαν πολύ μέ τήν δημιουργίαν τ?)ς ύποθηκικΐ)ς άγορας, δεδομένου 

δτι προηγουμένως δέν υπήρχε τρόπος προεξοφλήσεως (RE-ESCOMPTE) των 

μακροπροθέσμων τίτλων. 

γ* Τά Στεγαστικά Ταμιευτήρια (CREDIT DIFFERE). ι0 θεσμός 

τοό CREDIT DIFFERE άνεπτύχθη πρώτον ε ις αλλάς χώρας καί κατόπιν 

έφηρμόσθη εις τήν Γαλλίαν. Σκοπός του, βασισμένος εις τήν αρχήν 

τ % άμοιβαιότητος, είναι νά έπιτρέψη εις τους αποταμιεύοντας άπό 

κοινοΟ νά μειώσουν τόν αναγκαίον χρόνον αναμονής διά τ-ήν έξεύ-

ρεσιν επαρκοος κεφαλαίου. Εις τήν Γαλλίαν λειτουργούν 4 ιδρύματα 

CREDIT DIFFERE. 

0 μενονωμένος π.χ. αποταμιευτής, ρ όποιος επιθυμεί νά 

συγκέντρωση κεφάλαιον 10.000 φράγκων άποταμιεύων 1.000 φράγκα ετη

σίως, θά αναμένη 10 έτη μέχρις δτου αποταμίευση τό ποσόν τούτο. 

'Εάν δμως αμοιβαίως δέκα άποταμιευταί αποταμιεύουν ετησίως 1.000 

φράγκα, ό εις εξ αύτων θά δυνηθη νά χρησιμοποίηση τό άπαιτούμενον 

κεφάλαιόν των 10.000 φράγκων άπό τοο πρώτου ήδη έτους. *0 τελευ

ταίος βεβαίως" θά είναι εις τήν ιδίαν μοΓραν δπως καί εάν ίτο μό

νος του. : 

Σήμερον ò θεσμός του* CREDIT DIFFERE δέν χρησιμοποιείται 

τόσον αυτούσιος δσον μέ συνδυασμον μεσοπρόθεσμου δανείου, τό όποιον 

επιτρέπει τήν σοβαράν σμίκρυνσιν τοο χρόνου αναμονής. Ούτω ò 

δανειζόμενος συνάπτει τήν Ιδίαν ήμέραν μεσοπρόθεσμον δάνειον καί . . 

υπογράφει σύμβασιν CREDIT DIFFERE. Τό 1966 εΐχον συναφθώ ούτω 

δάνεια αξίας 6.575 δισεκατομμυρίων φράγκων. 
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Τό 19&5 έθεσπίσθη 6LCC νόμου νέον σύστημα στεγάσεως-άποτα-

μιεύσεως δΐά τ % δημιουργίας Λογαριασμών Στεγαστικής Αποταμιεύσεως 

(COMPTES EPARGME-LOGEMENT). Τό σύστημα τούτο έτροποποιήθη τό 1969 

συγχρόνως δέ έθεσπίσθη νέος μηχανισμός σχεδίου στεγαστικής αποτα

μιεύσεως (PLANS EPARGNE-LOGEMENT). Τα* δύο αυτά συστήματα βασί

ζονται επί της ιδίας άρχη*ς. *0 άποταμιεύων- επί χρονίκόν διάστημα 

δικαιούται δανείου μεγαλυτέρου της αποταμιεύσεως του προκειμένου 
1 

να προβεί εις τήν άγοράν κατοικίας · 

Α. Οι Λογαριασμοί στεγαστικής αποταμιεύσεως (COMPTES EPARGNE-

LOGEMENT) έχουν τρία χαρακτηριστικά: 

- άποτελοον εύέλικτον σχ?)μα 

- βασίζονται εις τήν άποταμίευσιν καί 

- προσφέρονται περισσότερον εις τους άποταμιέυτάς χαμηλοϋ εισο

δήματος. :, 

Οι άποταμιεύοντες έχουν πλήρη έλευθερίαν εις τήν επιλογήν 

του πιστωτικού ιδρύματος, τόν ρυθμόν των καταθέσεων των, καί τήν 

χρησιμοποίησιν τοϋ δανείου τό όποιον θα λάβουν. Λι καταθέσεις 

δύνανται να κυμαίνωνται μεταξύ PR. 500-60.000 καί αποφέρουν τό-

κον 2,5$. Μετά 18 μη*νας ò άποταμιεύων δύναται νά ζητήση δάνειων 

δι'άγοράν στέγης ή δι'έπισκευήν της ύπαρχούσης κατο^Η.ίας του. . Τ6 

δάνειον χορηγείται μόνον δταν ò τόκος έπί των καταθέσεων ανέρχεται 

τουλάχιστον εις PR. 300 (PR, 150 προκειμένου περί επισκευές). 

- Δια τήν προσέλκυσιν καταθέσεων προσφέρονται τριών εί,δων 

κίνητρα: 
ι , • ι 

Ι •! • ' ifil Μ Μ Ί ι ι m 

1. OECD, HOUSING PINANCE-PRESENT PROBLEMS,PARIS 1974 σελ. 42. 
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α." πριμ επί τ?ίς αποταμιεύσεως καταβάλλεται υπό του Κράτους 

αμα τ% ληψει δανείου 'ίσου προς τό σύνολον του τόκου έπί των κατα-

θέσεων, 

β* ο τόκος καί τό πριμ απαλλάσσονται της φορολογίας, 

γ» τό υψος του δανείου είναι άνάλογον προς τό υψος τ?)ς απο

ταμιεύσεως. Βασική αρχή είναι δτι τα δάνεια είναι κατά 5θ/ο μεγα

λύτερα άπό τό άποταμιευθέν ποσόν. 

Τό μέγιστον ποσόν* καταθέσεως-είναι Μ. 60.000 

Τό μέγιστον ποσόν δανείου είναι ¥R, -100.000 

Τό μέγιστον πρίμ είναι FR. 4.000 

Τό έτήσιον χρεωλύσιον δέν δύναται νάν είναι άνώτερρν, των 

12.000 φράγκων. 

Τό έτήσιον έπιτόκιον τών δανείων είναι 2̂ 5%, τ6 αυτό μέ 

τό έπιτόκιον τον καταθέσεων, έπηυξημένον κατά, 1-1,5$ δι'έξοδα τρα

πεζικά. 'Εάν ύπολογισθη καί τό πρίμ τό,αποτέλεσμα είναι πραγματικόν 

έπιτόκιον 5f° (άνευ φόρου) έπί των καταθέσεων καί *5,5?Μ$,έπί τον 

δανείων. *Η μεγίστη διάρκεια στεγαστικού' δανείου ανέρχεται είς 15 

Β.· Σχέδιον στεγαστικής αποταμιεύσεως (PLANS EPARGîJE-LOGEMENT) 

Οι καταθέται οι όποιοι επιλέγουν τό σύστημα αυτό πλεονε

κτούν ως προς τους ορούς άπό τους καταθέτας του λογαριασμοί στε

γαστικής αποταμιεύσεως. Τό έπιτόκιον έπί των καταθέσεων.καί τό 

πρίμ είναι υψηλότερα τοϋ προηγουμένου. Αι καταθέσεις δέν είναι :; < 

άναλήψιμοι κατά τό διάστημα της αποταμιεύσεως καί..πρέπ&^ νά-εϊναι,.-, 

σταθεράί ως προς τό ποσόν καί τόν χρόνον. ' '''"'' 
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Συμφωνείται μεταξύ καταθέτου καί πιστωτικού ιδρύματος, ο 

μέν καταθέτης νά καταθέτη εις τακτά χρονικά διαστήματα ωρισμένον 

ποσόν επί 4 ετη τουλάχιστον. ιΗ κατάθεσις δυνατόν νά γίνεται εις 

μηνιαίας, τριμηνιαίας η" εξαμηνιαίας δόσεις καί ή αρχική κατάθεσις 

δέν δύναται νά είναι μικρότερα των 500 FR. Τό σύνολον τον κατα-

θέσεων δέν δύναται νά είναι μεγαλύτερον"των 60.000 Ä Εντός τών 

ορίων αύτων αι καταθέσεις δύνανται νά λάβουν χώραν εντός περιόδου 

μεγαλυτέρας τον τεσσάρων ετών. Οι λοιποί δροι ομοιάζουν μέ τους 

δρους καταθέσεων επί προθεσμία (πλην της απαλλαγές από τοϋ φόρου 

του συσσωρευμένου τόκου). 

Τό έπιτόκιον είναι,3,5$ (1974). Είς περίπτωσιν κατά τήν.. 

οποίαν ο καταθέτης δέν δύναται νά προβη εις κατάθεσιν τοϋ* σύμφωνη-

θέντος ποσοϋ εξακολουθεί νά &χη τά πλεονεκτήματα του σχεδίου στε

γαστικής αποταμιεύσεως, εφ'όσον καταθέτη τουλάχιστον PR. 1200 κατ' 

έ̂ υος̂  άλλως δύναται νά ζήτηση τήν μετατροπήν τ % καταθέσεως του είς 

λογαριασμόν στεγαστικές αποταμιεύσεως. 

Οιανδήποτε στιγμήν ό καταθέτης δύναται νά ακύρωση τήν σύμ̂ · 

βασίν του καί νά άποσύρη τάς καταθέσεις του, τότε τό έπιτόκι,ον ε ί 

ναι 2,5-3,5$ αναλόγως τοϋ χρόνου καταθέσεως. *0 μηχανισμός είναι 

πολύ εύκαμπτος καί παρέχει έλευθερίαν δράσεως είς τσύς καταθέτας. 

:Είς τό τέλος του σχεδίου στεγαστικη'ς αποταμιεύσεως ò κα

ταθέτης δύναται νά ζητήση" δάνειον η* νά μή ζητήση. 

- 'Εφ'δσον ζητήση δάνειον: 

• α . Λαμβάνει εν -B0MJS άπό τό Κράτος ϊσον προς τό σύνολον 

του συσσωρευμένου τόκου επί τον καταθέσεων του μέχρι ανωτάτου ποσοϋ 

PR. 5.300 (1974). 'Εφ'δσον τό έπιτόκιον επί των καταθέσεων ανέρχεται 
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εί.ς 3,5/6 τό σύνολον της αποδόσεως του άποταμιευθέντος ούτω κε

φαλαίου ανέρχεται ε ίς Τ/° άνευ φόρου. 

β. Λαμβάνει δάνειον μέ έπιτόκιον 3,5%. Τό υψος του δανείου 

υπολογίζεται επί τη βάσει του συσσωρευθέντος τόκου άπό τά*ς κατα

θέσεις του πολλαπλασιαζόμενου επί συντελεστή ν-2,5% (ένδδ εις τόν · 

COMPTE ΊΡèSBBB^AGMSŒŒ ο συντελεστής είναι, 1,5%). Ούτω τό δάνειον 

είναι κατά μέσον δρον 70% μεγαλύτερον άπό εκείνο τό όποιον θά 

ελάμβανε μέσω του λογαριασμού στεγαστικής αποταμιεύσεως. 

γ· Οι λοιποί δροι τοϋ δανείου είναι οι ίδιοι δπως εις τους 

λογαριασμούς στεγαστικής αποταμιεύσεως. 

- Έάν ό καταθέτης δέν ζητήοη δάνειον: j ; 

α . Λαμβάνει άπό τό κράτος τό ïôiov B0MTS ώς ανωτέρχο· 

β. Δύναται νά άποσύρη τάς καταθέσεις του καί τους. τόκους-

*ϊ έπέκτασις τη*ς καταβολής τοϋ BONUS επί της αποταμιεύ

σεως καί είς εκείνους εκ των καταθέτων οι όποιοι δέν λαμβάνουν 

δάνειον παρέχει τό άναγκαίον συστατικόν πιστωτικής ισορροπίας εις 

τό σύστημα τόσον περισσότερον όσον, ώς θά ιδωμεν, επιτρέπει είς 

τους πιστωτικούς οργανισμούς νά χορηγοϋν,μέ τά διαθέσιμα αυτά, 

δάνεια εις εκείνους οι όποιοι τά ζητούν. 

'Ξντός οκτώ έτΰν, ήτοι άπό τό 1966 εως τό 1972, αί κατα

θέσεις των σχεδίων στεγαστικής αποταμιεύσεως υπερέβησαν κατά πο

λύ τάς καταθέσεις λογαριασμών στεγαστικές αποταμιεύσεως. Τό 1972 

αί καταθέσεις αύταί άνηλθον είς 26 δισ. FR. Οι καταθέτα.ι άντ^λ-

θον είς 1.900.000 εκ τον οποίων 1.300.000 έζήτησαν στεγαστικά δά

νεια. 
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Τό σχέδιον στεγαστικές αποταμιεύσεως διαδραματίζει κύριον 

ρόλον εις τήν λειτουργίαν τ?\ς ύποθηκικης άγορας. 

Πέραν των συμφωνιών τοϋ Κράτους καί των Τραπεζών διά τήν 

λειτουργίαν τ?|ς στεγαστικές αποταμιεύσεως, αι Τράπεζαι υποχρεούνται 

νά διαθέτουν τα κεφάλαια των έκ των καταθέσεων αύτων μόνον εις 

τριών είδων επενδύσεις: 

δάνεια διά τήν ύποθηκικήν άγοράν. 

ύποθηκικά ομόλογα έκδοθησόμενα έναντι των δανείων αύτων. 

- μεσοπρόθεσμοι ομολογίαι του* CREDIT FONCIER τ<ης Γαλλίας. 

Είς τήν ύποθηκικήν άγοράν τό 1974 είσέρρευσαν περισσά-

τερον άπό 2Ρ δισ. FR. άπό τό σχήμα άποταμιεύσεως-στεγάσεως. Δύ

ναται νά λεχθ?) δτΐ τό ; σχίσμα άποταμιεύσεως-στεγάσεως υπήρξε απο

τελεσματικός παράγων είς τή*ν άνάπτυξιν της ύπόθηκικηΥ άγορας καί 

της επέτρεψε νά παραμείνη ανεπηρέαστος/ τουλάχιστον ποσοτικως, 

από τάς επιπτώσεις των οικονομικών κύκλων . 

IV. Ή ύποθηκική αγορά 

ΧΕ ύποθηκικη αγορά διαδραματίζει τόν ρόλον του* μετατρέ-

πόντος ρευστά διαθέσιμα καί αποταμιεύσεις είς μακροπρόθεσμους επεν

δύσεις. Δέχεται κεφάλαια ποικίλης δ.ιαρκείας διαφόρων οργανισμών 

καί τά χρησιμοποιεί διά μακροχρονίους πιστώσεις. 

Ποιος δύναται νά παρέμβη είς την άγοράν αυτήν; 

1. Αι Τράπεζαι καί οι πιστωτικοί οργανισμοί, οι εκδίδοντες 

ύποθηκικούς τίτλους. 

2. Αι Τράπεζαι καί οι πιστωτικοί οργανισμοί, οι σποΓοι 
•' ' " "; • u .ιι . 

1. OECD,HOUSING FINANCE - PRESENT PROBLEMS y PARÏ3 1974,σελ. 42-49. 
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δύνανται νά εγγυηθούν τους τίτλους πού εξέδωσαν.ou προηγούμενοι 

οργανισμοί*. 

• • 5· ' -ai Τράπεζαu καί οι πιστωτικοί οργανισμοί (εϊτε ανήκουν είς 

μίαν των δύο προηγουμένως αναφερομένων κατηγοριών εϊτε δέν άνή*κουν 

εις αύτάς) τό Ταμιευτήριον, τό* Ταμειον Παρακαταθηκών καί Δανείων, 

Άγροτικαί Τράπεζα ι, άσφαλιστικαί επιχειρήσεις, ασφαλιστικά τα

μεία καί εταιρεΤαν επενδύσεων. 

4.. Τό CREDIT FONCIER,τό*'οποίον παρεμβαίνει εις τήν άγοράν ., 

διά νάέγγυηθη* τήν τάξιν, τήν σωστών λειτουργίαν και τήν άνάπτυ-

ξιν^της άγορας. .. . ., • ..>... 

"Οσον άφορα τό άντικείμενον, τα υπόθηκικά δάνεια συνά

πτονται αποκλειστικώς καί μόνον διά τήν άνοικοδόμήσιν η τήν άπό-

κτησιν κατοικίας Ιδιωτών. Δέν υπάρχει οριόν περιοριστικών του 

δανείου επί της εκτιμήσεως της αξίας της υποθήκης. 

ιΗ διάρκεια είναι τουλάχιστον 1 θετής. 

*Η εποπτεία της ύποθηκικης άγορας διέπεται υπό κανόνων 

θεσπισθέντων υπό τοο Υπουργείου Οικονομικών καί το0 CREDIT 

FONCIER1, e-. 

*Η Χρηματοδότησίς της κατοικίας εις τήν 'Ιταλίαν 

Ι . Γενικά 

ιΗ άνάπτυξις του* οικισμού αποτελεί συνεχές στοιχειον 

τη*ς οικονομικές ζω^ς τη*ς 'Ιταλίας άπό τοο τέλους τοϋ πολέμου. 

Εις τήν χρηματοδότησιν του οίκισμοϋ, κυρίαρχος είναι ò ρόλος 

1. "US FItfMÄEHT DU LOGEMENT EN'FRANCE'» NOTES ET ETUDES 
. DOCulffiNTAIREa, 3 JuTLLET 1970, p .p . 43-55·' 
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της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, 'θ δημόσιος τομεύς χρηματοδοτεί τάς 

ολιγώτερον προνομιούχους τάξεις, σ ρόλος του δε συνεχώς μειουται 

(τό 1963 ò δημόσιος τομεύς έκάλυπτε μόλις τό 4,8$ της χρηματοδοτή-

σεως τοϋ οίκισμοϋ . 

'Εκ τοϋ συνόλου τών κατοικιών εις τήν Ίταλίαν (ΐ964): 

50,2$ ηΌαν ιδιοκατοικούμεναι, 41,4$ ένοικι,αζόμεναι,, 8 f 4$ έχρησν-

JJ<X:OU©ÖVCO δι'άλλους σκοπούς* 

Τό 1964 άνηγέρθησαν 447.000 κατοικίαι. Κατά την δεκαετίαν 

1955-64 ή αϋξησις τών νέων δωματίων ητο τριπλάσια της αυξήσεως 

του πληθυσμού. Τό 1964 αι επενδύσεις εις τόν στεγαστικόν τομέα 

έκάλυπτον τό 33,6$ τοο συνόλου των επενδύσεων, (7,4$ τοο 'Ε&νι-

κοϋ Εισοδήματος). 

I I . Χρηματοδότησις ύπό του δημοσίου τομέως ν 

3ΜΕ δια τήν, ένίσχυσιν του οικισμού διατιθέμενα κεφάλαια 

ύπό του Κράτους συνεχώς μειοΌνται. Μόνον όσον. άφορα τήν λαϊκήν 

κατοικίαν ή κρατική ένίσχυσις διατηρεί κάποιαν. σημασίαν|συνεχώς 

όμως μειούμενην. 

*0 νόμος διακρίνει τάς κατοικίας εις πολυτελείας, οίκο-

νομικάς, άγροτικάς, λαϊκάς. Οι ίδιοκτηται πολυτελών κατοικιών 

δέν δύνανται νά ζητήσουν κρατικήν ένίσχυσιν. "Λαϊκαί κατοικίαι" 

ονομάζονται αύταί δια τήν κατασκευήν τών οποίων ακολουθούνται 

ώρισμένοι απαράβατοι κανόνες (όχι ασανσέρ εις όλιγωτέρους τών 

tv "LE FINANCEMENT DU LÖSMENT M FRANCE ET A L'ETRANGER. " ' 
CENTRE D'INFORMATION ET D'ETUDE DU CREDIT, PARIS 1966, ·; 

p.p. 215-248. 
2. "LE FINANCEMENT DU LOGEMENT EN FRANCE ET A L'ETRANGER" p . 237.· 
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τεσσάρων ορόφων, δχι μάρμαρα κ' .λπ.). OL ίδιοκττΐται λαϊκών κατοι

κιών δύνανται να λάβουν κρατικήν ένίσχυσιν ύπό την μορφήν εξοφλή

σεως χρεωλυσίων. Κατά τό τέλος του 1961, άπό τήν Λαϊκών Κατοι-

κίαν είχεν κατασκευασθεί τό" \J?o των ύπαρχουσων, κατοικιών. " • 

Ή πρωτοβουλία της κατασκευές λαϊκών κατοικιών - ' *Η κατα

σκευή λαϊκών κατοικιών επαφίεται ε ι ς τεσσάρων ; ειδών φορείς : 

1. Τό Κράτος, τό* όποιον ανοικοδομεί ολίγας μόνον κατοικίας. 

2. Τό GrESGÄL, τό όποιον αποτελεί κεντρικόν δημόσιον όργανι-

σμόν καί χρηματοδοτείται εκ κεφαλαίων του Δημοσίου, προερχομένων 

άφ'ενός μέν εκ του κρατικού προϋπολογισμού άφ?ετέρου δέ εξ άλλων 

παραδημοσιονομικών πηγών (DE CÄRAGTERS PAEIAPISCAL). 

5. Τήν πρωτοβουλίαν αυτονόμων οργανισμών, τά Αυτόνομα Ί ν -

στιτοϋτα Λαϊκής Κατοικίας, τά οποία έχουν δΰο διαφορετικάς δραστη

ριότητας, τ^τοί: \.:νζ:.: _.:...:. ...:.„.....„:.:.;::.: ..-..,-

α· Κατασκευάζουν, δ ι " ίδιον λογαριασμόν, λαϊκάς κατοικίας, τάς 

οποίας χρηματοδοτούν εξ ιδίων κεφαλαίων, τ?) βοηθεία κτηματι

κών δανείων καί κρατικών ενισχύσεων. 

β# 'Εξασφαλίζουν την έκτέλεσιν του προγράμματος τοϋ GESCAL δια 

λογαριασμόν του. 

4. Τέλος, υπάρχουν διάφοροιόργανισμοί,„ ιδίως οικοδομικοί 

συνεταιρισμοί, οι οποίοι κατασκευάζουν λαϊκάς κατοικίας υπό κρα

τικό ν έλεγχον. 

α. 0 οργανισμός GESCAL χρηματοδοτείται άπό μηνιαίας συνόρου 

μάς μισθωτών, επιχειρηματιών καί Κράτους. ; ·Ί ' ; •• 

- ,, Συμμετοχή τον μισθωτών: O t35$ μισθού* 
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.Συμμετοχή επιχειρηματιών:. 0,70$ καταβληθέντων-, μισθών 

Συμμετοχή Ι£ράτους: 4,30$ επί τοΟ αθροίσματος τών προηγουμέ

νων δύο κατηγοριών, 3,20$ της αξίας κατασκευής (μέχρι 

600.000 λιρέττες άνά δωμάτιον, κατ'άνώτατον δριον). 

Έκτος των συνδρομών αυτών, ò GESCAL έχει Εσοδα εξ ενοι

κίων των ύπ'αύτου* ενοικιαζομένων κατοικιών, ως καί £σοδα εκ τ?)ς 

καταβολής χρεωλυσίων. 

*Q GESCAL δέν κατασκευάζει ò 'ίδιος κατοικίας. Αναθέτει 

τή*ν εκτέλεσιν τον προγραμμάτων-του εις τά Αυτόνομα Οικοδομικά 

Ινστιτούτα Λαϊκής Κατοικίας, καθώς καί εις άλλους αυτόνομους 

οργανισμούς. 

Τά κατασκευαστικά προγράμματα προβλέπουν τήν οικοδομή- -

σιν κατοικιών προς πώλησιν η προς ένοίκίασιν. Εις τάς περιπτώ- « 

σεις τ % πωλήσεως των κατασκευαζόμενων κατοικιών ò ρόΚος το0 

κατασκευαστικοϋ οργανισμού τελειώνει μετά τήν κατασκευήν καί 

τήν πώλησιν. "Οταν δμως ενοικιάζονται αι κατοικίαι τό Αύτόνομον 

Ίνστιτοοτον Λαϊκών Κατοικιών τ?)ς περιοχής διαχειρίζεται τάς κα

τοικίας αύτάς διά λογαριασμόν του GESCAL. . Οι Ιδιώται απευθύ

νονται εις τόν GESCAL δι'άγοράν ή ένοίκίασιν ,διά συμπληρώσεως 

σχετικής αιτήσεως. *Η κυριότης μεταβιβάζεται αμέσως μόλις ή 

κατοικία κατοικηθη, ή δε έξόφλησις του δανείου εξασφαλίζεται 

διά τη*ς έγγραφες υποθήκης. Τό σύστημα έχει μεγάλην έλασΐικότη-

τα. "Εκαστος ενοικιαστής δύναται νά μεταβληθώ εις άγοραστήν καί 

αντιστρόφως, διά της συμπληρώσεως η* ακυρώσεως τών σχετικών" συμ

βάσεων. 'Επίσης ί ; ò νόμος επιτρέπει εις τόν όργανΊσμόν GESCAL τήν 

άγοράν, ήδη ύπαρχουσων ετοίμων κατοικιών, έφ'δσον η τιμή των 

είναι, συμφέρουσα. \ ι :;'; 
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. β. Τά Αυτόνομα 'Ινστιτούτα Λαϊκής Στέγης άποτελοϋν οργανι

σμούς δημοσίου δικαίου καζ 'έχουν μεγάλην αύτονομίαν. Υπάρχει εν 

ΙνστιτοΟτον εις κάθε νομόν. 'Επίσης, υπάρχουν ωρισμένα εξειδικευ

μένα Ινστιτούτα τά όποια £χουν ως άντικείμενον τήν κατασκευήν 

κατοικιών δι'ωρισμένας κοινωνικάς ή επαγγελματικάς ομάδας, δπως 

είναι τ6 INCIS, τό οποίον κατασκευάζει κατοικίας αποκλειστικώς 

διά δημοσίους υπαλλήλους. 

Τά κεφάλαια των ινστιτούτων αυτών προη*λθον αρχικώς εκ 

κονδυλίων τοο προϋπολογισμοϋ. Σήμερον χρηματοδοτούνται εκ πιστω

τικών οργανισμών, ως είναι: 

- λαϊκαί τράπεζαι καί πιστωτικοί συνεταιρισμοί 

- ανεγνωρισμένα νομικά πρόσωπα 

- ινστιτούτα κτηματικής πίστεως 

τό διεθνές Ινστιτουτον ασφαλειών (ΙΝΑ) κ.λπ. 

y . ' Ε κ τών ώς ανω πηγών δανείζονται ι διώται, αυτόνομα ινστι

τούτα λαϊκτίς κατοικίας, κατασκευαστικάί εταιpetal,συνεταιρισμοί 

κ.λπ.. Τά δάνεια δεν καλύπτουν τό συνολικόν κόστος κατασκευές. 
ιΗ κρατική ένίσχυσίς συνίσταται εις τήν πληρωμήν χρεωλυσίων, τήν 

παροχήν εγγυήσεως διά τήν έξόφλησιν τών δανείων καί ε ις τήν παρα-

χώρησιν φορολογικών απαλλαγών. 

γ. Η κρατική συνδρομή πληρωμής χρεωλυσίων προς τους κατα

σκευάζοντας λαϊκάς κατοικίας καί ή απ'ευθείας κατασκευή υπό του 

Κράτους. 

ΛΗ κρατική συνδρομή πληρωμής χρεωλυσίων είναι ετησία, 

ανέρχεται εις τό 4$ τη*ς αξίας κατασκευής καί είναι διαρκείας 35 

ετών. Εις τρέχουσαν άξίαν αντιπροσωπεύει τό 50$ περίπου τη*ς αξίας 
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κατασκευής (κάποτε καί μέχρι τό 70$). *0 δικαιούχος δύναται νά 

τή*ν προεξόφληση είς ωρισμένα πιστωτικά ιδρύματα. Κρατικής συν

δρομής αύτ?)ς της μορφές δικαιούνται μόνον τά" αυτόνομα ινστιτού

τα λαϊκές κατοικίας, συνεταιρισμοί κατασκευής καί άλλοι οργανι

σμοί, οι όποιοι κατασκευάζουν μόνον λαϊκάς κατοικίας. 

*Η άπ'ευθείας κατασκευή υπό τοϋ Κράτους άνεληφθη προς 

άποκατάστασιν άστεγων λόγω τοο πολέμου. 'Από του τέλους τοϋ δευ

τέρου παγκοσμίου πολέμου μέχρι του 1966 διετέθησαν ούτω 500 δισ. 
ν. 

λιρεττων. 

δ. Τό Ταμειον Παρακαταθηκών καί Δανείων αποτελεί μίαν δι-

εύθυνσιν τοϋ*Υπουργέίου Οικονομικών χαί &χει εύρεΐαν διοικητικήν 

αύτονομίαν καί είδικόν προϋπολογισμών. Τά κεφάλαια του προέρ

χονται άπό τά ταχυδρομικά ταμιευτήρια. Τό* Ταμειον αυτό χορηγεί 

δάνεια λαϊκής κατοικίας καί αγοράζει κτηματικάς ομολογίας. Τά 

δάνεια είναι διαρκείας 35 έτων με έτήσιον έπιτόκιον 5,5?». Τό 

Ταμειον προεξοφλεί τή\> κρατικήν συνδρομών χρεωλυσίων. Διά τόν 

λόγόν αυτόν, τά δάνεια είναι διαρκείας 35 έτων, όπως καί ή διάρ

κεια της κρατικές συνδρομές. 

I I I . Χρηματοδότησις υπό του Ιδιωτικοϋ τομέως 
— « • »» Ill II ι III Ulli Ι II . 1 1 . · ι ι I I ι ) . ι - ι 

Τό SO/p των κατασκευαζόμενων κ"ατοικιων τοϋ ίδιωτικοϋ το

μέως οφείλεται εις τήν Ιδιωτικών πρωτοβουλίαν των κατασκευαστών, 

οι οποίοι είναι και χρηματοδοται των οικοδομών. Συχνά πρόκειται 

περί μικρών επιχειρήσεων με έτήσιον κΰκλον εργασιών κατώτερον τον 

500 εκατ. λιρών. 

Διαδικασία χρηματοδοτήσεως κατασκευαστοϋ: 

α· οίκόπεδον - συνήθως αγοράζεται υπό τοϋ κατασκευαστοο έξ 
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Ιδίων του διαθεσίμων. 

β . οικοδομή - συνήθως ο κατασκευαστής λαμβάνει τραπεζικόν 

βραχυχρόνιον δάνειον, τό όποιον καλύπτει περίπου το 60$ της αξίας 

κατασκευής ήτοι τό 40$ της τιμής πωλήσεως (καθ'οτι το κόστος κα

τασκευής αντιπροσωπεύει κατά μέσον δρον τά 2/3 της τιμής πωλήσεως). 

Συνήθως, al προκαταβολαί δι'άγοράν διαμερισμάτων εις 

άνεγειρομένην οίκοδομήν ανέρχονται εις τό 20-35$ της τιμής πωλή

σεως καί καλύπτουν περίπου μαζί μέ τόν βραχυπρόθεσμον τραπεζικόν 

δανεισμόν τό κόστος κατασκευής. 

γ « χρηματοδότησις των πωλήσεων -ο κατασκευαστής λαμβάνει 

συνήθως ò ϊδιος μακροχρόνιον πίστωσιν,άπό εν ινστιτουτον κτημα

τικής πίστεως,'η οποία αντιπροσωπεύει τό 35-40$ της τιμής πωλή

σεως. 'Επί τη βάσει του δανείου αύτου παρέχει δάνεια ε ις τους . 

άγοραστάς τών υπ'αύτου κατασκευαζόμενων κατοικιών. 

Αναλόγως τον δυνατοτήτων χρηματοδοτήσεως του κατασκευαστοο, 

ò αγοραστής πληρώνει μετρητοίς 25-35$ της τιμής πωλήσεως. Συνή

θως ο πωλητής παρέχει ευκολίας πληρωμής επί ποσοστοϋ 30$ της τ ι 

μής πωλήσεως διαρκείας 2-5 έτων επί β'υποθήκη επί τοϋ ακινήτου 

καί μέ έτησίαν έπιβάρυνσιν τόπου |0-;12$. Τό"ποσόν προεξοφλείται 

εις πιστωτικά ιδρύματα καί τελειώνει ούτω τό κύκλιομα της εισπρά

ξεως υπό του κατασκευαστου του υπ'αύτου δεσμευθέντος ποσοϋ. 

Έν συνόψει ò μέσος αγοραστής δύναται νά χρηματοδοτηθη 

ως έξης διά τήν άγοράν κατοικίας: 

Συμμετοχή εξ ιδίων διαθεσίμων 30$ της τιμή^ς άγορας 

Ευκολίαι πληρωμές έκ μέρους 

"κατασκευαστου|διαρκείας 2-5 έ τ ω ν . . 30$ 



- 273 -

Μακροπρόθεσμος δανεισμός 40$. 

Έάν ò μακροπρόθεσμος δανεισμός του οποίου έτυχε ο κατα

σκευαστής δεν καλύπτει τό σύνολον του υπό του νόμου προβλεπομένου 

ορίου, ò αγοραστής δύναται να λάβη συμπληρωματικόν δάνειον άπό 

τόν 'ίδιον οργανισμόν. 

Διά τόν άγοραστήν κατοικίας κατασκευασθείσης μέ κρατι-

κήν βοήθειαν: 

- "Ιδια διαθέσιμα αγοραστού 10-15$ της τιμής άγορας 

Δανεισμός κατασκευαστοο (5 &τη) 10-15$ 

- Μακροπρόθεσμος δανεισμός (55 £τη) 75$ 

Χάρις εις τά βραχυπρόθεσμα και τα μεσοπρόθεσμα δάνεια 

τά συναπτόμενα άπό τους έργολάβους-κατασκευαστάς, εν μέρος της 

αυτοχρηματοδοτήσεως των άποκτούντων κατοικίαν μοιράζεται εις 

δλην τήν διάρκειαν της άνοικοδομήσεως. 

Σημαντικόν είναι, επίσης, τό γεγονός δτι κάθε Ιταλός 

δύναται να λάβη τραπεζικόν δάνειον διά τήν άγοράν κατοικίας, 

διαρκείας 20 έτων (ενίοτε και 25 έτων), τό όποιον καλύπτει 

30-40$ της αξίας της κατοικίας. 

Η Ιταλία επέτυχε σημαντικά αποτελέσματα εις τόν τομέα 

του οικισμοϋ. Τοϋτο έπραγματ οποί ήθη χάρις εις τήν υπαρξιν ενερ

γού τραπεζικού συστήματος, τό όποιον επέτρεψε βραχυχρονίους χρη

ματοδοτήσεις μέσω της κινητοποιήσεως των ρευστών αποταμιεύσεων 

τών Ιδιωτών καί, συγχρόνως, μακροπρόθεσμους πιστώσεις αι οποιαι 

χρηματοδοτούνται άπό συνέχεις εκδόσεις ύποθηκικων ομολογιών 

εις τήν χρηματαγοράν. 





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. 6 

ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ. ΤΜΙΕΪΤΗΡΙΑ 

ΕΙΣ ΑΓΓΛΙΜ, ΓΑΛΑΙΑΝ ΚΑΙ ΙΈΓΜΑΝΙΔΪΓ 

%Ίπ6 Παναγιώτου Μάνδικα 

Οικονομολόγου, Προϊσταμένου Υπηρεσίας Μελετον 

'Εθνικής Κτηματικές Τραπέζης 'Ελλάδος 
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ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΑ 

'Αγγλία 

Τά Στεγαστικά Ταμιευτήρια ε ίς τήν Αγγλία ν λειτουργούν 

μέ τήν μορφών τον οικοδομικών εταιρειών (BUILDING SOCIETIES). Αι 

έταιρααΐαύταί καλύπτουν τό* μέγιστον του στεγαστικού' τομέως. 

Κατά τ<5 τέλος το0 1971 είχον 12,2 εκατ. μέλη έπενδυτάς καί 4,0 

εκατ. μέλη δανειολήπτας. Αι επενδύσεις των κα-Τ.αθ,ετφν -ανήρχοντο 

είς £ 1 2 , 3 δισ. al δέ χορηγήσεις προς τους δανειολήπτας είς £ 

10,2 δισεκατομμύρια. 

Αι εταιρεΓαιδέχονται κεφάλαια ιδιωτών επενδυτών, τα οποία 

καί δανείζουν επί υποθήκη είς ενδιαφερομένους δια την άπόκτησιν 

στέγης. Είς τάμέλη-έπενδυτάς καταβάλλεται τόκος, "τα δέ είς τα 

μέλη-δανειολήπτας χορηγούμενα δάνεια μέχρι του 80$ της αξίας της 

αγοραζόμενης κατοικίας δίδονται μέ έπιτόκιον 8$ περίπου. 

Τό μετοχικόν κεφάλαιον τών έταιρεί,δν είναι μέταβλητόν. 

'Εκδίδονται μέτοχα ί τ?)ς 1 η* των 10 £ αναλόγως τ % ζητήσεως, α Ι '? 

οποιαι δέν είναι διαπραγματεύσιμοι ε ίς Η6 χρηματιστήριον. Αι με-

τοχαί έξοφλοϋνται ύπ<5 της εταιρείας επί τ ^ προσκομίσει, #νευ δλ<-

λης διαδικασίας. · : ; 

'Εκτός άπό μετοχάς, αί επιχειρήσεις προσφέρουν ε ίς τα 

μέλη-έπενδυτάς λογαριασμούς καταθέσεων καί συμβόλαια στεγαστικών 

αποταμιεύσεων. 

Οι κατάθεται λαμβάνουν τόκον ελαφρώς χαμηλότερον άπό τόν 

καταβαλλόμενον είς τους μετόχους, πάντως.οι πρώτοι 2χουν προτεραιό

τητα εξοφλήσεως έναντι τών δευτέρων. Διά τάς προθεσμιακάς κατα

θέσεις 6-12 μηνών καταβάλλεται τόκος κατά ΐ/φ-ΐ/2 τη*ς μονάδος 

υψηλότερος τοϋ αντιστοίχου τών μετοχών. 
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OL συνήθεις λογαριασμοί στεγαστικής αποταμιεύσεως αφορούν 

τήν ύπογραφήν ιδιωτικού συμφωνητικού δια τή*ν επί εβδομαδιαίας η 

μηνιαίας βάσεως κατάθεσιν (ορισμένου ποσού. 0 τόκος στεγαστικού 

ταμιευτηρίου είναι 1/4-1/2 της μονάδος υψηλότερος του ισχύοντος 

δια τους κατόχους μέτοχων. 

Αν εταιρεία:!, διευκολύνουν τρύς έπενδυτάς των νά αποφύ

γουν τήν φορολογίαν διά της συνδέσεως των αποταμιεύσεων με άσφά-

λειαν ζωής. 'Επίσης, άπό του 'Οκτωβρίου 1969 οι άποταμιευταί οι 

όποιοι καταθέτουν έπί 5ετίαν ανελλιπώς κατά μηνά λαμβάνουν εν πο

σόν (BONUS)· ϊσον προς τάς πραγματοποιηθείσας καταθέσεις ενός έκ

τους. Διά τό πρίμ αυτό τόσον ή εταιρεία οσόν καί οι άποταμιευταί 

απαλλάσσονται πάσης φορολογίας. 'Εάν η κατάθεσις παραμείνη δύο 

ακόμη ετη πέραν της 5ετίας τό άφορολόγητον πρίμ διπλασιάζεται. 

Τά ενυπόθηκα δάνεια των εταιρειών χορηγούνται κατά πο-

σοστόν περίπου 95$ ε ις άτομα ενδιαφερόμενα δι'άγοράν η άνέγερσιν 

Ιδιοκτήτου κατοικίας. Τό ύψος' του δανείου ποικίλλει αναλόγως 

της οικονομικής καταστάσεως της' εταιρείας, των διαθεσίμων κεφα

λαίων της, της αξίας τοϋ αγοραζομένου ακινήτου, της αξίας του 

ενυπόθηκου περιουσιακού στοιχείου V] άλλων εγγυήσεων τάς οποίας 

δύναται νά προσκόμιση ò δανειζόμενος. ''Εν πάση περιπτώσει, εκεί

νο πού λαμβάνεται κυρίως ύπ'δψιν είναι ή εισοδηματική κατάστασις 

του δανειολήπτου. Τό ποσόν του δανείου πού θά λάβη δεν δύναται 

νά υπερβη τάς εκ του εισοδήματος του. διαφαΐ,νομένας δυνατότητας 

νά τό εξυπηρέτηση. Συνήθως τό δάνειον δέν υπερβαίνει τό άθροι

σμα των συνολικών του εισοδημάτων τριών έτων. 

Η διάρκεια των δανείων είναι 20-25 £τη. Διά νέα ζευγά-
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ρια μή διαθέτοντα υψηλά εισοδήματα ò χρόνος εξοφλήσεως φθάνει 

τά 30-35 ετη. 

Κατά τόν συνδυασμόν τ?|ς εξυπηρετήσεως τοϋ δανείου μέ 

άσφάλειαν ζωής, τόσον το ποσόν δσον καί Ο χρόνος των δύο συμβο

λαίων είναι δμοια, *0 δανειολήπτης καταβάλλει μόνον τόκους εις 

την εταιρείαν καί τάς δόσεις εις τήν άσφάλειαν ζω%. Εις τό τέ

λος τη*ς περιόδου ή ασφαλιστική εταιρεία πληρώνει είς τήν εταιρείαν 

τό ποσόν τοϋ χρεωλυσίου διά τήν έξόφλησιν τοϋ δανείου. 

Αι έταιρε^αΐ&χουν τό δικαίωμα νά μεταβάλλουν τους δρους 

των δανείων. "Οταν δέ ή δόσις αύξάνη οι δανεισταί Ιχουν τό δι

καίωμα νά προτιμήσουν τήν αΰξησιν τ^ς μηνιαίας δόσεως διατηροϋν-

τες αμετάβλητους τους άλλους δρους τοο δανείου, ή τήν μεταβολήν 

τοϋ τρόπου εξοφλήσεως, μέ σταθεράν τήν μηνιαίαν δόσιν. **0 μέσος 

χρόνος εξοφλήσεως είναι 9 ετη. Οι τόκοι τοϋ δανείου εκπίπτουν 

τοϋ φόρου εισοδήματος. Έάν ò φορολογούμενος, λόγω χαμηλού εισο

δήματος, δεν ώφελη τ̂αι εκ του μέτρου, τοϋ παρέχεται ή δυνατότης 

της ισόποσου επιδοτήσεως άπό ειδικόν λογαριασμόν τοϋ προϋπολο-

γισμοϋ. 

Εις περιπτώσεις προσωρινής αδυναμίας τοϋ δανειολήπτου 

νά εξυπηρέτηση τάς μηνιαίας δόσεις (λόγω ασθενείας, ατυχήματος 

κ.λπ.)η εταιρεία παρέχει προσωρινήν άναστολήν εξοφλήσεως η* μειώ

νει προσωρινώς τήν δόσιν εξοφλήσεως, είσπράττουσα μόνον τόκους. 

Ο τόκος δανεισμοϋ είναι 8$ περίπου. 

Γαλλία 

Τό Γαλλικόν σύστημα στεγαστικής αποταμιεύσεως δέν Ιχεί 

μεγάλην παράδοσιν. Λαμβανομένου δέ ύπ'δψιν δτι εις τήν Γαλλίαν 
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λειτουργεί εν αύστηρΏς ώργανωμένον καί υπό κρατικόν ελεγχον σύ

στημα Ταμιευτηρίων Τραπεζών, ή άνάπτυξις του αμοιβαίου συλλογικού 

πιστωτικοΟ συστήματος είναι, εν συγκρίσει προς αλλάς χώρας (π.χ. 

Δ, Γερμανία, Αγγλία), πο£ύ δυσχερής. 

*Η Όργάνωσις του συστήματος χορηγήσεως μελλοντικών δα

νείων (DEFERRED CREDIT), κατόπιν προηγουμένης αποταμιεύσεως, 'έχει 

*ίως·βασιν ειδικές'εταιρείας'περιωρισμένης ευθύνης, αι οποιαι ελέγ

χονται άπό τό Ύπουργεΐον Οικονομικών. 

Αι έταιρεΓοα,αύταί χορηγοϋν στεγαστικά δάνεια εις τά μέ

λη των εκ των είς αύτάς καταθέσεων ε'ίτε μεσολαβούν καί εξασφαλί

ζουν είς τά μέλη των τήν χορήγησιν δανείων υπό άλλων πιστωτικών 

ιδρυμάτων. Τά μέλη δέν είναι μέτοχοι τον εταιρειών ηαί δέν £χουν 

συμμετοχήν είς τήν διοίκησιν. 

Αι εταιρε'&α,κατ'ούδένα λόγον επιτρέπεται να δέχωνται κα

ταθέσεις μή συνδεομένας μέ τήν μελλοντικήν χορήγησιν .στεγαστικών 

δανείων. Τά δάνεια αυτά δύνανται να χρησιμοποιηθούν άποκλειστι-

κ£3ς καί μόνον διά τήν άπόκτησιν κατοικίας η τήν έπισκευήν καί 

συντήρησιν περιουσιακοί στοιχείου του ιδιοκτήτου. 

Εκάστη σύμβασις καθορίζει τήν ήμερομηνίαν ισχύος καί 

τόν χρόνον χορηγήσεως του δανείου, τάς προϋποθέσεις χορηγήσεως 

των δανείων, τους δρους καταβολών των μελΩν πρό καί μετά τήν 

ληψιν του δανείου, τάς προσθέτους επιβαρύνσεις διά τήν κάλυψιν 

τών εξόδων καί τέλος τους δρους μεταβιβάσεως των δικαιωμάτων 

τών μελών εις τρίτους. Ουδείς δύναται νά δανεισθΐ) εκ τοϋ οργα

νισμοί δνευ προηγουμένης αποταμιεύσεως, τά δέ οφέλη πού αποκο

μίζει εκ τ % χορηγήσεως τοϋ δανείου είναι ανάλογα αύτων πού 
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προσφέρει εί,ς τ6* σύνολον ως καταθέτης« Τούτο σημαίνει, δτι τό* πο-

σόν του δανείου θά είναι 'ίσον προς τό κατατεθέν ποσόν, ο δέ χρό-

νος άναμονη*ς πρό της χορηγήσεως του δανείου δέν δύναται να υπερ-

βη τά 2/3 του συνολικοϋ χρόνου του συμβολαίου ò οποίος ειναι.κατ' 

άνώτατον δριον, 20 ετη. 

Δια τάς καταθέσεις οι οργανισμοί δέν καταβάλλουν άλλα 

καί δέν εισπράττουν τόκον διά* τα ύπ'αυτών χορηγούμενα δάνεια. 

"Εχουν δμως τό δικαίωμα, καθ'δλην την διαρκείαν τή*ς συμφωνίας, 

νά εισπράττουν τά λεγόμενα διοικητικά τέλη δια τή*ν κάλυψιν των 

εξόδων των. Οι οργανισμοί αυτοί, στεγαστικές αποταμιεύσεως, 

έχουν τό δικαίωμα εις τόν ένδιάμεσον χρόνον νά τοποθετοϋν τάς 

άτοκους παρ'αύτοΓς καταθέσεις μέ υψηλόν τόκον καί νά εξασφα

λίζουν κατ'αυτόν τόν τρόπον κέρδη. 

Τό γαλλικόν σύστημα διαφέρει τόσον άπό τό άγγλικόν δσον 

"καί άπό τό γερμανικό\>. Εις μέν τό άγγλικόν δέν υπάρχει σύνδεσις 

έπενδυτών-άποταμιευτών καί δανειοληπτών. Κατά τό γερμανικόν, ο 

χρόνος χορηγήσεως τ ou δανείου δέν προκαθορίζεται κατά τή*ν υπο-

γραφην τοο συμβολαίου καταθέσεως καί εν πάση περιπτώσει εξαρτά

ται άπό τό πότε τό στεγαστικόν ταμιευτήριον θά 'έχή αρκετά διαθέ-

σιμα. 'Ξπίσης, κατά την χρρήγησίν ενδιαμέσων δανείων τό μέν γερ

μανικόν σύστημα χορηγεί τά δάνεια αυτά μέσω καί εύθύνς) των στε

γαστικών ταμιευτηρίων εξ ιδίων αυτών διαθεσίμων ^ έξ άλλων πηγών. 

Τουναντίον τό γαλλικόν σύστημα κάμνει μίαν προσεκτικην διάκρι-

σιν μεταξύ της αποταμιευτικές δραστηριότητος εις αυστηρώς άμοι-

βαίαν βάσιν καί τβν ενδιαμέσων δανείων τά όποια χρηματοδοτούνται 

από αλλάς πηγάς, δηλαδή* άπό Τράπεζας α ι όποιαι χορηγοϋν τοιαύτα 

δάνεια ιδία αυτών ευθύνη. ' 
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"Αν καί νέος ò θεσμός-της στεγαστικής αποταμιεύσεωςεις 

Γαλλίαν,έν τούτοις διαδραματίζει σημαντικόν ρόλον είς τον τομέα, 

της αποκτήσεως ιδιοκτήτου στέγης. Ξι να ι πάντως γεγονός δτι ελ

λείψει κίνητρων, ως π.χ. τον κινήτρων των παρεχομένων εν Γερμανία 

υπίρ τ % στεγα<ττικτίς αποταμιεύσεως,τ<5 Αημόσιον 6έν έχει παταστη* 

εισέτι ή κυρία πηγή αντλήσεως κεφαλαίων δια στεγαστικούς σκοπούς. 

Τά μελλοντικά στεγαστικά δάνεια του γαλλικού συστήματος 

εξυπηρετούν βασικως εις τό* να επεκτείνουν τήν διάρκειαν των υπό" 

των Τραπεζών χορηγουμένων δανείων. Άπό της ενάρξεως τ % αποτα

μιευτικές δραστηριότητος ενός καταθέτου χορηγείται ε ις αυτόν τό 

ένδιάμεσον δάνειον καί τίθενται τά χρήματα είς τήν διάθεσίν του. 

Τό δάνειον; αυτό εξοφλείται δια μιας δόσεως κατά τόν χρόνον εκπλη

ρώσεως των δρων χορηγήσεως του μακροπροθέσμου δανείου'-ε Ις τόν Λ 

καταθέτην. 

Διαρκούσης* της περιόδου του ενδιαμέσου δανείου σ δανειο

λήπτης καταβάλλει τόν τόκον του δανείου αύτου* καί τάς .έκτου συμ̂ -

βολαίου στεγαστικές αποταμιεύσεως συμφωνηθείσας δόσεις. Κατά; 

τόν χρόνον εξοφλήσεως του μακροπροθέσμου δανείου, ò δανειολήπτης 

καταβάλλει κανονικώς τάς τοκοχρεωλυτικάς δόσεις. Μέ τόν τρόπον 

αυτόν διευκολύνονται τά στεγαστικά ταμιευτήρια να χορηγούν μακρο

πρόθεσμα δάνεια, ένα) παραλλήλως καί αϊ Τράπεζαι έξυπηρετοϋνται 

τά μέγιστα διότι δια των ενδιαμέσων δανείων περιορίζουν τόν χρό

νον, δεσμεύσεως των κεφαλαίων των καί εξασφαλίζουν πάντοτε ίκανο-

ποιητικήν εξ απόψεως ρευστότητος κατάστασιν, δοθέντος δτι γνω~: 

ρίζουν έκ των προτέρων τήν ημερομηνίαν χορηγήσεως του μακροπρο

θέσμου δανείου καί, κατά συνέπειαν, της εξοφλήσεως τον ύπ' 

αυτών χορηγηθέντων ενδιαμέσων δανείων. ;: 
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*Η μέθοδος αυτή επεκτάσεως τοο χρ<5νου δανεισμού*, άνέδει-

ξεν ώς λίαν άποτελεσμάτικόν τόν ρόλον των Τραπεζών είς τήν χρημα-

τοδότησιν τ % κατοικίας. 

Τά ενδιάμεσα δάνεια των Τραπεζών άναπροεςοφλουνται άπό 

τήν Κεντρικών Τράπεζαν δια 5,7 και τελευταίως δια 15 Ιτη. 0#τω, 

άπό της δημιουργίας της υποθηκικης κεφαλαιαγοράς, καί δια τοο συν

δυασμού* της μέ τάς δανειοδοτήσεις της στεγαστικές αποταμιεύσεως 

είναι δυνατή ή χορήγησις ενυπόθηκων δανείων 15ετο0*ς καί πλέον 

διαρκείας. χ0 μηχανισμός αυτός μετατροπές τη*ς βραχυχρονίου καί 

μέσοχρονίου δανειοδοτήσεως είς μακροπρόθεσμον τοιαύτην, £χει 

επιτρέψει τήν αλματώδη ανοδον των εν λόγω εργασιών. 

'Εκ των 500.000 νέων κατοικιών μιας πενταετίας, α ι 200.000 

χρηματοδοτούνται ύπό τοϋ* κρατικού* τομέως καί τό ύπόλοιπον άφορα 

δραστηριότητα της Ιδιωτικής πρωτοβουλίας, της οποίας τό %ιΐσυ 

καλύπτεται άπό τόν ώς ανω μηχανισμόν δανειοδοτήσεων'τών στεγα

στικών ταμιευτηρίων. 

Διά της αναθεωρήσεως τη*ς ισχυούσης άπό του 1952 σχετι

κής νομοθεσίας τό ώς ανω σύστημα αναμένεται νά καταστώ πλέον εύ-

έλικτον. 

Αυτ* Γερμανία , 

Πλέον τοο ημίσεος των κατ'έτος κατασκευαζόμενων κατοι

κιών εις Δ. Γερμανίαν χρηματοδοτείται μέ δανέιοδότησιν εκ τοοσ 

συστήματος των στεγαστικών ταμιευτηρίων. 

Τά Στεγαστικά ταμιευτήρια είναι δημόσια καί Ιδιωτικά 

συλλογικά συστήματα συγκεντρώσεως καταθέσεων διά στεγαστικούς 
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σκοπούς, υποχρεούμενα διά συμβάσεως νά χορηγοϋν εί,ς τους κατάθε

τα ς των στεγαστικά δάνεια. Παραλλήλως λειτουργεί καί τό πάρα-

δοσιακόν ύποθηκικόν σύστημα χορηγήσεως δανείων διά στεγαστικούς 

καί οικοδομικούς σκοπούς περιοριζόμενον εις α'ύποθήκην. Τα Λε-

γαστικά ταμιευτήρια δανείζουν επί β'ύποθηκΐ3· 

Έν συν<5λω λειτουργούν 13 ιδιωτικά καί 12 δημόσια στεγα

στικά ταμιευτήρια, μέ ένιαιον δμως σύστημα καί δρους συγκεντρώ

σεως κεφαλαίων. Περί τ<5 τέ*λος του 1971 τα ώς ανω ανω ιδρύματα 

είχον, βάσει ύπογραφέντων συμβολαίων, 11,1 εκατ. μέλη καί έκά-

λυπτον συνολικόν ποσόν ADM 280 δισ. Το 65$ των δανείων των 'έχει 

χορηγηθώ εις μισθοσυντήρητους καί έργάτας. 

Τά συμβόλαια δανεισμού καλύπτουν τ<5σον την άγοράν η ol-

κοδόμησιν νέων κατοικιών δσον καί τήν συντήρησιν καί έπισκευήν 

υφισταμένων. 

Κατά την υπογραφήν του συμβολαίου καταθέσεως καθορίζονται 

επακριβώς τό ποσόν πού θά κατάθεση εντός τακτού χρόνου ò καταθέ

της καί τό συνολικόν ποσόν πού θά του καταβάλη. τό στεγαστικόν 

ταμιευτήριον. 'Εκ του συνολικοϋ αύτοϋ* ποσού τό 40$ περίπου θά , 

είναι αι καταθέσεις του ενδιαφερομένου καί τό ύπόλοιπον τό δά~ 

νειον. Θά έπρεπε να σημειωθη δτι, διά του συμβολαίου, 6 ενδια

φερόμενος υποχρεούται να •κα.χσΛέτ'-ί] μηνιαίως ωρισμένον ποσόν. 

Ρευστοποίησις (άνάληψις) των καταθέσεων πρό τοϋ χρόνου συμβολαίου 

είναι πολύ δύσκολος. Πάντως, τό σύμβολαιον στεγαστικοϋ ταμιευ

τηρίου δύναται νά μεταβιβασθη εις έτερον ένδιαφερόμενον καί κατ' 

αυτόν τόν τρόπον ò αρχικός καταθέτης δύναται νά ρευστοποίηση έμ^ 

μέσως τάς βάσει συμβολαίου πραγματοποιηθείσας αποταμιεύσεις του. 
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*0 χρόνος υποχρεωτικής καταθέσεως είναι κατ'ελάχιστον 

18 μη*νες. 

Δια κάθε δάνειον ΓΤυεγαστικου ταμιευτηρίου εγγράφεται υπο

θήκη είς τ<5 'Εθνικόν Κτηματολόγιον η1 καί εγγειον χρέος. *Ως ^δη 

ελέχθη, συνήθως πρόκειται περί β'υποθήκης. 

Τό δψος του δανείου σύν τά τυχόν πρόσθετα βάρη της κατοι

κίας δέν πρέπει νά υπερβαίνουν τά 80$ της αξίας τοϋ δανειοδοτου-

μένου περιουσιακοϋ στοιχείου. Τό ποσοστόν αυτό είναι ακόμη υψη-

λότερον εάν παραχωρηθοΟν πρόσθετοι εγγυήσεις υπό τοϋ δανεύολήπτου« 

Η έκτίμησις της αξίας διαμερίσματος πολυκατοικίας γ ί 

νεται βάσει τοϋ* κτώμενου καθαρού* εισοδήματος, ένω διά τάς ιδιο

κτήτους μονοκατοικίας βάσει της αξίας γης καί του κατασκευαστι

κού* κόστους. Συνήθως ή ούτω προκύπτουσα αξία μειοϋται διά λόγους 

ασφαλείας κατά 20-25$. 

Τό ποσόν τοϋ δανείου καταβάλλεται εις τους πίστωτάς του* -

άποταμιευτοο-άγοραστου* βάσει= αποδείξεων τ?*ς οικοδομικές εταιρείαςj 

κατά δόσεις, μέ τήν πρόοδο.ν. τοϋ έργου. *Υπό κανονικάς συνθήκας, 

ή έξόφλησις τοϋ δανείου διαρκεϊ.άπό 8 εως 12 έτη, αναλόγως τη"ς 

επιλεγείσης υπό τοϋ δανειολήπτου· δόσεως καί του προς κατάθεσιν 

ποσοΟ, Κατά τήν ύπογραφήν τοϋ συμβολαίου, καταθέσεως επιβάλλεται 

τέλος εξ 1$;περίπου επί τοϋ\συμφωνηθέντος συνολικοϋ ποσοϋ, διά 

τήν κάλυψιν των σχετικών εξόδων, 

Τά επιτόκια δανείων των στεγαστικών ταμιευτηρίων, ανεξαρ

τήτως τόϋ τόκου κεφαλαιαγοράς, κυμαίνονται μεταξύ 2,5-3$ καί · ; · 

έχουν παραμείνει σταθερά άπό της πρό τοϋ 1940 εποχής. Αντιστοίχως, 



- 266 -

ο τόκος δανείων είναι καί αυτός χαμηλός 4,5*-5̂ >, $)τοι δύο μονάδες 

ανώτερος του τόκου καταθέσεως. 

Κατά την χορηγησιν τον δάνειων επιβάλλεται τέλος έκ 2-3̂ > 

δια τήν κάλυψιν τον σχετικών εξόδων. Το δάνειον καταβάλλεται εις 

τό αρτιον (ΐ00$), ή εν λόγω δέ έπιβάρυνσις προστίθεται ε ις το προς 

έξόφλησιν ποσόν καί παρακρατείται άπό την πρώτην δόσιν. Τό άντί-

θετον συμβαίνει μέ τα. τραπεζικά δάνεια α'υποθήκης, δπου τα έξοδα 

παρακρατούνται έκ τοϋ ποσοΟ του δανείου.. 

Τά στεγαστικά ταμιευτήρια τχ\ς Δ. Γερμανίας έχουν επεκτεί

νει τελευταίως τάς εργασίας των εις τόν τομέα των μεσοπρόθεσμων 

δανείων, χορηγουντα δάνεια μέχρι 24 μηνών, προκειμένου νά γεφυρω-

θη ο χρόνος αναμονής του ενδιαφερομένου μέχρι της πραγματοποιήσεως 

των ορών. τ ου συμβολαίου καταθέσεως-δανειοδοτήσεως. Έν προκειμένω 

ò καταθέτης θά έπρεπε νά £χη συγκεντρώσει τουλάχιστον τό 40-50$ 

του συμφωνηθέντος ποσού. Οΰτω, τά στεγαστικά ταμιευτήρια ευρίσκουν 

διέξοδον όταν έχουν εξασφαλίσει διαθέσιμα μακροπρόθεσμα κεφάλαια, 

ενώ οι δια συμβάσεως οίποταμιευταί δεν 2χουν •ayi6\i/x 

συγκεντρώσει δλας τάς προϋποθέσεις διά τήν ληψιν του* μακροπροθέ

σμου δανεισμού. Επίσης, τελευταίως "χορηγούνται εις ενδιαφέρομε-

νους κοινά δάνεια επί β αποθήκη, άνευ της μεσολαβήσεως χρόνου ανα

μονές ή υπογραφής συμβολαίου καταθέσεως. Τοοτο συμβαίνει δταν'τά'1· 

στεγαστικά ταμιευτήρια εξασφαλίζουν διά δανεισμού* διαθέσιμα έκ της 

κεφαλαιαγοράς. Οι έν προκειμένω δροι χορηγήσεως τον στεγαστικών 

δανείων είναι ανάλογοι των επιτοκίων ττ>ς κεφαλαιαγοράς ήτοι μέχρι 

9-10$. Τά έν. λόγω δάνεια δύνανται νά χρησιμοποιηθούν διά τήν άπό-

κτησιν δχι μόνον κατοικίας άλλα καί επαγγελματικής ή εμπορικής 

στέγης ακόμη δέ καί ακινήτων διά βιομηχανικούς σκοπούς. 
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Είς τάς προσθέτους εργασίας των στεγαστικών ταμιευτηρίων 

περιλαμβάνεται και ή χορήγησις εγγυήσεων δια τα υπό τοΟ τραπεζικοί 

συστήματος χορηγούμενα στεγαστικά καί οικοδομικά δάνεια α'υποθήκης. 

Αυτό διευκολύνει τό μέ α'ύποθήκην λειτουργούν πίστωτικόν σύστημα 

νά επεκτείνει τάς εργασίας του είς τον τομέα των υποτελών υποθη

κών (β'υποθήκη κ.λπ.)· 

Πέραν των ανωτέρω,τά στεγαστικά ταμιευτήρια προσφέρουν 

εις τά μέλη των προσθέτους υπηρεσίας (οπιος λ.χ. τά υποβοηθούν είς 

την έξεύρεσιν του καταλλήλου οικοπέδου ή διαμερίσματος) δια νά επι

τύχουν τόν σκοπό*ν διά τον όποιον συνη*ψαν τ<5 συμβόλαιον καταθέσεως-

δαν ειοδοτήσεως. 

ϊήν προσπάθειαν των στεγαστικών ταμιευτηρίων ενισχύει τό 

Κράτος διά της χορηγήσεως σημαντικών κινήτρων, τό* κυριώτερον των 

οποίων είναι ή φορολογική απαλλαγή των συνεισφορών του άποταμιευ-

του-έπενδυτοϋ των γενομένων βάσει συμβολαίου στεγαστικού* ταμιευ

τηρίου. 

Πέραν τούτου, διά νά διευκολυνθούν noci οι μή δυνάμενοι 

νά συγκεντρώσουν δι'αποταμιεύσεων τά απαιτούμενα κεφάλαια, τό 

κράτος παρέχει κατ'Μτος ειδικήν έπιδότησιν εις τους πραγματοποι-

οΰντας ώρισμένας καταθέσεις μέσω του συστήματος τών στεγαστικών 

ταμιευτηρίων. Κυρίως επωφελούνται οι καταθέται χαμηλών καί με

σαίων εισοδημάτων. Τό ένδιαφερόμενον μέλος σ/υεγαστικόδν ταμιευ

τηρίων δύναται νά έπιλέξη καί νά κάμη χρησιν ε'ίτε της φορολο

γικής απαλλαγής ε'ίτε της πριμοδοτήσεως μέ ώρισμένον ποσόν-
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Α. ΠΕΡΙ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΤΕΥΞΙΙΊ ΣΤΡΟΦΕΣ ΤΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΏΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝ1ΧΞΝ 

ΚΑΤΟΙΚΙΑΝ. 

Β. ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΠΕΡΙ ΑΗΟΚΤΗΣΕΩΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΟΞΚ 

ΕΚ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΥΤΟΥ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΟΚΟΔΟΜΙΚΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩς. 

Πρότασις τοϋ Προέδρου του Δ.Σ. του 'Οργανισμοί 'Εργατικές 
Κατοικίας κ. Μ. Κουτεντάκη προς τ<5ν κ. ιΥπουργόν 'Εργασίας 

ν 





- 291 τ 

Α. ΠΕΡΙ ..ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΤΉΞΙΝ ΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ . 
ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΏΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΏΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΝ 

• ΚΑΤΟΙΚΙΜ 

"Εννοια τοϋ δρου "Κρίνωνική κατοικία" 

Διά τοϋ δρου "κοινωνική κατοικία" νοείται η κατοικία η 

πληρούσα προκαθωρισμένας προδιαγραφάς τόσον άπό απόψεως κατασκευής 

δσον καί επιφανείας,προσφέρεται είς προγραμματισμένας περιοχάς 

πολεοδομικού* ενδιαφέροντος, τεχνικής καί κοινωνικής υποδομές καί 

είναι χαμηλής αξίας, ανταποκρινόμενη προς τήν δυνατότητα άποκτή-

σεώς της παρά των χαμηλοτέρας εισοδηματικής τάξεως οικογενειών 

δυναμένων να αντιμετωπίσουν τήν άποπληρωμήν ταύτης διά ποσοστοΟ 

εκ τοϋ εισοδήματος των, μη υπερβαίνοντος τό 15/« αύτοϋ. 
• · .' 

Διά νά καταστη δυνατή ή παροχή κοινωνικών κατοικιών, {frot 

κατοικιόΰν κατασκευασθησομένων μέ δσον τό δυνατόν χαμηλότερον κόστος, 

μέσω τον Ιδιωτικών οικοδομικών φορέων, απαιτείται ,ή παροχή των 

κατωτέρω κινήτρων: 
"•• " " * .'t.'" 

Πρώτη φάσις 

1. Ένίσχυσις προς τάς οίκοδομικάς ίδιωτικάς επιχειρήσεις αι 

οποίαι πληρούν ώρισμένας έπαγγελματικάς προϋποθέσεις (αρχικά κεφά

λαια, μηχανικόν εξοπλισμόν, έπαγγελματικήν προϊστορίαν κ.λπ.) , ύπ6 

μορφήν χρηματοδοτήσεως μέσω Τραπέζης διαχειρίσεως, διά κεφαλαίων 

τοο ÛEK υπό εύνοϊκωτέρους δρους άπό τους ισχύοντας εις τήν έλευ-

θέραν άγοράν (π.χ. μέ τόν αυτόν τόκον 5^ τόν οποίον 0 ΟΕΚ λαμβά

νει διά τάς καταθέσεις του). 

2. Συμβολή τοο Κράτους προς τάς ως ανω ιδιωτικάς οίκοδομικάς 
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επιχειρήσεις' διά" τ % ατελώς εκδόσεως της αδείας οί,κοδομήσεως, δι

καίωμα τό οποίον έχει σήμερον καί'. ρ ΟΞΚ, δεδομένου οτι ε ι ς άμφο-

τέρας τάς περιπτώσεις πρόκειται περί του Ιδίου αντικειμένου, ήτοι 

της αποκτήσεως κατοικίας των δικαιούχων τοο ΟΞΚ. 

3. Χορήγη^ς καταλλήλων οίκοπέδων εντός του* πλαισίου του* 

κρατικού πολεοδομικού και χωροταξικού ενδιαφέροντος εις χαμηλάς 

τιμάς. 

Δευτέρα φάσις 

1. Δημιουργία καί εν ^Ελλάδι, βάσει του Νόμου l005/-7-1j 

εταίρενω*ν ενεργού πολεοδομίας μέ κεφάλαιον ιδρύσεως 20.0OO.ÓO0 δρχ. 

Αι εταιρεΓαι αύται θ'ασχολούνται αποκλειστικές μέ κοινωνικά ëpya 

(κοινωνικαί κατοικίαι κ.λπ. ) καί θά τυγχάνουν προνομίων ώστε να 

έχουν τήν ..δυνατότητα επιτεύξεως Ιργων χαμηλού κόστους. 

..'.· .Ι..™ Τα προνόμια ταϋτα εκτός των ώς ανω„ εις τήν πρώτην φάσιν 

αναφερομένων κινήτρων, πρέπει νά είναι: " 

α» Μερική ή ολική απαλλαγή εκ τοϋ φόρου εισοδήματος τοϋ 

αναφερομένου εις κατασκευήν κοινωνικών εργών. — 

β, Δυνατότης τούτων προς παροχήν κοινωνικών κατοικιών 

διαφόρων φορέων η* κοινωνικών ομάδων εις τό αυτό 

οικιστικόν πρόγραμμα καί 

γ· Δυνατότης τούτων όπως παρακρατήσουν μέρος κατοικιών 

: προς μίσθωσιν εις τό κινητόν έργατικόν.δυναμικόν μέ -, 

έπιδότησιν του Κράτους. 

Εκτός τών εν τ^ μελέτη αναφερομένων λόγων^ διά τοϋ τρό

που αναθέσεως κατασκευής κοινωνικών κατοικιών εις τήν ίδιωτικήν 
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οίκοδομικήν επιχείρησαν, προσθέτομεν οτι διά της ως ανω μεθοδεύ-

σεως θά επιτευχθη σταδιακώς τό εν 'Ελλάδι άπουσιάζον ενδιαφέρον 

προς τή*ν κοινω,νικήν vjyrzciyXcM {%ρ6 πολλαΐν ετω\> έφαρμοζό*~ 

μενον εις άπαντα τά Κράτη της Δυτικές Ευρώπης), δια τή\ εφαρμογών 

προγραμμάτων οργανωμένης δομήσεως κατοικιών προς έπίτευξιν τοϋ 

έπιθυμητοϋ πολεοδομικοί περιβάλλοντος κα£ εν 8ψει μάλιστα τ^ς έν~ 

τάξεως xfjç Χώρας εις τήν Ξύρωπαϊκή*ν Κοινότητα. 
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Β. ΠΡΟΤΑΣΙΣ Π3ΡΙ .ΛΠΟΕΕΙΣΕΟΕ' ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΔΙΚΙΙΟΤΧΩΝ ΤΟΥ 
ΟΕΚ ΕΚ·· Κ2©ΑΔΑΙΩΝ ΑΪΤΟΙ,JSBEO ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ? 

ΕΠΙΧΕίΙίΉΣΞΩΣ 

'Επειδή βάσει του τριετούς ( 1976-78) προγράμματος θά υφί

σταται την 31—12—73 μέγα: ταμειακόν απόθεμα του ΟΕΚ (ως συνημμένος 

προϋπολογισμός), γεννάται επιτακτική ανάγκη διαθέσεως μέρους τού

του δι'άπόκτησιν κατοικιών μέσω του υπάρχοντος αποθέματος των Ιδιω

τικών επιχειρήσεων κατά τόν ταχύτερον δυνατόν τρόπον. 

'Επειδή*, κατά την παρά των δικαιούχων χρησιμοποίησιν των 

εγκεκριμένων υπέρ αύτων πλήρων δανείων αύτοστεγάσεως (ΐ 138/72), 

ουδεμία προστασία ως προς τήν τιμήν, τήν ποιότητα καί τήν περιο

χών (ώργανωμέν ο ν πολεοδομικως περιβάλλον) της κατοικίας υφίσταται, 

προτείνεται η διά νομοθετικής ρυθμίσεως δυνατότης τοϋ ΟΕΚ να άγο-

ράζη διά προσυμφώνου κατοικίας άπό τάς αύτάς πηγάς των κατασκευαστων-

πωλητών, ε ι ς τάς οποίας προστρέχουν και σήμερον οι δικαιούχοι, έ τ ο ι 

μους η υπό έκτέλεσιν η καί προς έκτέλεσιν, τάς οποίας τη υποδείξει 

αύτου θά λαμβάνουν οι δι?ιαιουχοι, ως καί σήμερον γ ί ν ε τ α ι , άπ' ευ

θείας άπό τους κατασκευαστάς-πωλητάς βάσει των ε ι ς χείρας αύτων 

εγκεκριμένων παρά του ΟΕΚ δανείων. 

'Επισυνάπτεται Διάγραμμα του οικονομικού κυκλώματος άποκτή-

σεως κατοικιών μέοω ιδιωτικών επιχειρήσεων. 

Διά της ώς ανω παρεμβάσεως ò ΟΞΚ δύναται εκμεταλλευόμενος 

τά προνόμια ατινα η Πολιτεία παρέχει ε ι ς αυτόν νά επιτυχή: 

1. Μείωσιν της αξίας των κατοικιών. 

Ως γνωστόν η αξία της κατοικίας καθορίζεται α) άπό τήν 

αξίαν της γ?ίς,β) άπό τήν δαπάνην κατασκευής (μετά τοϋ έργολαβικοϋ 
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κίρδονς)f γ) έκ του εμπορικού κέρδους τ?)ς επιχειρήσεως καί δ) εκ. 

των πάσης φύσεως φορολογικών καί γενικών εξόδων της επιχειρήσεις, 

*Η μείωσις της αξίας κατοικίας διά της προτεινομένης πα

ρεμβάσεως τοο ΟΕΚ δύναται νά έπιτευχθη αυτήν την στιγμήν τουλάχιστον 

επί τ^ς αξίας γ?)ς καί επί του* έμπορικοΟ κέρδους διότι : 

.. Πρώτον, ò 'Οργανισμός, δύναται να χρηματοδότηση τήν άγοράν 

της οΙκοπεδικ?)ς εκτάσεως παρά των ιδιωτικών επιχειρήσεων ή να 

μετέχη ποσοστιαίως εις τήν άγοράν ταύτην, άποφευγομένης ούτω τ*ης 

πανελληνίως ήδη γνωστής αποκτήσεως της γης δ ι'αντιπαροχές παρά 

των οικοδομικών έπ ι χει ρήσεων, πράγμα το όποιον &χει ως συνέπειαν 

τήν μείωσιν τ?|ς αξίας τ?|ς κατοικίας τουλάχιστον κατά 10̂ 6 (πρακτι

κά Δ.Σ. 14/76 σελίς 26). 

Δεύτερον, επί τοο εμπορικοί? κέρδους τον κατασκευαστών 

κρίνεται ως βεβαία η επί πλέον μείωσις της αξίας κατοικίας κατά 

8$ τουλάχιστον, λόγω της προαγορας ή άγορας μεγάλου άριθμοϋ κα

τοικιών (50-60$ επί του συνόλου αυτών). 

Ούτω, δύναται νά έπιτευχθ?) διά της προτεινομένης ώς ανω 

μεθοδεύσεως μείωσις ττίς τιμής κατοικιών κατά 18$, δπερ σημαίνει 

δτι διά τιμήν 12.000 άνά τ.μ. (μέση τιμή κοινωνικών κατοικιών) 

επιτυγχάνεται μείωσις 2.000 δρχ. 

Συνεπώς, η μέση τιμή ή οποία δύναται νά έπιτευχθη διά 

τήν άγοράν κατοικιών θά ανέρχεται εις 10.000 τό πολύ άνά Μ , ήτοι 

η αξία διά τήν άγοράν κατοικίας μέσης επιφανείας 65 τ .μ . , θά 

άνέλθη εLς τό ποσόν τών 650.000 δρχ., ποσόν τό οποίον πλησιάζει 

τό χορηγούμενον προς τόν δικαιοΟχον δάνειον. 

2. Έαχδττγνα αποκτήσεως τούτων. 
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3. "Ελεγχον επί της ποιότητος αύτων, ήτοι έξασφάλισιν κατοι

κιών αί οποιαι θά πληρούν καθοριζόμενας προδιαγραφάς και πρότυπα 

μεγέθους', ποιότητος, εξοπλισμού καί περιβάλλοντος καί θά* ανταπο-

κρίνωνται εις καθοριζόμενα όρια κόστους και τιμών πωλήσεως. 

• · 4>- Δυνατότητα αποκτήσεως των κατοικιών τούτων εις περιοχάς 

τών οποίων επιδιώκεται υπό του Πενταετούς Προγράμματος Οικονομικής 

'Αναπτύξεως (πορίσματα *0\\&οος Εργασίας Πολεοδομίας-Εατοικίας) η άν<Ε-

πτυξις καί η διευθέτησες από ρυθμιστικές καί πολεοδομικές απόψεως· 

5. 'Επίτευξιν στροφής τοϋ ενδιαφέροντος τοϋ δυναμικού της 

ιδιωτικές -επιχειρήσεως προς τήν κοινώνικήν κατοικίαν διά κίνητρων 

παρεχόμενων παρά τοϋ ΟΞΚ ως ή μέσω Τραπέζης διαχειρίσεως χρηματο-

δότησις αύτων χαμηλοτόκως κ.λπ. 

6. Διασφάλισιν της σταθερότητος καί μονιμότητος ενός ωρισμέ-

νου αριθμού καί δγκου οικιστικών προγραμμάτων κοινωνικών κατοι-; 

κιών,μέ εύνοϊκάς επιπτώσεις εις τόν προγραμματισμόν κατασκευής 

τον κατοικιών τούτων παρά των ιδιωτικών κατασκευαστικών επιχει

ρήσεων καί 

7. Αποφυγή του δημιουργηθέντος ανεπιθύμητου κοινωνικού προ

βλήματος κατασκευές κατοικιών μέ εντονον κοινωνικόν προσδιορισμόν,. 

διά της αναμίξεως δικαιούχων ποικίλων κοινωνικών τάξεων καί διά 

της ποικιλίας των πρωτοβουλιών μελέτης, εφαρμογής καί διαχειρί

σεως προγραμμάτων υπό πολυαρίθμων αποκεντρωμένων Ιδιωτικών κατα

σκευαστικών επιχειρήσεων. 

Συμπερασματικούς προτείνεται, βάσει τών ως ανω ή ετησία 

διάθεσις εκ τοο αποθεματικοί κεφαλαίου τοϋ ΟΕΚ 500.000.000 δρχ. 
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(ftuoi 1.500.000.000 μέχρι 31ης-12-197β) διά τη*ν άπόκτησιν 850 

τουλάχιστον κατοικιών ετησίως παρά των δικαιούχων τοϋ ΟΕΚ καί 

παρ'εκείνων" οι οποίοι ^δη £χουν εγκεκριμένα δάνεια. 

Αυτονόητον τυγχάνει οτι ή άπόκτησις των κατοικιών μέσω 

τον Ιδιωτικών επιχειρήσεων θα επιτυγχάνεται πάντοτε μέσω δημοσίων 

διαγωνισμών. 
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Δύτόνομος 'Οργανισμός 'Εργατικές Κατοικίας 
Διάγραμμα 

Οικονομικού* κυκλώματος αποκτήσεως κατοικιών κοινωνικοί χαρακτηρος μέσω 
τη*ς Ιδιωτ^κ?)ς επιχειρήσεως 

Πόροι ΟΕΚ 

Ι 
Είσφοραί 

εργαζομένων 

b 

oa. 
b 

f 

Εισφορά 

εργοδότου 

Κυβερνητική 

αρωγή 

Αάνειον 

Δημοσίου 
Δάνειον εξ 

! Ισφαλιστικο}; 
Οργανισμών 

Τακτική ένημέρωσις περί 

ΰψους καταθέσεων είσπράξεων. 

Δοΐπαί 

πηγαί 

ΤΡΑΠΕΖΑ 
Διαχείρισις 

ΟΕΚ 'Εντολή/ 

προς 
νρηματοδοτησιν 
*αί παρακολούθησιν Ι 

Συνεισφορά δικαιούχων 

«r 
Καταβολή δέσεων 

'Αναθέσεις κατόπιν διαγωνι-] Κατα^ευαστικαί 

σμοΟ καί παρακολούθησίς 

i -
ασ 

έταιρεΐαι 

Συμβολαιογραφική 
^ δομή 

Δικαιούχοι 

W 

"Εγκρισις προς άπ<5κτησιν στέγης 

καί παρακολοόθησις 
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