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ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η περίοδος που οριοθετείται χρονικά από τους Βαλκανικούς Πολέμους μέχρι τη

Μικρασιατική Καταστροφή σημάδεψε την Ελλάδα ποικιλότροπα. Τα σύνορά της

διευθετούνται οριστικά και μία περίοδος δημογραφικής και αστικής αναδιάρθρωσης

εγκαινιάζεται για τη χώρα, ως άμεση συνέπεια των μαζικών προσφυγικών ρευμάτων

που εισρέουν, κύρια έπειτα από την Καταστροφή του 1922.

Περίπου επτά δεκαετίες αργότερα, με την κατάρρευση του καθεστώτος του

«υπαρκτού σoσιαλισμoύ~) στη Σοβιετική Ένωση και το άνοιγμα των συνόρων των

χωρών που τ/ν αποτελούσαν, η Ελλάδα βρίσκεται, για δεύτερη φορά στην ιστορία

της, αντιμέτωπη με το πρόβλημα πις υποδοχής ραγδαίων μεταναστευτικών κυμάτων,

Ποντίων Ομογενών από τ/ν τέως ΕΣΣΔ.

Σε κάθε περL-ττωση τα γεγονότα είναι τέτοιας κλίμακας και σπουδαιότητας, που

επιδρούν καθοριστικά στη διαμόρφωση της κοινωνικής και οικονομικής

φυσιογνωμίας του τόπου. Παράλληλα, προαναγγέλλουν εξελίξεις για την ελληνική

πόλη, εξελίξεις που αντιστοιχούν σε σημαντικούς χωροταξικούς και πολεοδομικούς

μετασχηματισμούς και που εκφράζονται μέσα από μία σειρά τρόπων, όπως:

• Επιτάχυνση τ/ς αστικοποίησης και, κατ' επέκταση, αναδιάρθρωση του

ελληVΙKoύ οικιστικού δικτύου.

• Συνακόλουθη αναβάθμιση των επαρχιακών πόλεων και γιγάντωση τ/ς

πρωτεύουσας.

• Εσωτερική μετανάστευση και μετεξέλιξη της γεωγραφικής σε κοινωνική

κινητικότ/τα.

• Θεσμοθέτ/ση, με ad hoc νομοθετικές ρυθμίσεις, πλαισίων ανάπτυξης των

λειτουργιών και της μορφής της πόλης.

• Αστικοποίηση της μορφής της πόλης και της καθημερινής ζωής σ' αυτή.

• Γεωγραφικά προσδιοριζόμενος κοινωνικός διαχωρισμός στο χώρο της πόλης.

• Απαρχή και παγίωση της αυθαίρετ/ς δόμησης, μέσα από την άτυπη

«θεσμοθέτ/σή» της, ως εργαλείο πολεοδομικού και χωροταξικού

σχεδιασμού.

Στ/ βάση της προαναφερθείσας πολυδιάστατης επίδρασης, κρίνεται ιδιαίτερα

ενδιαφέρουσα η ανάλυση και αξιολόγηση των διακριτών πολιτικών, που το κράτος
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έθεσε σε εφαρμογή για την οικιστική και στεγαστική αποκατάσταση των δύο

προηγούμενων πληθυσμιακών ομάδων, και οι οποίες συνέβαλαν σε σημαντικό βαθμό

στη διαμόρφωση των παραπάνω παραμέτρων. Η μελέτη αυτή αποτελεί και

αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στο Α' Μέρος του παρόντος πονήματος εξετάζονται σι πολιηκές οικιστικής

αποκατάστασης των προσφύγων που εισήλθαν στη χώρα, κύρια μετά από τ/

Μικ:ρασιαnκή Καταστροφή. Αναλυτικότερα, στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια

συνοπτική επισκόπηση του ιστορικού πλαισίου της χρονικής περιόδου που

οριοθετείται από τους Βαλκανικούς Πόλέμους (1912-1913) και τ/ Μικρασιατική

Καταστροφή (1922). Ακολούθως στο δεύτερο κεφάλαιο εξετάζονται διεξοδικά οι

εναλλακτικές μορφές που προσέλαβε το έΡΎσ τ/ζ οικισπκής αποκατάστασης των

προσφύγων και σι ανήστοιχες πoλιηιcές που εφαΡμόσπ}κ:αν και κατόπιν, στο τρίτο

κεφάλαιο, διερευνώνται σι επιπτώσεις τ/ζ αθρόας προσφυΎικής εισροής και του

πραγματοποιηθέντος αποκατασταηκού έΡΎου, τόσο στο ελληνικό οικισηκό δίκτυο

όσο και στον πολεοδομικό χώρο, σε δεύτερο επίπεδο. Τέλος, εmχεφείMΙ μια κριτική

θεώρηση του προρρηθέντος έργου και εξάγονται συμπεράσματα.

Στο Β' Μέρος της εργασίας μελετώνται ΟΙ πολιηκές οικισηκής αποκατάστασης

των νεοπροσφύγων. που μαζικά εισρέουν στην χώρα, κυρίως μετά την πτώση του

καθεστώτος του «UΠαΡKΤOύ σοσιαλισμού» και το άνοιγμα των συνόρων των χωρών

της τέως Σοβιετικής Ένωσης. Πιο συγκεκριμένα, γίνεται μια σύντομή ιστορική

αναδρομή στην πορεία του ποντιακού ελληνισμού της πρώην Σοβιετικής Ένωσης έως

την πτώση των κομμουνιστικών καθεστώτων, στο πρώτο κεφάλαιο, και στη συνέχεια,

στο δεύτερο κεφάλαιο, επιχειρείται μια διεξοδική εξέταση των διαφορετικών

πολιτικών που εφαρμόστηκαν και εφαρμόζονται για την οικιστική αποκατάσταση

των νεOΠΡOσφUΓΙKών πληθυσμών. Ολοκληρώνοντας, ακολουθεί μια κριτική θεώρηση

και παράλληλη αξιολόγηση του συνολικού αποκαταστατικού έΡΎου και των

αντίστοιχων πολιτικών, στο τρίτο κεφάλαιο.
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Α'ΜΕΡΟΣ
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ΕΙΣΑΓΩΓΉ

Κατά nς πρώτες δεκαετίες του 2000 αιώνα και, κύρια, κατά την περίοδο του

_οπολέμου (ιδίως στην πρώτη περίοδό του, 1920-1928) λαμβάνει χώρα σειρά

ιστορικών γεγονότων, καθοριστικών, σε πολλοί>ς τομείς, για πιν μετέπειτα πορεία τ/ς

Ελλάδας.

Τα μαζικά προσφυγικά ρεύματα στη χώρα, που σημαδεύουν την πολυτάραχη

αυτή περίοδο, (με τους διωγμούς του 1906, τ/ν προσφυ-Υιά που διαδέχθηκε τους

βαλκανικούς πολέμους (1913-1914) και, κατά κύριο λόΎΟ, εκείνη που ακολούθησε τη

Μικρασιατική Καταστροφή, μαζί με την συνακόλουθη ανταλλαγή πληθυσμών)

αποτελούν γεγονός.

Το κολοσσιαίο, λοιπόν, έργο της αποκατάστασης των αντίστοιχων πληθυσμών,

έργο πολυσύνθετο και εμφορούμενσ από πληθώρα συνιστωσών, εντάσσεται στα

καθήκοντα του κρατικού μηχανισμού, που καλείται να δράσει άμεσα και

οργανωμένα, έχοντας, εκ των πραγμάτων, ως πρωταρχικό μέλημά του την οικιστική

και στεγαστική αποκατάστασή τους.

Έτσι, η πολιτεία θεσμοθετεί αρχικά την επίταξη κτιρίων, ως ένα μέτρο για την

πρώτη, σύντομη εγκατάστασή τους. Λίγο αργότερα (3.11.1922) ιδρύει το Ταμείο

Περίθαλψης Προσφύγων, το οποίο και προχωρεί στην ίδρυση προσφυγικών οικισμών

σε όλη τη χώρα και στην ανέγερση προσωρινών, κατάλληλων (στη μεγάλη

πλειοψηφία τους) για περιορισμένο χρονικό διάστημα οικημάτων' παράλληλα.

δραστηριοποιείται το Υπουργείο Πρόνοιας Υγιεινής και Αντιλήψεως, ακολουθώντας

την ίδια «κατασκευαστική πολιτική» με αυτή του Ταμείου. Ωστόσο, η ανεπάρκεια

και το περιορισμένο κατασκευαστικό προϊόν των προαναφερθέντων φορέων,

αναγκάζει ένα σημαντικό αριθμό των προσφύγων να στεγαστεί με δικά του μέσα,

κάτω από άθλιες, στις περισσότερες περιπτώσεις, συνθήκες.

Ενώπιον του αδιεξόδου, το κράτος ζητά την οικονομική αρωγή της Κοινωνίας

των Εθνών, γεγονός που οδηγεί, σης 13.10.1923, στην ίδρυση της Επιτροπής

Αποκατάστασης Προσφύγων, ως αυτόνομου οργανισμού για τη διαχείριση των

δανείων που θα του χορηγηθούν και την υλοποίηση του σχεδίου της προσφυγικής

αποκατάστασης. Παράλληλα με την ίδρυση της ΕΑΠ, που προοδευτικά θα αναδειχθεί

στο σημαντικότερο φορέα της προσφυΥικής αποκατάστασης, συνεχίζεται το έργο του

Υπουργείου Πρόνοιας, ενώ το 1925 εμφανίζεται στο προσκήνιο και ένας τρίτος

οργανισμός με σχετικές αρμοδιότητες, η Εθνική Τράπεζα Ελλάδος. Οι δύο τεΝ:υταίοι
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φορείς συνεχίζουν τη δράση τους και μετά τη διάλυση της ΕΑΠ, καθ' όλη τη

διάριcεια του αποκαταστατικού έργου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ι.ι Από τους Βαλκανικούς Πολέμους στη Συνθήκη των Σεβρών

Ξεκινώντας τη μελέτη, θα επιχειρηθεί μία σύντομη παρουσίαση, των ιστορικών

ΎεΥονότων που προηγήθηκαν τ/ς Μικρασιατικής Καταστροφής, αλλά και του

Ύενικότερου πολιτικού και οικονομικού πλαισίου, τόσο στο βαλκανικό όσο και στον

εoPUTtΡO ευρωπαϊκό χώρο, και της επίδρασης αυτού στις εξελίξεις. Δεδομένου ότι

αντικείμενο της μελέτης δεν είναι αυτά κάθε αυτά τα γεγονότα, αλλά, κύρια,

συγκεκριμένες συνέπειές τους και οι τρόποι αντιμετώmσης των τελευταίων, δεν

προτίθεται να γίνει διεξοδική παράθεση τους. Αντίθετα, θα επιλεγούν αυτά που, κατά

την άποψη των Ύραφόντων, κρίνονται απαραίτητα για τη διαμόρφωση μιας mo

ολοκληρωμένηςεικόνας του ιστορικού πλαισίου όσων, αΡΎότερα, εξετάζονται.

Aνέιcαθεν, η πραγματοποίηση ενός πολέμου, πίσω από τις αφορμές και τα

προσχήματα που διέτεινε ότι τον ιcαθιστoύσαν αναγκαίο, έκρυβε τις πραγματικές

αιτίες, που ωθούσαν τα κράτ/ στην ανάληψη σχετικών επιχειρησιακών

πρωτοβουλιών. Στις αρχές του 200U
αιώνα, η βιομηχανική επανάσταση,που είχε ήδη

πραγματοποιηθεί στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης, σε συνδυασμό με τη διαρκή

τελειοποίησητης τεχνικής και των μηχανών στα ευρωπαϊκά εργοστάσια,οδήγησε σε

ποσοτική έκρηξη την παραγωγή αγαθών. Η ζήτηση της εγχώριας αγοράς, πολύ

μικρότερη από το μέ-γεθος του παραγόμενου προϊόντος, καθιστούσε επιτακτική την

ανάγ1C11 εξεύρεσης νέων αγορών. Οι οικονομικές, λοιπόν, επεκτατικές βλέψεις και η

διεύρυνση των σφαιρών επιρροής, εκ μέρους των «Δυνατών», αποτέλεσαντις κύριες

αιτίες των πολεμικών αναταραχών στις αρχές του αιώνα. Τα πετρέλαια της

Μοσούληςκαι οι ανεκμετάλλευτεςπηγές της Ανατολήςαποτέλεσαντον κύριο στόχο

των ευρωπαϊκώνδυνάμεων.

Μετά την Βαλκανική κρίση του 1877-1881 και την Συνθήκη του Βερολίνου, η

οποία κατάφερε να διατηρήσει, για αρκετά χρόνια, την ειρήνη στην ευρύτερη

περιοχή, καθώς και να «τακτοποιήσει», προσωρινά, τα συμφέροντα των Μεγάλων

Δυνάμεων, οι συνθήκες αλλάζουν και τα Βαλκάνια εισέρχονται σε νέα περίοδο

εχθροπραξιών, οι οποίες θα οδηγήσουν σε ριζική αλ/αγή των, ως τότε, εδαφικών
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ορίων και σε ανακατανομή των δυνάμεων. Το έναυσμα δίδεται, το 1911, από την

Ιταλία, η οποία κηρύσσει τον πόλεμο, αρχικά, στην Λιβύη και, έπειτα, στο Μεγάλο

Ασθενή, την Οθωμανική Αυτακραταρία (Μαργαρίτης, 2000α: 21-22). Πράγματι, την

περίοδο αυτή η τουρκική αυτοκρατορία, που είχε απολέσει τη δύναμη και το κύρος

που είχε άλλοτε, γίνεται επίκεντρο των επεκτατικών διεκδικήσεων των βαλκανικών

κρατών. Προβάλλοντας ως αιτία την άρνηση της Τουρκίας να ανακαλέσει την

επιστράτευση, που είχε διατάξει, και την «κακομεταχείριση», που υφίσταντο οι

εθνικές τους μειονότητες, η Ελλάδα!, η Σερβία και η Βουλγαρία συμμαχούν και

κηρύσσουν τον πόλεμο στην Τουρκία (4 Οκτωβρίου 1912). Ο Α' Βαλκανικός

Πόλεμος, όπως ονομάστηκε αργότερα, δεν διαρκεί πολύ (7 μήνες) και, τελικά, η

Τουρκία, ως ηττημένη, υπογράφει την Συνθήκη του Λονδίνου και αποδέχεται τα νέα

σύνορα. Όμως, οι διισταμένες επιδιώξεις των νικητριών χωρών, δεν ικανοποιούνται.

Η Βουλγαρία, θεωρώντας ότι αδικήθηκε από την πραγματοποιηθείσα κατανομή των

εδαφών, επιτίθεται, στις 16 Ιουνίου 1913, στην Ελλάδα και τη Σερβία (Μαργαρίτης,

2000α: 21-22). Να σημειωθεί, όπ οι δύο αυτές χώρες, έχοντας αντιληφθεί τη

διαγραφόμενη απειλή εκ μέρους της Βουλγαρίας, είχαν ήδη συνάψει, στις 19 Μαιου,

με απόλυτη μυστικότητα, συνθήκη ειρήνης, φιλίας και αμοιβαίας συνεργασίας, σε

περίπτωση που θα δεχόταν επίθεση. Το τέλος και του Β' Βαλκανικού Πολέμου, με

ηττημένη τη Βουλγαρία 2 , επισφραγίζεται με τη Συνθήκη του Βουκουρεστίου (27

Ιουλίου 1913) και τα νέα σύνορα της Ελλάδας καθορίζονται από την οριογραμμή του

Μπέλες και nς εκβολές του Νέστου (Γαρδικα- Κατσιαδάκη, 2000: 14-15).

Με το τέλος των Βαλκανικών Πολέμων, το ελληνικό έδαφος επεκτείνεται με τις

νέες περιοχές που προσαρτήθηκαν' η 'Ηπειρος, η Μακεδονία, η Κρήτη και η Λέσβος

αποτελούν, πλέον, τμήμα του ελληνικού χώρου. Η σημερινή Ελλάδα συνίσταται,

εδαφικά, κατά 92%, από την Ελλάδα που «δημιούργησαν)) οι Βαλκανικοί Πόλεμοι

(με μόνες μεταγενέστερες προσθήκες τη Δυτική Θράκη και τα Δωδεκάνησα)

(Μαυρογορδάτος, 2000: 42). Τα νεοπροσαρτημένα στην ελληνική επικράτεια εδάφη

όχι μόνο αύξησαν την έκταση της χώρας κα τα οικονομικά της οφέλη, από την

εκμετάλλευση των νέων εδαφών, αλλά, παράλληλα, αναπτέρωσαν το εθνικό αίσθημα,

που, μετά το φιάσκο του 1897, είχε καταρρακωθεί. Η διπλωματική ικανότητα του

Ι Οι εκλογές της ]2ης Μαρτίου 19] 2 είχαν αναδείξει τον Ελευθέριο Βενιζέλο ως πρωθυπουργό. Η
διπλωματική ικανότητα του πολιτικού αυτού ηγέτη, σε συνδυασμό με τα νικηφόρα αποτελέσματα των

~KανΙKών πολέμων, τον καθιέρωσαν στην πολιτική σκηνή της Ελλάδας τα επόμενα χρόνια.

Εν τω μεταξύ, είχαν εισχωρήσει στον πόλεμο η Ρουμανία, το Μαυροβούνιο και η Τουρκία, στο

πλευρό της Ελλάδας και της Σερβίας.

12



Ελευθέριου Βενιζέλου, σε συνδυασμό με τα νικηφόρα αποτελέσματα των

Βαλκανικών Πολέμων, καθιέρωσαν την χώρα ως αξιόλογη μάχιμη δύναμη στον

ευρωπαϊκό κόσμο.

Ωστόσο, η σύμπνοια και η ενότητα, που διέκρινε το πολιτικό κόσμο την

παραπάνω περίοδο, καταρρέει. Τα εmτεύ'Υματα των Βαλκανικών Πολέμων έμελλε να

αποτελέσουν την αρχή για την υπονόμευση της εθνικής ομοψυχίας. Οι διαφορές του

βασιλιά KωνσταVΉνoυ με τον Βενιζέλο, ως προς την συμμετοχή ή μη της χώρας στον

Α' Παγκόσμιο Πόλεμο, οδηγούν στο εθνικό διχασμό) και στην ύπαρξη, δύο χρόνια

μετά το τέλος των Βαλκανικών Πολέμων, δύο κυβερνήσεων στην Ελλάδα, της

Αθήνας, από τον Κωνσταντίνο, και της θεσσαλονίκης, από τον Βενιζέλο
4

•

Το 1917 η Ελλάδα, με ενιαία, πλέον, κυβέρνηση κα, μετά από τρία χρόνια

ουδετερότητας, εισέρχεται στον πόλεμο, στο πλευρό των Συμμάχων (οι ελληνικές

δυνάμεις δραστηριοποιούνται στο Μακεδονικό Μέτωπο). Ωστόσο, ο Α' Παγκόσμιος

Πόλεμος βρίσκεται, ήδη, προς το τέλος του. Με τη Συνθήκη των Βερσαλλιών, ο

πόλεμος τελειώνει και τυmκά, με νικήτρια δύναμη τη Συμμαχία. Οι απώλειες σε

έμψυχο δυναμικό είναι τεράστιες (υπολογίζονται πάνω από 8,5 εκατομμύρια νεκροί,

21 εκατομμύρια τραυματίες και 7,7 εκατομμύρια αιχμάλωτοι) και οι οικονομικές

συνέπειες, επίσης, σημαντικές (εκτιμώνται σε 232 τρισεκατομμύρια δολάρια).

Επιπρόσθετα, η παραγωγική και τεχνική υποδομή έχει υποστεί ανεπανόρθωτες

καταστροφές (Βαρδιάμπασης, 2002: 5).

Ο πόλεμος τελειώνει, επαληθεύοντας το γεγονός ότι η επέκταση και η εδραίωση

σε νέες σφαίρες επιρροής και εκμετάλλευσης αποτέλεσε την ουσιαστική αιτία

κήρυξής του. Η εμπλοκή μεγάλου αριθμού κρατών ενδυναμώνει την πεποίθηση ότι

κάθε κράτος, εκμεταλλευόμενο πρόσκαιρες συμμαχίες, επεδίωκε τη διεύρυνση των

οικονομικών και εδαφικών του συμφερόντων, πλαίσιο στο οποίο, άλλωστε, κινήθηκε

και η πολιτική που ακολούθησε η Ελλάδα.

Στη Συνδιάσκεψη του Παρισιού διευθετήθηκαν τα βασικά θέματα που

απασχολούσαν ης Μεγάλες Δυνάμεις και αποφασίστηΚΕ οι λοιπές εθνικές διαφορές

να καθοριστούν με ιδιαίτερες συνθήκες. Έτσι, με τη Συνθήκη του Νε'ίγύ (14-27

} Ο Kωνστανrivoς πρέσβευε την άποψη όη, αν η Ελλάδα σuμμετείXε. θα παρείχε υποστήριξη στις

Κεντρικές Δuνάμεις (ΓερμανΙα, Auστρία), ενώ ο Βενιζέλος είχε ταχθεί untp της Σuμμαχίας (ΑΥΥλία,

Γαλλία).

(ο Βενιζέλος σχηματίζει ιcuβtρνηση (26.9.1916) και κηρΟΟσει ανεξόρτητο κράτος τη Θεσσαλoνiκη

(9.ΙΟ.1916). Επτά μήνες αρΥότερα ΙCΑ1 μετά από απαίτηση των ΜεΥάλων Δυνάμεων, ο Κωνσταντίνος

φεύΎει από την Ελλάδα, ορίζεται διάδοχος του ο Aλtξανδρoς και ο Βενιζέλος σχηματίζει εEMΙCΉ

ΙCUβέρνηση στην Αθήνα, σης 14 loυνiou 19 Ι 7.
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Νοεμβρίου 1919), μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας, η τελευταία παραχωρεί την

Ανατολική Μακεδονία και τη Δυτική Θράκη στην Ελλάδα (Σκουλάτου,

Δημακοπούλου και Κόνδη, 1995: 84).

Με τη Συνθήκη των Σεβρών (10 Αυγούστου 1920), που καθορίζει την τύχη της

Τουρκίας, αποφασίζεται η ενσωμάτωση της Ανατολικής Θράκης, της Ίμβρου και της

Τενέδου στην Ελλάδα, στην οποία, παρωληλα, ανατίθεται, προσωρινά, και η

διοίκηση της Σμύρνης, που μετά την παρέλευση πενταετίας. επρόκειτο, επίσης, να

προσαρτηθεί στο ελληνικό κράτος (Σκουλάτου, Δημακοπούλου και Κόνδη, 1995:

84).
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1.2 Η πορεία προς την Μικρασωτική Καταστροφή

Όπως έγινε φανερό προηγουμένως, η μικρή Ελλάδα, που στις αρχές του αιώνα

μαχόταν για την επιβίωση και την εδραίωση της ανεξαρτησίας της, κατάφερε, μέσα

σε μια δεκαετία, Εκμεταλλευόμενη τις συνθήκες στην ευρύτερη περιοχή, να

υπερδιπλασιάσει την εδαφική της επικράτεια ιcαι να μετεξελιχθεί σε σημαντική

δύναμη στην ευρύτερη περιοχή.

Ωστόσο, μετά το τέλος του Α' Παγκοσμίου Πολέμου, καμία ευρωπαϊκή δύναμη

δεν είχε ικανοποιήσει τους στόχους της' η Απλία είχε βλέψεις στα εδάφη που είχαν

απελευθερωθεί από τη διάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας (Μεσοποταμία,

Ιορδανία, Παλαιστίνη), η Γαλλία στη Συρία, το Λίβανο κλπ. Η κατάσταση στην

ευρύτερη περιοχή παραμένει ρευστή. Η διάσπαση της ενδοσυμμαχικής ενότ/τας, σε

συνδυασμό με την ήδη aπoγειωμένη ισχύ του Κεμάλ, έμελ/ε να επηρεάσει.

ανασταλτικά ως Προς τα ελληνικά συμφέροντα, τις μετέπειτα εξελίξεις (Μούρελος,

2000: 45).

Οι απώλειες της Ελλάδας στον πόλεμο ήταν σημαντικές, όχι μόνο στο πεδίο των

μαχών, αλλά, κυρίως, σε οικονομικό επίπεδο. Η χώρα είχε φτάσει στα δημοσιονομικά

της όρια. Την κατάσταση αυτή εκμεταλλεύονται οι Μεγάλες Δυνάμεις και, κυρίως, η

Αγγλία, η οποία, μέσω των δανείων που της χορηγεί, επιτυγχάνει τον οικονομικό

έλΖγχο της χώρας' (ΧεμίΚοΥλου, 2000β: 8). Στα τέλη του 1918 συνάπτεται δάνειο με

την Αγγλία, τη Γαλλία και τις ΗΠΑ, ενώ, παράλληλα, η Αγγλία ενθαρρύνει την

Ελλάδα να προωθήσει τις στρατιωτικές δυνάμεις της στην ενδοχώρα της Τουρκίας6.

Η Ελλάδα περνά σε μια νέα φάση της ιστορίας της' από κράτος που ασκούσε

πολιτική αμυντική περνά σε στάση διεκδικητική, την οποία συγκαλύπτει με το

πρόσχημα της άρνησης της Τουρκίας να αποδεχτεί την Συνθήκη των Σεβρών. Η

προέλαση των ελληνικών δυνάμεων στην Τουρκική ενδοχώρα, έχει αρχίσει'.

Ταυτόχρονα, οι πολιτικές εξελίξεις στο εσωτερικό της χώρας, με την επάνοδο του

Κωνσταντίνου στην κυβέρνηση8, μεταβάλλουν την αρχική πρόθεση των Μεγάλων

, Ο Χεμ(κοΥλοu, σε άρθρο τοΙ) στα Ιστορικά (τ.46) αναφέρει τις διαδοχικές uποτψήσεις πο\) ιmέστη η

δραχμή (ενώ αρχιιι:ά η ισοτιμία ήταν ΙΛ.Α.= 35 δρχ., το 1922 έφτασε σε ΙΛ.Α."" 100 δρχ.), καθώς και

την πρωτόroπη ιδέα διχοτόμησης το\) νομίσματος, ΠΟ1) εφηύρε ο Πρωτοπαπαδάκης, προκεψένο\) να

Moφ(ryEl και νέα υποτίμηση το\) νομίσματος.

, ΤΟ πολιτιιι:ό σκηνικό της Τοuρκ{ας χαραιcrηρ{ζεται από δύο ιruβερνήσεις, του Σουλτάνοu, στην
KωνσταντινoUπOλη, και του Κεμόλ, στην ΆΎκtJρα.

1 Ο φtλέλληνας Λόt)δ Τζώτζ είχε αναφέρει XαραιcrηΡΙOΤΙKά Υια τον ελληνικό στρατό: (στρατός
rισθοφ6ρων χωρlς μισθούς» (Σωτηρίο\), 1985: Ι Ι).

Ο KωνσταvτΙνoς, Υνωστός 1ια τις φιλoyερμανιιdς τοι) θέσεις, κερδίζει τις εκλοΥές ΤΟ1) 1920.
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Δυνάμεων να παράσχουν το, ήδη υποσχεθέν, δάνειο στην Ελλάδα. Η χώρα τελεί υπό

την ομηρία της Αγγλίας, η οποία, ενώ παροτρύνει την Ελλάδα να συνεχίσει την

προέλαση της στην Τουρκία, αναβάλλει συνεχώς την έκδοση κάποιου δανείου.

Παρόλο που είχε γίνει αντιληπτή η ανάγκη αποχώρησης από τη Σμύρνη, ιδιαίτερα

μετά τις συμφωνίες της Τουρκίας με την Ιταλία και τη Γαλλία, η ελληνική

κυβέρνηση, με τις διαβεβαιώσεις της Αγγλίας, διατηρεί τις στρατιωτικές της θέσεις.

Η απόφαση της διάσκεψης του Παρισίου, στις 9 Μαρτίου 1922, για αποχώρηση των

ελληνικών στρατιωτικών δυνάμεων από τη Μ. Ασία, εκφράζει, και τυmκά πλέον, τη

τελική απόφαση των Μεγάλων Δυνάμεων για απομάκρυνση της Ελλάδας από τον

χώρο της Εγγύς Ανατολής (Χεμίκογλου, 2000β: 8).

Εν τω μεταξύ, ο τουρκικός στρατός οργανώνεται, εκπαιδεύεται και εξοπλίζεται,

σε αντίθεση με τον ελληνικό, ο οποίος έχοντας παραταχθεί κατά μήκος της

σιδηροδρομικής γραμμής του Εσκί Σεχίρ- Αφιόν Καραχισάρ, μήκους ΊΟΟχλμ., και με

όmσθεν καλυμμένη έκταση 80.000 :κm2, ήταν πλημμελώς οργανωμένος, δυσκίνητος,

με μικρή αναλογία μάχιμων στρατιωτών9 και, κυρίως, με στελέχη χωρίς μεγάλη πείρα

στο πεδίο των μαχών (Μαργαρίτης, 2000β: 24-27). Έτσι, στη τουρκική επίθεση που

εκδηλώνεται στις 13 Αυγούστου 1922, η αντίσταση εκ μέρους του ελληνικού

στρατού δε μπορεί να χαρακτηριστεί παρά υποτυπώδης' μέσα σε μικρό χρονικό

διάστημα έχει αποσαθρωθεί. Την ίδια στιγμή, ο τουρκικός στρατός, με συνεχείς και

εντεινόμενες εmθέσεις, καταφέρνει να φτάσει στην Σμύρνη, στις 26 του ίδιου μήνα.

Το τέλος της Μικρασιατικής Εκστρατείας και, συνάμα, του ελληνικού στοιχείου στην

Μ. Ασία εmσφραγίζεται με την πυρπόληση της πόλης. Το όνομα της Σμύρνης

πεθαίνει και στη θέση του εμφανίζεται το "Γκιαούρ Ισμίρ" (Ρήγος, 2000: 34).

Οι απώλειες σε έμψυχο δυναμικό, απότοκος της Μικρασιατικής Καταστροφής,

φανερώνουν το μέγεθος της τελευταίας, γεγονός που, άλλωστε, επαληθεύεται και από

την πραγματικότητα των αριθμών. Πιο συγκεκριμένα, από την πλευρά των Ελλήνων,

οι νεκροί ανέρχονται σε 125.500 και οι αιχμάλωτοι σε 20.826, ενώ τα αντίστοιχα

μεγέθη, που αναφέρονται στον τουρκικό στρατό, είναι 2.543 και 1.000 (Ματζάρ,

2000: J9).

9 Από τoUς 177.000 Ελληνες στρατιώτες της Μ. Ασίας, οι 70.000 άνηκαν σε μάχιμOUς σχηματισμούς,
19.000 ασκούσαν καθήκοντα φρουρών και 90.000 ήταν ανυπότακτοι και λιποτάκτες (Μαργαρίτης,

2000β: 24).
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1.3 Η Συνθήκη της Λωζάννης και η Σύμβαση ανταλλαγής

πληθυσμών

Ο επίλογος τ/ς Μικρασιατικής καταστραφής γράφεται Οτ/ Λωζάννη τ/ς

Ελβετίας, σης 24.7.1923, όπου υπογράφεται και η ομώνυμη Συνθήκη, η οποία

διευθετεί ορισηκά τα σύνορα της χώρας. Το δύσκολο έργο της εκπροσώπησης της

Ελλάδας ανατέθηκε, από τ/ν ελληνική κυβέρνηση, στον Ελευθέριο Βενιζέλο", τον

οραμαηστή της Μεγάλης Ιδέας, που τώρα διαπραγματευόταν τον οριστικό

ακρωτ/ριασμό τ/ς.

Τα σημεία που αφορούσαν στην Ελλάδα και αποφασίστηκαν με τη Συνθήκη της

Λωζάννης αναφέρονται επιγραμματικά παρακάτω:

Ι. Η Ανατολική Θράκη, τα νησιά Ίμβρος και Τένεδος και τα Στενά

αποδόθηκαν οριστικά στους Τούρκους.

2. Τα Δωδεκάνησα αναγνωρίστηκαν ρητά ως ιταλική κτήση.

3. Η Τουρκία αναγνώρισε οριστικά την παραχώρηση της Κύπρου στη

Αγγλία.

Το καθεστώς αποστρατικοποίησης και διεθνοποίησης των Στενών παρέμενε, με

τον περιορισμό (υπέρ της Τουρκίας) ότι, σε περίπτωση που η χώρα θα ήταν σε

εμπόλεμη κατάσταση, θα είχε το δικαίωμα να εμποδίζει την κίνηση των αντιπάλών

της στα Στενά. Θα διατηρούνταν, επίσης, η διεθνής επιτροπή των Στενών, όχι όμως

ως διεθνής διακυβέρνηση με δική τ/ς αστυνομική δύναμη (Σκουλάτου,

Δημακοπούλου και Κόνδη, 1995: 117).

Η Συνθήκη τ/ς Λωζάwης, η τελευταία πράξη του δράματος για τ/ χώρα, για τις

δυνάμεις της Αντάντ ισοδυναμούσε με λύτρωση, αφού εκεί τερματίστηκαν,

επιτέλους, οι αντιζηλίες τους και βρέθηκε συμβιβαστική λύση για την κατανομή των

πετρελοίων τ/ς Εγγύς Ανατολής (Σωτ/ρίου, 1985: 12).

10 EIQφόσα/'l'(oς της τουρκικής Χλευράς ήταν ο υπουΡΥός εξωτερικών, lσμέτ Πασάς.
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Η Ελλάδα μετά τη Συνθήκη της Λωζάννης

(Πηγή: Σκουλάτου,Δημακοπσόλουκαι Κόνδη, ]995: 87)

Το ζήτημα της ανταλλαγής των προσφύγων, 'λiYyω της σημαντικότητας και της

συνθετότητας του, δεν διευθετήθηκε στα πλσίσια της Συνθήκη της Λωζάννης, αλλά

αποφασίστηκε να εξεταστεί και να ρυθμιστεί αργότερα, με ξεχωριστή συμφωνία.

Έτσι, με την ε).ληνOΤOυΡKΙΙCΉ "Σύμβασιν περί ανταλλαγής των ελληνικών και

τουρκικών πληθυσμών" " στις 30.1.1923, που συμφωνήθηκε απευθείας μεταξύ

B~έλoυ και ]νονού, διευθετήθηκε το ζήτημα της ανταλλαγής των πληθυσμών.

Οι αντιπροσωπείες, που συμμετείχαν, επιχείρησαν να θέσουν τις βάσεις και τους

κανόνες, πάνω στους οποίους έπρεπε να πραγματοποιηθεί η ανταλλαγή των

πληθυσμών. Καινοτομικό στοιχείο της Σύμβασης αποτέλεσε ο υποχρεωτικός

χαρακτήρας της ανταλλαγής των πληθυσμών, χαρακτήρας που αποτέλεσε διεθνή

πρωτοτυπία, καθώς όλες οι μέχρι τότε, αμοιβαίες πληθυσμιακές μετακινήσεις είχαν

γίνει σε εθελo~κή βάση (Γιαwακόπουλος, 200]: ]2).

] ΤΟ πλήρες κείμενο της Σύμβασης παρατίθεται στο Παράρτημα.
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Ο προαναφερθείς υποχρεωτικός και δεσμευτικός χαρακτήρας διαφάνηκε από το

πρώτο, κιόλας, άρθρο της Σύμβασης, το οποίο επέβαλε την υποχρεωτική ανταλλαγή

Τούρκων υπηκόων, ορθοδόξου θρησκεύματος, διαμενόντων στα τουρκικά εδάφη και

Ελλήνων υπηκόων, μουσουλμανικού θρησκεύματος διαμενόντων στα ελληνικά

εδάφη. Πλέον, για την εγκατάσταση των Ελλήνων στην Τουρκία και των Τούρκων

στην Ελλάδα απαιτείται άδεια από την τουρκική και την ελληνική κυβίρνηση,

αντίστοιχα. Οι ενστάσεις της ελληνικής πλευράς, για τον υποχρεωτικό χαρακτήρα της

ανταλλαγής, δεν κατάφεραν να κάμψουν την τουρκική αδιαλλαξία, όπως, άλλωστε,

αποδεικνύεται και από τα λεγόμενα του τούρκου αντιπροσώπου Ρεζά Νουρ: «...θα

έπρεπε να τεθεί ένα τέρμα στον ελληνικόεπεκτατισμό»(Γκιζελή, 1984: 77). Παρά τις

διεθνείς αντιδράσεις που εκδηλώθηκαν, ως προς τη νομιμότητα της Σύμβασης και το

σεβασμό στις διεθνείς συμφωνίες και κυρίως στα ανθρώπινα δικαιώματα, ο

αμετάκλητος χαρακτήρας της ήταν αδιαπραγμάτευτος.

Επιπρόσθετα, η Σύμβαση δεν περιορίστηκε μόνο στους πληθυσμούς που

μετακινήθηκαν ή θα μετακινηθούν, με τ/ν Μικρασιατική Καταστροφή, σJJ..iJ.

επεκτείνει τ/ν νομική τ/ς ισχύ, ώστε να περιλάβει όλους τους πληθυσμούς, που για

διάφορους λόγους, μετακινήθηκαν, προς τ/ μία ή άλλη κατεύθυνση, τ/ν τελευταία

δεκαετία (άρθρο 3 και 4). Ως πρόσφυγας θεωρείται κάθε φυσικό και νομικό

πρόσωπο, που έχει μεταναστεύσει από την 18
η
Οκτωβρίου 1912 (Γιανακόπουλος,

2001: 13).

Να σημειωθεί, ότι εκτός τ/ς υποχρεωτικής και αμετάκλητ/ς ανταλλαγής των

πληθυσμών, η σύμβαση όριζε ότι οι «ανταλλάξιμοι)) θα έπρεπε και να αποζημιωθούν,

για τις περιουσίες που είχαν αφήσει στη χώρα απ' όπου προέρχονταν' προέβλεπε,

δηλαδή, την αναγκαστική απαλλοτρίωση περιουσιών, φυσικών αλλά και νομικών

προσώπων (εκκλησίες, κοινότητες κλπ.). Συγκεκριμένα, η Σύμβαση (με το άρΟρο 14)

καθόριζε ότι οι «ανταλλάξιμο\)) έπρεπε να αποζημιωθούν με αγαθά ίσης αξίας και

ίδιας φύσεως με αυτά που άφησαν στις χώρες προέλευσής τους. Ωστόσο, αν και το

πνεύμα τ/ς διατύπωσης του παραπάνω άρθρου ήταν ορθό, η εφαρμογή του ήταν

ανέφικτη, γεγονός που διαφάνηκε αργότερα, όταν κάθε κράτος κλήθηκε να

αποκαταστήσει τους πρόσφυγές του (Γκιζελή, 1984: 83).

Η επομένη της Σύμβασης, βρίσκει πιν Ελλάδα, ένα κράτος οικονομικά διαλυμένο

από τους πολυετείς πολέμους, να καλείται να εγκαταστήσει και να αποκαταστήσει

1.300.000 πρόσφυγες περίπου, σε εκτάσεις που άφησαν οι 500.000 Τούρκοι

«ανταλλάξιμοι».
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ2

ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΟIΚΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ

ΠΡΟΣφγΓΩΝ - ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΙ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

2.1 Το κράτος αντιμέτωπο με την αθρόα προσφυγική εισροή

Η πρώτη περίοδος του μεσοπολέμου (1920-1928) χαρακτηρίστηκε από μία

έντονη δημογραφική αναταραχή, καθώς σημαδεύτηκε, αφενός, από τη Μικρασιατική

Καταστροφή και την επακολουθείσα υποχρεωτική ανταλλαγή πληθυσμών, και,

αφετέρου, από τη διακοπή της εξωτερικής μετανάστευσης, με τα αμερικανικά

περιοριστικά μέτρα του 1921, τα οποία ανέκοψαν τη συνέχιση της υπερπόντιας

αποδημίας, που είχε ξεκινήσει από τις αρχές του αιώνα, και εμπόδισαν την αθρόα

εξωτερική μετανάστευση. AJ.J.il και προγενέστερα, μεταξύ των απογραφών του 1907

και του 1920, που προηγήθηκαν της Μικρασιατικής Καταστροφής, ο ελληVΙKός

πληθυσμός διπλασιάστηκε, κύρια ως αποτέλεσμα της προσάρτησης νέων εδαφών

(της Μακεδονίας, της Ηπείρου, της Κρήτης και των νησιών, το 1913-14, και της

Δυτικής Θράκης, το 1919-20) και των συνεπακόλουθων προσφυγικών αφίξεων.

Ωστόσο, το έτος 1922, οπότε και καίγεται η Σμύρνη, κρίνεται ως ο πρωταρχικός

ιστορικός σταθμός, για τη δημογραφική και αστική ανάπτυξη της Ελ/άδας. Δεν

αποτελεί μόνο το σημείο αφετηρίας μιας περιόδου ανασυγκρότησης και

σταθεροποίησης των πληθυσμιακών δυνάμεων της χώρας, αλλά, ταυτόχρονα, έχει

βαθύτατη επίδραση στους μηχανισμούς αστικοποίησης και στη μελλοντική

οργάνωση και διάρθρωση του χώρου. Παράλληλα, είναι το ξεκίνημα ενός ισχυρού

ρεύματος εσωτερικής μετανάστευσης που, κάτω από διαφορετικές, βέβαια, συνθήκες

και διαδικασίες, συνεχίζεται ως τις μέρες μας (Πολύζος. 1979: 7-1 Ο).

Πρέπει εδώ να σημειωθεί, ότι η συνολική αύξηση του πληθυσμού μεταξύ των

απογραφών του 1920 και του 1928 (βλέπε Παράρτημα, πίνακες Α.8, Α.9 και Α.Ι0,

σελ.204-206), ανέρχεται σε ποσοστό 24% και αποδίδεται κατά 16% στους πρόσφυγες

και μόνο κατά 8% στη φυσική κίνηση του πληθυσμού (το 1928 ο πληθυσμός της

Ελ/άδας ανέρχεται σε 6.204.684 κατοίκους, εκ των οποίων οι 1.221.849 ήταν

πρόσφυγες, ήτοι 19,7% του συνολικού πληθυσμού). Πιο συγκεκριμένα, αμέσως μετά



τη Μικρασιατική Καταστροφή, το φθινόπωρο του 1922, καταφθάνουν στην Ελλάδα

649.059 πρόσφυγες. Κατόmν, στο διάστημα μεταξύ 1923 και 1928, αφικνούνται

άλλοι 375.918, που είχαν παραμείνει στις δύο χώρες και έρχονται από την Τουρκία,

σύμφωνα με τη Σύμβαση που αφορούσε στ/ν υποχρεωτική ανταλλαγή των

ελληνοτουρκικών πληθυσμών. Αν στους προαναφερθέντες προστεθούν και όσοι

παρέμειναν από την περίοδο 1914-1920 (βUπε Παράρτημα, πίνακας Α.Ι, σελ.201),

φτάνουμε στην απογραφή του 1928 στο σύνολο των Ι .22 Ι .849 που προαναφέρθηκε

(Πολύζος, 1984: 3).

Άφιξη προσφύγων

(Πηγή: Πελαγίδης, 1997: 218)

Αξίζει να εmσημανθεί η διαφορά του οικονομικού εmπέδου, μεταξύ των

προσφύ'Υων που κατέφυγαν στη Ελλάδα, καταδιωκόμενοι από την προέλαση του

τουρκικού στρατού, και των ανταλλαχθέντων. Σε αντίθεση με τους πρώτους, που

ήταν, κατά κύριο 'λiJγO, γυναικόπαιδα και ηλικιωμένοι, εξαντλημένοι από τις

επιδημίες και έφθαναν στην χώρα με ελάχιστα υπάρχοντα, οι προερχόμενοι από την

ανταλλαγή, στην πλειοψηφία τους αγρότες από την περιοχή του Πόντου και τ/ς

Ανατολικής Θράκης, κατάφεραν να πάρουν μαζί τους μέρος της οικοσχευής τους,

μερικά αγροτικά εργαλεία και κατοικίδια ζώα.
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Πάντως, παρά το χρονικό διάστημα που χωρίζει την άφιξη των δύο

προαναφερθέντων προσφυΥικών ομάδων, όλος αυτός ο πληθυσμός παρέμενε

συγκεντρωμένος, για δύο, τρία ή και, σε ορισμένες περιπτώσεις, περισσότερα χρόνια,

στους προσωρινούς καταυλισμούς των σταθμών άφιξής του, στην Αθήνα, τη

Θεσσαλονίκη, το ΒόλΩ, την Καβάλα, την Καλομάτα, το Ηράκλειο και αλλού,

αναμένοντας τ/ν κραηκή αρωγή (Πολύζος, 1984: 3).

Η Ελλάδα, λοιπόν, καλείται να αναλάβει το κολοσσιαίο έργο της κοινωνικο

οικονομικής ενσωμάτωσης και οικιστικής - στεγαστικής αποκατάστασης ενός

πληθυσμού, που ο αριθμός του ξεπερνά το ένα εκατομμύριο και που, στη μεγάλη

πλειοψηφία του, έχει άμεση ανάγκη στέγης και οικονομικής αρωγής, για την

καθημερινή του επιβίωση.

Έχοντας κινητοποιηθεί, πριν ακόμη από την καταστροφή του 1922, κατά το

διάστημα 1914-1922, για την αποκατάσταση των προσφύγων που εισήλθαν στην

Ελλάδα, ως επακόλουθο των βαλκανικών φιλονικιών, ο κρατικός μηχανισμός είχε

κάποια σχετική πείρα σε θέματα αρωγής προς τους μετανάστες, πράγμα που,

άλλωστε, ανήκε εξ' αντικειμένου στις υποχρεώσεις του (Γκιζελή, 1984 :125).

Γρήγορα έγινε αvrιληπτό ότι η στέγαση των θυμάτων ήταν το πιο επείγον εκ των

προβλημάτων και έχριζε άμεσης αντιμετώπισης' στις πόλεις δεν έχει απομείνει κανείς

στεγασμένος δημόσιος χώρος που να μην έχει χρησιμοποιηθεί ως κατάλυμα από τους

πρόσφυγες. Ωστόσο, τα σχετικά με την προσφυγική στέγη λαμβανόμενα μέτρα είναι

λύσεις προσωρινές και βραχυπρόθεσμες. Το κράτος, μπροστά στον κίνδυνο του

πολιτικού, διοικητικού και οικονομικού αδιεξόδου, ανίκανο να οργανώσει ένα

ολοκληρωμένο πρόγραμμα αποκατάστασης, αναλαμβάνει το ζήτ/μα της στέγασης,

χωρίς μεθοδικότ/τα, χωρίς πρόγραμμα, χωρίς καν συγκεκριμένα σχέδια (Γκιζελή,

1984 :127-129).

Παράλληλα, πλήθος φιλανθρωπικών οργανώσεων σπεύδουν να βοηθήσουν. Το

κράτος δέχεται τ/ συμπαράσταση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και φιλανθρωπικών

εταιρειών, ο μεγαλύτερος αριθμός των οποίων έχει ξένη προέλευση, όπως ο

Αμερικανικός Ερυθρός Σταυρός, η Ameήcan Near East Relief, η αγγλική εταιρία

Save the Children's Founds, η Αll Βήtίsh Appeal, η επίσης αΥΥλική ιmperial War

ReliefFoundation, ο Σουηδικός Ερυθρός Σταυρός και άλλες (Γκιζελή, 1984 :127).

Στ/ διάρκεια αυτής τ/ς πρώτης περιόδου, η λύση του στεγαστικοι) προβλήματος

θα λάβει τέσσερις διαφορετικές μορφές: α) επίταξη ακινήτων, β) κατασκευές από το

Ταμείο Περίθαλψης Προσφύγων, γ) κατασκευές από το Υπουργείο Υγιεινής,
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Προνοίας και Αντιλήψεως και δ) αυτοστέγαση. Αναλυτικότερα, το κράτος ~ρoχωρεί

στη θέσπιση νομοθετημάτων, που προβλέπουν την επίταξη κτιρίων, με στόχο τη

στέγαση των προσφυγικών οικογενειών, για ένα πρώτο χρονικό διάστημα,

περιορισμένης διάρκειας. Ωστόσο, η ανεπάρκεια και το εξαιρετικά περιορισμένο

αποτέλεσμα του μέτρου αυτού αναγκάζουν την κυβέρνηση να ιδρύσει, στις

3.11.1922, το Τομείο Περίθαλψης Προαφύγων (ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου

Δικαίου), το οποίο και δημιουργεί προσφυγικούς οικισμούς σε όλη τη χώρα,

προχωρώντας στην κατασκευή προσωρινών και κατάλληλων για περιορισμένο, μόνο,

χρονικό διάστημα, στη συντριπτική πλειοψηφία τους, οικημάτων. Επιπρόσθετα,

παράλληλα με το Ταμείο Περίθαλψης Προσφύγων (mn) δραστηριοποιείταικαι το

Υπουργείο Πρόνοιας, ακολουθώνταςτην ίδια «κατασκευαστικήπολιτική}} με εκείνη

του Ταμείουl. Ωστόσο, οι κατασκευές του ΤΠΠ και του Υπουργείου, αφενός, δεν

ανταποκρίνονταιστις ανάγκες των προσφύγων και, αφετέρου, δεν εξυπηρετούνπαρά

ένα πολύ περιορισμένοαριθμό αστέγων. Ως άμεση συνέπεια των προλεχθέντων,ένας

μεγάλος αριθμός προσφύ'Υων «αυτοστεγάζεταυ},εγκαθίσταται, δηλαδή, με δικά του

μέσα, χωρίς κρατική παρέμβαστή αρωγή (Γκιζελή, 1984 :129-147).

Ενώπιον του αδιεξόδου, η ελληνική κυβέρνηση απευθύνεται στην Κοινωνία των

Εθνών (ΚτΕ) το Φεβρουάριο του 1923, ζητώντας "την ηθική της υποστήριξη και την

τεχνική της βοήθεια}}. Η τεχνική αυτή βοήθεια αντιστοιχεί σε οικονομική ενίσχυση,

υπό μορφή δανείου, όχι μόνο για την αποκατάσταση των προσφύγων, αλλά και για

την ανόρθωση των δημόσιων οικονομικών της χώρας, που είχαν πληγεί σοβαρά από

τις στρατιωτικές δαπάνες και την εξυπηρέτηση άλλων δανείων, τα οποία είχαν

συναφθεί παλαιότερα (Ιιολύζος, 1984: 16).

Δύο χρόνια αργότερα, ύστερα από πολλές συζητήσεις και κάτω από δρακόντεια

μέτρα, μέτρα που σήμαιναν περισσότερο επέμβαση παρά αφιλοκερδή βοήθεια,

εγκρίνεται το πρώτο διεθνές δάνειο για τη χρηματοδότηση της προσφυγικής

αποκατάστασης. Ανάμεσα στους όρους που θέτει η ΚτΕ ως εγγύηση, είναι η ίδρυση

ενός αυτόνομου οργανισμού, της Επιτροπής Αποκατάστασης Προσφύ'Υων (ΕΑΠ),

αποστολή της οποίας θα είναι η διαχείριση του δανείου, ανεξάρτητα και αυτόνομα,

ι ΤΟ ΤΠΠ διαλύεται το Μάιο του 1922, όχι, βέβαια, ως συνέπεια του ότι η κρίση στο θέμα της

προσφυγικής κατοικίας αρχίζει να υποχωρεί, αλλά στα πλαίσιο μια διοικητικής αναδιοργάνωσης, για

να παραχωρήσει τη θέση του σε άλλους οργανισμους. Αντίθετα, το Υπουργείο Πρόνοιας συνεχίζει το

έργο του καθ' όλη την περίοδο.
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και η εκτέλεση σχεδίου αποκατάστασης των προσφύΎων, και, παράλληλα, την

απόδοση, ως ενέχυρο, πoλ/ιi)ν δημοσίων εσόδων (Πολύζος, 1984: 16).

Το πρώτο αυτό δάνειο εγκρίνεται το Δεκέμβριο του 1924, έχει ονομαστική αξία

12.300.000 στερλίνες (επιτόκιο 7%) και τελικό καθαρό προϊόν 9.970.016 στερλίνες,

και καταβλήθηκε από τρεις τρόπεζες: την Spayer and Co της Νέας Υόρκης, την

Hambro's Bank Ltd του Λονδίνου και την Eθνtκή Τρόπεζα Ελλάδας (Πολύζος, 1984:

16).

Η ΕΑΠ ιδρύεται, τελικά, στις 13 Οκτωβρίου του 1923, στη Γενεύη (όπου

εγκρίνεται και υπογράφεται το σχετικό Πρωτόκολλο και το καταστατικό λειτουργίας

της), και προοδευτικά αναδειΙCΝΎεται στον σημαντικότερο οργανισμό Ύ\α την

παραΎωΎ\κή αποκατάσταση των προσφύΎων, στην πόλη και την ύπαιθρο, με

χαρακτήρα οριστικό και αμετάκλητο. Για την υλοποίηση των προγραμμάτων της,

χρησιμοποιεί τις γαίες, που εξ' αρχής θα της παραχωρήσει η ΙCΥβέρνηση, και τα

κεφάλαια που, όπως προαναφέρθηκε, τίθενται στη διάθεσή της. Να σημειωθεί, ότι

μετά τη διάλυσή της, τον Ιανουάριο του 1930, το έργο της προσφυγικής

αποκατάστασης θα περιέλθει στο Υπουργείο Πρόνοιας και την Εθνική Τράπεζα

Ελλάδος (για τη συμμετοχή της οποίας θα γίνει λό'Υος στη συνέχεια), φορείς που

συνεχίζουν τη δράσή τους καθ' όλη τη διάρκεια του έΡΎου της προσφυγικής

αποκατάστασης (Γκιζελή, 1984 :155-156).

Παρά τις εγγυήσεις, το ποσό του προαναφερθέντος δανείου απεδείχθη ανεπαρκές

για τις ανάγκες της αποκατάστασης των προσφύγων. Έτσι, εκδίδεται δεύτερο διεθνές

δάνειο, το Φεβρουάριο του 1928, το οποίο ονομάζεται και {(τριμερές» ή

«σταθεροποίησης»' η ονομαστική του αξία είναι 12.300.000 στερλίνες (επιτόκιο

6,97%) και απέφερε 6.424.000 στερλίνες, Αν στο ποσό του δανείου αυτού προστεθεί

και ένα αμερικανικό δάνειο που παραχωρήθηκε λίγο αργότερα, προκύπτει ένα τελικό

σύνολο 9.000.000 στερλινών. Να σημειωθεί εδώ ότι, παράλληλα με τον εξωτερικό

δανεισμό, το κράτος προβαίνει και στη σύναψη εσωτερικών δανείων, Ύια την κάλυψη

πολλών τρεχουσών δαπανών και ποσών που αφαιρεί απευθείας από τον

προϋπολοΎισμό του, αλλά και για την αποζημίωση των προσφύγων αναλογικά ως

προς τις περιουσίες που εΥκατέλειψαν στην Τουρκία' (Πολύζος, 1984: 17-19).

2ΤΟ πρώτο εσωτερικό δάνειο εκδίδεται το 1926. έχει ονομαστική αξία 3 δισειι:ιnoμμύρια δραχμ.ές και
επιτόκιο 8% και ανεβαίνει, λί"ΥΟ αΡΥότερα, σε 3,4 δισεκατομμύρια, το δεύτερο το 1928, έχει το ίδιο

επιτόκιο. αλλά ονομαστικό κεφάλαιο 2,5 δισειι:ατομμύρια δραχμές και το τρίτο το 1929. με επιτόιαο

6% και ύψOUς 1,6 δισειι:ατoμμUΡίων (IlolUΖoς, 1984: 19).
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Πρέπει να αναφερθεί, ότι κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της Επιτροπής, το

κράτος δεν ανακόπτει την δραστηριότητά του στο πεδίο της αποκατάστασης των

προσφύγων, η οποία, βέβαια, δεν έχει τη βαρύτητα του έργου της ΕΑΠ και

αναφέρεται, κατά κύριο λόγο, στη διοικητική διάσταση του ζητήματος της

αποκατάστασης. Πολλές φορές, τροποποιεί τη δομή της δημόσιας διοίκησης,

ιδρύοντας νέες διευθύνσεις αποκατάστασης ή αλλάζοντας τη μορφή των σχετικών

υπηρεσιών, δραστηριότητες οι οποίες διέπονται από μια τάση αποκέντρωσης, που

στόχο έχει την επιτάχυνση της διαδικασίας εξομάλυνσης και επίλυσης των τοπικών

προβλημάτων. Ωστόσο, οι τοπικές υπηρεσίες, αποκομμένες καθώς είναι μεταξύ τους,

δεν δίνουν παρά μόνο αποσπασματικές λύσεις στα ζητήματα που ανακύπτουν.

Άλλωστε, ο γραφειοκρατικός χαρακτήρας των αρμοδιοτήτων τους, δεν τους αφήνει

περιθώρια να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν μια πραγματική τοπική πολιτική

(Γκιζελή, 1984: 209-210).

Να σημειωθεί εδώ ότι, με τη συμφωνία της 5ης Μαίου του 1925 μεταξύ της

κυβέρνησης και της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΕΤΕ), ένα τρίτος οργανισμός,

που σχετίζεται με το έργο της προσφυγικής αποκατάστασης, η ΕΤΕ, εμφανίζεται στο

προσκήνιο, πλάι στην Επιτροπή και το Υπουργείο Πρόνοιας, για να αποκτήσει

προοδευτικά μεγάλο κύρος και σημαντική ισχύ. Το έργο της συνίσταται σε

δραστηριότητες σχετικές με αποζημίωση των προσφύγων και την παροχή οικοπέδου

και κατοικίας, τόσο στους πρόσφυγες όσο και σε ευρύτερα άπορα στρώματα

(Γκιζελή, 1984: 241-242).

Τέλος, να επισημανθεί η ίδρυση της Υπηρεσίας Διαχειρίσεως Αστικών

Προσφυγικών Συνοικισμών (ΥΔΑΠΣ), με το Ν.Δ. της 14.7.1927, από το Υπουργείο

Πρόνοιας. Οι δραστηριότητές της εναρμονίζονται με εκείνες της Επιτροπής'

ολοκληρώνει ορισμένες από τις ημιτελείς κατοικίες του Ταμείου, στους τέσσερις

πρώτους προσφυγικούς συνοικισμούς της Αθήνας και του Πειραιά, ενώ αναλαμβάνει

και νέες κατασκευές (αναμφισβήτητα κατώτερης ποιότητας από τις κατασκευές της

ΕΑΠ), επιβεβαιώνοντας, για μία ακόμη φορά, την υπαρκτή διαφορά επιπέδου μεταξύ

των τελευταίων και των κρατικών (Λεοντίδου, 1989: 204).

Στις ενότητες που ακολουθούν γίνεται διεξοδική ανάλυση όλων των

διαφορετικών μορφών, που έλαβε το έργο της αποκατάστασης των προσφύγων,

προκειμένου για τη διαμόρφωση μια ολοκληρωμένης εικόνας του ζητήματος και την

εξαγωγή συμπερασμάτων.
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2.2 Το μέτρο της επίταξης ακινήτων

Στα πλαίσια της προσωρινής εγκατάστασης των προσφύγων, το κράτος, όπως

προαναφέρθηκε, θέτει κατ' αρχήν σε εφαρμαγή το μέτρο της επίταξης των ακινήτων.

Σύμφωνα με τον νόμο που θεσπίστηκε την 1.11.1922 "Περί επιτάξεως ακινήτων

δι' εγκατάστασιν προσφύγων", δίνεται η δυνατότητα στο κράτος να εmτάξει, εξ'

ολοκλήρου ή εν μέρει, κάθε ακίνητο, που ανήκει σε φΟΟ1.κά πρόσωπα, εταιρείες,

νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, μονές, ναούς ή εΚΙCΛησιαστιΙCά

ιδρύματα, και το οποίο δεν κατοικείται ή δεν χρησιμοποιείται από τον ιδιοκτήτη του

(άρθρο Ι). Επίσης, ο ιδισκτήτ/ς δύναται να αποζημιωθεί για τη χρήση του κτιρίου

είτε από το κράτος είτε από τους πρόσφυγες, αν οι τελευταίοι χαρακτηριστούν

εύποροι. Εάν, θεωρηθούν, εν μέρει εύποροι, η αποζημίωση καταβάλλεται κατά το

ήμισυ από το κράτος και κατά το υπόλοιπο ήμισυ από τον πρόσφυγα (άρθρο 7)

(ΓΙCΙΖελή, 1984: 129).

Λίγες μέρες αργότερα, στις 22.11.1922 ψηφίζεται νέος νόμος "Περί εmτάξεως

κατοικούμενων ή οπωσδήποτε χρησιμοποιουμένων ακινήτων". Ο νέος νόμος

επεκτείνει την εφαρμΟ'Υή του μέτρου της επίταξης και σε ακίνητα που κατοικούνται ή

χρησιμοποιούνται από τους ιδιοκτήτες τους. Και σε αυτή την περίπτωση τα περί

αποζημιώσεως ρυθμίζονται ομοίως με τον προγενέστερο νόμο (Γκιζελή, 1984: 129).

Σε κάθε περίπτωση πάντως, το ύψος της αποζημίωσης που προέβλεπε το κράτος

για τους ιδιοκτήτες που θα παραχωρούσαν τμήμα της ιδιοκτησίας τους, δεν ήταν

ικανοποιητικό, με αποτέλεσμα ο αριθμός των κατοικιών που παραχωρήθηκαν να

είναι ιδιαίτερα μικρός. Επιπρόσθετα, όσοι ιδιοκτήτες επιθυμούσαν μπορούσαν να

απαλ/αγούν από την επίταξη αρκεί να πλήρωναν στο κράτος ποσό ανάλογο της

περιουσίας και της αξίας των κτιρίων που κατείχαν. με συνέπεια, και πάλι, το τελικό

προϊόν σε κατοικίες να είναι περιορισμένο (Πολύζος, 1984: 34).

Οι ανάγκες σε κατοικία, αυτή την πρώτη περίοδο της προσφυγικής

αποκατάστασης, ήταν τόσο μεγάλες. ώστε η επίταξη κάθε είδους ακινήτου.

κατοικούμενου και μη. αποτελούσε επιταιmκή ανάγκη. Η εφαρμογή του μέτρου

απέδειξε ότι τα αποτελέσματά του δεν ήταν σε καμία περίπτωση συγκρίσιμα με τα

αναμενόμενα. γεγονός που οδήγησε, μετέπειτα, την κυβέρνηση στην αναγνώριση της

ανάγκης για εκ νέου ΠροΥραμματισμό και τελικά στην ίδρυση του Ταμείου

Περίθαλψης Προσφύγων. Υπολογίζεται ότι μέχρι τα μέσα του 1923 είχαν εmταχθεί

στην Αθήνα, τον Πειραιά και τα περίχωρα 188 σπίτια με 544 δωμάτια, 83 απο&ήκες.
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16 εργοστάσια, 9 μαγαζιά και 6 οικόπεδα, σε αντίθεση με την επαρχία, όπου το μέτρο

δεν εφαρμόστηκε (Πολύζος, 1984: 34-35)3

Εκτός, πάντως, από την περιορισμένη απήχηση της επίταξης, η οποία έπληπε

κυρίως την μεσαία και την εύπορη αστική τάξη (που στην πλειοψηφία της διέθετε

μεγάλες και άνετες κατοικίες), το μέτρο χωλαίνει και αλ/ού· προκαλεί, στην

πλειοψηφία των περιπτώσεων, κοινωνικές τριβές και διαμάχες. Η υποχρεωτική

συγκατοίκηση γηγενών και προσφύγων κάθε άλ/ο παρά ομαλή μπορεί να

χαρακτηριστεί. Οι γηγενείς χάνουν την προσωπική τους ζωή, την ιδιωτικότητα τους,

ενώ ταυτό'ΧΡονα τίθεται ζήτημα ηθών και ηθικών αξιών των προσφύγων. Ο

διαχωρισμός "εμείς και "αυτοί" δεν άργησε να προκύψει, με όλες τις δυσάρεστες

συνέπειες που προκύπτουν από μια τέτοια κατάσταση. Ωστόσο, πρέπει να αναφερθεί

ότι το μέτρο της επίταξης δεν προκάλεσε ανησυχία στους γηγενείς, όσον αφορά στην

ΙCΥριότητα της ιδιοκτησίας, διότι έθιγε μόνο τη χρήση τ/ς (Γκιζελή, 1984: 131).

Να σημειωθεί, επίσης, πως με τη λογική ότι η επίταξη χρησιμοποιήθηκε για την

προσωρινή εγκατάσταση των προσφύγων, η κυβέρνηση πέτυχε, αφενός, να

καθησυχάσει τους γηγενείς για την προσωρινότητα του μέτρου και, αφετέρου, να

πείσει τους πρόσφυγες να κάνουν υπομονή και να δείξουν κατανόηση γιατί τα

προβλήματα που αναγκάζονται να υποστούν θα έχουν ημερομηνία λήξης.

Με τον τρόπο αυτό, κατά την περίοδο της επείγουσας ανάγκης για την

εξασφάλιση στέγης για τους πρόσφυγες, το μέτρο της επίταξης διευκόλυνε την άμεση

εξεύρεση κατοικίας χωρίς να θίξει τα δικαιώματα ιδιοκτησίας των γηγενών, ατυχώς,

όμως, σε εξαιρετικά περιορισμένο βαθμό.

2.3 Η ίδρυση και το έργο του Ταμείου Περίθαλψης Προσφύγων.

Η επίταξη των ακινήτων, όπως έγινε προφανές εκ των αποτελεσμάτων της

εφαρμογής της, δεν απέδωσε τους αναμενόμενους καρπούς. Η περίθαλψη και

αποκατάσταση των προσφύγων έπρεπε να αντιμετωπιστεί άμεσα και με δραστικότερα

μέτρα. Υπό αυτές τις συνθήκες, στις 3 Νοεμβρίου του 1922, ιδρύεται, όπως

προαναφέρθηκε, με το νομοθετικό διάταγμα "Περί συστάσεως Ταμείου

Περιθάλψεως Προσφύγων", το Ταμείο Περίθαλψης Προσφύγων (ΤΠΠ), αυτόνομος

3 Η Β. Γκιζελή αναφέρει ότι επιτάχΟηκαν περίπου 8.000 κενά ακίνητα, χωρίς όμως να προσδιορίζει

μέχρι πότε.
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ΟΡΎανισμός με μορφή Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) και έδρα την

Αθήνα.

Στο καταστατικό τ/ς ίδρυσής του καθορίζεται η συμμετοχή υψηλόβαθμων

κυβερνητικών στελεχών στη διοίκησή του. Πιο συγκεκριμένα, το άρθρο 3 ορίζει ότι

το Συμβούλιό του απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη (Γκιζελή, 1984: 133):

Ι. Το Γενικό γραμματέα Υγιεινής, Πρόνοιας και Αντιλήψεως.

2. Το Γενικό Διευθυντή του Δημόσιου Λογιστικού.

3. Το Διευθυντή τ/ς Αστικής Αποκατάστασης των Προσφύγων.

4. Το Διευθυντή της Υ1Π1ρεσίας Εποικισμού του ΥπουΡΎείου ΓεωΡΎίας.

5. Έναν από τους διευθυντές του ΥπουΡΎείου Συγκοινωνιών, οριζόμενο από τον

αντίστοιχο υπουΡΎό.

6. Τον πρόεδρο του Εμπορικού Εmμελητηρίου Αθηνών.

7. Δύο αντιπροσώπους προσφυγικών ΟΡΎανώσεων, διοριζόμενους με βασtλΙKό

διάταγμα.

8. Τρεις ιδιώτες διοριζόμενους με βασιλικό διάταγμα, μετά από πρόταση του

ΥπουΡΎού Πρόνοιας και Αντιλήψεως.

Με την τροπολογία της 18'" Οκτωβρίου Ι 923, καθορίζεται ότι το ΤΠΠ θα

λειτουργεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Περιθάλψεως, το οποίο θα

εκπροσωπείται στο συμβούλιο του Ταμείου από ανώτερο υπάλληλο του υπουργείου,

τον Επίτροπο, ο οποίος έχει δικαίωμα συμμετοχής στις συνεδριάσεις, όχι, όμως, και

δικαίωμα ψήφου (Γκιζελή, 1984: 134). Πρόεδρος του Ταμείου ορίστηκε ο

μεγαλοεπιχεφηματίας και πρόεδρος του Εμπορικού Επιμελητηρίου τ/ς Αθήνας,

Επαμεινώνδας Χαρίλαος' (Πολύζος, 1984: 36, και Morgenthau, 1994: 150). Με άλλο

άρθρο της ίδιας τροπολογίας, παρέχεται η δυνατότητα στην κυβέρνηση να ορίσει

τριμελή εκτελεστική επιτροπή, η οποία θα έχει τη δικαιοδοσία να λαμβάνει

αποφάσεις, να εκτελεί εΡΎασίες και να εγκρίνει τον προϋπολογισμό του ΤΠΠ, «χωρίς

άλλες διατυπώσεις», όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Χαρίλαος (Morgenthau, 1994:

123).

Οι πόροι του ιδρύματος ιcαθoρίστηKαν, αρχικά, από το άρθρο 1 του νομοθετικού

διατάγματος ιδρύσεως του Ταμείου το οποίο συγκεκριμένα αναφέρει: «[Το Ταμείο]

έχει σκοπό την διαχείρισιν και διάθεσιν των εξ' εράνων, κληρονομιών, δωρεών και

4 Προtiπήρξε υπουρΥός ΕπισιτισμοίΙ στην κυβέρνηση του Σπυρίδωνα Λάμπρου.
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κληροδοτημάτων προς περίθαλψιν εν γένει και εγκατάστασιν των προσφύγων

διατεθειμένων χρημάτων και ειδών.)) Αργότερα, στην τροπολογία του 1923,

συμπεριλαμβάνονται στους πόρους του Ταμείου εmχορηγήσεις από το κράτος καθώς

και τα έσοδα από την ενοικίαση των κατοικιών του στους πρόσφιryες (ΓΙCΙΖελή, 1984:

134-135).

Οι επιχορηγήσεις του κράτους δίνονται με την μορφή δανείου5 , ενώ τα έσοδά του

ενισχύονται με την επιβολή πρόσθετων φόρων σε είδη όπως, ο καπνός, η εξαγωγή

προϊόντων από τ/ Λέσβο ΙCΛΠ. 6 Με τον τρόπο αυτό, το βάρος τ/ς περίθαλψης και

εγκατάστασης των προσφύγων επωμίζεται. έμμεσα. το σύνολο του πληθυσμού της

χώρας, γηγενείς και πρόσφιryες. Παράλληλα, σε ό,η αφορά στη σιryKέντρωση

χρημάτων από τα ενοίκια, δεν υπάρχουν στοιχεία που να αΠOδεικvύoυν ότι οι

πρόσφυγες πλήρωσαν για την οικία που τους παραχωρήθηκε από το Ταμείο, για την

προσωρινή στέγαση τους (Γκιζελή, 1984: 134-136 και Πολύζυς, 1984: 36)" εικάζεται

ότι. υπό τ/ν πίεση mθανών μελλοντικών κοινωνικών και πολιτικών αναταραχών. οι

εν λόγω κατοικίες παραχωρήθηκαν από το Ταμείο δωρεάν. Τελικά, το ποσό που

διαχειρίστηκε το Ταμείο, μέχρι την διάλυση του, ήταν της τάξης των 360.000.000

δρχ. (Πολύζος, 1984: 36).

Πρέπει να αναφερθεί στο σημείο αυτό, ότι το συμβούλιο του ΤΠΠ,

συνεκτιμώντας το μέγεθος του έργου που είχε να επιτελέσει, καθώς και το επείγον

της κατάστασης, αποφασίζει να διαθέσει τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν από την

ιδιωτική συνεισφορά (δωρεές, εράνους, κληροδοτήματα κλπ.) για την αγορά

φαρμακευτικού υλικού, σκεπασμάτων. ρούχων, τροφίμων κ.α. Αντίθετα, τα χρήματα

που συγκεντρώθηκαν από τη κρατική εmχορήγηση χρησιμοποιήθηκαν εξολοκλήρου

για την αστική αποκατάσταση των προσφύγων' την ευθύνη της αγροτικής

αποκατάστασης ανέλαβε το Υπουργείο Γεωργίας. Τέλος, να επισημανθεί ότι το

Ταμείο ανέλαβε όλα τα έξοδα για τη μεταφορά και τ/ διάθεση των δωρεών, που

προσέφεραν οι ξένες φιλανθρωπικές εταιρείες' (Morgenthau, 1994: 125, 127).

Με τα δεδομένα αυτά, ξεκίνησε το έργο του το Ταμείο, το οποίο

δραστηριοποιήθηκε σε όλη τ/ν Ελλάδα. Τα αρχικά ξύλινα παραπήγματα και

'Δόθηκαν επιχ:ορηΥήσεις UΨΟuς 293.644.321δρχ.
6 Μέσω των 9όρων συ'YΙCΕVΤρώθηΙCαν 6S.264.188δρχ.

1 Η Πανελλήνια Επιτροπή Εράνων παιχιχ.ώρησε αρχικά 4.072.74 Ι δρχ. ιcαl, σε δε6tερη φάση, το ποσό

των S.896.2S9δρχ. (Γ1(ιζελή, 1984: 134).
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συγκροτήματα σκηνών καταλαμβάνουν οποιοδήποτε ελεύθερο χώρο στ/ν πόλη

(Πολύζος, 1984: 36).

Τα πρώτα οργανωμένα έργα υλοποιήθηκαν στο Βύρωνα και τον Ταύρο"'. σε

εκτάσεις που είτε ανήκαν στο δημόσιο είτε είχαν ήδη απαJJ.oτριωθεί, αν και το

Ταμείο έδειχνε σαφή προτίμηση προς περιοχές που είχαν ήδη κατοικηθεί από

πρόσφυγες. οι οποίοι είχαν έρθει στην χώρα πριν το 1922, όπως η Κοκκινιά

(Πολύζος, 1984: 39). Οι πρώτοι οικισμοί αρχίζουν να διαμορφώνονται· ξεκινούν

έργα στην Καισαριανή, τ/ Ν. Ιωνία. τα Σφαγεία. το Βύρωνα και την Κοκκινιά, με

κύριο και μοναδικό μέλημα πι γρήγορη στέγαση κατά το δυνατόν μεγαλύτερου

αριθμού προσφύγων (Κωνσταντινοπούλου, 1985: 136).

Πρέπει εδώ να τονιστεί, ότι το Ταμείο επικεντρώνεται στην επιλογή των τύπων

και του τρόπου κατασκευής των κατοικιών. χωρίς να λαμβάνει υπόψη πιν έλλειψη

υποδομών ύδρεοοης, αποχέτευσης, ηλεκτρισμού και γενικότερα των συνθηκών που

θα συντελούσαν στην στοιχειωδώς ικανοποιητική διαβίωση των κατοίκων. Η

παντελής έλ/.ειψη μέριμνας για τ/ν δημιουργία των απαραίτ/των υποδομών τονίζεται

και από τη Γκιζελή: «Τα έργα αρχίζουν από την επιφάνεια και τελειώνουν στ/ στέγη

του oιΙCΉματoς» (ΓΚlζελή, 1984: 136).

Σε ό,τι αφορά στους τύπους των οικημάτων που κατασκεύασε το Ταμείο, τα

περιορισμένα χρηματικά ποσά που διέθετε σε συνδυασμό με τον μεΥάλο αριθμό των

προσφύγων, που καλούνταν να στεγάσει, οδηγούσε αναγκαστικά στις ακόλουθες

επιλογές α) ελαχιστοποίηση των παρεχόμενων ανέσεων και διαστάσεων της

κατοικίας και β) τυποποίηση των στοιχείων της κατοικίας, ώστε να έχει το μικρότερο

δυνατό κόστος κατασκευής (Κωνσταντινοπούλου, 1985: 136).

Τα είδη των κτιρίων παρουσιάζουν μεγάλες διαφοροποιήσεις, από τα πρώτα

ξύλινα παραπήγματα ως τις τελικές πλίνθινες κατοικίες. Πάντως, οι ξύλινες

κατασκευές χρησιμοποιήθηκαν κατά κόρον από το Ταμείο, καθώς, αφενός,

αποτελούσαν την οικονομικότερη λύση και, αφετέρου. οι πρόσφυγες είχαν ήδη

ενστερνιστεί πι ζωή μέσα σε ξύλινες Kατασκ:εuές, αφού τα περισσότερα οικήματα

στη Τουρκία ήταν ξύλινα. Ωστόσο. βασικό μειονέκτημά τους αποτελεί το μικρό

μΈΥεθος και η συνεχής συντήρηση που απαιτούσαν (Γκιζελή, 1984: 138-139).

8 Ο Ε. XαpD..aoς αναφέρει (στο Morgenthau, 1994: 127) ότι η πρώτη ΟρΥανωμένη πρoσn:άθεια ΈΥινε

στο Πι;ryιφάτι, όπου οι μόνψες προσφυΥικές Kατoιιdες ΠΟ1) κατασκειιάστηΚα/! από το Ταμείο

ΣUΝoδεότηKαν από έρΎα Ίmoδoμής, καθώς και κοινωφελείς και KOινόXΡηστouς Xώρouς.
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Οι πλίνθινες κατασκευές, που έπονται χρονικά των ξύλινων, είχαν τη δυνατότητα

να παρέχουν υψηλότερης ποιότητας στέγης στους πρόσφυγες. Ωστόσο, η ποιοτικά

καλύτερη στέγη θα ήταν υλοποιήσιμη, με τον περιορισμό ότι θα ικανοποιούνταν

ορισμένες βασικές προυποθέσεις, όπως η εξασφάλιση καλής ποιότητας αργίλου, η

θεμελίωση των σπιτιών, η σκεπή με κεραμίδι και το εξωτερικό επίχρισμα, ώστε να

προστατεύονται από τις εκάστοτε καιρικές συνθήκες (Γκιζελή, 1984: 139). Σε

αντίθεση, όμως, με τα προλεχθέντα και υπό την πίεση της ανάγκης γρήγορης

εγκατάστασης των προσφύγων, οι ποιοτικές παράμετροι είτε δεν ελήφθησαν υπόψη

είτε, ακόμα και στις περιπτώσεις όπου υπήρχε η σχετική βούληση, δεν ήταν εύκολο

να ελεγχθεί η ποιότητα των υλικών ή η τήρηση των δεσμεύσεων των εργολάβων.

Να επισημανθεί στο σημείο αυτό ότι το κράτος, προκειμένου να διευκολύνει το

Ταμείο και να το απαλλάξει από τις γραφειοκρατικές διαδικασίες, του είχε

παραχωρήσει, με νομοθετικό διάταγμα, δικαίωμα οικοδόμησης κατοικιών εκτός

Σχεδίου Πόλεως, καθώς επίσης και απαλλαγής από την υποβολή αρχιτεκτονικών και

κατασκευαστικών σχεδίων στο Γραφείο Πολεοδομίας Αθηνών (Γκιζελή, 1984: 207

και Λεοντίδου, 1989: 248). Η κατασκευή των οικισμών ανετίθετο στους εργολάβους

μετά από δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με ενσφράγιστες προσφορές. Ο Χαρίλαος,

στην αποτίμηση του έργου του, ως προέδρου του Ταμείου, αναφέρει ότι «...στη

σύναψη των συμβολαίων για την κατασκευή των μετέπειτα οικισμών προσπαθήσαμε

πάντα να προτιμούμε όσους παρείχαν τα μεγαλύτερα εχέγγυα, όταν βέβαια οι

τελευταίοι πρόσφεραν εξίσου ικανοποιητικές με τους άλλους τιμές» (Morgenthau,

1994: 131). Η προαναφερθείσα δήλωση θέτει σημαντικούς προβληματισμούς σχετικά

με το ποιες ήταν οι τελικές επιλογές, όταν σημαντικές αποκλίσεις τιμών συνοδευόταν

και από ανάλογες διαφοροποιήσεις ως προς την εγκυρότητα του εργολάβου.

Ως το τέλος της δραστηριότητας του, το Μάιο του 19259, το ΤΠΠ είχε παραδώσει

4.000 ολοκληρωμένα οικήματα με 9.283 δωμάτια και 2.500 ημιτελή κτίρια με 5.990

δωμάτια (Γκιζελή, 1984: 136). Εκτιμάται ότι το Π1Π και το Υπ. Πρόνοιας (το οποίο

δραστηριοποιήθηκε, αρχικά, παράλληλα με το Ταμείο αΜ.ά και μετά τη διάλυση του)

κατασκεύασαν 22.337 κατοικίες στο σύνολο της χώρας, ως το 1925 (ΚτΕ, 1997: 133

και Λεοντίδου, 1989: 204). Τα παραπάνω στοιχεία διαφοροποιούνται σε σχέση με

όσα αναφέρει ο Πολύζος, ο οποίος υποστηρίζει ότι Ταμείο και Υπ. Πρόνοιας

9 Σύμφωνα με την εκδοχή του Morgenthau, η οποία αποκλίνει από όλλες μαρτυρίες, το ΤΠΠ
διαλύθηκε στις 31 O~ωβρίoυ 1923 (Morgenthau, 1994: 122).
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κατασκεύασαν 33.647 κατοικίες (Πολύζος, 1984: 40)" στα παραπάνω οικήματα

πιθανόν να έχει συνυπολογισθεί και κάθε είδος παραπήγματος που είχε στηθεΙ

Ειδικά, για την περίπτωση της Αθήνας, το 1925 καταγράφηκαν 75.245 προσφυγικές

οικογένειες, από τις οποίες το 12,4% είχε αποκατασταθεί από το ΤΠΠ (Λεοντίδου,

1989: 215). Τα τελευταία παραπήγματα του Ταμείου εκκαθαρίστηκαν, πολύ

αργότερα, 40 χρόνια μετά την άφιξη των προσφύγων.

Το Ταμείο, λοιπόν, με τους οικονομικούς πόρους και τα μέσα που είχε στη

διάθεση του και διαμορφώνοντας την πολιτική του στα πλαίσια εξεύρεσης

προσωρινής στέγης για τους πρόσφυγες, κατάφερε να στεγάσει, κάτω από τις όποιες

δυσκολίες είχε να αντιμετωπίσει, χιλιάδες πρόσφυγες, καθώς και να σώσει από τον

υποσιτισμό και τις ασθένειες ακόμα περισσότερους. Αν και του ασκήθηκε δριμεία

κριτική τόσο για τη βρα-χυπρόθεσμηβάση, στην οποία έθεσε, εξ'αρχής, το ζήτημα της

προσφυγικής αποκατάστασης όσο και για τις κακοτεχνίες των οικημάτων του, την

έλλειψη υποδομών και τις κακές συνθήκες υγιεινής των οικισμών του, αυτό κατάφερε

να ανταποκριθεί σχετικά ικανοποιητικά στις πρώτες ανάγκες στέγασης των

προσφύγων, αν ληφθούν υπόψη οι οικονομικές και πολιτικές συνθήκες που

επικρατούσαν στη χώρα, καθώς και η έλλειψη εμπειρίας για την ανάληψη ενός

τέτοιου μεγέθους εγχειρήματος. Το έργο του αποτελεί την πρώτη εφαρμογή διακριτής

πολιτικήςγια την κοινωνική κατοικία στην Ελλάδα.

Πάντως θα ήταν σκόπιμο να επισημανθεί, ολοκληρώνοντας, ότι, παρόλο που το

καταστατικό ίδρυσης του Ταμείου καθόριζε ότι η λειτουργία του δεν υπαγόταν στα

πλαίσια της κυβερνητικήςπολιτικής, αλ/.ά ότι αποτελούσε ανεξάρτητο οργανισμό με

μορφή ΝΠΔΔ, γεγονός που θα του προσέδιδε μεγαλύτερη ευχέρεια κινήσεων καθώς

και απεμπλοκή από τη γραφειοκρατία του κρατικού μηχανισμού, η ύπαρξη

υψηλόβαθμων κυβερνητικών στελεχών στο διοικητικό του συμβούλιο κάθε άλλο

παρά αυτό εξασφάλιζε (Γκιζελή, 1984: 133). Επίσης, αν και προβλεπόταν από το

καταστατικό η συμμετοχή εκπροσώπων του προσφυγικού πληθυσμού στο διοικητικό

του συμβούλιο, αυτή, αφενός, ήταν μικρή και, αφετέρου, υπολειπόταν εμπειρίας και

ισχύος, ώστε να μπορεί να κατευθύνει και να «ελέγχευ, τις εκάστοτε επιλογές του

Ταμείου.
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2.4 Η παράλληλη δράση του Υπουργείου Υγιεινής Προνοίας και

Αντιλήψεως.

Όπως προαναφέρθηκε, ταυτόχρονα με το Ταμείο δραστηριοποιείται και το

Υπουργείο Πρόνοιας. Πιο συγκεκριμένα, μετά την έλευση των πρώτων προσφύγων

και υπό το κλίμα της Ύενικότερης αναταραχής που επικρατεί, ιδρύεται από την

κυβέρνηση, με τον Ν. 2882/16.7.1922, το Υπουργείο Υγιεινής Πρόνοιας και

Αντιλήψεως, το οποίο και τίθεται σε λειτουργία με τα Νομοθετικά ΔιατάΎματα τ/ς

13'" Δεκεμβρίου 1922 και τ/ς 2'" lουνίου 1923 (όπως τροποποιήθηκαν με το

διάταγμα τ/ς 6'" lουλίου 1925) (Γκιζελή, 1984: 216).

Το Υπουργείο Πρόνοιας ιδρύει το 1927, με το Ν.Δ. της 14
ης

Ιουλίου, τ/ν

Υπηρεσία Διαχειρίσεως Αστικών Προσφυγικών Συνοικισμών (ΥΔΑΠΣ). Η γΔΑΠΣ,

η οποία λειτούργησε σε συνεργασία με την ΕΑΠ, ανέλαβε την ολοκλήρωση

τμήματος των ημιτελών οικισμών του ΤΠΠ αλλά και νέες κατασκευές, όπως τα

"Γερμανικά" στον οικισμό της KOKΙCΙνιάς. Οι κατοικίες της χαρακτηρίστηκαν

κατώτερης ποιότ/τας σε σύγκριση με αυτές τ/ς ΕΑΠ (Γκιζελή, 1984: 210). Η

ΥΔΑΠΣ κατασκεύασε 600 κατοικίες συνολικού κόστους 55.000.00Οδρχ., ως το τέλος

της δεκαετίας του '30 (Πολύζος, 1984: 39).

Μετά το 1930, η κρατική δραστηριότητα στον τομέα αποκατάστασης των

προσφύγων, η οποία είχε ατονήσει κατά τη περίοδο λειτουργίας της ΕΑΠ,

επανέρχεται στο προσκήνιο πιο έντονα και συστηματικά. Το στεγαστικό σύστημα

που εφάρμοσε το Υπ. Πρόνοιας ήταν συνδυασμός (Κωνσταντινοπούλου, 1985: 137):

α) Κατασκευής νέων συνοικισμών από μονώροφες κατοικίες ή πολυκατοικίες, με

μειωμένους ρυθμούςlΟ (κατά τον Παπαϊωάwου οι πρώτες προσφυγικές πολυκατοικίες

χτίζονται μετά το 1934 (Παπαϊωάννου, 1975: 20)).

β) Χορήγησης οικοπέδου με ή χωρίς δάνειοΙι, για οικοδόμηση κατοικίας με

πρωτοβουλία και ευθύνη του πρόσφυγα, και δωρεάν παροχή οικοδομικής άδειας και

τεχνικής επίβλεψης.

Υ) Σύστασης συνεταιρισμών, στους οποίους παραχώρησε οικόπεδα και οικοδομικά

δάνεια.

16 Στην Αθήνα χτίστηκαν 9 πoλυαιcτoικίες στη ΚΟ1ΟΟ.νιά και στο ΔραΥούτι καθώς και στον ΑΥ. ΙΩΆwΗ
Ρέντη, στη Καισαριανή, στους ΑΥ. ΑναρΥύΡους και στον Πειραιά (BασιλLloυ αναφ. στο Λεοντίδου,

1984, 233).
ΙΙ ΤΟ ύψος του εκδιδόμενου δανείου ΙCΥμαινόταν μεταξύ 30.000 και 50.000 δρχ. (Πολίιζος, Ι 974: 71).
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Να σημειωθεί, ολοκληρώνοντας, όπ το Υπ. Πρόνοιας έκτισε 36.500 κατοικίεςΙ2

περίπου στους οικισμούς Ν. Σμύρνης, Ν. Φιλαδέλφειας, Ν. Καλλίπολης, Ν.

Ερυθραίας και Αιγάλεω Αθήνας, στον Άναυρο Βόλου και στο Βυζάντιο

Θεσσαλονίκης (Πολύζος, 1984: 39). Πρέπει να τονιστεί ότι, λΙΥΥω της mώχευσης της

Ελλάδας (το 1932) και της διεθνούς οικονομικής κρίσης, οι παραπάνω κατοικίες

κατασκευάστηκαν την περίοδο 1930-1932 και κυρίως μετά το 193413.

2.5 Η ίδρυση και το έργο της Επιτροπής Αποκατάστασης

Προσφύγων: Η νέα φάση της προσφυγικής αποκατάστασης

2.5.1 Η διοll<l]τική οργάνωση της ΕΑΠ

Όπως προαναφέρθηκε στην ενότητα 2.1, το «Πρωτόκολλον, αφορόν εις την

αποκατάστασιν των εν Ελλάδι προσφύγων και εις την προς τούτο ίδρυσιν Επιτροπής

Αποκαταστάσεως Προσφύγων», συνοδευόμενο από το «Κατασταπκόν της Επιτροπής

Αποκαταστάσεως Προσφύγων}}, εγκρίθηκε στη Γενεύη από το συμβούλιο της ΚτΕ

και υπογράφθηκε από τα μέλη του και τον εκπρόσωπο της ελληνικής κυβέρνησης,

στις 29 Σεmεμβρίουτου 1923 (Γκιζελή, 1984: 155-156).

Η διοίκησή της (βλέπε Παράρτημα, σελ.207) ανατέθηκε σε τέσσερα μέλη, εκ των

οποίων τα δύο διορίζονται από την ελληνική κυβέρνηση, ύστερα από σύμφωνη

γνώμη του Συμβουλίου της ΚτΕ, το τρίτο διορίζεται από το Συμβούλιο και το τέταρτο

υπάγεται στη δικαιοδοσία των ΗΠΑ και αναλαμβάνει την προεδρία της Επιτροπής.

Στην κορυφή της ιεραρχίας βρίσκεται το Διοικηπκό Συμβούλιο, το οποίο διοικεί τις

υπηρεσίες της κεντρικής έδρας της Επιτροπής, υπηρεσίες που είναι εγκατεστημένες

στην πρωτεύουσα και αποτελούνται από τρεις διευθύνσεις: α) οικονομική, β) ασπκή

και γ) αγροπκή. Οι «Διευθύνσεις Εποικισμού}} ασκούν το έργο της Επιτροπής στην

επαρχία και υποδιαιρούνται σε Περιφέρειες, που ονομάζονται «Γραφεία

Εποικισμού», και τα οποία, με τη σειρά τους, διαιρούνται σε «επιμελητείες» και

«επιστασίες» (Γκιζελή, 1984: 156, 162).

12 Τα οικήματα που κατασκεύασε το Υπ. Πρόνοιας αρχικά παραχωρούνταν δωρεάν στους πρόσφυγες,

ενώ αργότερα εφαρμόστηκε σύστημα πωλήσεων (Γκιζελή, 1984: 253).
13 Σε Αθήνα και Πειραιά κατασκευάστηκαν 2.218 μονοκατοικίες και 1.057 διαμερίσματα σε

πολυκατοικίες χαμηλού κόστους, την περίοδο 1934·36 (Βασιλείου αναφ. στο Λεοντίδου, Ι 984: 231).
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Η Emtpoπή Αποκατάστασης Προσφύγων θα αποτελεί ανεξάρτητο οργανισμό,

που θα συνεργάζεται με τις διοικητικές και εκτελεστικές ελληνικές αρχές, θα

διαθέτει, όμως, πλήρη νομική αυτονομία. Παράλληλα, θα λογοδοτεί για τις

δραστηριότητές της με τριμηνιαίες εκθέσεις, τις οποίες θα διαβιβάζει στην ελληνική

κυβέρνηση και στο Συμβούλιο τ/ς ΚτΕ. Αποστολή της είναι η ε'Υκατάσταση των

προσφύγων στ/ν πόλη ή στην ύπαιθρο και η παροχή σ'αυτoUς μιας παραΎα/Ύικής_~

απασχόλησης (αγροτικής ή άλλης) και, για το σκοπό αυτό, θα αξιοποιήσει κεφάλαια

που θα τεθούν στη διάθεσή της, καθώς και Ύαίες που θα της παράσχει η κυβέρνηση

(Γιcιζελή, 1984: 156).

Η λειτουργία της ΕΑΠ αρχίζει, ουσιαστικά, από τη Θεσσαλονίκη, στις 11

Νοεμβρίου 1923, και λίγο αργότερα η έδρα της εγκαθίσταται στην Αθήνα. Στελέχη

της Εmτροπής επισκέπτονται τη Γενική Διεύθυνση Εποικισμού της Μακεδονίας και

επιθεωρούν την οργάνωση και την πορεία του έργου της πρoσφUΓικής

αποκατάστασης, πριν η ΕΑΠ αναλάβει τη σχετική ευθύνη. Εκτός από τον κραπκό

μηχανισμό εποικισμού της Μακεδονίας, η ΕΑΠ επιθεωρεί και αΡKετoUς οικισμούς,

όπου έχουν ήδη ε'Υκατασταθεί πρόσφUΓες, και ερευνά τη διανομή οικοδομήσιμων

υλικών, σπόρων και αΎροτικών εφοδίων, αλλά και την ανέγερση KαΤOΙΙCΙών δίπλα στα

άθλια ΠΡOσφUΓΙKά παραπήγματα. Ανάλογες επαφές έχει, αμέσως μετά, και στην

Αθήνα, με Υπουργεία που σχετίζονται με το πρόβλημα της αποκατάστασης

(Γεωργίας, Εξωτερικών και Οικονομικών). Αποτέλεσμα αυτών των επαφών είναι η

ψήφιση, από την ελληνική κυβέρνηση, του Ν.Δ. της 17
ης

Δεκεμβρίου του 1923, το

οποίο εξασφάλιζε νομική υπόσταση και κατοχύρωση στη λειτουργία της ΕΑΠ, όπως

όριζε το άρθρο 1 του Πρωτοκόλλου της Γενεύης (Πελαγίδης, 1997: 230).

2.5.2 Οι πόροι της ΕΑΠ

Τα κεφάλαια που διαθέτει η ΕΑΠ για την έναρξη των δραστηριοτήτων τ/ς

ομαδοποιούνται, κατ' αρχήν, σε δύο κατ/Ύορίες, αφενός, στο προϊόν του πρώτου και

του δεύτερου εξωτερικού δανείου, Ύια τα οποία έΥινε λόγος Προ-Υενέστερα, και

αφετέρου, στα εδάφη που της παραχώρησε η κυβέρνηση' ένα τρίτο κεφάλαιο θα

προστεθεί λίγο αργότερα. το οποίο συνίσταται στις ετήσιες δόσεις που θα

καταβάλλουν οι ίδιοι οι πρόσφUΓες, προς εξόφληση των χρεών τους.

Το συνολικό προϊόν του πρώτου εξωτερικού δανείου επρόκειτο να καταβληθεί

στην Emτpoπή για την αξιοποίησή του στο έΡΎΟ της αποκατάστασης των προσφύγων.
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Έτσι, ένα πραγματικό ποσό 9.970.016 στερλινών τίθεται στη διάθεσή της, με την

έκδοση του δανείου το Δεκέμβριο του 1924. Στο διάστημα μεταξύ της ίδρυσής της

και της έκδοσης του δανείου και προκειμένου η Επιτροπή να είναι σε θέση να

ξεκινήσει άμεσα τα ΠΡοΥράμματα προσφυγικής αποκατάστασης, λαμβάνει μια

προκαταβολή 1.000.000 στερλινών εκ μέρους της Τράπεζας της Αγγλίας, το

Νοέμβριο του 1923, ποσό το οποίο εκπίπτει από το αρχικό ύψος του δανείου. Ένα

δεύτερο ποσό 1.000.000 στερλινών προκαταβλήθηκε από την Τρόπεζα της Αγγλίας,

το Μάιο του 1924, και ένα τρίτο 1.000.000 στερλινών από την Εθνική Τράπεζα

Ελλάδος, τον Ιούλιο του 1924. Με τον τρόπο αυτό, καλύπτεται οικονομικά η πρώτη

περίοδος των δραστηριοτήτων της Επιτροπής, η οποία διαρκεί μέχρι τΟ 1927

(Γκτζελή, 1984: 181-182 και ΚτΕ, 1926: 160).

Να σημειωθεί, ότι η ΕΑΠ χΡηmμοποίησε το 11% του ποσού του πρώτου αυτού

δανείου για την αστική αποκατάσταση και το 89%, για τον αγροτικό εποικισμό.

Παράλληλα, το 35% του τελευταίου διοχετεύθηκε στην κατασκευή και επισκευή

κατοικιών, το 44% σε γενικές προμήθειες (σπόροι, ζώα και προκαταβολές σε ρευστό)

και το υπόλοιπο σε έργα υποδομής -κυρίως οδοποιίας- και σε διοικητικά έξοδα.

Γεωγραφικά, 78% των συνολικών δαπανών κατευθύνθηκαν στη Μακεδονία, 6% στη

Θράκη και 16% στην Παλιά Ελλάδα, την·Ηπεφο και τα νησιά (Πολύζος, 1984: 17).

Παρ' όλες τις εγγυήσεις, το ποσό του πρώτου αυτού δανείου αποδείχθηκε

ανεπαρκές για τις ανάγκες αποκατάστασης των προσφύγων. Τα σχετικά κονδύλια

σχεδόν εξαντλήθηκαν μέχρι τις αρχές του 1927, εκτός από ένα ποσό 500.000

στερλινών, που προοριζόταν για απρόβλεπτες ανάγκες. Για το λόγο αυτό, μέχρι να

εκδοθεί το δεύτερο εξωτερικό δάνειο, η ΕΑΠ ακολουθεί τακτική συντήρησης και

απλής συμπλήρωσης των εκτελούμενων έργων. Παράλληλα, καταστρώνονται

προσωρινοί προϋπολογισμοί για την αγροτική και αστική αποκατάσταση και

αντιμετωπίζονται τρέχουσες ανάγκες, με κονδύλια που χορηγεί η κυβέρνηση, ως

προκαταβολές έναντι δανείων και ως συμπληρωματικές πιστώσεις (Πελαγίδης, 1997:

234 ).

Το Φεβρουάριο του 1928 εκδίδεται, όπως έχει προαναφερθεί, το δεύτερο διεθνές

δάνειο (τριμερές), το ποσό του οποίου, προστιθέμενο σε ένα αμερικανικό δάνειο που

παραχωρήθηκε λίγο αργότερα, οδηγεί σε ένα συνολικό άθροισμα 9.000.000

στερλινών, 1/3 εκ των οποίων διατίθεται για την προσφυγική αποκατάσταση. Έτm, η

ΕΑΠ συνεχίζει τις δραστηριότητές της στον αγροτικό και αστικό τομέα, περιορίζεται,

όμως, και πάλι στην ολοκλήρωση των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη, 'λhγω του
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χαμηλού ύψους των προαναφερθέντων πόρων (Γκιζελή, 1984: 254-255 και Πολύζος,

1984: 17).

Το 1930, όταν η ΕΑΠ διαλυόταν, υπολογίστηκε ότι της είχαν διατεθεί 13.735.000

στερλίνες (5 δισ. δρχ.), εξ' ενός συνόλου 8,6 δισ. δρχ., ποσό που συνιστά τη

συνολική οικονομική επιβάρυνση για την εν γένει περίθαλψη και αποκατάσταση των

προσφύγων - χωρίς να υπολογίζονται οι αποζημιώσεις σε μετρητά και οι ομολογίες,

ούτε η αξία των δημόσιων εκτάσεων που παραχωρήθηκαν ή απαλλοτριώθηκαν. Αν

από τα 5 δια. δρχ., που διετέθησαν, αφαιρεθεί ένα μικρό υπόλοιπο που υπήρχε

διαθέσιμο εκείνη τ/ χρονολογία, πρσΙCΎπτει ένα σύνολο 4,6 δια. δρχ., που

διοχετεύθηκανστο έργο της πρoσφιryιΚ'ήςαποκατάστασης.Η αναλογία, με την οποία

αυτά τα χρημαηκά ποσά δαπανήθηκαν στον αγροτικό εποικισμό και στην αστική

αποκατάσταση (70% 100\ 30% αντίστοιχα), καθιστά προφανές το βάρος που

αποδόθηκε στην αποκατάσταση των αγροτών προσφύγων (Πολύζος, 1984: 30).

2.5.3 Η έΥγεια ιδιοκτησία της ΕΑΠ

Τα χρηματικά ποσά, που τέθηκαν στη διάθεση της ΕΑΠ, δε θα ήταν δυνατό να

επαρκέσουν για την περάτωση του έργου της προσφυγικής αποκατάστασης. Μία

άμεση διευθέτηση του ζητήματος της απαιτούμενης, για το σκοπό αυτό, έγγειας

ιδιοκτησίας θεωρήθηκε εξ' αρχής απαραίτητη.

Πράγματι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Πρωτόκολλο της Γενεύης, η ελληνική

κυβέρνηση αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκχωρήσει στην ΕΠΙΤΡ0ml, με τίτλους

πλήρους κυριότητας, έκταση γης όχι μικρότερη από 500.000 Ha (5.000.000

στρέμματα)14. Η παραπάνω έκταση θα αξιοποιούνταν με δύο τρόπους: α) ως

καλλιεργήσιμη γη και χώρος εγκατάστασης των προσφύγων, συμβάλλοντας στη

μόνιμη αποκατάστασή τους, υπό συνθήκες οικονομικής αυτάρκειας και β) ως ακίνητη

περιουσία, που θα αποτελούσε εγγύηση για το προσφυγικό δάνειο, το οποίο

επρόκειτο να διαχειριστεί η ΕΑΠ. Ο διπός αυτός χαρακτήρας επέβαλλε στην

Επιτροπή δύο αντίστοιχα καθήκοντα, αφενός, να διαθέτει τα ποσά και τις εκτάσεις

που κατέχει κατά τον mo αποτελεσματικό τρόπο, για την αποκατάσταση των

I~ Το άρθρο 2 του Πρωτοκόλλου, οχετ1Κά με το ζήτημα αυτό διευκριν(ζι:ι : «Η Ελληνική Κυβέρνηmς

αναλαμβανει να εκχωρήση προς την ΕΠ1τροπήν Αποκαταστάσεως Πρooφίryων και επί τίτλω απολύτου

κυριότητος δια ΤOuς εν τω ΚατασταΤ1Κώ της Επιτροπής ΠΡOβλεπoμένoUς σKOΠoUς, γαίας εκτασεως

ουχl ελάσσονος των 500.000 εκταρlων, εγκρινομένας υπό της Επιτροπής ως KαταλλήλOUς δια τouς

εψημένOUς σKOΠoUς ως προς τε την ποιότητα και την τοποθεσίαν.» (Γκιζελή, 1984: 183).
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προσφύγων σε παραγωγική εργασία και, αφετέρου, να βεβαιώνει ότι οι εγγυήσεις,

που προβλέπονται από το Πρωτόκολλο της Γενεύης, θα έχουν πλήρη κάλυψη,

σύμφωνα με τους σχετικούς όρους· επομένως, οι τρέχουσες δαπάνες θα καθορίζονται

κατά τρόπο που να εξασφαλίζεται η τελική εξόφληση του δανείου (Γκιζελή, 1984:

182-183 και Πελαγίδης, 1997: 229).

Πράγματι, το κράτος συμμορφώνεται προς τις υποχρεώσεις του και παραχωρεί

στην Επιτροπή, μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου 1926, συνολική έκταση 7.356.735

στρεμμάτων (εκ των οποίων τα 4.701.543 είναι καλλιεργήσιμα και τα 2.655.192

χέρσα), που θα ανέλθουν σε 7.409.600 στρέμματα, στις 31 ΜαΤου του 1927, και θα

φθάσουν τα 8.390.000 στρέμματα, το Δεκέμβριο του 1928. Αυτό το σύνολο της

ακίνητης περιουσίας, το μεγαλύτερο ποσοστό της οποίας (όπως φαίνεται και στον

πίνακα που ακολουθεί) βρίσκεται στη Μακεδονία και τη Θράκη, όπου θα στρέφονταν

και η κύρια προσπάθεια εποικισμού, θα αποτελέσει τη βάση για την αποκατάσταση

των αγροτών προσφύγων και τον εποικισμό της υπαίθρου. Να σημειωθεί, ότι η

Επιτροπή θα διαχειρίζεται τις γαίες αυτές, κατέχοντας την πλήρη κυριότητά τους,

μέχρι τη στιγμή που οι δικαιούχοι πρόσφυγες τακτοποιήσουν τα χρέη τους, έχοντας

εξοφλήσει και την αξία του κλήρου που τους αναλογεί, οπότε και ο εν λόγω κλήρος

τους μεταβιβάζεται οριστικά (Γκιζελή, 1984: 183-184 και ΚτΕ, 1997: 37).

Πίνακας Α 2.1: Γεωγραφική κατανομή γαιών που παραχωρήθηκαν (από το κράτος

στην ΕΑΠ) νια την αΎΟΟΤΙ :iι αποκατάσταση

Περιοχές Καλλιεργήσιμα Σύνολο (Ηα) % καλλιεργήσιμα

εποικισιιού εδάφη ΙΗα)

Μακεδονία 335.007 548.786 61,05
Θοάκπ 125.051 226.01 9 55,33
Ήπειρος 4.460 8.084 55,17
Koήτn & Λήμνος 10.757 19.910 54,03
Παλαιά Ελλάδα 28.263 36.246 77,98
Σύνολο 503.538 839.045 60,01
Πηγη. Μπαλτας, 2002.15

Οι εκτάσεις αυτές κατατάσσονται, ανάλογα με την προέλευσή τους, στις

ακόλουθεςκατηγορίες: α) εκτάσειςπου ανήκαν στο δημόσιο τομέα (746.646 στρ.), β)

εκτάσεις που εγκαταλείφθηκαν μετά την ανταλλαγή (κυρίως από τους Τούρκους

«ανταλλάξιμους» και, επιπρόσθετα, από τους Βούλγαρους μετανάστες)· στην

κατηγορία αυτή υπάγεται η συντριπτική πλειοψηφία των παραχωρηθεισών γαιών
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(5.264.181στρ.)ΙΟ-", Ύ) ιδιωτικές έγΥειες ιδιοκτησίες από απαλλοτρίωση ή επίταξη (ή

σε μερικές περιπτώσεις από αγορά) (802.470 σφ.), δ) εκτάσεις από ενοικίαση

(141.410 στρ.) και ε) εκτάσεις οποιασδήποτε προέλευσης (392.028 στΡ.)Ι7 (Γκιζελή,

1984: 184 και ΚτΕ, 1997: 38).

Παράλληλα, στην ιδιοκτησία της ΕΑΠ συμπεριλαμβάνεται ακίνητη περιουσία, η

οποία προορίζεται για την αστική αποκατάσταση. Πρόκειται για εκτάσεις που το

κράτος παραχωρεί σττιν ΕmτΡΟπή, για την οικοδόμηση των αστικών συνΟΙΏσμών,

τόσο στην πρωτεύουσα όσο και στις επαρχιακές πόλεις.

Αρκετές εξ' αυτών προέρχονται από απαλλοτριώσεις, τις οποίες ανέλαβε να

πραγματοποιήσει το κράτοςΙ8, σε αντίθεση με την πρωτοβουλία τ/ς εmλoγής και τ/ς

μεταβίβασης των γηπέδων στους δικαιούχους, την οποία λαμβάνει η ΕΑΠ, σε

συνεΡΎασία, βέβαια, με την κυβέρνηση. Έτσι, η δημόσια διοίκηση επιφορτίζεται με

τις διαπρα:Υματεύσεις με τους ιδιοκτήτες, ενώ η διαδικασία, με την οποία αυτή η

ακίνητη περιουσία θα μεταβιβαστεί στους πρόσφυγες. αποτελεί αποκλειστική ευθύνη

της Επιτροπής. α σημειωθεί εδώ, ότι η μεταβίβαση των γαιών από το κράτος στην

Επιτροπή δεν ήταν πάντα εύκολη υπόθεση-πολλές φορές η σχεπκή διαδικασία

1$ Για την απρόσκοπτη υλοποίηση του προγράμματος της Επιτροπής, υπογράφεται η Σύμβαση της 301'ις

ΙανOUΑρίOυ ]925, μεταξύ ΕΑΠ και ελληνικής κυβέρνησης η οποία θέτει τις βάσεις της ορθής

uλοποίησης του Πρωτοκόλλοu, αναφορικά με το μεγάλο ζήτημα της παραχώρησης των

μουσουλμανικών κτημάτων στην πρώτη' καθορίζει με ακρίβεια τις ευθύνες των δύο συμβαλλόμενων

φορέων και συγκροτεί ειδικό Μικτό Συμβούλιο, από εκπροσώπους του κράτους, των προσφύγων και

της ΕΑΠ, αλλά και τοπικές επιτροπές, για τη ρύθμιση των διαφορών, που ενδέχεται να προκύψουν

μεταξύ γηγενών και προσφύγων. Puθμίζει, ακόμη, ζητήματα προσωπικού της ΕΑΠ και τρόπους

αποτελεσματικής διανομής των κτημάτων στους πρόσφυγες (Πελαγίδης, 1997: 233·234)
16 Η μεταβίβαση των ανταλλάξιμων μουσουλμανικών ακινήτων, από το κράτος στην Επιτροπή, δεν

ήταν εύκολη. Κι αυτό, διότι σε πολλά μικτα χωριά οι μοuσοuλμανικές περιουσίες κατελήφθησαν de
facto από ντόπιους Έλληνες, μόλις τις εγκατέλειψαν οι ιδιοκτήτες τους. Σε άλλες περιπτώσεις, και

κυρίως στη Μακεδονία, τα εν λόγω ακίνητα ήταν από καφό νοικιασμένα σε ντόπιους Έλληνες και ο

μουσουλμάνος ιδιοκτήτης τους ήταν απών. Ήταν, λοιπόν, πολύ δύσκολο να αποβληθεί ο Έλληνας

ενοικιαστής από εκτάσεις τις οποίες εκμεταλλευόταν ολόκληρες γενιές, προκειμένου να

εγκατασταθούν σε αυτές προσφυγικές οικογένειες. Τέλος, σε περιοχές της Ηπείρου και της

Μακεδονίας μετά την προσάρτησή τους στην Ελλάδα (1913), πολλά μουσουλμανικά χωράφια

διεκδικούνταν από αυτ6χθονες, οι οποίοι κατάφεραν να τα αγοράσουν από τους ιδιοκτήτες τους που

έφειryαν, σε εξαφετικά χαμηλές τιμές, με ιδιωτικά ΈΥΥραφα ή προφορικές συμφωνίες που, αν και είχαν

κριθεί παράνομες, δύσκολα καταρΥούνταν, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις ακτημόνων μικροκαλλιερΥητών

(ΠελαΥίδης, 1997: 246·247).
11 Με βάση μία ανάλογη κατάταξη του Πολίιζου, η προέλευση των παραχωρηθέντων γαιών και η

έκταση καθεμιάς, σιιΥκριτικά με τη συνολική παραχωρηθείσα έκταση, φαίνονται ακολούθως: α)

τουρκικά και βουλγαρικά ανταλλάξιμα (70,6%), β) τουρκικά μη ανταλλάξιμα, ιφατικά, ξένων

υπηκόων, διάφορα (18%) και γ) από απαλλοτριώσεις- επιτάξεις (11 ,4%) (Πολίιζος,Ι984: 23).
•1 Να σημειωθεί εδώ, ότι οι σιιντσΥματικές διατάξεις που ρύθμιζαν την απαλλοτρίωση αστικών

ακινήτων ήταν ασαφείς, με αποτέ4σμα, μετά την απαλλοτρίωση, οι ΠΡΟηΥουμενοι ιδιοκτήτες ή, σε

μερικές περιπτώσεις, οι ίδιες οι κυβερνητικές αρχές, να κινουν την ανάκλησή της. Υπήρχαν, έτσι,

περιπτώσεις όπου, ενώ είχε ουσιαστικά oλoκληρωΘεi, από την ΕΑΠ, η οικοδόμηση ενός σuνoιιι:ισμoίι

σε απαλλοτριωμένη περιor"ή, αKOλoUΘoίισε η ανΏCΛηση της απαλλοτρίωσης, με συνέπεια διακοπή των

έργων και οικονομική ζημlα της Επιτροπής (Λεoντiδoυ, 1989: 232).

39



προσέκρουε σε εμπόδια, όπως η έλλειψη κτηματολογίου, οι δυσκολίες οριοθέτησης ή

και περίφραξης των εΙCΤάσεων και, επιπλέον, η απουσία, σε πάρα πολλές περιπτώσεις,

τίτλων ιδιοκτησίας (Γκιζελή, 1984: 184-188).

Πρέπει, τέλος, να αναφερθεί ότι ανάμεσα στις παραχωρηθείσεςαστικές εκτάσεις

εμφανίζονται και οι τέσσερις μεγάλοι συνοικισμοί τ/ς περιφέρειας τ/ς πρωτεύουσας,

όπου βρίσκονται οι εγκαταστάσεις του Ταμείου Περίθαλψης Προσφύγων, οι οποίες

περνούν στην κυριότητα της Επιτροπής, μετά από ειδική συμφωνία με τ/ν

κυβέρνηση. Αργότερα, οι εκτάσεις αυτές θα επεΙCΤαθOύν, χωρίς δυσκολίες έγκρισης

από την κυβέρνηση. Παράλληλα, σπιν ΕΑΠ παραχωρούνται και οι λοιπές κατοικίες

που είχαν κατασκευαστείπροσωρινάαπό το ΤΠΠ (Γκιζελή, 1984: 184-185).

Η ΕΑΠ υπολόγισε, κατά προσέγγιση, την αξία των προαναφερθέντων αστικών

εκτάσεων και κατοικιών, η οποία ανερχόταν στο ύψος των Ι 40 εκατομμυρίων

δραχμώνπερίπου, κατανεμημένηστις εξής κατ/γορίες:

ΠίνακαςΑ 2.2: Αξία αστικών οικοπέδων και κατοικιών της ΕΑΠ

Πηγη:Γκιζελη, 1984: 185

Από μεταβίβαση Αξία οικοπέδων Αξία κατοικιών Σύνολο

από το ΤΠΠ
(δρχ.) (δρχ.) (δρχ.)

Αθήνα Πεφαιάς 23.961.727 87.320.072 11 1.28 Ι.799

Κεντρική Ελλάδα & 1.713.851 3.966.090 5.679.941
νησιά

Μακεδονία 578.310 1.120.000 1.698.310

Μερικό Σύνολο 26.253.888 92.406.162 118.660.050

Αλλης προέλευσης

Κεντρική Ελλάδα & 4.030.650 4.030.650
νησιά

Μακεδονία 7.594.370 7.594.370

Θράκη 11.420.370 11.420.370

Μερικό Σύνολο 23.045.390 23.045.390

Σύνολο 49.299.278 92.406.162 141.705.440
.

2.5.4 Η ΕΑΠ στο έργο της προσφυγικής αποκατάστασης

Ξεκινώντας το έργο της, που συνίσταται στ/ν εφαρμογή των διατάξεων της

Σύμβασης ανταλλαγής και την προς τούτο ορθολογική χρησιμοποίηση των σχετικών
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δανείων, η Επιτροπή, αφενός, έχει πλήρη επίγνωση της ενυπάρχουσας πολιτικής και

κοινωνικής διάστασης του προσφυγικού ζητήματος και, εν γένει, της συνθετότητας

και της μεγάλης εμβέλειας του εγχειρήματος της αποκατάστασης και, αφετέρου,

διαγιγνώσκει την ανάγκη απόδοσης συνολικού, οριστικού και αμετάκλητου

χαρακτήρα στην αποκατάσταση αυτή.

Οι επιλογές της ΕΑΠ αποκρυσταλλώνονται στην εγκατάλειψη των

προηγούμενων προσωρινών και βεβιασμένων λύσεων και στη διαμόρφωση μιας

πολιτικής οριστικής αποκατάστασης. Είναι γεγονός ότι η οριστική αποκατάσταση

προξενεί ανησυχία τόσο στους πρόσφυγες, που φοβούνται ότι κάτι τέτοιο θα

αποκόψει τους δεσμούς τους με τον γενέτειρά τους και το παρελθόν τους, όσο και

στους ντόπιους. για τους οποίους ο οριστικός χαρακτήρας αντιστοιχεί σε

διαγραφόμενη απειλή για τα προνόμιά τους, προς όφελος των προσφύγων· ωστόσο,

αποτελεί πεποίθηση της Επιτροπής ότι η προσωρινή στέγαση δε συνιστά παρά

στοιχειώδη, μόνο, προσπάθεια περίθαλψης, που μακροπρόθεσμα μπορεί να είναι

επιζήμια σε όλους τους τομείς της ιδιωτικής και δημόσιας ζωής, και ότι η πραγματική

κοινωνικο-οικονομική ενσωμάτωση των προσφύγων, στην Ελλάδα, θα αρχίσει και θα

προωθηθεί μόνο από τη στιγμή που η οριστική αποκατάσταση αποτελέσει ουσιαστικό

στόχο των δυνάμεων που κατέχουν την εξουσία (Γκιζελή, 1984: 162-164).

Παράλληλα, η Επιτροπή διατυπώνει ξεκάθαρα την αντίληψη ότι το προσφυγικό

πρόβλημα δε συνίσταται αποκλειστικά και μόνο στη στέγαση των θυμάτων, αλλά και

στην προρρηθείσα αφομοίωση του προσφυγικού κοινωνικού συνόλου από την

ελληνική κοινωνία, γεγονός που δε μπορεί να πραγματωθεί, παρά μόνο μέσα από την

κατοικία και την εργασία. Το τελευταίο αυτό σημείο διαφαίνεται, άλλωστε, στα

κείμενα της Επιτροπής, όπου γίνονται συχνές αναφορές στη άμεση σχέση μεταξύ της

αποκατάστασης, ιδιαίτερα των αστών προσφύγων, και της συμμετοχής τους στην

παραγωγή, σε εθνική κλίμακα· επισημαίνεται, μάλιστα, η ουσιαστική διαφορά που

υπάρχει ανάμεσα στην οριστική αποκατάσταση ενός αγρότη και σε εκείνη ενός αστού

πρόσφυγα, καθώς ο πρώτος θεωρείται αποκατεστημένος αν του παραχωρηθεί μια...
έκταση γης/μέσα για την καλλιέργειά της και μια κατοικία, ενώ ο δεύτερος πρέπει,

πριν απ' όλα, να έχει τη δυνατότητα να ασκεί το επάγγελμά του, οπότε και η κατοικία

που θα του παραχωρηθεί πρέπει να συναρτάται άμεσα με την κάλυψη της

προϋπόθεσης αυτής (Γκιζελή, 1984: 164-165).

Ίσως ο σύνθετος χαρακτήρας του προβλήματος αυτού να ήταν ένας από τους

βασικούς λόγους που η ΕΑΠ εξέφρασε", επιφυλάξεις της ως προς το να αναλάβει
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την αποκατάσταση των αστών προσφύγωνl9 . Στην πραγματικότητα, η αστική

αποκατάσταση δεν παρουσιάζεται, από την αρχή, ανάμεσα στα θέματα με τα οποία

προτίθεται να ασχοληθεί άμεσα η Επιτροπή και το αντίστοιχο πρόγραμμά της είναι

αυστηρά περιορισμένο. Τοποθετεί την αστική αποκατάσταση σε δεύτερη μοίρα και

στρέφει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον της στην αγροτική αποκατάσταση. Επιπρόσθετα,

δε φαίνεται διατεθειμένη να αναλάβει την αποκατάσταση των αστών προσφύγων σε

οποιοδήποτε μέρος της χώρας αδιακρίτως και, ακόμη και στις περιπτώσεις της

Αθήνας, του Πεφαιά και της Θεσσαλονίκης, παρουσιάζεται επιφυλακτική για την

ικανότητα των πόλεων αυτών να υποδεχθούν ένα τόσο μεγάλο αριθμό προσφύγων σε

μόνιμη βάση, λαμβανομένων υπόψη, μεταξύ των άλλων, των υπαρχουσών υποδομών,

της εξεύρεσης των απαιτούμενων εκτάσεων γης, αλλά και των γενικότερων

οικονομικών συνθηκών που επικρατούν στη χώρα.

Μολαταύτα, σταδιακά δείχνει να απαλλάσσεται από τις αναστολές της και

διάφορα προγράμματα κατασκευών συντάσσονται και υλοποιούνται' η Επιτροπή θα

δημιουργήσει οικισμούς μέσα στο αθηνα"ίκό λεκανοπέδιο και σε πολλές άλλες

ελληνικές πόλεις και θα στεγάσει ένα μεγάλο αριθμό αστών προσφύγων. Ωστόσο, αν

και συγκατατίθεται να συμπεριλάβει στις αρμοδιότητές της την αστική

αποκατάσταση (και, τελικά, εξελίσσεται σε οργανισμό που θα συνδεθεί περισσότερο

από οιονδήποτε άλλο με το ζήτημα της εγκατάστασης των αστών), μετά από ένα

είδος σιωπηρής συμφωνίας με το κράτος, αναλαμβάνει εντέλει μόνο την ευθύνη για

την παροχή κατοικίας, Οι υπόλοιπες λειτουργίες, οι αναγκαίες για μια ολοκληρωμένη

και ουσιαστική αποκατάσταση -εργασία, εκπαίδευση, θρησκεία, ψυχαγωγία

παραμένουν ευσεβείς πόθοι και η Επιτροπή, επικαλούμενη την έλλειψη πόρων, καλεί

το κράτος να επωμισθεί τις ευθύνες που του αναλογούν (Γκιζελή, 1984: 167-172),

Πάντως, ανεξάρτητα από το μέγεθος του έργου που επρόκειτο να

πραγματοποιηθεί σε κάθε τομέα, η ΕΑΠ ξεκινά αποφασίζοντας να κατανείμει το εν

'λόγω έργο σε δύο ομάδες, στο «αστικό προσφυγικό στοιχείω} και στο «αγροτικό

προσφυγικό στοιχείο)), ανάλογα με την περιοχή προέλευσής τους" η συγκρότηση του

κυρίως σώματος της Επιτροπής σε Τμήμα Αστικής Αποκαταστάσεως και Τμήμα

Αγροτικής Αποκαταστάσεως, αποτελεί τη διοικητική έκφραση της επιλογής αυτής

(Γκιζελή, 1984: 178).

19 Ο ουσιαστικός, ωστόσο, λόγος, στον οποίο οφείλονται οι δισταγμοί αυτοί της ΕΑΠ, φαίνεται να έχει

τη βάση του στις αποκλίσεις των αντιλήψεων -σχετικά με τον οριστικό χαρακτήρα του ζητήματος- της

άρχουσας τάξης και των κοινωνικών κατηγοριών που την αποτελούν"
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Θα πρέπει εδώ, πριν την αναλυτική παρουσίαση του έργου της Επιτροπής, σε

καθένα από τους αντίστοιχους των παραπάνω τμημάτων τομείς, να σημειωθεί, ότι η

ΕΑΠ ξεκινά το έργο της, έχοντας, ως μια από τις πρώτες της μέριμνες, τη διάγνωση

του μεγέθους του αντικειμένου της. Τα πρώτα στατιστικά δεδομένα για τον αριθμό

των προσφύγων δεν είναι ακριβή· η απογραφή που πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο

του 1923 για τους πρόσφυγες τοποθετεί τον αριθμό τους στα 847.931 άτομα, αριθμός

που, εκ των πραγμάτων, απέχει από την πραγμαηκότητα για μία σειρά από λόΥουςΙΟ.

Η Επιτροπή. λοι,τόν, αναλαμβάνει τα καθήκοντά της. χωρίς να γνωρίζει την ακριβή

έκταση του αντικειμένου της και δεχόμενη, επίσημα. ως σημείο εκκίνησης τον

αριθμό των 800.000 ατόμων. αριθμό που και αυτή εκτιμά ως πολύ χαμηλότερο του

πραγματικού. Η ίδια αναλαμβάνει τη διενέργεια μιας α.ίογραφής των προσφύγων. το

1927, παρόλα αυτά όμως. θα έχει στη διάθεσή της την πραγματική αριθμητική

έκταση του προσφυγικού πληθυσμού μόνο αργότερα. με την πρώτη γενική απογραφή

του πληθυσμού της χώρας μετά τη μικρασιατική καταστροφή, που πραγματοποίησε

το κράτος στις 15 Μαίου 1928 (Γκιζελή, 1984: 173-174).

2.5.4.] Η αγροτική αποκατάσταση

2.5.4.1.1 Η διανομή του κλήρου

Η πρώτη φάση της αγροτικής αποκατάστασης συνίσταται στη συγκέντρωση ενός

ικανού αριθμού οικογενειών, με στόχο τον εντοπισμό κατάλληλης περιοχής για την

εγκατάστασή τους. Η αδυναμία, σε αρκετές περιπτώσεις, της Επιτροπής να

κατευθύνει τους πρόσφυγες βάσει κάποιου γενικού και συμφωνημένου σχεδίου, λόγω

του επείγοντος αλλά και του μεγέθους του εγχειρήματος, ανημετωπίζεται συχνά με

την περιόδευση εκπροσώπων των ίδιων των προσφύγων σε διάφορες περιοχές, με

δαπάνη της Επιτροπής, μέχρι να εντοπίσουν την κατάλληλη γη για την ομάδα τους.

Μετά την επιλογή. υποβάλλεται σχετική αίτηση στο Υπουργείο Γεωργίας προς

ΈΥκριση' για την εκτίμηση τ/ς καταλληλότητας της τοποθεσίας, που προτείνεται για

ίδρυση οικισμού, συνυπολογίζεται μια σειρά παραγόντων. μεταξύ των οποίων

συγκαταλέγονται οι υγιεινολογικές συνθήκες, η προσπέλαση. η δυνατότητα

20 Πολλοί από τους ((ανtαλ/άξιμoUζ» δεν ήλθαν στην Ελλόδα με ης «πομπές» που ΟP"fάνωσε το

ιφό:τος, αλλά: έφτασαν, σε μικρές ή μη-άλες ομάδες, με δικά τους μέσα. αποκλειόμενοι από κάθε

απσΥρα9ή. Eπιπλtoν, και άλλοι μετανό:στες, (από την Τουριάα, τη ΒουλΎαρία και τη Ρωσία) έPXOνtαι

να προστεθούν στον αρχικό αριθμό, Ύη-ονός το οποίο, σε ΣUΝδoo.σμό με τις αλλεπάλληλες εσωτερικές

μετακινήσεις, ατομικές ή ομαδικές δυσχεραίνουν οποιαδήποτε προσπάθεια απΟ'Υραφής.
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υδροδότησης, οι ιδιαιτερότητες των νέων κατοίκων κλπ. Σε περίπτωση αποδοχής της

αίτησης, προσδιορίζεται η αναγκαία έκταση, το είδος της αγροπκής εκμετάλλευσης

και, γενικά, οι ανάγκες του υπό ίδρυση οικισμού. Τελικά, υπογράφεται σχετικό

πρακτικό για την παραλαβή της γης, μεταξύ των εκπροσώπων της ομάδας και

εκπροσώπου της κυβέρνησης, και η έκταση παραδίδεται στους δικαιούχους (χωρίς

τοπογράφηση κοι με το σύνορά τ/ς σημειωμένα κοτά πpooέrfιση). Βέβαια, εδώ

πρέπει να αναφερθεί όπ η ορθολογική επιλογή της προς εποικισμό περιοχής πolliς

φορές δεν ήταν εφικτή· ο μεγάλος όγκος των προσφύγων σε συνδυασμό με τον

περιορισμένο, δεδομένων των αναγκών, αριθμό κατάλληλου τεχνικού προσωπικού,

αλλά και η απουσία τεχνικών πληροφοριών για τις διαπθέμενες περιοχές, οδηγούσαν,

συχνά, σε λανθασμένες εmλoγές (ΚτΕ, 1997: 43-45, 68).

Σκόmμο είναι να σημειωθεί εδώ, ότι από τους 1.957 συνοικισμούς, όπου η ΕΑΠ

εγκατέστησε τους αγρότες πρόσφυγες, 943 ήταν παλιά εγκατελειμμένα χωριά, 424

ήταν νέοι οικισμοί και 540 ήταν νέοι οικισμοί δίπλα σε χωριά γηγενών. Emwov,

ένας σημαντικός αριθμός αυτών των οικισμών, 254 συγκεκριμένα, χωροθετήθηκαν

στο ορεινό τμήμα της Ροδόπης και τ/ς Πίνδου, κοντά στα βουλγαρικά και

γιουγκοσλαβικά σύνορα, 12 στην ευρύτερη περιοχή της Καστοριάς, 31 στης

Έδεσσας, 23 σ' αυτή του Κιλκίς, 112 στ/ς Δράμας κλπ. Η ορεινή αυτή χωροθέτ/ση

εντάχθηκε στα πλαίσια μια πολιτικής επίτευξης μεγαλύτερης εθνικής ομοιογένειας

των ακριτικών πληθυσμών, είχε, ωστόσο, αρνητικές συνέπειες, συμβάλλοντας στην

εγκατάλειψη της υπαίθρου και επιταχύνοντας τη διαδικασία της αστικοποίησης, όπως

θα αναφερθεί πιο αναλυnκά αργότερα (Πολύζος, 1984: 29-30).

Ένα άλλο πρόβλημα, που τέθηκε εξ' αρχής, αφορούσε στη διανομή των γαιών σε

συνάρτηση με τ/ν προσπάθεια δημιουργίας ομοιογενών (αναφορικά με την

προέλευση των οικιστών) κοινοτήτων, κατά τα προβλεπόμενα στο νομοθετικό

διάταγμα της 17.12.1923, το οποίο καθόριζε τα του εποικισμού και σύμφωνα με το

οποίο δικαίωμα εγκατάστασης σε εδάφη που θα τους παραχωρούνταν, θα είχαν μόνο

κοινότητες με κατοχυρωμένη συγκρότ/ση. Επιχειρήθηκε, μάλιστα, η ανασυγκρότηση

των προσφυγικών κοινοτήτων κατά τη σύνθεση με την οποία υφίσταντο στη Μ.

Ασία, χωρίς όμως επιτυχία, αφού τελικά οι περισσότερες κοινότητες συγκροτούνταν

από πρόσφυγες κάθε προέλευσης και μόνο λίγες είχαν ομοιογενή σύνθεση (ΚτΕ,

1997: 44 και Πολύζος, 1984: 24).

Παράλληλα, η Επιτροπή καλείται, με την έναρξη του έργου της, να αντιμετωπίσει

τα προβλήματα που προκύπτουν, ως απότοκος της έλλειψης Κ'Π]ματολογίου·
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συγκρούσεις ανακύπτουν μεταξύ των δικαιούχων προσφύγων και μικρών

αυτοχθόνων καλλιεργητών, οι οποίοι, συνήθως, δεν έχουν τίτλους ιδιοκτησίας, αλλά

αξιοποιούν τις εΥκατελειμμένες οθωμανικές εκτάσεις, στη βάση ιδιωτικών

συμβολαίων ή προφορικών συμφωνιών. Οι τελευταίοι θεωρούνται, ως ένα βαθμό,

αδικημένοι, καθώς δε μπορούν να αναγνωριστούν ως ιδιοκτήτες των σχετικών

εκτάσεων, αφού το κράτος, ήδη από το 1913, είχε απαγορεύσει δια νόμου κάθε

συμβολαιογραφική δικαιοπραξία επί μουσουλμανικής περιουσίας, χωρίς

προηγούμενη άδεια του Υπουργείου ΓεωΡΎίας, η οποία, ούτως ή άλλως, ήταν

δύσκολο να εγκριθεί" (ΚτΕ, 1997: 38-39 και Πολύζος, 1984: 25).

Ένα ιδιαίτερα κρίσιμο σημείο της αγροτικής αποκατάστασης αποτέλεσε, επίσης,

το μέγεθος του κλήρου που αντιστοιχούσε σε κάθε αγροτική οικογένεια, το οποίο

έπρεπε να είναι τέτοιο, ώστε η απόδοση από την εκμετάλλευσή του να μπορεί να

εξασφαλίσει τόσο την επιβίωση των μελών της οικογένειας όσο και την εξόφληση

των χρεών της. Το μέσο μέγεθος της παραχωρούμενης έκτασης ποικίλλει ως

συνάρτηση μιας σειράς παραγόντων' η συνολική διαθέσιμη έκταση, το μέγεθος της

δικαιούχου οικογένειας, αΧλ.ά και μεταβλητές που επηρεάζουν την αξία της γης, όπως

η γεωγραφική περιοχή, η φύση και η ποιότ/τα του εδάφους, το είδος τ/ς

καλλιέργειας, η υποδομή τ/ς ευρύτερης περιοχής, η απόσταση από κάποιο αστικό

κέντρο κλπ., προσδιορίζουν το μέγεθος του παραχωρούμενου, προς καλλιέργεια,

κλήρου". Να σημειωθεί ότι, παράλληλα, παραχωρείται και κάποια έκταση για τ/

βοσκή των ζώων (ΚτΕ, 1926: 45-47).

Μια συνολική θεώρηση των διανομών που πραγματοποιήθηκαν, καταδεικνύει

επιβεβαιώνει το υπαρκτό πρόβλημα τ/ς περιορισμένης έκτασης του Kλήρoυ'!~. Η

2! Πρόκειται για μια προσπάθεια της εJ.ληνΙKής Kυβtρνησης να αποτρέψει τη φυσική υφαρπαγή και

ιδιοποίηση ή τις παράνομες εκχωρήσεις των εκτεταμtνων μουσουλμανικών εκτάσεων, που είχαν

προσαρτηθεί στην Ελλάδα, από επιτήδειους που επωφελούνταν από τη σύγχυση που προκαλούσαν οι

μετοικεσίες, και, εν γένει, να εμποδίσει την εκμετάλλευση της γης, που ως αντικείμενο ανταλλαγής,

αποτελούσε κρατική περιουσία. Ωστόσο, το πρόβλημα υπήρξε αρκετά σύνθετο, καθώς δεν επρόκειτο

πάντα για περιπτώσειςσφετερισμού και, επομένως, ήταν δύσκολο και αντικοινωνικό να καταργηθούν

όλες αυτές οι πωλήσεις, ιδιαίτερα εκεί όπου οι αγορές έγιναν από μικροκαλλιεργητέςπου δεν είχαν

δική τους γη.

22 Ο μέσος κλήρος, για καλλιέργειες δημητριακών, ΚUμαίνεται από 20 ως 60 στρέμματα στη

Μακεδονία και τη Θράκη και από 35 ως 40 στρέμματα στην 'Ηπεφο. Για τα αμπέλια, ο μtσoς όρος

κυμαίνεται από Ι Ο ως 30 στρέμματα στη Μακεδονία και μόνο Ι ,5 ως 3 στρέμματα στην Κρήτη, μαζί

με ένα μικρό χωράφι ή ένα μικρό λαχανόκηπο ή μερικές ελιές. Η αξία των κλήρων αυτών, δείκτης πιο

κατατοπιστικός, κυμαινόταν από 25.000δρχ. σε ορισμένες περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας, για

ένα χωράφι με σιτάρι, μέχρι 80.000δρχ. για κλήρους με καλλιέργειες καπνών στην Ανατολική

Μακεδονία, ενώ έφτανε τις ΙΟΟ.ΟΟΟδρχ. για ένα κλήρο με αμπέλια στην Κρήτη (Πολύζος, 1984: 25).
23 Βάσει της γεωργικής απογραφής του 1929, σε κάθε αγροτική οικογένεια αναλογούσαν κατά μέσο

όρο 33 στρέμματα καλλιεργήσιμης γης (Πολύζος, 1984: 25).
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ανεπάρκεια αυτή μπορεί να αποδοθεί σε διάφορους λόγους. Αφενός, η αγροτική

μεταρρύθμιση που είχε προηγηθεί, έδωσε μεγάλες εκτάσεις γης σε γηγενείς αγρότες,

περιορίζοντας, κατά συνέπεια, τη διαθέmμη γη, αλ/.ά και την ποιότητα αυτής που θα

προοριζόταν για την αποκατάσταση των προσφύγων, από τη στιγμή που οι

αυτόχθονες, έχοντας λάβει πρώτοι τις διανομές τους, εξασφάλισαν τα μεγαλύτερα και

ευφορότερα τμήματα γης. Αφετέρου, σε πολλές περιπτώσεις, οι πρόσφυγες

εγκαταστάθηκαν σε εκτάσεις που εγκαταλείφθηκαν από λιγότερους σε αριθμό

«ανταλλάξιμους» μουσουλμάνους, με προφανή συνέπεια τον περιορισμό της

διαθέmμης προς διανομή γης. Ωστόσο, πέρα από αυτές τις παγιωμένες και

αναπόφευκτες καταστάσεις, θα μπορούσαν να εντοmστούν και αιτίες εκπορευόμενες

από τους ίδιους τους πρόσφυγες' μπορούν, για παράδειγμα, να αναφερθούν οι

διεκδικήσεις που προβάλλουν οι τελευταίοι και οι πιέσεις που συχνά ασκούν στις

υπηρεσίες της Επιτροπής, προκειμένου να εποικίσουν συγκεκριμένες περιοχές 

ΠΡOσελΙCΥόμενOΙ, λόγου χάρη, από την εύφορη γη - με αποτέλεσμα τον συνωστισμό

μεγάλου αριθμού προσφύγων εκεί και τη συνεπακόλουθη μείωση της έκτασης των

διανομών. Συχνά συμβαίνει, επίσης, ομάδες να καταλαμβάνουν αυθαίρετα μια

περιοχή, καθιστώντας μετά αδύνατη την ειαένωσή της, ή, σε άλλες περιπτώσεις, να

αναγκάζονται για διάφορους λόγους (π.χ. η ελονοσία), να εγκαταλείψουν την

καθορισμένη για την εγκατάστασή τους περιοχή και να μεταφέρονται σε άλλες,

ενδεχομένως ήδη κατειλημμένες ως ένα βαθμό. Ολα τα προηγούμενα συμβάλλουν,

προφανώς, στον υπερπληθυσμό ορισμένων περιοχών και, κατ' επέκταση, τον

περιορισμό της παραχωρούμενης έκτασης (ΚτΕ, 1926: 47-48). Πάντως, το πρόβλημα

της περιορισμένης έκτασης του κλήρου εmδεινώνεται και από τον κατακερματισμό

του σε πολλές μικρές επιφάνειες - κατά κανόνα πολύ απομακρυσμένες μεταξύ τους

και συχνά εκτός της κοινότητας, όπου είναι εγκατεστημένος ο αγρότης πρόσφυγας 

κατακερματισμός που το ισχύον κληρονομικό δίκαιο πολλαπλασιάζει, με την πάροδο

του χρόνου (Πολύζος, 1984 : 25).

Ολοκληρώνοντας και κάνοντας έναν απολογισμό του έργου της ΕΑΠ, ως

κεντρικού φορέα προγραμματισμού και υλοποίησης της αγροτικής αποκατάστασης

των προσφύγων, πρέπει να αναφερθεί, ότι μέχρι τον Ιούλιο του 1929, η Επιτροπή είχε

εγκαταστήσει 143.591 οικογένειες αγροτών προσφύγων με 570.156 μέλη σε 1.957

συνοικισμούς (από ένα σύνολο 145.758 εγκατεστημένων οικογενειών με 578.824

μέλη, σε 1.997 συνοικισμούς, αντίστοιχα), ενώ οι υπόλοιπες είχαν εγκατασταθεί με

μέριμνα του Υπουργείου Γεωργίας. Ο αριθμός τους ελάχιστα θα αυξηθεί μέσα στα
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επόμενα χρόνια, για να ανέλθει σε 167.079 προσφυγικές οικογένειες συνολικά,

εγκατεστημένες κυρίως στη Μακεδονία και τη Θράκη, περιοχές που αποτέλεσαν και

τις κύριες εστίες του εποιιασμού της υπαίθρου, συγκεντρώνοντας περίπου το 90%

των δικαιούχων(Πολύζος, 1984: 29-30).

2.5.4.1.2 Η αγροτική κατοικία

Πέραν του διανεμόμενου κλήρου, κάθε αγροτική προσφυγική οικογένεια

εφοδιάζεται, κατά περίπτωση, με ζωικό κεφάλαιο, ζωοτροφές, εργαλεία, σπόρους για

την πρώτη σπορά και με κάποιο χρηματικό ποσό, υπό μορφή δανείου. Το κυριότερο

όλων, όμως, είναι η παροχή κατοικίας ή η παρov) της δυνατότητας κατασκευής της

κατοικίας.

Πρέπει να επισημανθεί, καταρχήν, ότι η Επιτροπή δεν κλήθηκε να ανεγείρει

κατοικίες για όλους τους αγρότες πρόσφυγες, καθώς το κράτος της είχε παραχωρήσει

όλα τα αγροτικά σπίnα των ανταλλάξιμων πληθυσμών. Συγκεκριμένα, οι Τούρκοι

είχαν εγκαταλείψει 53.572 κατοικίες στη Μακεδονία, 3.352 στην Κρήτη και 500

περίπου στην ·Ηπειρο, τη Θεσσαλία και τη Λήμνο, ενώ στη Θράκη 8.060 κατοικίες

είχαν εγκαταλειφθεί από Βούλγαρους και Τούρκους «ανταλλάξιμου9> (ΚτΕ, 1926:

65). Να σημειωθεί, ότι για την εκτίμηση των κατοικιών αυτών συγκροτήθηκαν

ειδικές τεχνικές επιτροπές, οι οποίες άρχισαν τις εργασίες τους το Μάιο του 1927.

Μέχρι τις 11 Απριλίου 1928 είχε ολοκληρωθεί η εκτίμηση 29.527 εξ' αυτών και η

μέση αξία κάθε σπιτιού εκτιμήθηκε σε 33 λίρες Αγγλίας (1 Λ.Α.=35,447δρχ.)

(Πελαγίδης, 1997: 241).

Οι κατοικίες αυτές, στις περισσότερες περιπτώσεις, ήταν κακής κατασκευής και,

γενικά, ανθυγιεινές και είχαν υποστεί σημαντικές ζημιές κατά την περίοδο της

ανταλλαγής, καθώς οι ιδιοκτήτες τους πούλησαν ό,τι μπορούσαν και προέβησαν,

κάποιες φορές, σε καταστροφές, πριν αποχωρήσουν. Η Επιτροπή προχώρησε στην

επισκευή ορισμένου αριθμού, περίπου του 1/5 εξ' αυτών, ενώ πολλές μετετράπησαν

σε στάβλους. Παράλληλα, διαίρεσε σε διαμερίσματα παραθεριστικές επαύλεις και

μεγάλες κατοικίες, που ανήκαν σε μπέηδες της Ηπείρου, της Λήμνου και της Κρήτης,

για τη συστέγαση περισσότερων του ενός οικογενειών (ΚτΕ, 1926: 65-66).

Επειδή, ωστόσο, τα μουσουλμανικά και βουλγαρικά σπίτια δεν επαρκούσαν, η

Emtpoπή καλείται να καλύψει τις πρόσθετες ανάγκες με την κατασκευή νέων
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αγροτικών κατοικιών, έργο για το οποίο έχει να επιλέξει εκ των ακόλουθων

συστημάτων:

α) Ανάθεση της ανέγερσης των Kατoιιcιών σε μικρές τοπικές εταιρείες ή, όπου

είναι δυνατό, στους ίδιοης τους εγκατεστημένους, σε κάθε χωριό, πρόσφυγες και,

στην περίπτωση χρησιμοποίησης αΠOκλεισnKά προσφυγικού εΡΎατικού δυναμικού,

παροχή των απαραίτητων οικοδομικών ηλικών. καθώς και ενός χρηματικού ποσού

για τις αμοιβές χτιστών και μαραγκών. Οι πρόσφυγες θα απασχολούνται με πληρωμή,

ως εΡΎάτες, υπό τον fλεrι..o της τεχνικής ηπηρεσίας της Επιτροπής, ποη θα εmβλέπει

την ποιότητα και την ποσότητα της εκτελούμενης εΡΎασίας και θα επιδίδει

ΠPOKαταβoλtς, σε χρήμα ή είδος.

β) Ανάθεση τοη έΡΎοη σε εργολαβικές εταιρείες, που θα αναλαμβάνουν όλη την

εuθύνη της κατασκευής.

γ) Παροχή του απαραίτητου χρηματικού ποσού για την ανέγερση της κατοικίας,

υπό μορφή δανείου, σε κάθε προσφυγική αγροτική οικογένεια, η οποία ακολούθως

έχει την απoκλεισnκή ευθύνη της αΎοράς των υλικών και της διεξαΎωγής των

εΡΎασιών.

Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, και ιδιαίτερα στη Μακεδονία, επιλέχθηκε η

εφαρμογή τοη πρώτου τρόπου, αφού ήταν φθηνότερος και ανώτερος από άποψη

ποιότητας και επέτρεπε ταχύτερη περάτωση των εργασιών, παράγοντας ιδιαίτερης

βαρύτητας, αν ληφθεί ηπόψη ο άμεσος και επείγων χαρακτήρας των στεγαστικών

αναγκών. Παράλληλα, επέτρεπε προσαρμογές στις τοπικές συνθήκες και

ιδιαιτερότητες και παρείχε στους πρόσφυγες τη δυνατότητα να εργαστούν, δίνοντάς

τοης, με τον τρόπο αητό, το αίσθημα της ενεργού συμμετοχής στην KατασKεuή του

δικού τους σπιτιού και συμβάλλοντας στην οικονομική τους ενίσχι>ση. Ταητόχρονα,

ευνοούσε την ίδρυση μικρών βιομηχανιών, ασβεστοκάμινων, πλινθοποιείων,

κεραμοποιείων κλπ. και, εν γένει, την ανάπτυξη οικονομικής δραστηριότητας, με όλα

τα θετικά πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα, που η τελευταία συνεπάγεται. Αντίθετα,

η μέθοδος ανάθεσης του έργου σε ερΥολαβική εταιρεία, στις περισσότερες από τις

περιπτώσεις όπου εφαρμόστηκε., δεν υπήρξε ιδιαίτερα αποτελεσματική και, συχνά, οι

τεχνικές υπηρεσίες της Εmτροπής αναφέρουν κακοτεχνίες, εκ μέρους των

εργολάβων, που γίνονται αναΎΚασnκά αποδεκτές, υπό την πίεση των άμεσων

στεΥαστικών αναγκών των προσφύγων (ΚτΕ, 1926: 67-68 και Πελαγίδης, 1997: 238

239).
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Να σημειωθεί ότι, μέχρι το Φεβρουάριο του 1926, είχαν χορηγηθεί οικοδομικά

υλικά αξίας 200.000δρχ. και αντίστοιχα δάνεια ύψους 129.531.62Iδρχ. σε όλη τη

χώρα. Εξ' αυτών 89.750.116δρχ. δωχετεύθηκαν στη Μακεδονία, 11.349.252δρχ. στη

Θράκη και 28.432.253δρχ. κατευθύνθηκαν σε άλλες περιοχές (Πελαγίδης, 1997:

240).

•
Ανοικοδόμηση αγροτικού οικισμού

(Πηγή: Morgenthau, 1994: 112)

Σε ό,τι αφορά στους τύπους της αγροτικής προσφυγικής κατοικίας (βλέπε

παράρτημα, σελ. 210, 212), υιοθετείται αρχικά η ανεξάρτητη κατοικία 4 δωματίων,

που στεγάζει μία οικογένεια, καθώς και ο τύπος της διπλής κατοικίας 8 δωματίων, για

τη στέγαση δύο οικογενειών. Κατόπιν επικράτησε η ανεξάρτητη κατοικία 2

δωματίων. Πάντως, οι περισσότεροι τύποι κατοικιών περιλαμβάνουν στάβλους και

αποθήκες για διάφορα αγροτικά προϊόντα. Ιδιαίτερος τύπος προβλέπεται για την

στέγαση οικογενειών που ανήκουν σε ειδικές επαΥΥελματικές κατηγορίες (π.χ.

ψαράδες, σηροτρόφοι κλπ.). Επίσης, ιδιαίτερος τύπος κατοικίας χρησιμοποιείται και

για τους καΛλιεργητές καπνού, ώστε να υπάρχει η κατάλληλη υποδομή για το

στέγνωμα του προϊόντος. Είναι σκόπψο να σημειωθεί εδώ, ότι οι όποιες

διαφοροποιήσεις στον τύπο της αγροτικής προσφυγικής κατοικίας α,τοτελούν

συνάρτηση των τοπικών αναγκών, των χρηματικών ποσών που διατέθηκαν σε κάθε

περιοχή. καθώς και των κατά τόπους διαθέσιμων υλικών (ΚτΕ, 1926: 66·67 και

Πελαγίδης, 1997: 240).

Πρέπει να αναφερθεί ότι έγινε προσπάθεια ώστε να χρησιμοποιηθούν, κατά το

δυνατόν, εγχώρια οικοδομικά υλικά για το χτίσιμο των κατοικιών. Έτσι, τα
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περισσότερα σπ\ηα είχαν ξύλινο σκελετό και ήταν κτισμένα από πέτρα ή τούβλα, ενώ

άλλα χτίστηκαν με τσιμεντόλιθους ή πλίνθους από άργιλο και άχυρο. Οι 10.000

Kατoιιdες που κατασκευάστηκαν από ξένη εργολαβική εταιρεία
24

διέθεταν πέτρινα

θεμέλια, ξύλινο σκελετό και τοίχους από τούβλο. Κοινό χαραΙCΤΗρισΤΙKό της

πλειοψηφίας των αγΡοηκών προσφυγικών κατοικιών είναι η κεραμοσκεπή ενώ, σε

λίγες μόνο περιπτώσεις, τοποθετήθηκε κυματοειδής λαμαρίνα ή πισσόχαρτο (ΚτΕ,

1926: 67 και Πελαγiδης, Ι 997: 240).

Οι διαφοροποιήσεις στον τύπο των κατοικιών, στα οικοδομικά υλικά (αναφορικά

με την αξία τους και τις συνθήκες μεταφοράς τους), στο κόστος εργασίας

(εντοπίζεται μεγαλύτερο στην Αθήνα, τον Πειραιά και τις καπνοπαραγωΎ1κές

περιοχές) και στον KατασκευασnKό φορέα, αποτελούν τους κυριότερους παράγοντες

διακύμανσης του κόστους κατασκευής των αγροηκών προσφυγικών κατοικιών

(Πελαγiδης, 1997: 240). Με δεδομένες πς πpoαναφερθεlσες μεταβλητές, ως

συνάρτηση των οποίων διαμορφώνεται το κόστος μια νεόκτιστης κατοικίας, το

Τεχνικό Τμήμα της ΕΑΠ έδωσε δειγματοληπτικά ης παρακάτω πμές (αρχές 1926)

(ΚτΕ, 1926: 66-68):

./' Ξυλακερασιά (Απική)

Πλινθόκτιστο σπίη δύο δωματίων, με στάβλο και σιτοβολώνα, συνολικής

επιφάνειας 28,4 τ.μ. Κόστος: 14.735δρχ.

./' Χασσάνι (Ατπκή)

Λιθόιcτιστo σπίτι δύο δωματίων, με στάβλο και σιτοβολώνα, συνολικής

επιφάνειας 36,65 τ.μ. Κόστος: 25.523δρχ.

./' Κουφάλια (Μακεδονία)

Σπίτι τριών δωματίων, με ξύλινο σκελετό και τούβλινους τοίχους, στάβλο και

σιτοβολώνα, συνολικής επιφάνειας 46,00 τ.μ. Κόστος: 22.202 δρχ.

./' Ρέμβη (Θράκη)

Σπίτι από τσιμέντο δύο δωματίων, με σιτοβολώνα, συνολικής επιφάνειας 43,2τ.μ.

Κόστος: 3 Ι. 745δρχ.

Σε έναν συνολικό απολΟΎ1σμό του έργου της ΕΑΠ και του κράτους (ως τον

Αύγουστο του 1930), όσον αφορά στην αγροτική προσφυγική κατοικία,

απαριθμούνται 129.933 KατOΙΙCΊΕς (οι 5].718 εξ' αυτών κατασκευασμένεςαπό την

loι Λfιyω ανεπάρκειαςτων τουρκικών και βουλγαρικώνσπιτιών, η Διciθuνση Εποικισμου Μακεδονίας

εlχε αναθέσει, ήδη από το 1924, την κατασκευή 10.000 κατοικιών, στην εταιρεiα SOMMERFELD
ΟΕΗΑΤΕσΕ{Τ1ελαγίδης, 1997: 238).
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Εmτροπή), οι οποίες δεν επαρκούν για το σύνολο των αγροτικών προσφυγικών

οικογενειών, και υπολογίζεται ότι απαιτείται η ανέγερση περίπου 12.000 επιπλέον

κατοικιών, ανάγκη που γεωγραφικά εντοπίζεται στη Μακεδονία και τη Θράκη.

Ελλείψει mOΤOOtrov, οι πρόσθετες ανάγκες αντιμετωπίζονται με τη συγκατοίκηση 2

3 οικογενειών στο ίδιο βουλγαρικό ή τουριακό σπίτι (Πελογίδης, 1997: 242-244).

2.5.4.2 Η αστική αποκατάσταση

Όπως έχει προαναφερθεί, η Εmτροπή δεν ενέταξε εξ' αρχής στα καθήκοντά της

την αποκατάσταση των αστών προσφόΥων. Ωστόσο, παρ' όλες τις αρχικές της

επιφυλάξεις, από το 1924 αναλαμβάνει την υλοποίηση προγραμμάτων αστικής

αποκατάστασης και ακολουθεί τη μέθοδο της απευθείας κατασκευής κατοικιών

(Πολύζος, 1984 : 39).

Όταν η ΕΑΠ ξεκινά τη δραστηριότητά της, ένας αριθμός αστικών συνοικισμών

ήταν, ήδη, σε εξέλιξη· τέσσερις εξ' αυτών βρίσχονταν στην Αθήνα (KolCΚ1.vιά, Ν.

Ιωνία, Καισαριανή και Παγκράτι)25 και τρεις στην επαρχία (Εδεσσα, Βόλος,

Ελευσίνα). Η Εmτροπή, λοιπόν, καλείται να συμπληρώσει τις εργασίες που άρχισε το

κράτος από το 1922 (μέσω του Ταμείου Περίθαλψης Πρoσφίryων και του

Υπουργείου Πρόνοιας) στους παραπάνω συνοικισμούς και, παράλληλα, να

προωθήσει την υλοποίηση νέων προγραμμάτων αποκατάστασης αστών προσφύγων,

προγράμματα που έπρεπε να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά και οριστικά τα

κρίσιμσ προβλήματα της εξασφάλισης στέγης και της εξεύρεσης εργασίας

(Πελαγίδης, 1997: 270 και ΚτΕ, 1926: 134).

Αναφορικά με την επαρχία, το Αστικό Τμήμα της ΕΑΠ πρέπει να μεριμνήσει για

την αποκατάσταση των αστών προσφόΥων στα διάφορα επαρχιακά αστικά κέντρα

(ιδιαίτερα της Μακεδονίας και της Θράκης), ώστε να ενισχυθούν πληθυσμιακά και

παραγCOΎΙKά και, παράλληλα, να αποτραπεί η μαζική διαρροή προς την Αθήνα, τον

Πειραιά και τη Θεσσαλονίκη. Δεδομένων των προλεχθέντων, το σχετικό πρόγραμμα,

που καταρτίζεται τον ΦεβροΟΟριο του 1925, καλύπτει ζητήματα που αναφέρονται

στην επιλογή των πόλεων, όπου θα ιδρυθούν νέοι αστικοί προσφυγικοί συνοικισμοί,

και την αναλογική κατανομή των κατοικιών που θα ιmστoύν, καθώς και στην

Ζ' Με ιδιαίτερη σuμφωνία Κuβέρvησης και ΕΑΠ (ΦεβΡOUΆρloς 1925) προβλέπεται ότι η OC6τερη δεν
θα αναλαμβάνει στο εξής φΥασίες αποκατάστασης νέων προσφίΥΥων στα μεΥάλα αστικά κέντρα της

Αθήνας και του Πεφαιά. Αν υπήρχε τέτοια ανάyιcη μελλoVΤΙKά, το σχετικό έρΥο θα αναλάμβανε το

κράτος. Μόνο οι προσφ1J'y1κοί ΣUνoιιoσμOί Παγκρατίου και Κοκκινιάς μεταβιβάστηκαν στην

κυριότητά της (Πελαyiδης, Ι 997: 272).
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υλοποίηση δημόσιων έργων κοινής ωφέλειας στους ήδη υπάρχοντες αστικούς

συνοικισμούς (Πελαγίδης, 1997: 272).

Πιο συγκεκριμένα, σε ό,τι αφορά στους αστικούς προσφυγικούς συνοικισμούς

της Αθήνσς, όταν τους παρέλαβε η Επιτροπή, διέθεταν ήδη κτισμένες 4.000 κατοικίες

(μικρές και λιθόδμητες, σε οικόπεδα που είτε είχαν αγοραστεί από ιδιώτες είτε είχαν

απαλλοτριωθεί από την κυβέρνηση, με αναγκαστικούς νόμους) με 9.283 δωμάτια,

ενώ βρίσκονταν υπό κατασκευή άλλες 2.500 με 5.990 δωμάτια. Το έργο, λοιπόν, της

ΕΑΠ, αναφορικά με την αστική αποκατάσταση των προσφύγων στην πρωτεύουσα,

συνίσταται στην ολοκλήρωση των τελευταίων και στην ανέγερση ενός αριθμού νέων.

Να σημειωθεί ότι, κάθε δωμάτιο στεγάζει, αρχικά, μια οικογένεια, όμως, με την

πρόοδο των εργασιών της Εmτροπής, η κατάσταση βελτιώνεται αισθητά (Πελαγίδης,

1997: 279).

Προσφυγικός συνοικισμός Καισαριανής

(Πηγή: ΠελαΥίδης, Ι 997: 273)

Παράλληλα, η ΕΑΠ αναλαμβάνει την ολοκλήρωση των υπό εξέλιξη εργασιών

και στους άλλους τρεις επαρχιακούς αστικούς συνοικισμούς που παρέλαβε, στους

οποίους στη συνέχεια θα εγκατασταθούν αστυνομικές υπηρεσίες, με την ευθύνη της

J('\)βέρνησης, και θα ιδρuθoύν νοσοκομεία και πυροσβεcmκοί σταθμοί. με μέριμνα

των δημοτικών τους συμβουλίων (Πελογίδης, 1997: 280).

Αργότερα, το καλοκαίρι του 1924, η Εmτροπή αποφασίζει την ίδρυση αστικού

προσφυγικού συνοικισμού στη Θεσσαλονίκη, για 2.000 οικογένειες, ενώ

ΠΡΟΎραμματίζει και την ανέγερση κατοικιών, σε μικρότερες επαρχιακές πόλεις, ο
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αριθμός των οποίων καθορίζεται σε κάθε περίmωση ανάλογα με την έκταση και την

καταλληλότητα του διαθέσιμου χώρου και τις άλλες τοπικές συνθήκες, ύστερα από

συνεwόηση με '" τοπικές αρχές (Πελαγίδης, 1997: 280-282).

Σε ό,τι αφορά στην οικοδομική δραστηριότητα της Εmτροπής, το πρόβλημα που

τέθηκε, πρωταρχικά, ήταν ο τύπος του οικοδομήματος που θα επελέγετο (βλέπε

Παράρτημα, σελ.211-212), ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και να

εναρμονίζεται με τα ειδικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού στον οποίο

απευθύνονταν. Μία πρώτη σειρά κατοικιών που ανεγείρεται από την ΕΑΠ, κατά την

περίοδο 1924-1925, περιλαμβάνει, αφενός, μονάδες με ένα μόνο όροφο, για τέσσερις

οικογένειες, και, αφετέρου, μονάδες που εκτείνονται σε δύο ορόφους, για δύο

οικογένειες26. Γενικά, οι πρώτες είναι κατασκευασμένες από ωμές πλίνθους ή από

λάσπη, βότσαλα και άχυρο και οι δεύτερες είναι κτισμένες με κανονική τοιχοποιία

από οπτόπλινθους. Μία δεύτερη και μία τρίτη σειρά κατοικιών, που κατασκευάζει η

Επιτροπή, κατά τις περιόδους 1925-1927 και 1927-1930 αντίστοιχα, περιλαμβάνουν,

όπως φαίνεται αναλυτικότερα και στον πίνακα που ακολουθεί, κατοικίες για δύο

οικογένειες, με την ίδια αρχιτεκτονική σύλληψη, όπως οι προηγούμενες,

κατασκευασμένες με διάφορα οικοδομικά υλικά, καθώς και διώροφες κατοικίες, με

κανονική τοιχοποιία από οπτόπλινθους, για επτά νοικοκυριά (Γκιζελή, 1984: 192-

195).

Εδώ πρέπει να σημειωθεί, ότι, όπως και στον τομέα της αγροτικής

αποκατάστασης, είχαν προβλεφθεί ιδιαίτεροι τύποι σπιτιών για συγκεκριμένες

κατηγορίες επαγγελμάτων των κατοικούντων (εργάτες, υπαλλήλους, εμπόρους,

σηροτρόφους, ταπητουργούς που ασκούσαν το επάγγελμα στο σπίτι τους κλπ.).

Πρέπει, επίσης, να αναφερθεί, ότι το κόστος των αστικών κατοικιών πoικiλει, ως

συνάρτηση του τύπου του οικοδομήματος, των υλικών κατασκευής (κυρίως πέτρα,

αλλά και πλίνθοι και, κατά ένα μέρος, τσιμέντο), αλλά και της αγοράς εργασίας, η

οποία είναι προφανώς πολύ πιο ακριβή στ/ν Αθήνα, τον Πειραιά, αλλά και στις

καπνοπαραγωγικές περιοχές (Πελαγίδης, 1997: 283).

26 Σε κάθε νοικοκυριό αντιστοιχεί μια επιφάνεια 36 Τ.μ. περίπου, η οποία οργανώνεται σε ένα

διάδρομο εισόδου, ένα χώρο υγιεινής και δύο δωμάτια ίσου μεγέθους, ένα εκ των οποίων

χρησιμοποιείται ως κουζίνα (Γκιζελή, 1984: 195).
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Πίνακας Α 2.3: Οικοδομική δραστηριότητα της ΕΑΠ

Πηγη: Γκιζελη, 1984: 195

1η σειρά οικοδομών (1924-1925)

Ι. Μονάδα 4 κατοικιών, με ωμοπλινθοδομή

Κόστος: 65.100 δρχ. (16.275 δρχ. η κάθε κατοικία)

Π. Μονάδα 2 κατοικιών, με 2 ορόφους, με κανονική τοιχοποιία, κυρίως

οπτοπλινθοδομή

Κόστος: 100.000 δρχ. (50.000 δρχ. η κάθε κατοικία)

2
η
σειρά οικοδομών (1925-1927)

ΠΙ. Μονάδα 2 κατοικιών, από μπετόν

Κόστος: 35.548 δρχ. (16.274 δρχ. η κάθε κατοικία)

lν. Μονάδα 7 κατοικιών, με 2 ορόφους, με κανονική τοιχοποιία

Κόστος: 273.000 δρχ. (από 22.955 ως 53.848 δρχ. η κάθε κατοικία)

3
η
σειρά οικοδομών (1927-1930)

ν. Συνηθισμένος τύπος σπιτιού, 2 κατοικιών, με κανονική τοιχοποιία

Κόστος: 74.000 δρχ. (37.000 δρχ. η κάθε κατοικία)

νι. Συνηθισμένος τύπος σπιτιού, με κανονική τοιχοποιία

Κόστος: 56.000 δρχ.
. .

Σκόπιμο είναι να παρατηρηθεί, ότι από μια πρώτ/ μελέτ/ των προαναφερθέντων

τύπων οικοδομημάτων, διαφαίνεται μία τάση διαφοροποίησης τ/ς κατοικίας σε

ξεχωριστές κατ/γορίες, ως να απευθύνονταν σε κάποιες ομάδες αν όχι με αισθητές

κοινωνικές διαφορές μεταξύ τους, τουλάχιστον με διαφορετικές οικονομικές

δυνατότ/τες. Αυτές οι αρχικές ενδείξεις, παρά τα όσα επικαλείται η Επιτροπή περί

του αντιθέτου, επαληθεύονται και από το γεγονός ότι πολλές φορές παρουσιάζονται

κόστ/ κατοικιών, διπλάσιου ή τριπλάσιου ύψους, συγκριτικά με τις δαπάνες που

έγιναν για άλλες, και καθιστούν, τελικά, την προρρηθείσα «ποιοτική διαφοροποίησψ}

προφανή (Γκιζελή, 1984: 196-197).

Ωστόσο, η τελική σταθεροποίηση τ/ς Επιτροπής σε ένα τύπο κατοικίας, σχεδόν

αμετάβλητο, από τον οποίο οι μετέπειτα κατασκευές τ/ς απέκλιναν ελάχιστα ή και

καθόλου, συνέβαλε σε μία αισθητική μονοτονία, η οποία ερχόταν να προστεθεί στην

ευρύτερη ομοιομορφία τ/ς ρυμοτομίας των αστικών προσφυγικών συνοικισμών. Το

γεγονός αυτό είχε ως συνέπεια να υπερκαλύπτεται η όποια ποιοτική διαφοροποίηση,

54



στην οποία έγινε αναφορά προηγουμένως, από τη γενικότερη ομοιομορφία, και να

καθίσταται δύσκολη, κατ' επέκταση, η αντιμετώπιση την έλλειψη ποικιλίας.

Παράλληλα, πρέπει να επισημανθεί, ότι από την επιλογή ανθεκτικών και

«μόνιμων~~ οικοδομικών υλικών, διαφαίνεται το πνεύμα της Επιτροπής για την

«οριστική αΠOKατάσταση~~. Οι τσιμεντόλιθοι και τα τούβλα αντικαθιστούν τις

σανίδες και το ξύλο των κατασκευών του Ταμείου Περίθαλψης, οι οποίες

προοριζόταν για μια πρώτη προσωρινή εγκατάσταση των προσφύγων. Ωστόσο, στις

περιπτώσεις των πρόχειρων και των ημιτελών κατοικιών του Ταμείου και του

Υπουργείου Πρόνοιας -για τις οποίες μέριμνα της Επιτροπής αποτελεί η βελτίωση και

η ολοκλήρωσή τους αντίστοιχα27 , ώστε να καταστούν κατοικήσιμες σε μόνιμη βάση

ο οριστικός χαρακτήρας του έργου της Επιτροπής πολύ συχνά αναιρείται. Κι αυτό,

διότι η συστηματική συντήρηση, απαραίτητη για την «επιβίωση~~ αυτών των

αμφίβολης ποιότητας κατοικιών, δεν πραγματοποιείται ούτε από τους ενοίκους, που

δεν είναι σε θέση, εκ των πραγμάτων, να αναλάβουν τα έξοδα, ούτε από την

Επιτροπή, που αδυνατεί, λ.όγω άλλων πιεστικών αναγκών των αστικών συνοικισμών,

να εντάξει το έργο της συντήρησης στις αρμοδιότητές της. ΤεκμαίρεταΙ., λοιπόν, το

συμπέρασμα ότι, παρόλες τις αρχικές προθέσεις, η πορεία προς τη μόνιμη

αποκατάσταση, δεν πραγματοποιούνταν, πάντοτε, στις πιο στέρεες βάσεις (Γκιζελή,

1984: 197-201).

Ωστόσο, πέρα από τις όποιες συνιστώσες του οικοδομικού έργου της Επιτροπής,

η γενικότερη πορεία της αστικής αποκατάστασης, δεν υπήρξε τόσο ικανοποιητική

όσο της αγροτικής. Φτάνουμε, λοιπόν, στο Μάιο του 1927 και, ενώ η πλειονότητα

των αγροτών προσφύγων έχει αποκατασταθεί, ο μεγαλύτερος όγκος των αστών

αντιμετωπίζει, ακόμη, σοβαρά στεγαστικά προβλήματα. Κι αυτό οφείλεται όχι μόνο

στην έλλειψη κονδυλίων, αλλά και στην ιδιαιτερότητα του έργου αυτού, καθώς η

ανάγκη του αστού πρόσφυγα να εγκατασταθεί εκεί όπου θα είναι σε θέση να βρει

εργασία και να ασκήσει το επάγγελμά του και, άρα, να καταστεί οικονομικά

αυτάρκης, καθιστά το πρόβλημα της αποκατάστασης, σαφώς, συνθετότερο. Άλλωστε,

τα εφόδια για τα νέα κύματα προσφύγων, που συνέρεαν στα αστικά κέντρα, ήταν

27 Αντικατάσταση ορισμένων τμημάτων, των πιο ΕUθραυστων ή επικίνδυνων, από άλλα, ανθεκτικά"

λόγου χάρη αντικατάσταση του πισσόχαρτου, που κάλυπτε τα καταλύματα του Ταμείου, με κεραμίδια

(Γκιζελή, 1984: 200).
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πολύ περιορισμένα'8. Η κύρια βοήθεια που προσφέρθηκε στους αστούς πρόσφυγες,

και μάλιστα όχι σε όλους, ήταν μόνο η παραχώρηση στέγης, καθώς οι πόροι της ΕΑΠ

δεν επαρκούσαν για την παροχή οιασδήποτε επιπρόσθετης αρωγής. Τελικά, το 1929,

οπότε και έχει δρομολογηθεί η διαδικασία διάλυσης της ΕΑΠ, μπορεί να ειπωθεί ότι

οι αστοί πρόσφυγες δε βαρύνονται με τις επείγουσες ανάγκες που αντιμετώπιζαν στην

αρχή, δεδομένου ότι οι περισσότεροι έχουν, ήδη, λάβει τις αποζημιώσεις τους από

την κυβέρνηση. Ωστόσο, δεν είναι λίγοι και εκείνοι που εξακολουθούν να ζουν κάτω

από άθλιες συνθήκες, λιγότερο στις μεγαλουπόλεις και περισσότερο στις επαρχιακές

πόλεις, για τις οποίες τα διατιθέμενα κονδύλια είναι πολύ λιγότερα (Πελαγίδης, 1997:

274-278).

Πάντως, πριν την παράδοση των αστικών συνοικισμών στο κράτος, το Συμβούλιο

της ΕΑΠ αποφάσισε να δρομολογήσει (από τα τέλη του 1929) μια σειρά αναγκαίων

μέτρων, τα σημαντικότερα εκ των οποίων είναι τα ακόλουθα: α) ολοκλήρωση των

καταμετρήσεων στους αστικούς συνοικισμούς, β) οριστικοποίηση των συμβολαίων

προσωρινής αγοράς των σπιτιών από τους πρόσφυγες, γ) επίσπευση της εκτίμησης

των εκτάσεων, όπου ιδρύθηκαν συνοικισμοί, και δ) μεταβίβαση των οικοπέδων στους

πρόσφυγες με οριστικούς τίτλους (Πελαγίδης, 1997: 279).

Έτσι, η Επιτροπή ολοκληρώνει το έργο της και η περάτωση της αστικής

αποκατάστασης θα περιέλθει στις αρμοδιότητες της κυβέρνησης του Βενιζέλου, η

οποία θα διαδεχθεί την Επιτροπή και θα συνεχίσει το έργο της.

Συνοψίζοντας και περνώντας από την ποιοτική στην ποσοτική διάσταση του

έργου της ΕΑΠ, όσον αφορά στην αστική αποκατάσταση των προσφύγων, αξίζει να

αναφερθεί ότι η οικοδομική της δραστηριότητα, μέχρι το 1926, αριθμεί ένα σύνολο

16.700 αστικών κατοικιών, εκ των οποίων 9.347 στην Αθήνα και τον Πειραιά (56%

του συνόλου), 1.518 στην Παλιά Ελλάδα και τα vηmά (9,1 %), 1.426 στη Μακεδονία

(8,5%) και 4.409 στη Θράκη (26,4) (ΚτΕ, 1997: 134). Να σημειωθεί, ότι λίγο πριν

από τη διάλυση της ΕΑΠ (Αύγουστος 1930), είχαν αποκατασταθεί συνολικά, με

ευθύνη της, 25.000 οικογένειες αστών προσφύγων, από ένα σύνολο 124.482 αστικών

οικογενειών. Οι υπόλοιποι αποκαταστάθηκαν από το κράτος, που κατείχε και τη

μερίδα του λέοντα στον τομέα της αστικής αποκατάστασης, ενώ υπήρξαν και πολλές

28 Σε μία προσπάθεια άμβλυνσης των δυσκολιών αυτών, καταρτίστηκε ένα γενικό πρόγραμμα ίδρυσης

νέων βιοτεχνιών, βιομηχανιών και εργοστασίων, το οποίο άρχισε να υλοποιείται από το Μάιο του

1927, με αποτέλεσμα τη γρήγορη ανάπτυξη νέων βιομηχανιών, κυρίως στους τομείς της ταπητουργίας

και της μεταξουργίας (Πελαγίδης, Ι 997: 283).
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περιπτώσεις αστών που εγκαταστάθηκαν με δικά τους μέσα. Ωστόσο, 30.000 αστικές

οικογένειες εξακολουθούν να ζουν σε σκηνές και παράγκες (Πελογίδης, 1997: 291).

2.5.4.3 Έργα υποδομής στους προσφυγικούς συνοικισμούς των πόλεων και της

υπαίθρου

Ακολουθώντας την ταχτnσ'ι του Ταμείου Περίθαλψης Προσφύγων, και η ΕΑΠ,

πιεζόμενη από τις επείγουσες στεγαστικές ανάγκες, παραμελεί να εφοδιάσει τους

οικισμούς της με τα απαραίτητα έργα υποδομής, πριν την ανοικοδόμηση των

κατοικιών. Ατυχώς, ο προσφυγικός συνοικισμός συνίσταται σε ένα συνολικό προϊόν

ανωδομής και ανύπαρκτης υποδομής.

Τα προβλήματα ύδρευσης, αποχετευτικού συστήματος και οδικού δικτύου είναι

τεράστια' τα σχετικά έργα υποδομής παραμελούνται και στις περιπτώσεις που κάποια

πραγματοποιούνται, μάλλον έπονται των εργαmών κατασκευής των κατοικιών, παρά

προηγούνται αυτών. Σε ορισμένες, ωστόσο, περιπτώσεις, το τοπικό κλίμα, η ποιότητα

του εδάφους και άλλες συνθήκες φυσικής υποδομής, ευνοούν την ανάπτυξη κάποιων

οικισμών. Συγχρόνως, η σχετική μέριμνα της Επιτροπής, σε μεμονωμένες

τουλάχιστον περιπτώσεις, αποδεικνύεται αποτελεσματική.

Σε ό,τι αφορά στην ύδρευση, η συνήθης λύση είναι το πηγάδι, που είτε

προϋπάρχει είτε διανοίγεται τότε, και η συνακόλουθη διανομή του νερού, μέσω

αγωγών. Ωστόσο, σε πολλές περιπτώσεις, η ποσότητα του νερού είναι ανεπαρκής

(λόγω της υδρογεωλογίας της εκάστοτε περιοχής) ή τίθεται θέμα κακής ποιότητας,

ενώ, συχνά, το δίκτυο αγωγών, που απαιτείται για την παροχέτευση του νερού στις

μονάδες κατοικίας, δεν υπάρχει ή είναι πλημμελώς συντηρημένο έως κατεστραμμένο.

Επιπρόσθετα, σε κάποιες περιπτώσεις, ιδίως σε χωριά ανταλλάξιμων μουσουλμάνων,

δεν υπάρχει καν σύστημα ύδρευσης και το νερό μεταφέρεται από μακρινές πηγές με

υποζύγια. Προγράμματα καταρτίζονται, αλλά δεν ειcπoνoύνται, και ο ήδη

περιορισμένος αριθμός πηγαδιών καθίσταται όλο και περισσότερο ανεπαρκής, λόγω

της αύξησης του αριθμού των κατοικιών. Συχνά, η Επιτροπή εγκαθιστά πλυντήρια

κοινής χρήσης, που, όμως, κατά την κοινή μοίρα όλων των στεγασμένων χώρων,

χρησιμοποιούνται ως κατάλυμα, από όσους δεν έχουν ακόμη εξασφαλίσει στέγη

(Γιαζελή, 1984: 201-205). Να σημειωθεί εδώ, ότι ειδικά στη Μακεδονία και τη Δ.

Θράκη, εφαρμόστηΚΕ πρόγραμμα γεωτρήσεων, στα πλαίσια του οποίου

διανοίχθηκαν, ως το 1926, σε διάφορα χωριά, 375 και 32 γεωτρήσεις, αντίστοιχα, οι

57



οποίες αν και δεν έλυσαν εξ' ολοκλήρου το πρόβλημα, σαφώς βελτίωσαν, τις εκεί

συνθήκες υδροδότ/σης" (ΚτΕ, 1997: 75-78).

Επιπρόσθετα, και πέρα από το ζήτ/μα τ/ς υδροδότ/σης, ένας τεράστιος αριθμός

έργων, χρήζει άμεσης υλοποίησης στ/ν ύπαιθρο' η αποξήρανση, λόγου χάρη, των

ελών αποτελεί ζήτ/μα κεφαλαιώδους σημασίας για τ/ν ύπαιθρο, προκειμένου να

αντιμετωπιστεί το μείζον πρόβλημα τ/ς ελονοσίας και να αυξηθεί η καλλιεργήσιμη

έκταση γης και κατ' επέκταση η παραγωγή (Γκιζελή, 1984: 205).

Παράλληλα, σημαντικά οδικά έργα απαιτούνται, για τ/ βελτίωση των

συγκοινωνιών στις ορεινές περιοχές, όπου οι προσφυγικοί οικισμοί είναι παντελώς

στερημένοι από οδικές συνδέσεις και, συνεπώς, τελείως δυσπρόσιτοι και κατ'

επέκταση μη παραγωγικοί. Το γεγονός αυτό, συχνά, γίνεται αιτία για τ/ν

εγκατάλειψή τους από τους κατοίκους τους, προς αναζήτ/ση καλύτερης τύχης σπς

πόλεις. Το Μάιο του 1927, για παράδειγμα, η Επιτροπή εκπμά ότι, σύμφωνα με

υπομνήματα που τ/ς έχουν υποβληθεί, πρέπει να κατασκευαστούν περίπου 135

χιλιόμετρα οδικών αξόνων, για τ/ν εξυπηρέτ/ση 73 χωριών. Μπροστά, λοιπόν, σε

προβλήματα τέτοιων διαστάσεων, η κατασκευή οδικού δικτύου στους προσφυγικούς

συνοικισμούς, λόγου χάρη, τ/ς πρωτεύουσας, εμφανίζεται ως δευτερεύουσα έως

ασήμαντη ανάγκη, χωρίς αυτό να σημαίνει όπ οι αντίστοιχες συνθήκες στους

αστικούς συνοικισμούς δεν παραμένουν προβληματικές (Γκιζελή, 1984: 205).

Άλλωστε, οι δαπάνες που γίνονται για έργα υποδομής, σε σχέση με τις δαπάνες

για τ/ν παραγωγή κατοικίας, συνθέτουν ένα δείκτη τ/ς ποιότ/τας του αστικού

προσφυγικού οικισμού' είναι ενδεικτικό ότι ως τις αρχές του 1927, 266.000.000δρχ.

από ένα σύνολο 292.000.000δρχ. (δηλαδή ποσοστό 91% των συνολικών δαπανών),

διοχετεύθηκαν στ/ν κατασκευή κατοικιών, ενώ μόλις 11.000.000δρχ. (3,87% των

συνολικών δαπανών) δαπανήθηκαν για έργα υποδομής και γενικής διευθέτ/σης των

περιοχών των οικισμών. Εξ' άλλου, η ποιότ/τα τ/ς υποδομής του οικισμού και η

συντήρησή του είναι δύο παράμετροι που συχνά ανπτίθενται η μία στ/ν άλλη, υπό

τ/ν έννοια ότι η ανάγκη για τ/ δεύτερη αυξάνει όσο mo χαμηλή είναι η πρώτ/. Το

γεγονός ότι το ύψος των εξόδων συντήρησης των οικισμών (ανήλθε σε

29 Γενικότερα, μετά από εκπόνηση προκαταρκτικών υδρογεωλογικών μελετών, στις περιοχές όπου

επρόκειτο να ιδρυθούν οι νέοι συνοΙΚtσμοί, υιοθετήθηκαν τέσσερις κύριες μέθοδοι υδροδότησης: α)

διάνοιξη πηγαδιών μικρού βάθους, β) διάνοιξη γεωτρήσεων μεγάλου βάθους, γ) διάνοιξη αρτεσιανών

φρεάτων, όπου υπήρχε ο κατάλληλος υδροφόρος ορίζοντας και δ) κατασκευή υδραγωγείων, για την

αξιοποίηση πηγών, που είχαν υποδειχθεί από τους κατοίκους ή είχαν εντοπιστεί από τα συνεργεία της

Επιτροπής)(ΚτΕ, 1997: 76).
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12.500.000δρχ., δηλαδή 4,23% των συνολικών δαπανών) υπερέβη το αντίστοιχο των

δαπανών για έργα υποδομής, αποτελεί απόδειξη των ασύμφορων συνεπειών της τόσο

ελλιπούς, στον τομέα της γενικότερης διευθέτησης των νεοϊδρυόμενων οικισμών,

πολιτικήςπου ακολουθήθηκε(Γκtζελή, 1984: 206).

2.5.4.4 Η πολιτική ενοικιάσεων και πωλήσεων της ΕΑΠ

Όπως έχει προαναφερθεί, το Υπουργείο Πρόνοιας πραγματοποιεί τη στέγαση των

προσφύγων δωρεά~, ενώ το Ταμείο Περίθαλψης Προσφύγων απαιτεί ένα ενοίκιο,

μάλλον συμβολικό. Αντίθετα, η EmtρoπT] προχώρησε στην κατασκευή οιΚΤ]μάτων, με

την πρόβλεψη της δυνατότητας μελλοντικής ενοικίασης ή πώλησης τους, στη βόση

της ιδιότητας της <<μόνιμης κατοικίας» (ΚτΕ, 1997: 134).

Πιο συγκεκριμένα, από τον Απρίλιο του 1924 και έπειτα, η EmτpoπT] εΥκαινιάζει

ένα σύστημα εκμίσθωσης των κατοικιών. Μέχρι τον Αύγουστο, έχει ενοικιάσει σ'

ολόκληρη τη χώρα 846 δωμάτια και μικρά καταστήματα, ενώ από την 1.7.1925 έως

την 1.7.1926 τα ενοίκια έχουν αποφέρει 92.918δρχ. (Γκtζελή, 1984: 218 και ΚτΕ,

1997: 139). Το μέτρο συναντά αντιδράσεις από την πλευρά των προσφύγων, που

μετά τη δωρεάν διαμονή τους στους συνοικισμούς που χτίστηκαν από την ελληνική

κυβέρνηση, θεωρούν ανεκχώρητο δικαίωμά τους τη μη καταβολή ενοικίου και

δέχονται να το καταβάλλουν, μόνο υπό την προϋπόθεση ότι το κράτος θα τους

παράσχει τις αποζημιώσεις που δικαιούνται, για τις περιουσίες που εγκατέλειψαν στη

Μ. Ασία (ΚτΕ, 1997: 135).

Λίγο αργότερα, από την Ι η lουλίου του 1925 και ύστερα, εμφανίζονται οι πρώτες

πωλήσεις κατοικιών και οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να προκαταβάλλουν ένα

χρηματικό ποσό και να εξοφλήσουν το υπόλοιπο της αξίας του ακινήτου σε δόσεις.

Οι συνολικές πωλήσεις μέχρι την 1η Ιουλίου του 1926, σε δώδεκα αστικούς

συνοικισμούς της ΕmΤΡοπής (μεταξύ των οποίων και οι τέσσερις μεγάλοι της Αθήνας

και του Πεφαιά) ανήλθαν σε 3.694 κατοικίες προς 808.652δρχ. (f22.813) και

35.00Οδρχ.,που εισπράχθησανως προκαταβολές.Να σημειωθεί εδώ, όπ η σύγκριση

του μεγέθους των πωλήσεων μεταξύ του δεύτερου εξαμήνου του 1925 και του

πρώτου εξαμήνου του 1926, φανερώνει 100% αύξηση των πωλήσεων και 150%

αύξηση των προκαταβολών, γεΥονός που, ενδεχομένως, θα μπορούσε να ερμηνευθεί

:JOπρέπει να αναφερθεΙ ότι, παρά το γενικό αuτό κανόνα, ακόμα και το ΥπουΡΥεισ Πρόνοιας εφάρμοσε,
αργότερα, πολιτιΚή πωλήσεων, για τα οικόπεδα και τις κατοικ{ες που κατασκεύαζε.
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μέσα από μια σχετική οικονομική άνοδο ορισμένων εκ των προσφύγων (Γκιζελή,

1984: 218-219 και ΚτΕ, 1997: 139).

Παράλληλα, η Επιτροπή προβαίνει και σε πωλήσεις οικοπέδων" το 14,9% των

εσόδων της από την πώληση της αστικής της περιουσίας, μέχρι το τέλος του 1926,

προέρχεται από προκαταβολές από πωλήσεις οικοπέδων, όπως φαίνεται και στον

συγκεντρωτικό πίνακα που ακολουθεί.

Πίνακας Α 2.4: Έσοδα από προκαταβολές πωλήσεων της ΕΑΠ

Αγοραστής Έσοδα από προκαταβολές πωλήσεων

(σε Ι)

Αγρότες πρόσφυΥες 66.028

Αστοί πρόσφυΥες (πώληση κατοιχιών) 30.407

Αστοί πρόσφυΥες (πώληση κλήρων γης) 5.346

Άλλo~ μη πpόσφιryες (πώληση ,λήΡων γης) 634

Σύνολο 102.415

Πηγη: Γ'ιζελη, 1984: 220

Οι αναφορές που προηγήθηκαν στην ενότητα αυτή, έγιναν με στόχο να

υπογραμμιστεί και να καταδειχθεί η συσχέτιση των παραπάνω πολιτικών με την

κοινωνικοοικονομική διαστρωμάτωση των προσφύγων και η επίδρασή τους στην

χωροθέτηση των τελευταίων εντός των προσφυγικών οικισμών. Πιο συγκεκριμένα, η

απαίτηση ενοικίου, η διαφοροποίηση κατόπιν των τιμών των ενοικίων και, τέλος, οι

πωλήσεις προς διάφορες τιμές, που αντιστοιχούσαν σε κατοικίες διαφορετικής

ποιότητας, αποτελούν παράγοντες που, αφενός, προϋποθέτουν διαφορετική

αγοραστική δύναμη και, αφετέρου, καθορίζουν την κατανομή των προσφυγικών

οικογενειών μέσα στους οικισμούς, σύμφωνα με τις οικονομικές δυνατότητες της

καθεμιάς (Γκιζελή, 1984: 220).

Να σημειωθεί εδώ, ότι το γεγονός της προώθησης των αποζημιώσεων, για τις

οποίες θα γίνει αναλυτική αναφορά στη συνέχεια, συμπίπτει χρονικά με τη στιγμή

που οι πρόσφυγες, στη μεγάλη τους πλειοψηφία, συνειδητοποιούνότι είναι αδύνατο

να αποκτήσουν την πλήρη κυριότητα της κατοικίας τους, εφόσον η ΕΑΠ απαιτεί την

καταβολή δόσεων, που εκείνοι αδυνατούν να εξοφλήσουν. Εύκολα, λοιπόν, μπορεί

κανείς να ανnληφθεί, εκ των προτέρων, που θα διοχετευθεί το ποσό της

αποζημίωσης. Άλλωστε, η συνειδητή ενθάρρυνση της επένδυσης του lCεφα4ίoυ της

αποζημίωσης στην αγορά μιας ασπκής κατοικίας μέσα στην πόλη είτε μιας κατοικίας
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μέσα στον πρoσφuγικό οικισμό αποτελεί γεγονός. αυξάνοντας την πελατεία και τα

έσοδα της Εmτροπής και ενισ-χύοντας. κατά συνέπεια, την ηγεμονία της και την

ελευθερία της δράσης της.

Σταδιακά, η προσφυγική κατοικία συναρτάται, όλο και πιο άμεσα, με το

οικονομικό υπόβαθρο των προσφύγων, χάρη στην πολιτική που ακολουθεί η ΕΑΠ,

αλλά και η Εθνική Τράπεζα, όπως θα φανεί στη συνέχεια. Ο αριθμός των κατοικιών

προς ενοικίαση μειώνεται προς όφελος εκείνων που προορίζονται για πώληση, η

παραχώρηση μιας KατOΙΙCΊΑς σχετίζεται στενά με τις οικονομικές δυνατότητες του

ενδιαφερομένου, ενώ, παράλληλα, ιδρύονται εταφείες ΚEpδoσKOmKOίI χαρακτήρα,

σπς οποίες ανατίθεται η ανοικοδόμηση ολόκληρων οικοδομικών τετραγώνων, οι

κατοικίες των οποίων διατίθενται βάσει των κανόνων της ελεύθερης αγοράς. Όλα τα

προλεχθέντα αποτελούν παράγοντες που. προφανώς. συμβάλλουν στη διεύρυνση της

προσφυγικής στέγασης. όσον αφορά στην έκταση της εφαρμογής της, μειώνουν,

όμως, με γεωμετρικούς ρυθμούς, την κοινωνική διάσταση της σύλληψής της και

εμπορευματοποιούν το χαραΙCΤΉρα της (Γκιζελή, 1984: 235-240).

2.5.4.5 Κριτήρια χωροθέτησης των προσφυγικών συνοικισμών της ΕΑΠ

Ενώ για το Ταμείο Περίθαλψης Προσφύγων δεν υπεισέρχεται, πρωταρχικά,

ζήτημα επιλογής της καταλληλότερης θέσης για την εγκατάσταση των ξύλινων

παραπηγμάτων που κατασκευάζει, από τη στιγμή που αντιμετωπίζει το ζήτημα της

στέγασης των προσφύγων σε προσωρινή βάση, δεν ισχύει το ίδιο και για την ΕΑΠ.

Καθώς καλείται να υλοποιήσει το έργο της αποκατάστασης των προσφύγων βάσει

προγράμματος και με κατεύθυνση τη μόνιμη εγκατάσταση. πρέπει σε πρώτη φάση να

εξετάσει τις εκάστοτε εναλλακτικές λύσεις και να επιλέξει, τελικά, την πλέον

κατάλληλη θέση για τη οριστική χωροθέτηση του προσφυγικού συνοικισμού.

Μία πρώτη. συχνή, επιλογή είναι η χωροθέτηση του συνοικισμού εκτός των

ορίων της πόλης, στα περίχωρα. Οι λόγοι, που οδηγούν σε μια τέτοια επιλογή, δεν

πρέπει να αναζητηθούν, αποκλειστικά, στην ελαχιστοποίηση της οικονομικής

επιβάρυνσης από τις απαιτούμενες απαλλοτριώσεις ή στην πρόθεση προστασίας των

γηγενών από μεταδοτικά νοσήματα, που μαστiζoυν τους πρόσφυγες, όπως

προβάλλεται και από την ίδια την Emτpoπή. αλλά και στη συνειδητή προσπάθεια

απομόνωσης των προσφύγων, προς αποφυγή ενδεχόμενων κοινωνικοπολιτικών

αναταραχών, από τη συσσώρευση ανέργων, αστέγων και, γενικότερα,

δυσαρεστημένων μαζών. Ο αποκλεισμός και ο γεωγραφικός διαχωρισμός των
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προσφύγων είναι προσχεδιασμένος και ηθελημένος (Λεovτίδoυ,1989: 209 και

Πολύζος, 1984: 43).

Ένα δεύτερο, και ιδιαίτερα σημαντικό, κριτήριο επιλογής της θέσης

εγκαθίδρυσης ενός, αστικού κατά κύριο λiJγo, προσφυγικού συνοικισμού, είναι η

προγενέστερη ύπαρξη, κοντά σε αυτή, βιομηχανικών μονάδων, όσο μικρές και

περιορισμένες και αν είναι. Και τούτο, διότι η συγκέντρωση πληθώρας φτηνών

εργατικών χεριών γύρω τους θα αποτελέσει, προφανώς, ri\o1ltpO για την πρoσέλιcooη

νέων μονάδων και βασικό παράγοντα ενδυνάμωσης των ήδη εγκατεστημένων. Η

πρόθεση ανάπτυξης οικονομιών συγκέντρωσης, με όλα τα συνεπακόλουθα

πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα, είναι σαφής και επαληθεύεται με την πάροδο του

χρόνου, καθώς η σχέση βιομηχανίας-προοφύγων συσφίΥΥεται και η χωροθέτηση νέων

μονάδων πλάι στOUς πρoσφυγικoUς συνoικισμoUς είναι συνεχής και παρουσιάζει

σαφή αυξητική τάση. Βέβαια, τα προαναφερθέντα βρίσκουν εφαρμογή κυρίως στις

περιπτώσεις των προσφυγικών συνοικισμών της Αθήνας, του Πεφαιά και της

Θεσσαλονίκης και δε μπορούν, εύκολα. να γενικευθούν για τα μικρότερα αστικά

κέντρα, όπου η βιομηχανία είναι από περιορισμένη έως ανύπαρκτη και όπου η

εmλOγή μιας τοποθεσίας έναντι μιας άλλης, για τη χωροθέτηση ενός συνοικισμού

προσφύγων, βασίζεται σε άλλα τοπικά κριτήρια. Να σημειωθεί, ενδεικτικά, προς

τεκμηρίωση των παραπάνω, ότι στους τέσσερις συνοικισμούς της Επιτροπής, την

Κοκκινιά, τη Νέα Ιωνία, το Βύρωνα και την Καισαριανή, και ιδίως στους δύο

πρώτους, έχουν εγκατασταθεί, μέχρι τα τέλη του 1926, 36 νέες βιομηχανικές μονάδες

(κυρίως μονάδες ταπητουργίας και υφαντουργίας) (ΚτΕ, 1997: 152 και

Πολύζος,1984: 43-48). Παράλληλο, γύρω από τη βιομηχανική ζώνη, από το λιμάνι

ως την Αθήνα, ήταν που δημιουργήθηκαν τα μεγάλα εργατικά προάστια του Πειραιά

(η Κοκκινιά, η Δραπετσώνα και το Κερατσίνι), γύρω από τα οποία αναπτύχθηκαν

αμέσως νέες βιομηχανίες (Λεοντωου,1989: 174-175, Ι 78).

Σε ένα δεύτερο επίπεδο και αναφορικά με τη χωροθέτηση των προσφυγικών

συνοικισμών στον ευρύτερο ελληνικό χώρο, βασική επιδίωξη του κράτους (σύμφωνα

και με τις εmταγές της Κοινωνίας των Εθνών), αρωγός του οποίου στάθηκε η ΕΑΠ,

μέσω κυρίως του προγράμματος της αγροτικής αποκατάστασης, ήταν η επίτΕUΞη

εθνικής ομοιογένειας στα νεοσπελευθερωθέντα εδάφη της MαKεδoνiας, της Δυτικής
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Θράκης και σε μικρότερο βαθμό της Ηπείρου)!. Και τούτο με στόχο την αποφυγή

οιασδήποτε εξωτερικής βλέψης, που θα βασιζόταν στην αριθμητική υπεροχή των

αλλοεθνών πληθυσμών στις περιοχές αυτές, και τη διατήρηση ζωηρού εθνικού

συναισθήματος του ακριτικού πληθυσμού. Σ' αυτή τ/ βάση, αποτελεί πολιτική

επιλογή η χωροθέτ/ση των προσφυγικών συνοικισμών, κυρίως των αγροτικών, στις

βόρειες επαρχiες της Ελλόδας και δη στις ορεινές περιοχές των συνόρων. Ωστόσο,

αυτός ο ορεινός εποικισμός, σε περιοχές μακριά από κάθε άξονα εmκοινωνίας, που

συχνά αντιμετωπίζουν δυσχερείς κλιματολογικές συνθήκες και, εν γένει, χωρίς

παραγωγικά κριτήρια, έχει κατά κανόνα αρνητικές συνέπειες. Στην πλειοψηφία των

περιπτώσεων, οι πρόσφυγες εγκαταλείπουν αυτά τα χωριά, προς ανεύρεση εργασίας

και επιδιώκοντας, γενικότερα, ένα καλύτερο επίπεδο διαβίωσης, οδηγώντας έτσι στην

απερήμωσή τους και στην επιτάχυνση και διόγκωση της εξόδου προς τα ασnKά

κέντρα, με όλες ης επακόλουθες αρνηηκές επιπτώσεις (Πολύζος, 1984 : 7-11,30).

Τέλος, ένα άλλο κριτήριο, για τ/ν κατανομή των προσφύγων στο χώρο,

σχετίζεται με την εκλΟ'ΥΙκή συμπεριφορά τους και τ/ν εσωτερική πολιτική κατάσταση

της χώρας. Καθώς τα πρώτα χρόνια της εγκατάστασής τους στην Ελλάδα, πριν

ριζοσπαστικοποιηθούν προοδευτικά, ήταν στη μεγάλη πλειοψηφία τους βενιζελικοί,

οι Κ'Uβερνήσεις, μετά το 1922, θεωρούν την εγκατάστασή τους κοντά στα μεγάλα

αστικά κέντρα, και Κ'Uρίως στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, ως τον βέλτιστο τρόπο

αλλαγής της εκεί δομής του εκλογικού σώματος και ως αντιστάθμισμα των

αντιβενιζελικών δυνάμεων, που τότε υπερείχαν εκλογικά στα αστικά κέντρα της

Παλαιάς Ελλάδας. Αντί, δηλαδή, να επηρεάσουν τον πολιτικό προσανατολισμό μιας

περιοχής, αλλάζοντας τα γεωγραφικά όρια των εκλογικών περιφερειών, επιχειρούν το

ίδιο, αλλάζοντας την πληθυσμιακή πυκνότητα των συνοικισμών και ενισχύοντας το

φιkλεύθερo στοιχείο στις πολιτικά κρίσιμες περιφέρειες (Πεντζόπουλος, 1962 αναφ.

στο Λεοντίδου, 1989: 229). Άλλωστε, το εκλογικό βάρος των ψήφων των πρόσθετων

αυτών ψηφοφόρων, επαληθεύεται με την εmκράτηση της δημοκρατίας επί της

μοναρχίας, στο δημοψήφισμα του Απριλίου του 1924, α'λ/.ά και από τα αποτελέσματα

των πρώτων βουλευτικών εκλογών του νέου καθεστώτος, το Νοέμβριο του 1926,

όπου το βενιζελικό κόμμα (Ενωση Φιλελευθέρων), από μόνο του, επικρατεί ένανπ

των αντιβενιζελικών δυνάμεων (Λαϊκό Κόμμα και Ελευθερόφρονες). Το αποτέλεσμα

]1 Ιδιαiτερα δε της Mαιcεδoνίας, ποο μετά την ανrαλλαyή είχε χάσει σημανηιcό μέρος του πληθυσμού
της.

63



αυτό είναι αντιστρόφως ανάλογο από εκείνο των εκλογών του 1920 και ανατρέπεται

με την εκλογική ήπα των βενιζελικών το 1933 και, ουσιαστικά, μετά το θάνατο του

Βενιζέλου το 1936. Εξ' άλλ<>υ, προς επαλήθευση των προλεχθέντων, η απήχηση του

κομμουνιστικού κόμματος (Ενιαίο Μέτωπο) παρουσιάζεται αυξημένη σε περιοχές

που έχουν εποΙ1CWτεί από αγρότες πρόσφυγες, σε αντίθεση με τα μεγάλα αστικά

κέντρα της Παλαιάς Ελλάδας (Πολύζος, J984 : J 1- J5).

2.6 Η δράση της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος

2.6.1 Εισαγωγικά στοιχεία

Όπως έχει προαναφερθεί, η Εθνική Τράπεζα Ελλάδας αποτέλεσε έναν από τους

φορείς που δραστηριοποιήθηκαν για την οικιστική αποκατάσταση των προσφύγων.

Το έργο της θεωρείται τέτοιου μεγέθους και σημασίας, που πολλές φορές

αντιπαρατίθεται και συγκρίνεται με αυτό της ΕΑΠ. Προκειμένου να διερευνηθεί το

ευρύτερο πλαίσιο και οι συνθήκες που οδήγησαν το κράτος να αναθέσει στην ΕΤΕ

την επίλυση του ζητήματος των αποζημιώσεων των προσφύγων, δηλαδή, έμμεσα, να

της μεταβιβάσει αρμοδιότητες δίνοντας της την ευχέρεια να διαμορφώσει και να

κατευθύνει την οικιστική πολιτική για την αποκατάσταση των προσφύγων, κρίνεται

- σκόπιμο να περιγραφούν, εν συντομία, τα σχετικά τεκταινόμενα ως εκείνη τη στιγμή.

Η Σύμβαση ανταλλαγής, όπως έχει επισημανθεί, καθόριζε ότι η υποχρεωτική

ανταλλαγή των πληθυσμών θα έπρεπε να συνοδευτεί και από υποχρεωτική

ανταλλαγή αγαθών. Έτσι, επιβάλλονταν η αναγκαστική απαλλοτρίωση των ακίνητων

περιουσιών, που είχαν εγκαταλειφθεί από τους πρόσφυγες στις δύο χώρες, ώστε να

είναι δυνατή η αποζημίωση τους με περιουσία «... ίσης αξίας και της αυτής φύσεως,

οια, η παρ' αυτού εγκαταλειφθείσα» (Λέσχη των νέων Ελλήνων, 1994: 89).

Τα ανταλλάξιμα μουσουλμανικά ακίνητα προοριζόταν ρητά για την

αποκατάσταση των προσφύγων που ήρθαν από τη Τουρκία. Στο πλαίσιο αυτό,

ανατίθεται στη Μικτή Επιτροπή32 η εκτίμηση και ρευστοποίηση περιουσιών,

ανεξάρτητα από το αν αυτές ανήκαν σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα (κοινότητες,

εκκλησία κλπ.). Η χρηματική διαφορά, που θα προέκυπτε από την ρευστοποίηση των

11 Διεθνής ΟρΥανισμός, ο οποίος είχε επιφpnστει με την ερμηνεια της Σύμβασης της Λωζάννης.
Aπoτεloύταν από 12 μέλη (4 Έλληνες. 4 Τούρκοι και 3 αντιπρόσωποι χωρών που δεν μετείχαν σro

πόλεμο του 19 Ι 4- Ι 8).
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αγαθών στα δύο κράτη, θα καταβαλλόταν από το ένα στο άλλο, για την αποζημίωση

των προσφύγων.

Ωστόσο, αν και το γενικό πνεύμα της Σύμβασης ήταν ορθό, ήταν αμφίβολο κατά

πόσο μπορούσε να είναι και υλοποιήσιμο. Δεδομένων, άλλωστε, του μεΥέθους του

πληlroσμού που μετακινήθηκε (1.300.000 ·Ελληνες και 463.000 Τούρκοι περίπου)

καθώς και της Ύεωγραφικής διασποράς του στο σύνολο της τουΡΚΗcής

αυτοκρατορίας, γίνεται σαφής η δυσκολία ενός τέτοιου εγχειρήματος. ΠράΎματι. οι

αρμόδιοι φορείς και οι αρχές αντιλαμβάνονται την αδυναμία υλοποίησης και

ολοκλήρωσης μια τέτοιας διαδικασίας και απαρασίζουν το Ύενικό συμψηφισμό του

αμοιβαίου χρέους)' έτσι, κάθε κράτος καλείται να δράσει αυτοβούλως, προκειμένου

να εντοπίσει τρόπους αποκατάστασης των προσφύγων του (Γκιζελή, 1984: 81-83,

230-231).

Έως ότου γίνει αντιληπτό το μ.έΥεθος του έΡΎου της Μικτής Επιτροπής και τελικά

η γενικότερη αδυναμία της να αντεπεξέλθει στα καθήκοντά της, το κράτος

αναλαμβάνει ενεΡΎό δράση, δράση που εντάθηκε, υπό την πίεση των καθημερινών

παράνομων οικειοποιήσεων των ανταλλάξιμων περιουσιών από το γτyyΕVΉ πληθυσμό.

Παρόλο, που με κυβερνητική απόφαση είχαν απαγορευθεί οι αγοροπωλησίες των

ανταλλάξιμων μουσουλμανικών ακινήτων, αυτά περνούσαν στην κατοχή των

γηγενών, είτε μέσω πρόχειρων παράνομων συμβολαίων (αγόραζαν εκτάσεις από τους

μουσουλμάνους, που έφευγαν, σε εξευτελιστικές τιμές) είτε αλλάζοντας τα όρια των

ιδιοκτησιών
34

. Υπό τις συνθήκες αυτές η Κυβέρνηση Αλεξ. Παπαναστασίου ιδρύει,

με Ν.Δ. στις 2/3 Μαίου 1924, τη Γενική Διεύθυνση Ανταλλαγής στο Υπουργείο

ΓεωΡΎίας, η οποία έχει ως αρμοδιότητα να βοηθήσει την Μικτή Επιτροπή στο έργο

της (Κοντογιώργη, 200 Ι: 22). Η Γενική Διεύθυνση Ανταλλαγής είχε παραρτήματα σε

όλη την επικράτεια και το έΡΎΟ της συνίστατο, κυρίως, στον Ελεγχο των αιτήσεων

που συμπλήρωναν οι πρόσφυγες, σχετικά με την περιουσία που είχαν εγκαταλείψει

στην Τουρκία, και την μεταβίβασή τους στη Μικτή Επιτροπή, καθώς και στη

συγκέντρωση πληροφοριών Ύια την εξακρίβωση των εκτάσεων που άφησαν οι

33 Η εκτίμηση των περιοοοιών έγινε grosso modo ",αl το ζήτημα ρUΘμίστη",ε με το EλληνOΤOUΡ"'ΙKό

Σύμφωνο Φιλίας (1930), το οποίο έθεσε τέρμα στη UItouρyia της Mιιcrής επιτροπής. Η αξία της

ελληνll"1ς ανταλλόξιμης περιοοοίας ανεΡχ.όταν σε 100 δια. δρχ., ενώ της τοuρκι"'ής μετά βίας

ξεπερνούσε τα 12,5 δισ. δρχ. Τα χρήματα αυτά ωφοσεφέρθησαν» Υ\Ο. να εξομαλυνθούν οι

ελληνοτοuρκικtς οχέσεις "'αl Υια να KαλUφΘOύν ΟΙ πoλεμlKtς επανορθώσεις ItOU ζητούσε η TOUΡKία

(ΛαμψΙδης, 1992: 225).
}οι Προκειμένοu να ελαχιστοποιηθούν οι παράνομες μεταβιβάσεις, το ",ράτος απέδιδε αμοιβή σε κάθε
ατομl",ή ",αΤαΥΥελία Υια παράνομη ",ατάληψη Υης, σε ποσοστό ίσο με το 1% της αξίας της (Πελεryίδης,

1994,56).
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ανταλλάξιμοι μουσουλμάνοι. Το έργο αυτό ήταν εξαιρετικά δύσκολο να

πραγματοποιηθεί" θα έπρεπε, σε πρώτο στάδιο, να ελεγχθούν για τ/ν εγκuρότ/τα

τους οι χιλιάδες αιτήσεις των προσφύγων, γεγονός που συνεπαγόταν μεγάλο

απαιτούμενο χρονικό διάστημα και συνεχή εργασία σημαντικού αριθμού υπαλλήλων

επί του ζητήματος, και, σε δεύτερο στάδιο, να καθοριστούν τα ακριβή όρια των

τουρκικών γαιών, που εγκαταλείφθηκαν, έργο εξίσου δύσκολο στην υλοποίησή του,

λόγω τόσο τ/ς έλλειψης κτηματολογίου και τίτλων ιδιοκτησίας όσο και των

καταπατήσεων που είχαν ήδη αρχίσει να συντελούνται από τους ντόπιους.

2.6.2 Ο ρόλος της ΕΤΕ

Υπό το πρίσμα αυτό και συνυπολογίζοντας μια σειρά παραμέτρων, όπως: α) τα

προβλήματα που αντιμετώπιζε η ΕΑΠ, όσο αφορά στην πολιτική των πωλήσεών της,

'λiJγω τ/ς οικονομικής αδυναμίας των προσφύγων, β) τις παράνομες οικειοποιήσεις

των ανταλλάξιμων ειcτάσεων από τους γηγενείς, γ) τις πιέσεις για αποζημίωση, που

ασκούσαν οι πρόσφυγες35, δ) τ/ν αργή διαδικασία πώλησης των ανταλλάξιμων

ακινήτων, ε) τις περιορισμένες δυνατότ/τες σύναψης εξωτερικού δανείου, με

εγγύηση την ανταλλάξιμη περιουσία και στ) τον κίνδυνο «εξάπλωσης» τ/ς

κομμουνιστικής ιδεολογίας, το κράτος αποφασίζει να λάβει άμεσα και δραστικά

μέτρα. Η λύση που υιοθετήθηκε, τελικά, περιελάμβανε τ/ν αποζημίωση των

προσφύγων, με ένα ποσό, έναντι, το οποίο θα υπολογιζόταν κατά προσέγγιση, σε

σχέση με τ/ν περιουσία που είχαν εγκαταλείψει, δεδομένου ότι το έργο τ/ς Μικτής

Επιτροπής δεν είχε ολοκληρωθεί ακόμα. Λαμβάνοντας υπόψη τ/ν τότε δεινή

οικονομική κατάσταση τ/ς χώρας, κάτι τέτοιο δεν θα ήταν δυνατόν να

πραγματοποιηθεί. Επινοήθηκε, λοιπόν, λόγω έλλειψης ρευστού χρήματος, η λύση της

έκδοσης ομολογιακών τίτλων από τραπεζικό φορέα που θα επιλεγόταν (ως εγγύηση

θα δινόταν οι εκτάσεις των ανταλλάξιμων μουσουλμάνων), ο οποίος, στ/ συνέχεια,

θα ρευστοποιούσε τις εκτάσεις αυτές και θα εξαργύρωνε τις ομολογίες που είχε

εκδώσει. Με τον τρόπο αυτό οι πρόσφυγες θα αποζημιωνόταν εν μέρει, για τις

περιουσίες που άφησαν στ/ν Τουρκία, και όχι με βάση το ακριβές ύψος τ/ς αξίας

τους (Πολύζος. 1984: 19). Το έργο αυτό ανατέθηκε στην Εθνική Τράπεζα της

3S Σε πολλές περιπτώσεις είχαν σuστήσει επιτροπές, οι οποίες διαβίβαζαν στην κυβέρνηση την

πρόθεση τους να προβούν ακόμη και σε κινήσεις για την ανατροπή της, σε περίπτωση που δεν

επιλυόταν το ζήτημα της αποζημίωσης.
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Ελλάδος, η οποία στην ουσία δεν αποτελούσε ανεξάρτ/το οργανισμό, αλλά

πρoέιcταση του κρατικού μηχανισμού. Ωστόσο, η ανάληψη του έργου από έναν

ξεχωριστό φορέα, όπως η ΕΤΕ, είχε το πλεονέκτημα ότι επέτρεπε την εφαρμογή τ/ς

όποιας πολιτικής επιλεγόταν, για τη διαχείριση της περιουσίας των ανταλλάξιμων,

ανεξάρτητα από τις πολιτικές ανακατατάξεις, οι οποίες ήταν σύνηθες φαινόμενο

εκείνη τη περίοδο (Γκιζελή, 1984: 241-242).

Η ΕΤΕ αναλαμβάνει, στις 5 Μαίου 1925, μετά από συμφωνία με την κυβέρνηση,

τη διοίκηση, διαχείριση και διάθεση του τμήματος της ανταλλάξιμης περιουσίας36

που δεν είχε παραχωρηθεί <lJ-τό το κράτος στην ΕΑπ37 (Πελαγίδης, 1997: 296). Το

συνολικό της έργο περιελάμβανε αποζημίωση, μέσω των ανταλλάξιμων γαιών,

παροχή οικοπέδου και παροχή στέγης (Λεοντίδου, 1989: 204).

Να σημειωθεί, ότι η ΕΤΕ προέβη στην σύσταση ειδικής διεύθυνσης για τη

διαχείριση και αξιοποίηση της ανταλλάξιμης περιουσίας που της παραχωρήθηκε.

Αναλυτικότερα, στη διεύθυνση αυτή συμμετείχαν 8 μέλη: ο διοικητής τ/ς τράπεζας,

τρεις σύμβουλοι της τράπεζας που οριζόταν από τον διοικητή, τρεις εκπρόσωποι των

προσφύγων και ένας κυβερνητικός εκπρόσωπος' ειδικά για τις περιοχές όπου

υπήρχαν υποκαταστήματα της Τράπεζας, συστήνονταν τριμελείς επιτροπές

(αποτελούμενες από τον διευθυντή του υποκαταστήματος, έναν πρόσφυγα και τον

πρόεδρο του Πρωτοδικείου) (Γκιζελή, 1984: 243).

Αναφορικά, τώρα, με τη διαδικασία που ακολουθήθηκε για την καταβολή των

αποζημιώσεων, αυτή συνίστατο στα εξής: αρχικά, οι πρόσφυγες συμπλήρωναν

αιτήσεις σχετικά με τις περιουσίες των αγαθών που είχαν εγκαταλείψει και

ακολούθως αυτές εξετάζονταν από επιτροπές, όπου συμμετείχαν και συντοπίτες τους,

οι οποίοι και επιβεβαίωναν ή όχι τα στοιχεία που είχαν δηλωθεί από τους

συμπατριώτες τους, Να σημειωθεί, ότι η διαδικασία των αποζημιώσεων προβλεπόταν

να διαρκέαει 5 έτη (με αφετηρία το 1926).

Σύμφωνα με τη Σύμβαση, οι πρόσφυγες είχαν τη δυνατότητα να αποζημιωθούν

για: α) αστικά και αγροτικά ακίνητα, β) κινητά αγαθά, τα οποία ούτε πωλήθηκαν ούτε

36 Συγκεκριμένα, οι εκτάσεις των ανταλλάξιμων που είχαν περιέλθει στη δικαιοδοσία του κράτους

διακρίνονται: α) σε αυτές που διαχειρίζεται το κράτος καΙ, συγκεκριμένα, η Διεύθυνση Δημοσίων

Κτημάτων, β) σε αυτές που παραχωρήθηκανστην ΕΑΠ και γ) σε αυτές που παραχωρήθηκανστην

ΕΤΕ (Γκοζελή, 1984: 185-186).
J7 Η ΕΑΠ είχε αναλάβει τη διαχείριση και διάθεση των αγροτικών και των αστucών κτημάτων σε

πόλεις κάτω των 10.000 κατοίκων, ενώ στην ΕΤΕ είχαν μεταβιβαστεί αστικά ακίνητα σε πόλεις άνω

των 10.000 κατοίκων (Πελαγίδης, 1997: 302). Όπως στην ΕΑΠ παραχωρήθηκαν, εν τέλει, και αστικά

ακίνητα, έτσι και οι εκτάσεις που παραχωρήθηκαν στην ΕΤΕ ήταν, κατά ένα ποσοστό, και αγροτικές

(Γ• .ι;,λή, 1984: 320).
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μεταφέρθηκαν στην Ελλάδα και γ) καλλιεργήσιμους αγρους, συμπεριλαμβανομένων

και των εαόδων παυ χάθηκαν από τις σαδειές (Γιαζελή, 1984: 242-243). Βασική

προϋπόθεση, για να συμπεριληφθουν στους δικαωυχους αποζημίωσης, ήταν να μην

είχαν τύχει κάποιας αγροτικής ή αστικής αποκατάστασης, διευκρινίζοντας ότι η απλή

εγκατάστασή τους σε οικίσκους της ΕΑΠ ή του κράτους δεν δύναται να θεωρηθεί ως

αποκατάσταση)!.

Ως ης 15 Ιουλίου 1927 είχαν παραχωρηθεί στην ΕΤΕ 54.891 ιδιοκτησίες αξiας 4

δισ. δρχ. περίπου, από τις οποίες οι 17.293 ήταν αγροτικές και οι 37.598 αστικές.

Επίσης, μετά το Νοέμβριο του ίδιου έτους της παραχωρήθηκαν άλλες 3.678, αξiας

0,6 δια. δρχ. (ΠελαΥίδης, 1997: 296)39.

3.6.2.1 Η αποζημίωση των αστών προσφύγων

Το 1926 συνάπτεται δάνεω, μεταξύ ΕΤΕ και κράτους, για την έκδοση

ομολογιακών tίτλων4{) αξίας 3δισ. δρχ., με επιτόκιο 8%, γνωστό ως ((Α' Δάνειον

Ανταλλάξιμων 8% του 1926)). Ωστόσο, επειδή το ποσό αυτό δεν επαρκεί για να

καλύψει τις σχετικές ανάγκες, εκδίδεται συμπληρωματική σειρά ομολογιακών τίτλων,

αξίας 500.000.000δρχ., οπότε το τελικό δάνεω φτάνει στο ύψος των 3,5 δισ. δρχ. Δύο

χρόνια αργότερα, στις 26 Νοεμβρίου 1928, εκδίδεται νέο δάνειο, αξίας 2,5 δισ. δρχ.,

με επιτόκιο 8%, γνωστό ως «Β' Δάνεων Ανταλλάξιμων 8% του 1928» (Λαμψίδης,

Ι 992: 95)41. Κάθε ομολογία είχε ονομαστική αξία 1.000δρχ.".

)1 «ΕΥκατάστασις είναι εκείνη η οποία καθιστά τον εγκαθιστάμενον ικανόν να στεΥάσει τον ευaτόν
του}) (Πρακτικάσυνεδρίασης25'1'; lουνίου 1924 αναφ. στο Toύνrα-Φερyάδη, 1986: 28).
)9 Η ΚτΕ αναφέρει ότι παραχωρήθηκανστην ΕΤΕ 50.952 ακίνητα, από τα οποία 39.519 αστικά και
11.433 αγροτικά (ΚτΕ, 1997: 140). ΤΟ ΝΔ της 15'1'; Μαίου 1926 καθόριζε ότι όσες από τις αγροτικές

ιδΙOΙCΤΗσίες που εiχαν παραχωρηθεί στην ΕΑΠ, για την ιryρoτική αποκατάσταση των προσφύγων, δεν

της ήταν «χρήσιμες» έπρεπε να μεταβιβαστούν στην ΕΤΕ .
.60 Οι πρώτοι ομολογιακοί τίτλοι είχαν εκδοθεί το 1923, Υια αποζημιώσεις στο πλαίσιο των
ελληνοβουλΥαρικών ανtαλλαγών (Πελayίδης, 1994: 33-34).
~I Η κυβέρνηση Bεvιζtλou, λίΥΟ μετά την έκδοση του δεύτερου ομολοΥιακού δανείου, απoφασiζει να
μειώσει το επιτόκιο σε 6% και να αΥοράσει 148.000 oμoλσyίl:ς. Η παραπάνω απόφαση ελήφθη StόTI η

τιμή των μουσουλμανικών ακινήτων στην αγορά, επoμb'ως και των ομολοΥιών, είχε μειωθεί" με τον

τρόπο αUΤό το κράτος εξοικονόμησε περίπου 40.000.000δΡΧ. (Πελayίδης, 1997: 359), ΠΡOKαλώνrας,
παράλληλα. έντονες διαμαρτυρίες εκ μέρoUς των προσφυΥικών φορέων.

~2 Tiτλoς μιας ομολοΥίας: «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Δάνειον 8% Ι 926 σε τραπεζικά Υραμμάτια
προς αποζημίωσιν των ανtαλλάξιμων προσφύΥων. Α' σειρά δρχ. 3.000.000.000 8% Ι 926 εις

Τραπεζικά Γραμμάτια διηρημένων εtς 3.000.000 ομολογίας δραχμών ].000 εκάστην. Τίτλος μιας

ομολοΥίας δρχ. ].000 εις τον φέροντα» (Ι.Α.Ε.Τ., Φ.150 (589), Σεφά Χ Δάνεια, Α' Δημόσια Δάνεια,

στο Πελαylδη~ 1997: 299).
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Να αναφερθεί εδώ, ότι οι ομολογίες αυτές είχαν ως εγγύηση (Πελαγίδης, 1997:

299):

Ι. Τις ανταλλάξιμες μουσουλμανικές περιουαίες ΣWOλικής αξίας 4.6 δισ. δρχ.

2. Άλλες μουσουλμανικές περιουσίες αξίας 320.000.000 δρχ.

3. Χρήματα που θα καταβάλλονταν από τους πρόσφυγες, για την απόσβεση του

κεφαλαίου και του τόκου του συμπληρωματικού αμερικανικού δανείου των

3.000.000 Λ.Α.

4. ·Ενα μέρος από την περιουσία της ΕΑΠ στην Κρήτη

5. Τα κονδύλια που θα είχε στη διάθεσή του το κράτος από τα έσοδα της

πώλησης αστικών οικημάτων.

Σε ό,τι αφορά στον τρόπο με τον οποίο θα αποζημιωνόταν σι πρόσφυγες πρέπει,

αφενός, να επισημανθεί ότι θα τους χορηγούνταν ως αποζημίωση, ένα μόνο μέρος της

αξίας της εΥκαταληφθείσας περιουσίας και, αφετέρου, ότι η αποζημίωση αυτή θα

καταβαλλόταν με μία πρώτη προκαταβαλή (σε δύο δόσεις) καΙ, ακολούθως, μια

τελική δόση.

Η εθνοσυνέλευση της 3'" Απριλίου 1925 καθόριζε ότι η πρώτη προκαταβολή,

που θα έδινε η Τράπεζα, θα βασιζόταν στην ακόλουθη κλίμακα και, σε καμία

περίπτωση, δεν θα μπορούσε να ξεπεράσει τις 2.000 τουρκ. χρυσές λίρες43,

ΠίνακαςΑ 2.5: Ποσοστό αποζημίωσης ανά ύψος περιουσίας.

Πηγη.Γκιςελη,1984.244

Ύψος περιουσίας μέχρι Ποσοστό αποζημίωσ11ς

400 τoυριc. χρυσές λίρες 25%

1.000 τoυριc. χρυσές λίρες 20%

2.000 τoυριc. χρυσές λίρες 15%

5.000 τουρκ. χρυσές λίρες 10%

άνω των 5.000 τoυριc. χρυσές λίρες 5%
.

Παράλληλα, όπως προαναφέρθηκε, η ΕΤΕ αποφασίζει να καταβάλλει την

σ..-ι:οζημίωση σε δύο δόσεις, εκ των οποίων η πρώτη θα ισοδυναμούσε με το 75% του

συνόλου της αποζημίωσης, ΕΚ του οποίου το 20% θα ήταν ρευστό και το εναπομείναν

43 Οι 10 τουρκ. χρυσές λiρες ανrιστoιχoύν σε 9 Λίρες Απλίας (Λ.Α.) και Ι Λ.Α. = 35,4470 δρχ.
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80% σε ομολογίες44. Συγκεκριμένα, οι δόσεις και τα ποσά που θα έπαιρναν οι

πρόσφυγες, ανάλογα με το ύψος της περιουσίας, φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

Πίνακας Α 2.6: Καταβολή αποζημίωσης από την ΕΤΕ βάσει της εγκαταληφθείσας

περιουσίας

Περιουσία Προκαταβολή Πρώτη Ομολογίες Ρευστό Δεύτερη

(σε τουρκ.
δόση δόση

χρυσές λίρες)

ως 400 25% 18,75% 15% 3,75% 6,25%

1.000 20% 15,00% 12% 3,00% 5,00%

2.000 15% 11,25% 9% 2,25% 3,75%

5.000 10% 7,25% 6% 1,50% 2,50%

άνω των 5.000 5% 3,75% 3% 0,75% 1,25%

Πηγη: Γκιζελη, 1984: 245

Να σημειωθεί ότι, ως το Νοέμβριο του 1926, είχαν εγκριθεί αποζημιώσεις για

96.288 άτομα, ενώ περίπου ένα χρόνο αργότερα (Σεπτέμβριος 1927) ο συνολικός

αριθμός των εγκεκριμένων αιτήσεων έφτασε στον αριθμό των 141.249. Το τελικό

ποσό, σύμφωνα με την Γκιζελή, που επιδικάστηκε στους δικαιούχους ανέρχεται στο

σύνολο των 263.909.910 τουρκ. χρυσών λιρών.

2.6.2.2 Η αποζημίωση των αγροτών προσφύγων

Προκειμένου να καταβληθεί η αποζημίωση στους αγρότες πρόσφυγες έπρεπε,

καταρχήν, να υπολογιστεί η αξία της περιουσίας, που άφησαν στην Τουρκία, και

έπειτα να γίνει συνυπολογισμός των χρεών τους.

Το χρέος κάθε πρόσφυγα προέκυπτε από την συνολική αξία των αγαθών που του

είχε παράσχει η ΕΑΠ, αποτελούνταν, δηλαδή, από τη χρηματική αξία: α) της

κατοικίας και του οικοπέδου όπου αυτή ήταν κτισμένη, β) του αγροτεμαχίου που του

παραχωρήθηκε και γ) των χρηματικών ενισχύσεών που έλαβε, ενώ σε όλα τα

παραπάνω θα πρέπει να υπολογιστούν και οι τόκοι του συνολικού χρέους (Πελαγίδης,

1994: 147).

Από τη στιγμή που θα υπολογιζόταν το ύψος της αποζημίωσης, που δικαιούνταν

να λάβει ο πρόσφυγας, καθώς και των χρεών του, καθοριζόταν (ανάλογα με τη

44 Κατά τον Πολύζο οι πρόσφUΓες θα έπαιρναν σε ρεuστό ποσοστό ίσο προς 1/3 ως το 1/5 της

αποζημίωσης και το uπόλοιπο σε ομολογίες (Πολ6ζος, 1984: 19).
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διαφορά τους) εάν θα έπρεπε να αποζημιωθεί ή να καταβάλ/ει χρήματα. Εάν η

διαφορά αποζημίωσης· χρέους είχε θετικό υπόλοιπο, τότε ο δικαιούχος ελάμβανε

ομολογίες αξίας ίσης με το υπόλοιπο αυτό από την ΕΤΕ. Σε αντίθετη περίπτωση,

βρισκόταν χρεωμένος και έπρεπε να καταβάλλει τη παραπάνω διαφορά στην ΕΑπ. Η

εξόφληση του υπόλοιπου χρέους ρυθμιζόταν με την καταβολή δόσεων στην

Εmτροπή.

Να σημειωθεί εδώ, όπ στις 22 Νοεμβρίου 1927 υπογράφεται σύμβαση μεταξύ

του κράτους και της ΕΤΕ, με ανnκείμενο τα ζητήματα που σχετίζονται με την έκδοση

ομολογιών, όπου αποφασίζεται όn η ΕΤΕ θα παράσχει: α) ποσό μέχρι

800.000.000δρχ. σε oμoλoyiες με εmτόιcιo 8% και β) ποσό ως 60.000.000δρχ. σε

μετρητά.

Είσπραξη προσφυγικών χρεών

(ΠελαΥίδης, 1994: 269)

Ωστόσο, επειδή η εκήμηση της αξίας μεγάλ<>υ τμήματος του αΥροπκού κλήρου

δεν είχε πραγματοποιηθεί ως το 1930, ήταν ανέφικτο να υπολογιστεί το χρέος των

αΎροτών προσφύγων, και, για το λt.ryo αυτό αποφασίστηκε να αιcoλoυθηθεί η εξής

διαδιιcασία: α) επιτροπή γεωπόνων θα καθόριζε μια πρώτη τιμή ανά στρέμμα και β)
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σε επόμενο στάδιο διαβουλεύσεις της ΕΑΠ και της κυβέρνησης θα οριστικοποιούσαν

την τιμή.

Παρόλα αυτά, διαπιστώνεται ότι όπου είχαν γίνει οι απαραίτητες εκτιμήσεις των

χρεών των προσφύγων, η απόδοσή τους πραγματοποιήθηκε (όπως φαίνεται από

πίνακα Α 2.7) με ιδιαίτερα αργούς ρυθμούς μέχρι το 1926, οπότε και τα χρέη

εξοφλούνται υποχρεωτικά με μετρητά. Αργότερα, όταν πλέον τους δίνεται η

δυνατότητα αποπληρωμής μέσω των ομολογιών, παρατηρείται μείωση του ποσού που

κατατίθεται σε μετρητά, προς όφελος της εξόφλησης μέσω των ομολογιακών τίτλων.

Πίνακας Α 2.7: Πίνακας εισπράξεων χρεών κατά το διάστημα 1925-1929.

Πηγη. Πελαγιδης, 1997. 267.

Έτος Μετρητά Ομολογίες Από αστούς Από αΎρότες Σύνολο

πρόσφυγες πρόσφυγες

(σε ΛΑ) (σε Λ.Α.)
(σε Λ.Α.) (σε ΑΑ)

(σε Λ.Α.)

1925 21.342 - 16.538 4.804 21.342

1926 81.074 - 19.847 61.227 81.074

1927 41.932 106.352 88.627 88.624 148.284

1928 46.590 117.591 121.652 121.652 164.181

1929 47.679 79.673 76.163 76.163 127.352

Σύνολο 238.617 303.616 352.470 352.470 542.233
.

Αν και αρχικά είχε αποφασισθεί η είσπραξη των αγροτικών χρεών (είχαν

υπολογιστεί σε 8.500.000 Λ.Α.) να πραγματοποιηθεί από την Αγροτική Τράπεζα

Ελλάδος (ΑΤΕ) και των αστικών από την Εθνική Τράπεζα, μετά το 1930, χρονιά

διάλυσης της ΕΑΠ, αποφασίζεται (με την σύμβαση της 20
ης

Νοεμβρίου 1930) το

σύνολο των χρεών, αγροτικών και αστικών, να καταβάλλεται στην Αγροτική

Τράπεζα.

Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά στα αγροτικά χρέη, με τη συμφωνία της 27
ης

Μαρτίου του 1930", καθορίζονταιτα εξής (Πελαγίδης, 1997: 268):

1. Το υπόλοιπο των αγροτικών χρεών πρέπει να καταβληθεί εντός 15 ετών από

την Ι η Ιανουαρίου 1931.

2. Ο τόκος των χρεών θα μειωθεί από 8% σε 3% και ο υπολογισμός τους θα

ξεκινήσει μετά την Ι η Ιανουαρίου 1931. Όλοι οι τόκοι που πληρώθηκαν ως

45 Συμφωνία διάλυσης της ΕΑΠ.
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τότε θα πιστωθούν στον προσωπικό λογαριασμό καθενός ως κεφάλαιο. Για τα

καθυστερούμενα ποσά ο τόκος παραμένει 8%.

3. Οι αγρότες πρόσφυγες δεν θα συμβάλλουν στα έξοδα διοίκησης της ΕΑΠ.

4. Τα χωράφια που διανεμήθηκαν θα χρεωθούν με 400δρχ. ανά στρέμμα

καλλιεργήσιμης γης.

Αργότερα, με διάφορους νόμους που ψηφίζονται, μειώνεται το συνολικό ποσό

που οι αγρότες πρόσφυγες οφείλουν να καταβάλλουν. Κατά το διάστημα 1931-1939

εισπράχθηκαν 891.658.131δρχ. από την ΑΤΕ.

Κλείνοντας, είναι σκόmμο να σημειωθεί όπ η διαδικασία των αποζημιώσεων

μέσω των ομολογιών πραγματοποιούνταν με ικανοποιητικούς ρυθμούς. Η

συνεργασία της Τράπεζας με την ΕΑΠ και το κράτος είχε αΡΧίσει να αποδίδει

καρπούς. Μέχρι το Σεπτέμβριο του 1928 είχαν εκδοθεί ομολογίες ύψους

6.000.000.000δρχ. για την αποζημίωση 271.000 προσφύγων, ενώ, στο διάστημα

1926-1933, η ΕΤΕ κατέβαλλε αποζημιώσεις ύψους 6.755.611.000δρχ σε 332.818

αστούς και 150.000 σε αγρότες πρόσφυγες (Πελογίδης, 1997: 268).

Ωστόσο, δεν πρέπει να αγνοηθεί ένα σημείο προβληματισμού σχετικά με την

ανταλλάξιμη περιουσία. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, το σύνολο της ανταλλάξιμης

περιουσίας δεν περιήλθε στην κατοχή της ΕΤΕ και της ΕΑΠ, αλλά τμήμα του

παρέμεινε στο κράτος. Αυτό το μη διαθέσιμο τμήμα αποτέλεσε σημείο προστριβών

των εκάστοτε κυβερνήσεων με την αντιπολίτευση, προσφυγικούς φορείς αλλά και

ιδιώτες. Το ζήτημα των χρεών των προσφύ'Υων προς το κράτος σε συνδυασμό με τη

μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων προς αυτούς διατηρήθηκε στην επικαιρότητα για

αρκετά χρόνια. Τι απέγινε η υπόλοιπη ανταλλάξιμη περιουσία; Το 1957 ιδρύεται το

Ταμείο Ανταλλάξιμου Περιουσίας και Αποκαταστάσεως Προσφύγων (ΤΑΠΑπ)46, με

σκοπό την είσπραξη των εσόδων από τη διαχείριση και ρευστοποίηση της

προσφυγικής περιουσίας. η οποία έφθανε τα 29.000 ακίνητα. Και ενώ, το 1976, οι

αναποκατάστατες προσφυγικές οικογένειες ανέρχονται σε 5.000 και το ύψος της

αναξιοποίητης περιουσίας φτάνει τα 3,3 δισ. δρχ., το κράτος αποφασίζει τη

μεταβίβασή της στην Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου. Το ζήτημα της

ανταλλάξιμης περιουσίας «επιλύεταυ) ορισπκά, χωρίς να έχουν εκπληρωθεί στο

.ι; ΑΡΥότερα συγχωνεύτηκε στην Κτηματική Εταφεία Δημοσία\) (ΚΕΔ) (Λαμψίδης, 1992: 212).
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ακέραιο οι υποχρεώσεις του κράτους προς τοα; πρόσφυγες (Λαμψίδης, 1992: 226

230).

2.6.3 Η πολιτική ενοικιάσεων και πωλήσεων της ΕΤΕ

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, το κράτος παραχώρησε στην ετε εκτάσεις,

προκειμένου να τις ρευστοποιήσει και να αποζημιώσει τους πρόσφυγες. Η απόφαση

αυτή, της κυβέρνησης, έγινε ενθέρμως αποδεκτή από το προσφυγικό στοιχείο, το

οποίο είχε αρχίσει να συμβιβάζεται με την ιδέα ότι δεν θα μπορούσε να αποκτήσει

κατοικία, δεδομένου ότι η οικονομική του κατάσταση δεν του επέτρεπε να

καταβάλλει ούτε τις μηνιαίες δόσεις που απαιτούσε η ΕΑΠ. Η αποζημίωσή του με

ομολσΥιακούς τίτλους και η συναίνεση της ΕΑΠ, μετά από συμφωνία με τ/ν

κυβέρνηση (7 οεμβρίου 1927), για διακανονισμό των χρεών τους, μέσω των

ομολογιών, ανακούφισε τους πρόσφυγες και αναπτέρωσε τις ελπίδες τους για την

απόκτηση ιδιόκτητης κατοικίας.

Στόχος του τραπεζικού οργανισμού ήταν, μέσω των αποζημιώσεων και των

διευκολύνσεων που θα προσέφερε, να καταστούν δυνητικά ικανοί, κυρίως οι

πρόσφυγες, να αποκτήσουν στέγη. Ενόψει της εφαρμογής της πολιτικής της διέκρινε

τους πρόσφυγες: α) σε άπορους, που δεν έχουν δικαίωμα αποζημίωσης, β) σε

ανταλλάξιμους δικαιούχους άπορους και γ) σε ανταλλάξιμους δικαιούχους, όχι

άπορους. Οι πρώτοι καλούνταν να καταβάλλουν τα χρέη τους στην Τράπεζα στα

επόμενα πέντε έτη, οι δεύτεροι θα ελάμβαναν την αποζημίωση (πρώτη δόση) που

δικαιούνταν, αφού αφαιρούνταν το ποσό του χρέους τους, ενώ το εναπομείναν χρέος

θα δινόταν με δόσεις (οι οποίες θα συνέπιπταν χρονικά με τις πληρωμές της

αποζημίωσης) και οι πρόσφυγες που άνηκαν στην τρίτη κατηγορία μπορούσαν να

πληρώσουν μέρος του χρέους τους όταν θα τους καταβαλλόταν η αποζημίωση και το

υπόλοιπο τμήμα μέσα στα επόμενα τρία χρόνια (ΓlClζελή, J984: 246-247).

Ωστόσο, παρά την επικαλούμενη πρόθεση διευκόλυνσηςτων προσφύ'Υων, τίθεται

εδώ το ερώτημα αν, πράγματι, οι παραπάνω «διευκολύνσεις»της Τράπεζας, οι οποίες

τελικά εφαρμόστηκαν και για το Ύ11Ύενή πληθυσμό, συνέβαλλαν ουσιαστικά στη

απόκτηση κατοικίας, με την ΈWoια της ευρείας κοινωνικής στέΥης. Και τούτο, διότι,

όπως δύναται να εξαχθεί από όσα θα αναφερθούν στην συνέχεια, σχετικά με το

σύστημα των ενοικιάσεων και των πωλήσεων της ΕΤΕ, τα μέτρα που εφάρμοσε η

τελευταία και οι ιδιαίτερες συνθήκες, με τις οποίες ενοικίαζε ή πωλούσε τις
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ιδιοκτησίες που της είχαν παραχωρηθεί, δεν απεδείκνυαν δράση κοινωφελούς

οργανισμού αα/, κατά το μάΜον ή ήπον, κερδοσκοmκού.

Όσον αφορά στην ενοικίαση των αστικών ακινήτων της ΕΤΕ
47

, αυτά

παραχωρούνταν στους ενδιαφερομένους μετά από δημόσια δημοπράτηση. Η

διαδικασία που ακολουθούνταν συνίστατο στα ακόλουθα: Αρχικά, εmτροπή καθόριζε

ένα ελάχιστο ενοίκιο και, μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων διαδικασιών

(πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δημοσιοποίηση της δημοπράτησης στον τύπο

κλπ.), το ακίνητο κατακυρωνόταν στον πρόσφυγα εκείνο που θα έδινε το μεγαλύτερο

αντίτιμο. Η πρώτη κατακύρωση δεν οδηγούσε, απαραίτητα, και στον τελικό

ενοικιαστή' αντιθέτως, αν στις επόμενες 8 ημέρες εμφανιζόταν άλλος πλειοδότης, ο

οποίος πρόσφερε αντίτιμο τουλάχιστον κατά 1/8 μεγαλύτερο από εκείνο του πρώτου,

τότε το ακίνητο δινόταν σε αυτόν. Εmπρόσθετα, ήταν δυνατό να πραγματοποιηθεί

και νέα αλλαγή, εφόσον, όμως, ο τρίτος πλειοδότης προέβαινε σε διπλάσια προσφορά

από το δεύτερο.

Αναφορικά, τώρα, με τις πωλήσεις των αστικών ακινήτων, η κατάσταση δεν

διαφοροποιείται' η διαδικασία που ελάμβανε χώρα ήταν όμοια με εκείνη των

ενοικιάσεων. Στην περίπτωση, μάλιστα, που το προς πώληση κτίριο κατοικούνταν,

μπορούσε να παραμείνει στην κατοχή του «προσωρινού» ιδιοκτήτη, μόνο εφόσον

αυτός κατέβαλλε στην τράπεζα αντίτιμο κατά 5% υψηλότερο από αυτό του

τελευταίου πλειοδότη, ενώ, εάν ο «προσωρινός» ιδιοκτήτης έχει ήδη οικοδομήσει

κατοικία ή έχει θέσει τα θεμέλια για κατοικία, τότε εδύνατο να γίνει κύριος του

ακινήτου, χωρίς δημοπράτηση, με την προϋπόθεση ότι θα το αγόραζε μέσα στα

επόμενα 3 χρόνια (Γκιζελή, 1984: 248-249). Σε κάθε περίπτωση, ο αγοραστής

πρόσφυγας έπρεπε να καταβάλλει το 70% της αξίας του κτιρίου σε μετρητά (ΚτΕ,

1997: 140).

Πρέπει να επισημανθεί εδώ, ότι η πολιτική που εφήρμοσε η ΕΤΕ για τις

αγροτικές ιδιοκτησίες διαφοροποιείται από αυτή των αστικών ακινήτων, καθώς η

τράπεζα ενοικιάζει ή πουλάει τα αγροτικά ακίνητα χωρίς δημοπράτηση.

Ως το τέλος του 1932, από τις 86.542 ιδιοκτησίες που είχαν περιέλθει στην

κατοχή της ΕΤΕ, είχαν παραχωρηθεί σε δικαιούχους οι 29.035 (ήτοι 33.5% του

συνόλου). Όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα, από τις εκτάσεις αυτές οι 6.701

(100%), το σύνολο, δηλοδή, των αγροτικών, παραχωρήθηκε χωρίς δημοπράτηση,

47 Οι ενοικιάσεις γινόταν, αρχικά, για ένα έτος, ενώ υπήρχε δυνατότητα παράτασηςγια άλλα τέσσερα.
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ενώ, αντίστοιχα, οι αστικές που παρασχέθηκαν χωρίς δημοπράτηση ήταν μόλις 3.933

(το 21% των παραχωρηθέντωναστικών) (Γκιζελή, 1984: 250-251).

Πίνακας Α 2.8: Παραχωρούμενες από την ΕΤΕ ιδιοκτησίες χωρίς δημοπράτηση.

Πηγη. Γκιζελη, 1984.250-251 και ιδια επεξεΡΎασια.

Αστικές ιδιοκτησίες Αγροτικές ιδιοκτησίες

Δημοπρατήθηκαν 18.401

Δεν δημοπρατήθηκαν 3.933 6.701

Μερικό σύνολο 22.334 6.701

Γενικό σύνολο 29.035
. .

Συνοψίζοντας το έργο της ΕΤΕ, όσον αφορά στην παροχή διευκολύνσεων για την

απόκτηση ιδιοκτησίας, αξίζει να σταθούμε στις εξής διαπιστώσεις:

1. Ενώ η πολιτική των αποζημιώσεων συνέτεινε στην αναπαραγωγή της

οικονομικής και κοινωνικής διαστρωμάτωσης των προσφύγων, ανάλογη με

εκείνη της περιοχής προέλευσής τους,\Τι πολιτική ενοικιάσεων και πωλήσεων

των οικοπέδων, μέσω των δημοπρατήσεων, διαφοροποίησε την κοινωνική

διαστρωμάτωσή τους, σε σχέση με το παρελθόν, δεδομένου ότι, σε αυτή την

περίπτωση, εύποροι θεωρούνταν αυτοί που κατάφεραν να μεταφέρουν στην

Ελλάδα τμήμα των υπαρχόντων τους.

2. Η πολιτιΚΤ] ενοικιάσεων και πωλήσεων των ακινήτων, μέσω των

δημοπρατήσεων ευνόησε τους πιο εύπορους πρόσφυγες, οι οποίοι, εν τέλει,

είχαν τη δυνατότητα να καταβάλλουν υψηλότερα ποσά στις δημοπρατήσεις

και να γίνονται τελικά κύριοι των ακινήτων. Σε αντίθεση με αυτούς, οι

άποροι, πρόσφυγες και μη, δεν είχαν την οικονομική βάση να τους

συναγωνιστούν, με άμεση συνέπεια να αποκλείονται, με τυπικά νόμιμο τρόπο,

από τις διαδικασίες απόκτησης στέγης. Στην πραγματικότητα, η ΕΤΕ

παραχώρησε τα ακίνητα με μοναδικό κριτήριο το οικονομικό της όφελος.

Όπως σωστά επισημαίνει η Γκιζελή «ήταν μια πολιτική μόνο κατ' επίφαση

κοινωνική».

3. Η διαφορετική βάση, στην οποία αντιμετωπίστηκε το ζήτημα των

ενοικιάσεων και πωλήσεων των αστικών και αγροτικών ακινήτων, συνέβαλλε

στη «δικαιότερη» μεταχείριση των αγροτών προσφύγων και, κατ' επέκταση,

στην KOινωVΙKOΠOίηση της αγροτικής κατοικίας. Αντιθέτως, η πολιτική της
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τράπεζας έναντι των αστών προσφυγών όχι μόνο δεν προώθησε την ανάπτυξη

της κοινωνικής κατοικίας, αλλά αποτέλεσε ισχυρό πλήγμα εις βάρος της.

4. Η πολιτική της συνέβαλλε, κατά βάση, στην κοινωνική διαστρωμάτωση του

αστικού πληθυσμού και όχι του αγροτικού.

2.7 Η πρακτική της αυτοστΈΥασης

Η αυτοστέγαση, ως ιδιαίτερη, εναλλακτική μορφή στέγασης, αποτελεί γεγονός

από την πρώτη στιγμή της εμφάνισης του προσφυγικού ζητήματος και της επείγουσας

ανάγκης για άμεση εγκατάσταση των προσφύγων, προκειμένου να καλύψει τις

ανεπάρκειες και ης ελλείψεις του κρατικού μηχανισμού. Το κράτος, μέσω κρατικών

οργανισμών (Υπ. Πρόνοιας, ΤΠΠ, ΕΤΕ κλπ.) και με την βοήθεια άλλων φορέων

(ΕΑΠ), κατάφερε, σε μικρό ή μεγαλύτερο βαθμό, να στεγάσει σημανnKό τμήμα του

προσφυγικού πληθυσμού. Εκτός, όμως, από εκείνους που έτυχαν κάποιας

αποκατάστασης, έστω και υποτυπώδους, υπήρξαν και πολλοί, οι οποίοι δεν

επωφελήθηκαν από τις παροχές των προαναφερθέντων φορέων, εκείνοι που

«αυτοστεγάστηκαν».

Αυτή η κατηγορία των προσφύγων συντίθεται, αφενός, από αυτούς που θέλησαν

αλ/ά δεν κατάφεραν να ωφεληθούν από την κρατική αρωγή, στην πλειοψηφία τους

άποροι, και, αφετέρου, από εκείνους που, ενώ είχαν τη δυνατότητα να στεγαστούν με

κρατικά μέσα, δεν θέλησαν, κατά κύριο λόγο εύποροι.

Μετά την Μικρασιατική Καταστροφή, ο αστικός και μη χώρος κατακλύστηκε

από χιλιάδες εξαθλιωμένων, από την πείνα και την κακουχία, ατόμων που

αναζητούσαν στέγη. Παρά τα μέτρα που είχαν ληφθεί από το κράτος (επίταξη

ακινήτων, ίδρυση ΤΠΠ κλπ.), δεν ήταν δυνατό να παρασχεθεί, έστω και στοιχειωδώς

εξοπλισμένη, στέγη στο σύνολο του προσφυγικού πληθυσμού. Έτσι, η ανάπαυση στο

προούλιο ενός σχολείου, μιας εκκλησίας ή ενός δημόσιου κτιρίου μετατρέπεται,

αναγκαστικά, σε προσωρινή κατοικία. Υπό αυτές τις συνθήκες, σε κάθε γωνιά του

οικιστικού χώρου στήνονται παράΎΚες για να καλύψουν προσωρινά, έτσι τουλάχιστον

mcrtEύovtav, την ανάγκη για στέγη. Για πολλούς, όμως, αυτή η προσωρινή διαμονή

έμελλε να πάρει μόνιμο χαρακτήρα.. Έτσι δημιουργήθηκαν «κατοικίες» δίπλα στα

κτίρια του ΊΠΠ, σε κοινόχρηστους και ακάλυπτους χώρους. Με αυτή τη διαδικασία

αποκαταστάθηκαν οι άποροι πρόσφυγες.
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Αυτοστέγαση στο Βύρωνα

(Πηγή: Γιαζελή, 1984:145)

Παράλληλα, υπήρχε και εκείνο το τμήμα του προσφυγικού πληθυσμού που

απέφυγε να στεγαστεί με κρατικές δαπάνες. Αυτοί, ως επί το πλείστον μεγαλοαστοί

της Μικράς Ασίας, ενασχoλoύμεvoι με το εμπόριο και τις επιχειρήσεις, είχαν

προνοήσει να μεταφέρουν τμήμα της περιουσίας τους εκτός Τουρκίας. Αρκετοί από

αυτούς είχαν καταθέσει σημαντικά χρηματικά ποσά σε ξένα πιστωτικά ιδρύματα ή

είχαν επεκτείνει τις επιχειρήσεις τους στην ελληνική εmκράτεια, με αποτέλεσμα την

επομένη της Καταστροφής να διαθέτουν όχι μόνο κάποιο σημαντικό κεφάλαιο αλ/ά

και εΡΎασία. Πρόκειται για τους εύπορους ή μεσοαστούς πρόσφυγες, που σαφώς

βρέθηκαν σε ευνοϊκότερη θέση από τους προηγούμενα αναφερθέντες συντοπίτες

τους.
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Ωστόσο, πρέπει να αναφερθεί ότι, η αυτοστέγαση, ως εναλλακτική μορφή

στέγασης, δεν εμφανίστηκε μόνο στα πρώτα στάδια της προσφυγικής

αποκατάστασης, αλλά αποτέλεσε μέθοδο, η οποία τέθηκε σε ευρεία εφαρμογή

καθ'όλη τη διάρκεια της προσφυγικής αποκατάστασης και, κυρίως, προς το τέλος της

δεκαετίας του '20.

Σημαντικό τμήμα του προσφυγικού πληθυσμού προσπάθησε να εmλύσει το

ζήτημα της στέγης με τα μέσα που διέθετε. Η πολιτική που εφαρμόστηκε, αρχικά από

την ΕΑΠ και μετέπειτα από την ΕΤΕ, είχε ως επακόλουθο την έμμεση προώθηση της

αυτοστέγασης· η παροχή οικοπέδων με χαμηλό αντίτιμο από την ΕΑΠ και οι

ευκολίες πληρωμής που πρόσφερε η ΕΤΕ, μέσω των δανείων που χορηγούσε,

κατηύ&υνε μεγάλο μέρος των προσφύγων στην απόκτηση έγγειας ιδιοκτησίας.

Ως το 1933, είχαν παραχωρηθεί 15.000 οικόπεδα σε πρόσφυγες· δεδομένου όη

από αυτά οικοδομήθηκαν μόνο τα 7.000, δηλαδή λιγότερα από τα μισά, εξάγεται,

προφανώς, το συμπέρασμα ότι η πολιτική της ΕΑΠ και της ΕΤΕ εμπεριείχε τρωτά

σημεία" (ΓΙCΙΖελή, 1984: 274-275).

Να σημειωθεί ότ1, στην ανάλυση που έχει προηγηθεί, έχει γίνει αναφορά στην

αυτοστέγαση των προσφύγων, που εγκαταστάθηκαν με δικά τους μέσα και κυρίως σε

ατομικό επίπεδο. Ωστόσο, στα τέλη της δεκαετίας του '20, εμφανίζεται στις πόλεις

και μια άλλη μορφή αυτοστέγασηςτων προσφύγων, με δικά τους μέσα μεν, όχι όμως

πια μεμονωμένα,αλλά μέσω οικοδομικώνσυνεταιρισμών. Πλέον, η ιδιωτική στέγαση

των εύπορων κοινωνικών στρωμάτων επεκτείνεται και αναπτύσσεται οργανωμένα,

αντικαθιστώνταςτην κοινωνική κατοικία.

Η παροχή οικοπέδων, εντός του πολεοδομημένου τμήματος των πόλεων,

παράλληλα με τις κατοικίες που δινόταν από το κράτος, την ΕΑΠ και την ΕΤΕ,

κινητοποιεί τους εύπορους ιδιώτες -πρόσφυγες και ντόπιους- και τα μεσαία αστικά

στρώματα προς τη σύσταση συνεταιρισμών, για τη διαχείριση και αξιοποίηση της

παραχωρηθείσαςγης κα1, εν τέλει, την παραγωγή αστικής κατοικίας.

Ήδη στις 14 Ιουλίου του 1927 δημοσιεύεται ο νόμος "Περί συστάσεως

οικοδομικών συνεταιρισμών αστών προσφύγων", ο οποίος, μετά από διάφορες

προσθήκες που υφίσταται κυρώνεται με το Νόμο 387511.1.1929. Σύμφωνα με το

νόμο αυτό, για τη σύσταση οικοδομικού συνεταιρισμού απαιτείται η σύμπραξη 7

.8 ΑΡΥότεJX1 ψηφίστηκε νόμος, ο οποίος υποχρέωνε τouς πρόσφvyες να ξεκινήσουν την αvέyερση

οικίας τους, εντός ενός έτους, από την παροχή του οικοπέδου(Γκιζελή, Ι 984: 274-275).
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τουλάχιστον αστών προσφύγων, με στόχο την ανέγερση ΟΙΚ1ών ή καταστημάτων, τα

οποία θα πρέπει να προορίζονται για ιδία χρήση (άρθρο Ι). Επίσης, απαραίτητη

προϋπόθεση για να μπορεί κάποιος να εΥΥραφεί ως μέλος του συνεταιρισμού

αποτελεί, αφενός, η ιδιότητα του Έλληνα πρόσφυγα και, αφετέρου, η μη κατοχή από

αυτόν ή συΥΥενή του μέχρι δεύτερου βαθμού, αΌνήτου στ/ν Ελλάδα, το οποίο να

δύναται να τον στεγάσει (άρθρο 3). Να σημειωθεί, ότι, ως το 1933, είχαν ιδρυθεί 320

οικοδομικοί συνεταφισμοί, που αριθμούσαν πάνω από 10.500 μέλη (Γκιζελή, 1984:

274-275).

Έπειτα από την παραχώρηση της αναγκαίας έκτασης στον συνεταιρισμό, θα

πρέπει να γίνουν οι χαράξεις των οδών, η διαίρεση των οικοπέδων, καθώς και ο

καθορισμός των κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων. Ο συνεταιρισμός

υποχρεούται, σύμφωνα με τον νόμο, να έχει ξεΌνήσει την κατασκευή των έργων

υποδομής και των κοινωφελών εγκαταστάσεων εντός ενός μήνα, μετά τη

παραχώρηση των εκτάσεων, ενώ τις κατοικίες, εντός ενός έτους, αντίστοιχα. Εφόσον,

μάλιστα, ο συνεταιρισμός ολοκλήρωνε τις μισές από τις προγραμματιζόμενες

κατασκευές, θα είχε τη δυνατότητα λήψης άτοκου μακροπρόθεσμου δανείου από το

Υπ. Πρόνοιας.

Είναι απαραίτητο εδώ να εmσημανθεί ότι το όλο εγχείρημα θα ήταν ιδιαίτερα

επισφαλές, εάν η κυβέρνηση δεν είχε προνοήσει να παράσχει τη δυνατότητα σε

οικοδομικές εταιρείες να αναλάβουν, εν ονόματι των οικοδομικών συνεταιρισμών, τις

κατασκευές των έργων υποδομής και των κατοικιών. Πράγματι, οι πρόσφυγες, στις

περισσότερες εκ των περιπτώσεων, δεν είχαν ούτε τις απαραίτητες τεχνικές γνώσεις

για την πολεοδόμηση των περιοχών και την ανέγερση κατοικιών ούτε το σύνολο των

απαιτούμενων κεφαλαίων. Στην περίπτωση αυτή, το κράτος παρενέβαινε, παρέχοντας

εγγυήσεις και οικονομικές διευκολύνσεις στις οικοδομικές εταιρείες. Με τον τρόπο

αυτό, εύποροι ιδιώτες συστήνουν οικοδομικές εταιρείες και, στην πραγματικότητα,

αναλαμβάνουν την παραγωγή της κοινωνικής κατοικίας στις πόλεις, η οποία όμως,

πλέον, δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως «κοινωνική)), αφού κατευθύνεται και

ελέγχεται από τον ιδιωτικό τομέα.

Η αυτοστέγαση, λοιπόν, κυρίως στο πλαίσιο που αυτή διαμορφώ&ηκε μέσω των

συνεταιρισμών, αποτέλεσε εργαλείο οικονομικής ανάπτυξης και κοινωνικής

καταξίωσης μεγάλης μερίδας της εύπορης αστικής τάξης. Είναι γεγονός όπ τα

χαμηλά αστικά στρώματα δεν είχαν την οικονομικό υπόβαθρο να διεκδικήσουν και

80



να αποκτήσουν ποιοτική κατοικία. Η κοινωνική κατοικία συρρικνώνεται προς όφελος

της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και του κέρδους.

2.8 Η απαρχή και η παγίωση της αυθαίρετης δόμησης.

Στο προηγούμενο τμήμα της μελέτης εξετάστηκε η αυτοστέγαση των προσφύγων

και οι ανάγκες που την προκάλεσαν. Παράλληλα, κρίνεται απαραίτητη η μελέτη του

φαινομένου της αυθαίρετης δόμησης και των επιπτώσεων, που αυτό είχε, στη μορφή

του πολεοδομικού χώρου.

Η αυθαίρετη δόμηση, ως έννοια, μπορεί να θεωρηθεί από πολλές διαφορετικές

οπτικές γωνίες. Αυθαίρετη μπορεί να χαρακτηριστεί οποιαδήποτε διαχείριση του

χώρου, πολεοδομημένου και μη, που αντιτίθεται στις προδιαγραφές οργάνωσης του.

Υπό την έννοια αυτή αυθαιρεσία αποτελεί η κατασκευή κατοικιών ή οποιωνδήποτε

άλλων κτισμάτων σε περιοχές εντός σχεδίου πόλεως, χωρίς τίτλους ιδιοκτησίας,

πολεοδομικές άδειες κλπ. Εξίσου αυθαιρεσία είναι η καταστρατήγηση των

οικοδομικών κανόνων, όπως η αύξηση του συντελεστή δόμησης, του ποσοστού

κάλυψης, η ανυπαρξία κοινόχρηστων χώρων κλπ. Επομένως, με την ευρεία έννοια, η

αυθαίρετη δόμηση περιλαμβάνει κάθε είδος οικιστικής και οικοδομικής αυθαιρεσίας.

Παρόλα αυτά, στις μέρες μας έχει καθιερωθεί ο όρος αυτός να χρησιμοποιείται για να

προσδιορίσει, κατά κανόνα, εκείνες τις «Οικιστικές παρανομίες», που υλοποιούνται

στις περιοχές εκτός σχεδίου πόλεως.

Προκειμένου να πραγματοποιηθεί, κατά το δυνατόν, σφαιρικότερη μελέτη του

φαινομένου αυτού, σε συνάρτηση με το προσφυγικό ζήτημα, είναι αναγκαίο να

εξεταστεί σε συσχέτιση με το ιστορικό πλαίσιο και τις ιδιάζουσες συνθήκες, υπό τις

οποίες αναπτύχθηκε. Η επομένη της καταστροφής βρήκε ανέτοιμη την ελ/ηνική

κυβέρνηση να περιθάλψει, αρχικά, και να στεγάσει, μετέπειτα, το προσφυγικό

στοιχείο. Η αρχική επίταξη ακινήτων και οι προσφυγικοί οικισμοί, που ιδρύθηκαν

αργότερα, δεν κατάφεραν να καλύψουν το σύνολο των αναγκών. Πού και πώς θα

στεγαζόταν το υπόλοmο τμήμα του προσφυγικού πληθυσμού; Κάτω από αυτή τη

στεγαστική πίεση αναπτύχθηκε και εξαπλώθηκε η αυθαίρετη δόμηση. Κατοικίες

χτίζονται από πρόσφυγες «εν μία ΥυΚτί» σε κάθε ελεύθερο χώρο του αστικού ιστού,

μέσα στους προσφυγικούς συνοικισμούς, δίπλα σε αυτούς και κυρίως στις περιοχές

που βρίσκονται περιμετρικά του σχεδίου πόλης, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τους ότι

η γη δεν τους ανήκει. Όπως αναφέρει ο Χεμίκογλου «εκτίζοντο τα σπίτια ως έτυχεν
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και ως ήθελεν έκαστος» (Χεμίκογλου, 2000α: 15). Έτσι, δημιουργούνται αυθαίρετες

συγκεντρώσεις κατοικιών δίπλα στους νόμιμους οικισμούς του κράτους, όπως στο

Δουργούτι, το Πολύγωνο, την Πικροδάφνη, τον Ποδονίφτη Κ.α. (Πολύζος, 1986: 31

και Χραμπανής, 1985: 147). Η πολεοδομική αταξία προοιωνίζεται σημανπκή.

Το μεγαλύτερο μέρος του προσφυγικού πληθυσμού επέλεξε, όχι αδικαιολόγητα,

να εγκατασταθεί στις εκτός σχεδίου περιοχές. Η απόφαση του αυτή στηρίζεται στο

γεγονός ότι οι τιμές των οικοπέδων στις μη πολεοδομημένες περιοχές ήταν

σημανπκά χαμηλότερες από ότι στις αντίστοιχες πολεοδομημένες. Είναι ευνόητο ότι,

μετά την ένταξη μιας περιοχής στο σχέδιο πόλης, η τιμή της γης αυξάνει σημανπκά,

με άμεση συνέπεια τα χαμηλά, οικονομικά, στρώματα να αδυνατούν να

αντεπεξέλθουν στις υψηλές τιμές γαιοπροσόδου και, κατ'επέκταση, να κατευθύνονται

στις εκτός σχεδίου περιοχές.

Παράλληλα, οι γαιοκτήμονες, οι οποίοι κατείχαν μεγάλες εκτάσεις περιφερειακής

γης, αντιλαμβανόμενοι την αυξημένη ζήτηση -η οποία εντάθηκε περαιτέρω και μέσω

της πολιτικής προώθησης της ιδιοκατοίκησης- δραστηριοποιούνται άμεσα. Μεγάλα

τμήματα γης τεμαχίζονται, ακολουθώντας υποτυπωδώς τις προεκτάσεις των οδών του

σχεδίου πόλεως, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι στοιχειώδεις ανάγκες για

κοινόχρηστους χώρους και κοινωφελείς εγκαταστάσεις και, κυρίως, χωρίς να

υλοποιούνται τα απαραίτητα έργα υποδομής (Χραμπανής, 1985: 144). Οι ελλείψεις

σε υποδομές και άλλου είδους πρώτες ανάγκες δεν είναι ικανές να αναχαιτίσουν το

κύμα των αυθαίρετων οικιστών, με συνέπεια ολόκληρες συνοικίες να αναπτύσσονται

εκ του μηδενός. Η εμπορευματοποίηση της γης και της κατοικίας έχει αρχίσει να

συντελείται. Με αυτό τον τρόπο οι αποταμιεύσεις των οικονομικά αδύναμων

στρωμάτων χρηματοδοτούσαν μια παρασιπκή ομάδα γαιοκτημόνων, που ίσως να μην

ήταν και οι πραγματικοί ιδιοκτήτες, αλλά καταπατητές που εκμεταλλεύτηκαν

εκτάσεις μετά την αναχώρηση των μουσουλμάνων (Ρωμανός 1970 αναφ. στο

Λεοντίδου, 1989: 237).

Η νομιμοποίηση αυτών των πλημμελώς πολεοδομημένων εκτάσεων έγινε κάτω

από πς πιέσεις που ασκούσουν οι πρόσφυγες· είναι γεγονός ότι ο εκάστοτε

κυβερνητικός σχηματισμός προσπαθούσε να σφετεριστεί τη μεγάλη μάζα του

προσφυγικού πληθυσμού και να αποφύγει τις ενδεχόμενες KOινωVΙKές αναταραχές,

υλοποιώντας «χάρες" και κάνοντας «ρουσφέτια», Έτσι, οι κακοσχεδιασμένες και
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υποβαθμισμένες περιοχές εντάσσονται σταδιακά στο σχέδιο πόλης και η πολεοδομική

αναρχία εντείνεται49 .

Η αυθαίρετη κατοικία, στην περίπτωση αυτή, δεν αποτελεί αγαθό προς πώληση ή

εκμετάλλευση για τους πρόσφυγες, αλλά έχει σημαντική αξία χρήσης, καθώς

εκφράζει την ικανοποίηση της ανάyιcης για την άμεση στέγασή τους. Η παραπάνω

αυθαιρεσία δεν έγκειται στην παράνομη κατοχή της γης, αλλά στην παράνομη χρήση

της. Οι ιδιοκτήτες μπορεί να είχαν αγοράσει με νόμιμα μέσα τις αντίστοιχες εκτάσεις,

αλλά βάσει των πολεοδομικών ρυθμίσεων και δεδομένου ότι αυτές ήταν εκτός

σχεδίου, δεν είχαν δικαίωμα οικοδόμησης. Χαρακτηριστικό είναι, ότι ελλείψει πόρων

αγόραζαν μικρά αγροτεμάχια, των οποίων κατείχαν μεν τη κυριότητα νόμιμα, η

χρήση τους δε για κατοικία ήταν παράνομη (Λεοντίδου, 1989: 215).

Πάντως, δεν μπορεί να αγνοηθεί όπ η ανάπτυξη αυτή της αυθαίρετης δόμησης,

αρχικά υπό την πίεση της προσωρινής στέγασης των προσφύγων, και η μεγέθυνση

του φαινομένου τα επόμενα χρόνια, πραγματοποιήθηκε, σε κάθε περίπτωση, με την

«ανοχή» του κράτους. Αρκεί να υπογραμμιστεί ότι το mn. αρχικά, και η ΕΑΠ,

αργότερα, είχαν τη δυνατότητα να χτίζουν και εκτός σχεδίου πόλεως, ενώ,

παράλληλα, η δεύτερη δεν ήταν υποχρεωμένη να υποβάλλει αρχιτεκτονικά σχέδια

στη πολεοδομία. Η απαρχή της αυθαιρεσίας είχε μόλις πραγματοποιηθεί και,

μάλιστα, με την κρατική εξουσιοδότηση. Η έμμεση υποστήριξη που η πολιτεία

παρείχε στην αυθαίρετη δόμηση συνεχίστηκε και αργότερα, όταν ανάθεσε στο Υπ.

Πρόνοιας πολεοδομικές αρμοδιότητες. Συγκεκριμένα ο Νόμος 3714/24.12.28

καθόριζε: «... επί μια τετραετίαν από της ισχύος του παρόντος ο Υπουργός της

Υγιεινής, Πρόνοιας και Αντιλήψεως και αι υπ' αυτούς εγγράφως εξουσιοδοτούμεναι

αρχαί δύνανται να χορηγώσιν αδείας προς ανέγερσιν οικημάτων μόνιμων ή

προσωρινών δι' αστικής εν γένει εΥκατάστασιν προσφύγων και άνευ της τηρήσεως

της νομοθεσίαςπερί σχεδίου πόλεων.» (Γκιζελή, 1984: 207).

Γίνεται, πλέον, προφανές ότι η γενίκευση της αυθαίρετης δόμησης οφείλεται

στην ανοχή του κράτος και όχι στην δυσλειτουργία ή γραφειοκρατία των

πολεοδομικών υπηρεσιών του. Με αυτό τον τρόπο, η πολιτεία, αφενός, αντιμετώπισε

ανέξοδα το ζήτημα της στέγασης, αφού δεν κατασκεύασε την απαραίτητη κοινωνική

49 Παρόλο που οι περισσότεροι προσφυΥικοί συνοικισμοί είχαν δημιουργηθεί κατά την δεκαετία του
'20, η νομιμοποίηση των περισσότερων ολοκληρώθηκε τη δεκαετία το\) '30. Στην περίπτωση των

Αθηνών παρouσιάζει τις εξής χρονικές διαιmμάνσεις: 5 περιοχές εντάσσονται στο σχέδιο πόλης το

1920-] 922, 8 το ]923-1925,26 το 1926-1929,4 το 1930-193]. 16 το ]932-34,20 το ]935-37 και 6 το

1938- ]940 (λεoντiδoυ. 1989: 237)
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και τεχνική υποδομή στις αυθαίρετα οικοδομημένες εκτάσεις, και, αφετέρου,

κατάφερε να βρει διαύλους εκτόνωσης των κοινωνικών πιέσεων (Πολύζος, 1986: 36).

Η παραχώρηση της γης στο προσφυγικό πληθυσμό δεν μπορεί να θεωρηθεί τυχαίο

γεγονός· αντίθετα, υποκινούνταν από την προσπάθεια της κυρίαρχης τάξης να

χεφαγωΥήσει και, εν τέλει, να αποπροσανατολίσει τον προσφυγικό πληθυσμό από

κρίσιμα πολιτικά ζητήματα (Λεοντίδου, 1989: 252). Ωστόσο, η χωροθέτησή του στις

παρυφές της πόλης και η καλλιέργεια του αισθήματος της μικροϊδιοκτησίας, αν και

απέβλεπε στην απομόνωση και στον σφετερισμό του προσφυγικού πληθυσμού,

οδήγησε πολύ γρήγορα στην κυριαρχία του σε μεγάλες εκτάσεις περιαστικής γης. Οι

βάσεις για την κοινωνική ανέλιξη των προσφυγικών στρωμάτων έχουν τεθεί, ενώ

παράλληλα η κοινωνική κατοικία θυσιάζεται προς όφελος της ιδιωτικής

πρωτοβουλίας.

2.9 Το συνολικό έργο οικιστικής αποκατάστασης των προσφύγων

Ποσοτικός απολογισμός

1. Αγροτική αποκατάσταση

• Σύνολο παραχωρηθέντων κλήρων (μέΧΡι 31.12.1930):
}> 8.610.104 στρέμματα

(5.257.417 στρ. καλλιεργήσιμα και 3.353.687 στρ. άγονα)

Εξ' αυτών, 7.724.428 στρέμματα

(89,7% του συνόλου) σε Μακεδονία & Θράκη

(Πελαγίδης, 1997: 420)

• Σύνολο παραχωρηθέντων οικημάτων (μέχρι 31.12.1930) :
}> 122.402
Με απόλυτους και σχετικούς αριθμούς

Τουρκο-βουλγαρικά ανταλλάξιμα: 62.770 (51,3%)
Κτισμένα από την ΕΑΠ : 55.264 (45,1%)
Δημόσια: 4.356 (3,6%)
Ιδιωτικά: 12 (-)

Εξ' αυτών, 116.905 ή 95,5% του συνόλου σε Μακεδονία & Θράκη

(76.412 και 40.493 αντίστοιχα)

(Πελαγίδης, 1997: 421)
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• Σύνολο αγροτικών προσφυΥΙκών οικισμών &

αποκατεστημένων αγροτικών οικογενειών

(ως τον Ιούλιο του 1929):

ΠίνακαςΑ 2.9: Γεωγραφική κατανομή αγροτικών προσφυγικών οικισμών &
οικογενειων

Περιοχή Οικογένειες % Μέλη % Συνοικιο %
μοί

Μακεδονία 87.170 60,14 339.094 58,58 1.055 52,83

Θράκη 42.790 29,52 179.060 30,94 562 28,14

Ήπεφος 1.394 0,96 4.460 0,77 26 1,30

Θεσσαλία 2.093 1,44 10.238 1,77 52 2,60

Στερεά 4.581 3,16 18.654 3,22 50 2,50

Πελοπόwησος 1.218 0,84 4.684 0,81 15 0,75

Νησιά Αιγαίου 945 0,65 3.696 0,64 17 0,85

Κρήτη 4.757 3,28 18.938 3,27 220 11,02

Σύνολο 145.758 100 578.824 100 1.997 100

Πηγη: Πολυζος, 1984: 29

ΠίνακαςΑ 2.10: Παραχωρηθείσεςαγροτικές κατοικίες ανά περιοχή και

κατηγορία οικήματος (ως 31.8.1930)

Πηγη: Πελαγιδης, 1997: 242

Κατηγορίαοικημάτων Αριθμόςοικημάτων

Μακεδονία Θράκη Π.Ελλάδα Σύνολο

Ήπειρος

Τουρκικά ή βουλγαρικά

ανταλλάξιμα
34.222 25.683 3.980 63.885

Χτισμένα από το κράτος (1922-
1924)

10.313 3.174 - 13.487

Χτισμένα από την ΕΑΠ (1924-
1929)

30.243 11.427 10.048 51.718

Σπίτια που θα χτιστούν από την

ΕΑΠ (οι πιστώσεις έχουν δοθεί)
634 209 - 843

Σύνολο 75.412 40.493 14.028 129.993

Σπίτια που πρέπει να χτιστούν,

αλλά λείπουν οι πιστώσεις
8.825 3.300 - 12.125

,

so Την 1.1.1931 ο αριθμός τους ανέρχεται σε 2.089 (Πολuζος, 1974: 71)
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• Σύνολο δαπανών για τ/ν αγροτική αποκατάσταση (μέΧρι 31.12. 1930)
~ 8.331.183.176 δρχ.

Εξ' αυτών, 5.133.583.176 δρχ. (61,6% του συνόλου)

από κονδύλια της ΕΑΠ &
3.197.600.000 δρχ. (38,4%)
από τον κρατικό προϋπολογισμό.

(Πελογίδης, 1997: 422-424)

Πίνακας Α 2.11: Γεωγραφική κατανομή δαπανών για την αγροτική

αποκατάσταση (από την ΕΑΠ και το κράτος)

Περιοχή Ποσοστό Δαπάνη ανά

οικογένεια (δρχ.)

Μακεδονία 66,32% 60.263

Θράκη 21,83% 41.315

Π.Ελλάδα, Ήπεφος, νησιά 11,85% 57.810

Πηγή: Πελογίδης, 1997: 424

2. Αστική αποκατάσταση (μέχρι 31.8.1930)

• Σύνολο αστικών οικογενειών (αποκατεστ/μένων και μη):

~ 124.482
Εξ'αυτών, 39.450 (31,7% του συνόλου) διαμένουν σε κατοικίες Α· κατηγορίας

26.288 (21.1 % του συνόλου) διαμένουν σε κατοικίες Β· κατηγορίας

35.667 (28,7% του συνόλου) διαμένουν σε κατοικίες Γ' κατηγορίας

23.077 (18,5% του συνόλου) διαμένουν σε μισθωμένες κατοικίες

(Πελαγίδης, 1997: 424 - 425)

Βάσει της 16"''Εκθεσης της ΕΑΠ :

Κατηγορία Α· : κατοικίες ολοκληρωμένες, πλήρως εφοδιασμένες

Κατηγορία Β· : κατοικίες που σύντομα θα ολοκληρωθούν

Κατηγορία Γ' : κτίρια σε άθλια κατάσταση ( ανταλλάξιμα, επιταγμένα,

αποθήκες, παράγκες, εκκλησίες, σχολεία, μουσεία κλπ.)

) Με ευθύνη της ΕΑΠ αποκαταστάθηκαν 25.000 αστικές οικογένειες. Οι

υπόλοιπες αποκαταστάθηκαν από το κράτος ή με δική τους ευθύνη (Πελαγίδης,

1997: 425)
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Πίνακας Α 2.12: Κατανομή αστικών προσφυγικών οικογενειών στους

συνοικισμούς του κράτους και της ΕΑΠ

Πηγη: Πελαyiδης, 1997: 295

ΚαΠ1Ύορία συνοικισμού Αριθμός οικογενειών

Σuνoιι..-ισμOί που ίδρυσε το κράτος 102.612

ΣυVO\λ-ισμοί που ίδρυσε η ΕΑΠ 21.870

Σύνολο 124.482
. .

• Σύνολο αστικών προσφυΥΙκών συνοικισμών και αστικών κατοικιών:

Μέχρι τον Αύγουστο του 1930, σημειώθηκε η ακόλουθη αστική οικοδομική

δραστηριότητα (χωρίς τα ανταλλάξιμα τουρκικά και βουλγαρικά οικήματα, καθώς

και όσα χτίστηκαν από τους ίδιους τους πρόσφυγες) :

Πίνακας Α 2.13: ΓεωΎOαφιlα/ κατανοιιη αστικών συνοικισμων και KαΤOιtcιών

Περιοχή Αριθμός συνοικισμών Αριθμός κατοικιών

• Σύνολο δαπανών Υια την αστική αποκατάσταση :
» 7.130.015.100 δρχ. ή 2.011.458 ΛΑ (lΛ.A.~35,447δρχ.)

(Πελαγίδης, 1997: 425)

Τα συμπεράσματα που εξάγονται από τα ποσοτικά στοιχεία που παρατέθηκαν,

επαληθεύουν όσα έχουν, ήδη, αναφερθεί στην ανάλυση που προηγήθηκε.

Σε ό,τι αφορά στην aYPOTl1l." αποκατάσταση, όπου στράφηκε και το κύριο

ενδιαφέρον του έργου της Επιτροπής (σ' αυτή διοχετεύθηκε το μεΥαλύτερο μέρος των

κονδυλίων της - 700!ο του συνόλου, κατά τον Πολύζο [Πολύζος, 1984 : 19], και 67%

αντίστοιχα, κατά τη Λεovτίδoυ [Λεοντίδου, 1989: 228]), το κέντρο βάρους βρίσκεται

στη Μακεδονία και τη Θράκη.
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Μέχρι τα μέσα του 1929, οπότε και κινείται η διαδικασία διάλυσης της ΕΑΠ, η

αγροτική, τουλάχιστο, αποκατάσταση έχει πάρει τον τελικό της δρόμο, παρά το

γεγονός ότι υπάρχουν, ακόμη, ανάγκες για 9.500 κατοικίες (Πελαγiδης, 1997: 437).

Αναφορικά, τώρα, με την αστική αποκατάσταση, είναι σαφές ότι το μεγαλύτερο

μέρος του έΡΥου υλοποιήθηκε από το κράτος (δεδομένου. άλλωστε. του γεγονότος ότι

σε πόλεις άνω των 10.000 κατοίκων, το έΡΥΟ της αποκατάστασης έχει αναλάβει η

Εθνική Τράπεζα Eλλλiδoς, ήδη από το Μάιο του 1925, οπότε και η ΕΑΠ της

παραχωρεί τα ανταλλάξιμα μουσουλμανικά ακίνητα των πόλεων αυτών).

Η ΕΑΠ διαθέτει μικρό. μόνο, ποσοστό των κονδυλίων της για την αστική

αποκατάσταση (το 30% του συνόλου, κατά τον Πολύζο [Πολύζος, 1984: 19]. και

200/0 αντίστοιχα. κατά τη Λεοντίδου [Λεοντίδου, 1989: 230]). το οποίο και

διοχετεύει, στη μεγάλη πλειοψηφία του, στην Αθήνα. τον Πειραιά και τη

Θεσσαλονίκη, συνεπικουρώντας στην περαιτέρω πληθυσμιακή αύξηση των εν 'λ/γω

περιοχών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ3

οι ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΙΣΡΟΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ

ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ

ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΧΩΡΟ

Με την μαζική εισροή των προσφύγων. μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή, και

τη Σύμβαση της ανταλλαγής, αρχίζει μια νέα περίοδος εποικισμού του ελλαδικού

χώρου, μετά από εκείνες του Καποδίστρια και του Όθωνα. Μια αστικοποίηση βίαιη

και άΎρια, δημιουργημένη από τα κύματα των προσφύγων, θα λάβει χώρα και

παράγοντες εξ<ι>οιιωνομικοί, κύρια πολιτικοί, θα. επηρεάσουν αυτή την αστικοποίηση

και τη γε<ι>Ύραφιια; Ώνητικδτητα. Η αύξηση του αστικού πληθυσμού από 23,77% του

συνολικού πληθυσμού. το 1920, σε 31,52%, το 1928, ήτοι 6,75% στη διάρκεια 8

ετών, αρκεί από μόνη της για να καταδειχθεί ο προαναφερθείς οριακός χαραιcrήρας,

ενώ η άνιση γεωγραφική κατανομή των εισερχόμενων επήλUΔΩν πληθυσμών

συντελεί στην ανατΡοτ/ της ιεράρχησης του οικιστικού δικτύου (Λεοντίδου, 1989:

152 και Πολύζος, 1984: 1).

Αν ληφθεί υπόψη ότι τα 2/3 των προσφύγων που εγκαταστάθηκαν στα αστικά

κέντρα (ως αστικός πληθυσμός λαμβάνονται οι κάτοικοι δήμων ή κοινοτήτων άνω

των 10.000 κατοίκων) βρίσκονται στους δήμους Αθήνας - Πειραιά (42,4% του

συνολικού αστικού προσφυγικού πληθυσμού) και Θεσσαλονίκης (18,01%

αντίστοιχα) και αν σ' αυτούς προστεθούν οι αστοί πρόσφυγες των δήμων Καβάλας

(4,82%), Δράμας (3,44%), Ξάνθης (2,61%), Hραιc4ίoυ (2,54%), Μυτιλήνης (2,51 %),

Σερρών (2,51%), και Βόλου (2,22%), καταλήγουμε σε ένα ποσοστό 81% του

συνόλουτου αστικού προσφυγικούπληθυσμούπου κατοικεί σε, μόλις, 9 από τους 44

ελληνικούς δήμους, που το 1928 αριθμούσαν περισσότερους από Ι 0.000 κατοίκους

(Μπαλτάς, 2002: 29-32). Η έντονη, λοιπόν, αστικοποίηση τ/ς περιόδου 1920-1928,

σε συνδυασμό με την αστική αποκατάσταση, συνέτεινε, ουσιαστικά, στον

υδροκεφαλισμό του ελληνικού αστικού δικτύου, με την πρωτοκαθεδρία της

πρωτεύουσας.

Αν και η διαδικασία της αστικοποίησης διέρχεται, αρχικά, από μία φάση

αστάθειας, καθώς οι πρόσφυγες, σε πρώτο στάδιο, περιπλανώνται, όχι πολύ αΡΎότερα

από την καταστροφή, η διάκριση ανάμεσα στη βόρεια και την κεντρική-νότια Ελλάδα
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θα ταυτιστεί με τη διάκριση μεταξύ του χώρου προσφυγουπόλεων και του χώρου

πόλεων των αυτοχθόνων, διχοτομώντας έτσι τον ελλαδικό χώρο. Υπάρχει, μάλιστα,

ισχυρός αντίστροφος συσχετισμός μεταξύ του ποσοστού του προσφυγικού στοιχείου

και του μέσου ετήσιου αριθμού ανάπτυξης του μη προσφυγικού πληθυσμού, με την

εικόνα να διαφοροποιείται σε πόλεις όπως η Ξάνθη, ο Βόλος και το Πολεοδομικό

Συγκρότημα Αθήνας.Πειραιά, που αναπruσσoνται ταχύτατα τόσο από πρόσφυγες

όσο και από γηγενείς πληθυσμούς. Γενικά, κυριαρχούν δύο σημανηκ:ές τάσεις:

αφενός, οι ρυθμοί πληθυσμιακής μεΥέfh>νσης των προσφυγουπόλεων είναι ταχύτατοι

και, αφετέρου, οι αυτόχθονες τείνουν να εγκαταλείπουν τα αστικά κέντρα, όπου δε

μπορούν να αποθαρρύνουν την προσφυγική εγκατάσταση (Λεοντίδου, 1989: 156,

161-163).

Να σημειωθεί, εδώ, ότι ο νέος εποικισμός της υπαίθρου, ως κύριο έΡΎΟ της ΕΑΠ,

μετέβαλε ριζικά τις διαδικασίες αστικοποίησης. Στην ύπαιθρο δημιουΡΎούνται

αγροτικοί οικισμοί, απομακρυσμένοι και δυσπρόσιτοι, ιδίως στη βόρεια Ελλάδα,

όπου και χωροθετήθηκε πάνω από το 80% των αγροτικών προσφυγικών οικισμών.

Και αν σε πρώτη θεώρηση αυτή η χωροθέτηση ενισχύει το δημογραφικό βάρος των

βόρειων διαμερισμάτων της χώρας, προσδίδοντας σ' αυτά και στα αστικά τους

κέντρα έναν αναμφισβήτητο δυναμισμό, ταυτόχρονα, λόγω του μη παραγωγικού της

χαρακτήρα, τα προδιαθέτει ως μελλοντικές1 εστίες της αγροτικής εξόδου. Εξάλλου,

δεν καταφέρνει να αναιρέσει τη βραδεία αλλά σταθερή μετακίνηση του

πληθυσμιακού κέντρου βάρους προς την ηπειρωτική Ελλάδα, μετακίνηση που

διαγραφόταν από πριν και που εισέρχεται στην αποφασιστική της φάση μετά τη

Μικρασιατική Καταστροφή και η οποία, τελικά, συντελεί στην απερήμωση της

υπαίθρου και την επιτάχυνση της αστικοποίησης (Λεοντίδου, 1989: 156 και Πολύζος,

1979: 43). Να αναφερθεί εδώ, ότι η ορεινή χωροθέτηση των αγροτικών προσφυγικών

οικισμών ευνόησε, παράλληλα, και τη μετανάστευση των γηγενών προς τα πεδινά

(Πολύζος, 1979: 14).

Σε ένα δεύτερο, χαμηλότερο επίπεδο, διερευνώντας τις επιπτώσεις της

προσφυγικής εισροής και του έργου της αποκατάστασης στον πολεοδομικό χώρο, θα

μπορούσε, κατ' αρχήν, να εmσημανθεί ότι, με εξαίρεση τους αμιγείς αστικούς

προσφυγικούς οικισμούς, παρατηρείται μια σαφής ενίσχυση της ταξικής διαίρεσης

ι Μετά τα πρώτα χρόνια του προσψuy!κού εποικισμού, που δημιουρΥεί ως τις αρχές της δεκαετίας του
'30 τοπικές εστίες έλξης, η αyρσnκή έξοδοςγενιιcεύεται(Πολύζος. 1979: 61).
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και της περιθωριοποίησης, γεωγραφικής, αλλά και κοινωνικής, μεγάλων

προσφυ-Υικών πληθυσμιακών ομάδων, στο εσωτερικό των αστικών κέντρων και δει

της πρωτεύουσας, στα πλαίσια των επιταγών της άρχουσας τάξης.

Αναφορικά, τώρα., με το έργο της ΕΑΠ και το παραγόμενο, από αυτή, δομημένο

περιβάλλον, πρέπει πρωταρχικά να γίνει λόγος για την ομοιομορφία του χώρου των

οικισμών της. Οι τελευταίοι χαρακτηρίζονται από επίπεδες, χωρίς υψομετρικές

διαφορές εκτάσεις, αυστηρή προσκόλληση στον ορθογώνιο κάναββο, υπέρμετρα

μακρείς δρόμους και, γενικότερα, από υπεραπλούστευση τόσο στις επιλογές όσο και

στη σύλληψη της σΡγάνωσης και της μορφής τους, με συνέπεια την παραγωγή

αδιάφορων και μονότονων χώρων, χωρίς εξάρσεις και χωρίς διαφοροποιήσεις και με

διαλείποντα δυναμισμό και, κατ' επέκταση, τη διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος

αντιληπτικά και αισθητικά πραβληματικού (Γκιζελή, 1997: 44-45).

Από την άλλη πλευρά, η Επιτροπή, με την επιλογή της, από την έναρξη του

έργου της το 1924, να μην οικοδομήσει μέσα στην πόλη, αλλά να συνεχίσει να

δημιουργεί «δOpυφOΡΙΙCΈρ) κοινότητες στις παρυφές της, συμβάλει στη διάσπαρτη

πολεοδομική ανάπτυξη, γεγονός που θα γενικευτεί αργότερα, με τις πραιmKές της

αυτοστέγασης και της αυθαίρετης δόμησης (Λεοντίδου, 1989: 209).

Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι δεν θα παρουσιαστούν εδώ οι επιπτώσεις της

αυτοστέγασης και της αυθαίρετης δόμησης στον πολεοδομικό χώρο, καθώς, ως

εφαρμοσθέντες εναλλακτικοί τρόποι προσφυγικής εγκατάστασης, οι αντίστοιχες

επιπτώσεις τους αναλύθηκαν εκτενώς προηγουμένως.

Να αναφερθεί, απλά, ότι, από το 1925, ο βαθμός της πολεοδομικής ανάπτυξης

και της πληθυσμιακής αύξησης των νέων συνοικισμών έχει ξεφύγει τελείως από τον

έλΕγχο της ΕΑΠ και της κυβέρνησης, που τελικά αποδείχθηκαν «κακοί» πολεοδόμοι.

Όταν διέγνωσαν το μέγεθος της οικιστικής διασποράς, που προκάλεσε η πολιτική

τους, ήταν πολύ αργά για να ανακόψουν την αστικοποίηση των προαστίων, καθώς οι

πρόσφυγες δρούσαν πλέον ανεξάρτ/τα, όσον αφορά στην οικοδόμηση της κατοικίας

τους, και είχαν τον απόλυτο f).εyχo των περιφερειακών συνοικισμών, ιδίως μετά τη

νομιμοποίησή των τελευταίων (Λοοντίδου, 1989: 209,211).

Πέρα από τα προαναφερθέντα,mcόmμο είναι να επισημανθεί,ότι η περίοδοςπου

έπεται της ΜικρασιατικήςΚαταστροφήςσημαδεύεταιαπό μια έξαρση πολεοδομικής

νομοθεσίας. Παρατηρείται μια υπερπαραγωγή νόμων και διαταγμάτων, μεταξύ των

οποίων τα πολεοδομικά ζητήματα και τα ζητήματα κατοικίας κατέχουν εξέχουσα

θέση, θέτονταςτα πλαίσια ανάπτυξηςτων λειτουΡΎιώνκαι της μορφής της σύγχρονης
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πόλης. Διάφορες διατάξεις ψηφίζονται, που αφορούν στις προδιαγραφές της

κατασκευής κτιρίων και ιδιαίτερα ιcτιρίων κατοικίας, την ασφάλεια της κατασκευής,

την πολεοδομική ανάπτυξη και τη δόμηση εκτός πολεοδομημένων ζωνών, θέματα

που προσεγγίζονται για πρώτη φορά μέσα από νομοθετικές ρυθμίσεις. Ενδεικτικά

μπορεί να αναφερθεί το Ν.Δ. της 17.7.1923, «Περί Σχεδίων Πόλεων, Κωμών και

Συνοικισμών του Κράτους και Οικοδομής αυτών)) που αποτελεί το πρώτο σημαντικό

νομοθετικό κείμενο που χειρίζεται με, σχετικά, ολοκληρωμένο τρόπο τα θέματα της

δόμησης και της πολεοδομικής ανάπτυξης, συνιστώντας ένα σημαντικό βήμα

προόδου, το οποίο φαίνεται να πραγματοποιείται, κάτω από την πίεση των

προσφυγικών ζητημάτων (Γκιζελή, 1984: 265-266).

Ωστόσο, αν και το προαναφερθέν νομοθετικό πλαίσιο, θα μπορούσε να

αποτελέσει μια εγγύηση για τη λειτουργία, τη μορφολογία και, εν γένει, την ποιότητα

του πολεοδομικού χώρου, με πρωτοβουλία του κράτους, που διακατέχεται προφανώς

από κάποιες «ενοχέ9) απέναντι στους πρόσφυγες, απαλείφει από την προσφυγική

κατοικία όλες τις υποχρεώσεις που θέτει το παραπάνω Νομοθετικό Διάταγμα. Πιο

συγκεκριμένα, το κράτος άρει την απαγόρευση της οικοδόμησης έξω από την

πολεοδομημένη ζώνη, ειδικά για τις κατασκευές του Ταμείου και αργότερα της

Επιτροπής. Η τελευταία είχε απαλλαγεί από την υποχρέωση να υποβάλλει στα

Γραφεία Πολεοδομίας τα αρχιτειcτoνΙKά και κατασκευαστικά σχέδια των μελετών

της, διαδικασία που ήταν υποχρεωτική για κάθε ιδιώτη κατασκευαστή, όπως και για

κάθε δημόσιο οικοδομικό οργανισμό. Άλλωστε, ήδη από το 1926, η ΕΑΠ

επεξεργαζόταν το δικό της Οικοδομικό Κανονισμό, έργο ελλειπτικό και αρκετά

αόριστο, που υποβάθμιζε την εξειδικευμένη επίλυση περιβαλλοντικών θεμάτων σε

περιπτωmακές αποφάσεις (Γκιζελή, 1984: 206-207).

Επιπρόσθετα, το κράτος, με αφορμή την προσφυγική εγκατάσταση, παρακάμπτει

τη νομοθεσία και αναθέτει στο Υπουργείο Πρόνοιας και το Υπουργείο Γεωργίας

πολεοδομικές αρμοδ1ότητες (δυνατότητα χορήγησης άδειας οικοδόμησης, χωρίς να

είναι αναγκαία η τήρηση της νομοθεσίας περί σχεδίου πόλεως) (Γκιζελή, 1984: 206

207).

Δεδομένων των προλεχθέντων, υπονομεύεται κάθε έλεγχος της ποιότητας του

παραγόμενου πολεοδομικού χώρου, ακόμα κι όταν ο τελευταίος παράγεται από

θεσμοθετημένους φορείς εποικισμού, οπότε και θα ανέμενε κανείς την, κατά το

δυνατόν, απουσία ολιγωριών και τη μέριμνα για την αποφυγή υποβάθμισής του, σε
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αντίθεση με ό,τι ισχύει όταν παράγεται με τρόπους όπως η αυτοστέγαση ή η

αυθαίρετη δόμηση.

Γενικά, η πόλη της περιόδου αυτής αναπτύσσεται προς κάθε κατεύθυνση, όπου

δύναται να βρει διέξοδο, είτε ακολουθώντας γραμμικά μεγάλες οδικές αρτηρίες είτε

προσθέτοντας νέες στιβάδες σε κάθε προγενέστερη δομή που αναπτυσσόταν γύρω

από το κέντρο, οδηγώντας το σε διαρκή μεΥέθυνση, σε ό,τι αφορά στις διοικητικές

λειτουργίες, τις πuιcνότητες, τα ύψη των κτιρίων και τη μορφή, εν γένει. (ΓΙCΙΖελή,

1997: 48).

Από την άλλη πλευρά, με την έντονη οικοδομική και οικιστική δραστηριόΠ]τα,

που επιβάλλουν οι ασφυκτικές πιέσεις των νεοφερμένων πληθυσμών, διασφαλίζεται

η επέιcταση της πόλης, αλλό Kα~ ατυχώς, τίθενται οι βάσεις της ανεξέλεγκτης

ανάπτυξης. Η αυθαίρετη δόμηση και η «ασύδοτη αυθαίρετη συνείδηση» έχουν τις

ρίζες τους στην περίοδο που μελετάται.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ4

ΚΡΙTlΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή και έντεκα χρόνια εχθροπραξιών, η Ελλάδα

βρίσκεται ανπμέτωπη με ένα από τα πιο κρίσιμα ζητήματα της ιστορίας της : την

κοινωνική και οικονομική ενσωμάτωση και την οικιστική-στεγαστική αποκατάσταση

ενός πληθυσμού που ξεπερνά το ένα ειcατoμμύριo και που, στη μ.εΥάλη πλειοψηφία

του, έχει άμεση ανάγκη στέγασης και οικονομικής αρωγής, για την καθημερινή του

επιβίωση. Αναντίρρητα, λοιπόν, ο όγκος του έργου που έπρεπε να υλοποιηθεί ήταν

τεράστιος. Από τη μία πλευρά, οι λιμώποντες πληθυσμοί, χωρίς κανένα πόρο ζωής,

που συντηρούνταν στοιχειωδώς από το διανεμόμενο σιτηρέσιο, και, από την άλλη, η

προοπτική να τους δεχτεί μια περιοχή κατεστραμμένη από τους αλλεπάλληλους

πολέμους και πρόσφατα προσαρτημένη στην Ελλάδα (Ήπειρος, Μακεδονία και

Θράκη), αποτελούν τα δυσμενή δεδομένα του ογκώδους προβλήματυς.

Αν, ενδεικτικά, ληφθεί υπόψη ότι ο αριθμός των κατοικιών, που διατέθηκαν (από

το Ταμείο Περίθαλψης Προσφύγων, την Εmτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων, το

Υπουργείο Πρόνοιας και την Υπηρεσία Διαχείρισης Αστικών Συνοικισμών) για την

αστική αποκατάσταση των προσφύγων, ως το 1941, ανέρχεται στις 60.000 περίι-τουl ,

γίνεται προφανές ότι επιτελέστηκε ποσοτικά αξιόλογο έργο. Η κατασκευή ενός

τέτοιου αριθμού κατοικιών, κυρίως κατά την πρώτη δεκαετία του μεσοπολέμου και

δη κατά την τετραετία 1928-1931, όταν παλαιότερα κτίζονταν περίπου 5.000

Kατoιιciες το χρόνο, ειδικά αν ληφθούν υπόψη τα μέσα παραγωγής και η υλικοτεχνική

υποδομή που διέθετε εκείνη την εποχή η χώρα, είναι, αναμφίβολα, αξιοπρόσεΚ'Π} και

καταρρίπτει το επιχείρημα της παραδοσιακής αναποτελεσματικότητας κάθε μη

ιδιωnκής πρωτοβουλίας. Χωρίς να λησμονηθεί όn το ΤΠΠ και η ΕΑΠ λειτούργησαν

αυτόνομα και ανεξάρτητα, μακριά από τον fλεγχo της κεντρικής διοίκησης, πρέπει,

ωστόσο, να αναΎΥωριστεί ότι πρόκειται για την πρώτη, τέτοιας κλίμακας, κρατική

παρέμβαση, για την παραγωγή ιmσμέvoυ χώρου, στην Ελ/ό.δα (Πολύζυς, 1984: 40

41). Δε χωρά αμφιβολία ότι ένα γιγαντιαίο έργο πραγματοποιήθηκε' εκατοντάδες

χιλιάδες άτομα των πόλεων και τ/ζ υπαίθρου στεγάστηκαν και εντάχθηκαν, με ή

ι Η αριθμητική αυτή εκτίμηση βασίζεταΙ, κατά τον Πολίιζο, σε εΙσηΥητικές ΕΙCΘέσεις σχεδίων

Νομοθετικών Δtατα-yμότων. καθώς κα. στις αναφορές της Ομοσπονδίας των Προσφ6Υων
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χωρίς επιτυχία, στο ελληνικό κοινωνικό σύνολο. Από την άλλη πλευρά, όμως,

κάποιες άλλες εκατοντάδες χιλιάδες εξακολουθούν να στερούνται μόνιμης στέ'γης.

Σκόπιμο είναι να σχολιαστεί εδώ, ο νευραλγικός, άμεσος και έμμεσος, ρόλος του

κράτους στο έργο της προσφυγικής αποκατάστασης, πλάι στην Επιτροπή. Κατ'

αρχήν, αναπτύσσει οικοδομική δραστηριότ/τα μέσω οργανισμών, όπως το Ταμείο

Περίθαλψης Προσφi>yων, το Υπουργείο Πρόνοιας και η εθνική Τράπεζα της

Ελλάδος. Παράλληλα, όμως, συμβάλ4ι στη νομοθετική ρύθμιση του προσφυγικού

ζητήματος : Πρωταρχικά, εξασφαλίζει τη διεθνή κατοχύρωση της προσφυγικής

αποκατάστασης και κατοχυρώνει τ/ λειτουρΥία της ΕΑΠ, με την υπογραφή του

Πρωτοκόλλου της Γενεύης και του συνημμένου Παραρτήματος (Καταστατικό τ/ς

ΕΑΠ). Ταυτόχρονα, θεσπίζει νόμους για τ/ν κάλυψη προβλημάτων, που ανακύπτουν

στην πορεία του εποικιστικού έργου' πληθώρα νόμων, νομοθετικών και βασιλικών

διαταγμάτων θεσπίζεται κατά τη δεκαετία του '20, θεμελιώδη για την έκτοτε

πολεοδόμηση και οικιστική ανάπτυξη της μεταπολεμικήςΕλλάδας2. Επιπρόσθετα, το

κράτος λειτουργεί ως οικονομικός φορέας, με τρεις κυρίως τρόπους: α) τη σύναψη

των προσφυγικών δανείων, β) τ/ διάθεση κονδυλίων από τον κρατικό

προϋπολογισμό,για προμήθεια εργαλείων και εφοδίων, για έργα κοινής ωφέλειας σε

προσφυγικούς οικισμούς και για την αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών και γ)

τη διάθεση προκαταβολώνέναντι των αναμενόμενωνπροσφυγικών δανείων. Γίνεται,

λοιπόν, προφανής ο καθοριστικός ρόλος του κράτους στην πρόοδο του έργου της

αποκατάστασης, έργου, αναμφίβολα, κολοσσιαίου (Λεοντίδου, 1989: 204 και

Πελαγίδης, 1997: 426-432).

Θα αποτελούσε, ωστόσο, παράλειψη να μην επισημανθούν κάποιες συνιστώσες

του έργου αυτού, που δημιουργούν προβληματισμό σχετικά με το ιδεολογικό πλαίσιο

της προσφυγικής αποκατάστασης.

Τόσο η ΚτΕ όσο και η ελληνική κυβέρνηση σπεύδουν να εντοπίσουν την ανάγκη

άμεσης αρωγής, ανθρωπιστικού χαρακτήρα, προς τους πρόσφυγες. Ωστόσο, ο

χαρακτήρας της αποκατάστασης δε μπορεί να θεωρηθεί αμιγώς κοινωνικός, καθώς

1 EνδεΙ~"ΤΙKά μπορούν να αναφερθούν: το Ν.Δ. της 17.7.1923 «Περί σχεδίων πόλεων, κωμών και
συνοικισμών του κράτους και οικοδομής αuτώ\l), που διαμόρφωσε το όλο πλαίσιο τοl) πολεοδομικού

και χωροταξικού σχεδιασμού, ο Ν.3741/1929 «Περί της ιδΙOlCτησίας κατά ορόΥουςιι, ποl) θεσμοθέτησε

την οριζόντια ιδιοκτησία αντί της ιδιοκτησίας κατά οικόπεδο και αποτέλεσε τη βάση της αστικής

πολυκατοικίας, το διάΤσΥμα «Περί Ύtνικoύ οικοδομικού κανονισμοίι τοl) κράτους», που καθόριζε Ύια

όλη τη χώρα κοινούς όρους δόμησης κτφίων, ο Νόμος της 15.11.1923 «Περί των οικοδομικών

συνεταιρισμών» δημοσίων UΠαλλήλων, που απΕUΘUνόταν στα Ι)ψηλότερα εισοδηματικά στρώματα και

καθόριζε τη λεΙΤOuρyία τοl) νέου θεσμού των συνεταψισμών και το Ν.Δ. της 12.5.1925 «Περί

ανεyέJXJεως ΕUΘηνών οικιών), ποl) σχεπζόταν με τη λαϊκή κατοικία (ΛεOντίδou, 1989: 204).
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είναι δυνατό να εντοπιστούν και πολιτικές διαστάσεις και σκοπιμότητες. Οι ελληνικές

κυβερνήσεις μετά το 1922, από τη σκοπιά της εσωτερικής πολιτικής, επεδίωκαν τη

διατήρηση της καθεστηκυίας τάξης και την αποφυγή ενδεχόμενων κομμουνιστικών

κινήσεων, που μπορούσαν να επακολουθήσουν, στο πλαίσιο των πολιτικών

εmπτώσεων, από την καταστροφή και την εισροή των προσφύγων στη χώρα. Αυτό,

άλλωστε, επαληθεύεται και από το γεγονός ότι, σε επίπεδο οργάνωσης του χώρου, οι

επΙλογές δεν είναι τυχαίες και αυθόρμητες, α'λ/.ά, αντίθετα, αποτελεί πολιτική

επtλoγή, η κοινωνική απομόνωση των προσφύγων, εντός των προσφυγικών

συνοικισμών, απομόνωση που θα ενταθεί με τη ριζοσπαστικοποίησή τους, στη

διάρκεια της περιόδου 1933-1936'(Πολύζος, 1984: 7, 14).

Παράλληλα, όσον αφορά στην αποζημίωση των προσφύγων, βασικό ζήτημα στην

προσφυγική αποκατάσταση, διακρίνει κανείς μια ιδεολογία περιφρούρησης του

κοινωνικού κατεστημένου. Πράγματι, η Σύμβαση, ορίζοντας να λάβουν οι πρόσφυγες

αγαθά ίσης αξίας και ίδιας φύσης με εκείνα που εγκατέλειψαν, παρεμβαίνει και

επιβάλλει μια πολιτική, που εμφορείται από την προαναφερθείσα ιδεολογία και που

συνεπάγεται την αποζημίωση των ανταλλάξιμων σε συνάρτηση με την προηγούμενη

περιουσιακή τους κατάσταση. Στην ουσία, πρόκειται για μια διαδικασία που, στη

συνέχεια, θα ευνοήσει την αναδόμηση μια κοινωνίας «κατ' εικόνα και ομοίωσιν}} της

κοινωνικής δομής που είχε εγκαθιδρυθεί στο παρελθόν και, με τη συμβολή τόσο του

ελληνικού κοινωνικού περιβάλλοντος όσο και των φορέων της προσφυγικής

αποκατάστασης, θα έχει αντανάκλαση στην οργάνωση του χώρου, μέσα από τη δομή

και τη χωροθέτηση των προσφυγικών συνοικισμών (Γκιζελή, 1984: 83-85).

Πάντως, πέραν των όσων γενικών παρατηρήσεων προαναφέρθηκαν, κρίνεται

σκόmμο, εδώ, να επιχειρηθεί μία ειδικότερη κριτική θεώρηση της κάθε ιδιαίτερης

μορφής που έλαβε το έργο της προσφυγικής αποκατάστασης, διαχρονικά.

Όσον αφορά, κατ' αρχήν, στην επίταξη ακινήτων, το πρώτο μέτρο που ελήφθη

από το κράτος, για την εγκατάσταση των προσφύγων, η όποια σχετική κριτική

ασκηθεί, προϋποθέτει να ληφθεί υπόψη η προσωρινότητα, στη βάση της οποίας,

εφαρμόστηκε. Ωστόσο, ο έστω και προσωρινός του χαρακτήρας δεν αναιρεί το

γεγονός ότι το μέτρο εμπεριείχε, εκ θεσπίσεως του, τρωτά σημεία, τα οποία και

3 Απόδειξη αποτελεί ο δΙOικητtKός τεμαχισμός, από το 1934 και μετά, της Αθήνας και τοιι Πεφαιά σε

πολλούς μικρούς δήμους και κοινότητες, που θα εξέλεγαν έτσι το δικό ΤΟιΙς δήμαρχο, χωρίς να

επηρεάζουν το δήμο της ΑΟήνας, τον πρώτο δήμο της χώρας (Πολύζος, 1984: 14).
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καθόρισαν, σε μεγάλο βαθμό, το εύρος τ/ς εφαρμογής του. Η δυνατότ/τα απαλλαγής

που παρείχε το κράτος, σε όσους δεν επιθυμοΟΟαν τ/ συγκατοίκηση με τους

πρόσφυγες, σε συνδυασμό με το μικρό ύψος τ/ς αποζημίωσης, που KατέβαJJ..ε στον

ιδιοκτήτη για το προς επίταξη ακίνητο, περιόριζαν, αναμφίβολα, το βαθμό εφαρμογής

του. Παράλληλα, η ουγκατοίκηση γηγενών και προοφύγων, επιβεβλημένη στην

περίπτωση επίταξης κατοικούμενων οικημάτων, προκάλεσε προστριβές μεταξύ τους,

που έμελλε να επηρεάσουν αρνητικά τις μελλovτιΙCΈς τους σχέσεις. Αν, λοιπόν, το

μέτρο συνέβαλλε στον άμεσο εφοδιασμό με κατοικίες, εντούτοις, το εξαιρετικά

περιορισμένο αριθμητικό προϊόν του κατεδείκνυε τ/ν ανεπάρκειά του.

Η προρρηθείσα ανεπάρκεια, άλλωστε, ήταν αυτή που ώθησε το κράτος να

προχωρήσει στη σύσταση του Ταμείου Περίθαλψης Πρoσφίryων. Το Ταμείο, στο

περιορισμένο χρονικό διάστημα της λειτουρΥίας του, κατάφερε, υπό την πίεση τ/ς

άμεσης εγκατάστασης, να στεγάσει, έστω και υποτυπωδώς, σημαντικό αριθμό

προσφύΥων. Ωστόσο, δεν ήταν λίγες οι περιπτώσεις, που το έρΥΟ του αποτέλεσε

αντικείμενο δριμείας κριτικής.

Πράγματι, καπηορήθηκε, μεταξύ των άλλων, για την κακή ποιότητα των

κατοικιών που παρέδωσε, τόσο σε ό,τι αφορά στα οικοδομικά υλικά, τα οποία στις

περισσότερες περιπτώσεις ήταν πρόχειρα και ακατάλληλα, όσο και σε σχέση με το

μέ'Υεθος των οικημάτων και του χώρου που αντιστοιχούσε σε κάθε προσφυγική

οικογένεια, το περιορισμένο μέγεθος του οποίου καθιστούσε τη διαβίωση ιδιαίτερα

δύσκολη, ενώ, παράλληλα, έθετε και ζητήματα υγιεινής. Επιπρόσθετα, η έλλειψη

έστω και στοιχειωδών υποδομών, που χαρακτήριζε τη συντριπτική πλειοψηφία των

οικισμών του Ταμείου, δυσχέραιναν περισσότερο την κατάσταση.

Ταυτό'ΧΡονα, δεδομένου του γεγονότος ότι το Ταμείο ήταν ο πρώτος φορέας,

στον οποίο το κράτος παραχώρησε το δικαίωμα δόμησης εκτός σχεδίου πόλεως,

καθώς και του τρόπου με τον οποίο «αξιοποίησε» τη δυνατότητα αυτή, πρέπει,

σαφώς, να του καταλογιστούν ευθύνες για τη συμβολή του στην απαρχή της

διάσπαρτης και ανεξέλεΥκτης οικιστική επέκτασης, που έμελλε να λάβει τεράστιες

διαστάσεις.

γπό τις συνθήκες που περιγράφθηκαν στην αρχή της ενότητας, και με στόχο να

δώσει τέλος στις προσωρινές και βεβιασμένες λύσεις, που καλώς ή κακώς

υιοθετήθηκαν από τους προκατόχους της, ξεκινά το έρΥΟ της η ΕΑΠ. Είναι γεγονός,

ότι, για τα δεδομένα της εποχής εκείνης, το έρΥΟ της υπήρξε αρκετά συστηματικό και,

σε μεγάλο βαθμό, αποτελεσματικό. Προχώρησε άμεσα στη στράτευση πολιτικών
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μηχανικών, τοπογράφων, οικοδόμων κλπ. και στη συνέχεια στην ανέγερση των

κατοικιών, τις καταμετρήσεις των εκτάσεων και τη διανομή στους πρόσφυγες

καλλιεργήσιμων κλήρων, σπόρων, ζώων, εργαλείων, χρηματικών ενισχύσεων κλπ.

Ωστόσο, μπορούν να εντοπιστούν αρκετά σημεία, όπου το αποκαταστατικό έργο

της Επιτροπής, τόσο για τους αστούς όσο και τους αγρότες πρόσφυγες, χωλαίνει.

Θα πρέπει, κατ' αρχήν, να γίνει λόγος για την ομοιομορφία των συνοικισμών τ/ς

ΕΑΠ, τόσο όσον αφορά στ/ ρυμοτομία τους όσο και αναφορικά με τον τύπο των

κατοικιών, ο οποίος, σε ό,τι έχει να κάνει με τα οικοδομικά υλικά, το κόστος

κατασκευής και τ/ γενικότερη αρχιτεκτονική του σύλληψη, σταδιακά

σταθεροποιείται σε ένα πρότυπο, σχεδόν, αμετάβλητο, καταδικάζοντας τους

προσφυγικούς οικισμούς σε έλ/ειψη ποικιλίας και σε μια αισθητική μονοτονία,

ακραία σε ορισμένες περιπτώσεις.

Από την άλλα πλευρά, παρατηρείται μια προσπάθεια «διαφορετικής υποδοχής»

των προσφυγικών ομάδων, που πρόκειται να εγκατασταθούν στους συνοικισμούς της,

υπό τ/ν ΈWOια ότι εντοπίζονται, σε ορισμένες περιπτώσεις, ποιοτικές

διαφοροποιήσεις των κατοικιών που κατασκευάζει (όπως προκύπτει από τις διαφορές

στο κόστος). Διαφαίνεται, έτσι, μια αμυδρή τάση διαφοροποίησης της κατοικίας,

ανάλογα με την οικονομική δυνατότητα της κοινωνικής ομάδας στην οποία

απευθύνεται, τάση που, όμως, συγκαλύπτεται από τη μαζική συρροή ενός

πληθυσμού, που έχει την ετικέτα του άπορου και του περιθωριακού.

Επιπρόσθετα, σε ότι αφορά στην ποιότητα των οικοδομημάτων της Επιτροπής,

πρέπει, κατ' αρχήν, να αναγνωριστεί ότι οι κατοικίες της είναι σαφώς ανώτερης

ποιότητας, συγκριτικά με όλες τις άλλες κατηγορίες οικημάτων. Πράγματι, όσα

κατασκευάστηκαν από το κράτος είχαν σοβαρές ελλείψεις, καθώς έγιναν βιαστικά

και με την προοπτική προσωρινής στέγασης. Από την άλλη πλευρά, τα τουρκικά

ανταλλάξιμα ήταν, στην πλειοψηφία τους, σε άθλια κατάσταση και έχρηζαν άμεσης

επισκευής, προκειμένου να καταστούν κατοικήσιμα, ενώ τα σπίτια που χτίστηκαν με

έξοδα. των ίδιων των προσφύγων δε διέθεταν, στις περισσότερες περιπτώσεις, ούτε τις

στοιχειώδεις προϋποθέσεις μιας κατοικίας. Τέλος, οι φτ/νές κατοικίες, που

ενοικιάστηκαν ή αγοράστηκαν από του πρόσφυγες, σχεδόν πάντα, μειονεκτοΟΟαν". Η

ποιοτική υπεροχή των κατασκευών τ/ς ΕΑΠ είναι, συνεπώς, αναμφισβήτητ/.

Μολαταύτα, όταν οι οικοδομές αυτές κατασκευάζονταν κατά εκατοντάδες, η εργασία

ι Οι περισσότερες αποτελούνταν από ένα μόνο δωμάτιο.
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δεν τύγχανε πάντα της απαραίτητης συνεχούς και εντατικής επίβλεψης και, σε

ορισμένες περιπτώσεις, τα υλικά που προμηθευόταν από την τοπική αγορά η

Εmτροπή, δε συγκέντρωναν τις απαιτούμενες ιδιότητες και την ποιότητα που έπρεπε,

με συνέπεια οι παραγόμενες κατοικίες να μειονεκτούν.

Παράλληλα, η έλλειψη συστηματικής συντήρησης των πρόχειρων κατοικιών, που

η ΕmτΡΟπή παρέλαβε από το Ταμείο Περίθαλψης Προσφύγων και το Υπουργείο

Πρόνοιας, αναιρεί τις όποιες εmσKευές και βελτιώσεις αυτή πραγματοποιεί αρχικά

και υπονομεύει τον οριστικό χαρακτήρα της αποκατάστασης, στον οποίο στοχεύει.

Και τούτο είναι, ίσως, αναπόφευκτο, από τη στιγμή που η οικονομική κατάσταση των

προσφύγων δεν επιτρέπει, από μέρους τους, την ανάληψη των εξόδων ούτε για ένα

απλό επίχρισμα, ενώ, από την άλλη πλευρά, η ΕΑΠ, με δεδομένο το πλήθος των

βασικών και επειγοοοών αναγκών των συνοικισμών, που καλείται πρωταρχικά να

καλύψει, δε μπορεί παρά να θεωρεί πολυτέλεια την ανάληψη και μιας τέτοιας

αρμoδιότη~.

Αξίζει να σημειωθεί εδώ, σχετικά με τις κατοικίες που κατασκεύασε η Επιτροπή,

ότι η τελευταία δεν έδειξε κανένα ενδιαφέρον για συμπαγέστερη οικοδόμηση, σε mo

περιορισμένο χώρο μέσα στην πόλη, με την ανέγερση, λόγου χάρη, πολυώροφων

κατοικιών. Το 1929 δείχθηκε, με αναλυτικούς υπολογισμούς, ότι ένα διαμέρισμα

πολυκατοικίας ήταν τρεις φορές φθηνότερο από μία μονοκατοικία και 2,5 φορές

φθηνότερο από ένα διαμέρισμα απόκεντρης διώροφης οικοδομής. Άλλωστε, μια

τέτοια λύση θα ήταν mo βιώσιμη για ορισμένες κατηγορίες προσφύγων, όπως οι

υπάλληλοι και οι αστοί πρόσφυγες, μειώνοντας την απόσταση εργασίας-κατοικίας

αλλά και το κόστος υποδομής. Ωστόσο, η ΕΑΠ επιμένει ότι κάθε προσφυγική

οικογένεια εmθυμεί τη δική της ανεξάρτητη κατοικία και δεν προχωρά σε καμία

σχετική δραστηριότητα(Λεoντiδoυ, 1989 : 235-236).

Ένα άλλο σημείο στο έργο της Εmτροπής, που, αναντίρρητα, εmδέχεται

εmΚΡίσεων, σχετίζεται με την ολιγωρία της στο ζήτημα του εφοδιασμού των

συνοικισμών της με τα απαιτούμενα έργα υποδομής, που στη συντριπrική

πλειοψηφία των περιπτώσεων απουσιάζουν, με την πρόφαση της πίεσης των άμεσων

στεγαστικών αναγιcών, η κάλυψη των οποίων προέχει. Η σύγκριση μεταξύ των

δαπανών της ΕΑΠ για την κατασκευή κατοικιών και των αντίστοιχων για την

υλοποίηση έργων υποδομής (όπως έχει προαναφερθεί, 91% ιcαι 4% αντιστοίχως)

αρκεί για να καταδείξει το μέγεθος του προβλήματος και να μεγιστοποιήσει την

ειρωνεία μιας πραγματικότητας αδιαμφισβήτητης: ότι οι δαπάνες συντήρησης ενός
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οικισμού χωρίς στοιχειώδη έργα υποδομής, υπερβαίνουν τα έξοδα της υλοποίησης

των σχετικών έργων.

Σε ένα άλλο επίπεδο τώρα, είναι σκόπιμο να γίνουν ορισμένα σχόλια αναφορικά

με τη γενικότερη πολιτική της Επιτροπής. Από την αρχή της εμφάνισης της ΕΑΠ,

γίνεται φανερό ότι δεν πρόκειται για ένα απλό εκτελεστικό όργανο. Το καταστατικό

του

του προσφυγικού

αναδόμησηςκατευθυνόμενης κοινωνικής

από την εξ' αρχής διάκρισηπροσφυγικού πληθυσμού, μέσα

λειτουργίας της και οι εκτεταμένες δικαιοδοσίες της αποδεικνύουν ότι αποτελεί, στην

ουσία, όργανο λήψης αποφάσεων5, όργανο πολιτικό, που μεταφέρει στην πράξη τις

προσταγές των Μεγάλων δυνάμεων6, από τη μια πλευρά, και της ελληνικής άρχουσας

τάξης7, από την άλλη.

Ίσως το εγχείρημα της

συνόλου σε «αστικές ομάδε9} και «αγροτικές ομάδε9}, η οποία αποτελεί και σαφή

επιθυμία της φιλελεύθερης αστικής τάξης, να επαληθεύει την πολιτική διάσταση που

ενυπάρχει στο έργο της Επιτροπής. Ωστόσο, δεν είναι βέβαιο ότι οι προηγούμενες

κοινωνικές δομές αυτών των πληθυσμών μπορούν να επιτρέψουν μια τέτοια τεχνητή

κατάταξη, από τη στιγμή που στη Μικρά Ασία οι κάτοικοι της πόλης και οι κάτοικοι

της υπαίθρου συνυπήρχαν σε αδιάσπαστη αλ/ηλεξάρτηση (αρκετοί, έστω και αν

κατοικούσαν στην πόλη, ασχολούνταν οι ίδιοι, για μια περίοδο του χρόνου, με την

καλλιέργεια των αγρών τους). Είναι, άλλωστε, ενδεικτικό ότι, στις περιπτώσεις που οι

πρόσφυγες ήταν σε θέση να εγκατασταθούν με δικά τους μέσα, στην περιοχή της

προτίμησής τους, η πραγματικότητα διαψεύδει τους στόχους της Επιτροπής, καθώς η

πόλη κερδίζει, σταθερά, έδαφος απέναντι στην ύπαιθρο (Γκιζελή, 1984: 178-179).

Από την άλλη η μεΥάλη ελευθερία κινήσεων και η σταδιακή κυριαρχία της ΕΑΠ,

αποδεικνύεται και από την τακτική της απαίτησης ενοικίου για τις κατοικίες της, της

διαφοροποίησης, κατόπιν, του ύψους των ενοικίων, σJ..λά και της πώλησης

5 Άλλωστε, με τις εκτάσεις γης που της εκχωρεί η κυβέρνηση, βάσει του πρωτοκόλλου της Γενruης,

διασφαλίζει την αυτονομία της και κατακτά τη δυνατότητα να χρησιμοποιεΙ, για τους δικούς της

σκοπούς, μΙα εθνική έΥγεια ιδιοκτησΙα, της οποίας αποκτά την κυριότητα.

6 Η Επιτροπή βρισκόταν κάτω από την άμεση εποπτεΙα της Κοινωνίας των Εθνών και το διοικητικό

της συμβούλιο οριζόταν από την τελευταία. Άλλωστε, η ιδρυτική σύμβασή της ΕΑΠ αφαιρούσε κάθε

έλErx.o από την ελληνική κυβέρνηση, γεγονός που είχε εξ' αρχής προκαλέσει την αντίδραση της κοινής

γνώμης και της αντιπολίτευσης, καθώς και Kαταyyελlες περί σαφούς πρόθεσης της ΚτΕ να

διασφαλΙσει, μέσω της ΕΑΠ, την κηδεμονΙα των Μεγάλων Δυνάμεων και την παρέμβαση τους στο

προσφυγικό ζήτημα (Λεοντίδου, 1989: 243).
7 Στις διαδοχικές κυβερνήσεις της εποχής, το κόμμα των Φιλελευθέρων προσπάθησε, με διάφορους

τρόπους, να εκμεταλλευθεί το προσφυγικό στοιχεΙο, ενώ το Λαϊκό Κόμμα να το εξουδετερώσει.

Μοχλός, για την επίτευξη των στόχων αυτών, ήταν η πολιτική γης και η χωροταξική πολιτική της ΕΑΠ

(ΛεοντΙδου, 1989: 228).
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διαφορετικής ποιότητας κατοικιών σε διαφορετικές, αντίστοιχα, τιμές τακτική η

οποία φανερώνει την πρόθεσή της να παράσχει τις κατοικίες της, κατά

προτεραιότητα, σε όσους έχουν τις ανάλογες κοινωνικοοικονομικές δυνατότητες.

Άλλωστε, η καλλιέργεια του «αισθήματος του μικροϊδιοκτήτη» (με την οποία

μπορεί να συμβάλλει στην επιθυμητή κοινωνική διαστρωμάτωση του προσφυγικού

συνόλου) αποτελεί σαφή πρόθεσή της. Μέσα από την διεύρυνση των πωλήσεων

κατοικιών εις βάρος των ενοικιάσεων και την άμεση συσχέτιση της παραχώρησης

κατοικίας με την οικονομική δύναμη του ενδωφερόμενου, η προσφυγική Kατoιιciα

προσλαμβάνει ταξικό χαρακτήρα και, σταδιακά, η ΕΑΠ μετατρέπεται από κοινωνικό

οργανισμό σε κερδοσκοπική εταιρία8 .

Στο σημείο αυτό, δεν πρέπει να παραλειφθεί και μια δεύτερη ανάγνωση του

έι>Υου της Εθνικής ΤΡάπεζος Ελλάδος, που, όπως έχει προαναφερθεί,

δραστηριοποιήθηκε παράλληλα με την Επιτραπή καΙ, κυρίως, προς το τέλλ>ς της

λειτουργίας της τελευταίας.

Η Τράπεζα, μέσω της έκδοσης των ομολο"(\ών, της διαφορετικής βάσης, στην

οποία αντιμετώπισε το ζήτημα της αποζημίωσης αγροτών και αστών προσφύγων,

καθώς και της πολιτικής των ενοικιάσεων και πωλήσεων που εφήρμοσε, για την

εκμετάλλευση της ανταλλάξιμης περιουσίας, επηρέασε και κατηύθυνε, και αυτή από

την πλευρά της, σε σημαVΤΙKό βαθμό, την πορεία της προσφυγικής ιδιωτικής

KαΤOιΙCΊας.

Σε ό,τι αφορά στις ομολογίες, πρέπει να επισημανθεί ότι, αν και πρωταρχικός

τους στόχος εθεωρείτο η αποζημίωση των προσφύγων (ελλείψει ρευστού) εν τέλει,

αυτές, ουσιαστικά, αποτέλεσαν έναν έμμεσο τρόπο αποπληρωμής των προσφυγικών

χρεών προς την ΕΑΠ. Παράλληλα, συνέβαλλαν στην προώθηση της

μικροϊδιοκτησίας στην Ελλάδα, καθώς συνιστούσαν ένα μικρό κεφάλαιο, που έστω

και με τη μορφή αυτή, έδινε στο πρόσφυγα τη δυνατότητα να επιδιώξει την απόκτηση

έηειας ιδιοκτησίας, αναγκαστικά μικρής.

Σχετικά, τώρα, με την ευρύτερη πολιτική των αποζημιώσεων, σκόπιμο είναι να

τονιστεί, ότι η ΕΤΕ δεν αντιμετωπίζει με τον ίδιο τρόπο αστοί>ς και αγρότες

ι Είναι ενδεικτικό ότι, με το πρόσχημα πως αν παραχωρεί κατοικίες μόνο στους πιο άπορους εκ των

προσφύΥων θα αδuνατεί να επανακτήσει τα ποσά nOu ξόδεψε και θα υπονομεύεται η εξόι;>ληση tOu
δανεiοu, C;Ιτάνει σε σημείο. σε περιπτώσεις που μία κατοικία καταλαμβάνεται από μία και μόνη

ΟΙΚοΥένεια, να ζητά από aUrή να εΥκαταλεΙψει το σπίτι, αν δεν προτίθεται να το αΥοράσει εντός τριών

μηνών (ΓΚ1ζελή, 1984: 239·240).
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πρόσφυΥες. Οι πρώτοι ήταν σαφώς ευνoημt\'oι δεδoμt\'oυ όπ (Πελαγ\δης, 1997:

301):

1. Αποζημιώνονται με 3.000 δρχ. περισσότερες, από ότι σι αγρότες πρόσφυγες.

2. Η αποζημίωση, που λαμβάνουν, χορηγείται χωρίς να προηγηθεί συμψηφισμός

με τα χρέη τους.

3. Η καταβολή της αρχ!ζει το Νοέμβριο του 1926, ενώ 110 τους αγρότες, μετά

τον ΑίΥΥοοοτσ του 1930.

4. Η αποζημίωση των αστών συντίθεται κατά m 4/5 από ομολογίες, ενώ το

εναπομείναν 1/5, ποσοστό έστω και περιορισμένο, αποδίδεται σε μετρητά, σε

αντίθεση με τους αγρότες, που αποζημιώνονται κατά 100% από ομολογίες.

5. Η ελεύθερη αγορά τιμολογεί τις αστικές ομολοΥίες ιcατά 20% υψηλότερα από

ότι nς αγροτικές.

Όλα τα προηγούμενα επαληθεύουντη διαφοροποιημένηαντιμετώπιση, εκ μέρους

του κράτους, αστών και αγροτών προσφύγων και τη σαφή δυσμενή θέση των

τελευταίων, γεγονός που δε φαίνεται να είναι τυχαίο, αλλά αποτέλεσμα συνειδητών

κρατικών χειρισμών, σε εναρμόνιση, για άλλη μία φορά, με τις επιταγές της

άρχουσας τάξης.

Τέλος, όσον αφορά στην πολιτική ενοικιάσεων και πωλήσεων των ακινήτων της,

που ακολουθεί με τη σειρά της και η ΕΤΕ, το σύστημα των δημοπρατήσεων που

εφαρμόζει, είναι, ίσως, αρκετό για να καταδείξει τον σαφή τρόπο, με τον οποίο

συναρτά την παροχή στέγης με το οικονομικό επίπεδο των ενδιαφερομένων,

στερώντας κάθε σχετικό δικαίωμα από τους «μη έχοντερ) που, σε τελική ανάλυση,

είναι εκείνοι οι πp6σφιryες που χρήζουν αρω'Yiις. Οι όποιες διευκολύνσεις παρέχει,

ενδεχομένως να διευρύνουν τη δυνατότητα απόκτησης στέγης, όμως, δεν αρκούν για

να O1Jyκαλυφθεί ο αναμφίβολος κερδοσκοπικός χαρακτήρας της σχετικής

διαδικασίας.

Άλ/ωστε, η ίδια διευκόλυνση στην στέγαση των οικονομικά δυνατότερων

στρωμάτων του πρoσφιryΙKOύ πληθυσμού ευνοείται και μέσω της αυτοστέγασης, που,

αντανακλώντας τη σαφή πρόθεση της πολιτείας να μετατοπίσει την ευθύνη της

αποκατάστασης στον ιδιωτικό τομέα. διευρύνεται, ιδίως μετά το 1925, οργανώνεται

και πραγματοποιείται συλλσγικά. από τις mo εύπορες προσφυγικές ομάδες. Με την

ίδρυση οικοδομικών συνεταιρισμών, που το κράτος πλαισιώνει θεσμικά, η ιδιωτική

στέγαση παγιώνεται και, πρακτικά, αντικαθιστά την κοινωνική κατοικία. Ωστόσο,
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αυτό που το κράτος είτε δεν κατάφερε να προβλέψει είτε ηθελημένα αγνόησε ήταν η

σταδιακή εμπορευματοποίηση κατοικιών και οικοπέδων· εργολάβοι, που συχνά δεν

διέθεταν ούτε στοιχειώδεις γνώσεις αρχιτεΙCΤOνικής και πολεοδομίας και με μοναδικό

στόχο το οικονομικό όφελος, συνέτασσαν πρόχειρα σχέδια μελλοντικών οικισμών, τα

οποία και υπέβαλ/αν στην υγειονομική υπηρεσία του Υπουργείου Πρόνοιας,

επιτυγχάνοντας, χωρίς δυσκολίες, την έγκρισή τους με ειδικό διάταγμα, που άλλοτε

σεβόταν το νόμο και άλλοτε όχι.

Η κατάσταση επιδεινώνεται με την εξάπλωση της αυθαίρετης δόμησης, στην

οποία ο κρατικός μηχανισμός, εσκεμμένα, εθελοτυφλεί, αποσκοπώντας στην ανέξοδη

αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος, από τη μία πλευρά, και στην εΙCΤόνωση

των κοινωνικών πιέσεων και την ομαλή ενσωμάτωση των προσφύγων στο εΛληνικό

κοινωνικό σύνολο, από την άλλη. Έτσι, ολόκληρες περιοχές αναπτύσσονται χωρίς τα

στοιχειώδη έργα υποδομής, χωρίς εγκεκριμένα σχέδια, χωρίς άδειες οικοδομής και με

τη σιωπηρή ανοχή του κράτους. Το ερώτημα περί ποιότητας του παραγόμενου

δομημένου περιβάλλοντος είναι, προφανώς, ρητορικό.

Συνοψίζοντας, λοιπόν, πρέπει να αναγνωριστεί ότι η πολιτεία κατόρθωσε, μέσω

των φορέων που στρατολόγησε, να εγκαταστήσει, άλλοτε με μεγαλύτερη και άλλοτε

με μικρότερη επιτυχία, ένα διόλου ευκαταφρόνητο, αριθμητικά, τμήμα του

προσφυγικού πληθυσμού, συμβάλλοντας στην κοινωνικο-οικονομική ενσωμάτωσή

του στον ελληνικό χώρο, ομαλή ή μη. Ωστόσο, το μέγεθος του έργου που κατόρθωσε

να φέρει σε πέρας, δεν αναιρεί ολιγωρίες και ελλείψεις, αναμφίβολα, υπαρκτές, των

οποίων οι συνέπειες και οι ΠΡOεΙCΤάσεις είχαν καταλυτική επίδραση στην οικιστική

ανάπτυξη και τη μετέπειτα εξέλιξη της πόλης.
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Ολοκληρώνοντας τη μελέτη του έργου της προσφυγικής αποκατάστασης, πρέπει

να διευκρινιστεί, σχετικά με την υιοθέτηση του έτους 1930 ως ληκτικού χρονικού

σημείου των εξεταζόμενων πολιτικών, ότι η επιλογή αυτή έγινε στη βάση του

γεγονότος ότι το μεγαλύτερο μέρος του α.ίΟ1α/ταστατικού έΡΎου της πολιτείας είχε

περατωθεί κατά το χρονικό διάοτ/μα 1922-1930. Αντίστοιχες πηγές, με αναφορές σε

μετέπειτα σχετική δραστηριοποίηση του κράτους, είναι ιδιαίτερα περιορισμένες και

τοποθετούνται χρονικά ιcυρίως μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και, κατά κανόνα,

μέχρι την έβδομη δεκαετία του αιώνα' έκτοτε, σαφής διαχωρισμός μεταξύ κοινωνικής

και προσφυγικής κατοικίας δεν εντοπίζεται.

Σύμφωνα με αναφορές του Ι. Πολύζου9, κατά την περίοδο 1951-1963 το κράτος

καλύπτει τις εναπομείνασες ανάγκες στεγαστικής αποκατάστασης των προσφύγων

(της περιόδου 1912-1922) που εξακο",υθούν να στερούνται ιδιόκτητης στέγης,

εφαρμόζοντας σύστημα αυτοστέγασης. που συνίσταται στη δωρεάν χορήγηση

οικοπέδου, την παροχή άτοκου στεγαστικού δανείουlΟ , την ατελή έκδοση

οικοδομικής άδειας και την παροχή τεχνικής επίβλεψηςll. Ακολούθως, κατά το

διάστημα 1963-1972, η Υπηρεσία Οικισμού του τότε Υπουργείου Δημοσίων Έργων,

έχοντας στην αρμοδιότητά της την τεχνική μελέτη, την επίβλεψη και τη δημοπράτηση

των σχετικών έργων, κατασκευάζει κατοικίες l2, τις οποίες πωλεί σε δικαιούχους

πρόσφυγες, σε τιμή ίση με το ήμισυ του κόστους κατασκευής τουςl3. παράλληλα,

εξακο",υθεί να εφαρμόζεται το σύστημα της αυτοστέγασης (Πολύζος. 1974: 71).

Πάντως, πέρα από τα προλεχθέντα, σε ό,τι αφορά στη διαχρονική εξέλιξη και τη

σημερινή κατάσταση των αρχικών προσφυγικών οικισμών, και δη των αστικών, που

αναμφίβολα συνιστούν μνημεία της αρχιτε1crονικής του μεσοπολέμου αλλά και

νησίδες ιστορικής μνήμης της αντίστοιχης περιόδου, η εγνωσμένη πλημμελής

συντήρησή τους, και η πρόθεση, εκ μέρους του κράτους, για κατεδάφισή τους, σε

~τO έργο Tou ιιΗ λαiκή στέγη στην Ελλάδα και το εξωτερικό» (Αθήνα, 1974).
,ο Ύψοuς 30.000·50.000 δρχ. (ανόλοΥα με τη σύνθεση της ΟΙΚοΥένειας), με προβλεπόμενη εξόφληση
σε 40 εξαμηνιαίεςδόσεις, σε 20 δηλαδή χρόνια(Πολύζος, 1974: 71).
"Με τη μέθοδο ΑUτ/ κατασκευάστηκαν 14.500 κατοικίες, h.uτά την περιοδο 1951·1963 (Πολύζος,
1974: 71).
12Στο διάστημα 1963·19n έΧει κατασκευάσει 6.414 κατοικίες και ΠΡοΥρο.μματ{ζει την ανΈΥερση
άλλων 3.540 (Πολύζος, 1974: 72-73).
'3Σε περ!πτωση ε9άΠαξ καταβολής της OQειλής, προβλεπόταν πρόσθετη έκπτωση κατά 20% (Πολύζος,
1974: 73).
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κάποιες περιπτώσεις, αποτελούν τα δυσμενή δεδομένα του ζητήματος,

προοιωνίζοντας το μέλλον τους αβέβαιο.

Είναι χαραΙCΤΗΡΙστtκή η περίπτωση των προσφυγικών συνοικισμών της Αθήνας

και του Πειραιά. όπου η πρόθεση της πολιτείας -συνεmKOυρoύντων και των δήμων

να κατεδαφιστούν. με στόχο την απελευθέρωση μεΥάλων εκτάσεων oικισnκής γης,

σε κεντρικά σημεία με υψηλές αξίες γης, και τη μετέπειτα υπερδόμησή τους, είναι

σαφής και ευκόλως καταληπτή ως επιδίωξη. Άλλωστε, τα δυνητικά αποφερόμενα

κέρδη για τις κατασκευάστριες εταιρείες, τα οποία και προϋπολογίζονται τεράσnα,

θα μπορούσαν να επαληθεύσουν την εν λόγω πρόθεση, αποκαλύπτοντας τις αιτίες

της.

Ενδεικτικά, μπορεί να αναφερθεί η περίπτωση του συνοικισμού του Αγίου

Διονυσίου στη Δραπετσώνα του Πειραιά. οι κατοικίες του οποίου κρίθηκαν άμεσα

κατεδαφιστέες, έπειτα από αυτοψίες μηχανικών του ΥΠΕΧΩΔΕ, ύστερα από το

σεισμό του ]999. Με το πρόσχημα της δεδομένης κακής κατάστασής τους -που ήδη

είχε οδηγήσει ένα σημαντικό αριθμό οικογενειών να τις εγκαταλείψουν και να

στραφούν, αναγκαστικά. στην ενοικίαση κατοικιών- και της τωρινής εmκινδυνότητάς

τους, προβάλλεται,από το κράτος και το δήμο Δραπετσώνας,η κατεδάφισή τους ως η

μόνη ικανή και αναγκαία συνθήκη για την εξασφάλιση ενός «καλύτερου αύριο)) για

τους ιδιοκτήτες τους και την ουσιαστική στεγαστική αποκατάστασή τους. Ωστόσο,

ύστερα από αυτοψία, που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Πρύτανη του

Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου κατόmν αποφάσεως της Συγκλήτου, απεδείχθη

ότι ο χαρακτηρισμόςτους ως επικίνδυνωνδεν ευσταθεί, και. άρα, αλλού θα πρέπει να

αναζητηθούν οι λόγοι των επιδιώξεων που προηγούμενα παρετέθησαν (Μπότσης,

2000). Ο στόχος της ανοικοδόμησης μιας περιοχής, η οποία μπορεί να αποφέρει

τεράστια ποσά σnς εργολαβικές επιχειρήσεις, και, γενικότερα, οι κερδοσκοπικές

συνιστώσες του ζητήματος, είναι σαφείς και προφανείς.

Ωστόσο. η ανάγκη διάσωσης οικιστ1κών συνόλων με τέτοιο πολεοδομ1κό και

αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον εξακολουθεί να είναι αδιαμφισβήτητη και η τοποθέτηση

της αναβάθμισής του. μέσα από ένα πρότυπο ανάπλασης τόσο για τους ίδιους τους

κατοίκους όσο και για το σύνολο τ/ς πόλης, ως άμεσης προτεραιότητας,

αυταπόδεικτη. Η ανάγκη διατήρησης της ιστορικής ταυτότητας και εξασφάλισης

πόλεων με μνημεία και μνήμες προφανώς δε χρήζει τεκμηρίωσης.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η εμπειρία των μαζικών διώξεων που υπέστησαν σι ε/.ληνικοί πληθυσμοί της

ΣοβιετικήςΈνωσης, κατά την περίοδο 1937-1939, στη βάση της σταλινικής πολιτικής

απέναντι στις διαφορετικής εθνικής προέλευσης πληθυσμιακές ομάδες, έθεσε τα

θεμέλια για την ε1'CΚίνηση μαζικών μεταναστευτικών κινήσεων προς την Ελ/άδα. Τα

προαναφερθέντα μεταναστευτικά ρεύματα περιορίζονται σημαντικά στα επόμενα

χρόνια, όταν η έξοδος από τη Σoβιεnκή Ένωση ήταν ουσιαστικά απαγορευμένη, για

να αναζωπυρωθούν κατά την περίοδο που οριοθετείται χρονικά από το 1965 ως το

1967, οπότε και οι εν λόγω κινήσεις διακόπτονται εκ νέου, εξαιτίας της επιβολής του

δικτατορικού καθεστώτος στη χώρα (Βεργέτη, 1999: 40-49).

Το έτος 19851 σηματοδοτεί την αρχή μιας πολιτικής που συνοδεύτηΚΕ από

μεΥάλη οικονομική κρίση και έντονες εθνικιστικές αναταραχές, δημιουργώντας τις

προϋποθέσεις για το μεταναστευτικό ρεύμα του 1987 και προσδιορίζοντας την

έναρξη της σύγχρονης παλιw6στησης στην Ελλάδα. Η κατάρρευση του καθεστώτος

του <<υπαρκτού σοσιαλισμού», που επακολούθησε, και, παράλληλα, το άνοιγμα των

συνόρων των χωρών της Ένωσης, οδηγούν σε ραγδαία αύξηση του μεταναστευτικού

κύματος προς την Ελλάδα τα αμέσως επόμενα έτη' έτσι, από το 1989 η πολιτεία, για

δεύτερη φορά μετά το 1922, βρίσκεται αντιμέτωπη με το πρόβλημα της υποδοχής

μεγάλων πληθυσμιακών ομάδων, που εισέρχονται μαζικά στη χώρα.

Ενώπιον των γεγονότων, το κράτος προβαίνει στη σύσταση του Εθνικού

Ιδρύματος Υποδοχής και Αποκατάστασης Παλιwοστούντων Ομογενών Ελλήνων, ως

διακριτού και αυτόνομου φορέα, με αποκλειστική αρμοδιότητα την αποκατάσταση

των νεοπροσφύγων1 . Στο νευραλγικό τομέα της στεγαστικής αποκατάστασης, που

εξετάζεται και στο παρόν πόνημα, το πρόγραμμα που, αρχικά, εφαρμόζει το ·Ιδρυμα

'Άνοδος του Μ. Γκορμπατσόφ στη θέση του Γενικού Γραμματέα του ΚΚΣΕ.

2 Οι ΙOxOOvτες νόμοι αντιμετωπίζουν τους ομογενείς από την τέως ΣοβιετΙt..'ή Ένωση - που, μαζί με

τους ·Ελληνες της Αλβαν[ας, συνιστουν τη δευτερη γενιά πολιτικών πρoσφlίyων στην Ελλάδα

(ΒερΥέτη, Ι 999: Ι Ο) - ως «παλιννοστουντες» και όχι ως πρόσφuγες, προφανώς στη βάση της λογικής

ότι δεν προσέρχονται στη χώρα διωκόμενοι λό'Υω ι.;ιυλής, θρησκείας εθνικότητας, κοινωνικής τάξης ή

πολιτικών πεποιθήσεων (άρθρο ΙΑ, παΡάΥραφος 2, εδάΥΙΟ Ι της Σύμβασης της Γενεύης του 1959,
όπως τροποποιήθηκε με το πρωτόκολλο της Ν. Υόρκης το 1967) (ΕIΥΑΑΠΟΕ,I996β: 19), αλλά η

έλευσή τους γίνεται με δική τους βούληση και ως συνάρτηση της εt..ίiμησής τους για τις προοπτικές

που έχουν στη χώρα που ζουν. Ωστόσο, βάσει της εruμoλoγ[ας του όρου, εσφαλμένα τους αποδίδεται

ο αντίστοιχος χαραΙCΤΗΡισμός. δεδομένου ότι δεν έζησαν ποτέ πριν στον ελλαδικό χώρο. ο

m.ryKCKPIμtvoς προσδιορισμός μπορεί, με την κυριολεκτική του σημασία, να αποδοθεί μόνο στους

πoλιτικoUς πρόσι.;ιυΥες της πρώτης γεvιάς. που εκπατρίστηκαν λόγω του εμφυλίου πoλtμoυ (την

περίοδο 1946-1949) Ύ1!l να επιστρέψουν αρΥότερα. Ο όρος «νεοπρόσφUYEQ) είναΙ, ενΔΕXoμέvως, πιο

εύστοχος, καθώς υπογραμμίζει ταυτόχρονα την ύπαρξη του προβλήματος και τη νεωΤεΡικότητά του.
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αναπτύσσεται αποκλειστικά στην περιοχή της Θράκης και περιλαμβάνει μια σειρά

σταδίων, που οδηγούν στην τελική οριστική εγκατάσταση, σε κατοικίες αΎορασμένες

ή κατασκευασμένες από το ίδιο, σε οικισμούς οργανωμένης δόμησης.

Περίπου μία δεκαετία αργότερα, το προαναφερθέν σΤεΎασnKό πρόΎραμμα

αξιολσΥείται ως μη παραΎωΎικό, δαπανηρό και χρονοβόρο και αποφασίζεται η

διακοπή του προγράμματος και η αλλα'Υή της αντίστοιχης πολιτικής. Έτσι, με την

ψήφιση του N.279012000 εισάΎεται και πλαισιώνεται θεσμικά η νέα πολιτική

αποκατάστασης, που αναφέρεται σε όλους τους ομογενείς, ανεξάρτητα από τον τόπο

εΎκατάστασής ΤOuς, και βασίζεται στη μέθοδο της αυτοστέγασης, με τη συνδρομή

δανειοδότησης με ευνοϊκούς όρους.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΙ

Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΟΡΕIΑ ΤΟΥ ΠΟΝΤΙΑΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ 20" ΑΙΩΝΑ

Στο πλαίσιο της μελέτ/ς της oικισnκής αποκατάστασης των Ποντίων που

παλιwόστησαν από τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, εmχειρείται στο

κεφάλαιο αυτό μια συνoπnΙCΉ αναφορά στις ιστορικές συνθήκες που ώθησαν το

συγκεκριμένο τμήμα του ελληνισμού να επιστρέψει στ/ν Ελλάδα, με στόχο μια πιο

σφαιρική θεώρηση των πραγμάτων στη συνέχεια.

Το ελληνικό στοιχείο έχει μακρά περίοδο παρουσίας στις περιοχές της Μαύρης

Θάλασσας και του Καυκάσου, με απαρχή στον 80 αιώνα π.Χ., οπότε και

δημιουρΥή&ηκαν οι πρώτες ελληνικές αποικίες στην περιοχή'. Στο πέρασμα των

αιώνων, παρά τις όποιες εθνικές και γεωγραφικές ανακατατάξεις, ο ελληνικός

πληθυσμός διατήρησε τη δυναμικότητα και τα έμψυχο υλικό του στην εν λόγω

περιοχή (Βεργέτη, 1993: 27).

Η αρχή του τέλους για τον ελληνισμό της Μαύρης Θάλασσας διαφάνηκε στις

αρχές του περασμένου αιώνα, με τους εθνικοαπελευθερωτικούς αγώνες και τις

α'λ/αγές των συνόρων των κρατών της ευρύτερης περιοχής και συνεχίστηκε,

αργότερα, με τις συστηματικές διώξεις που πραγματοποίησε το τότε πολιτικό

καθεστώς της Σοβιετικής ·Ενωσης.

Πιο συγκεκριμένα, από τις αρχές του περασμένου αιώνα διακρίνονται οι

ακόλουθες 4 περίοδοι αλλαγών, που καθόρισαν την γεωγραφική κατανομή των

Ελλήνων Ποντίων στην ευρύτερη περιοχή της Μαύρης Θάλασσας:

α) Από το 1914 ως το 1917, διάστημα που σηματοδοτήθηκε από τις διώξεις του

κεμαλικού καθεστώτος,

β) Από το 1917 ως το 1937, χαρακτηρίστηκε από την επικράτηση του

λενινιστικής ιδεολογίας,

γ) Από το 1937 ως το 1985, η περίοδος κατά την οποία κυριάρχησε ο Στάλιν και

οι ομοϊδεάτες του, και

ι Ακόμη και οι μυθολογικές ανα90ρές στον Προμηθέα (δεσμώτης στον Καύκασο), στον Φρίξο και τη

Έλλη, στους ΑρΥοναύτες (χρυσόμαλλο δtρας) και στον Ηρακλή (οι άθλοι τοο στην χώρα των

Αμαζόνων), δι:lχvouν ότι η περιοχή δεν ήταν άΥνωστη στους "Ελληνει;.
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δ) Από το 1985 ως σήμερα, περίοδος της περεστρόικας και της επακόλουθης

κατάρρευσης του καθεστώτος του υπαρκτού σοσιαλισμού.

Κατά την πρώτη από τις προαναφερθείσες περιόδους, το κεμαλικό καθεστώς είχε

εξαπολύσει διωγμούς με στόχο την εξόντωση όλων των ετερογενών στοιχείων που

ζούσαν στην Οθωμανική αυτοκρατορία· κορύφωση των διωγμών αυτών αποτέλεσε η

γενοκτονία των Αρμενίων και των Ελλήνων του Πόντου, κατά το διάστημα 1915

1917 (Ξανθοπούλου -Κυριακού, 1997: 29). Παράλληλα, η αποχώρηση των ρωσικών

στρατευμάτων, το Φεβρουάριο του 1918, από τον ανατολικό Πόντο ανάγκασε 85.000

Έλληνες περίπου να αφήσουν τα σπίτια και τις περιουσίες τους και να ακολουθήσουν

τον ρωσικό στρατό, προκειμένου να αποφύγουν την βία των τουρκικών

στρατευμάτων (Φωτιάδης, 2000: 88). Υπολογίζεται ότι το σύνολο του ελληνικού

στοιχείου που μεταναστεύσε κατά τα έτη 1914-1924 από τον Πόντο στον Καύκασο

και στην Ρωσία ανέρχεται σε 150.000-250.000 άτομα· ο πληθυσμός αυτός,

προστιθέμενος στον ήδη υπάρχοντα στις περιοχές της Σοβιετικής Ένωσης, ανεβάζει

το ελληνικό στοιχείο σε 700.000 άτομα το 1918 (Βεργέτη, 1993: 28). Ωστόσο, οι

επικρατούσες συνθήκες και στην Σοβιετική Ένωση, λόΥω της Οκτωβριανής

επανάστασης είναι δυσμενείς για τον εκεί ελληνικό πληθυσμό, μέρος του οποίου

αποφασίζει την επιστροφή στην Ελλάδα' σύμφωνα με την απογραφή του 1928,

58.000 Έλληνες είχαν επιστρέψει στη χώρα από τη Ρωσία' (Φωτιάδης, 1997: 119).

Σε ό,τι αφορά τώρα στη δεύτερη περίοδο, από το 1917 έως το 1937, οπότε και

επικρατεί η λενινιστική ιδεολογία, χαρακτηρίζεται, αρχικά, από ελευθερία στον

τρόπο ζωής καθώς και στον τρόπο έκφρασης του ελληνικού στοιχείου, ελευθερία που

εκπηγάζει από την άποψη του Β. Λένιν ότι «το δημοκρατικό κράτος πρέπει

οπωσδήποτε να αναγνωρίσει την πλέρια των ελευθεριών των διαφόρων γλωσσών3 και

να απορρίψει κάθε προνόμιο για μια από τις γλώσσες. Το δημοκρατικό κράτος δεν θα

επιτρέψει να καταπνίγεται καμία εθνότητα από καμία άλλη ή να μπαίνει σε κατώτερη

μοίρα από αυτήν σε κανένα τομέα ή κλάδο των κοινωνικών υποθέσεων.») (Βεργέτη,

1993: 28). Στο πλαίσιο αυτό η ελληνοποντιακή κοινότητα οργανώνεται, λειτουργούν

τα πρώτα ελληνικά σχολεία, εκδίδονται εφημερίδες, διοργανώνονται πολιτιστικές

2 Ο πραγματικός τους αριθμός εκτιμάται μεγαλύτερος, δεδομένου ότι πολλοί ήταν εκείνοι που

απεβίωσαν κατά τη μετακlνηση τους ωά και κατά τα πρώτα χρόνια της παραμονής τους στην

Ελλάδα.

3 Το Σύνταγμα του 1926 αναγνωρίζει την ελληνική γλώσσα ως μια από τις γλώσσες της Σοβιετικής

ένωσης (Φωτιάδης, 1997: 139).
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εκδηλώσεις κλπ. Εκτός, όμως, από την πνευματική και την επακόλουθη οικονομική

τους ανάπτυξη, οι Έλληνες του Πόντου διεκδίκησαν και τη δημιουργία εδαφών με

διοικητική και πολιτιστική αυτονομία, εκεί όπου ο πληθυσμός τους ήταν

πολυάριθμος' έτσι, από το 1928 έως το 1937, δημιουργούνται αυτόνομες ποντιακές

κοινότητες στο νότο της Ουκρανίας και στο Κουμπάν (Ρωσία) (Bruπeau, 2000: 328)4.

Η περίοδος της άνθησης της ελληνοποντιακής κοινότητας διακόπτεται από την

άνοδο του Στάλιν στην εξουσία (1929) και την εφαρμογή του προγράμματος της

κολεκτιβοποίησης5. Την περίοδο αυτή παρατηρείται σταδιακή μείωση και τελική

κατάργηση των προνομίων που είχαν εξασφαλίσει οι διάφορες εθνικές ομάδες κατά

τη λενιστική περίοδο. Έτσι, τα ελληνικά σχολεία κλείνουν, η κυκλοφορία ελληνικών

εντύπων καθώς και οποιαδήποτε πολιτιστική δραστηριότητα απαγορεύεται, ενώ,

παράλληλα, ξεκινούν οι διώξεις και οι εκτοπίσεις του ελληνικού πληθυσμού

(Τσακίρης, 1999: 478).

Οι διώξεις του σταλινικού καθεστώτος στις αρχές της δεκαετίας του '30,

βασίζοντανσε πολιτικά και ταξικά κριτήρια, με κύρια κατηγορία την υποστήριξη του

τροτσκιστικού-μπουχαρινικούκέντρου από τα μέσα της δεκαετίας, όμως, και κυρίως

μετά το 1937 στρέφονται εναντίον "εχθρικών" εθνικών ομάδων, στις οποίες

συγκαταλεγεται και η ελληνική κοινότητα. Ο Alexandr Nekritch αναφέρει ενδεικτικά,

ότι οι Έλληνες χαρακτηρίστηκαν από τους σταλινικούς "απάτριδες κοσμοπολίτες"

και, από την άποψη αυτή, η εκτόπιση τους ήταν επιβεβλημένη προκειμένου να

εξασφαλιστεί η δημιουργία ενός έμπιστου "συνοριακού πληθυσμού" (Αγτζίδης,

1997: 122).

Οι πρώτες διώξεις των ελληνικών πληθυσμών πραγματοποιούνται μεταξύ των

ετών 1937 και 1939, με την κατηγορία της απόπειρας δημιουργίας ανεξάρτητου

κράτους στη Νότια Ρωσία, Έτσι, κατά τα έτη αυτά, χιλιάδες ΈΑληνες εξορίζονται στα

στρατόπεδα καταναγκαστικής εργασίας της Σιβηρίας, ενώ, ταυτόχρονα, περίπου

20.000 οικογένειες καταφέρνουν να διαφύγουν από το μένος του σταλινικού

καθεστώτος και έρχονται στην Ελλάδα' (Βεργέτη, 1999: 46).

4 Ο Σοβιετικός ιστορικός Αρ. Ουλουλιάν αναφέρει ότι δημιουργήθηκαν τρεις αυτόνομες ελληνικές
επαρχίες με δικά τους διοικητικά, οικονομικά και κομματικά όργανα (Βεργέτη 1993: 37).
5 Η ένταση της αντίδρασης του ελληνικού στοιχείου στην δημιουργία των κολχόζ ήταν τόσο μεγάλη,
ώστε το ποσοστό των συλληφθέντων Ελλήνων σε σχέση με αυτό των υπόλοιπων εθνοτήτων να είναι

αρκετά μεγαλύτερο (Αγτζίδης, 1997: Ι] 3).
6 Οι οικογένειες αυτές εγκαταστάθηκαν Ια/ρίως στην Μακεδονία, την Πελοπόννησο και την Αττική
(Βεργέτη, 1999: 46).
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Το 1941-42, οι σοβιετικές αρχές αποφασίζουν, με τη δικαιολογία του πολέμου

στα σύνορα (Β' Παγκόσμιος Πόλεμος), την επονομαζόμενη «ηθελημένη»'

μετακίνηση όλου του ελληνικού πληθυσμού της ότιας Ρωσίας. Ως τόπος

αναγκαστικής νέας διαμονής καθορίστηκε το Καζακστάν (ΒεΡΎέτ/, 1993: 41).

Παράλληλα, παρόλο που σημανnKό τμήμα του ποντιακού εJJ.ηνισμOύ έχει εξoριστε~

το σταλινικό καθεστώτος συνεχίζει το «έργο» του. Έτσι, περίπου 70.000 Πόντιοι της

Κριμαίας εξoρίζoντα~ το 1944, στο Ουζμπεκιστάν και τη Σιβηρία και μερικά χρόνια

αργότερα, το 1949, το σύνολο, σχεδόν, των Eυ~ήνων του Καυκάσου αναγκάζεται να

μετακινηθεί στο Καζακστάν, το Ουζμπεκιστάν και την ΚΙΡΎισία. Υπολογίζεται ότι

περίπου 350.000 Έλληνες ζοόσαν στην εξορία (Βεργέτη, 1993: 43).

Η κατάσταση αλλάζει μετά το θάνατο του Στάλιν (το 1953) και την επικράτηση

του Χρουτσώφ, ο οποίος προβαίνει σταδιακά στην φιλελευθεροποίηση του

καθεστώτος. Ανάμεσα στις πρώτες ενέΡΎειες του Χρουτσωφ ήταν η αποφυλάκιση

των κρατουμένων στα στρατόπεδα αναγκαστικής εΡΎασίας της Σιβηρίας και η

παροχή της δυνατότητας επιστροφής των εξόριστων στις εστίες τους8. Το μεγαλύτερο

μέρος των Ελλήνων επέστρεψε στη γενέτειρά του, ενώ υπήρξαν και αρκετοί που

προτίμησαν να συνεχίσουν τη ζωή τους στον τόπο που είχαν εξοριστεί" ταυτόχρονα,

ένας μικρός αριθμός Ποντίων αποφασίζει να επιστρέψει στην Ελλάδα!) (Αγτζίδης,

1997: 122).

Παράλληλα με τις ενέργειες του Χρουτσώφ υπογράφεται, το )964, διακρατική

συμφωνία με τον τότε πρωθυπουργό Γ. Παπανδρέου, η οποία επιτρέπει τη

μετανάστευση περιορισμένου αριθμού ελλήνων υπηκόων κάθε χρόνο. Έτσι, μετά από

πολλά χρόνια (λόγω της απαγόρευσης εξόδου από την Σοβιετική Ένωση) το 1965,

εμφανίζεται το πρώτο μεταναστευτικό ρεύμα Ποντίων προς στην Ελλάδα, το οποίο,

όμως, διακόπτεται λόγω της δικτατορίας του 196710 και συνεχίζεται μετά την

μεταπολίτευση (Τσακίρης, 1999: 478). Σκόπιμο είναι να αναφερθεί, ότι βάσει

στοιχείων πoνnαKών συλλόγων, από το 1965 ως το 1988, υπολογίζεται ότι

εγκαταστάθηκαν στο ελληνικό κράτος 30.000 Πόντιοι από τ/ν Kεντριιcrι Ασία.

7 Είναι χαραιι:τηριστικό ότι υποχρέωσαν του Έλληνες να υπογράψουν ότι μεταναστειJoυν με δική τους

θέληση .
• Αν και ο Χρουτσώφ επέτρεψε την επιστροφή των εξόριστων στις εστiες τouς. δεν υπήρξε μέριμνα

και Ύια την επιστροφή της καταπατημένης περιouσίας τους (ΑΥτζίδης. 1997: 122).
9 Το 1957 περίπου 100 οικογένειες από την Κεντρική Ασία φαταστάθηκαν στο χωριό Νέα Bi"yla της

Άρτας (ΒφΥέτη, 1999: 47).
10 Τη διετία 1965-1967 ήρθαν στην Ελλάδα 13.500 άτομα περίπου (Φωτιάδης, 1999: 150).
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Το 1985, με την άνοδο στην θέση του Γενικού Γραμματέα του Κομουνιστικού

Κόμματος του Μιχαήλ Γκομπαρτσόφ, επιχειρείται η αναδιάρθρωση της σοβιετικής

οικονομίας και η εκ θεμελίων αλλαγή του πολιτικού συστήματος. Ανάμεσα στις

βασικές επιδιώξεις του Γκομπαρτσόφ ήταν η ανάπτυξη της οικονομίας και η

επαναφορά των δημοκρατικών ελευθεριών σε όλη την επικράτεια της Σοβιετικής

Ένωσης. Σ' αυτό το κλίμα εντάσσεται η σταδιακή άρση των περιορισμών που είχαν

τεθεί κατά τη σταλινική περίοδο (εφημερίδες εκδίδονται, σχολεία λειτουργούν,

σύλλογοι οργανώνονται κλπ.) (Βεργέτη, 1993: 48).

Παρόλο που ο Γκομπαρτσόφ απέβλεπε στην "ανασυγκρότηση" της Σοβιετικής

Ένωσης, η οποία θα βασιζόταν στην ελευθερία και ισοπολιτεία όλων των κατοίκών

της, οι καταπιέσεις των σταλινικών χρόνων και ο υποβόσκων εθνικισμός των

διαφορετικών εθνικών ομάδων ναρκοθετούσαν αυτή τη πρόθεση. Βασισμένο στις

παραπάνω προθέσεις του Γκομπαρτσόφ, παρουσιάζεται τον Αύγουστο του 1989 το

σχέδιο πλατφόρμας για το εθνικό ζήτημα, της κεντρικής επιτροπής του ΚΚΣΕ, όπου

ανάμεσα στις θέσεις που παρουσιάστηκαν ήταν και η θεσμοθέτηση του δικαιώματος

των λαών της Σοβιετικής ·Ενωσης για αυτοδιάθεση (Βεργέτη, 1993: 51).

Στηριζόμενο στο παραπάνω κείμενο, το ποντιακό στοιχείο οργανώνεται και

αποφασίζει την διεκδίκηση της δημιουργίας αυτόνομου ελληνικού εθνικοεδαφικού

σχηματισμού στην περιοχή του Κρασνοντάρ (στη Νότια Ρωσία) και της Κριμαίας

(στην Ουκρανία) -άποψη που αποκρυσταλλώθηκε στο συνέδριο του Geledzik το

Μάρτιο του 1991. Ωστόσο, παρά τις βλέψεις του ποντιακού ελληνισμού, η διασπορά

του σε μικρές κοινότητες, σε πολλές περιοχές της Σοβιετικής Ένωσης, α"J.λά, κυρίως,

οι αποσχιστικές τάσεις που είχαν αρχίσει να διαφαίνονται] ι ματαίωσαν τα σχέδια

δημιουργίας αυτόνομης ελληνικής κοινότητας. Επιπρόσθετα, οι αναταραχές στα υπό

διαμόρφωση νέα κράτη έθεταν σε κίνδυνο τους εκεί ελληνικούς πληθυσμούς, που

βρέθηκαν, αναγκαστικά, στη δίνη εμφύλιων συγκρούσεων.

Πιο συγκεκριμένα, ο ελληνικός πληθυσμός, μετά τη φιλελευθεροποίηση του

Γκομπαρτσόφ, ήταν συγκεντρωμένος στις ακόλουθες περιοχές: α) στη περιοχή της

Υπερκαυκασίας, όπου διεξάγονταν συγκρούσεις μεταξύ Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν,

β) στην Γεωργία -ένα τμήμα τους στα παράλια της Μαύρης Θάλασσας (στην

11 Τον ΑύγοιΙστο τοιι 1991 οι δημοκρατίες Λετονίας, ΕσΟονίας, Λιθουανίας, Γεωργίας, Ουκρανίας,

ΑζερμπαΥτζόν, Μολδαβίας, ΛΕUKOρωσίας και Ουκρανίας διεκδικούν την ανεξαρτησία τους (Βεργέτη,

1993,53).
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Αμπχαζία (Σοχούμι) και στ/ν Ατζάρια (Βατούμι», στο επίκεντρο των συγκρούσεων

Γεωργιανών και Αμπχάζιων, και ένα δεύτερο γύρω από την Τιφλίδα, στις περιοχές

της Τσάλκας και του Τεκρισκάρο, γ) στ/ Νότια Ρωσία, στις περιοχές Κρασνοντάρ,

Μαϋκώπ, Ανάπα και Γελεντζίκ και δ) στο Ουζμπεκιστάν και στο Καζακστάν

(Αγτζίδης, 1991: 294-295). Σύμφωνα με την σοβιετική απογραφή του 1989, το

σύνολο του ελληνικού στοιχείου που κατοικούσε σης παραπάνω περιοχές ανερχόταν

σε 358.068 άτομα (Βεργέτη, 1993: 50).

Οι παραπάνω εθνικιστικές εντάσεις, σε συνδυασμό με τις ανεπιτυχείς

μεταρρυθμίσεις αναδιοργάνωσης και εκσυγχρονισμού τ/ς χώρας από τον

Γκομπαρτσόφ, και εκ παραλλήλου με τις καλύτερες συνθήκες διαβίωσης, που

υποσχόταν η Ελλάδα ως ισότιμο πΛtoν μέλος της Ευρωπαϊκής ·Ενωσης, ώθησαν,

κυρίως τα τμήματα του ελληνικού πληθυσμού που βρισκόταν στις εμπόλεμες

περιοχές, να μεταναστεύσουν στον εθνικό χώρο αναφοράς τους, την Ελλάδα

(Πετρινιώτη, 1993: 42).

Τα πρώτα μαζικά μεταναστευτικά ρεύματα προς τη χώρα εμφανίζονται τον

Μάρτιο του 1989, μετά τ/ν πλήρη απελευθέρωση των μετακινήσεων προσώπων στην

Σοβιετική Ένωση. Από το 1989 και έως τις μέρες μας χιλιάδες νεοπρόσφυγες έχουν

επιστρέψει στ/ν Ελλάδα, η οποία καλείται, για πρώτη φορά μετά την Μικρασιατική

Καταστροφή του 1922, να μεριμνήσει για την υποδοχή και την αποκατάσταση μιας

μεΥάλης, πληθυσμιακά, ομοεθνούς ομάδας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ2

ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ

ΝΕΟΠΡΟΣφγΓΩΝ: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΙ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

2.1 Το κράτος αντιμέτωπο με το νέο προσφυγικό κύμα

Η παλιwόστηση των Ελλήνων ομογενών από την πρώην Σοβιετική Ένωση στην

Ελλάδα αποτελεί γεγονός, ήδη, από τις αρχές της δεκαετίας του '80. Η πρώτη

οργανωμένη προσπάθεια για την αποκατάστασή τους, εκ μέρους της πολιτείας,

συνίσταται στο στεγαστικό πρόγραμμα που υλοποιεί η Aγρoτι1dΊ Τράπεζα Ελλάδος

το 1982, υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εξωτερικών (ΕΙΥΑΑΠΟΕ, 2002: 12).

Ωστόσο, λόγω των περιορισμών που τότε επέβαλλαν οι σοβιετικές αρχές, οι

ρυθμοί παλιννόστησης ήταν αρχικά χαμηλοί, ενώ, αντίθετα, από το 1989 και έπειτα,

ως άμεση συνέπεια των συνθηκών και των γεγονότων που αναλύθηκαν στο

προηγούμενο κεφάλαιο, το κύμα της παλιννόστησης αυξάνει και μία νέα περίοδος

μαζικών προσφυγικών ρευμάτων προς την Ελλάδα (πολιτικών προσφύγων αυτή τη

φορά) εγκαινιάζεται, για να φτάσει στο αποκορύφωμά της το έτος 1993 και να

συνεχιστεί, με βραδύτερους ρυθμούς, μέχρι σήμερα.

Πιο συγκεκριμένα, όπως αποδεικνύει και η πανελλήνια απογραφή των ομογενών

από την πρώην Σοβιετική Ένωση, που αργότερα θα διεξαχθεί από τη Γενική

Γραμματεία ΠαλΙν/οστούντων Ομογενών] του Υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης,

μέχρι το έτος 2000 έχουν έρθει στη χώρα, για να εγκατασταθούν μόνιμα, περίπου

ι Βασικός στόχος της απογραφής (συnρημαΤOδoτήθηKε από το Υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης και

το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας) ήταν ο ακριβής προσδιορισμός του αριθμού των οικογενειών των

παλιwοστουντων ομογενών, αλλά και όλων των μελών τους, ώστε να είναι δυνατός ο υπολογισμός του

συνολικού κόστους τ/ς νέας πολιτικής για την αποκατάστασή τους, που εισηγουνταν το Υπουργείο

Μακεδονίας - Θράκης στο Νομοσχέδιο της 30.12.1996 για την 1<αποκατάσταση των παλιwοστούντων

ομογενών από τ/ν τέως Σοβιετική Ένωση». Παράλληλα, μεταξύ των πρόσθετων στόχων της

συγκαταλέγονταν η διαπίστωση των υφιστάμενων συνθηκών κατοικίας των ομογενών και των

προτιμήσεών τους σχετικά με το είδος και τον τρόπο απόκτησης ιδιόκτητης κατοικίας, με σκοπό την

προώθηση της κατάλληλης πολιτικής στεγαστικής αποκατάστασής τους. Η απογραφή διεξήχθη σε 3
χρονικές περιόδους: 8/1997-3/1998, 2/1999-4/1999 και 912000-1012000 (Γενική Γραμματεία

Παλιwοστουντων Ομογενών, 2000α: 21-23, 25-27).
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ΠηΥη: Γενικη ΓΡαμματεια Παλιwooτoυντων ΟμσΥενων, 2000α: 40-41 και ιδια επεξεΡΥασια .

155.0002 νεoπρόσφUΓες, προερχόμενοι κυρίως από τη Γεωργία (52% επί του

συνόλου), το Καζακστάν (20%), τη Ρωσία (15%) και την Αρμενία (6%) (βλέπε

Παράρτημα, πίνακας Β.Ι, σελ. 213). Ο κύριος όγκος τους, όπως φαίνεται και στους

πίνακες που ακολουθούν, εισήλθε στ/ χώρα κατά την περίοδο 1989-1993·

ειδικότερα, ένα σημαντικό ποσοστό των ομογενών, που προσεγγίζει το 55% του

συνόλου των παλιwoστησάντων, έχει έλθει στην Ελλάδα στη διάρκεια αυτής της

περιόδου, ενώ μέχρι το 1997 το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται σε 87%. Emπρόσθετα,

η συντριπτική πλειοψηφία των νεσπροσφύγων ε"f1Cαταστάθηιcε στη Βόρεια Ελλάδα,

και δη στο Νομό Θεσσαλονίκης (το 1/3 του συνολικού προσφυγικού πληθυσμού

συγκεντρώνεται στους διάφορους δήμους τ/ς Θεσσαλονίκης) και στην Αττική.

Σκόmμο είναι να σημειωθεί, τέλος, όπ ως κυριότερα κριτήρια επιλογής του τόπου

εγκατάστασης των ομογενών στην Ελλάδα κατεγράφησαν η διαμονή συΥΥενών στην

ίδια περιοχή, η εκεί δυνατότητα εύρεσης εργασίας και η γενικότερη εκnμώμενη

εξασφάλιση καλύτερων συνθηκών ζωής (βλέπε Παράρτημα, Πίνακας 8.5, σελ. 217)

(Γενική ΓραμματείαΠαλιwοστούντωνΟμογενών, 2000α: 28).

Πίνακας Β 2.1: Γεα/Ύραφική κατανομή των παλιwοστούντων ομογενών από την

ΈΣΣΔ' .τεωc ανα περιφερεια.

Περιφέρεια Οικογένειες Άτομα %

Θράκη 6.583 22.984 14,8

Μακεδονία 29.265 91.673 59

Νομός Θεσσαλονίκης 16.174 51.139 33,0

Λοιπή Μακεδονία 13.09] 40.534 26,0

Ήπειρος 35 1] 2 0,1

Θεσσαλiα 397 ].354 0,9

Στ. Ελλάδα 10.972 33.837 21,8

Νομός Αττικής 10.779 33.204 21,4

Λοιπή Στερεά Ελλάδα 193 633 0,4

Πελοπόννησος 321 943 0,6

Κρήτη 1.23 ] 3.893 2,5

Νησιά Ιονίου 19 57 -

Νησιά Αιγαίου 157 466 0,3

Σύνολο 48.980 155.319 100,0
. . . .

2 Με την αποδοχή συνήθoUς στατιστικής απόκλισης 5%, ο αριθμός autόI; ανέρχεται σε 163.000 μόνιμα

εyιι:ατεστημένOUς στην Ελλάδα νεοπρόσ!;)\ΥΥες (Γενική Γραμματεία Παλιwoστoύντων ΟμΟΥενών,

20000,26).
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Πίνακας Β 2.2: Αφίξεις παλιννοστούντων ομογενών από τ/ν τέως ΕΣΣΔ ανά έτος

ΠηΥη. Γενικη Γραμματεια Παλιννοστουντων Ομογενών, 2000α. 46 και ιδία

επεξεργασία.

'Ετος λτομα %

1977-1986 334 0,2

1987 169 0,1

1988 669 0,4

1989 5.195 3,3

1990 16.716 10,8

1991 17.331 11,2

1992 19.846 12,8

1993 25.720 16,6

1994 14.737 9,5

1995 14.586 9,4

1996 14.298 9,2

1997 12381 8,0

1998 5.761 3,7

1999 4.676 3,0

2000 1307 0,8

ΔΙΑ 1.593 1,0

Σύνολο 155.319 100,0
. . .

Η αθρόα προσφυγική εισροή αποτελεί, λοιπόν, γεγονός και η ελληνική πολιτεία

καλείται να αναλάβει τις ευθύνες της και να δραστηριοποιηθεί άμεσα και

οργανωμένα, για να ανημετωπίσει τον εξαιρετικά επείγοντα και σοβαρό χαρακτήρα

μιας διαρκώς αυξανόμενης και ιδιόμορφης πληθυσμιακής ομάδας',

Αρχικά, πριν από την ίδρυση διακριτού αυτόνομου φορέα, με αποκλειστική

αρμοδιότ/τα τ/ν προσφυγική αποκατάσταση, για τ/ν οποία θα γίνει λόγος στ/

συνέχεια, το Υπουργείο Εξωτερικών (επί Οικουμενικής Κυβέρνησης), σε μία πρώτ/

προσπάθεια αντιμετώπισης των άμεσων στεγαστικών πιέσεων, αναθέτει στη

Στρατιωτική Υπηρεσία Κατασκευής ΈρΥων Αναcnryκρότησης (ΣΥΚΕΑ) την

3 Η όλη διαδικασία, οι προϋποθέσεις και οι όροι παλιννόστησης καθορίστηκαν με διακομματικ:ή
συναίνεση, η οπο(α α/οτυπώνεται στο N.190019O και την ΚΥΑ 2475516.4.90 των τότε ΥπουΡΥών

Προεδρίας, Εσωτερικών και Eθνtκ:ής Άμυνας, σε συνδυασμό με την ΥΑ 34205124.5.90 (ΕΙΥΑΑΠΟΕ,

19900,33).
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κατασκευή των πρώτων Κέντρων Φιλοξενίας και Οικισμών Υποδοχής (ΕΙΥΑΑΠΟΕ,

19900: 57-58).

Λίγο αργότερα, το 1990, ψηφίζεται στην Ελληνική Βουλή το άρθρο 8 του Ν.

1893/90, με το οποίο δίδεται εξουσιοδότηση στον ΥπουΡΎό Εξωτερικών να συστήσει

«Κοινωφελές Ίδρυμα)), με σκοπό την αποκατάσταση και ενσωμάτωση των

προσφύγων' έτσι, με Προεδρικό Διάταγμα, δημιουργείται το Εθνικό Ίδρυμα

Υποδοχής και Αποκατάστασης Παλιwοστούντων Ομογενών Ελλήνων, υπό την

εποπτεία του ΥπουΡΎού Εξωτερικών, και κυρώνεται το Καταστατικό του, στο οποίο

προδιαγράφεται το Πρόγραμμά του (ΕΙΥΑΑΠΟΕ, 19900: 35). Εδώ πρέπει να

σημειωθεί ότι με το άρθρο 32, παράγραφος Ι, του Ν.2080/92 το ΕΙΥΑΠΟΕ

μετονομάζεται σε Εθνικό Ίδρυμα Υποδοχής και Αποκατάστασης Απόδημων και

Παλιwοστούντων Ομογενών Ελλήνων (ΕΙΥΑΑΠΟΕ) και διευρύνεται η αποστολή

του με τη δυνατότητα παροχής βοήθειας και σε ομογενείς εκτός Ελλάδας

(ΕΙΥΑΑΠΟΕ,1996β: 183-184).

Στις 27.2.1992, με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και

Εθνικής Άμυνας ανατίθεται, «κατ' εξαίρεση))4, στη ΣΥΚΕΑ η εκτέλεση εργασιών για

τη δημιουΡΎία Οικισμών Μόνιμης Στέγασης. Υστερα από ένα 'ΧΡόνο περίπου,

αναδεικνύονται οι μειοδότες (12.4.1993) και, λίγο αργότερα, υπογράφονται οι

συμβάσεις από τη ΣΥΚΕΑ (14 & 16.6.1993). Τελικά, στις 2.7.1993 αναγγΙλλnαι η

οριστική διάλυση της τελευταίας (ΕΙΥΑΑΠΟΕ, 1996α: 59).

Έτσι, αρχίζει καθυστερημένα το στεγαστικό πρόγραμμα του Ιδρύματος. Το

ΕΙΥΑΑΠΟΕ θα είναι στο εξής ο μόνος φορέας υλοποίησης του ολοκληρωμένου

Προγράμματος Κοινωνικής Ένταξης των παλιwοστούντων ομογενών από την τέως

Σοβιετική Ένωση, το οποίο θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα 4 τέσσερα στάδια: ]) τα

Κέντρα Φιλοξενίας, 2) τους Οικισμούς Υποδοχής, 3) την παραμονή σε

ενοικιαζόμενες κατοικίες - επαΥΥελματική αποκατάσταση και 4) τη μόνιμη

εγκατάσταση,αποκλειστικάστην περιοχή της Θράκης (ΕΙΥΑΑΠΟΕ, 19900: 36).

Έχοντας διανύσει μία επταετή πορεία ως το έτος 2000 και με δεδομένα την

αρχική αwπαρξία κατασκευαστικού έργου και, κατόmν, το ιδιαίτερα δαπανηρό,

χρονοβόρο και κάθε άλλο παρά δαψιλές προϊόν του στεγαστικούπρογράμματος- που

οδήγησε, τοις πράγμαm, και στη διόγκωση του πολυδάπανου σταδίου των

4κατ , εξαίρεση το\) Ν.1262192, βάσει το\) οποίο\) η ΣΥΚΕΑ θα έπρεπε να διαλUΘεί και θα σuνέχιζε

μόνο ορισμένα έρΥα ειδικής φΟΟεως. κατ6Π1ν Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων.
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ενοικιαζόμενων κατοικιών - η πολιτεία αποφασίζει τ/ν εγκατάλειψη του μέχρι

πρότινος εφαρμοζόμενου προγράμματος και την υιοθέτ/ση μιας νέας

αποκαταστατικής Ι στεyασnκής πολιτικής για τους νεοπρόσφυγες.

Η πολιτική αυτή πλαισιώνεται θεσμικά με το Νόμο 279012000 για τ/ν

«αποκατάσταση των παλιwοστούντων ομογενών από τ/ν τέως Σοβιετική Ένωση»

(ΕΙΥΑΑΠΟΕ, 2002: 21). Σύμφωνα με τον Νόμο αυτό, η στεγαστική αποκατάσταση

των προσφύγων θα υλοποιείται, πλέον. στη βάση της πολιτικής τ/ς αυτοστΈΥασης,

μέσω τ/ς δωρεάν παραχώρησης οικοπέδων
S
• τ/ς χορήγησης δανείων με ευνοϊκούς

όρους (για την κατασκευή, τ/ βελτίωση ή τ/ν αγορά κατοικίας) και τ/ς δωρεάν

έκδοσης οικοδομικών αδειών.

2,2 Η ίδρυση και η διοικητική οργάνωση του ΕΙΥΑΑΠΟΕ

Όπως έχει προαναφερθεί, το Εθνικό Ίδρυμα Υποδοχής και Αποκατάστασης

Απόδημων και Παλιwοστούντων Ομογενών Ελλήνων ιδρύθηκε σε εκτέλεση του

άρθρου 8 του Νόμου 1893/19906 - με το οποίο δινόταν η εξοοοιοδότ/ση στον

Υπουργό Εξωτερικών να συστήσει ((κοινωφελές ίδρυμα με σκοπό την πάσης φύσεως

κρατική αρωγή προς τους ομογενείς τους παλιννοστούντες από κράτ/ τ/ς

Ανατολικής Ευρώπης» και να «αφιερώσει τ/ν απαιτούμενη προς τούτο περιουσία»

(Ν.1893/1990, ΦΕΚ Τ.Α· 106/16.8.1990) - με συμβολαιογραφική πράξη', στην οποία

καθορίστηκε παράλληλα και ο Οργανισμός του (ΕΙΥΑΑΠΟΕ, Ι 996β: 59-60).

Με το Προεδρικό Διάταγμα 2068281/7859/0022 της 23.11.1990 (ΦΕΚ Τ.Β·

782/13.12.1990) εγκρίθηκε η σύσταση του Ιδρύματος (ως Νομικό Πρόσωπο

Ιδιωτικού Δικαίου) και κυρώθηκε ο Οργανισμός διοίκησης και διαχείρισής του:;· η

λειτουργία του Ιδρύματος αρχίζει τυπικά τ/ν Ι η Ιανοοο.ρίου Ι991.

Να σημειωθεί, ότι το ΕΙΥΑΑΠΟΕ ιδρύθηκε αρχικά για την στεγαστική

αποκατάσταση και κοινωνική ενσωμάτωση των ομογενών από τ/ν τέως Σοβιετική

Ένωση. που είχαν ήδη αρχίσει να αφικνούνται σrην Ελλάδα από το 1987. Με τ/ν

5 Στην περΙΠτωση των ενταΥμένων στο προηΥ06μενο πρόγραμμα του ΕΙΥΑΑποε παλιννοστούντων
ομοΥενών της Θρόιcης.

Ιό Στα άρθρα 9, 10 και Ι 1 του ίδιου νόμου προβλέπεται και η σίισταση της Γενικής Γραμματείας

Παλιννοστοιίντων ΟμοΥενών, ως ιδιαίτερης ΟΡΥανικής μονάδας του ΥπουΡΥείου Μακεδονίας Θράκης,

και ορίζεται ο σκοπός, το φΥΟ της και η στελέχωσή της (Ν. Ι 893/Ι990, ΦΕΚ Τ.Α· 106/16.8.1990).
'Υ.' αρ. 1576/3 ι .8. 1990 (ΕΙΥΑΑΠΟΕ, Ι 996β: 59-60).
ι Ο ΟΡΥανισμός του ΕΙΥΑΑΠΟΕ τροποποιήθηκε με το άρθρο 51 του Ν.I947/1991. με το οποίο επίσης
καθορίσθηκε ότι η α/toΙCΛΕιστική εποπτεία του Ιδρύματος υπάΎεται στον ΥπουΡΥό Εξωτερικών, ο

οπο(ος διορίζει και το Διοικητιχό του Συμβούλιο (Ν.1947/1991, ΦΕΚ τ.Α' 70/14.5.1991).
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έλευση, όμως, στη χώρα χιλιάδων φυγάδων από την Αλβανία το 1991, ανατίθεται στο

Ίδρυμα, με πρωθυπουργική εντολή, η ανάπτυξη Προγράμματος βοήθειας και για τους

ομογενείς της Βορείου Ηπείρου και γενικά της Αλβονίας, παράλληλα με την κύρια

αποστολή του (ΕΙΥΑΑΠΟΕ, 19960: 17). Έτσι, τελικά, το ΕΙΥΑΑΠΟΕ

δραστηριοποιείται μέσω των ακόλουθων προγραμμάτων (ΕΙΥΑΑΠΟΕ, Ι 9960: 18):

• Πρόγραμμα Παλιννοστούντων

• Πρόγραμμα Αλβανίας

• Πρόγραμμα στήριξης Ομογενών τ/ς Κοινοπολιτείας Ανεξάρτητων Κρατών

(ΚΑΚ)

Το Πρόγραμμα Παλιννοστούντων υποδιαιρείται στο Στεγαστικό Πρόγραμμα. το

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και το Πρόγραμμα Επαγγελμαηκής Κατάρησης.

Ακολούθως, το Πρόγραμμα Αλβονίας σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις σης ελληνικές

μειονοηκές περιοχές της Αλβανίας (κυρίως στους τομείς Εκπαίδευσης - Πολιησμού,

Κοινωφελών'Εργων Υποδομής, Ανάπτυξης - Επαγγελμαηκής Στήριξης και Παροχής

Εmσιnστικής - Ανθρωmσnκής Βοήθειας) (ΕΙΥΑΑΠΟΕ, 19960: 91). Τέλος το

Πρόγραμμα Στήριξης των Ομογενών της ΚΑΚ έχει ως αντικείμενο την πολύπλευρη

στήριξη (εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, αποστολή ανθρωmστικής βοήθειας,

αποστολή βιβλίων κλπ.) των Ελλήνων ομογενών που εξακολουθούν να διαμένουν

στις εστίες τους, στις Δημοκρατίες που πρoέιcυψαν από τη διάλυση της ΕΣΣΔ

(ΕΙΥΑΑΠΟΕ, 1996α: 109-110). Αντικείμενο της παρούσας εργασίας αποτελεί η

εξέταση του Στεγαστικού Προγράμματος που εφήρμοσε το ΕΙΥΑΑΠΟΕ, για την

αποκατάσταση των παλιννοστούντων ομογενών από την τέως Σοβιετική Ένωση.

Το Ίδρυμα διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο τριετούς θητείας με

δύο αναπληρωματικά μέλη (ορίζονται από τον Υπουργό Εξωτερικών\ το οποίο

διαχειρίζεται τις υποθέσεις του, καθώς και την κινητή και ακίνητη περιουσία του, και

εξασφαλίζει την αναγκαία χρηματοδότηση για τη λειτουργία της Κεντρικής

Υπηρεσίας και των επιμέρους προγραμμάτων και δραστηριοτήτων του Ιδρύματος'

παράλληλα, τηρεί ενήμερο τον Υπουργό Εξωτερικών και τα άλλα μέλη τ/ς

Κυβέρνησης για την εξέλιξη της εφαρμογής της κυβερνητικής πολιηκής.

Επιπρόσθετα, το κατασταηκό λειτουργίας του Ιδρύματος προβλέπει τ/

λειτουργία Συμβουλίου Διεύθυνσης, ως αυτοτελούς οργάνου διοίκησης, που

9 Βάσει 100 άρθρου 7, παρ. 2 του Ν. 2197/94, σε αντικατάσταση του εδαφίου α (ί), παρ. Α του άρθρου
3 του Π.Δ. 2068281n8S91OO22 της 23.11.1990 (ΦΕΚ τ.Β· 782/13.12.1990).
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αποτελείται από το Διευθύνοντα Σύμβουλο (ο οποίος και αναλαμβάνει το γενικό

συντονισμό του έργου του ΕΙΥΑΑΠΟΕ) και τους Διευθυντές των επιμέρους

Διευθύνσεών του (Π.Δ. 20682811785910022 της 23.11.1990, ΦΕΚ Τ.Β·

782/13.12.1990).

Σε ό,τι αφορά στ/ δομή του, το ΕΙΥΑΑΠΟΕ διαρθρώνεται στην Κεντρική

Υπηρεσία και τα Κέντρα Φιλοξενίας' η Κεντρική Υπηρεσία συνίσταται στις

ακόλουθες Διευθύνσεις και Υπηρεσίες: α) Διεύθυνση Προσωπικού, β) Διεύθυνση

Οικονομικών, γ) Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, δ) Διεύθυνση Εκπαίδευσης και

Εmμόρφωσης, ε) Yπηρεσlα Προμηθειών και Μεταφορών, στ) Υπηρεσία Aκlνητης

Περιουσίας, ζ) Υπηρεσία Μηχανογράφησης και η) Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου. Οι

προαναφερθείσες Διευθύνσεις μπορούν να αυξάνονται ή να μειώνονται, ανάλογα με

τις ανάγκεςJO. Παράλληλα, το Κεντρικό Κατάστ/μα αρθρώνεται στη Διεύθυνση

Προγράμματος ΠαλΙν/οστούντωνlΙ και τη Διεύθυνση Προγράμματος Αλβανίας Ι2,

ενώ λειτουργεί και Νομική Υπηρεσία, υπό την εποπτεία του Νομικού Συμβούλου του

Ιδρύματος, για τ/ νομική υποστήριξη του Διοικητικού του Συμβουλίου και των

Υπηρεσιών του (ΕΙΥΑΑΠΟΕ, 1996α: 18-19).

Να σημειωθεί εδώ, ότι το ΕΙΥΑΑΠΟΕ είναι διοικητικά αποκεντρωμένο σε τρεις

Επιθεωρήσεις, κάθε μία εκ των οποίων έχει τ/ ευθύνη λειτουργίας συγκεκριμένων

Διευθύνσεων Νομών. Ειδικότερα, λειτουργούν (ΕΙΥΑΑΠΟΕ, 1996α: 20):

α) Η Επιθεώρηση Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης με έδρα την Κομοτηνή, που

έχει υπό την εποπτεία της τις ΔιευGύνσεις των Νομών Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης και

Καβάλας,

β) Η Επιθεώρηση Κεντρικής Μακεδονίας με έδρα τ/ Θεσσαλονίκη, που έχει υπό την

εποπτεία της τις Διευθύνσεις των Νομών Θεσσαλονίκης, Ημαθίας, Φλώρινας και

Τρικάλων, και

γ) Η Επιθεώρηση Ηπείρου & Δυτικής Μακεδονίας, που εποπτεύει τη Διεύθυνση του

Νομού Ιωαννίνων.

10 Ειδικά σε ό,τι αφορά στην ΤεχνιΚή Υπηρεσία, σκόπιμο είναι να σημειωθεί, ότι αυτή έχει την ευθύνη

του στεγαστικού προγράμματος του Ιδρύματος, στο οποίο συμπληρωματικό ρόλο φέρει και η

Υπηρεσία Ακίνητης Περιουσίας, η οποία έχει στην αρμοδιότητά της την εξεύρεση κατάλληλων

κατοικιών, την εκτίμηση της αξίας τους και τη διαπραγμάτευση της αγοράς τους (ΕΙΥΑΑΠΟΕ, ί996α:

19).
11 Επιμερίζεται στην Επιθεώρηση Κεντρικής Μακεδονίας και την Επιθεώρηση ΑνατολιΚής

Μακεδονίας & Θράκης (ΕΙΥΑΑΠΟΕ, ί996α: ί8).

12 Πλήρως αποκεντρωμένη στην Επιθεώρηση Ηπείρου & Δυτικής Μακεδονίας (ΕΙΥΑΑΠΟΕ, ί996α:

18).
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Πρέπει ολοκληρώνοντας να επισημανθεί, ότι το Ίδρυμα έχει εξοπλισθεί

νομοθετικά με ιδιαίτερα προνόμια, ώστε να διευκολύνεται και να υλοποιείται

απρόσκοπτα η ιδιαίτερα ευαίσθητη και σημαντική αποστολή του. Πιο συγκεκριμένα,

βάσει του άρθρου 51 του Ν.1947/1991, το Ίδρυμα έχει για τις δραστηριότητές του

πλήρη φορολογική απαλλαγή Ι) χ:αι μπορεί να απολαμβάνει των δικονομικών

προνομίων του Ελληνικού Δημοσίου. ΕΠΙίτρόσθετα, δικαιούται να κηρύσσει, για την

επιτέλεση των σκοπών του, αναγκαστική απαλλοτρίωση για λόγους δημόσιας

ωφέλειας, ενώ, παράλληλα, του επιτρέπεται η χωρίς αντάλλαγμα χρήση δημόσιων

εκτάσεων και κινητών ή ακινήτων του Δημοσίου και των Νομικών Προσώπων

Δημοσίου Δικαίου (μετά από απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών και του καθ' ύλην

αρμόδιου Υπουργού) (Ν.1947/1991, ΦΕΚ Τ.Α· 70/14.5.1991).

2.3 Οι χρηματοδοτικοί πόροι του ΕΙΥΑΑΠΟΕ

Η χρηματοδότηση του ΕΙΥΑΑΠΟΕ, το ύψος της και η ομαλή ροή της αποτελούν

παράγοντες καθοριστικής σημασίας για τον εύρυθμο σχεδιασμό και την εκτέλεση των

ΠΡογραμμάτων του, και δη για την απαιτούμενη ταχυπορία στην υλοποίηση του

στεγαστικού προγράμματος για τους παλιwοστούντες ομογενείς.

Οι χρηματοδοτικοί πόροι του Ιδρύματος προέρχονται από τις ακόλουθες πηγές

(ΕΙΥΑΑΠΟΕ, 1996α: 25):

• Κρατικές, τακτικές ή έκτακτες, επιχορηγήσεις μέσω των Υπουργείων Εξωτερικών

και Εθνικής Οικονομίας.

• Δάνεια από το Ταμείο Κοινωνικής Αποκατάστασης του Συμβουλίου της Ευρώπης

(ΤΚΑΣΕ).

• Επιχορηγήσεις εγΚΕκριμένων προγραμμάτων εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

• Άλλες πηγές (ήτοι τόκοι καταθέσεων κεφαλαίων, επιστΡοφή φόρων τόκων,

εmδOτήσεις εξαγωγών, έκτακτες επιχορηγήσεις άλλων φορέων, έσοδα

προερχόμενα από δωρεές κλπ.).

Αναλυτικότερα, σε ό,τι αφορά στις επιχορηγήσεις από το Υπουργείο

Εξωτερικών, αυτές διοχετεύονται σε όλες τις δραστηριότητες του Ιδρύματος

Β Με εξαίρεση τους εισαΥωΥucο6ς δασμο6ς κα, τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, απαλλάσσεται από
όλους τους λοιπο6ς φόpouς, τέλη χ.αΡτοσήμου ή άλλα τέλη, εισ90ρές και δucαιώματα 1J7ttp του

Δημοσίου και των Νομucών Προσώπων Δημοσίων και Ιδιωτικού Δucαίου (N.1947191, ΦΕΚ Τ.Α'

70/14.5.I99Ι,αρ.5I, παρ.3).
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(Πρόγραμμα παλιwοστούντων, Πρόγραμμα Αλβανίας και Πρόγραμμα Στήριξης

Ομογενών στις Δημοκρατίες της ΚΑΚ) - με ιδιαίτερο βάρας στο Πρόγραμμα των

Παλιwοστούντων - καθώς και στις δραστηριότητες της Κεντρικής γπηρεσίας, κατά

ένα περιορισμένο ποσοστό. Παράλληλα, τα χορηΎούμενα από το Ταμείο Κοινωνικής

Αποκατάστασης δάνεια προορίζονται, αποκλειστικά, για την υλοποίηση της μόνιμης

εγκατάστασης των νεοπροσφύγων και κάθε φορά καλύπτουν επιλέξιμες δαπάνες σε

ποσοστό ίσο προς το 40% των συνολικών δαπανών, με την προϋπόθεση ότι το

εναπομείναν60% καλύπτεται από εθνική συμμετοχή. Επιπρόσθετα,αναφορικά με nς

επιχορηγήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτές απευθύνονται σε προγράμματα τα

οποία υποβάλλει το ΕΙΥΑΑΠΟΕ, μέσω των ΥπουρΥείων που διαχειρίζονται τους

κοινοτικούς πόρους που προορίζονται για την Ελλάδα
l4

, Να διευκρινιστεί εδώ, όn

δεν υπάρχει γενικού τύπου επιχορή'Υηση για τους παλιwοστοuντες, αλ/ά

επιχορηγούνταισιΥΥΚΕκριμένα ΠΡΟ'Υράμματα (λόγου χάρη προγράμματα κατασκευής

έργων υποδομής, εκπαίδευσης και κατάρτισης κλπ.), αφού εγκριθεί από την

ΕυρωπαϊκήΈνωση η ένταξή τους σε αντίστοιχα ευρύτερα Κοινοτικά Προγράμματα

(HORIZON, INTERREG κλπ.). Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων η συμμετοχή της

Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέρχεται στο 75% του συνολικού κόστους του εκάστοτε

εγκεκριμένου προγράμματος, ενώ το υπόλοιπο 25% βαρύνει τον προϋπολογισμότου

Ιδρύματος. Σε ό,τι αφορά, τέλος, στις λοιπές χρηματοδοτικέςπηγές και, ειδικότερα,

στα έσοδα από τους τόκους καταθέσεων των κεφαλαίων, πρέπει να σημειωθεί ότι,

παράλληλα με την πρόοδο του εmτελούμενου έργου μειώνεται, εκ των πραγμάτων,

και το κεφαλαιακό απόθεμα του Ιδρύματος, γεγονός που, σε συνδυασμό με τη

διαχρονική μείωση της χρηματοδότησηςκαι τους μειούμενους τόκους, περιορίζειστο

μέλλον τη δυνητιΙCΉ συμβολή της εν λόγω χρηματoδOτιΙCΉςπηγής στο συνολικό ύψος

του προϋπολογισμούτου (Ε[ΥΑΑΠΟΕ. 1996α: 25-28).

Πέρα από τα προλεχθέντα και σε μια προσπάθεια εξαΎωγής συμπερασμάτων από

την ανάγνωση των πινάκων που ακολουθούνΙS, Ύίνεται, κατ'αρχήν, αντιληπτό ότι ο

προϋπολογισμός του Ιδρύματος, σε αναλογία με τη διαχρονική πορεία του ύψους των

χρηματοδοτήσεων, βαίνει μειούμενος και, επιπρόσθετα, η διακοπή της δανειοδότησης

14 Πρέπει να δΙα/Kρινιστεi ότι το ΕΝΑΑΠΟΕ δεν είναι ο αποκλειστικός απoδOCtης των πόρων ;ι:ου

διαθέτει η EUΡΩπαYκή Ένωση Υια τη Υενικότερη αποκατάσταση των παλιννoστoύνtων· διατίθενταΙ, Υια

το σκοπό αυτό, χρηματικά ποσά και σε άλλouς κοινωνικούς φορείς, οι οπο{οl, κατά περίπτωση,

κρίνονται ως καθ' ύλην αρμόδιοι Υια την εκάστοτε χρηματοδοτούμενη δρόση.

ι Τα κονδύλια που περιέxoνtαι στους ;ι:fναKες αντιστοιχούν σε Q!&ς τις δραστηριότητες του
ΕΙΥΑΑΠΟΕ.
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από το Ταμείο Κοινωνικής Ανάπτυξης έρχεται να επιδεινώσει τ/ν προρρηθείσα

συρρίκνωση. Πρέπει, παράλληλα, να υπογραμμιστεί το χαμηλό ποσοστό της κρατικής

χρηματοδότ/σης για το στεγαστικό πρόγραμμα του lδρUματος. Κατ' αρχήν, το

κόστος του στεγαστικοίΙ προγράμματος, για τ/ν αποκατάσταση του συνόλου των

ενταγμένων στο Πρόγραμμα naltwoστouvtoov ομογενών, υπολογίζεται σε 70 δισ.

δρχ. περίπου, γεγονός που συνεπάγεται απαΙΤOίIΜΕVΗ εθνική συμμετοχή (60%)

συνολικού ύψους 42 δισ. δρχ. (ΕΙΥΑΑΠΟΕ, 19900: 28). Γίνετσ~ λοιπόν, προφανές

ότι το συνολικό, έως σήμερα (1991-2001) παραχωρημένο, ποσό των 46,3 δισ. δρχ.

(136.014.673 EURO)" εκ μέρουςτου κράτους - τμήμα μόνο εξ' αυτού θα διοχετευθεί

στο Πρόγραμμα naltWoστOUvtoov και, κατ' επέκταση, ένα ακόμη μικρότερο ποσό θα

δαι-rανηθεί για τ/ν υλοποίηση του στεγαστικοίΙ προγράμματοςl7 - είναι σαφώς

ανεπαρκές, συνιστώντας έναν από τους βασικούς παράγοντες με άμεσες αρνητικές

επιπτώσεις στ/ν πρόοδο του στεγαστικοίΙ προγράμματος, όπως θα αναφερθεί και στη

συνέχεια.

Πίνακας Β 2.3: Πόροι ΕΙΥΑΑΠΟΕ 1991-2001

Πηrη. ΕΙΥΑΑΠΟΕ, 2002.65 και ιδια επεξεργασια

ΠηΥή χρηματοδότησης Ύψοςχρηματοδότησης(σε EURO) %

ΥΠΕΞ (TαιcrΙKός πpoUπoλoyισμός) 116.041.086 49,9

Έκτακτες Επιχορηγήσεις 15.471.753 6,9

ΥΠΕΘΟ 4.501.834 1,9

Μερικό Σύνολο 136.0]4.673 57,7

ΤΚΑΣΕ 31.248.716 13,4

Επιχορηγήσεις Ε.Ε. 20.446.075 8,9

Επιχορηγήσεις διαφόρων φορέων 3.753.485 \,6

Δωρεές 460.748 0,2

Έσοδα κεφαλαίων (τόκοι) 38.154.072 16,4

Επιστροφή φόρων τόκων 2.074.835 0,9

Λοιπά 334.556 0,1

Γενικό Σύνολο 232.487.160 100,0
. . .

16 Συνολικό ΙΙψος κρατικής χρηματοδότησης (τωmκές και έκτακτες επιχ:ορηΥήσεις των ΥΠεΞ. και

ΥΠΕθΟ).

17 Το ΕΙΥΑΑΠΟΕ δεν παρέχει στοιχεία για το ακριβές ποσοστό των δΙOx:ετΕUΌμενων στο στεΥαστικό

πρόγραμμα κονδυλίων επί του σuνόλoυ.

124



ΠΙνακας Β 2.4: Χρονική κατανομή χρηματοδότησης ΕΙΥΑΑΠΟΕ (σε EURO)

Πηγη: ΕΙΥΑΑΠΟΕ,2001: 62-65 και \δια επεξεργασια

Π1ffή χρηματοδότησης 1991-1993 1994-1999 2000-2001 1991-2001

ΥΠΕΞ (Τακτικός προϋπολ.) 17.168.012 76.868.672 22.004.402 116.041.086

Έκτακτες εΠΙΧΟΡηγ11σεις 15.383.712 88.041 - 15.471.753

ΥΠΕΘΟ - 1.027.146 3.474.688 4.501.834

ΤΚΑΣΕ 22.180.484 9.071.167 - 31.248.716

Επιχορηγήσεις Ε.Ε. 11.228.173 9.088.775 129.127 20.446.075

ΕΠΙΧΟΡηΥ. δωφόρων φορέων 3.263.390 478.357 11.738 3.753.485

Δωρεές 334.556 123.258 - 460.748

Έσοδα κεφαλαίων (τόκοι) 22.908.290 15.031.548 214.233 38.154.072

Επιστροφή φόρων τόκων - 2.074.835 - 2.074.835

Λοιπά 5.869 278.797 49.890 334.556

Σύνολο 92.472.486 ιι 4.130.5% 25.884.078 232.487.160
. .

2.4 Το ΕΙΥΑΑΠΟΕ στο έργο της οικιστικής αποκατάστασης των

νεοπροσφύγων

2.4.1 Το στεγαστικό πρόγραμμα του ΕΙΥΑΑΠΟΕ (1991-1999)

2.4.1.1 Εισαγωγικά στοιχεία

Αν και ο επαναπατρισμός των Ελλήνων ομογενών από την πρώην Σοβιετική

Ένωση έχει, ήδη, αρχίσει να πραγματοποιείται από τις αρχές της δεκαετίας του '80,

παρατηρείται, κυρίως μετά το 1989, αθρόα και συνεχώς εντεινόμενη παλιwόστηση,

κυρίως λfyyω των πολιτικο-κοινωνικο-οικονομικών συνθηκών που επικρατούν στην

εν λόγω περιοχή.

Οι πρώτες οργανωμένες προσπάθειες του ελληνικού κράτους για την oικισnκή

αποκατάσταση των παλΙν/oστoύvτων ομογενών, τοποθετουνται χρονικά στην αρχή

της δεκαετίας του '80, με την θεσμοθέτηση του .1150181 "Περί καταρτίσεως και

εφαρμογής ειδικών προγραμμάτων παλιννοστήσεως κω συμπτύξεως μη βιώσιμων

οικισμών'', βάσει του οποίου το Υπουργείο Εξωτερικών ήταν αρμόδιο για τον

συντονισμό της εγκατάστασης των παλιwοστοuντων (ErYΑΛΩΟΕ, 19900: 35).

Παράλληλα, δόθηκε, μέσω της Αγροτικής Τράπεζας, η δυνατότητα έγκρισης δανείων

με εuνoϊKoύς όρους, για τους ομογενείς της Ξάνθης και της Κομοτηνής, ενώ,
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ταυτόχρονα, το ελ/.ηνικό κράτος προχώρησε στην αγορά έτοιμων κατοικιών στις

εκτάσεις των Ζωνών ΕνεΡΥού Πολεοδομίας της ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ στη Ξάνθη και την

Κομοτηνή (ΕΙΥΑΑΠΟΕ, 2002: 12).

Ωστόσο, η αυξανόμενη παλιννόστηση, στο τέλος της δεκαετίας του '80, οδηγεί

την πολιτεία να θέσει το πρόβληματης προσφυγικήςαποκατάστασηςσε νέα βάση. Το

ΕΙΥΑΑΠΟΕ ιδρύεται και καλείται να αποκαταστήσειστεγαστικάτους νεσπρόσφUΓες

και να συμβάλλειCJτ/ν διαδικασία της κοινωνικοοικονομικήςτους ενσωμάτωσης.

Ανάμεσα στα άμεσα ερωτήματα που ετέθησαν, ήταν, αφενός, η επιλογή των

γεωγραφικών περιοχών όπου θα εγκαθίσταντο οι ομογενείς και, αφετέρου, ο

σχεδιασμόςτων προγραμμάτωνβάσει των οποίων θα πραγματοποιούντανη, κατά το

δυνατόν,ομαλότερη ένταξη τους στην ελληνική κοινωνία.

Αναφορικά με τις περιοχές εγκατάστασης, αν και στις αρχικές προθέσεις του

Ιδρύματος ήταν η εγκατάσταση των ομογενών σε όλη την Βόρεια Ελλάδα (την

Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θράκη), για λόγους δημογροφικής, κοινωνικής και

κυρίως πολιτικής φύσεως, αποφασίστηκε η εφαρμογή του προγράμματος στην κατ'

εξοχήν περιοχή επιθυμητής πληθυσμιακής τόνωσης, τη Θράκη (Κρηηκός, 2002).

Αναμφίβολα, η περιοχή της Θράκης χαρακτηρίζεται από πολλά πλεονεκτήματα αλ/Lι

και ιδιαιτερότητες, λόγω της γειτνίασης της με τα βαλκανικά κράτη. Οι μικροί ρυθμοί

οικονομικής ανάπτυξηςlS, σε συνδυασμό με το συνεχώς μειούμενο, αριθμητικά,

ανθρώπινο δυναμικό και την ταυτόχρονη αύξηση του μουσουλμανικού στοιχείου,

ήταν οι κύριοι λόγοι που οδήγησαν τους ιθύνοντες του Ιδρύματος στην επιλογή της

Θράκης, ως περιοχή - στόχο, για την εγκατάσταση των ομογενών.

Σε ό,τι αφορά στο πρόγραμμα που επελέγη για την εγκατάσταση των ομογενών

αυτό περιελάμβανε τα ακόλουθα 4 στάδια (ΕΙΥΑΑΠΟΕ, Ι 996α: 36):

• 1° Στάδιο: τα Κέντρο Φtλoξενίας (Κ.Φ.), όπου προβλεπόταν διαμονή για Ι 5

30 ημέρες".

• 20 Στάδιο: οι Οικισμοί Υποδοχής (Ο.Υ.), όπου οι ομογενείς θα διέμεναν έως

6μήνες.

• 30 Στάδιο: η παραμονή σε ενοικιαζόμενες κατοικίες και

• 40 Στάδιο: η μόνιμη εγκατάσταση

i1 Η Θράκη και η Ήπειρος είναι περιοχές OυJX1ΎOί, στην κατάταξητων περιφερειώντης Ευρώπηςμε το

με βάση το κατά κεφαλήνΑΕΠ.

19 Στον ιδρυτικό νόμο του Ιδρύματος Ν.1893/90 αναι,>έρεται ότι η παραμονή στα Κέντρα Φιλοξενίας

έπρεπε να εiναι Υια IS ημtρες, πλην ειδικών περιπτώσεων, όπου η σχετική χρονική διάρκεια θα

καθοριζόταν από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος (ΕΙΥΑΑΠΟΕ, Ι996β: 171).
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Στα δύο πρώτα στάδια οι παλιννοστούντες διαμένουν σε περιβάλ/ον συλλογικής

διαβίωσης, σε αντίθεση με τα δύο επόμενα, όπου η διαμονή πραγματοποιείται σε

συνθήκες ανεξάρτητης διαβίωσης. Με τον τρόπο αυτό, η διαμονή σε ένα απόλυτα

προστατευόμενο περιβάλλον, όπως αυτό των Κέντρων φtλoξενίας και των Οικισμών

Υποδοχής, τους εξασφαλίζει το απαραίτητο χρονικό περιθώριο, ώστε, αφενός, να

συνειδητοποιήσουν το διαφορετικό πολιτικο-κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον στο

οποίο καλούνται να ζήσουν και, αφετέρου, να ενστερνιστούν τη δομή και τον τρόπο

λειτουργίας του και να ενταχθούν σταδιακά σε αυτό. Η πλήρης ένταξη των ομσΥενών

στην ελληνική κοινωνία προβλέπεται να πραγματοποιηθεί με τα δυο επόμενα στάδια

του ΠΡσΥρά.μματος, τις ενοικιαζόμενες κατοικίες και τη μόνιμη στέγαση.

Στο σημείο αυτό πρέπει να τονιστεί, ότι στο πρόγραμμα του Ιδρύματος μπορούν

να ενταχθούν μόνο οι ομογενείς που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για μόνιμη

εγκατάσταση στην Ελλάδα. Αυτό σημαίνει ότι το διαβατήριο τους θα πρέπει να έχει

θεωρηθεί, από το προξενείο της Μόσχας, με την ένδειξη «Παλιννόστηση»)20.

Αντίθετα, όσοι ομογενείς έχουν τουριστική θεώρηση αποκλείονται αυτόματα από όλα

τα ΠΡσΥράμματα του Ιδρύματος' ταυτόχρονα, βέβαια, η θεώρηση της παλιννόστησης

στο διαβατήριο του ομογενή δεν τον υποχρεώνει να ενταχθεί στο πρόγραμμα του

ΕΙΥΑΑΠΟΕ, καθώς η ένταξη ή μη σε αυτό, είναι προσωπική απόφαση κάθε

παλιwοστούντα (ΕΙΥΑΑΠΟΕ, Ι 996α: 36).

Σκόπιμο είναι να αναφερθεί, ότι η αποκλειστική υλοποίηση του προγράμματος

του Ιδρύματος στη Θράκη αποτέλεσε απωθητικό παράγοντα, κυρίως λόγω των

δυσκολιών στην ανεύρεση εργασίας, και οδήγησε σημαντικό ποσοστό των ομογενών

να μην ενταχθεί σε αυτό. Το τμήμα αυτό των παλιννοστούντων εγκαταστάθηκε, στη

πλειοψηφία του, στα μεΥάλα αστικά κέντρα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, όπου

παρέχονταν περισσότερες ευκαιρίες απασχόλησης, ενισχύοντας τη διόγκωση αυτών

των ήδη πληθυσμιακά επιβαρημένων περιοχών

:ιο Μετά την 17" Νοεμβρίου 1997, όσοι ομογενείς είχαν έρθει στην Ελλάδα με τουριστική θεώρηση
διαβατηρίου μπορούσαν να θεωρήσουν τα διαβατήριά τους με την ένδειξη Παλιννόστηση, αΡχικά, στο

Δήμο Αχαρνών στην Αθήνα και, ένα χρόνο αρΥ6τερα (23.11.1998) στα τέσσερα Υραφεία που

λειτούργησαν στο ΥπουρΥείο MαKεδoνiας-Θράκης, στη θεσσαλονίκη (Γενική Γραμματεία

ΠαλιννoστoUνtων ΟμοΥενών, 2000α: 25, 31).
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2.4.1.2 Τα στάδια εγκατάστασης του προγράμματος

Μετά τη πρώτη παρουσίαση του γενικού πλαισίου του προγράμματος του

Ιδρύματος κρίνεται στο σημείο αυτό σκόπιμη, η αναλυτική θεώρηση κάθε σταδίου

του προγράμματος ξεχωριστά, ώστε να γίνει πλήρως κατανοητή η μεθοδολογία που

εφήρμοσε το Ίδρυμα για την υποδοχή και εγκατάσταση των παλιννοστούντων

ομογενών.

Το πρώτο στάδιο της υποδοχής, μετά την οικειοθελή αποδοχή ένταξής τους στο

πρόγραμμα, περιλαμβάνει την εγκατάσταση των ομογενών στα Κέντρα Φιλοξενίας.

Σε αυτή τη φάση του προγράμματος προβλέπεται η διαμονή για διάστημα 15-30

ημερών (αργότερα διαπιστώθηκε ότι αυτό το χρονικό περιθώριο δεν επαρκούσε,

κυρίως λόγω καθυστερήσεων που υπήρχαν στα δύο τελευταία στάδια του

προγράμματος) και παρέχεται στέγη, ζεστή τροφή, φαρμακευτική περίθαλψη καθώς

και η δυνατότητα μετάφρασης εγγράφων και πιστοποιητικών, παροχής μαθημάτων

ελληνικής γλώσσας και πληροφόρησης για κάθε ζήτημα του ενδιαφέροντός τους. Να

σημειωθεί ότι, προκειμένου να επιτευχθούν οι προαναφερθέντες στόχοι του

Ιδρύματος προβλέπεται η απασχόληση κατάλληλα εκπαιδευμένου προσωπικού

(ΕΙΥΑΑΠΟΕ, 1996α: 39).

Αναφορικά με τα πρώτα Κέντρα Φιλοξενίας που δημιουργήθηκαν, αυτά

ιδρύθηκαν σε αστικές περιοχές και άρχισαν να λειτουργούν από το 1991. Πιο

συγκεκριμένα, βρίσκονταν στις περιοχές:

• Αγ. 1ωάwη Ρέντη ~ Κ.Φ. με δυναμικότητα 250 ατόμων (15.1.1991

31.10.1994)

• Λαγκαδίκια θεσσαλονίκης --+ Κ.Φ. με δυναμικότητα350 ατόμων (16.5.1991

14.3.1996) και

• Διόνυσο Έβρου ~ Κ.Φ. με δυναμικότητα 150 ατόμων (26.3.1992-10.7.1995)

Η σταδιακή κατάργηση των Κέντρων Φιλοξενίας, στον Αγ. Ιωάννη Ρέντη και

αργότερα στα Λαγκαδίκια της Θεσσαλονίκης οφείλεται στα προβλήματα που

προέκυπταν, λόγω της άρνησης μετεγκατάστασης και μετάβασης, σημαντικού μέρους

των ομογενών, στα επόμενα στάδια του προγράμματος. Ως .φυσικό επακόλουθο της

διαμονής σε αστικό περιβάλλον (πολλές φορές για χρονικό διάστημα άνω των 6

μηνών), οι παλιννοστούντες αρνούνταν να μετεγκατασταθούν στις φτωχές, και χωρίς

σημαντικές προοπτικές ανεύρεσης εργασίας, περιοχές της Θράκης. Λαμβάνοντας
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υπόψη τα προβλήματα αυτά, το Ίδρυμα κατευθύνθηκε, αργότερα, στην δημιουργία

Κέντρων Φιλοξενίας αποκλειστικά και μόνο στην περιοχή της Θράκης. Έτσι

δημιουργούνται στο Σουφλί και στα Δίκαια2 ] Κέντρα Φιλοξενίας με δυναμικότητα

200 ατόμων έκαστο (ΕΙΥΑΑΠΟΕ, 1996α: 39-40).

Πέραν των παραπάνω Κέντρων Φιλοξενίας, το Ίδρυμα, προκειμένου να

αντιμετωπίσει το κατά περιόδους αυξημένο κύμα ομογενών που επέστρεφε στην

χώρα, έκρινε απαραίτητη τη δημιουργία Προσωρινών Κέντρων Φιλοξενίας (Π.Κ.Φ.)·

ο χαρακτηρισμός ενός Κέντρου Φιλοξενίας ως "Προσωρινό" αποδιδόταν στη βάση

της εκτίμησης του Ιδρύματος ότι θα λειτουργούσαν για περιορισμένο χρονικό

διάστημα. Τα κέντρα αυτά, τα οποία λειτούργησαν, ανάλογα με τις ανάγκες, κατά

διάφορες χρονικές περιόδους, χρησιμοποιούσαν συνήθως τις εγκαταστάσεις

ξενοδοχειακών μονάδων και μαθητικών εστιών. Έτσι, Προσωρινά Κέντρα Φιλοξενίας

λειτούργησαν στα ακόλουθα (ΕΙΥΑΑΠΟΕ, Ι 996α: 40):

• Ξενοδοχείο "Πλωτίνη"

• Ξενοδοχείο" Αλεξάντερ"

• Σουφλί Α

• Σουφλί Β, μαθητική εστία

• Διδυμότειχο, μαθητική εστία

• Δίκαια

• Ξενοδοχείο "Μαρώνεια' ,

• Ξενοδοχείο "Φανάρι"

• Ξενοδοχείο "Ξενία"

• Ξενοδοχείο "Νατάσσα"

• Ξενοδοχείο "Τότης"

• Καλλιθέα

• Κρανέα

• Ξενοδοχείο "Χρυσαφένιος

Ήλιος"

• Στόμιο

• Μαθητική εστία Νάουσας

(Ν.'Εβρου)

(Ν.'Εβρου)

(Ν.'Εβρου)

(Ν.'Εβρου)

(Ν.'Εβρου)

(Ν.'Εβρου)

(Ν. Ροδόπης)

(Ν. Ροδόπης)

(Ν. Ξάνθης)

(Ν. Ξάνθης)

(Ν.Φλώρινας)

(Ν. Φθιώτιδας)

(Ν. Λαρίσης)

(Ν. Λαρίσης)

(Ν. Λαρίσης)

(Ν. Ημαθίας)

21 Αρχικά εΙχαv χαρακτηριστεί ως Προσωρινά Κέντρα Φιλoξεvίας. Στην πραγματικότητα πρόκειται για
μετατροπή των Προσωρινών Κέντρων ΦιλοξενΙας σε Κέντρα ΦιλoξεvΙας.
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Εξετάζοντας την γεωγραφική κατανομή των παραπάνω Προσωρινών Κέντρων

Φtλoξενίας, διαmστώνεται ότι ορισμένα εξ' αυτών δεν είναι εγκαταστημένα στην

περιοχή της Θράκης, παρόλο που όπως προαναφέρθηκε υπήρχαν ήδη προβλήματα

στη μετεγκατάσταση των ομογενών από τα πρώτα Κέντρα Φιλοξενίας που είχαν

δημιουργηθεί σε άλλες περιοχές της χώρας, οδηγώντας στο συμπέρασμα και,

παράλληλα, στον προβληματισμό σχετικά με το λ&Υο που το Ίδρυμα αγνοεί τον ήδη

διαmστωμέvο προβληματικό χαρακτήρα των χωροθετικών επιλογών εκτός Θράκης.

το δεύτερο στάδιο του προγράμματος προβλέπει την μετεγκατάσταση από τα

Κέντρα Φιλοξενίας στους Οικισμούς Υποδοχής. Το Ίδρυμα, βάσει του καταστατικού

ίδρυσης του, έχει τη δυνατότητα, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών, το

ΥΠΕΧΩΔΕ, τη ΔΕΠΟΣ, τη ΣΥΚΕΑ (ΣτρατιωτιΙCΉ Υπηρεαία Καταακευής Έργων

Ανασυγκροτήσεως) και άλλες αρμόδιες υπηρεσίες, να δημιουργεί Οικισμούς

Υποδοχής για την προσωρινή εγκατάσταση των ομογενών21 , δυναμικότητας 1000

ατόμων έκαστος, σε όλη την ελ/ηνική εmκράτεια. Η χρηματοδότηση για τους υπό

ίδρυση Οικισμούς Υποδοχής προβλεπόταν να καλυφθεί κατά ένα μέρος, από εθνικά

κονδύλια και κατά το υπόλοιπο, από δάνειο που θα συνήπτε το κράτος με το Ταμείο

KoινωνιΙCΉς Αποκατάστασης του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΤΚΑΣΕ). Παράλληλα,

προβλέπεται ότι με την ολοκλήρωση της δημιουργίας των πρώτων Οικισμών

Υποδοχής, το Ίδρυμα αναλαμβάνει τη λειτουργία τους, σε συνεργασία με τις κατά

τόπους Νομαρχίες και τους Οργανισμούς ToπιΙCΉς Αυτοδιοίκησης (ΕΙΥΑΑΠΟΕ,

Ι996β: 171).

Έτσι, σχεδόν ταυτόχρονα με τα Κέντρα Φιλοξενίας, άρχισαν να λειτουργούν και

οι πρώτοι Οικισμοί Υποδοχής, με στόχο την προετοιμασία των ομογενών για την

ενσωμάτωση τους στην ελληνική κοινωνία. Σε αυτό το στάδιο της αποκατάστασης το

Ίδρυμα, λαμβάνοντας υπόψη την επάρκεια του προβλεπόμενου χρονικού

διαστήματος των 6 μηνών διαμονής, για την ολοκλήρωση των επιμέρους

προγραμμάτων του, εφαρμόζει, παράλληλα, εκείνο το τμήμα του σχεδιαζόμενου

προγράμματος, που θα συμβάλλει στην ουσιαστική ένταξη των παλιwοστούντων

στην ελληνική πολιτεία, δηλαδή την εκμάθηση της ελ/ηνικής γλώσσας και την

επαγγελματική κατάρτιση. Έτσι, πέραν των παροχών που προσφέρονται στα Κέντρα

22 Εξ' αρχής, από την περΙοδο οργάνωσης το\) Ιδρύματος, υπήρχε η πρόβλεψη μετατροπής των

προσωρtνών Οικισμών Υποδοχής σε Οικισμούς Μόνιμης Στέγασης.
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Φιλοξενίας, παρέχεται, f>J"tιπλέον, δυνατότητα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας σε

ενήλικους και ανήλικους23, προετοιμασία των παιδιών για την ένταξη τους στο

εκπαιδευτικό σύστημα, λειτουργία παιδικού/βρεφονηπιακού σταθμού, δημοτολογική

τακτοποίηση των νεοπροσφύγων, επαΥΥελματική εκπαίδευση και επανεκπαίδευση,

διευκολύνσεις για την ανεύρεση εργασίας και ενημέρωση, μέσω προβολών και

σεμιναρίων, για τον τρόπο λειτουργίας του κρατικού μηχανισμού και της ελληνικής

κοινωνίας (ΕΙΥΑΑΠΟΕ, Ι 996α: 42).

Προκειμένου να εκπληρωθούν οι παραπάνω στόχοι δημιουργήθηκαν 5 Οικισμοί

Υποδοχής, οι οποίοι κατατασσόμενοι βάσει του χρόνου έναρξης της λειτουργίας τους,

είναι χωροθετημένοι στις περιοχές (ΕΙΥΑΑΠΟΕ, 1996α: 42):

• Ζυγού Ν. Καβάλας, δυναμικότητας 1000 ατόμων (έναρξη λειτουργίας τον

Μάιο του 1991)

• Σάπες Ν. Ροδόπης, δυναμικότητας 750 ατόμων (έναρξη λειτουργίας τον

Αύγουστο του 1991)

• Παλαγία Ν. Έβρου, δυναμικότητας 800 ατόμων (έναρξη λειτουργίας το Μάιο

του 1992)

• Φαρκαδώνα Ν. Τρικάλων, δυναμικότητας 500 ατόμων (έναρξη λειτουργίας το

Μάρτιο του 1993)

• Εύμοιρο Ν. Ξάνθης, δυναμικότητας 450 ατόμων (έναρξη λειτουργίας τον

Ιούνιο του 1993)

Σε ό,τι αφορά, στο τρίτο στάδιο (μετάβαση από τους Οικισμούς Υποδοχής σε

ανεξάρτητες ενοικιαζόμενες κατοικίες), για την ικανοποίηση του βασικού του στόχου

της ανεξαρτητοποίησης, δηλαδή, των νεοπροσφύγων και του σταδιακού

απογαλακτισμού τους από το Ίδρυμα, το πΡ&Υραμμα προβλέπει την ανάθεση της

ευθύνης της πληρωμής υποχρεώσεων του νοικοκυριού όπως το ηλεκτρικό ρεύμα, η

ύδρευση, τα κοινόχρηστα κλπ., αποκλειστικά στους ομογενείς, παράλληλα με την

επιδότηση, εκ μέρους του Ιδρύματος, μόνο ενός μέρους του ενοικίου και την κάλυψη

του εναπομείναντος ποσού με δικά τους έξοδα. Στις περιπτώσεις των οικογενειών

ομογενών που έχουν την οικονομική δυνατότητα να αντεπεξέλθουν στο ύψος του

13Αν και η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας προβλεπόταν να πραγματοποιείται και στα Κέντρα

Φιλοξενίας, το μέτρο εφαρμόστηκε ΚUρίως στους Οικισμούς Υποδοχής.
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ενοικίου, το ΕΙΥΑΑΠΟΕ, μετά από έλεγχο που πραγματοποιεί, διακόπτει την

επιδότηση του ενοικίου (ΕΙΥΑΑΠΟΕ, 19900: 45).

Σκόπιμο είναι να επισημανθεί, ότι το στάδιο της επιδοτούμενης ενοικίασης

αποδείΧτ/κε, μετά το πέρασμα των πρώτων ετών της λειτουργίας του Ιδρύματος, το

mo σημαντικό του προγράμματος, διότι οι ομογενείς καλούνταν, πλέον, να

αξιοποιήσουν τα εφόδια που είχαν αποκομίσει από τα προηγούμενα στάδια

(εκμάθηση της γλώσσας και επαηελματική εκπαίδευση) και να εισέλθουν στο

άγνωστο για αυτούς, περιβάλλον της ελεύθερης αγοράς. Ας υπογραμμισθεί, στο

σημείο αυτό. ότι οι παλιννοστούντες προέρχονται από μια χώρα στην οποία

επικρατούσε ένα γενικότερο προστατευτικό περιβάλλον. στηριζόμενο σε

κομμουνιστικά μοντέλα, και κατά συνέπεια η ένταξη τους, αφενός, σε ένα νέο

κοινωνικό περιβάλλον κα\, αφετέρου, σε ένα διαφορετικό πολιτικό σύστημα αποτελεί

διπλή πρόκληση για τον φορέα που έχει αναλάβει την αποκατάσταση τους, το

ΕΙΥΑΑΠΟΕ.

Τέλος, το πρόγραμμα του Ιδρύματος ολοκληρώνεται στο rtTαpro στάδιο, με την

μόνιμη εγκατάσταση των ομογενών σε οικίες που τους παραχωρεί με χρησιδάνειο.

Για την υλοποίηση αυτού του σταδίου το ΕΙΥΑΑΠΟΕ κατευθύνθηκε, κυρίως τα

πρώτα έτη, στις εξής δράσεις (ΕΙΥΑΑΠΟΕ,1996α: 46):

1. Αγορά έτοιμων κατοικιών στους τρεις νομούς της Θράκης

2. Ανέγερση μόνιμων οικισμών (ΕύμοιΡΟ, Σάππες, Γιαwούλη) με οργανωμένη

δόμηση

3. Κατασκευή κατοικιών διάσπαρτων ή μη, σε κοινότητες, σε ποσοστό που δεν

μπορεί να ξεπερνά το Ι 0% των οικιών του υπάρχοντος οικισμού

2.4.1.3 Η διαχρονική πορεία του προγράμματος

Έως το σημείο αυτό έχει γίνει αναφορά. σε γενικές γραμμές. στις περιοχές που

εmλέχθηKαν για την εφαρμογή του στεγαστικού προγράμματος του ΕΙΥΑΑΠΟΕ, και

παράλληλα. πραγματοποιήθηκε μία συνοπτική αναφορά στο βασικό του κορμό.

Λαμβάνοντας. τώρα, υπόψη τις δραστηριότητες και τους τομείς στους οποίους, κατά

τις διάφορες χρονικές περιόδους. εστιάστηκε η προσπάθεια του Ιδρύματος για την

αποκατάσταση των νεοαφικνουμένων (κατά τη δεκαετή και πλέον λειτουργία του)

κρίνεται σκόπιμη, για την πραγματοποίηση μιας διεξοδικότερης μελέτης του έργου

του, η διάκριση της δραστηριοποίησής του σε τρεις περιόδους, τις ακόλουθες:
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ι" περίοδος: 1991-1993, όπου δόθηκε έμφαση στην υποδοχή των νεοπροσφύγων,

παράλληλα με την ΟΡΎάνωση και τον προγραμματισμό του έργου του Ιδρύματος

2
η

περίοδος: 1994-1999. όπου οι δράσεις ήταν επικεντρωμένες στη μόνιμη

εΥκ:ατάσταση και στη δημιουργία ΟΙIC10μών

3" περίοδος: 2000-2001, όπου το Ίδρυμα εστιάζεται αε συμπληρωμαnκές

δράσεις, για την υλοποίηση της πολιτικής της αυτοστέγασης

Πριν εξεταστεί το έργο του ΕΙΥΑΑΠΟΕ, ξεχωριστά για κάθε περίοδο, πρέπει να

τονιστεί ό~ δεδομένης της ρευστότητας των πραγμάτων -της επί του παρόντος- μη

ολοκλήρωσης του α..-τ:οκαταστατικού έργου του Ιδρύματος (αποτελεί εν λειτουργία

φορέα) και της σχετικής αδυναμίας συγκέντρωσης στοιχείων από πολλές

διαφαρεnκές και ανεξάρτητες πηγές (κυρίως λόγω της έλλειψης τέτοιων και της

αναγκαστικής παραπομπής, κατά κύριο λόγο, στο ΕΙΥΑΑΠΟΕ), τειcμηριώνoνται

ενδεχόμενες δυσχέρειες στο έργο της ειrnόνησης μιας, κατά το δυνατόν,

αντικειμενικότερης και πληρέστερης μελέτης.

2.4.1.3.1 Ι' περίοδος 1991-1993: Υποδοχή - Οργάνωση και Προγραμματισμός

Κρίνεται απαραίτητο, πριν μελετηθούν διεξοδικά τα στάδια της αποκατάστασης

των νεοπροσφύγων, να αναφερθούν, οι σχετικές με την οικιστική αποκατάσταση,

ενέργειες που είχαν δρομολογηθεί πριν την ίδρυση του ΕινΑΑΩΟΕ και που

επηρέασαν, αν όχι κατηύθυναν, σε μεγάλο βαθμό, το μετέπειτα έργο του.

Η αυξανόμενη παλιwόστηση των ομογενών, από περιοχές της πρώην Σοβιετικής

Ένωσης, προκάλεσε έντονη ανησυχία και προβληματισμό στους ιθύνοντες του

Υπουργείου Εξωτερικών, οι οποίοι, αντιλαμβανόμενοι την κρισιμότητα και τον

επείγοντα χαρακτήρα της κατάστασης, αποφασίζουν να λάβουν άμεσα μέτρα. Έτσι,

ενώ προγραμματίζεται η ίδρυση ανεξάρτητου φορέα που θα αναλάβει το συνολικό

έργο της αποκατάστασης και ένταξης των παλιwοστούντων στην ελληνική κοινωνία,

ανατίθεται στη ΣΥΚΕΑ η κατασκευή των πρώτων Κέντρων φtλoξενίας στον Αγ.

Ιωάννη Ρέντη και στα Λαγκαδίκια της Θεσσαλονίκης, καθώς και των Οικισμών
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Υποδοχής στο Ζυγό Καβάλος, στις Σάπες Ροδόπης, στην Παλογία Αλεξανδρούπολης,

Ε ' -, θ Φ δώ Τ 'λ 24_25στο υμοιρο .:::.αν ης και στη αρκα να ρικα ων .

Αναφορικά, λοιπόν, με το πρώτο στάδιο εγκατάστασης των ομογενών, τα Κέντρα

ΦιλοΙενίας και τα Προσωρινά Κέντρα Φιλοt.ενίαc. παρά την αναμφίβολη συμβολή

τους στην πρώτ/ υποδοχή των νεοπροσφύγων και, παράλληλα, στην εξασφάλιση σε

μικρό χρονικό διάστ/μα, μεγάλου αριθμού διαθέσιμων κλινών, αναγκαίων, ιδιαίτερα

σε περιόδους αυξανόμενης παλιwόστ/σης, δεν πρέπει να αγνοηθεί το υΨτιλό κόστος

που συνεπαγόταν η φιλοξενία σε αυτά. Σύμφωνα με τα στοιχεία του πίνακα 8.14 του

παραρτήματος (σελ.222), κατά την πρώτη περίοδο λειτουργίας του Ιδρύματος, οι

συνολικές δαπάνες φιλοξενίας ανήλθαν σε 1,8 J4,ΟΟΟ,ΟΟΟδρχ" ενώ το μέσο ετήσιο

κόστος φιλοξενίας ανά άτομο κυμάνθηκε μεταξύ 572,ΟΟΟδρχ, και 940,ΟΟΟδρχ,",

διακύμανση που οφείλεται στην, κατά περιόδους, χρησιμοποίηση ή μη

ξενοδοχειακών μονάδων ως Προσωρινών Κέντρων Φιλοξενίας27 (ΕΙΥΑΑΠΟΕ,

1996α: 40). Επιπρόσθετα, συσχετίζοντας το κόστος φιλοξενίας ανά έτος με τον

αριθμό των φιλοξενούμενων (βλέπε Παράρτ/μα πίνακας Β.13 σελ.222 ) συνάγεται

ότι, αφενός, το κόστος φιλοξενίας ανά άτομο αυξήθηκε κατά 65% το 1992 και 49%

το 1993 (σε σχέση με το 1991) και, αφετέρου, ότι η αύξηση των φιλοξενούμενων

παλΙν/οστούντων κατά 150% (το 1993 σε σχέση με το 1992) προκάλεσε αύξηση του

συνολικού κόστους φιλοξενίας τους κατά 48%. Τέλος, πρέπει να τονιστεί, ότι η

αλματώδης αύξηση του κόστους φιλοξενίας στα Προσωρινά Κέντρα Φιλοξενίας, το

1993, οφείλεται στην αναγκαιότητα άμεσης εγκατάστασης του μεγάλου αριθμού των

ομογενών που ήρθαν από το Σοχούμι 7l'Ι. Δεδομένων των παραπάνω παρατ/ρήσεων,

καθίσταται σαφές ότι το πρώτο στάδιο στέγασης των νεοαφικνούμενων υπήρξε,

προφανώς, ιδιαίτερα δαπανηρό για τ/ν πολιτεία με αρνητικές επιπτώσεις για την

εξέλιξη των επόμενων σταδίων.

24 Τα Κέντρα Φιλοξενίας στον Λγ. Ιωάwη Ρέντη και στα Λαγκαδίκια Θεσσαλονίκης, καθώς και ο

Οικισμός Υποδοχής στη Φαρκαδώνα Τρικάλων δημιουργήθηκαν σε γη που άνηκε στο Ταμείο Εθνικής

Άμυνας.

25 Η ΣΥΚΕΑ δραστηριοποιήθηκε στην δημιουργία των ανωτέρω Κέντρων Φιλοξενίας και Οικισμών

Vποδοχής και μετά την ίδρυση του ΕΙΥΑΑΠΟΕ, ως την οριστική της διάλυση.

26 Στα ποσά αυτά εμπεριέχεται και το κόστος σίτισης, που είχε εκτιμηθεί στις 1.300δρχ./ημέρα στα

Κέντρα Φιλοξενίας (ζεστή τροφή) και στις 300δρχ./ημέρα (ξηρά τροφή) στους Οικισμούς Vποδοχής

(ΕΙΥΑΑΠΟΕ, Ι 996α: 45),
27 Παρόλο που είχαν συναφθεί συμβάσεις με ξενοδοχειακές μονάδες, ώστε να εξασφαλίζεται το

ελάχιστο δυνατό κόστος φιλοξενίας, η αναγκαιότητα της χρήσης ξενοδοχειακα/ν κλινών, εκ των

πrαγμάτων. συνεπαγόταν υψηλότερο κόστος φιλοξενίας.

2 Το 1993 με την επονομαζόμενη επιχείρηση "Χρυσόμαλλο Δέρας", περίπου 1.523 άτομα

μεταφέρθηκαν από την εμπόλεμη περιοχή Σοχούμι της Γεωργίας στην Ελλάδα (ΕΙΥΑΑΠΟΕ.1996α:

114),
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Ακολούθως, στο επόμενο στάδιο του προγράμματος του ΕΙΥΑΑΠΟΕ, όπως έχει

προλεχθεί στην αρχή της ενότητας, οι Οικισμοί Υποδοχής δημιουργήθηκαν μετά από

απόφαση που είχε ορισπκοποιηθεί προ ιδρύσεως του Ιδρύματος, οπότε και

αποφασίστηκε και ο τύπος των κατοικιών που θα χρησιμοποιούνταν. Όσον αφορά

στη στέγαση των νεοα.φικνουμένων, αυτή έγινε σε λυόμενα τύπου Καλαμάτας

(λυόμενους οικίσκους που είχαν χρησιμοποιηθεί Ύια την στέγαση των σεισμόπληκτων

της Καλαμάτας), τα οποία είχαν παραχωρηθεί δωρεάν στο Ίδρυμα. Η μεταφορά και

εyιcατάσταση των παραπάνω OιΙCΊσKων έγινε από τη ΣΥΚΕΑ και χρηματοδοτήθηκε

από πόρους του ΥΠΕΧΩΔΕ και όJJ.mν κραπκών φορέων29, δεδομένου ότι το Ίδρυμα

δεν είχε ακόμη ιδρυθεΙ Με τον τρόπο αυτό, σε μικρό χρονικό διάστημα

ολοκληρώθηκαν οι Οικισμοί Υποδοχής, επιτρέποντας, μετέπειτα, στο νεοϊδρυθέν

ΕΙΥΑΑΠΟΕ να στεΥάσει άμεσα σημαντικό αριθμό των παλιννοστούντων

(ΕΙΥΑΑΠΟΕ, Ι 996α, 35).

Επιχεφώντας έναν απολογισμό του κόστους των Οικισμών Υποδοχής, κατά την

πρώτη περίοδο, διαπιστώνεται (βλέπε Παράρτημα, πίνακας Β. Ι Ι, σελ.220) ότΙ, αν

και η συνολική δαπάνη -υπολογιζόμενη σε απόλυτα μεγέθη- είναι περίπου ίση με

αυτή των Προσωρινών Κέντρων <Ι>ιλοξενίας και των Κέντρων <Ι>ιλοξενίας, το ετήσιο

κόστος ανά άτομο είναι κάτω του ημίσεως του αντίστοιχου κόστους των τελευταίων.

Πιο συγκεκριμένα, το συνολικό κόστος ανέρχεται σε 1.989.000.00Οδρχ., ενώ το μέσο

ετήσιο κόστος ανά άτομο κυμαίνεται μεταξύ Ι 64.000δρχ. και 279.000δρχ. και

παρουσιάζει σταδιακή μείωση (τουλάχιστον ως το Ι 993), σε αντίθεση με το

αντίστοιχο των Προσωρινών Κέντρων <Ι>ιλοξενίας και των Κέντρων φιλοξενίας, που

αυξομειώνεται ανάλογα με τις συνθήκες.

Η δραστηριοποίηση του ΕΙΥΑΑΠΟΕ δεν αναλώθηκε αποκλειστικά στα δύο

πρώτα στάδια του προγράμματος, αλλά αντικείμενο προβληματισμού και μελέτης

αποτέλεσαν και οι μελλοντικές κινήσεις του Ιδρύματος, όσον αφορά στη μεταΙCΊνηση

των νεοπροσφύγων στα επόμενα στάδια, τις ενοικιαζόμενες και μόνιμες κατοικίες.

Αναφορικά με τις ενOικιαζόμενΕC κατοικίες, επιδίωξη του Ιδρύματος αποτέλεσε η

ανεύρεση, κατά το δυνατόν, μεγαλύτερου αριθμού κατοικιών, προκειμένου να

διακινηθούν ομαλά οι ομογενείς α.ι-τό τα δύο πρώτα στάδια σε αυτές. Η διαδιιω.σία

που ακολουθήθηκε προέβλεπε ότ1, αp'XlKάo ο ομογενής θα δραστηριοποιούνταν προς

19 ΤΟ συνoΛιιcό κόστος για έργα υποδομής στους Οικισμούς Υποδοχής στο Ιι.ryό. τις Σάπες, την
Παλayία, το Εόμοιρο και τη Φαρκαδώνα έφτασαν στο όψος των 2.989.000.000δΡχ. (αναλυτικά

στοιχεία ανά οικισμό, παρουσιάζονται 010 πίνακα 8.16 του Παραρτήματος(σελ.223»
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την αναζήτηση της κατοικίας και, ακολούθως, το Ίδρυμα θα αναλάμβανε, έπειτα από

αξιολόγηση και καταγραφή της κατάστασης της κατοικίας, τη διαπραγμάτευση του

μισθίου και την τελική υπογραφή του συμφωνητικού μίσθωσης"" (Λασκαράκης,

2002). Πρέπει να τονιστεί το γεγονός ότι, κατά την υπογραφή των συμφωνητικών

μίσθωσης, συμβαλλόμενα μέρη ήταν το Ίδρυμα και ο ιδιοκτήτης της κατo"CΊας,

γεγονός που, αναμφίβολα, συνέβαλλε στην προθυμοποίηση τ/ς τοmκής κοινωνίας να

διαθέσεt ακίνητα προς ενοικίαση στους παλιννOστOύντες~', πράγμα που θα ήταν

δύσκολο να εξασφαλιστεί αν συμμετείχε απ'ευθείας ο ομογενής, οπότε και θα

μειωνόταν η αξιοmστία τ/ς συμφωνίας. Με τον τρόπο αυτό επιt'UYXάνοvrαν, κατ'

επέκταση, μεΥαλύτερη ταχύτητα στην εξασφάλιση των απαιτούμενων κατοικιών.

Ωστόσο, η ανεύρεση κατάλληλων καΤΟΙ1C1ών αποδείχτηκε ιδιαίτερα επίπονη

διαδικασία, δεδομένου του γεγονότος ότι τα αποθέματα καΤΟΙ1C1ών, αστικών κω μη,

σrη Θράκη, ήταν ιδιαίτερα περιορισμένα. Η αλματώδης αύξηση της ζήτησης

κατοικίας, μη συνοδευόμενη από ανάλογη προσφορά, είχε ως αποτέλεσμα την

αύξηση των τιμών των ενοικίων, γεγονός που καθιστούσε ακόμα δυσκολότερη την

ανεύρεση καΤΟΙ1C1ών. Παρόλα αυτά, το Ίδρυμα, ως το τέλος του 1993, μίσθωσε 700

κατοικίες (βλέπε Παράρτημα, πίνακας Β.17, σελ.223) Ύ'α την στέγαση ισάριθμων

οικογενειών παλιννοστούντων ομογενών στους τρεις νομούς της Θράκης32. Πρέπει

εδώ να επισημανθεί ότι ο αριθμός των ενΟΙ1C1αζόμενων καΤΟΙ1C1ών δεν ήταν

ομοιόμορφα κατανεμημένος στους τρεις νομούς της Θράκης (188 κατοικίες στο Ν.

Ξάνθης, 231 Ν. Ροδόπης και 281 στον Ν. Έβρου), κυρίως λόγω της διαφορετικής

προσφοράς ανά νομό, και, παράλληλα, δεν ήταν ομαλά αυξανόμενος· είναι

ενδεικτικό ότι το 1993 οι ενοικιαζόμενες κατοικίες αυξήθηκαν κατά 175% περίπου

(σε σχέση με το 1992) 33. Επίσης, παρατηρείται ότι το μέσο ετ/010 κόστος ανά

ενοικιαζόμενη κατοικία κυμάνθηκε μεταξύ 332.000δρχ. και 397.000δρχ., δηλαδή

πολύ κατώτερο του κόστους στα Κέντρα Φιλοξενίας, α)λά μεγαλύτερο από το

αντίστοιχο των ΟΙ1C1σμών Υποδοχής.

Επίσης, είναι απαραίτητο να εmσημανθεί ότι, αν και το πρόγραμμα του

Ιδρύματος προέβλεπε την επιδότηση μέρους του ενοικίου, ανάλογα με το μέγεθος και

)Ο Η πληρωμή των ενοικίων Υι"ύταν κυρίως μtσω τραπεζών (Λασκαρόκης, 2002).
31 Η έλλεινη σταθερής ερΥασίας από τους ομσΥενείς α/toτελoooε ανασταλτικό παρά)'ovτα Υια την
παραχώρηση των οικιών, προς ενοικίαση, σε αυτούς.

32 Μετό το 1994, το Ίδρυμα ενοικίασε κατοιιάες και εκτός Θράκης, στη Καβόλα.

)) Η αναλυτική κατόταξη των ενοιιααζόμενων κατοικιών ανό νομό και έτος εμπεριtIεται στον πίνακα
8.17 του Παραρτήματος(σελ. 223).
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την οικονομική κατάσταση της οικογένειας3", σε πολλές περιπτώσεις, οι

παλιwοστούντες αρνούνταν να πληρώσουν τις λειτουργικές υποχρεώσεις των οικιών

τους ( λογαριασμοί ΔΕΗ, ύδρευσης, κοινοχρήστών κλπ.), με αποτέλεσμα αυτές να

μετατρέπονται σε προέκταση των Οικισμών Υποδοχής, με μόνη διαφορά ότι, πλέον,

η διαβίωση πρα-Υματοποιείται σε ανεξάρτητο και όχι σε συλλογικό περιβάλλον. Η

παραπάνω κατάσταση πιθανόν να ευνοήθηκε και από την επιλοΎή του ΕΙΥΑΑΠΟΕ

(το 1993), στ/ βάση των παρατ/ρούμενων προβλημάτων στ/ν εξέλιξη του

προγράμματος35. για μετάβαση στις ενοικιαζόμενες κατοικίες ακόμη και ατόμων που

δεν είχαν διέλθει από τα δύο προηγούμενα στάδια, παρέχοντάς τους πλήρη κάλυψη

των οικονομικών υποχρεώσεων της κατοικίας καθώς και ξηρά τροφή (ΕΙΥΑΑΠΟΕ,

19900: 37).

Μετά την ανάλυση του έργου που υλοποιήθηκε στα τρία πρώτα στάδια του

ΠfXYYράμματος του Ιδρύματος, κατά την πρώτη περίοδο λειτουργίας του, είναι

αναγκαίο να μελετηθούν οι δράσεις που ανελήφθησαν, όσον αφορά στη μόνιμη

στεyαστιΙCΉ αποκατάσταση των νεοπροσφύγων.

Κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους της λειτουργίας του, το Ίδρυμα36

κατευθύνθηκε, αφενός, στην αγορά έτοιμων κατοικιών, προκειμένου να

αντιμετωπιστούν οι πρώτες άμεσες ανάγκες και, αφετέρου, στ/ν αναζήτ/ση δημόσιας

γης για τ/ν εφαρμογή του προγράμματος του. Δεδομένου του παραπάνω

προγραμματισμού, το ΕΙΥΑΑΠΟΕ προέβη στην αγορά 155 διαμερισμάτων στις

Ζώνες Ενεργού Πολεοδομίας (ΖΕΠ) τ/ς Ξάνθης και τ/ς Κομοτ/νής, καθώς, επίσης,

και στην πιλοτική κατασκευή Ι Ο ισόγειων κατοικιών σε αγροτικούς οικισμούς, κοντά

στο Σουφλί του ·Εβρου (5 στ/ Γιαν/ούλη και 5 ΟΠ] Κοτρωνιά) (Κρητικός, 1996: 31).

Όπως προαναφέρθηκε, ανάμεσα στις πρώτες κινήσεις του ΕΙΥΑΑΠΟΕ

συγκαταλέγεται η άμεση συνεργασία του με κρατικούς φορείς, την Περιφέρεια

Ανατολικής Μακεδονίας·Θράκης και τους κατά τόπους ΟΡΎανισμούς Τοmκής

Αυτοδιοίκησης, προκειμένου να εξασφαλιστεί κατάλληλη οικιστική γη για τ/ν

εγκατάσταση των νεoαφιιcνoυμένων. Ωστόσο, η γη που παραχώρησε η πολιτεία ήταν,

].4 Σύμφωνα με όσα διατείνεται το Ίδρυμα, παρεχόταν επίδομα ενοικω" ως 70.000δΡχ. (Λασκαράκης,

2002). Αντίθετα σύμφωνα με μαρτupίες ομογενών δεν ξεπερνούσε τις 58.000 δρχ.

), ΟΙ ομογενείς αρνούταν να μετακινηθούν από τouς Οικισμούς Υποδοχής στις ενοικιαζόμενες

κατοικίες διότι: α) πίστευαν ότι εάν έφει.ryαν από αuτoύς θα txavav το δικαΙωμα προτεραιότητας να

σΤεΥαστούν στις μόνιμες κατοικίες πο" κατασκευαζόταν στον όμορο μόνιμο οικισμό και β) παρά τις

όποιες δοοκολ!ες αντιμετώπιζαν από τη διαβίωση ΤOuς μέσα στα λUΌμενα αuτές αντισταθμίζονταν από

τις παροχές της συλλoγUCΉς διαβΙωσης (νηπισyωyεlα, ιατρεία) (ΕΙΥΑΑΠΟΕ, 19900: 45).
)6 ΤΟ ΕΙΥΑΑΠΟΕαναλαμβόνtιοuσιαστικάδράση στις 13 ΦεβΡουαρΙο" 1991, οπότε και συνέρχεται

το πρώτο διοικητικό συμβούλιο του Ιδρύματος (Κρητικός, 1996: 31).
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ως επί το πλείστον, μη αξιοποιήσιμη37. ως το τέλος του 1993, μεταβιβάστηκαν στην

κυριότητα του Ιδρύματος 7.139 στρέμματα γης38, αξιοποιήσιμα και μη (η κατάταξη

τους ανά νομό παρουσιάζεται στον πίνακα 8.12 του Παραρτήματοςστη σελίδα 221)

(ΕΙΥΑΑΠΟΕ, 19900: 48). Λαμβάνοντας υπόψη, αφενός, τον αγροπκό χαρακτήρα

της συντριπτικής πλειοψηφίας των εκτάσεων αυτών (σε ποσοστό 95%) και,

αφετέρου, τη μη καταλληλότητα σημαντικού μέρους τους, γίνονται αντιληπτές οι

ολιγωρίες του ΕΙΥΑΑΠΟΕ. καθώς απεδέχθη εκτάσεις τις οποίες δεν ήταν δυνατό να

χρησιμοποιήσει για τη στεγαστική αποκατάσταση και, άρα, με δική του ευθύνη

περιόριζε, εξ'αρχής, το δυνητικά παραγόμενο αποτέλεσμα, την αποκατάσταση

δηλαδή του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού νεοπροσφύγων.

Δεδομένης, λοιπόν, της ποιότητας των εκτάσεων που είχαν περιέλθει στην

κυριότητα του Ιδρύματος, το Διοικητικό του Συμβούλιο αποφασίζει την επιλογή των

καταλληλότερων εξ' αυτών (εκτάσεων αναγκαστικά αγροτικών, που όμως βρίσκονται

κοντά σε κύριους οδικούς άξονες και τα μεγάλα αστικά κέντρα της Βόρειας

Ελλάδας), για την δημιουργία μόνιμων οικισμών. Η απόφαση αυτή στηρίχτηκε στη

βάση της λογικής ότι η έννοια της επιδοτούμενης πόλης δεν έχει ΠΡOOπrΙKές

επιβίωσης και επομένως οι οικισμοί πρέπει να ανεγερθούν σε περιοχές κατά το

δυνατόν επιλεγμένες με παραγωγικά κριτήρια, ώστε να εξασφαλίζεται η βιωσιμότ/τα

τους εκ των έοω (Κρητικός, 2002).

Ταυτόχρονα, προκειμένου να εξασφαλισθούν πρόσθετες εκτάσεις προς

αξιοποίηοη, το Ίδρυμα αρχίζει διαπραγματεύσεις με την ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ Α.Ε. για την

αγορά πολεοδομημένης γης σπς ΖΕΠ Ξάνθης και Κομοτηνής (Κρητικός, 1996: 3 Ι).

Βασιζόμενο στα προαναφερθέντα, το ΕΙΥΆΑΠΟΕ εγκρίνει τη δημιουργία

μόνιμων οικισμών στο Εύμοφο Ξάνθης, τις Σάππες Ροδόπης, την Παλαγία και τη

Γιαννούλη Έβρου και το Ζυγό Καβάλας, σε εκτάσεις όμορες των προσωρινών

Οικισμών Υποδοχής" (ΕΙΥΑΑΠΟΕ, 19900: 48). Προκειμένου να εmτευχθούν οι

στόχοι του Ιδρύματος, το τελευταίο αναθέτει, στις 19.2.1992, στη ΣΥΚΕΑ4{) την

31 Είναι χαρακτηριστικό, ότι από τα 2.500 στρέμματα nεpίnou, nou παραχ.ωρήθηκανστην περιorή της

Ξάνθης. το μεΥαλ6τερο μέρος τouς ήταν μη αξιοποιήOlμο διότι: α) uπόκειντο στη ΣUΝΘήKη RAMSAR,
β) ήταν άγονη αμμώδης 1'1, Υ) ήταν Υη καταπατημένη από ΤOuς ΥηΥενείς ή δ) βρισκόταν σε έδαφος με

μεΥάλη κλίση. Ομοίως, από τα 1921 στρέμματα της Γιαννούλης τα 613 tix.av χαρακτηριστεί ως δασική

έκτααη (ΕΙΥΑΑΠΟΕ, 19900: 48,58).
)Ι ΟΙ πρώτες εκτάσεις παραχωρήθηκαν στα τέλη tou 1991.
)9 Οι διαδΙKασiεςΥια την δημΙΟUρΥίαόλων των παραπάνωοικισμώνδεν ξεKfνησανταuτό:x.ρoνα.

'Ο Με τον Ν. 1262192, που δημοσιεύθηκε λί'Υες μέρες μετά την ανάθεση των παραπάνω έρΥων στην

ΣΥΚΕΑ, δρομολοΥήθηκε η διάλυση τ/ς ΣΥΚΕΑ, η οποία όμως ως τότε, θα σuνέxtζε την ολοκλήρωση

ορισμένων μόνο έρΥων ειδικής φύσεως κατόmν Κοινών ΥπουΡΥικών Αποφάσεων (ΚΥΑ). Υπό αuτό το
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επίβλεψη των έργων κατασκευής κατοικιών στο Εύμοφο, τις Σάπες, τη Γιαwούλη

και την Κοτρωνιά, καθώς και στους οικισμούς Πρωτοχώρι και Γαλάνι Κοζάνης.

Υπεύθυνη για την εκπόνηση των τοπικών ρυμοτομικών σχεδίων (όπου οι προς

παραχώρηση περιοχές ήταν εκτός Σχεδίου Πόλεως), καθώς και για την γενική

εποπτεία των έργων είναι η Τεχνική Υπηρεσία του Ιδρύματος (ΕΙΥΑΑΠΟΕ. 19900:

59).

Έτσι, μετά τ/ν ολοκλήρωση των πρώτων τοπικών ρυμoτoμιιcών σχεδίων
41

, η

ΣΥΚΕΑ πρoκηρύσoε~ στις 26.8.1992, δημοπρασία Υα/ την ανόδειξη μειοδοτριών

εταιρειών, Ύ\α την ανέγερση κατοικιών στους OΙΙCΙσμOύς των Σαπών, του Ευμοίρου,

της Γιαν/ούλης και της Κοτρωνιάς42. με το σύστημα Mελtτη-KατασKευή, ενώ οι

αντίστοιχες συμβάσεις με τους τελικούς μειοδότες υπογράφονται απο τη ΣΥΚΕΑ.

δέκα μήνες αργότερα, τον Ιούνιο του 1993.

Αυτή ήταν και η τελευταία εργασία που διεκπεραίωσε η ΣΥΚΕΑ εκ μέρους του

Ιδρύματος, δεδομένου ότι, στις 2 Ιουλίου του ίδιου έτους, αποφασίστηκε η οριστική

της διάλυση. ΓεΥονός που προκάλεσε αλλαγές, όσον αφορά στο φορέα διαχείρισης

και επίβλεψης των έργων, δεδομένου ότι αυτός έπρεπε, βάσει Κοινής Υπουργικής

Απόφασης των Υπουργών Εξωτερικών και Εθνικής Άμυνας, να είναι φορέας του

Ν.1418/84· τελικά, η επίβλεψη των έργων ανετέθη στη ΒΙΠΕΤΒΑ, θυγατρική της

ΕΤΒΑ (ΕΙΥΑΑΠΟΕ, 1996α: 59).

Όσον αφορά στις κατοικίες που θα ανεγείρονταν στους μόνιμους οικισμούς

καθώς και σε αυτές που θα αγόραζε το Ίδρυμα, είχε προβλεφθεί να παραχωρηθούν με

χρησιδάνειο, για 20 χρόνια και, μετά την παρέλευση αυτού του χρονικού

διαστήματος, να μεταβιβαστούν στους ομογενείς με τίτλους πλήρους κυριότητας. Το

μέτρο αυτό στόχευε στην μόνιμη εΥκατάσταση των ομογενών στον τόπο της

κατοικίας τους, δηλαδή στην εξασφάλιση, εκ μέρους της πολιτείας, τόσο της χρήσης

των κατοικιών αποκλειστικά από τους ίδιους όσο και της μη διαρροής μέρους

πλαlσιο, δημooιε6cται στις 27.2.1992, ΚΥΑ των ΥποιφΥών Εξωτερικών και Ε&νικής Άμυνας που

αναθέτει στη ΣΥΚΕΑ, κατ'εξαΙρεση, την εκτέλεση έρΥων Ύω την KατασKΕUή των οικισμών στέΥασης

των νεοπροσφύΥων.

~I ΤΟ 1992, και σuyκεκρψένα τον lούνω, ολοκληρώθηκαν τα τoπιιcά ρυμοτομικά ΣXtδω των Σωτών
και του Ευμοlρου, οι oπolες δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 22.7.1992 και στις

Ι 4.8.1992, αντlστοιχα (Κρητικός, Ι 996: 31). Στις oΙ"'"1στΙΙCές μονάδες του Αβάτου Ξάνθης, Συκορράχης

και ΤΊΙΙεΡού Έβρου δεν ειαι:ονήθηκαν Πολεοδομικές Mελtτες, διόπ τα οικόπεδα που παραχωρήθηκαν

~ταν εντός σχεδΙου πόλης (ΕινΑΑΠΟΕ, 19960.: 63).
• Παρόλο που στην περlπτωση της Κοτρωνιός (Ν. Έβρου) είχαν παραχωρηθεl 220 στρέμματα σε

οικόπεδα, ).Jηω της ΎεωΥραφι),.-ής απομόνωσης της περιorής, αν και αρχικά εlχε αποφασιστεί η

δημωυΡΥlα οικισμού και είχαν ξεκινήσει οι απαραlτητες διαδικασ!ες, τελικά, η απόφαση ανεστάλη

(ΕΙΥΑΑΠΟΕ, 19960, 58).
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εξ'αυτών προς τα αστικά κέντρα (Κρητικός, 2002). Επίσης, η παραχώρηση των

κατοικιών αυτών στους ομογενείς γινόταν, αρχικά, βάσει κοινωνικών κριτ/ρίων, που

καθοριζόταν από Επιτροπή, που αποτελείτο από ένα μέλος του διοικητικού

συμβουλίου και δύο διευθυντικά στελέχη του Ιδρύματος, ενώ από το Ι 994 και μετά,

εφαρμόστηκε σύστ/μα διανομής με μόρια, προκειμένου να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη

διαφάνεια σης παραχωρήσεις (προβλεπόταν και συμμετοχή των ποντίων ως μελών

της Εmτροπής) (ΕΙΥΑΑΠΟΕ, Ι 996α: 47).

Αναφορικά τώρα με τους τύπους των κατοικιών που επιλέχθηκαν να

κατασκευαστούν στους οικισμούς, το Ίδρυμα υιοθέτησε, κατά περιπτώσεις. ισόγειες

μονοκατοικίες και διώροφες ΠOλυKατoικiες, ανάλογα με τις συνολικά, κατά περιοχή,

παραχωρημένες εΙCΤάσεις. καθώς και τα χαρακτηριστικά του εδάφους (επικλινές

κλπ.). Τελικά, μελετήθηκαν 11 διαφορεηκοί τύποι
43

συμβατιιcών mTolmv για

διμελείς, τριμελείς, και πολυμελείς οικογένειες (έως δέκα ατόμων), δύο τύποι

KαΤOΙΙCΙών για δεκατετραμελείς οικογένειες καθώς και 7 τύποι καΤOΙΙCΙών με πέντε

διαφορετικά συστήματα βαριάς προκατασκευής. Είναι χαρακτ/ριστικό. ότι σε όλες

τις κατοικίες που ανεγέρθησαν βάσει των προδιαγραφών, που είχαν καθοριστεί από

το Ίδρυμα, είχε προβλεφθεί η χρήση κεραμοσκεπής (Κρητικός, Ι 996: 32).

Εκτός των παραπάνω τύπων, των οποίων οι διαφοροποιήσεις στ/ν

πραγματικότητα ΠΡOέιcυπταν λόγω των ΠOιΙCΊΛΩν εξωτερικών παραγόντων που

δύνανται να επηρεάσουν τ/ χωροθέτηση μιας κατοικίας, το Ίδρυμα, λαμβάνοντας

υπόψη το γεγονός ότι περίπου το 75% των ομογενών άνηκε σε τριμελείς και άνω

οικογένειες αποφάσισε να υιοθετήσει τρία βασικά μοντέλα κατοικιών, με βασικό

κριτήριο διαφοροποίησής τους τον αριθμό των ατόμων που μπορούσαν να

στεγάσουν. Τα μοντέλα των OΙΙCΙών που τελικά εγκρίθηκαν ήταν τα παρακάτω

(ΕΙΥΑΑΠΟΕ, Ι 996α: 60):

Μοντέλο Α : Η οικία αποτελείται από ένα καθιστικό - τραπεζαρία, πλήρες λουτρό

και δύο υπνοδωμάτια (στα οποία μπορούν να τοποθετ/θούν μία διπλή και τρεις μονές

κλίνες). Το μέσο εμβαδόν της καθαρής επιφάνειας κατοικίας είναι 95 τ.μ. και δύναται

να στεγάσει έως 5 άτομα.

Movτf.λo Β : Η οικία αποτελείται από ένα καθιστικό - τραπεζαρία, πλήρες λουτρό

και επιπλέον WC και τρία υπνοδωμάτια (στα οποία μπορούν να τοποθετηθούν μία

.3 Οι 11 τύποι κατοικιών που μελετήθηκαν, από την Τεχνική Yπηρεσiα του Ιδρuματος, επισυνάπτονται

στο Παράρτημα (σελ.224).
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διπλή και πέντε μονές κλίνες). Το μέσο εμβαδόν της καθαρής επιφάνειας κατοικίας

είναι 115 Τ.μ. και δύναται να στεγάσει έως 7 άτομα.

Μοντέλο Γ: Η οικία αποτελείται από ένα καθιστικό - τραπεζαρία, πλήρες λουτρό

και επιπλέον WC και τέσσερα υπνοδωμάτια (στα οποία μπορούν να τοποθετηθούν

μία διπλή και επτά μονές κλίνες). Το μέσο εμβαδόν της καθαρής επιφάνειας

κατοικίας είναι 125 Τ.μ. και δύναται να στεγάσει έως 9 άτομα.

Η Τεχνική Υπηρεσία του ΕΙΥΑΑΠΟΕ, που ήταν και υπεύθυνη για το στεγαστικό

πρόγραμμα του Ιδρύματος, κατά τη μελέτη των παραπάνω τριών μοντέλων κατοικιών

έλαβε υπόψη της ότι, αφενός, αυτές έπρεπε να είναι κατάλληλες για τον μεγαλύτερο

μέρος των οικογενειών των ομογενών και, αφετέρου, το κόστος κατασκευής τους,

χωρίς να αναιρούνται κάποια εγκεκριμένα κριτήρια ποιότητας, να είναι το ελάχιστο

δυνατό. Βάσει των δύο παραπάνω παραδοχών, ελήφθησαν υπόψη, κατά τον

σχεδιασμό των κατοικιών, κάποιες γενικές αρχές, οι οποίες επιγραμματικά είναι οι

ακόλουθες (Κρητικός, 1997):

Ι. Στην κατοικία πρέπει να ενσωματώνονται τα χαραΙCΤΗρισΤΙKά και οι συνθήκες

που επικρατούν στην περιοχή όπου επιλέγεται η ανέγερση της.

2. Λαμβάνεται υπόψη η σύνθεση της οικογένειας του παλΙν/οστούντα ομογενή

(οι οικογένειες είναι κατά κύριο λόγο πολυμελείς και, στην πλειοψηφία τους,

τριμελείς και άνω) καθώς και η δυνατότητα μελλοντικής εκμετάλλευσης της

κατοικίας με την ανέγερση ενός ακόμη ορόφου
44

•

3. Η δυνατότητα εύκολης προσθήκης ενός επιπλέον δωματίου (διαστάσεων

4,5Χ4,5μ) στο πίσω μέρος της οικίας.

4. Η επιφάνεια των διαδρόμων να είναι μικρότερη του 5% της συνολικής

έκτασης της κατοικίας.

5. Η δυνατότητα, σε περιπτώσεις ανάγκης στέγασης τουλά-χιστον, επτά ατόμων

,"σε μια κατοικια .

6. Επίτευξη της, κατά το δυνατό, ορθολογικότερης διάταξης των χώρων, ώστε να

ελαχιστοποιείται ο αναξιοποίητος χώρος.

44 Σε όλες οι κατοικίες που κατασκευάστηκαν από το Ίδρυμα είχαν καθοριστεί τέτοια πολεοδομικά

σταθερότυπα, ώστε να είναι δυνατή η ανέγερση ενός επιπλtoν ορόφου, εάν και όποτε, ο ομογενής το

επιθυμούσε.

4S Στην περίπτωση του μοντέλου Α, με την μετατροπή ενός διθέσιου καναπέ σε κρεβάτι.
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7. Η διαρρύθμιση της κατοικίας καθώς κω τα οιαδήποτε ανοίγματα, να

καθιστούν το σπίτι ευάερο και ευήλιο.

8. Η δυνατότητα προέκτασης του χώρου του καθιστικού σε ημιυπαίθριο χώρο.

9. Ο στατικός φορέας κάθε κατοικίας να είναι κατά το δυνατόν απλός. εύκολος

στην κατασκευή, χωρίς μεγάλα ανοίγματα στις πλάκες και τις δοκούς και,

κατά βάση, με απλή θεμελίωση.

Συνοψίζοντας, σε ό,τι αφορά στη μόνιμη εγκατάσταση των πρoσφίryων, το έργο

του Ιδρύματος ακολούθησε τις παρακάτω κατευθ'ύνσεις: α) την αναζήτηση

κατάλληλης γης, β) την αγορά έτοιμων κατοιιαών-46, γ) την κατασκευή κατοικιών σε

οικόπεδα που είχαν παραχωρηθεί στο Ίδρυμα και δ) τη δημιουργία μόνιμων

οικισμών.

Να σημειωθεί ότι κανένας εκ των μόνιμων οικισμών δεν είχε παραχωρηθεί προς

χρήση στο τέλος της πρώτης περιόδου λειτουργίας του Ιδρύματος, αν και τα έργα

κατασκευής τους είχαν προχωρήσει σε σημαντικό βαθμό· οι πρώτοι οιιασμοί

παραδόθηκαν το 1995.

Ολοκληρώνοντας τη μελέτη αυτής της πρώτης περιόδου, κρίνεται σκόπιμο να

απαριθμηθούν τα σημαντικότερα προβλήματα που παρουσιάστηκαν κατά την

εφαρμογή του στεγαστικο'ύ του προγράμματος, τα οποία συνοψίζονται στα εξής:

Ι. Η έλλειψη, σε πολλές περιπτώσεις, δυνατοτήτων απασχόλησης και υποδομών στις

προτεινόμενες περιοχές εγκατάστασης, που προκαλο'ύσε άρνηση των ομογενών

να εγκατασταθούν σε αυτές κω, κατ' επέκταση. έστρεφε ένα σημαντικό μέρος

εξ'αυτών να εγκατασταθούν στα μεγάλα αστικά κέντρα.

2. Η αδυναμία μετάβασης του προκαθορισμένου αριθμού των 7.000 ατόμων47 ανά

έτος, από τους Οικισμούς Υποδοχής στα επόμενα στάδια του προγράμματος και

κυρίως σε αυτό της μόνιμης στέγασης (κυρίως λiYyω των χρονοβόρων

διαδικασιών ανεύρεσης κατάλ/ηλης οιιαστικής γης). Ανάλογη είναι η κατάσταση

και στα Κέντρα Φιλοξενίας, όπου, εκ των πραγμάτων, οι παλΙν/οστούντες

αναγκάστηκαν να διαμείνουν πολλούς μήνες - Διόγκωση του αριθμού των

-46 Συνολικά αΥοράστηκαν 144 κατοικίες από την ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ (82 στην Κομοτηνή και 62 στη

Ξl<νθη).
..7 Δεδομένης της χωρητικότητας των 3.500 ατόμων που ε{ιαν οι Οικισμο{ Υποδοχ.ής και της

προγραμματιζόμενης παραμονής Υια 6 μήνες σε αuτoUς.
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φιλοξενούμενων, με επιπτώσεις στις συνθήκες διαβίωσης και στο ύψος των

δαπανών για την εξuπηρέτηση τους.

3. Μεγάλες καθυστερήσεις, ακόμα και μετά τ/ν παραχώρηση στο Ίδρυμα

aξιoπoιήσιμης οικιστικής γης, στ/ν πολεοδόμησή της και τη δημοπράτηση των

έργων ανέγερσης των κατοικιών λόγω των χρονοβόρων προβλεπόμενων

διαδικασιών (Ν.1418/84 και Π.Δ. 609/85)" (Κρητικός,2002).

ΣυγκεVΤρωΠKό. σΤΌιιεία Α .περιόδου

Πίνακας Β 2.5: Αποτελέσματα στεγαστικού ΠΡσΥΡάμματος EIVΑΑΠΟΕ (Ι 991-1993)

Στάδιο αποκατάστασης Οικογένειες Άτομα

Κέντρα Φιλοξενίος 175 609

Οικισμοί Υποδοχής 845 3.259

Ενοικιαζόμενες κατοικίες 700 3.071

Παραχωρημένες κατοικίες 155 663

Σύνολο 1875 7.602

Πηγη. EIVΑΑΠΟΕ, 2002. 17 και ιδια επεξεΡγασια.

2.4.1.3.22" περίοδος 1994-1999: Μόνιμη εγκατάσταση - Ίδρυση Οικισμών

Η δεύτερη αυτή περίοδος χαρακτ/ρίζεται, κυρίως, από τη δράση του Ιδρύματος

για την μόνιμη οικιστική αποκατάσταση των νεοπροσφύγων . είναι η περίοδος όπου

αναπτύσσεται και, εν μέρει, ολοκληρώνεται το πρόγραμμα της στεγαστικής

αποκατάστασης.

Στο σημείο αυτό, και πριν τ/ν εξέταση του έργου στον τομέα της μόνιμης

εγκατάστασης, κρίνεται σκόπιμη η παρουσίαση της εξέλιξης στα τρία πρώτα σταδία

του προγράμματος, κατά τη διάρκεια της δεύτερης περιόδου λειτουργίας του

Ιδρύματος.

•• Ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε την Κα/ασκευή 7.500 Κα/οικιών την τριετία 1991-1994
(www.papandreou.gr.. 1998α). Παρόλα αυτά, οι διαδικασίες .,ια την ανέΥερση των πρώτων μόνιμων

οικισμών δρομολοΎήθηκαν, καθυστερημένα, το 1992 και έως την 1.9.1993 δεν είχαν αρχίσει να

κτίζονται Κα/οικίες (ΕIΥΑΑΠΟΕ,I996α: 50). Επομένως δεν ετίθετο θέμα υλοποίησης των αρχικών

επιδιώξεων.
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Αναφορικά με τα Κέντρα Φιλοξενίας και τα Προσωρινά Κέντρα Φιλοξενίας.

αυτή τη περίοδο επιτελούν ρόλο συμπληρωματικό και περιορισμένο, γεγονός που

φανερώνεται και από τη διαχρονική εξέλιξη του αριθμού των φιλοξενούμενων σε

αυτά. Ενδεικτικά, ενώ την περίοδο 1991-1993 είχαν φιλοξενηθεί ως και 1.050 άτομα,

ο αριθμός τους μειώνεται (αν και κατά διαστήματα παρουσιάζονται αυξομειώσεις)

και στο τέλος του Ι 999 σταθεροποιείται στα 169 άτομα49. Ως συνέπεια των

προαναφερθέντων. παρατηρείται μείωση τόσο του συνολικού όσο και του ετήσιου

κόστους φιλοξενίας ανά άτομο' mo συγκεκριμένα, από το Ι 994 ως το Ι 999 το

συνολικό κόστος φιλοξενίας στα Κέντρα Φιλοξενίας και στα Προσωρινά Κέντρα

Φιλοξενίας ανήλθε στα 1.499.000.000δρχ. και το μέσο ετήσιο κόστος ανά άτομο

κυμάνθηκε μεταξύ Ι 58.00Οδρχ. και 619.000δρχ. (βλέπε Παράρτημα, πίνακες Β.13 και

Β.14. σελ.222) Ωστόσο, παρόλο που το ετήσιο κόστος ανά άτομο μειώθηκε

σημαντικά (κατά 81%) στο τέλος της περιόδου, θα αναμενόταν περαιτέρω μείωση. αν

όχι μηδενική τιμή, από τη στιγμή που η λειτουργία των αντίστοιχων σταδίων θα

έπρεπε. στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, να έχει τερματιστεί. Ανεξαρτήτως,

πάντως, των όποιων ποσοτικών στοιχείων παρουσιάστηκαν. είναι πλέον γεγονός ότι,

τόσο τα Κέντρα Φιλοξενίας όσο και οι Οικισμοί Υποδοχής, όπως θα διαφανεί και

παρακάτω, επιτελούν δευτερεύοντα. πλέον, ρόλο στην ολοκλήρωση του

προγράμματος.

Αναφορικά τώρα με τους Οικισμούς Υποδοχής, αν και συνέβαλλαν σημαντικά

στη προσωρινή φιλοξενία μεγάλου αριθμού παλιwοστούντων5Ο, τα προβλήματα

μετεγκατάστασης των νεoαφικvoύμενων που δημιουργήθηκαν, οδήγησαν το Ίδρυμα

στο προγραμματισμό του σταδιακού τερματισμού της λειτουργίας τους, ώστε οι

ομογενείς να μετακινηθούν βαθμηδόν στο τρίτο στάδιο, τις ενοικιαζόμενες κατοικίες.

Έτσι δρομολογήθηκε. κατά σεφά, η διάλυση τους στο Εύμοιρο, τις Σάπες, το ΖΊΥ'(ό τη

Φαρκαδώνα και την Παλαγiα (EIVΑΑΠΟΕ, Ι 996α: 44). Επίσης, πρσκειμένου, να

μειωθούν τα κόστη λειτουργίας των Οικισμών Υποδοχής, το διοικητικό συμβούλιο

του Ιδρύματος αποφάσισε, σης 31.12.1995, τη παρσχή τραφής για χρονικό διάστημα

ενός ακόμη έτους σε όλους τους ομογενείς και, μετά τη παρέλευση αυτού, θα

δικαιούνταν σίτισης μόνο όσοι ήταν πραγματικά άποροΙ, κατόmν έρευνας για τη

διαπίστωση της κοινωνικο-οικονομιΚ'ήςκατάστασης κάθε οικογένειας.

49 Αριθμός που μειώθηκε ακόμη περισσότερο το 200 Ι, φτάνονταςτα 14 άτομα.

:10 Στο τέλος του 1994 έμεναν σε OΙKισμOUς Υποδοχής 2.984 άτομα.
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Επιχειρώντας μια οικονομική αποτίμηση τ/ς εξαετίας αυτής (βάσει των

στοιχείων του πίνακα Β.Ι1 και 8.13 του παραρτήματος), πρέπει να αναφερθεί

καταρχήν ότι οι συνολικές λειτουργικές δαπάνες των Οικισμών Υποδοχής51

παρουσιάζονταιαισθητά αυξημένες σε σχέση με τ/ν πρώτ/ περίοδο (ανήλθαν στο

ύψος των 2.839.000.00Οδρχ.σε ανΤΙJταράθεσημε το ποσό των 1.175.000.000 δρχ. του

1993). Βέβαια, η αύξηση αυτή προκύπτει τόσο από την σύγκριση διαφορετικών

χρονικών διαστημάτων (η πρώτη περίοδος διαρκεί μόνο 3 έτη) όσο και από τις, κατ'

εξαίρεση, ετήσιες εξάρσεις (1994 και 1996") των σχετικών δαπανών. Σε κάθε

περίπτωση, δεν πρέπει να αγνοηθεί το γεγονός ότι στο τέλος της περιόδου (1999) οι

τελευταίες είναι αισθητά μειωμένες σε σχέση με το 199353 ενώ, παράλληλα, κατά τα

ίδια έτη το κόστος φιλοξενίας ανά άτομο ανέρχεται σε 164.260δρχ. και αντίστοιχα

112.319δρχ., δηλαδή παρουσιάζεται μείωση κατά 51.94Iδρχ.

Όπως προαναφέρθηκε, η μεταφορά των ομογενών στις ενοικιαζόμενες κατοnάες

αποτέλεσε, έπειτα από μια περίοδο, μέτρο άμεσης ανάγtcr}ς. Ωστόσο, ο κορεσμός των

Οικισμών Υποδοχής και των Κέντρων Φιλοξενως καθώς και η κατ' εξακολούθηση

παραβίαση των χρονικών περιθωρίων στέγασης, στα εν λόγω στάδια, προκάλεσε

αλματώδη ανάπτυξη του τρίτου σταδίου, με άμεση συνέπεια τη διόγκωση του

αριθμού των ομογενών που διέμεναν σε ενοικιαζόμενες κατοικίες με γεωμετρικούς

ρυθμούς' mo συγκεκριμένα, το 1997, οι ομογενείς που ήταν ενταγμένοι στο τρίτο

στάδιο ανέρχονταν σε 15.000 άτομα περίπου54.

Η επιβεβλημένη, από τις συνθήκες, συσσώρευση των νεοπροσφύγων στις

ενοικιαζόμενες κατοικίες ήταν αναμενόμενο να συνοδευτεί και από διόγκωση των

δαπανών στέγασης τους' αν ληφθεί υπόψη ότι. οι δαπάνες του Ιδρύματος για

επιδόματα ενοικίων, το 1997, ανήλθαν σε 2.646.000.000δρχ. και οι ενταγμένες στο

πρόγραμμα οικογένειες ήταν 4.029 (15.000 άτομα), προκύπτει ότι το μέσο ετήσιο

κόστος ανά επιδοτούμενη οικογένεια έφτασε τις 660.000δρχ.55, ποσό διπλάσιο σε

σύγκριση με το αντίστοιχο της πρώτης περιόδου.

" ΤΟ αντίστοιχο ετήσιο κόστος ανά άτομο Ια/μάνθηκε μεταξύ των Ι 35.000δρχ. (1999) και 327.000δρχ.

\1996)
2 ΠΙΟ σuγκ:εKΡΨένα, οι υψηλότερες ετήσιες λειτουργικές δαπάνες σημειώθηκαν κατά το έτος Ι 996 και

έφτασαν το ύψος των 696.000.000δρχ. (βλέπε Παράρτημα, πίνακας 8.15, σελ.222)
S3 Το ]993 ανέρχονταν σε 533.000.000δρχ. ενώ το 1999 μειώθηκαν στα 200.000.000δρχ.

~ το ]993 οι διαμένοντες σε ενοικιαζόμενες Kατouciει; oμ01ενεlς ήταν μόλις 3.07] άτομα.

ss Κατά την περίοδο 1994·1999 το μέσο ετήσιο κόστος ανά OtK01tvE\Cl Ια/μαινόταν μεταξύ 507.000δρχ.

και 690.000δρχ.
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Λόγω των υπέρογκων ποσών που κατέβαλε το ΕΙΥΑΑΠΟΕ για επιδόματα

ενOιΙCΊΩν ασκήθηκε δριμύτατη κριτική στην πολιτική του, τόσο από απλούς πολίτες

όσο και από οργανωμένους φορείς. Η εικόνα του Ιδρύματος ως κοινωνικού φορέα, με

κύρια αρμοδιότητα την ένταξη και αποκατάσταση των παλιννοστούντων στην

ελληνική κοινωνία, κατέρρεε και αντεκαθίστατο από αυτή ενός φορέα

προβληματικού και παρασιτικού.

Υπό αυτές τις συνθήκες και υπό τις πιέσεις της πολιτικής ηγεσίας και του

ΥπουΡΎείου Εξωτερικών, το διοικητικό συμβούλιο του Ιδρύματος, αποφασίζει, το

1998, στο πλαίσιο της ευρύτερης προσπάθειας ορθολοΥικοποίσης και περιστολής των

δαπανών του, τη δραστική περικοπή των επιδομάτων ενοικίασης. Η απόφαση αυτή,

που, όπως ήταν αναμενόμενο, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις εκ μέρOUς των

Πονήων και των σωματείων ΤOUς56, τα οποία απαιτούσαν την άμεση ανάκληση Π}ς

(Αλισανό'γλου, 1998), ανάγκασε ΤOuς ιθύνοντες του Ιδρύματος να προβούν σε σειρά

δηλώσεων προκειμένου, αφενός, να τεκμηριώσουν τους λόγOUς που τους οδήγησαν

σε αυτή την απόφαση και, αφετέρου, να διευκρινίσουν ότι δεν θα θιγούν οι μη

έχοντες5'. ΑποφασίστηΚΕ, έτσι, η χορήγηση εmδομάτων ενοικίων μόνο σε όσες

οικογένειες δεν έχουν ικανοποιητικό εισόδημα, βάσει κριτηρίων που θα καθοριζόταν

μετά από συνεργασία του διοικητικού συμβουλίου του Ιδρύματος και εκπροσώπων

των συλλόγων των ομογενών (www.papandreou.gr.. 1998β). Πράγματι, οι

προερχόμενες από την ενοικίαση κατοικιών δαπάνες του ΕΙΥΑΑΠΟΕ, από το 1999

και έπειτα, μειώθηκαν μέχρι και σε ποσοστό 50% (το 2001 ήταν

1.170.000.000δρχ.). Ωστόσο, η μείωση αυτή δεν μπορεί να αποδοθεί τόσο στις

περικοπές των επιδομάτων ενοικίων όσο, κυρίως, στην προοδευτική ανάπτυξη του

τέταρτου σταδίου και τη μεταστέγαση ενός ποσοστού των ομογενών σε μόνιμες

κατοικίες, καθώς και στην εφαρμογή του νέου άξονα πολιτικής, της αυτοστέγασης.

Oλλ>κληρώνovτας τη μελέτη της δεύτερης περιόδου, θα επιχεψηθεί στη συνέχεια

η εξέταση του έργου του Ιδρύματος, σε ότι αφορά στο τέταρτο στάδιο του

στεγαστικού προγράμματος, τη μόνιμη εγκατάσταQ1J. Κρίνεται σκόmμη, σε πρώτη

S6 Οι Πόντιοι oμoγενεiς πρotβησαν σε καταλήψεις των γραφείων του ΕΙΥΑΠΠΟΕ σε Καβάλα, Ξάνθη,
Κομοτηνή και AλεξανδΡOUπoλη, ζητώντας ανάκληση της απόφασης (ΑλισανόΥλου, 1998).
51 Όπως χαρακτηριστικά είχε αναι;ιέρει ο διroθίινων σύμβουλος της επιθεώρησης του ΕΙΥΑΑΠΟΕ
στην Κομοτηνή, κ. Άρης Ουζουνίδης, «καμία OUi:oγtvem Ποντίων, η οποία αντψετωπ(ζει ΠΡαΥματικά

προβλήματα επιβίωσης δεν πρόκειται να αφεθεί χωρίς την κάλυγη των εξόδων του tvOUi:iOU από το

Ίδρυμα». Επίσης κατά την επίσκεψή του στην Κομοτηνή (1.7.1998), ο Αναπληρωτής ΥπουΡΥός

ΕξωτεΡUi:ών ΓιώΡΥος ΠαπανδΡέου είχε δηλώσει, μεταξι) άλλων, δη: «δεν υπάρχει θέμα διακοπής του

ενοικίου παρά μόνο σε Kραυγαλtες περιπτώσεις, όπου πχ. κάποιοι ομογενείς εΡΥάζονται στο ΕΣΎ και

παράλληλα τους καταβάλλεταιτο tvOi1QO από το Ίδρυμα») (www.papandreou.gr.• 1998β).
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φάση, μια επιγραμματική αναφορά στις μεθόδους που υιοθέτησε το ΕΙΥΑΑΠΟΕ, για

την πραγματοποίηση της oρισnκής εγκατάστασης (Κρητικός, Ι 996: 31):

Ι. Αγορά πολεοδομημένης γης ή γης που διαθέτει έργα υποδομής και

ενδείκνυται για oικισnκή αξιοποίηση (κυρίως εκτάσεις της ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ)

Εφαρμογή προγράμματος προσφοράς γης και κατοικιών από μειοδότριες

εταψείες.

2. Μετατροπή των προσωρινών Οικισμών Υποδοχής του Ευμοίρου Ξi.ινθης, των

Σαπών Ροδόπης, της Παλαγίας 'ΕβΡου και του Ζυγού Καβάλας σε μόV1μους

OΙKισμOUς.

3. Κατασκευή οικιστικών μονάδων με ΟΡΎανωμένη δόμηση, σε γη του

lδρύματυς, μετά από πολεοδόμηση της.

4. Κατασκευή κατοικιών (με συμβατικό τρόπο ή βαρεία προκατασκευή58).

ενσωματωμένων σε κοινότητες, μέχρι ποσοστού Ι 0% των κατοικιών κάθε

κοινότητας.

5. Αγορά έτοιμων οικιών και διαμερισμάτων

6. Αγορά ημιτελών κατοικιών και διαμερισμάτων, προς αποπεράτωση τους, με

βάση προδιαγΡοφές καθορισμένες από την Τεχνική Υπηρεσία του Ιδρύματος.

Ακολουθώντας τις παραπάνω κατευθύνσεις το 'Ιδρυμα, δραστηριοποιείται για την

εξασφάλιση κατάλληλης οικιστικής γης' πιο συγκεκριμένα, αν και οι διαδικασίες για

την αγορά γης στις ΙΕΠ της Ξάνθης και της Κομοτηνής είχαν ξεκινήσει την

προηγούμενη περίοδο, η ολοκλήρωση τους πραγματοποιείται το Φεβρουάριο του

1994, οπότε και υπογράφεται, με την ΕΘΝΟΚΤΗΜΑTlΚΗ Α.Ε. (ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ

ΑΕ.), η σύμβαση για την αγορά συνολικής έκτασης 550 στρεμμάτων, από τα οποία

τα 180 στρέμματα βρίσκονται στην Ξάνθη και τα υπόλοιπα 370 στρέμματα στην

Κομοτηνή59. Βασικό πλεονέκτημα των εν λ&Υω εκτάσεων είναι, αφενός. το μεγάλο

μέγεθος τους, που μπορεί να εξασφαλίσει τη στέγαση σε σημαντικό αριθμό ομσΥενών

και, αφετέρου, η γειτνίαση τους με τον οικιστικό ιστό των πόλεων της Ξi.ινθης και τ/ς

~. Στα nαyoupta Ροδόπης και στα διάσπαρτα οικόπεδα τοιι Ν. ΈβροιΙ αποι;>ασίστηκε οι κατοικίες να

KαταΣΙCεooστOUΝ με βαριά προκατασκευή, αKOλoUΘΏντας τα πρότυπα ποιι είχε χρησιμοποιήσει το

ΥΠΕΧΩΔΕ Υια την αποκατάσταση των σεισμόπληιcτων της Κοζάνης και των Γρεβενών. Το

απαιτούμενο χρονικό διάστημα στη περίπτωση αιιτή είναι πολύ μιιφότερο τοιι αντίστοιχοιι

απαιτούμενου Υια τη συμβατική κατασκευή (ΕΙΥΑΑΩΟΕ, 19960: 62).
)9 Οι διαδικασίεςένταξης των εν λ6Υω περιοχών στο Σχέδιο Πόλεως είχαν ολοκληρωθείως τις αρχές

του 1996 (Κρητικός, 1996).
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Κομοτηνής, η οποία παρέχει ευκολότερη πρόσβαση τόσο και στην αγορά εργασίας

όσο και στην κοινωνική ζωή της περιοχής (Κρηnκός, 1996: 34).

Όσον αφορά στην δlΟχε1ριση της περιοχής, εiχε πρoγραμμστιστεi η κατασκευή

κατοικιών με το σύστημσ της οργανωμένης δόμησης, με την πρόβλεψη χαμηλών

πυκνοτήτων και συντελεστών δόμησης, ώστε να εξασφαλίζεται η δημιουργία

εκτεταμένων κοινόχρηστων χώρων, χώρων πρασiνoυ, χώρων στάθμευσης καθώς και

μεγάλων ιδιωτικών κήπων (Kρηnκός, 1996: 34).

Οργανωμένη δόμηση στις Σάπες Ροδόπης

(Πηγή: Προσωπικό αρχείο)

Πέρα από τα πρoλεχθένtα και εκτός της αγοράς οικιστικής γης, στις

προτεραιότητες του Ιδρύμστος, βάσει της ΠΡOαναφερθεiσας απαρίθμησης, ήταν και η

δημιουργία μόνιμων οικισμών, σε εκτάσεις όμσρες με τους Προσωρινούς Οικισμούς

Υποδοχής', καθώς και η δημιουργία οικιστικών μονάδων σε γη που είχε παραχωρηθεί

στο Ίδρυμα. Όπως πρoελtχθη, οι δlOδικασiες πολεοδόμησης και δημοπράτησης είχαν

oλoκληρωθε~ στην πλειοψηφία των περUΤΤώσεων, κατά την προηγούμενη περίοδο

και ανεμένετο η ολοκλήρωση των έργων και η τελική παράδοση τοος, από τις

εργολήπτριες εταφεiες στο Ίδρυμα.

, Eιetόι; τικ ΦαρKαδώνιr; Τρικάλων. ό>ou, δεδoΜΈWU όn δεν ανήllΣt στην yεωyραφιιcΉ aεpιoxή της
θράJcης, δεν ήταν δuνcrtό να καtασxεuαστεi μόνιμα; οιιασμός.
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Το 1995 παραδόθηκαν οι πρώτοι οικισμοί προς χρήση' πιο συγκεκριμένα, πρώτος

παραδόθηκε ο οικισμός του Ευμοίρου Ξάνθης', ακολούθησε αυτός των Σαπών

Ροδόπης και τελευταίος ο οικισμός της Γιαννούλης Έβρου (Κρητικός, 2002).

Μόνιμος οικισμός Ευμοιρου Ξάνθης

(Πηγή: Κρητlκός, 1997)

Να σημειωθεί εδώ ότι, εκτός των απαραίτητων κοινόχρηστων χώρων (πλατείες,

πάρκα, παιδικές χαρές κλπ.) και κοινωφελών εΥκαταστάσεων (αγροτικά ιατρεία,

αναψυκτήρlΟ κλπ.), το Ίδρυμα, εφαρμόζοντας την κοινοτική νομοθεσία 110 την

προστασία ΤΟ1) περιβάλλοντος αποφάσισε τη κατασκευή Μονάδων Βιολογικού

Καθαρισμού σε όλους τους Μόνιμους Οικισμούς. Δεδομένου, άλλωστε, βάσει της

ευρωπαϊκής οδηγίας3, όn πολλοί οικισμοί της χώρας υποχρεούνται να διαθέτουν

μονάδα βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων, η απόφαση αυτή του Ιδρύματος αποτελεί,

αναμφίβολα, πρωτoπoρiα 110 ένα κοινωνικό φαρέα που ήταν ήδη επιφορτισμένος με

το έργο της άμεσης στεΥαστικής αποκατάστασης μεΥάλου αριθμού νεοπροσφύΥων.

, Ο οικι.μός ."'κληρώθηκε σε δΟΟ φάσεις-φΥολοβίες (Κρητικός. 2002).
3 Oδηyiα 9lΠ7IJEOK: L135/42 τou Συμ.βouλίou της 21'1'ό Mαfou 1991 των Euρωωfιι:ών Κοινοτήτων

«για τ/V εxεξερyασiα των cιστι1Cώv λuμάτωv», χρος εναρμόνιση με την οχοία ψηφίστηκε η υχ'

OΡΙe)LOIΚ.S673/400, με τιτ", "Mtτρα κ.. όροι για την ",*",oσiα ""τυιών λUΜάτων", όχοιι

σuμxφιλαμβάvoντ.. διατά1',<1ζ σ;ιετtιιb; με την -=κιi δειmρoβάθμlαεχεξερΥασία λUΜάτων,

ανάλσΥαμε ταν 1.__ ΙCΛΗΘUΣμό""" οικι.μών«(φθρο1).
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Πίνακας Β 2.6: Κατοικίες και κόστη οικοδόμησης μόνιμων ΟΙΚ1σμών (έως 1995)

Πηγη: Κρητικος, 1996:32 ιαιι ιδια rnEξopyama

Περιοχή Αριθμός κατοικιών Συνολικό κόστος Κόστος 1m

Εύμοιρος (Ξάνθης) 88 706.260 79.000

Σάπες (Ροδόπης) 281 2.441650 94.000

ΓlIlννούλη (ΕβΡου) 61 606.690 107.000

Σύνολο 430 3.754.600 280.000
. . . .

Όπως Ύίνεται φανερό από τον πίνακα που προηΎείται, το συνολικό κόστος

ανέΎερσης των οικισμών ανήλθε σε 3.754.600δρχ., ενώ το μέσο Kόotoςlm2 κατοικίας

κυμάνθηκε από 79.000δρχ. ως 107.000δρχ. Η παρατηρούμενη διαφοροποίηση του

μέοου KόoτoυςIm' τεκμαίρεται από τα ακόλουθα (ΕΙΥΑΑΠΟΕ, 1996α: 61):

• Ο αριθμός κατοικιών ανά οικισμό είναι σημαΥηκά διαφοροποιημένος.

• Οι κατοικίες δεν είναι σε όλους τους οικισμούς m.ryκεντρωμένες στο χώρο. Στην

περίπτωση του οικισμού της Γιαwούλης, όπου οι κατοικίες παρουσιάζουν

σημαντική διασπορά στο χώρο, το κόστος των έΡΎων υποδομής είναι υψηλότερο,

Ύεγονός που επηρεάζει και το ύψος του μέσου κόστους/m2 κατοικίας.

• Η ύπαρξη ή μη μέρους των αναΎκαίων υποδομών συμβάλλει στη διακύμανση του

μέσου κόστους/m2 κατοικίας" mo συΎκεκριμένα, στον Εύμοιρο απαιτήθηκε

συμπλήρωση των έργων υποδομής (τα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης

προϋπήρχαν), ενώ στις Σάπες και στη Γιαwούλη κατασκευάστηκανεξαρχής63.

• Το κόστος κατασκευής μονάδας βιολοΎικής επεξεργασίας λυμάτων είναι

σημαντικό και, επομένως, επηρεάζει το τελικό κόστος κατοικίας. Στον οικισμό

του Ευμοίρου δεν απαιτήθηκε η αντίστοιχη κατασκευή της, δεδομένου ότι σε

μικρή απόσταση ήδη βρισκόταν μονάδα βιολογικού καθαρισμού, με την οποία και

συνδέθηκε το δίκτυο αποχέτευσης του οικισμού, σε αντίθεση με τις Σάπες και τη

Γιαwούλη64 •

6) Χαρακτηριστικό ε(ναι όη στην περίπτωση των Σα:nών και της Γιαννοίιλης τα έρ-Υα υποδομών

επακολοίιθησαντης κατασκευήςτων κατοικιών.

601 Στην περίπτωση των Σωr:ών ΠΡOΈΚUψαν Kαθuσtερήσεις στην KατασΚΕUη της μονάδας βιολογικής

επεξερ-Υασίας λυμάτων, διότι η νέα δημοτο..""ή αρχή, που εξελtyη στις εκλοΥές του Οκτωβρίου του 1994,
αρνoύtαν να σvναινέσει εάν η μονάδα βιολογικού καθαρισμού δεν ΠρσΥραμματιζόταν να υποδεχτεί και

τα λίιματα του ηδη υπάρχοντα οικισμού. Ομοίως. στην περίπτωση της Γιαννούλης υπηρξαν πιέσεις Υα/

τη μεταφορά των ανεπεξέρΥαστων λυμάτων, στη μονάδα βιολσΥικού καθαρισμοίι του Σουφλίου, σε

απόσταση 14χλμ. Τελικά, κατόπιν διαβουλεύσεων, tytvav αποδεκτές οι προτάσεις του Ιδρύματος

(ΕΙΥΑΑΠΟΕ, 1996",60).
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• Οι εκπτώσεις των εργολάβων διαφοροποιούνται ανά OΙKισμό6~.

Πάντως, πέραν των προλεχθέντων, οι προαναφερθείσες τιμές, λαμβανομένης

υπόψη της ποιότητας των κατοιιαών που παρήχθησαν καθώς και της ανεξάρτητης

μορφής τους (μεμονωμένες κατοικίες και όχι διαμερίσματα πολυκατοικιών),

κρίνονται ιδιαίτερα χαμηλές, συγκρινόμενες με τις κατασκευές άΙJ.ων φορέων του

δημοσίου.

Βάσει των παραπάνω στοιχείων, κατά την πρώτη τετραετία λειτουργίας του

Ιδρύματος, διαπιστώνεται, καταρχήν, η κατασκευή ιδιαίτερα περιορισμένου αριθμού

κατοιιαών στους εν λόγω οιιασμούς και, ταυτόχρονα, οι χρονοβόρες διαδικασίες

ανέγερσής τους, δεδομένης της άμεσης ανάγ"'lς στέγασης. Οι καθυστερήσεις στην

παράδοση των κατοιιαών οφείλονται 1α/ρίως στις χρονοβόρες διαδικασίες του ΠΔ

696174 για τη σύνταξη των Πολεοδομικών Μελετών και των τεχνικών μελετών για τα

έργα υποδομής, του N.1337/83 για την έγκριση πολεοδομικών μελετών και των

Ν.1418/84 και ΠΔ 609/85 για την ανάδειξη της μειοδότριας εταιρεiας, οι οποίες,

συνολικά, απαιτούν (σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΕΙΥΑΑΠΟΕ) ελάχιστο χρονικό

διάστημα 500 ημερών (ενάμισι έτος) για την πραγματοποίηση τους. Οι

καθυστερήσεις αυτές ήταν ακόμα μεγαλύτερες, όταν γινόταν επανάληψη του

διαγωνισμού, είτε διότι οι εκπτώσεις των εργολάβων δεν κρίνονταν ικανοποιητικές66

είτε επειδή κατετίθεντο ασφαλιστικά μέτρα από κάποια εργοληπτική εταιρεία

(ΕΙΥΑΑΠΟΕ,1996α: 170). Έτσι, προκειμένου να μειωθούν οι παραπάνω

καθυστερήσεις και δεδομένου του νομικού πλαισίου στο οποίο υπόκειται η

λειτουργία του Ιδρύματος, ως Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου, αποφασίστηκε

η αναζήτηση νέων τρόπων ανάδειξης των εργοληπτικών εταιριών, βάσει του αστικού

δικαίου.

Στην υποενότητα αυτή κρίνεται σκόπιμη η διεξοδικότερη εξέταση της

περίπτωσης του Ζυγού Καβάλας στη βάση των ιδιαιτεροτήτων που παρουσιάζει.

Η περιοχή του Ζυγού Καβάλας αποτελούσε περιουσία του Υπουργείου Εθνικής

Άμυναξ7, η οποία παραχωρήθηκε στο ΕΙΥΑΑΠΟΕ, προκειμένου να αξιοποιηθεί για

61 Στο ευμοιρο επιτεύχθηκε έκπτωση 62%, και στις Σόπες και στη Γιαwούλη 50,4% και 49,13%
αντίστοιχα.

66 Στ/ν περίπτωση τοιι Άβατοιι Ξάνθης (σε ποια κατηΥορlα ανήκει) αν και ο πρώτος δΙαΥωνlσμός

κρίθηκε άκαρπος, και στην επανάληγή τοιι, επιτεύχθηκαν εκπτώσεΊς διπλάσιες των CΨIIKών, το

~ραμμα είχε KαθUΣΤερήσει κατά 16 μήνες (Κρητικός 1996: 34).
Στην περιοχή ΠΡOUπήρξε στρατόπεδο.
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την εγκατάσταση των παλιwοστούvτων. Έπειτα από την παραχώρηση των εκτάσεων

και την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης της περιοχής68, ξεκίνησαν οι εργασίες

ανέγερσης του μόνιμου οικισμού. Τα πρώτα προβλήματα, που ανέκυψαν και που

οδήγησαν σε Kαeuστtρηση της εξέλιξης του έργου, οφείλονται σε παραλήψεις κοι

ολιγωρίες της Πολεοδομικής Μελέτης της περιοχής. Πιο συγκεκριμένα, στην

Πολεοδομική Μελέτη που εκπόνησε η ΔΕΠΟΣ δεν ελήφθησαν υπόψη οι υψομετρικές

κλίσεις της περιοχής, με αποτέλεσμα να κατασκευαστούν κτίρια με υπόγειους χώρους

ύψους 2.40μ., δηλοδή δυνητικοί χώροι κύριας κατοικίας (Συροπούλου, 2002). Ως

επακόλουθο των προλεχθέντων, οι κατοικίες θεωρήθηκαν παράνομες, τα έργα

διεκόπησαν69 και απαιτήθηκε αναθεώρηση της μελέτης και μπάζωμα των υπόγειων

χώρων. Παράλληλα, η κατάθεση ασφαλιστικών μέτρων από την εργολήπτρια

εταιρία7Ο και η δικαστική διαμάχη που ξεΙCΊνησε με το Ίδρυμα δημιούργησαν

επΙΠρόσθετα προβλήματα.

Οι προαναφερθείσες εμπλοκές στην ανέγερση του οικισμού στο Ζυγό,

προκάλεσαν προβληματισμό στο Ίδρυμα, το οποίο καλούνταν να βρει λύσεις για να

ολοκληρωθεί άμεσα ο οικισμός καΙ, παράλληλα, διέβλεπε ότι η ενδεχόμενη

νομιμοποίηση των νέων κατοικιών, που προέΚΊ>πταν από την δημιουργία των

υπογείων, μπορούσε να του εξασφαλίσει πρόσθετο κτιριακό απόθεμα, το οποίο ήταν

αναγκαίο, δεδομένου ότι δεν είχε εξασφαλισθεί η εγκατάσταmι Ι 00 επιπλέον

οικογενειών (Κρητικός, 2002). Έτσι, μέσα στο έντονο κλίμα με τις κλιμακούμενες

διαμαρτυρίες των παλιwοστούντων -οι οποίοι για πολλά χρόνια ζούσαν μέσα στα

λυόμενους οικίσκους?] περιμένοντας την εγκατάσταση τους σε μόνιμες κατοικίες- και

λαμβάνοντας υπόψη ότι η mθανή αναθεώρηση της Πολεοδομικής Μελέτης θα ήταν

ιδιαίτερα χρονοβόρα διαδικασία, το Ίδρυμα αποφασίζει να ζητήσει από τις αρμόδιες

εισαΥΥελικές αρχές μια mo διασταλτική ερμηνεία του νόμου, η οποία θα έδινε τη

δυνατότ/τα, συνειmμώντας και τις ιδιαιτερότ/τες που παρουσιάζει η συγκεκριμένη

περίπτωση, στη βάση της αποκατάστασης αναξιοπαθείσας κοινωνικής ομάδας, να

61 ΠΑΡΑΧωρήθηκαν στο Ίδρυμα 340 στρέμματα στις 4.5.1992. Η Πολεοδομική Mελtτη ανατέθηκε

στην ΔΕΠΟΣ(ΕlγΑΑΠΟΕ, 1996α: 58).
69 Εlχε ΠροΥραμματιστεΙ, σε πρώτη Qάση. η Kατασιc:ΕUή 144 κατοικιών από τις 300 που προβλεπόταν

~~.kk,.gr.• 1998).
Τα έργα ε!χε αναλάβει μια κοινοπραξία δύο τοπικών εταιρειών (Νέστος και Φίλιππος) και μια

αθηναϊκής (Θεμελιοδομή), η οποία άσκησε ασr;ιαλΙGτ1Kά μέφα διότι δεν εlχε πληρωθεΙ από το Ίδρυμα

(Καλφοπούλου, 2002).
11 Δεδομένης της tλλεινης μtρψνας για τη ΣUΝΤΉρηση των λUΌμενων KατOιιc:tών, εκ μέρους του

ΕΙΥΑΑΠΟΕ, και της κακής οικονομικής κατάστασης των ομσΥενών, οι συνθήκες διαβΙωσης σε αυτές

ήταν ιδιαίτερα ανt(ξOες (Καλφon:oύλou, 2002).
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ολοκληρωθούν οι κατοικίες, χωρίς να πραγματοποιηθεί εκ των προτέρων διευθέτηση

του ζητήματος των υπό'Υειων χώρων. Η παραπάνω πρόταση προέβλεπε ότι το

μπάζωμα των υπογείων θα πραγματοποιούνταν, εκ των υστέρων, από τους ομογενείς,

και θα αποτελούσε προϋπόθεση προκειμένου να συνδεθεί η κατοικία με τα δίκτυα

ύδρευσης και αποχέτευσης (Tιμooiδoυ-Aλεξανδράκη, 2002).

Υπό αυτές τις συνθήκες, διατέθηκαν τελικά, το Μάρτιο του 2000 (ενώ τα δίκτυα

ύδρευσης και αποχέτευσης δεν είχαν ολοκληρωθεί), 144 ημιτελείς κατοικίες σε

ισάριθμες οικογένειες, οι οποίοι καλούνταν να τις αποπερατώσουν ιδίοις δαπάνοις

(Τα Νέα, 2000)72. Πρέπει εδώ να τονιστεί, ότι, αν και το ΕΙΥΑΑΠΟΕ διατείνεται ότι

κατοικίες αυτές είναι σε μεΥάλο βαθμό ολοκληρωμένες και ότι τα πρόσθετα έξοδα εκ

μέρους των ομογενών είναι πολύ λίγα, σε σύ'yιcpιση με το συνολικό κόστος της

κατοικίας, το μεγαλύτερο τμήμα εξ'αυτών διαθέτει μόνο το φέροντα σκελετό.

Άλλωστε, είναι χαραιcrηpισnιcό ότι, ακόμα και αν οι ομογενείς καταφέρουν να

ολοκληρώσουν τα σπίτια τους, δεν θα είναι σε θέση να διαμείνουν σε αυτά,

δεδομένου ότι τα δίκτοο υποδομών δεν έχουν ολοκληρωθεί.

Ημιτελείς ιcατoικίες του οικισμού του Zuγoύ

(ΙιηΥή : Προσωπικό αρχείο)

72 Η παραχώρηση Τα/ν κατοικιών στους δΙKαωύχOuς, με κάθε άλλο παρά διαφανεiς διαδικασίες
πpoKάλLσε έντονες διαμαρτιιρίες Τα/ν παλιννοστούντων, οι οποίοι άσκησαν πpoσφuγή κατά το\)

Ιδρύματος, ζητώντας την ακύρωση των διανομών των κατοικιών (Πανοηλίας, 2002).
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Συνοψίζοντας στο σημείο αυτό, οι κατασκευασμένες από το ΕΙΥΑΑΠΟΕ

κατοικίες σε οικισμούς μόνιμης στέγασης ανέρχονται, στο τέλος του 1999, σε 69373.

Από την κατάταξη τους ανά νομό υπολογίζεται ότι το 40% εξ' αυτών βρίσκεται στο

Ν. Έβρου και είναι, κατά κύριο λόγο, διάσπαρτες σε πολλούς μικρούς οικισμούς, το

48% κατασκευάστηκε στο Ν. Ροδόπης και το υπόλοιπο 12% στο Ν. Ξάνθης.

Πίνακας Β 2.7: Κατασκευασθείσες κατοικίες από το ΕΙΥΑΑΠΟΕ.

Οικισμός Αριθμός κατοικιών

Ορεστιάδα Έβρου 70

ΚΟτΡωνιά Έβρου 5

Γιαwούλη Έβρου 61

Τυχερό Έβρου 35

Αετοχώρι Έβρου 8

Ιτέα Έβρου 8

Μοναστηράκι ·ΕβΡου 7

Απαλός Αλεξανδρούπολης 30

Συκορράχη Έβρου 20

Σάπες Ροδόπης 281

Παγούρια Ροδόπης 80

ΕύμοιΡο Ξάνθης 88

Σύνολο 693

Πηγη : Ε[ΥΑΑΠΟΕ, 2002: 20

Εκτός, από τις κατοικίες που κατασκεύασε το ΕΙΥΑΑΠΟΕ προέβη, όπως

προαναφέρθηκε, και στην αγορά έτοιμων κατοικιών. Η διαδικασία αγοράς

περιελάμβανε, αρχικά, πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στον τοπικό τύπο και,

έπειτα, τη συγκρότηση τοπικών επιτροπών για την ποιοτική αξιολόγηση του

ακινήτου, την ποσοτική εκτίμηση της αξίας του και τη τελική διαπραγμάτευση της

τιμής του. Τα μέλη των επιτροπών αυτών, για λόγους διαφάνειας, δεν ήταν υπάλληλοι

του Ιδρύματος, αλλά υΠOδεικνuόταν από το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης και τις

73 Παρόλο που οι κατοικίες αυτές έχουν παραχωρηθεί στους δικαιούχους, δεν έχουν ολοκληρωθεί όλες

οι απαραίτητες εργασίες· εκκρεμούν: α) η εκχώρηση των κοινόχρηστων εκτάσεων στους δήμους, β) η

παραλαβή των έργων υποδομής από τους δήμους (στις Σάπες, στη Γιαν/ούλη και στα Παγούρια, έχουν

ολοκληρωθεί όλα τα έργα υποδομών), γ) η ολοκλήρωση των έργων υποδομής (λόγου χάρη στο Άβατο)

και δ) η κατασκευή συμπληρωματικών έργων, όπως ενίσχυση της μόνωσης των κατοικιών στα

Παγούρια, δημιουργία χώρων άθλησης στις Σάπες κλπ. (Λασκαράκης, 2002: 6).
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κατά τόπους Νομαρχίες ή ήταν ανεξάρτητοι ελεύθεροι επαγγελματίες (ΕΙΥΑΑΠΟΕ,

19960.: 66-67). Κρίνεται σκόπιμο να σημειωθεί εδώ όn σημαντικός αριθμός των

εξετασθέντων κατοικιών κρίθηκε ακατάλληλος, είτε για λόγους υγιεινής και

ποιότητας κατασκευής είτε λόγω διαφωνιών σχετικά με την τελική τιμή αγοΡάς74.

Βάσει των παραπάνω διαδικασιών, όπως φαίνεται από τα στοιχεία του πίνακα

που ακολουθεί, ως το τέλος του Ι 999 αγοράστηκαν 239 κατοικίες από τις οποίες, το

33% στο Ν. Έβρου, το 34,7% στο Ν. Ροδόπης και το 32,3% στο Ν. Ξάνθης.

Πίνακας Β 2.8: Αγορασθείσες κατοικίες από το ΕΙΥΑΑΠΟΕ

Πηγη: ΕΙΥΆΑΠΟΕ, 2002: 21

Ν. 'Εβραυ Ν.Ροδόπης Ν. Ξάνθης

Οικισμός Αριθμός Οικισμός Αριθμός Οικισμός Αριθμός

Κατοικιών Κατοικιών Κατοικιών

Αλεξιπολη 20 Κομοτηνή όΟ -'νθη 51~α

Φέρες 30 ΘΡUλόρω 3 Σέλινο 5

Άνθεια 2 Σάπες 3 Βαφέικα Ι

Πραβατώνας 1 Πόρπη 2 Γενισέα 2

Σουφλί 3 Ν. Σάντα 2 Στα\)~ύπoλη 4

Αουτρό Ι Χαμηλό Ι Π. Κατράμιο Ι

Mα\)~κλήσι 1 Αίγεφος 2 Πολύσιτος 2

Ορεστιάδα 4 Προσ1α/νητές Ι Ν. Κεσσάνη 5

Διδυμότειχο 2 Πλύανθας 2 Θαλασσιά Ι

Λάβαρα 4 Πρωτάτο Ι Πόρτο Λάγος Ι

Ελληνοχώρι Ι Αγ. Θεώδωρο Ι Μαγικό Ι

Λαγός 4 Αρσάκειο 2 Μάνδρα 2

Κισσάριο Ι Άμφια Ι Γκιώνα Ι

Φυλακτό Ι Αμβροσία Ι

Τυχερό Ι Παλλάδιο Ι

Δαρίσκος Ι

Αμφιτρίτη Ι

Αισύμη Ι

Σύνολο 79 Σύνολο 83 Σύνολο 77

Γενικό Σύνολο 239
.

74 Η τψή αΥοράς μια Κα10ΙΚ[ας μεταβαλλόταν ως συνό:ρτηση της περιοχής στην οποία βρισκόταν
(αστικό κέντρο ή χωριό), καθώς και σε σχέση με την παλαιότητα και την έκταση της κατοικ[ας.
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Ολοκληρώνοντας την εξέταση του έργου της δεύτερης περιόδου λειτουργίας του

Ιδρύματος και πριν τη μελέτη της πολιτικής της αυτοστέγασης θα επιχειρηθεί εδώ μια

συνοπτική ποσοτική αποτίμηση των αποτελεσμάτων του προγράμματός του.

Στο τέλος τ/ς δεύτερης αυτής περιόδου, το 6% (1.235 άτομα) εκ των 20.257

ατόμων, που είναι ενταγμένα στο πρόγραμμα, διαμένουν σε συλλογικές συνθήκες

διαβίωσης και το 94% (19.022 άτομα) σε συνθήκες ανεξάρτ/τ/ς διαβίωσης.

Ειδικότερα, το 14% (169 άτομα) των ατόμων που ζει σε συλλογικό περιβάλλον

διαμένει σε Κέντρα φιλοξενίας και το 86% (1.066 άτομα) σε Οικισμούς Υποδοχής,

ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά των διαμενόντων σε ενοικιαζόμενες και μόνιμες

κατοικίες είναι 74% και 26%, αντίστοιχα. Κύρια χαρακτηριστικά της περιόδου αυτής

είναι η αλματώδης ανάπτυξη του τρίτου σταδίου, όπου οι ενοικιαζόμενες κατοικίες

αριθμούν τις 4.029 (1997) (βλέπε Παράρτ/μα, πίνακας Β.Ι Ο, σελ.219), καθώς και η

παραχώρηση σημαντικού αριθμού κατοικιών (αγορασμένων και κατασκευασμένων

από το Ίδρυμα).

ΣυΎκεvτρωπκό. στοιιεiα Β' περιόδΌυ

Πίνακας Β 2.9: Αποτελέσματα στεγαστικού προγράμματος ΕΙΥΑΑΠΟΕ (1994-1999)

Πηγη: ΕΙΥΑΑΠΟΕ, 2002: 20 και ιδια επεξεργασια .

Στάδιο αποκατάστασης Οικογένειες Άτομα

Κέντρα φιλοξενίας 71 169

Οικισμοί Υποδοχής 333 1.066

Ενοικιαζόμενες κατοικίες 3.732 14.031

Παραχωρημένες κατοικίες 1064 4.991

Σύνολο 5.200 20.257
. . .

2.4.1.3.3 Οι τελικές δράσεις του ΕΙΥΑΑΠΟΕ κατά την 3
η
περίοδο λειτουργίας

του (2000-2001)

Με την είσοδο στην τρίτη περίοδο λειτουργίας του Ιδρύματος, παράλληλα με την

αλλαγή πολιτικής και την εισαγωγή του συστήματος της αυτοστέγασης, δεν

καταργούνται αυτόματα αλλά σταδιακά ολοκληρώνονται τα στάδια αποκατάστασης

του στεγαστικού του προγράμματος (Κέντρα Φιλοξενίας, Οικισμοί Υποδοχής,
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ενοικιαζόμενες κατοικίες, παραχώρηση κατοικιών) και κλείνει ο κiJκλoς των

αντίστοιχων μεθόδων, που μέχρι πρότινος έθετε σε εφαρμογή το ΕΙΥΑΑΠΟΕ.

Καταρχήν, αναφορικά με τους OικισμoΎC Yπoδoriις. αν και θα ανεμένετο, έπειτα

από δέκα σχεδόν χρόνια λειτουργίας, να έχουν καταργηθεί και να έχει

πραγματοποιηθεί η μεταφορά των ομογενών στα επόμενα στάδια του προγράμματος,

όπως φαίνεται από τον πίνακα που ακολουθεί, οι περισσότεροι εξ' αυτών ακόμη

κατοικούνται από οικογένειες νεοπροσφύΥων.

Πίνακας Β 2.]0: Κατανομή οικογενειών σε Οικισμούς

Υποδοχής (ως τσ τέλος τσυ 2001)

Πηγη: ΛασKαράΙCΗς, 2002

Οικισμός Υποδοχής OΙKσyΈVειες

Παλαγiα Έβρου 61

Σάπες Ροδόπης 36

ΖσΥός Καβάλος 179

Φαρκαδώνα Τρικάλων 102

Σύνολο 378
,

Σε ό,τι άφορα τώρα στις ενοικιαCόμενες κατοικίες. ο αριθμός τους, τα έτη 2000

και 2001, ανέρχεται σε 3.715 και 3.506 αντίστοιχα. Λαμβάνοντας, λοιπόν, υπόψη τον

μειούμενο αριθμό των ενοικιαζόμενων κατοικιών καθώς και τον σημαντικό αριθμό

λύσεων μισθώσεων (όπως φαίνεται από τον πίνακα που ακολουθεί), εξάγεται το

συμπέρασμα ότι σημαντικό τμήμα των παλιwοστούντων μετεγκαθίσταται σε

ιδιόκτητη κατοικία. Εmπρόσθετα, οι νομοί με το μεγαλύτερο αριθμό «καθαρών»

λύσεων (διαφορά: λύσεις - νέες7(Υ μισθώσεις κατοικιών) είναι αυτοί της Ξάνθης και

του Έβρου, όπου, όπως τεκμαίρεται. σημαντικός αριθμός οικογενειών απέκτησε

κατοικία (207 και 309 αντίστοιχα), είτε αυτή παραχωρήθηκε από το Ίδρυμα είτε

κατασκευάστηκε από τους ίδιους με το σύστημα της δανειοδότησης.

" Όπως γίνεται φανερό, το 47% και άνω των ΟΙΧοΥενειών nou διαμένouν σε OΙKισμoUς Υποδο;(ής
βpiOKεtC1l στον ΖυΥό KαβάλClς' ο μεΥάλος αριθμός των φιλοξενοuμενων οικογενειών οφείλεταl, κατά

ιruριo λό'Υο, στη διακοπή των έfιyων ανέγερσης των κατοικιών τou μόνψou οιχισμοU.

16 ΚC1τά το έτος 2001 αλλάζει ο τρόπος μίσθωσης των κατοικιών' ενώ, ως τ6τε, το ΣUμβόλαΙO
μισθώσεως γινόταν μεtαξ"ύ tOU ιδιοκτήτη της κατοικίας και tOU Ιδρuματος, ωtoφ<:ισίστηΙCΕ, λόΥω μη

φUΣΙOλoyΙKών φθορών στις κατοικίες, κατά τη σύναψη tOU σuμβολαίοu να ΣUμμετέχf;ι και ο ομοΥενής

ιφoιcειμtνou να εξασφαλίζεται η πιστή τήρηση των όρων tOU σuμβολαίοu (Παvoηλίας, 200 Ι).
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Πίνακας Β 2.11: Μισθώσεις & λύσεις μισθώσεων κατοικιών (2000 και 2001)

Πη-Υη_ Πανοηλιας, 2002

Νομός Νέες μισθώσεις Λύσεις μισθώσεων Λύσεις νέες

μισθώσεις

2000 2001 2000 2001 2000 2001 Σύνολο

Ροδόπης 12 12 33 49 21 37 58

Έβρου 30 17 141 215 111 198 309

Ξάνθης 90 39 198 138 108 99 207

Καβάλας - Ι - Ι - -

Σύνολο 132 69 372 403 240 334 574

- -

Όσον αφορά, τέλος, στη μόνιμη εΥκατάσταση. η κατασκευή νέων κατοικιών από

το Ίδρυμα, κατά τα έτη 2000 και 2001, είναι μηδενική, δεδομένης, άλλωστε, της

μεταστροφής στην πολιτική της αυτοστέγασης. Πρέπει, ωστόσο, να αναφερθεί ότι

στους οικισμούς μόνιμης στέγασης παραμένουν εια:ρεμότητες, που σχετίζονται με τη

διοικητική (οριστικές παραλαβές, τελικοί λογαριασμοί κλπ.) και οικονομική

(εξόφληση εργολάβων) τακτοποίηση των τεχνικών έργων, καθώς και με την

παραχώρηση των κατοικιών στους ομογενείς κατά κυριότητα (πιθανότατα υπό όρους,

όπως η διαμονή για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα).

Σε αντίθεση με την προρρηθείσα στασιμότητα στον κατασκευαστικό τομέα, η

δραστηριοποίηση του Ιδρύματος στον τομέα της αγοράς έτοιμης κατοικίας

εξακολουθεί να είναι σημαντική. Πιο σ1ΥΥκεκριμένα, τα δύο τελευταία έτη, 2000 και

2001, αγοράστηκαν Ι 1Ι κατοικίες77. Έτσι, δεδομένου ότι μέχρι το τέλος του 1999

είχαν αγοραστεί από το Ίδρυμα 239 κατοικίες, ο τελικός αριθμός των κατοικιών που

αγοράστηκαν και παραχωρήθηκανστους ομογενείς ανέρχεται, τελικά, σε 350 οικίες.

Πρέπει ολοκληρώνοντας να υπογραμμιστεί, ότι η επικείμενη διάλυση του

Ιδρύματος θέτει σειρά ερωτημάτων σχετικά με τη μετέπειτα εξέλιξη του συστήματος

μίσθωσης των κατοικιών καθώς και των εια:ρεμοτήτων στouς οικισμούς μόνιμης

στέγασης. Η δυνατότητα μονομερούς λύσης των συμφωνητικών μίσθωσης, από την

πλευρά των ιδιοκτητών, δεδομένου ότι εΥΥυητής της καταβολής ενοικίων δεν θα είναι

πλtoν το Ίδρυμα (αφού δε θα υφίσταται), ελλοχεύει τον κίνδυνο μεγάλος αριθμός

οικογενειών των νεοπρσσφύγωννα βρεθεί χωρίς στέγη. Γίνεται, λοιπόν, προφανής η

ανάγκη να υπάρξει μέριμνα, εκ μέρους του ΕΙΥΑΑΠΟΕ, και να ληφθούν μέτρα ώστε

Τ1 Εξ'αυτών, 5 Ι βρίσκονται στην Ξάνθη και 60 στην Κομοτηνή.
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να αποφευχθούν πιθανές εξώσεις οικογενειών μέχρις ότου, αυτές εγκατασταθούν σε

μόνιμες κατοικίες.

Τέλος, όσον αφορά στους μόνιμους οικισμούς, είναι απαραίτητη η ολοκλήρωση

των διαδικασιών παράδοσής τους, από διοικητικής πλευράς, καθώς και μεταβίβασης

της κυριότητας και της χρήσης των κοινόχρηστων χώρων και των έργων υποδομών

στους αντίστοιχους δήμους (Λασκαράκης, 2002).

2.4.2 Η πολιτική της αυτοστέγασης

2.4.2.1 Η εισαγωγή της πολιτικής της αυτοστέγασης με το Νόμο 279012000

Όπως έγινε φανερό, η έλλειψη, σε μεγάλο βαθμό, κατασκευαστικού έργου, κατά

την πρώτη περίοδο του προγράμματος στεγαστικής αποκατάστασης του Ιδρύματος,

και οι αργοί ρυθμοί παραγωγής κατοικιών της δεύτερης περιόδου είχαν ως απότοκο

τη συσσώρευση των ομογενών στο τρίτο στάδιο του προγράμματος (ενοικιαζόμενες

κατοικίες) και, κατ' επέκταση, την υπέρμετρη διόγκωση των απαιτούμενων δαπανών,

για την κάλυψη των αναγκών τους. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τη διακοπή

της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης του προγράμματος του ΕιγΑΑΠΟΕ και την

επακόλουθη συρρίκνωση του προϋπολογισμού του, καθιστά, πλέον, μονόδρομο την

επιλογή και την εφαρμογή μιας νέας στεγαστικής πολιτικής για τους παλιwοστούντες

ομογενείς, μιας πολιτικής που θα στοχεύει στην ορθολογικότερη χωροταξική

κατανομή τους, τη μείωση των απαιτούμενων κεφαλαίων και, ταυτόχρονα, την

επίτευξη καλύτερου και ποσοτικά μεγαλύτερου αποτελέσματος, σε συντομότερο

χρονικό διάστημα, συγκριτικά με τις πραΙCΤΙKές που έως τώρα εφήρμοσε το Ίδρυμα

(Λασκαράκης,2002).

Για την ικανοποίηση των προαναφερθέντων στόχων επελέγη η προώθηση του

συστήματος της αυτοστέγασης -ως νέο πρόγραμμα στεγαστικής αποκατάστασης- η

οποία επικυρώθηκε με την δημοσίευση, το Φεβρουάριο του 2000, του νέου Νόμου

279012000/0). Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για την υποδοχή και

78το Δεκέμβριο του 1996 συνετάχθη, από τη Γενική Γραμματεία Παλιwοστούντων Ομογενών, το

Νομοσχέδιο για την «αποκατάσταση των nMtWOσTOIJvtwv ομογενών από την τέως Σοβιετική

Ένωση», στο οποίο και στηρίζεται ο ομώνυμος N.279012000 (Γενική Γραμματεία Παλιwοστούντων

Ομογενών, 2000α: 17).
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αποκατάσταση των ομογενών, που μεριμνά, ανάμεσα σε άλλα?9, για τη στεγαστική

αποκατάστασή τους, μέσω τ/ς δωρεάν παραχώρησης οικοπέδων (όπου υπάρχουν

διαθέσιμες εκτάσεις του Δημοσίου), τ/ς χορήγησης δανείων με ευνοϊκούς όρους - για

τ/ν κατασκευή, βελτίωση ή αγορά κατοικίας - και τ/ς δωρεάν έκδοσης οικοδομικών

αδειών, από τις κατά τόπους Νομαρχίες.

Αναλυτικότερα, ΙCΑθOpίζεται
80

κατ' αρχήν ότι, πέραν της επιδοτούμενης

ενοικίασης, η στεγαστική αποκατάσταση των ομογενών της τέως Σοβιετικής Ένωσης

θα πραγματοποιείται, πλέον, και με το σύστημα της επιδοτούμενης ιδιοκατοίκησης

και, συγκεκριμένα, με τη χορήγηση ενισΧύσεων για: α) την κατασκευή νέας

κατοικίας, β) τη βελτίωση υπάρχουσας κατοικίας, γ) την αγορά διαμερίσματος από

την ελεύθερη αγορά ή δ) την αγορά διαμερίσματος από το Δημόσιο ή άλλο φορέα81 •

Ταυτόχρονα, στο πλαίσιο του προγράμματος της ιδιοκατοίκησης, προβλέπεται η

μέριμνα της πολιτείας, σε συνεργασία με το ΕΙΥΑΑΠΟΕ, για τη δωρεάν παροχή

οικοπέδων, όπου αυτό είναι δυνατό, την ατελή έκδοση οικοδομικών αδειών και τη

χορήγηση δανείων και εmδοτήσεων.

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά στην παραχώρηση οικοπέδων στους ομογενείς,

διατίθενται εκτάσεις, που ανήκουν στην ιδιοκτησία του Δημοσίου και στους

Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αφού κατ' αρχήν μεταβιβαστούν στο

ΕΙΥΑΑΠΟΕ' η εξεύρεση οικοπέδων προς παραχώρηση ή εκτάσεων προς

οικοπεδοποίηση γίνεται με ευθύνη του Ιδρύματος, σε συνεργασία με τις τοmκές

αρχές αλλά και άλλους κεντρικούς φορείς (Κτηματική Εταιρεία Δημοσίου,

Υπουργείο Γεωργίας κλπ.). Οι προρρηθείσες εκτάσεις παραχωρούνται από το Γενικό

Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας, μετά από την πολεοδόμησή τους (έγκριση νέων

ρυμοτομικών σχεδίων ή/και επέκταση υπαρχόντων, καθώς και καθορισμός χρήσεων

79 Στον ίδιο νόμο ρυθμίζονται, επίσης, ζητήματα πο\) αφορο6ν στην κτήση ελληνικής ιθαΥένειας, την
επαπελματUCΉ κατ6ρτιση!αποκ:ατάσταση και την απαίδΕUΣη των παλιννοστ06ντων ομογενών καΙ,

παράλληλα, καθορίζονται οι αρμοδιότητες το" Υπο\)ργείο" Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και

Αποκέντρωσης Υια θέματα παλιwooτο"ντων.

ΙΟ Κεφάλαιο Γ : ΣΤεΥαστική αποκατάσταση
11 Πρέπει, επιπλtoν, να επισημανθεί η πρόβλεψη το" Νόμο" με την οποίο δίδεται η δ\)νατότητα (κατ'
εξαίρεση το\) 6ρθΡOU 9 παρ.1 το\) Ν. 1512/1985) σίινδεσης με τα δΊΚΤUΑ κοινής ωφέλειας της ιc6ριας

και μοναδικής κατοικίας, ΠΩ\) έχει ανεΥερθεί, με μη νόμψο τρόπο, από ομοΥενη και βρίσκεται εντός

εΥκεκρψένο" ρ"μοτομιιωυ ΣΧεδίο\). Επιπρόσθετα, οι ομογενείς απαλλάσσονται από την

προβλεπόμενη από το Π.Δ. της 3.9.1983 καταβολή της Ειδικής Εισφοράι; Υια τις αUΘαφετες

KατασKΕUές.
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γης και όρων και περιορισμών δόμησης, κατά τις διατάξεις του Ν.2508/199782) και

την εφαρμογή του σχεδίου τους.

Όσον αφορά, τέλος, σπι έκδοση της οικοδομικής άδειας. αυτή αναφέρεται στην

ανέ'Υερση της κύριας και μοναδικής κατοικίας του ομσΥενή, συνολικής επιφάνειας

έως 120 Τ.μ., σε παραχωρούμενο ή ιδιόκτητο οικόπεδο, και εκδίδεται ατελώς83 από

την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία. Να σημειωθεί, επίσης, όπ το ΕΙΥΑΑΏΟΕ

αναλαμβάνει την έκδοση της οικοδομικής άδειας, για τα οικόπεδα που αυτό θα

παραχωρήσει, με βάση σχέδια που έχει ετοιμάσει το ίδω, ενώ στην περίπτωση που ο

ομογενής εmθυμεί την ανΈΥερση της κατοικίας βάσει σχεδίων της επιλογής του,

απευθύνεται σε ιδιώτη μηχανικό και, εφόσον οι αντίστοιχες μελέτες είναι άρτιες, το

Ίδρυμα αναλαμβάνει την ατελή έκδοσή τους. Επιπρόσθετα, όταν η κατοικία

ανεΥείρεται σε οικόπεδο που ανήκει στον ομογενή, αναλαμβάνει ο ίδιος την έκδοση

της άδειας (ατελώς, από την οικεία Νομαρχία).

Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημανθεί ότι, με στόχο την ορθολογική

εΥκατάσταση των ομογενών στις διάφορες περιοχές της ελληνικής επικράτειας,

ορίζεται η διαίρεση της χώρας στις ακόλουθες τέσσερις Ζώνες (Α, Β, r και Δ), ως

συνάρτηση των δημογραφικών. οικονομικών και κοινωνικών χαρακτηριστικών των

αντίστοιχων περιοχών (Ν.2790/2000):

• Ζώνη Α: Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και Νησιά του Βορείου Αιγαίου84 •

• Ζώνη Β: Παραμεθόριοι Νομοί Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας και

Ηπείρου.

• Ζώνη Γ: Λοιπή Ελλάδα, εκτός από τα Πολεοδομικά Συγκροτήματα Αθήνας,

Πειραιά, Θεσσαλονίκης, Πάτρας και Ηρακλείου.

• Ζώνη Δ: Πολεοδομικά Συγκροτήματα Αθήνας, Πειραιά, Θεσσαλονίκης,

Πάτρας και Ηρακλείου.

Έτσι, οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια των πάσης φύσεως ενισχύσεων. καθώς και

το ύψος των δανείων, των επιδοτήσεων και των ά.'JJ.JJ>ν απαλλαγών, για την

ενοικίαση. την κατασκευή ή την αγορά κατοικίας, κλιμακώνονται ανάλογα με τη

ζώνη, εντός της οποίας βρίσκεται η Kατoιιdα.

82 Γtα τ/ν εΙCΤέλεση επειγόνrων στεγαστικών προγραμμάτων αποκατάστασης των παλιννοστουντων

ομογενών, δίνεται η δυνατότητα έγκρισης ΤΟΠ1κoU ρυμοτομικού και καθορισμού χρήσεων γης και

~ν και περιορισμών δόμησης, κατά τις διατάξεις του Νομοθετικσύ Διατάγματος της 17.7/18.8. Ι 923.
8 Ο ομογενής επιβαρύνεται με το ποσό του ΙΚΑ, μειωμένο κατά 500/0.
84 Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής

Οικονομίας και Αιγαίου, είναι δυνατή η ένταξη και άλλων νησιών του Αιγαίου στ/ Ζώνη Α, βάσει

δημογραφικών, οικονομικών και αναπτυξιακών κριτηρίων.
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Πιο συγκεκριμένα, δίνεται η δυνατότητα χορήγησης (σε συνεργασία με την

Εθνική Τράπεζα και μετά από βεβαίωση του ΕΙΥΑΑΠΟΕ προς την Τράπεζα, όn ο

υποψήφιος δικαιούχος είναι Έλληνας παλΙν/οστείσας ομογενής από την τέως

Σοβιεnκή Ένωση) στεγασnκoύ δανείου ύψους 11.000.00Οδρχ. (προσαυξημένο κατά

500.000 δρχ., για κάθε προστατευόμενο μέλος της οικογένειας)", 15ετούς διάρκειας"

και με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου, για την αγορά ή την κατασκευή

κατοικίας, σε οικόπεδο ιδιόκτητο ή παραχωρούμενο από το Ίδρυμα. Το επιτόκιο του

εν λόγω δανείου είναι ίσο με εκείνο των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου 12μηνης

διάρκειας (ΠΡOσαUΞΗμένo κατά 2,2%) και παρέχεται η δυνατότητα εmδότησής του 37,

εξ' ολοκλήρου ή κατά ένα ορισμένο ποσοστό, ανάλογα με τη ζώνη στην οποία

βρίσκεταιη προς ανέγερσηή αγορά κατοικία.

Aναλυnκάτερα,σnς περιπτώσεις στεγασnκήςαποκατάστασηςστη Ζώνη Α", το

30% του συνoλικnύ ύψους του δανείου θεωρείται άμεση κραηκή αρωΥή και

καταβάλλεται από τον Προϋπολογισμό Δημόσιων Επενδύσεων, ενώ για το υπόλοιπο

70% επιδοτείται το επιτόκιο κατά 100%19. τη διαχείριση των δανείων για τη Ζώνη Α

αναλαμβάνει το ΕΙΥΑΑΠΟΕ, το οποίο εντάσσε~ πλtoν, στο πρόγραμμα της

αυτοστέγασης και τους εκτός προγράμματος ομογενείς της αντίστοιχης γεωγραφικής

περιοχής. Αντίστοιχα, το επιτόκιο επιδοτείται κατά 80% για την κατασκευή ή αγορά

κατοικίας στη Ζώνη Β, κατά 60% για τη Ζώνη Γ και κατά 40% για τη Ζώνη Δ90 .

Εmπρόσθετα, προβλέπεται η χορήγηση της κραnκής αρωγής και στην περίπτωση της

Ζώνης Β (ΕΙΥΑΑΠΟΕ, 2000: Ι Ι - Ι 2, 24-26).

Να σημε""θε~ όn σε κάθε περίπτωση, για Ι 5 χρόνια από τη λήψη της πρώτης

δόσης του δανείου, το ακίνητο πρέπει να χρησιμοποιείται από τον ομογενή

αποκλεισηκά για ιδιοκατοίκηση και να μη μισθωθεί σε τρίτους, διαφoρετι1Cά το

15 Να σημειωθεΙ ότι με κοινή απόφαση των Υπouργών Εσωτερικών, Δημόσως Διοίκησης &
Αποκέντρωσης και Εθνικής Οικονομίας, το ποσό τou χορηγούμενου δανείου αuξήθηκε κατά 3,5 εκ.

δρχ., ανερχόμενο έτσι σε 15 εκ. δρχ. Η ρ6θμιση αuτή αφορά και σε ομσΥενείς ποu ΈXouv ήδη αιτηθεί

και τους έχει εγκριθεί η χορήγηση δανείou, οι οποίοι και δικαιOUνται το ΣUμπληρωμαΤΙKό ποσό

αναδρομικά (με εξαίρεση όσους ΈXOUv ήδη αγοράσει ή κατασKΕUΆσει κάποω κατοικία, η αξία της

οποίας δεν uπερβαίνει το αρχικό ποσό των 1 Ι εκ. δρχ.) (Παπαδοπούλου, 200 Ι).

16 Η εξόφληση ΠραΥματοποιεπαι σε ισόποσες 6μηνιαίες ή ετήσιες toιcOXPεoλutUCΈς δόσεις, η πρώτη εκ

των οποίων καταβάλλεται το αργότερο 24 μήνες μετά την U1α/"fραφή της δανειακής σύμβασης. Σε

περίπτωση μη εξόφλησης περισσόtερων εκ των 5 ληξuι::ρόθεσμων εξαμηνωίων δόσεων, η επιδότηση

δωκόπτεται οριστικά (ErvΑΑΠΟΕ,2000: 14-15).
• 7 Με εmβάρuνση τou λσΥαρωσμΟΟ τou Ν. 12811975, ποο δημΙΟΟρΥείται Wfό παρακράτηση επί των

χορηΥήσεων των Πιστωτικών Ιδρuμάτων (ΕΙΥΑΑΠΟΕ, 2000:11).
.. ΚΥΑ 35395/657/14.10.1999
19 Η ρύθμιση αuτή προβλέφθηκε Ύια 4.000 δάνεια maximwπ, αριθμός Jtou ανήλθε, με μεταγενέστερη

ΥπouρΥική Απόφαση, στις 5.000.
90 Για maximum 2.500, 15.000 και 2.500 δάνεια, αντίστοιχα (ΕΙΥΑΑΠΟΕ, 2000: 11).
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δάνειο επιστρέφεται στο σύνολό του, εντόκως. Επίσης, για την περίπτωση της

ιcατασιcευής ιcατoικίας σε OΙΙCόπεδo παραχωρούμενο από το ΕΙΥΑΑΠΟΕ, απαιτείται η

χορήγηση βεβαίωσης από το Ίδρυμα όπ αυτό έχει παραχωρηθεί στον ομογενή ιcατά

χρήση Kα~ μετά την παρέλευση 20 ετών, θα παραχωρηθεί κατά πλήρη κυριότητα

(ΕΙΥΑΑΠΟΕ, 2000: 25).

Σε ιcάθε περίπτωση, πάντως. η διαδιιcασία της δανειοδότησης αιcoλoυθεί τα

στάδια που περιγράφονται ακολούθως (ΕΙΥΑΑΠΟΕ, 2000: 28-30):

1. Υποβολή αιτήσεων οτα γραφεία του ΕΙΥΑΑΠΟΕ και αποστολή τους στη

Διε6θuνση Αποκατάστασης Παλιννοστούντων.

2. oμιιc6ς έ'λεrx.oς της ιδιότητας των υποψήφιων διιcαιoύχων δανειοληπτών ως

Ελλήνων παλιννοστειοάντων ομογενών από την τέως Σοβιετική Ένωση (με

πρωτοβουλία του lδρύματος, στην περίπτωση κατασκευής ιcατoικίας σε

ακίνητο της ιδιοκτηοίας του, ή της Τράπεζας, <mς υπόλοιπες περιπτώσεις).

3. Τεχνικός έλΕ;Υχος των προς αγορά ή κατασκευή κατοικιών (από τη Διεύθυνση

Aπoιcατάστασης σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία) και σύνταξη των

αντίστοιχων Εκθέσεων Τεχνιιcoύ Ελέγχου.

4. Επεξεργασία των αιτήσεων, με βάση τα δεδομένα της oιιcoγένειας του

υποψήφιου δικαιούχου ομογενή ιcαι την ΈΙCθεση Τεχνιιcoύ ΕλέΎχου, ιcαι

χορήγηση «Μοναδικής Βεβοίωσης» προς την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.

5. Χορήγηση πρoιcαταβoλή ς9ι, ύψους 35% του συνολικού ποσού του δανείου.

6. Παρακολούθηση της πορείας των εργασιών και σύνταξη Έκθεσης Προόδου

Εργασιών από την Τεχνική Υπηρεσία του Ιδρύματος - χορήγηση

βεβαιώσεων για τις τμημαπκές καταβολές.

7. Χορήγηση της δεύτερης τμημαπκής καταβολής (35% του συνολικούποσού).

8. Συγιcέντpωση ιcαι έλF..γχoς των διιcαιoλoγηπιcών για τη χορήγηση της τρίτης

τμηματικής ιcαταβoλής -που ανπστοιχεί στο ποσό τ/ς ιcρατικής αρωγής- και

υποβολή τους στην Περιφέρεια.

9. Χορήγηση της ιcραπιcΉς αρω-Υής (30% του συνoλιιcoύ ποσού).

91 Στην περίπτωση δανειοδότησης τια την ayoρά έτοιμης ιcατoικίας. το ποσότou oo.νείou ιcαταβάλλεται
εφάπαξ, με την υΠσΥραφή της δανειακής συμβασης.
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Συνοψίζοντας, λοιπόν, οι εναλλακτικές προτάσεις που παρέχει το κράτος, μέσω

του ΕΙΥΑΑΠΟΕ, για τη στεγαστική αποκατάσταση των παλιwοστούντων ομογενών

είναι οι ακόλουθες:

• Ζώνη Α: α) οικόπεδο92 , σχέδια, μελέτες και οικοδομική άδεια δωρεάν, β)

εξασφάλιση άτοκου δανείου, διάρκειας 15 ετών και με περίοδο χάριτος 2 ετών,

για την αγορά έτοιμης κατοικίας ή την κατασκευή από τους ίδιους, γ) κρατική

αρωγή με δωρεάν παροχή του δανείου σε ποσοστό 30% και δ) επιδότηση ενοικίου

μέχρι την περάτωση της κατασκευής της κατοικίας.

• Ζώνη Β: α) κρατική αρωγή σε ποσοστό 30% και β) επιδότηση επιτοκίου κατά

80%.

• Ζώνη r : Επιδότηση επιτοκίου κατά 60%.

• Ζώνη Δ : Επιδότηση επιτοκίου κατά 40%.

Κλείνοντας και επιχειρώντας μια συνολική θεώρηση της θεσμικής πλαισίωσης

της πολιτικής της αυτοστέγασης, είναι σκόπιμο να σταθεί κανείς σε ορισμένα

σημαντικά σημεία της φιλοσοφίας του αντίστοιχου νομοθετήματος. Πρωταρχικά,

διαφαίνεται, ως συνειδητή πολιτική επιλογή και αειπαγής αρχή, η ενθάρρυνση της

εγκατάστασης των ομογενών στις, χρήζουσες δημογραφικής και οικονομικής

ενίσχυσης, παραμεθόριες περιοχές και περιοχές των νησιωτικών συμπλεγμάτων. Με

την κλιμάκωση των προϋποθέσεων και των κριτηρίων για τη λήψη των οιωνδήποτε

κρατικών ενισχύσεων, σε συνάρτηση με τις ad hoc καθορισθείσες γεωγραφικές

ζώνες, κατευθύνεται η χωροθέτηση των πληθυσμών των νεοπροσφύγων σε

απαξιωμένες, πληθυσμιακά και παραγωγικά, περιοχές, που πρέπει να ενισχυθούν με

νέες πληθυσμιακές ομάδες, με στόχο την ανασύνταξη του παραγωγικού ιστού τους

και την ενίσχυση του τοπικού δυναμικού τους. Ταυτόχρονα, όμως, θα ήταν

ακυρολεξία να ειπωθεί ότι αγνοείται και η πραγματικότητα της ύπαρξης πολλών

χιλιάδων παλιwοστούντων ομογενών που, αναζητώντας εργασία, εγκαταστάθηκαν σε

διαφορετικές περιοχές, που τους έδιναν αυτή τη δυνατότητα. Στη βάση, λοιπόν, της

αλυσιτέλειας μιας πολιτικής που δεν θα ελάμβανε υπόψη αυτό το σημαντικό ποσοστό

των προσφύγων, προβλέπεται η παροχή σχετικών ενισχύσεων, κλιμακούμενων πάντα,

για τη στεγαστική αποκατάσταση και των τελευταίων.

92 Να διευκρινιστεί ότι το ΕΙΥΑΑΠΟΕ αναλαμβάνει τη δωρεάν παραχώρηση οικοπέδων σε

δικαιούχους ομογενείς, με την προtlπόθεση ότι είναι ενταγμένοι στο πρόγραμμα στεγαστικής

αποκατάστασης του Ιδρύματος.
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Σημαντική, ως πολιτική επιλογή, είναι επίσης, σε ό,τι αφορά στη διαδικασία της

δανειοδότ/σης, η πρόβλεψη παροχής της εΥΥύησης του ΕλληνΙΚΟύ Δημοσίου, καθώς,

στη βάση της έλλειψης μόνιμης εργασίας στη συντριπτική πλειοψηφία των ομογενών

και τ/ς συνεπακόλουθης αδυναμίας αποπληρωμής του δανείου, οι τράπεζες

εκφράζουν ισχυρές επιφυλάξεις ως προς τη δανειοδότηση των νεοπροσφύγων.

Σε ένα δεύτερο επίπεδο τέλος. αποτελεί, αναντίρρητα, σημανηκή τομή η

θεσμοθέτηση της αποκεντρωμένης αVΠμετώπισης του ζητήματος της στεγαστικής

αποκατάστασης των παλιwοστούντων, μέσα από τις Περιφέρειες, τις ομαρχίες και

την Τοmκή Αυτοδιοίκηση. Πιο συΎ1CEΙCΡιμένα, αποκεντρώνονται οι αρμοδιότ/τες από

το Υπουργείο Εξωτερικών, σε ότι αφορά στο εσωτερικό, στο Υπουργείο Εσωτερικών,

Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης και εκείθεν στις Περιφέρειες, ru; Νομαρχ,ίες

και τους Οργανισμούς Τοmκής Αυτοδιοίκησης. Πρόκειται για την είσοδο σε μία νέα

φάση στο θέμα της προσφυγικής αποκατάστασης, όπου υπεισέρχεται όλη η δομή του

ελληνικού κράτους καθώς και η Τοπική Αυτοδιοίκηση, με στόχο την επιτυχέστερη

αντιμετώmση του προβλήματος, σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο, όπου όλJJ. τα

θέματα ρυθμίζονταν από ένα φορέα, το ΕΙΥΑΑΠΟΕ, το οποίο και συγκέντρωνε το

σύνολο των αρμοδιοτ/των.

2.4.2.2 Η πορεία της εφαρμογής και το προϊόν του συστήματος της αυτοστέγασης

Στην προσπάθεια μιας διεξοδικής εξέτασης τ/ς εφαρμογής τ/ς αυτοστέγασης",

κρίνεται, κατ' αρχήν, σκόmμο να αναφερθούν συνοπτικά τα βασικά στάδια της εν

λόγω διαδικασίας (στην περίπτωση κατασκευής κατοικίας σε οικόπεδο

παραχωρούμενο από το ΕΙΥΑΑΩΟΕ), τα οποία συνίστανται στα ακόλουθα

(Λασκαράκης, 2002):

9) Σκόπιμο είναι να επισημανθείκαι η συμβολή τ/ς ΓενtΙCής ΓραμματεiαςΠαλιwoσΤOύντωνΟμογενών

στη διαδtΙCασία της αuτoστέyασης.με τις εξής συμπληρωματtΙCέςδράσεις: α) Πληρωμή τ/ζ αξίας των

ΟtΙCοΟΟμικών υλικών Υια τ/ Ζώνη Α, β) έκδοση βεβαιώσεων για ωι:αλλayή 50% από το (ΚΑ, γ)

δημιουΡΥία φακέλου μελετών κατασκευής κατοtιCιών, δ) δημιουρΥία Τράn:εζας Πληροφοριών Υια

διαθέσιμα οικόπεδα σε κάθε Νομό και ε) αγορά ιδιωτικής τ/ς με χρηματοδότηση του ΥπουρΥεωυ

Μακεδονίας ~ Θράκης και Υπουργείου Εθνικής ΟtΙCονομίας (Γενι),:ή Γραμματεία Παλιννοστούντων

ΟμσΥενών, 2000β: Ι Ι).
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1. Αξιολόγηση της έκτασης της γης που βρίσκεται στην ιδιοκτησία του

ΕΙΥΑΑΠΟΕ - Παράλληλος εντοmσμάς περιοχών κατάλληλων για την

εγκατάσταση παλιννοστούντων ομογενών και εξασφάλιση γης, για την

κάλυψη των πρόσθετων αναγκών.

2. Πολεοδόμηση των περιοχών αυτοστΈΥασης από τον στΑ, με κριτήρια το

μέΥεθάς τους, την προβλεπόμενη πυκνότητά τους, τη γειτνίαση με πόλη ή

χωριό και το χαρακτήρα του οικισμού (αστικό, γεωργικό, αλιευτικό,

κτηνΟΤΡοφικό)- Έγκριση του τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου- Πράξη

εφαρμογής.

3. Κατασκευή των έργων υποδομής, με ευθύνη του στΑ και με χρηματοδότηση

από την Περιφέρεια.

4. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αγορά OΙKoπέδoυ~ Υποβολή

αιτήσεων από τους ομογενείς94_ Ανάδειξη των δικαιούχων (ανάλογα με το

χρόνο παραμονής στην Ελ/άδα, τον αριθμό των μελών της οικογένειας και το

βαθμό εντoπιόtητας)95 - Παραχώρηση των οικοπέδων στους τελευταίους,

μετά από κλήρωση.

5. Έκδοση οικοδομικής άδειας ατελώς, με ευθύνη του ΕΙΥΑΑΠΟΕ

6. Ανέγερση της κατοικίας με ευθύνη του ομογενή - Παράλληλη χορήγηση των

δόσεων του δανείου και της κρατικής αρωγής, ανάλογα με την πρόοδο των

εργασιών.

Πρωταρχικά, σε ό,τι αφορά στις απαιτούμενες οικοπεδικές εκτάσεις για την

υλοποίηση της πολιτικής της αυτοοτΈΥασης, το ΕΙΥΑΑΠΟΕ έχει, κατ' αρχήν, στη

ιδιοκτησία του οικιστική γη στις Ζώνες Ενεργού Πολεοδομίας Ξάνθης και

,. Δίνεται η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων και σε oμσyενεiς που, ήδη, τους έχει παραχωρηθεί

κατοικ!α από το Ίδρυμα ή έχουν κριθεί δικαιούχοι οικοπέδου σε άλλη περιοχή καΙ, εφόσον οι αιτήσεις

τους εξετασθοίΙν εξ' αρχής (τα minimum απαΙΤOίIΜΕVα μόρια Υια την αVΆocιξη ενός υποψηφίου ως

δΙKαΙOUχOυ οικοπέδου διαφoΡOΠoιoύvrαι ανά περιorή, ανάλοΥα με τη yεωyραφιΙCΉ θέση -απόσταση

από αστικό κέντρο, βασικό οδικό άξονα κλπ.- και τη εκδηλωθείσα ζήτηση Υια την περιοχή αυτή) και

"fIθoUV εκ νέου δΙKαιOUχOI, παραιτούvrαι από τα πpoyεvέστερα δucαιώματά τους (Μπακόλας, 2002).
9 Στην περίπτωση της ιεπ Κομοτηνής -όπου, λόΥω υπερκάλυψης των ανayκών των ενπryμένων στο

πΡόΥραμμα του εΙΥΑΑποε ομσΥενών με τα unΆΡXovra οικόπεδα, απεφασίσθη η χορήΥηση

οικοπέδων και σε ομοΥενείς εκτός ΠροΥράμματος- ελλείψει των σχετικών στοιχείων εκ μέρους του

Ιδρύματος, ως κριτήριο μοριοδότησης χΡησψοποιήθηκε η ημερομηνία εΥΥΡαφης στα δημοτολόΥια

(Μπακόλας, 2002).
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Κομοτηνής, που, όπως έχει προλεχθεί, είχε αγοραστεί από την ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ Α.Ε."

(Κρητικός, 1996: 30). Επιπρόσθετα, 11.500 στρ. οικιστικής γης, που ανήκουν σε ένα

σύνολο 67 εντοπισμένων σικοπεδικών εκτάσεων σε όλη τη χώρα, παραχωρούνται

από την Κτημαπκή Εταψεία Δημοσίου (ΚΕΔ) στο ΕΙΥΑΑΠΟΕ", ενώ, παρόλληλο.,

έχουν αγοραστεί εκτάσεις από το Υπουργείο Εξωτερικών και μεταβιβαστεί στο

Ίδρυμα" (Τα Νέα, 1999). Πέρα από τα προλεχθέντα, το ΕΙΥΑΑΠΟΕ έρχεται σε

επαφή με ης δημοπκές αρχές για την εξέταση της ύπαρξης κατάλληλων δημοπκών

εκτάσεων και τη μεταβίβασή τους σ' αυτό, για τη στεγαστική αποκατάσταση των

παλιwοστούντων, ενώ, σuyχpόνως, προχωρεί σε δημόσιες προκηρύξεις αγοράς

ιδιωπκών οικοπέδων, με χρηματοδότηση της Περιφέρειας (ΕΙΥΑΑΠΟΕ, 2002, 2).

Έτσι, μετά την απόκτηση οικισπκής γης, με τους τρόπους που περιγράφησαν

ΠΡΟηΥούμενα, και την πολεοδόμησή της -όπου αυτό είναι αναγκαίο- ακολουθεί η

διανομή των σικοπεδικών εκτάσεων στους δικαιούχους παλιwοστούντες ομογενείς

(σε αντίθεση με όσα προβλέπονται από το θεωρηπκό διάγραμμα των σταδίων του

συστήματος της αυτοστΈΥασης, που αρχικά παρατέθηκε, η διανομή προηγείται της

υλοποίησης των απαραίτητων έργων υποδομής, για λόγους που θα αναλυθούν

διεξοδικότερα παρακάτω). Ο συνολικός αριθμός των οικοπέδων που έχουν

διανεμηθεί στην Αν. Μακεδονία και τ/ Θράκη, στα πλαίσια του προγράμματος

αυτοστέγασης του ΕΙΥΑΑΠΟΕ, ανέρχεται σε 1.438 (161 εξ' αυτών, ήτοι ποσοστό

11 % του συνόλου, παραχωρήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους 2001), ενώ πρόκειται

να διατεθούν και άλλα 265, μετά τ/ν ολοκλήρωση των πολεοδομήσεων (Πανοηλίας,

2002). Η γεωγραφική κατανομή των προρρηθέντων οικοπέδων φαίνεται στους

πίνακες της επόμενης σελίδας.

9fi ΣυνOλιΙCΉς έκτασης 550 στρ. (180 στρ. στη ΖΕΠ Ξάνθης και 370 στρ. στη ΖΕΠ Κομοτηνής)

"Ήδη, έχουν μεταβιβαστείστο Ίδρuμα 671 στρ. στο Ν. Ξάνθης και 300 στρ. στσ Ν. Φλώρινας
9'1 Έχ.ουν μεταβιβαστεί στο Ίδρuμα 395 στρ. στο Ν. Ροδόπης και Ι59 στρ. στο Ν. Ξάνθης (Τα Νέα.,

1999). Επι:ιι:λέον, txouv ήδη πολεοδομηθεί και διανεμηθεί 200 στρ. στην Παλαyiα του Ν. Έβρου, ενώ

uπάρx.ouv και 194 οικόπεδα στο Ν. Κοζάνης., εκ των οποίων τα 160 έχουν ήδη διανεμηθεί (Πανοηλ(ας.

2002). Επιπρόσθετα, ωtό έρευνα που διενήΡΥησε το ΥπουΡΥείο MαKεδoviας - Θράκης, έχουν

εντοπιστεί 900 κατοικ{ες που είναι δυνατό να αξιοποιηθούν Υια τη στεyαστucή α/tOKατάσταση των

ομογενών, μέσω της δανειοδότησηςΥια την αΥΟΡά έτοιμης κατοικίας(Θρακική ΑΥΟΡά, 200 Ι).
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Πίνακας Β 2.12: Γεωγραφική κατανομή των διανεμηθέντων οικοπέδων

για το πρόγραμμα της αυτοστέγασης (έως 31.12.2001)

Πηγη. Πανοηλιας, 2002.

Νομός Περιοχή Αριθμός οικοπέδων

Έβρος Φέρες 18

" Ελληνοχώρι 5

" Άνθεια 10

" Αγνάντια 3

" Νίψα 2

" Παλαγία (Αλεξανδρούπολη) 305

Ροδόπη Κομοτηνή (ΖΕΠ) 700

Ξάνθη Ξάνθη (ΖΕΠ) 285

" ΕύμοιΡο 46

" Μαγικό 18

" Μάνδρα 2

" Γενισέα 20

" Βαφέικα 12

" Κομνηνά 4

Καβάλα Ζvyός 10

Σύνολο 1438
.

Πίνακας Β 2.13: Γεωγραφική κατανομή των προς διανομή οικοπέδων για το

Πηγη: ΕΙΥΑΑΠΟΕ, 2002: 21

π ια της αυτοστέγασηι:;

Νομός Περιοχή Αριθμός οικοπέδων

Ροδόπη Σάπες 50

" Ίασμος 15

Ξάνθη Γενισέα 100

Καβάλα Ζυγός 100

Σύνολο 265
,

Η επόμενη φάση, η κατασκευή, δηλαδή, των απαιτούμενων έργων υποδομής

(ύδρευση, αποχέτευση, ηλεκτροδότηση και εσωτερική οδοποιία), η οποία θεωρητικά

και λογικά θα έπρεπε, αλλά, ως προελέχθη, δεν προηγείται της διανομής των
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οικοπέδων και της ανέγερσης των κατοικιών, συνιστά ένα σημείο του συστήματος

της αυτοστέΥασης, για το οποίο η αποτελεσματικότητα της σχετικής πολιτικής έχει

δεχθεί, πανταχόθεν, δριμύτατη και συνεχή κριτική. Όπως έχει προαναφερθεί, η

εκπόνηση των απαραίτητων τεχνικών μελετών και η υλοποίηση των έργων γίνεται

από την τεχνική υπηρεσία του σΤΑ, αφού εξασφαλισθεί η χρηματοδότηση (l..ό την

Περιφέρεια' ωστόσο, σπι συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων εντοπίζονται

σημανnκές καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση των σχετικών μελετών, δεν έχουν

υποβληθεί τεχνικά δελτία κα\, το σημαντικότερο όΜ»ν, δεν έχουν εξασφαλιστεί οι

απαιτούμενες mστώσεις από την Περιφέρεια. Να σημειωθεί ότι ο Γενικός

Γραμματέας της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας - Θράκης, επισημαίνοντας το υψηλό

κόστος των έργων και την έλ/ειψη επαρκών πόρων εκ μέρους της Περιφέρειας,

αναφέρει σε δήλωσή του την εξασφάλιση της συγχρηματοδότησης των εν λόγω

έργων από το Γ' ΚΠΣ (οπότε θα πρέπει να εντοπιστούν τα προγράμματα και τα

αντίστοιχα μέτρα, στα οποία αυτά θα ενταχθούν), το Ταμείο Συνοχής και Εθνικούς

Πόρους (Θρακική Αγορά, 2001). Μολαταύτα, οι mστώσεις, πλην μεμονωμένων και

μερικών εξαιρέσεων, εξακολουθούν να εκλείπουν, και, κατά συνέπεια, σε καμία εκ

των περιοχών ανέγερσης των κατοικιών δεν έχει ξεκινήσει (με την ΈWOια της

δημοπράτησης και της ανάδειξης μειοδότριας εταιρείας) η κατασκευή των έργων

υποδομής' ωστόσο, κατά ένα οξύμωρο σχήμα, οι ομογενείς έχουν αρχίσει, υπό την

πίεση των στεγαστικών αναγκών, την κατασκευή των κατοικιών τους, χωρίς να

γνωρίζουν με ακρίβεια από πού ξεκινά και που τελειώνει η ιδιοκτησία τους, αφού δεν

έχουν χαραχθεί οι οδοί εντός των οικισμών. σ χρόνος περνά, οι κατοικίες, σταδιακά,

ολοκληρώνονται και είναι αμφίλεκτο εάν και υπό ποίες συνθήκες θα κατοικηθούν,

την ίδια στιγμή που οι ομογενείς καλούνται, πλέον, να εξοφλήσουν τις πρώτες δόσεις

των δανείων που έχουν συνάψει και, ταυτόχρονα, βαρύνονται με το συμπληρωματικό

ποσό του ενοικίου (πέραν του επιδοτούμενου από το Ίδρυμα ποσού), για τις

μισθωμένες κατοικίες, στις οποίες διαμένουν επί του παρόντος.

Ενδεικτικά, μπορούν να αναφερθούν τα παραδείγματα των ΙΕΠ Κομοτηνής και

Ξάνθης και της Παλαγίας του Νομού Έβρου. Στην Κομοτηνή οι σχετικές μελέτες

έχουν εκπονηθεί και έχει εξασφαλιστεί πίστωση 1,5 δισ. δρχ. από την Περιφέρεια

(όταν το συνολικό κόστος των έργων εκτιμάται στο ύψος 6 δισ. δρχ.), χωρίς όμως να

έχουν δημοπρατηθεί τα έργα, ενώ στην Ξάνθη οι απαιτούμενες μελέτες δεν έχουν καν

ολοκληιχοθεί, τ/ στιγμή που έχει ήδη ανεΥερθεί το μεγαλύτερο μέρος των κατοικιών

(Θρακική Αγορά, 2001). Στην Παλαγία, τέλος, οι αντίστοιχες μελέτες μόλις
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πρόσφατα ολοκληρώθηκαν, αλλά δεν έχουν δημοπρατηθεί τα σχετικά έργα,

ελλείψει moτώoEωV (Πανταζίδης, 2001).

Οι υποδομές στη Ζεπ Κομστηνής

(Πηγή: Πρoσωπιιcό αρχείο)

Πάντως, οι αναμφίβολες ολιγωρίες και καθυστερήσεις στη διευθέτηση των

οικιστικών εκτάσεων δεν αναιρούν την πραγματικότητα των VΠαρκτών στεΥαστικών

πιέσεων καΙ, κατά συνέπεια, ΟΙ κατοικίες ανεγείρονται και η αυτοστέγαση προχωρεί.

Eτσ~ έχουν ήδη εKδoθε~ συνολικά, περί τις 1.000 οικοδομικές άδειες (Λασκαράκης,

2002), ενώ ενδεικτικό είναι ότι στις Ζώνες Ενεργού Πολεοδομίας της Ξάνθης και της

Κομοτηνής ήδη κατασκευάζονται κατοικίες σε 500 οικόπεδα (εξ' ενός συνόλου 985

οικοπέδων), αριθμός που αvrιστoιχεί σε ποσοστό 51 % των δυvητιxά ανεγεφόμενων

κατοικιών και 'Καταδεικνύει την ανοδική, αλλά και επίφοβη, πορεία της

αυτοστέγασης (Πανοηλίας, 2002).

Άλλωστε, η πραγματιιcότητα των αριθμών, όπως ΑvτΉ διαμορφώνεται από την

πορεία των χoρηΎi!σεων στεΥαστικών δανείων, έρχεται να επαληθεύσεΙ, για μία

ακόμη φορά, όσα προαναφέρθηκαν. Όπως φαίνεται από τους πίναιcες που

ακολουθούν', έχουν συνολ>κά χορηγηθεί 2.069 βεβαιώσεις δονειοδότησης, από ένα

, ftJ.ό τους χΙνωα:ς διαφαίνεται, μεταξ1ί των όJJ.ων, η σαφής xρoriμηση της δανειοδόπ]σης 1'σ αΥορό
έτοιμης κατοικίας. ως σuνb:εια, ενδεχομέ\-ω;. του άμεσου xαραιcrήpα τηι;~ αuτήι;. Ωστόσο. εδώ

U1tεΙΣΈΡXΕΤΑΙ το ζήτημα της εχόρκειας του δανείου, ιcαθώς, σης xερισσόtερες χεριχτώσεις. η

χρορρηθείσα λύση mι:αιτε{ ΠJV ιcαταβoλή ΣUΜΧΛηρωμαnlCO'6 χρηματικού χοσού ΕΚ μέρους των

oμoyενώv. Αντίθετα, η ειnλoyή της δανειοδότησης Υια την καταmcεuή μιCΙΙ; kατotιdας 120 Τ.μ.,
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σύνολο 5.000 εγκεκριμένων με ΚΥΑ στεγαστικών δανείων για τη Ζώνη Α, ποσοστό

που προσεγγίζει το 50%, ενώ 1.006 οικογένειες (δηλαδή, και πάλι, περίπου το 50%

του συνόλου των οικογενειών που έτυχαν δανειοδότησης) έχουν λάβει και την τρίτη

τμηματική καταβολή (δωρεάν κρατική αρωγή), έστω και αν πρόκειται, στην

πλειοψηφία τους, για οικογένειες που προέβησαν στην αγορά έτοιμης κατοικίας.

Παράλληλα, σε σημαντικό αριθμό οικογενειών, που δανειοδοτήθηκαν για την

κατασκευή κατοικίας, έχει χορηγηθεί και η δεύτερη δόση του δανείου, γεγονός που

υποδεικνύει ότι έχει σημειωθεί αξιόλογη πρόοδος στην υλοποίηση των έργων

κατασκευής, σε ένα σημαντικό ποσοστό εκ των κατοικιών.

Ενδεικτικό, άλλωστε, της ταχείας και ανιούσας πορείας της αυτοστέγασης είναι

και το γεγονός ότι περισσότερες από τις μισές βεβαιώσεις (1218) χορηγήθηκαν εντός

του έτους 2001 (υπολογίζεται μια αύξηση της τάξης του 43% στη χορήγηση

βεβαιώσεων δανειοδότησης), καθώς και ότι τα 711, από το σύνολο των 1.006

καταβληθέντων ποσών κρατικής αρωγής, χορηγήθηκαν κατά τον ίδιο χρόνο

(Πανοηλίας, 2002). Η σημαντική αύξηση σε δείκτες που αναφέρονται στα στάδια της

δανειοδότησης και στη μετάβαση από το ένα στο άλλο, μέσα στα δύο μόλις χρόνια

εφαρμογής της πολιτικής της αυτοστέγασης, αποδεικνύει, γενικότερα, τη δυνατότητα

ταχύτερης παραγωγής αποτελέσματος, που ενυπάρχει στη συγκεκριμένη πολιτική,

χωρίς, ωστόσο, να εγγυάται την τελική ολοκλήρωση των κατασκευών και την

κατοίκηση των οικημάτων, πράγμα που συνιστά και την επιδιωκόμενη οριστική

αποκατάσταση.

Πίνακας Β 2.14: Χορηγούμενα δάνεια σε ενταγμένους στο πρόγραμμα του

ΕΙΥΑΑΠΟΕ παλιννοστούντες ομογενείς

Πηγη. Πανοηλιας, 2002 και ιδια επεξεργασια

Αιτήσεις Βεβαιώσεις Β' Δόση Κρατική

αρωγή

Ι 2 3 Ι 2 3 Ι 2 3 Ι 2 3

Έως31.12.01 960 66 629 753 58 510 589 39 337 529 19 71

Σύνολο 1655 1321 965 619
.

δεδομένων των παρεχόμενων δΙΕUKOλύνσεων (δωρεάν παροχή οικοπέδου, ατελής έκδοση οικοδομικής

άδειας, έκπτωση 50% από το ΙΚΑ), παραμένει εντός των οικονομικών περιθωρίων που ορίζει το ύψος

του δανείου (Λασκαράκης, 2002). Μάλιστα, υπάρχουν παραδείγματα ολοκληρωμένων KatOtt\tiliv
120τ.μ., που έχουν παραδοθεί στη ΖΕΠ της Ξάνθης, με κόστος 12,5 εκ. δρχ. (Μπακόλας, 2002).
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Πίνακας Β 2.15: XOPτrYoύμενα δάνεια σε παλιwοστούντες ομογενείς μη ενταγμένους

στο πρόγραμμα του ΕΙΥΑΑΠΟΕ

Πηγη: Πανοηλιας, 2002 και ιδια επεξεΡγασια

Αιτήσεις Βεβαιώσεις Β' Δόση Κρατική

αρωγή

Ι 2 3 ι 2 3 Ι 2 3 Ι 2 3

Έως31.12.01 781 318 Ο 594 154 Ο 523 109 Ο 352 35 Ο

Σύνολο 1099 748 632 387

· . .

Πίνακας Β 2.16: Σύνολο XOPτrYoύμενων δανείων σε παλιwoστούντες ομογενείς

Πηγη : Πανοηλιας. 2002 και ιδια επεξεργασια

Αιτήσεις Βεβαιώσεις Β' Δόση Κρατική

αρωγή

Ι 2 3 ι 2 3 ι 2 3 Ι 2 3

·Εως31.12.01 1741 384 629 1347 212 510 1112 148 337 88 ι 54 71

Σύνολο 2754 2069 1597 1006

· .

1: Αγορά κατοικιών

2: Κτίσιμο σε ιδιόκτητο οικόπεδο

3: Κτίσιμο σε οικόπεδο του ΕΙΥΑΑΠΟΕ

Πίνακας Β 2.17: Γεωγραφική κατανομή συνολικά χορηγούμενων δανείων

(βεβαιώσεις) ανά νομό Αν. Μακεδονίας - Θράκης

Πηγη: Πανοηλιας, 2002 και ιδια επεξεΡγασια

Νομός Βεβαιώσεις

Δράμας 492

Καβάλας 258

ΞάνΟης 556

Ροδόπης 450

·ΕβΡου 313

Σύνολο 2.069

·

Πράγματι, η επίτευξη ποσοτικά σημαντικού αποτελέσματος σε βραΧύ χρονικό

διάστημα επαληθεύεται και από το γεγονός ότι, ως φαίνεται και στον πίνακα που

ακολουθεί, σ' αυτή τ/ σύντομη τρίτ/ περίοδο του στεγαστικού προγράμματος του
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Ιδρύματος (2000-2001), ήδη, απεκαταστάθησανπλήρως 810 οικογένειες, οι οποίες

δανειοδοτήθηκαν και προέβησαν στην αγορά έτοιμης κατοικίας, αριθμός που

αντιστοιχεί σε ένα σαφώς όχι ευκαταφρόνητο ποσοστό, περίπου 71 %, όσων έχουν

αποκατασταθεί στεγαστικά σε κατοικίες παραχωρημένες από το Ίδρυμα.

Πίνακας Β 2,18: Αποτελέσματα σΤεΥαστικού προγράμματος ΕΙΥΑΑΠΟΕ (2000
2001)

Στάδιο αποκατάστασης Οικογένειες

Παραχωρημένεςκατοικίες 1.137

Κατοικίες αγορασμένες με στεγαστικό δάνειο 810

Σε διαδικασία αποκατάστασης, μετά από δανειοδότηση 496

Ενοικιαζόμενεςκατοικίες 3.506

ΟικισμοίΥποδοχής 272

Κέντρα φιλοξενίας 4

Σύνολο 6.225

Πηγη. ΕΙΥΑΑΠΟΕ, 2002. 22 και ιδια επεξεργαmα.

Εξάλλου, ανεξάρτητα από την ποσοτική επαλήθευση της αποτελεσματικότητας

της πολιτικής της αυτοστέγασης. τουλάχιστον σε ό,τι αφορά στην ταχυπορία της ως

μεθόδου, η αποδοτικότητά της και η σκοmμότητα της εφαρμογής της υπογραμμίζεται

και από μία σειρά άλλων, ποιοτικότερων παραμέτρων.

Μέσα από ένα σύστημα όπως η αυτοστέγαση, παύει, πρωταρχικά, να θωπεύεται η

νοοτροπία της παθητικής αναμονής για την παραχώρηση μιας δωρεάν κατοικίας, από

τη στιγμή που ο ομογενής περνά, τοις πράγμασι πλέον, στην ενεργητική

δραστηριοποίηση για την απόκτησή της. Κατ' αρχήν, η κατοικία ανεγείρεται

αποκλειστικά με δική του ευθύνη και με προσωπική του πρωτοβουλία γίνονται οι

απαιτούμενες επαφές με τον ιδιωτικό τομέα, για την επιλογή του εργολάβου και του

επιβλέποντα μηχανικού. Κατά συνέπεια, ο νεοπρόσφυγας έχει, αφενός, τη

δυνατότητα να αποφασίσει ο ίδιος για το «πώς θα είναι» (αναφορικά με τεχνικές,

λειτουργικές και μορφολΟ'Υικές παραμέτρους) το σπίτι στο οποίο θα κατοικήσει, σε

αντίθεση με ό,τι μέχρι πρότινος συνέβαινε, όταν καλούνταν να διαμείνει σε μια

κατοικία που δεν είχε επιλέξει ο ίδιος- α'λ/.ά συγκαταλεγόταν σε ένα προκαθορισμένο

και περιορισμένο σύνολο τύπων κατοικίας, βασισμένων σε μελέτες και σχέδια του

Ιδρύματος - και την οποία αποκτούσε μετά από κλήρωση. Αφετέρου, η δυνατότητα

ενεργού συμμετοχής του ίδιου του ομογενή και προσωπικής εργασίας στην
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κατασκευή της κατοικίας του, ενισχύει το αίσθημα της κτήσης και το «δέσιμο» με το

σπίτι του. Και τούτο, διότι, σε πολλές περιπτώσεις, υπάρχει η δυνατότητα

αξιοποίησης του ενδογενούς επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού των ομογενών

(μηχανιKO~ τεχνίτες, εργάτες κλπ.) και σύστασης οικοδομικών συνεταιρισμών, η

οποία, σε πρώτο επίπεδο, εξασφαλίζει μείωση στα κόστη και τους χρόνους

περάτωσης των έργων, ενώ σε ένα δεύτερο επίπεδο επιδρά ευεΡΎεnKά, ως μέσο ιδίας

συμμετοχής.

Επιπρόσθετα, ένα αντικειμενικό πλεονέκτημα της αυτοστέ'Υασης σχετίζεται με

την ευελιξία του συστήματος, την απορρέουσα από το Ύεγονός ότι η ανέ'Υερση της

κατοικίας αντιμετωπίζεται τώρα ως ζήτημα αυτόνομο και μεμονωμένο. Πιο

σιryKεKρψένα, όταν το ErYΑΑΠΟΕ ανέθετε τη μαζική κατασκευή προσφυγικών

κατοικιών σε οικοδομικές εταφείες, η ανάκυψη οιασδήποτε φύσης προβλημάτων σε

μία εργολαβία και η επερχόμενη, ενδεχομένως, διακοπή των εΡΎασιών, είχε, εκ των

πραγμάτων, ως απότοκο καθυστερήσεις στην εξέλιξη των χρονοδιαΎραμμάτων και,

κατά συνέπεια, στην τελική παραχώρηση μ.ηάλου αριθμού κατοικιών στους

νεοπρόσφυΎες, Αντίθετα, στην περίπτωση της αυτοστέ'Υασης, η οποιαδήποτε εμπλοκή

μεταξύ ενός ομΟΎενή και του εργολάβου, που έχει αναλάβει την ανέγερση της

κατοικίας του, αποτελεί προφανώς μεμονωμένη περίπτωση και, ως εκ τούτου, μη

δυνάμενη να παρακωλύσει τη συνολική πορεία του έργου της προσφυγικής

αποκατάστασης. Πρέπει, βέβαια, να εmσημανθεί ότι κάτι τέτοιο δε θα μπορούσε να

εξασφαλισθεί εξ'αρχής' σε αντίθεση με τα σημερινά δεδομένα, που θέλουν την

πλειοψηφία των παλιwοστούντων ομΟΎενών εγκατεστημένους εδώ και μια δεκαετία

περίπου στην Ελλάδα και, συνεπώς, κατά το μάλλον ή ήττον, ενσωματωμένους στην

ελληνική κοινωνία και πραγματικότητα και ικανούς αυτόνομης δραστηριοποίησης,

στην αφετηρία του προβλήματος, οι τελευταίοι, ως πρωτοεισερχόμενοι και έχοντας,

εκ των πραΎμάτων, σαφή Ύλωσσικά και εmκοινωνιακά προβλήματα, προφανώς δε θα

ήταν σε θέση να προβούν σε οποιαδήποτε επαΥΥελματική επαφή και συνεΡΎασία με

τον ιδιωτικό τομέα.
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2.5 Το συνολικό έργο στεγαστικής αποκατάστασης του ΕΙΥΑΑΠΟΕ:

ποσοτικός απολογισμός (]991 - 200])

)- Πληθυσμός νεοπροσφύγων εγκατεστημένων στ/ν περιοχή δραστηριοποίησης

του ΕΙΥΑΑΠΟΕ (Θράκη & Νομός Καβάλας): 8. Ι 40 οικογένειες (27.700 άτομα)

)- Πληθυσμός νεoπρoσφίryων ενταγμένων στο Πρόγραμμα Παλιwοστούντων

του ΕΙΥΑΑΠΟΕ : 6.225 οικογένειες (20.257 άτομα)-

72% του συνολικού πληθυσμούνεοπροσφύγων(σε Θράκη &
Καβάλα)

(Γενική Γραμματεία Παλιwοστούντων ΟμσΥενών. 2000α: 40 και Πανοηλίας,

2002)

• Διανεμηθέντα οικόπεδα (ως 31 .12.2001)- 1438 (εξ' αυτών 161 εντός του

2001)

• Παραχωρηθείσες ημιτελείςΙΟΟ κατοικίες (ως 31.12.2001)- 43 (ΕύμοιΡΟ

Ξάνθης) & 114 (Ζογός Καβάλας)

• Μη διανεμηθείσες κατοικίες (ως 31.12.2001)_ 5 (Ξάνθη) & 7 (Κομοτηνή)

• Χορηγηθείσες βεβαιώσεις στεΥασηκού δανείου: 2.069
• Χορηγηθείσες β' δόσεις στεγαστικού δανείου: 1.597
• Χορηγηθείσες γ' δόσεις (κρατική αρωγή) στεγαστικού δανείου: 1.006

• 46% των κατοικιών των νεοπροσφύγωνσε καλή κατάστασηlΟI

50% " σε μέτρια κατάσταση

4% " σε κακή κατάσταση

(ΕΙΥΑΑΠΟΕ, 2002: 61 και Πανοηλίας, 2002)

100 Προς αποπεράτωση με δαπάνες των ομογενών.

10lΒάσει στατιστικής έρεuνας του ΕΙΥΑΑΠΟΕ, κατά την οποία ελtyχθησαν 1.818 κατοικίες

(ΕΙΥΑΑΠΟΕ, 2002, 61).
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Πίνακας Β 2.19: Πλήθος και γεωγραφική κατανομή αποκατεστημένων οικογενειών

λ' ώ

Πηγη. Πανοηλιας, 2002 και ιδια επεξεργασια,

πα twoστouvrrov οu.ΟΎεν ν

Ε-Υκατεστημένες Αποκατεστημένες Σuνολο
. '" ΟΙΚΟ'γένειες αποκατεστημέ- %ΟΙΚΟ'Υενειες

νων

ΟΙΚΟΥενειών

Δωρεάν ΑΥορασμένες

Νομός ΠαΡα.χωρη- κατοικίες

θείσες μέσω

έτοψες oτεyαOΤIιcou

ouciεc1α/ δανείουκατο

,",~c 2,203 295 300 595 27,0
Poδόπnc 1.784 526 70 596 33,4
ΈΒοου 1,897 316 270 586 30,9
KαBάλw: 341 - 170 170 49,9
ΣUνολ.ο 6.225 1.137 810 1.947 31,3. . .

10'1 ΟΙ1(σΥένειες ενταγμένες στο πρόγραμμα του ΕΙΥΑΑΠΟΕ.
103 ΑΥορασμένες ή 1(t1τασ1(ευασμένες από το ΕΙΥΑΑΠΟΕ.
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Πίνακας Β 2.20: Γεωγραφική κατανομή οucογενειών παλιννοστούντων ομογενών κατά στάδιο του προγράμματος του

ΕΙΥΑΑΠΟΕ

Νομός

Ξάνθη

Poδόml

ΈIIooc

Κα6άλα

Σύνολο

Κέντρο

Φoλn<ενίαc

4

4

Οικισμός

γ_"".;.m~

36
59

176
272

Επιδοτούμενες

KaTOIKίEc.

1403
798

1219
86

3506

Παραχωρηρέντς

oucίEc.

295
526
316

1137

ΣτqQοτικό

δάνειο

504
424
299

79
1306

Σύνολο

2203
1784
1897
341

6225

Πηγή: ΕΙΥΑΑΠΟΕ, 2002: 66-67, Πανοηλίας, 2002 και ιδία επεξεργασία
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Τα ποσοτικά στοιχεία που παρατίθενται στην υποενότητα αυτή κωδικοποιούν

καΙ., παράλληλα, επαληθεύουν όσα έως τώρα έχουν αναλυθεί, αναφορικά με τις δύο

φάσεις του πραγράμματος στεγαστικής αποκατάστασης. Πρέπει, κατ' αρχήν, να

παρατηρηθεί ως κυρίαρχο και βασικότερο αρνητικό σημείο του στεγαστικού

προγράμματος, ο εξαιρετικά περιορισμένος αριθμός των οριστικά αποκατεστημένων

προσφυγικών οικαγενειών, σε σύγκριση με το σύνολο των ενταγμένων στο

πρόγραμμα, γεγονός που αποκτά μεγαλύτερες διαστάσεις, αν ληφθεί υπόψη ότι ένα

σημαντικό ποσοστό εξ' αυτών στεγάστηκαν με προσωπική μέριμνα, αξιοποιώντας τη

δυνατότητα δανειοδότησης για την αγορά έτοιμης κατοικίας. Επιπρόσθετα, ένας

ακόμη δείκτης της αποδοτικότητας του προγράμματος, που είναι σκόπιμο να

σχολιαστεί, είναι το πλήθος των οικογενειών που διαμένουν σε μισθωμένες κατοικίες,

το οποίο παρουσιάζεται για μία ακόμη φορά εξαιρετικά διογκωμένο, συνιστώντας

πηγή προβληματισμού σχετικά με τη σκοπιμότητα και τις επιπτώσεις της παγίωσης

μιας λύσης, που σαφώς δε συνιστά οριστική αποκατάσταση. Ταυτόχρονα, ο

παρατηρούμενος υψηλός αριθμός των δανειοδοτήσεων, σε συνδυασμό με το γεγονός

ότι η πολιτική της αυτοστέγασης ετέθη σε εφαρμογή μόλις το έτος 2000, φανερώνει,

αναμφίβολα, τη δυνητική αυξημένη ταχύτητα αποκατάστασης με το νέο αυτό

σύστημα· ωστόσο, δεν είναι σε θέσει να εγγυηθεί και τελική στεγαστική

αποκατάσταση, πράγμα που, τουλάχιστον για την περίπτωση της κατασκευής

κατοικίας, θα μπορεί να κριθεί μόνο εκ των υστέρων, στη βάση πλέον της προόδου

των εργασιών που θα έχει σημειώσει ένα πρώτο σύνολο οικογενειών που έλαβαν

δάνειο προς ανέγερση κατοικίας, μετά από ένα ικανό και αναγκαίο χρονικό διάστημα.

Τέλος, σε ό,τι αφορά στη χωρική έκφραση των προρρηθέντων προβλημάτων, δεν

εντοπίζονται σημαντικές διαφοροποιήσεις ανά νομό, με εξαίρεση ενδεχομένως το

νομό Ροδόπης, όπου έχει αποκατασταθεί στεγαστικά σχετικά μεγαλύτερος αριθμός

οικογενειών νεoπρoσφίryων (σε σχέση με τις εκεί εγκατεστημένες και ενταγμένες στο

πρόγραμμα του ΕΙΥΑΑΠΟΕ οικογένειες) και, παράλληλα, τα αντίστοιχα μεγέθη στα

πρώτα στάδια του προγράμματος παρουσιάζονται χαμηλότερα, σε σύγκριση με

εκείνα των υπόλοιπων νομών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ3

ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣγΓΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ

Το 1989 κατεγράφη, μεταξύ των άλ/ων, ως έτος σταθμός για τον ελληνισμό των

χωρών της τέως Σοβιετικής Ένωσης. Οι εμφύλιες συγκρούσεις, η κατάρρευση των

οικονομιών των χωρών αυτών, το άνοιγμα των συνόρων και η αποσταθεροποίηση,

που επακολούθησε, οδήγησαν, όπως προαναφέρθηκε, στη μαζική εισροή χιλιάδων

ομΟ'Υενών στην Ελλάδα, υπό το κράτος της σύγχυσης και της -γενικότερης

ανασφάλειας.

Τα ΎεΥονότα συνέβησαν δραματικά γρήγορα και η Ελλάδα, παρά το ιστορικό

«προηγούμενο» της Μικρασιατικής Καταστροφής, απεδείχθη αμνήμων. Μηχανισμός

υποδοχής αξιόπιστος και αποτελεσμαηκός, όπως έγινε προφανές, δεν υπήρξε' η

αδυναμία τόσο των πρώην σοσιαλιστικών χωρών να ελέΎξουν τη διαδιιcασία της

μετανάστευσης, όσο και τ/ς ελληνικής πολιτείας να ρυθμίσει τη ροή της

παλιwόστησης, ανάλογα με τις δυνατότητες της οικονομίας και της αγοράς εργασίας,

οδήγησε στη λήψη αποσπασματικών μέτρων για την κάλυψη των άμεσων αναγκών

ιcαι, ατυχώς, όχι στο σχεδιασμό μιας οργανωμένης και μακροπρόθεσμης, ουσιαστικής

αποκαταστατικής-κοινωνικής πολιτικής.

Κι εκείνο για το οποίο διατυπώνονται, σε ένα πρώτο επίπεδο, προβληματισμοί 

αν όχι ενδοιασμοί· είναι το κατά πόσο η ad hoc ίδρυση ενός διακριτού φορέα, για

την αποκατάσταση των ομογενών, ήταν ορθολογική και σκόπιμη, ως πολιτική

επιλογή, και όχι υποκινούμενη από άλλες πολιτικές σκοπιμότητες. Και τούτο, διότι το

επιχείρημα της θεωρητικής δυνατότητας ταχύτερης και πιο ευέλικτης, απαλλαγμένης

από γραφειοκρατικές διαδικασίες, λειτουργίας ενός αυτόνομου, μη κρατικού φορέα

(με τη μορφή ΝΠΙΔ), που λογικά θα ετίθετο ως αντιπαραβολή, στην προκειμένη

περίπτωση είναι ανέρειστο· η κοινώς παραδεκτή στελέχωση του Ιδρύματος με κάθε

άλλο παρά αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια, στη βάση της εξυπηρέτησης

ψηφοφόρων και πολιτικών φίλων, σαφώς δεν επαληθεύει μια τέτοια πρόθεση και

σίγουρα αποκαλύπτει τ/ν άμεση κρατική παρέμβαση. Εύλογα, λοιπόν, τίθενται

ερωτήματα σχετικά με το λόγο που δεν επελέγη η λύση της ανάθεσης του έργου της

στεγαστικής αποκατάστασης σε ιδιωτικό φορέα, με κριτήρια ελεύθερης αγοράς. Θα

ήταν, ενδεχομένως, σκόπιμο, να δοκιμαστεί πιλοτικά και να εξεταστεί η
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αποτελεσματικότητα κάποιας μορφής αυτοχρηματοδότησης. Λόγου χάρη, θα

μπορούσε να μελετηθεί η αξιοποίηση διαθέσιμων εκτάσεων του Δημοσίου, για την

εκεί ανέγερση ενός αριθμού κατοικιών με δαπάνη μιας προκαθορισμένης οικοδομικής

εταιρίας (κατόmν μειοδοπκού διαγωνισμού και σύμβασης με το κράτος), και,

ακολούθως, την παραχώρηση ενός ποσοστού εξ αυτών για τη στεγασπκή

αποκατάσταση των ομογενών, με τ/ διατήρηση του δικαιώματος, εκ μέρους της

εταιρείας, να πωλήσει το υπόλοιπο ποσοστό για τη χρηματοδότηση του έργου και για

δικό της όφελος.

Πάντως, σ' ένα δεύτερο επίπεδο, το Ίδρυμα υπήρξε στο στόχαστρο δριμείας

κριτικής για μια σειρά από παραμέτρους. όπως η πλημμελής στελέχωσή του. οι

υψηλές λειτουργικές του δαπάνες, η κακοδιαχείριση του ΠΡOϋΠOλoΎlσμOύ του και. το

βασικότερο, οι πολιπκές που εφήρμοσε. Ειδικότερα. και αναφορικά με πς τελευταίες.

η άστοχη χωροθέτηση των VΕO'ίδρυθέντων οικισμών, οι μεγάλες χρονικές

καθυστερήσεις, η μικρή απόδοση (από την άποψη του κατασκευαστικού προϊόντος

και της τελικής ορισηκής αποκατάστασης) και. γενικότερα, ο κακός σχεδιασμός

αποτέλεσαν παραμέτρους πολλαπλών εmκρίσεων.

Πράγματι, το Ίδρυμα απασχολεί τον υπέρογκο αριθμό των 400 υπαλλήλων!, κατά

μέσο όρο, εντός των οποίων κυριαρχούν, στ/ συντριπτική τους πλειοψηφία,

αμφισβητούμενου μορφωτικού επιπέδου γραμματείς, φύλακες, οδηγοί κλπ., ενώ το

απαιτούμενο εξειδικευμένο δυναμικό (μηχανικοί, κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι

κλπ.) είναι ιδιαίτερα περιορισμένο ή, κυρίως στα πρώτα χρόνια της λειτουργίας του,

ανύπαρκτο. Σκόπιμο είναι, ενδεικτικά, να υπομνησθεί ο δραματικός αριθμός των 4

μηχανικών σε ένα σύνσλσ 400 υπαλλήλων, κατά τσ έτος 1992 (Κρητικός, 2002).

Ταυτόχρονα, την κατάσταση έρχεται να επιδεινώσει, κατά το μεγαλύτερο τουλάχιστο

μέρος της διάρκειας λειτουργίας του ΕΙΥΑΑΠΟΕ, η έλλειψη προσφυΥικής

εκπροσώπησης στο διοικητικό του συμβούλιο, παράγοντας που, μεταξύ πολλών

άλλων, τραυμάτισε εξ' αρχής την αξιοmστία του Ιδρύματος και κατ' επέκταση της

πολιτείας, δημιουργώντας αρνητικό κλίμα στο χώρο των ομογενών. Οι τελευταίοι.

μην έχοντας γνώμη και ρόλο αν όχι στην υλοποίηση πόσο μάλλον στο σχεδιασμό του

προγράμματος για την αποκατάστασή τους. βιώνουν την περιθωριοποίηση και τ/Υ

απαξίωση, από ένα φορέα που δημιουργήθηκε αποκλειστικά για την προώθηση των

1 Η αμυδρή μεiωση του αριθμ06 των υπαλλήλων από το 1994 ΙCQΙ bιειτα, πορό την αναμ9ίλειcrη

μεΥάλη α6ξηση των εισαχθέντων στο πρό'Υραμμα, που σημειά>θηκε σvrxρόνως, προφανώς δε συνιστά

ικανό και επαρκές αλεξητήριο (Παπαδόπουλος, 1997).
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δικών τους θεμάτων' μόλις το έτος 2000 διεξήχθησαν εκλογές για την ανάδειξη δύο

εκπροσώπων των ομογενών, ως μελών του δΙOιιcηΤΙKOύ συμβουλίου και των

επιτροπών διάθεσης της περιουσίας του Ιδρύματος (ΕΙΥΑΑΠΟΕ, 2000 : 22).

Επιπρόσθετα, δεν μπορούν παρά να διατυπωθούν ενστάσεις σχετικά με τα υψηλά

«λειτουργικά έξοδω> του ΕΙΥΑΑΠΟΕ, όταν κάτω από τον τίτλο αυτό

συγκαλύπτονται δαπάνες για αμοιβές σε ολιγοπράγμονες υπαλλήλους - που

ενδεχομένως να ήταν και περιττοί εξ' αρχής και για άλλους λόγους να

προσελήφθησαν - ή δαπάνες για την οργάνωση και στελέχωση των παραρτημάτων

του Ιδρύματος στην Καβάλα και τα Τρίκαλα και τη συντήρηση των ανήστοιχων

οικισμών του Ζυγού και της Φαρκαδώνας, των οποίων τελικά αμφισβητείται η

αναγκαιότητα ύπαρξης και οι λόγοι ίδρυσης, από τη στιγμή που αρχική πολιτική

επιλογή και στόχος ήταν η αποκλειστική εγκατάσταση των παλιννοστούντων

ομογενών στη Θράκη. Γίνεται, λοιπόν, προφανής η μεθοδευμένη προσπάθεια, ως

άμεση συνάρτηση της ικανοποίησης πολιτικών συμφερόντων, απομύζησης των

κονδυλίων του προϋπολογισμού του Ιδρύματος, κονδύλια που θεωρητικά όφειλαν να

προορίζονται αποκλειστικά για την αποκατάσταση των νεοπροσφύγων2•

Ανεξάρτητα πάντως από τις προρρηθείσες παραμέτρους - για τις οποίες κρίθηκε

σκόπιμη μια συνοπτική θεώρηση, όντας ενδογενείς αρνητικές συνιστώσες αυτού

καθεαυτού του φορέα, στον οποίο η πολιτεία ανέθεσε την υλοποίηση της ευρύτερης

πολιτικής για την αποκατάσταση των παλιwοστούντων - και διερευνώντας τις

πολιτικές επιλογές για την προσφυγική εγκατάσταση, κρίνεται αναγκαία η

επισήμανση ορισμένων σημείων, στα οποία αυτές, αναντiρρητα, χωλαίνουν.

Πρέπει, κατ' αρχήν, να σχολιαστεί η αρχική λογική του αποκλειστικού

χαρακτήρα της εγκατάστασης στη Θράκη. Αναμφίλεκτα, η πρόβλεψη της

εγκατάστασης στη Θράκη, ως απαραίτητης προϋπόθεσης για την ένταξη στα

προγράμματα του ΕΙΥΑΑΠΟΕ, επιλέχθηκε ως συμβάλλουσα στην πληθυσμιακή και

παραγωγική τόνωση της φθίνουσας περιοχής της θρακικής μεθορίου, alli και στην

ενίσχυση της άμυνας και την διατήρηση των εύθραυστων ισορροπιών στο

συγκεκριμένοεπαπειλούμενοχώρο· ωστόσο, η ανελαστικότητάτης ως μέτρου (λόγω

2 Συχνά το ΕΙΥΑΑΠΟΕ έχει κατηγορηθεί για νομικές παραβάσεις στις συμβάσεις που συνήψε με

ιδιωτικές κατασκευαστικές εταιρείες, στις οποίες προβάλλονταν πλασματικά υψηλά κόστη, ενώ

διαχειριστικός έλεγχος που διενεργήθηκε το 1993, μετά από εντολή της κυβέρνησης, οδήγησε στην

άσκηση διώξεων για υποθέσεις, μεταξύ των οποίων, ενδεικτικά, συγκαταλέγονταν η δήλωση πλαστού

αριθμού ομογενών, στις περιπτώσεις ενοικιάσεων ξενοδοχείων για την προσωρινή στέγασή τους

(Χατζίδης,1997α).
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του αναγκαστικού χαρακτήρα) - σε αντίθεση με μια λογική παροχής κινήτρων, που

θα μπορούσε, ενδεχομένως, να αξιοποιηθεί ως πιο ευέλικτο εργαλείο, για να καταστεί

ελκτική η εΥκατάσταση στη συγκεκριμένη περιοχή - και, ταυτόχρονα, η παράβλεψη

των δυνάμεων της λειτουργίας της αγοράς, είχε σημαντικές αρνητικές εmπτώσεις.

Και αυτό διότι λειτούργησε ως ανασταλτικός παράγοντας για την ένταξη στο

πρόγραμμα ενός σημαντικού αριθμού νεοπροσφύ'Υων και (σε συνδυασμό και με το

ταΧύ «κλείσιμο» του ΠΡσΥράμματος, σε ό,τι αφορά στην ένταξη νέων

παλΙν/οστούντων) τους οδήΥησε να αναζητήσουν εργασία σε άλλα μεγάλα αστικά

κέντρα, με σαφή προτίμηση στην Αθήνα, συμβάλλοντας έτσι στην επιδείνωση του

φαινομένου του υδροκεφαλισμού της πρωτεύουσας (με την εισροή σ' αυτή 100.000

περίπου ομΟ'Υενών) και, παράλληλα, στη δημιουργία των υποβαθμισμένων και

παράνομων οικισμών-γκέτο στις περιοχές του Μενιδίου, των Λιοσίων, του

Καματερού και Π]ς Ελευσίνας.

Aλ/iJ. και στην κλίμακα της Θράκης, οι χωροθεπκές επιλογές του ΕΙΥΑΑΠΟΕ

παρουσιάζουν συχνά αδυναμίες. Πιο συγκεκριμένα, οι περιοχές που επελέγησαν για

τη δημιουργία των μόνιμων οικισμών, είναι σε πολλές περιπτώσεις απομονωμένες και

μακριά από οικονομικές και αναπτυξιακές δραστηριόΠ]τες, με άμεση συνέπεια την

περιορισμένη αγορά εργασίας, παράλληλα με πιν, εκ των πραγμάτων, μικρή

δυνατόπιτα άσκησης ελεύθερου επαγγέλματος σε τέτοιους οικισμούς" άλλοτε, οι

προς εποικισμό περιοχές επιλέχθηκαν χωρίς να ληφθεί υπόψη το μέγεθος των

γειτονικών Δήμων, το οποίο, σε ορισμένες περιπτώσεις, ήταν δυσανάλογα μικρό σε

σχέση με το μέγεθος του νεοϊδρυόμενου οικισμού, γεΥονός που είχε ως συνέπεια πιν

αδυναμία ανάπτυξης των απαιτούμενων ροών (ανθρώπων, αγαθών και υπηρεσιών),

που θα τον καθιστούσαν ενδογενώς βιώσιμο (ως αντιπροσωπευτικό παράδειγμα

μπορεί να αναφερθεί ο μόνιμος οικισμός των Σαπών στην Κομοπινή).

Βέβαια, θα ήταν εσφαλμένο να παραγνωριστεί ότι το Ίδρυμα κλήθηκε, υπό την

πίεση των άμεσων στεγαστικών αναγκών, να εξασφαλίσει μεΥάλες εκτάσεις

οικιστικής γης στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα" το γεΥονός αυτό, σε

συνδυασμό με το ότι η διαδικασία εξεύρεσης γης έγινε κάτω από ιδιαίτερα αντίξοες

συνθήκες, καθώς ήταν ελάχιστοι οι aΤΑ που συνεργάστηκαν και προθυμοποιήθηκαν

να παραχωρήσουν τις αναγκαίες εκτάσεις (Μπακόλας, 2002). είχε ως άμεση συνέπεια

να δυσχεραίνεται η εξασφάλιση γης και να μην είναι πάντοτε δυνατή η επιλσΥή των

τοποθεσιών των εν λόγω οικισμών με παραγωγικά και, εν γένει, ορθολογικά κριτήρια.

Ωστόσο, τα προλεχθέντα δεν μπορούν να θέσουν υπό αίρεση τον ελλοχεύοντα
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κίνδυνο της σταδιακής οικονομικής υποβάθμισης και γκετοποίησης των

συγκεκριμένων οικισμών, γεγονός που, κατ' επέκταση, αποτελεί τροχοπέδη για την

επαγγελματική αποκατάσταση και την κοινωνικο-οικονομική ένταξη των

νεοπροσφύγων στο ελληνικό κοινωνικό σύνολο και, παράλληλα, ενισχύει την τάση

φυγής τους προς τα μεγάλα αστικά κέντρα, εντός και εκτός της Θράκης ή ακόμη και

στο εξωτερικό.

Συγχρόνως, η δυσκολία εξεύρεσης, σε μικρό χρονικό διάστημα, κατάλληλης

οικιστικής γης προς πολεοδόμηση είχε ως επακόλουθο τη συσσώρευση των

παλιwοστούντων στα πρώτα στάδια του προγράμματος και, ταυτόχρονα, τη

γενικότερη δυσλειτουργία του τελευταίου και την επιβράδυνση της πορείας προς την

οριστική αποκατάσταση. Μέχρι το τέλος του 1993 κανένας μόνιμος οικισμός δεν έχει

δημιουργηθεί (έχουν παραχωρηθεί μόνο 155 έτοιμες κατοικίες, αγορασμένες από το

ΕΙΥΑΑΠΟΕ) και, κατά τη δεύτερη περίοδο λειτουργίας του Ιδρύματος, το

κατασκευαστικό προϊόν είναι ιδιαίτερα περιορισμένο (αντιστοιχεί μόλις σε 693

παραχωρηθείσες κατοικίες). Επιπρόσθετα, το ΕΙΥΑΑΠΟΕ προβαίνει στην

παραχώρηση ενός αριθμού ημιτελών κατοικιών και καλεί τους νεοπρόσφυγες να τις

αποπερατώσουν με δικές τους δαπάνες, αγνοώντας προκλητικά τις περιορισμένες

οικονομικές δυνατότητες της πλειοψηφίας εξ' αυτών. Όλα τα προρρηθέντα καθιστούν

προφανή την προβληματική ανάπτυξη του τέταρτου σταδίου και, κατ' επέκταση, τις

ενυπάρχουσες ολιγωρίες και τον κακό σχεδιασμό του στεγαστικού προγράμματος.

Ωστόσο, πέρα από το περιορισμένο κατασκευαστικό προϊόν, δεν πρέπει να

αγνοηθεί η, αναμφίβολα, ικανοποιητική ποιότητα -στη μεγάλη πλειοψηφία των

περιπτώσεων~- των κατοικιών που παραχωρήθηκαν, γεγονός που, σε συνδυασμό με

το επιτευχθέν χαμηλό τελικό κόστος, συγκαταλέγεται στα θετικά σημεία του έργου

του Ιδρύματος. Η πολεοδόμηση των οικισμών μόνιμης στέγασης, σύμφωνα με τις

προδιαγραφές της Τεχνικής Υπηρεσίας του Ιδρύματος, βασίστηκε στην εφαρμογή

χαμηλών συντελεστών δόμησης και μικρών πυκνοτήτων, ώστε να εξασφαλίζονται οι

απαραίτητες εκτάσεις για την δημιουργία κοινωφελών εγκαταστάσεων και

εκτεταμένων κοινόχρηστων χώρων και να δίνεται, κατ' επέκταση, η δυνατότητα

άνετων συνθηκών διαβίωσης. Ωστόσο, οι προρρηθείσες θετικές συνιστώσες του

στεγαστικού έργου, ατυχώς, αναιρούνται από την εξαιρετικά περιορισμένη ποσοτική

3KαKOΤΕΧViες txOUv εντοπιστεί στις κατοικίες του οικισμού των Παγουρίων της Ροδόπης και
αναφέρονται στη διεΙσδυση βρόχινοu νερού από την κεραμοσκεπή.
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του διάσταση. Εξάλλου, η επιλογή και υλοποίηση χαμηλών πολεοδομικών

σταθεροτύπων αντιτίθεται στην ανεπάρκεια κατάλληλης οικιστικής γης προς

πολεοδόμηση, τ/ν οποία προβάλλει το ΕΙΥΑΑΠΟΕ ως μια από τις βασικές αιτίες

των, κατά περιπτώσεις, κακών χωροθετικών επιλογών των οικισμών του.

Το Ίδρυμα επιχειρεί να τεκμηριώσει τις σημανπκές χρονικές καθυστερήσεις και

την παράλληλη χαμηλή παραγωγικότητα του στεγαστικού του προγράμματος, στη

βάση της αρχικής βραδυπορίας του έργου τ/ς ΣΥΚΕΑ και των μετέπειτα εμπλοκών

και αργοποριών, λό-γω τ/ς, επιβεβλημένης από τα πράγματα, ανάγκης αναζήτησης

νέου φορέα επίβλεψης, μετά τ/ν απόφαση για τ/ διάλυσή τ/ς. Παράλληλα,

προβάλλει πς χρονοβόρες νομικά προβλεπόμενες διαδικασίες πολεοδόμησης και

ανάδειξης αναδόχων εταιρειών, σε συνδυασμό με τη σταδιακή απίσχνανση του

προϋπολογισμού του. Ωστόσο, χωρίς να αγνοείται η -έως ένα βαθμό- συμμετοχή των

προαναφερθέντων παραγόντων στο τελικό ελλιπέστατο αποκαταστατικό αποτέλεσμα,

αναμφίβολα πρέπει, πριν απ' όλα, να αποδοθούν ευθύνες στο ίδιο το Ίδρυμα, το

οποίο, αφενός, δεν κατορθώνει να υποστηρίξει τον, θεωρητικά, ευέλικτο χαρακτήρα

που του προσδίδει η νομική του υπόσταση (ως Νομικού Προσώπου Δημοσίου

Δικαίου) και, αφετέρου, αποδεικνύεται αναποτελεσματικό, όσον αφορά στο

σχεδιασμό και την υλοποίηση, και αμφιβόλων προθέσεων, σε ό,τι αφορά στη

διαχείριση των κονδυλίων, που τίθενται στη διάθεσή του. Άλλωστε, η κακοδιαχείριση

των πόρων του επιβεβαιώνεται μέσα από τις ίδιες του τις επιλογές· προτιμά να

διοχετεύει τεράστια ποσά στο στάδιο της επιδοτούμενης ενοικίασης, διαιωνίζοντας

την παραμονή των ομογενών σε μισθωμένες κατοικίες, τη ίδια στιγμή που το

κατασκευαστικό έργο για τη μόνιμη στέγαση έχει, ουσιαστικά αδρανήσει, ενώ θα

μπορούσε να λάβει νέα ώθηση, μέσω, ενδεχομένως, τ/ς επιδίωξης λήψης ενός νέου

δανείου
4

. Ο αποπροσανατολισμός και η αναποτελεσματικότητα των πολιτικών του

ΕινΑΑΠΟΕ είναι φανερή, σε βαθμό που αμφισβητείται, ως φορέας, και από την ίδια

την πολιτεία, εκείνη που αρχικά προέβη στη σύστασή του, προβάλλοντάς τη ως

εθνική ανάγκη5 .

• Σκόπιμο ε(ναι να uπομνησθουν οι δαπάνες για επιδόματα ενοικ(ων, που έφασαν τα 2,6 δισ. δρχ., σε
αντιπαραβολή με το κόστος κατασκευής, λόγου χάρη, του μόνιμου οικισμού των Σαπών, το οποίο

ανήλθε σε 2,4δlσ. δρχ.

SΗδη από το 1998, ο τότε Αναπληρωτής ΥΠΟυΡΥός Εξωτερικών, Γεώργιος Παιίανδρέου, επισημαίνει
σε δηλώσεις tou την αναποτελεσματικότητατου έργου του Ιδρυματος και την ανάγκη ολοκλήρωσης

tOU προγράμματός του εντός μιας τετραετίας (www.papamdreou.gr.• 1998β).
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Υπό το πρίσμα, λοιπόν, του εξαιρετικά περιορισμένου προϊόντος του

στεγαστικού προγράμματος του ΕΙΥΑΑΠΟΕ, της παρέλευσης ενός, αναμφίλεκτα,

μεγάλου χρονικού διαστήματος για την αποκατάσταση ενός ιδιαίτερα χαμηλού

ποσοστού νεοπροσφύγων -εκ του ήδη περιορισμένου αριθμού εκείνων που

εντάχθηκαν στο πρόγραμμα του Ιδρύματος (συγκριτικά με το σύνολο όσων εισήλθαν

στη χώρα)- αJJ..ά και της διόγκωσης των δαπανών για τη μίσθωση κατοικιών, η

πολιτεία συνειδητοποιεί (;) την αδήριτη ανάγκη «αλλαγής πλεύσης». Ενώπιον του

αδιεξόδου, κρίνει απαραίτητη την άμεση εφαρμογή μιας νέας πολιτικής για την

αποκατάσταση των προσφύγων, ικανής να παράγει ταΧύτερο και ποσοτικά

μεγαλύτερο αποτέλεσμα, με μικρότερο κόστος, και να συμβάλλει στην επιτυχέστερη

και πιο παραγα/Ύ1.κή χωροταξική κατανομή των νεοπροσφύγων. Το σύστημα της

αυτοστέγασης και η, προς τούτο, χορήγηση στεΥαστικών δανείων πλαισιώνονται

θεσμικά και τίθενται σε εφαρμογή.

Είναι σκόπιμο στο σημείο αυτό, πριν επιχεφηθεί μια δεύτερη ανάγνωση της

πολιτικής της αυτοστέγασης, να παρεμβληθούν ορισμένες παρατ/ρήσεις σχεnKά με

την αναγκαιότ/τα του χαμηλότερου κόστους της νέας αυτής πολιτικής, για την οποία

έγινε λόγος μόλις προrrrουμένως. Η πολιτεία προβάλλει, ως έναν από τους βασικούς

λόγους διακοπής του στεγαστικού προγράμματος του ΕΙΥΑΑΠΟΕ, την έλλειψη

κονδυλίων και την αδυναμία χρηματοδότησής του. Ωστόσο, αν και ο αναιμικός

προϋπολογισμός του Ιδρύματος αποτελεί μονοσήμαντη και αμετάστρεπrη

πραγματικότητα, οι λόγοι που οδήγησαν στη συρρίκνωσή του είναι, σε αντίθεση,

σαφώς συνθετότεροι.

Αφενός, σε ό,τι αφορά στη διακοπή της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης και της

εισροής των χρημάτων του δανείου, που το κράτος συνήψε με το Ταμείο Κοινωνικής

Αποκατάστασης του Συμβουλίου της Ευρώπης, η αναζήτηση των αιτίων οδrrrεί,

χωρίς υπερβολή, σε ένα σύνολο ανευθυνοϋπεύθυνων, που μάλλον αποπροσανατολίζει

παρά δίνει πειστικές απαντήσεις' στελέχη του Υπουργείου Εξωτερικών υποδεικνύουν

το Ίδρυμα ως υπαίτιο -δώτι προέβη σε εκμίσθωση και αγορά κατοικιών, ενώ

απαράβατος όρος της δανειακής σύμβασης ήταν η αποκλειστική κατασκευή νέων

οικημάτων- και το ΕΙΥΑΑΠΟΕ, από την πλευρά του, διατείνεται ότι δε φέρει ευθύνη

για τη δυσπραγία στην απορροφητικότητα του δανείου (καθώς η διαχείρισή του δεν

ανήκε στις αρμοδιότητές του, αλλά ήταν ευθύνη των αρμόδιων Υπουργείων) και ότι η

εκμίσθωση και η αγορά κατοικιών ήταν αναγκαία για τ/ν άμεση στέγαση των

προσωρινά διαμενόντων στους χώρους uπoδoχής (Χατζίδης, 1997β).
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Αφετέρου, και πέρα από τα προλεχθέντα, γίνεται διαρκώς λόγος περί έλλειψης

πόρων για τη χρηματοδότηση του προυπολογισμού του Ιδρύματος, ενώ, αντίθετα,

τηρείται σιγή ιχθύος σχετικά με τα υπήρξαντα χρηματικά ποσά του Ταμείου

Ανταλλάξιμης Περιουσίας και Αποκατάστασης Προσφύγων6, που εντέχνως το κράτος

οικειοποιήθηκε και, εν μέρει, δαπάνησε (νομιμοποιώντας τα με τη μορφή δωρεών,

χορηγήσεων κλπ.) και τα οποία αποχαραχ:τήρισε, με την κατάργηση του εν λό'Υω

Ταμείου, αντί να τα αξιοποιήσει για την αποκατάσταση των ΠΡΟσφvyικών

πληθυσμών, για την οποία όφειλαν, εξ' ορισμού (κατά τα προβλεπόμενα από τη

Συνθήκη της Λωζάννης -<iPθΡ03, παράγραφος Ι, εδάφιο α', και σύμφωνα, άλλωστε,

και με τη δέαμευση του ελευθέριου Βενιζέλου ενώπιον της Ελληνικής Βουλής), να

προορίζονται (Καλφοπούλου, 2002),

Η ύπαρξη, λοιπόν, πολιτικών σκοπιμοτήτων και συμφερόντων, πίσω από τις

διάφορες παραμέτρους της πολιτικής για την αποκατάσταση των νεοπροσφύΥων,

καθίσταται προφανής, κωλύοντας, ηθελημένα ή μη, τ/ν υλοποίησή τ/ς.

Κλείνοντας την παρένθεση που προηγήθηκε, ένας πρώτος προβληματισμός που

μπορεί να τεθεί, σε ό,τι αφορά στην εφαρμογή της δανειοδόπισης, ως μέσου για την

υλοποίηση των διαφόρων μορφών του συστήματος της αυτοστέγασης, σχετίζεται με

το προβλεπόμενο εύρος της. Αναφέρεται, mo συγKεKριμtνα, στην επάρκεια του

ολικού αριθμού των εγKεKριμtνων με Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις δανείων για την

κάλυψη των αναγκών του συνόλου των οικογενειών των νοεπροσφύγων, η οποία,

δεδομένου του εξαιρετικά μικρού αριθμού των αΠOKατεστημtνων ή σε διαδικασία

αποκατάστασης προσφυγικών οικογενειών, τίθεται υπό αμφισβήτηση. Ενδεχομένως,

οι αρχικές αριθμητικές εκτιμήσεις να απαιτούν επανεξέταση και αναθεώρηση, ώστε

να μπορεί να γίνει λόγος για συμβολή της δανειοδότησης σε ολοκληρωμένη και όχι

μερική αποκατάσταση.

Πάντως, ανεξάρτητα από τα προλεχθέντα, αν επιχειρηθεί μια διεξοδικότερη

θεώρηση τ/ς οικονομικότητας του συστήματος της αυτοστέγασης - η οποία και

προβάλλεται ως ένα από τα βασικότερα επιχειρήματα για τη σκοπιμότητα της

εφαρμογής του . σε ταυτόχρονη σύΥκριση με το κόστος παραγωγής μιας προς

παραχώρηση κατοικίας (βάσει του προηγούμενου στεγαστικού πρcryράμματoς του

ΕΙΥΑΑΠΟΕ), τα δεδομένα θέτουν υπό αίρεση την αυτοστΈΥαση, ως οικονομικότερη

6 Οι πόροι του προερχόταν από την ειφετάλλευση των ακίνητων, κατά κύριο λό"Υο, περιουσιών που
εΥκατέλειψαν στην Ελλάδα οι «ανταliάξφo!,») μουσουλμάνοι 1((ΙΙ 0\ οπο{ες παρέμεινανστην κ:uρι6τητα

του Δημοσίου(όσες δεν XΡησφOΤΙOιήθηlα/V11α την προσφυγικήαποκατάσταση).
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λύση. Αναλυτικότερα, αν ληφθεί υπόψη το ύψος του δανείου που διατίθεται για την

υλοποίηση της αυτσστέγασης, το οποίο όπως έχει προαναφερθεί ανέρχεται σε 15 εκ.

δρχ., και δη προσαυξάνεται για κάθε προστατευόμενο μέλος της οικογένειας,

συγκρινόμενο με το κόστος, ενδεικτικά, της κατοικίας του μοντέλου Α (στεγάζει έως

και 5μελείς οικογένειες), που λόγω της μαζικότητας στην κατασκευή είναι σαφώς

μειωμένο και αντιστοιχεί σε 8 εκ. δρχ. (Κρητικός, 2002), καθίσταται προφανές ότι ο

προηγούμενος ισχuρισμός δεν ευσταθεί. Βέβαια, αν το όλο ζήτημα θεωρηθεί ΌΠό το

πρίσμα του γεγονότος ότι στην περίιπωση της δανειοδότησης το μεγαλύτερο τμήμα

του παρεχόμενου χρηματικού ποσού επιστρέφεται από τον ομογενή και, κατά

συνέπεια, η πολιτεία Emβαρύνεται μόνο με τις λοιπές διευκολύνσεις που παρέχει

(επιδότηση επιτοκίου και κρατική αρωγή), σε αντίθεση με την πρακτική της

παραχώρησης έτοιμων κατοικιών, όπου το συνολικό κόστος επιβάρυνε αποκλειστικά

το Ίδρυμα, τότε τα συμπεράσματα, προφανώς, αντιστρέφονται' με τη λογική αυτή η

πολιτική της αυτσστέγασης απαιτεί, σαφώς, λιγότερα κεφάλαια. Ωστόσο, εσφαλμένα

δε λαμβάνεται υπόψη το ενδεχόμενο της αδυναμίας αποπληρωμής του δανείου, εκ

μέρους σημαντικού ποσοστού των νεοπροσφύΥων, που παρ' ότι μακροπρόθεσμο

είναι σε μεγάλο βαθμό πιθανό, δεδομένης, άλλωστε, της δεινής οικονομικής

κατάστασης της πλειοψηφίας εξ' αυτών, σε συνδυασμό με την ανεργία ή την έλλειψη

μόνιμης εργασίας. Στην περίπτωση αυτή η πολιτεία είναι εκείνη που θα κληθεί να

εξοφλήσει τα χρέη των ομογενών, από τη στιγμή που το Ελληνικό Δημόmο έχει

οριστεί ως εγγυητής για την παροχή του δανείου.

Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, εκεί που πρέπει να βρίσκεται το επίκεντρο της

προσοχής είναι η κοινωνική διάσταση, που, σε θεωρητικό τουλάχιστο επίπεδο, είναι

δεδομένο ότι ενυπάρχει στην ευρύτερη πολιτική για την αποκατάσταση των

πρoσφίryων και η οποία, με την εφαρμογή της αυτσστέγασης, εισέρχεται σε φθίνουσα

τροχιά. Οι όποιες οικονομικές διευκολύνσεις παρέχει το κράτος στη διαδικασία της

δανειοδότησης προφανώς δε συνιστούν κοινωνική πολιτική' η πολιτεία εντέχνως

αποποιείται των ευθυνών της, προβάλλοντας τ/ν αλυσιτέλεια μιας πολιτικής που

βασίζεται στην παθητική αναμονή για την παραχώρηση μια έτοιμης κατοικίας, και

εισάΎει τον νεοπρ6σφυΎα σε μια διαδικασία δανεισμού, όπου ο δανειολήπτης

αντιμετωπίζεται, κατά το μάλλον ή ήπον, ως κοινός συναλλασσόμενος' και στην

1 Σε περίπτωση KαθUΣΤέρησης πληρωμής δόσης XΡεώνεtαl τόκος, ενώ η μη πληρωμή 5 συνεχόμενων
δόσεων σuνεπάγεtαι επιστροφή του δανεioυ στο σύνολο του, εντόκως.
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οποία οι πιο αδύναμοι οικονομικά δε θα κατορθώσουν να αντεπεξέλθουν. Κατά

συνέπεια, το πρόβλημα της αποκατάστασης των τελευταίων παραμένει ανεπίλυτο και

η πραγματικότητα της οικονομικής και κοινωνικής τους περιθωριοποίησης

παγιώνεται.

Πάντως, πέραν των προαναφερθέντων ενστάσεων, σκόπιμο είναι να σχολιαστεί

και μια άλλη παράμετρος του ζητήματος, σε ό,τι αφορά στην ταχύτητα της

διαδικασίας της αυτοστέγασης και στο βαθμό που αυτή συμβάλλει στην παραγωγή

του τελικού προ'ίόντος, την οριστική δηλαδή αποκατάσταση. Πιο συγκεκριμένα,

εκφράζονται αμφιβολίες για το αν στο σύνολό της η αυτοστέγαση είναι πράγματι

ταχεία ως μέθοδος, καθώς η αναμφίβολη ταχύτ/τα του πρώτου σταδίου τ/ς

διαδικασίας (τ/ς λήψης, δηλαδή, του δανείου) δε συνεπάγεται και επίλυση του

προβλήματος, παρά μόνο στην περίπτωση αγοράς έτοιμης κατοικίας' στις

περιπτώσεις κατασκευής των κατοικιών, αντίθετα, υπεισέρχονται επιβραδυντικοί

παράγοντες και η οριστική εγκατάσταση καρκινοβατεί. Και τούτο διότι, όπως έχει

προαναφερθεί, η έλλειψη των sine qua ποπ έργων υποδομής (λό'γω, αφενός,

ολιγωρίας τ/ς πολιτείας, στ/ς οποίας τις αρμοδιότητες ανήκει η χρηματοδότησή τους

και η οποία εξακολουθεί να δαπανά τεράστια ποσά για τη μίσθωση κατοικιών, αντί

να τα διαθέσει για τ/ν άμεση υλοποίηση των προρρηθέντων έργων, και, αφετέρου,

έλλειψης βούλησης, εκ μέρους των σΤΑ, για την υλοποίησή τους, στη βάση της

απουσίας ιδίου οφέλους) καθυστερεί, εκ των πραγμάτων, τ/ν κατοίκηση των σπιτιών

και, άρα, το επιχείρημα της ταχύτητας αναιρείται και η κατάσταση διαιωνίζεται.

Άλλωστε, η έλλειψη στοιχείων για κατοικίες, των οποίων έχει ολοκληρωθεί η

κατασκευή, με τη μέθοδο τ/ς αυτοστέγασης, και ήδη κατοικούνται, αποτελεί,

ενδεχομένως, την επαλήθευση της ευστάθειας των προηγούμενων ισχυρισμών.

Πρέπει, λοιπόν, να παρέλθει ένα ικανό χρονικό διάστημα για να είναι δυνατή

οιαδήποτε ουσιαστική σύγκριση της απόδοσης των πολιτικών τ/ς οργανωμένης

δόμησης, που αρχικά συνιστούσε το στεγαστικό πρόγραμμα του ΕΙΥΑΑΠΟΕ, και της

επακολουθείσας αυτοστέγασης. Επί του παρόντος, οριστικά αποκατεστημένες με τη

δεύτερη μέθοδο μπορούν να θεωρηθούν μόνο εκείνες οι οικογένειες των

νεοπροσφύ'Υων που αγόρασαν έτοιμη κατοικία' οι υπόλοιπες βρίσκονται «σε

διαδικασία αποκατάστασης», εν αναμονή της δραστηριοποίησης της κρατικής

μηχανής.

Πάντως, αν υπάρχει πολιτική βούληση και πραγματική πρόθεση αποκατάστασης

των προσφυγικών πληθυσμών, η πολιτεία είναι σε θέση να προσφέρει βιώσιμες
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λύσεις. Το εJληνΙKό κράτος είναι, σήμερα, σαφώς πιο οργανωμένο και θωρακισμένο

σε σχέση με το 1990 και, παράλληλα, αποτελεί ισότιμο μέλος της Ευρωπα·ίκής

Ένωσης. Και το ζήτημα της παλιwόστησης αποτελεί πλέον ζήτημα ευρωπαϊκού

προβληματισμού και όχι εγχώριο πρόβλημα. Το κράτος έχει τη δυνατότητα να

αξιοποιήσει την αντίστοιχη εμπεψία άλλων ευρωπαϊκών χωρών στην αναζήτηση

νέων και αποδοτικότερων λύσεων. Σε κάθε, πάντως, περίπτωση πρέπει να δίδεται

βάρος, ταυτόχρονα με τη στεyασnκή αποκατάσταση, στην άμεση επαγγελματική

αποκατάσταση του μέγιστου δυνατού ποσοστού των παλιννοστούντων, στη βάση της

λογικής ότι η οικονομική αυτάρκεια τους παρέχει τη δυνατότητα να υποστηρίξουν

και οι ίδιοι τη διαδικασία της στεγασnκής τους αποκατάστασης και, άρα, εξασφαλίζει

μεγαλύτερη ταχύτητα και αποδοτικότητα 8 . Ωστόσο, πρέπει εδώ να σημειωθεί, ότι

πέραν της κάθε μορφής δραστηριοποίησης για την αποκατάσταση των εισερχομένων

νεοπροσφύγων, κρίνεται σκόmμη η παράλληλη λήψη μέτρων 9 για τον έλεγχο /

μείωση της παλιwόστησης και τη διατήρηση της ελληνικής διασπορός στις εστίες

της.

Ωστόσο, πέραν των προλεχθέντων, πρέπει να τονιστεί και να καταστεί σαφές ότι

το θεμελιακό πρόβλημα της αποκατάστασης των προσφύγων είναι, πρωταρχικά,

ζήτημα πολιτικής φύσεως, υπό την έννοια του στρατηγικού σχεδιασμού για την

αντιμετώπιση των προβλημάτων τους και των μηχανισμών (θεσμών, οργανισμών,

υπηρεσιών) που θα τον εφαρμόσουν. Οι οιεσδήποτε επιλογές, σε ό,τι αφορά στη

διοικητική κατανομή των αρμοδιοτήτων, πρέπει να στηρίζονται σε δύο άξονες: α)

σχεδιασμός και οικονομικοί πόροι σε εθνικό επίπεδο και β) εφαρμογή του

σχεδιασμού - διαχείριση των πόρων (και οι προς τούτο μηχανισμοί) αποκεντρωμένοι,

σε περιφερειακό επίπεδο. Παράλληλα, βέβαια, η κάθετη διαλεκτικ6τητα και

συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων (κρατικές υπηρεσίες, tomxή

αυτοδιοίκηση, ΕΙΥΑΑΠΟΕ, Γενική Γραμματεία Παλιννοστούντων Ομογενών,

ιδιωτικοί φορείς και ποντιακοί σύλλογοι) συνιστά παράγοντα καθοριστικής σημασίας

• Πptπει να σημειωθεί δn. σε ανrίθεση με άλλες χ.ώρες που δt;ιθηKαν ομοΥενείι; από την τέως

Σοβιετική Ένωση, η Ελλάδα και πάλι ολΙΎωρι:ί και δε μερψνά ώστε να oυvaφθoUV οι απαραίτητες

διακρατικές συμβάσεις με την τ.E~~Δ, πou, στη βάση της νομικά δεσμευτικής υποχ.ρέωσης, θα

διασφαλίζουν τα εργασιακά δικαιώματα όσων παλιννόστησαν και θα αναγνωρίζουν την εκεί ερΥασία

ΤOuς, με συνέπεια οι άνθρωποι ΑUΤOί να ξεκινοuν την πορεία τους στην Ελλάδα από μηδενικής βάσεως

, Ενδεικτικά θα μπορο6σε να προωθηθεί: α) Παροχή προνομιακών πιστώσεων και προώθηση

aι:ενδ6σεων σε περιοχ.ές με συμπαrιΊ ελληνικό πληθοομό, β) Παροχ.ή προσωρινών αδειών εργασίας

('Υια 1·2 έτη), Υ) Μερικός αναπροσανατολισμός της δράσης του ΕΙΥΑΑΠΟΕ προς τη συΥκράτηση των

ομοΥενών στις εστίες τους.
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για την ευελιξία του συνολικού σ'X'lματισμού, αλλά και την ταχύτητα και την

ποιότητα του τελικού αποτελέσματος.

Ολοκληρώνοντας, είναι σκόπιμο να αναφερθεί ότι ο επίλογος του παρόντος

πονήματος, όπως όλ.α δείχνουν, συμπίπτει χρονικά με τον επίλογο της λειτουργίας

του ΕΙΥΑΑΠΟΕ. Πράγματι, με βάση τις πρόσφατες δηλώσεις του Γενικού

Γραμματέα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, αποτελεί πεποίθηση

της πολιτείας ότι ο κύκλος λειτουργίας του Ιδρύματος έχει κλείσει και, σε σύντομο

χρονικό διάστημα, θα αναγγελθεί η διάλυσή του(Η Πρώτη, 2002). Παράλληλα,

προγραμματίζεται η μεταφορά των αρμοδιοτήτων του, των πόρων και μέρους του

προσωπικού στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης

και, ακολούθως, σε διευθύνσεις των Περιφερειών. Έτσι η πολιτεία, με την κατάργηση

του ΕΙΥΑΑΠΟΕ έρχεται να επαληθεύσει τους αμφίλεκτους σκοπούς ίδρυσής του, ως

αυτόνομου φορέα με αποκλειστική αρμοδιότητα την προσφυγική αποκατάσταση, και

να τεκμηριώσει την ορθότητα των αμφιβολιών περί της αποδοτικότητας ενός

ιδρύματος, που επί μία δεκαετία ενεργούσε κατά το δοκούν. Ωστόσο, η μεταβίβαση

των σχετικών αρμοδιοτήτων στο δημόσιο τομέα δε μπορεί παρά να θέτει

προβληματισμούς και για την ευελιξία και την αποδοτικότητα εφεξής.
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Επίμετρο

Μετά την παρέλευση μίας και πλέον δεκαετίας από την έναρξη του δεύτερου

μαζικού μεταναστευτικού ρεύματος προς την Ελλάδα, η είσοδος στο έτος 2002

βρίσκει τ/ν αποκατάσταση των νεοπροσφύγων να καρκινοβατεί και τα εξαγόμενα

συμπεράσματα. από οιαδήποτε απόπειρα σίryKρισης μεταξύ των πολιτικών που

τέθηκαν σε εφαρμογή για την προσφυγική αποκατάσταση μετά τη Μικρασιατική

Καταστροφή, αφενός, και, ύστερα από την κατάρρευση του υπαρκτού σοσιαλισμού,

αφετέρου, δε μπορούν παρά να δημιουργούνπροβληματισμό.

Σε πρώτο επίπεδο, μια ποσοτική αντιπαραβολή του έργου που επιτελέστηκε τότε

και τώρα είναι αποκαλυπτική. Στην πρώτ/ περίπτωση, η πολιτεία, έχοντας εξέλθει

από μια περίοδο αλλεπάλληλωνεχθροπραξιών, κλήθηκε, με τα μέσα παραγωγής και

την υλικοτεχνική υποδομή που διέθετε, να υποδεχθεί και να αποκαταστήσει ένα

πληθυσμό που υπερέβαινε το ένα εκατομμύριο (περίπου 1.300.000 πρόσφUΓες)' από

την άλλη πλευρά, οι έλληνες ομογενείς, οι οποίοι παλιwόστησαν μετά το άνοιγμα

των συνόρων των χωρών τ/ς τ.ΕΣΣΔ, και για των οποίων τ/ν κοινωνικοοικονομική

ενσωμάτωση και στεγαστική αποκατάσταση όφειλε να μεριμνήσει το σύγχρονο

ελληνικό κράτος, δεν ξεπερνούσαν τον αριθμό των 160.000. Μολαταύτα, σε αντίθεση

με ό,τι λογικά θα αναμενόταν, το κράτος των αρχών του αιώνα συνέβαλλε, στ/

διάρκεια μίας οκταετίας (1923-1930), στην στεγαστική - τουλάχιστο - αποκατάσταση

ένα ποσοστού προσφύγων που προσέγγιζε το 70%10. Χωρίς να αγνοούνται οι

ολιγωρίες στο έργο της ΕΑΠ, του τότε κύριου αποκαταστατικού φορέα, η σύγκρισή

του με το αντίστοιχο έργο που παρήγαγε η σύγχρονη ελληνική πολιτεία, μέσω του

EIVΑΑΠΟΕ, θέτει δυσαπάντητα ερωτηματικά' το Ίδρυμα ενέταξε στο πρόγραμμά

του περίπου 20.000 νεoπρόσφιryες, αριθμός που μόλις υπερβαίνει το 10% του

συνολικού πληθυσμού τους, και ένα μικρότερο ποσοστό εξ' αυτών (περίπου 30%)

κατάφερε να στεγάσει, μέσα στη δεκαετή περίοδο της λειτουργίας του. Άλλωστε, η

πραγματικότητα που διαμορφώνεται από τους προαναφερθέντες αριθμούς αποκτά

μεγαλύτερες διαστάσεις, αν ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι το προσφυγικό κύμα του

1922 ήταν αιφνιδιαστικό, μη ελεγχόμενο και, κατά συνέπεια, δύσκολο να

αντιμετωπιστεί, ενώ το μεταναστευτικό ρεύμα του 1989 ήταν αναμενόμενο -ενίοτε

και υποκινούμενο από πολιτικές σκοπιμότ/τες - και, άρα, ικανό να ελεΥχθεί, κατ'

αρχήν, και, ακολούθως, να προγραμματιστεί άμεσα και σφαιρικά. Εύλογα, λοιπόν,

10 ΠερUι:oιI 146.000 αΥροτικές και 60.000 αστικές ΟΙΚοΥένειες.
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εγείρονται ενστάσεις σχετικές με το κατά πόσο υπήρχε εξ' αρχής πολιτική βούληση

για ουσιαστική αντιμετώπιση του ζητήματος, από τη στιγμή που ο σύγχρονος

κρατικός μηχανισμός και οι σημερινές οικονομικές βάσεις, αναμφίβολα, δε μπορούν

να OU'yκριθΟύν με τα αντίστοιχα δεδομένα του 1922.

Πάντως, πέρα από τις προρρηθείσες ποσοτικές παραμέτρους, η πολιτεία υπήρξε

ολίγωρη και σε ό,τι αφορά άλλες, ποιοτικές μεταβλητές. Το ΕΙΥΑΑΠΟΕ αγνόησε ή

δεν κατάφερε να αξιοποιήσει την κεκτημένη εμπειρία από τις λανθασμένες επιλογές

του παρελθόντος. Πιο OU'yκεκριμένα, η στεγαστική αποκατάσταση των αστών

προσφύγων του 1922 υλοποιήθηκε, σε συντριπτικό ποσοστό, στην Αθήνα και τη

Θεσσαλονίκη, γεγονός που αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα για τον

υδροκεφαλισμό της πρωτεύουσας και την ενίσχυση, γενικότερα, των διαδικασιών της

αστικοποίησης· ωστόσο, το ΕΙΥΑΑΠΟΕ προφανώς δε διδάσκεται από τις αρνητικές

επιπτώσεις των άστοχων αυτών χωροθετικών επιλογών και θέτει σε εφαρμογή

(τουλάχιστο μέχρι την εισαγωγή του συστήματος της αυτοστέγασης) μια ανελαστική

πολιτική, η οποία θέτει ως απαράβατο όρο για την ένταξη στο πρόγραμμά του την

εγκατάσταση στη Θράκη. Η επιλογή αυτή, αναντίρρητα, συμβάλ/ει στην

πληθυσμιακή και παραγωγική τόνωση της περιοχής, συνιστά, όμως, απωθητικό

παράγοντα για σημαντικό αριθμό εκ των νεοπροσφύγων, που, στη βάση της

μεγαλύτερης δυνατότητας επαγγελματικής αποκατάστασης, επιλέγουν να

εγκατασταθούν στη Αττική, συμβάλλοντας στη γιγάντωση ενός ήδη εκτεταμένου

προβλήματος.

Σε κάθε περίπτωση πάντως, η άποψη για το κοινωνικό πρόσωπο που επιδεικνύει

το κράτος απέναντι στην ποικιλότροπα ευαίσθητη πληθυσμιακή ομάδα των

προσφύγων, μέσα από τις πολιτικές που εφαρμόζει για τη στεγαστική αποκατάστασή

τους, παραμένει κοινή. Η ΕΑΠ αρχικά ενοικιάζει και αργότερα πωλεί στους

πρόσφιryες τις κατοικίες που κατασκευάζει, σε απόλυτη συμφωνία με τους κανόνες

της ελεύθερης αγοράς. Ογδόντα χρόνια μετά, η πολιτεία υιοθετεί μια διαδικασία

δανειοδότησης που δίνει, ενδεχομένως, ώθηση στη πορεία της αυτοστέγασης,

αναμφίβολα, όμως, δε συνιστά κοινωνική πολιτική, παρά τις όποιες διευκολύνσεις

παρέχει. Σε κάθε χρονική περίοδο, η πρόθεση του κράτους να αποποιηθεί των

ευθυνών του είναι σαφής και πασίδηλη ...
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Α'ΜΕΡΟΣ

ΑΠΟΥραφικά στοιχεία

Πίνακας Α.Ι: Εισερχόμενοι στην Ελλάδα πρόσφυγες, τ/ς περιόδοο 1913-1914,

Πηγη : Πελαγίδης, 1997 :106

ανάπεο1Ο1' πooιW:oσno(έωc 12.7.1914)
Περιοχή ΟΙΚσΥένειες λτομα

προέλευσης

ΘQόKη 14.552 54.292
Μ.Ασία 6.817 24.771
Βονλναοία ΣεοΒία 6.127 24.954
Β. Ήπειοο, 180 827
Καύκασα: 853 3.757
Σύνολο 28.529 108.601.

Πηγη : Πελαγιδης, 1997 :132

Πίνακας Α.2: ΑναΥωοήσαντες μετά τις ΣUνθήKες ΝεϊΥύ Ο 919) και Λωζάννης(923)
Περιοχή Τούρκοι βούλγαροι Σύνολο

αναyώoBσn,

Mαια:δoνiα 329.098 33.800 362.898
Θοάκη - 19.200 19.200
Π.Ελλάδα 5.910 - 5.910
Ήπειοος 1.133 - 1.133
Κο';τη 23.021 - 23.021
Ν. Αιγαίου 9.184 - 9.184
Διάφοοα μέρη 19.800 - 19.800
Σύνολο 388.146 53.000 441.146.

Πηγη : Πελαγίδης, 1997 : 225

Πίνακας Α.3 : Πoόσωιrvεo ανά πεοιο'Υή ΠDoιW:oσno (1928)
Περιοχέςπροέλευσης Αριθμός Ποσοστό % επί. του

προσφύγων ΠΡΟσφtryΙΚού

πλΒθυσιιού

Ι. Μ.Ασία 626.954 51,31
2. Αν. Θρά ..-η 256.635 21,00
3. Πόντος 182.169 14,91
4. Βουλγαρία 49.027 4,01
5. Καύκασος 47.091 3,85
6. Κωνσταντινούπολη 38.458 3,15
7. Ρωσία 11 .435 0,94
8. Σερβία 6.057 0,50
9. Αλβανία 2.498 0,20
10. Δωδειcάνησα 738 0,06
11. Ρουμανία 722 0,06
12. Κύπρος 57 0,01
13. Αίγυπτος 8 -

Σύνολο 1.221.849 100.
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Πηγη : Πελαγιδης, 1997 : 22)

Πίνακα,Α.4 : Ποόσωυνε, ανά πεοιο",; ",κατάστασης (1928)
Διαμερίσματα Αριθμός Ποσοστό % επί του

προσφύγων πρoσφuγΙKoύ

πλπθυσιιού
Ι. Στερεά Ελλάδα - Εύβοια 306.193 25,6
2. Θεσσαλία 34.659 2,84
3. Ιόνια νησιά 3.309 0,27
4. Κυκλάδες 4.782 0,39
5. ΠελoπόWΗσoς 28.362 2,32
6. Μακεδονία 638.253 52,24
7. Ήπειρος 8.179 0,67
8. Νησώ. ΑΙΎαioυ 56.613 4,63
9. Κρήτη 33.000 2,77
10. Δuτική ΘM~ 107.607 8,81

Σύνολο 1.221.849 100
· . -

Πίνακας Α.5 : Μεταβολές πληθυσμού. έκτασης και πληθυσμιακής πυκνότητας, μετά

Πηγη : Πελαγιδης, 1997 : 414

το Βαλκανικο'''' ΠολέΗΟΗΟ (Ι 912-19131
Έτος Πληθυσμός Επιφάνεια (τ.χ.) iιιηθυσμιακή

πυκνδτn~α (άΤΟ"α/τ.ν.\
1913 4.734.990 119.051 39
1920 5.536.375 147.634 37
1926 6.090.018 125.800 48
1928 6.204.684 125.800 60

· .

Πηγη: Πολύζος, 1984: 4

Πίνακαο Α.6: Xώoεc ΠDoέλευσn, ΠODσωU-Ιων (αΠDΎDαωή 1928'
Σύνολο % Πριν το % Μετά το %

1922 1922
ΜιΚΟά Ασία 626.954 51 37.728 25 589.226 55
ΘDάκη 256.635 21 27.057 18 229.578 21
Εύξεινος 182.169 15 17.528 11 164.641 15
Πόντοc

ΒΟ1Jλναnία 49.027 4 20.977 14 28.050 3
KQUKaOnc 47.091 4 32.421 21 14.670 2
Kων/πo~ 38.458 3 4.109 3 34.349 3
Ρωσία 11.435 Ι 5.214 4 6.221 1
ΣεDBiα 6.057 1 4.611 3 1.446 -
AλOανiα 2.498 - 1.600 1 898 -
ΔωδεKά~σ~ 738 - 355 - 383 -
ΡουlΗινία 722 - 266 - 456 -
Kunnnt' 57 - 21 - 32 -
~ΠΤ~ 8 - Ι - 7 -
Σύνολο 1.221.849 100 151.892 100 1.069.957 100

· .
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Πίνακας Α.7: Εθνολογική σύνθεση του πληθυσμού της Ελλάδας το 1913, 1920 (στα

Πηγη . Πολύζος, 1984 . 26

όρια της Συνθήκης των ΣεΒ ών1 και 1928
1913 1920 ]928

MouσoυλUΆνoι

Ι.Τούρκοι 370.000 770.000 103.000
2.ΑλΒα.νοί 25.000 25.000 25.000
Σύνολο 1-2) 395.000 795.000 128.000
3.ΒουλΥαοόΦωνοι 104.000 139.000 82.000
4.lσπανοε800ίοι 70.000 70.000 70.000
5.Ξένοι, AoL1ένΙOΙ 75.000 74.000 108.000
Σύνολο (] -51 644.000 1.078.000 388.000
6:Ε),ληνε<; 4.176.000 4.458.000 5.817.000

Σύνολο 4.820.000 5.536.000 6.205.000
.
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Πίνακας Α.Β : Πρόσφυγες & πληθυσμός της Ελλόδας ανά γεωγραφικό διαμtρισμα

Πηγη : Πολίιζος, 1984 :29

119281
ΠλπΟυσοό<: ΠοόσΦυΥEC Αναλογία %

Στερεά Ελλάδα και ΕύΒοια 1.592.842 306193 19.2
Aιτωλία-Aκ:αpνανiα 220.055 5.626 2.5
Απιιαl-Boιωτία 1.024.667 281.989 27.5
Εύβοια 154.449 14.025 9.1
Φθιώτιδα-Φωκ:iδα 193.671 4.553 2.3
Θεσσαλία 493.213 34.659 7.0
Λάοισα 278.465 31.873 11.4
Τοίκαλα 214.748 2.786 1.3
Ιόνια ΝlΙσιά 213.157 3.301 1.5
Ζάκυνθος 40.492 436 1.1
Κέρκυρα 106.251 2.149 2.0
Κεφαλονιά 66.414 716 1.1
Koκλάδεc 129.702 4.782 3,7
Π&λοπόννnσοc 1.053.327 28.362 2,7
Ασνολίδα - Κορινθία 174.320 7.436 4.3
Αοκαδία 166.141 1.041 0.6
ΑΎαία - Ηλεία 320.623 13.607 4.2
Λακωνία 144.336 1.446 1.0
Mεσσnνία 247.907 4.832 1.9
Μακεδονία 1.412.477 638.253 45.2
ΔράUΑ 111.572 78.438 70.3
Θεσσαλονίκη 539.986 259.708 48.0
Καβάλα 119.140 74.692 62.7
ΚοCάνη 166.523 53.051 31.9
Πέλλα 97.167 52.357 53.9
ΣέoOΕC 182.710 81.724 44,7
Φλώοινα 125.722 19.105 15.2
Χαλκιδική 64.799 18.928 29,2
ΆΎtOΌooc 4.858 250 5,1
Ήπειρος 312.634 8.179 2.6
Άρτα 52.596 339 0,6
Γιάννενα 180.418 5.008 2.8
ΠοέΒεΙα 79.620 2.832 3.6
Νησιά ΑΙΥαίο\) 307.734 56.613 18.4
AooBoc 161.557 35.485 22.0
Σάοοκ 70.497 7.228 10.2
Xioκ 75.680 13.900 18,4
Κοήτη 386.427 33.900 8.8
Ηοάκλειο 138.567 19.591 14.1
Λασίθι 68.167 1.719 2.5
Ρέθυμνο 68.180 4.344 6.4
Χανιά 111.513 8.246 7,4
θοάκπ 303.171 107.607 35.5
ΈΒοοκ 122.730 47.829 39.0
Ροδόπη 180.441 59.778 33.1
Σύνολο 6.204.684 1.221.849 19,7. .
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Πίνακας Α.9: Πρόσφυγες και αστικός πληθυσμός το 1928 (δήμοι και κοινότητες

Ι 0.000 κατοίκων και άνω)

Σύνο).ο πλπθυσυού ΠΟΟσΦ""ε<: %
Aθiινα-Πειoαιά< (Ι) 740.526 246.081 3,32
Θεσσαλονί...τι 244.680 117.04\ 4,78
Πάτρα 64.636 6.967 1,08
Καβάλα 50.852 28.927 5,69
Βόλnc (2) 47.892 13.773 2,88
Ηοάκλειο 39.231 14.069 3,59
Ξάνθη 35.912 14.867 4,14
Κέοκυοα 34.193 2.064 6,0
Χανιά 32.239 6.924 21,5
ΔΟΟμα 32.186 22.60 1 70,2
Μυτιλήνη 31.661 14.820 46,8
Καμοτηνή 31.551 10.745 34,1
Σέρρες 29.640 14.950 50,4
Kαλαu.άτα 28.961 3.587 12,4
Xίoc 28.166 9.357 35,8
Λάοισα 25.861 4.400 17,0
Τoίιcαλα 22.117 632 2,8
Γιάννενα 21.503 3.117 14,5
Ερμούπολη 21.416 3.032 14,2
Πύιrιoς 20.496 772 3,8
Χαλκίδα 18.577 4.896 26,4
ΑΥρίνιο 16.735 2.863 17,2
Βέροια 16.303 7.026 43,1
Λαυία 15.357 \.061 6,9
Kατεoίνn 14.557 6.999 48,1
Τοίπολη 14.397 708 4,9
ΑλεΕ.ανδDούπολπ 14.019 8.262 59,0
ΚαΡδίτσα 13.883 327 2,4
Έδεσσα 13.743 5.580 40,6
ΛιΒαδειά 13.414 592 4,4
Αμαλιάδα 12.777 320 2,5
Κοζάνη 12.702 955 7,5
Aσvα:. 12.619 1.539 12,2
Σαλαιιίνα 12.564 678 5,4
Γιαwιτσά 12.270 7.162 58,4

Ιά..."νθοι:: 12.063 289 2,4
ΜέΥιωα 11.844 1.132 9,6
Καστοριά Ι Ι.736 1.546 13,2
ΑίΎιο 11.253 1.941 17,2
Φ),ώρινα 10.585 3.612 34,1
Ρέθυιινο 10.558 2.640 25,0

~σα 10.438 2.080 19,9
Π lεΙ::α 10.112 1.144 11,3
Φιλιατρά 10.036 94 0,9
Σύνολο 1.894.262 602.713 31,8
Πηγη . Πολυζος, 1984 .32
(Ι) Περιλαμβάνονται οι δήμοι Αθήνας, Πειραιά και Καλλιθέας

(2)Δεν περιλαμβάνεται ο Δήμος Νέας Ιωνίας
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Διάγραμμα διοικητικής δομής της ΕΑΠ

206

r π. Ελλάδας, Ηπεψου, Νησιών
,/

--------r ραφεία Εποικισμού Eme. Εποικισμού
Κρήτης

... •1. Απικής- ΒοΙα/τίας

Ι Γραφεία Εποικισμού2. Εύβοιας
3. Αιτωλίας- Ακαρνανίας

+4. Πρέβεζας
5.IωαWΊνων

1. Ηρακλείου6. Αχαίας - Ηλείας
2. Χανίων7. Αργους
3. Ρεθύμνου8. Βόλου

9. Λάρισας 4. Λασιθίου
10.
11. Καρδίτσας
12. Λαμίας
13. Παραμυθtάς
14. Μυηλήνης

Γραφεία εποικισμού

4μελές

ΚεντρΙΚό Συμβούλω της ΕΑΠ

~ .ι.

Δ1νση Aσnκής ΔΙνσεις Εποικισμού ΔΙνση Οικονομικού

Αποκατάστασης ,
1==::M::α::κεδ~T~O::νί::ας==~ ι Θ_ρ_άκη,-ς _

Ι rραφεία Εποικισμού,
Ι. Θεσσαλονίκης

2. Λαγκαδά r
3. Πιερίας
4. Κιλκίς 1. Κομοτηνής
5. Φλώρινας 2. Αλεξανδρούπολης
6. Καστοριάς 3. Ορεστιάδας
7. Εορδαίας 4. Δtδυμoτείχoυ
8. Βέρσως 5. Ξάνθης
9. Γιαννιτσών 6. Δράμας (μέχρι το

10. Αξιούπολης 1928)
11. Χαλισδικής 7. Καβάλας (μέχριτο

12. Σιντικής 1928)
13. Σερρών
14. Έδεσσας
15. Κοζάνης
16. Δράμας (ως το 1928)
17. Καβάλος (ως το

1928)

Ι. Γεν.

Επιθεώρησης

2. Γραμματείας
3. Συστημένων
τηλ/των

4. Eφoδlων
5. Νομικού
Συμβούλου

6. Τεχνών,
ΕπαγΥ/των

Δoιηιcητιια/ r
L-_τμ,ήμα__τα----'
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Πηγη. Πελαγιδης, 1997: 22

Πίνακας Α.10: ΠληΟυσμόςκαι πληΟυσμιακήπυκνότητατης Ελλάδας κατά Διαμερίσματα(ΑΠΟΎραφέ<; 1920 κα, 1928)
αJα Διαμερίσματα Απ . 1920 ΑΠΟΎραφή Ι928 AύE.πσq πλπθυσμού

Πληθυσμός Πυκνότητα Πληθυσμός Πυκνότητα Απόλυτη %
ανά Τ:Υ. ανά Τ.Υ.

Ι. Στερεά Ελλάδα - Εύβοια 1.136.183 45,45 1.592.842 63,72 Ι72.949 +15,22
2. Θεσσαλία 438.408 32,88 493.213 36,99 34.600 +8,0 Ι

3. Ιόνια νησιά 198.070 103,08 213.Ι57 Ι 10,93 12.056 +6,09
4. Κυκλάδες 122.347 47,42 129.702 50,27 2.857 +2,34
5. Πελοπόννησα; 934.094 41,92 1.053.327 47,27 93.914 +10,05
6. Μακεδονία 1.078.748 30,92 1.412.477 40,48 152.428 +10,05
7. Ήπειοοc 292.954 31,33 312.634 33,43 15.827 +5,47
8. Νησιά ΑΙΎαίου 260.058 67,58 307.734 79,97 4.721 +1,88
9. Κρήτη 346.584 41,82 386.427 46,63 30.171 +9,32
10 Δυτική Θράκη 209.443 24,06 303.171 34,82 14.264 +7,40

Σύνολο Ελλάδα, 5.016.889 38,53 6.204.684 47,66 533.787 +11,60..
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Χρονοδιαδράμματα αποκατάσταση, από την ΕΑΠ

Πίνακας Α.Ι1 : Χρονοδιάγραμμα αγροτικής προσφυγικής αποκατάστασης

Χρονοδιάγραμμα Πορεία αποκατάστασης

Ι 1 Νοεμβρloο 1923 Έναρξη λειτουργία/; τηζ ΕΑΠ από Θεσσαλονίll..-η Μακεδονία.

17 ΔεκεμβΡiou 1923 Ν.Δ. voιιu.'Ί1c κατ : mc λειτου
.

ΕΑΠ.

Έως 30 Ιανουαρίου 1925 ο) Σύμβαση ΕΑΠ κράτους για την παραχώρηση των

μουσουλμανικών lΙ..τ/μάτων στην πρώτη.

β) Αποκατάσταση 135. Ι 64 αγροτικών οικογενειών.

γ) Αγροτική στέγη :
Ι. Ανέγερση 11.359 κατοικιών από την ΕΑΠ και 5.023
από το κράτος.

2. Διανομή 50.000 μουσουλμανικώνανταλλάξιμων

κατοιt..-..ών.

δ) Διανομή 41.769 ζάχον και ΥεωρΥlκώνεφοδίων.

ε) Προώθησηνέων ή υποβαθμισμένων..."Uλλιερyειών.
(καπνοκαλλιέργεια, μωρεοκαλλιέρΥεια, αμπελoKαλλιέργε~

ροδοκαλλιέρΥεια.).

στ) Διανομή 4.794.871 στρεμμάτωνγης.

Έως 30 louνiou 1926 α) Διανομή 7.356.735 στρεμμάτων-Υης.

β) Συνολική δαπάνη αΥΡοΤ1λ"ήςαποκατάστασης:7.807.039
Λλ.

OκτώBoιoc 1926 ΣυιιιιετοηΊ τηι: ΕΑΠ σττιν1τι Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

ΣεπτέιιΒοlα: 1927 Οργάνωση ι.ιόνιι.ιου περιπτέοου στη Γενεύη.

Έως το 1928 α) Οριστικοποίηση των προσφυγικών οικwμών.

Β) Αποκατάσταση των πεοισσότεοων ΠDOσΦύνων.

Ιανουάριος 1930 Σύμβαση κράτους ΕΑΠ για τη διάλυση της δεύτερης και

ε ....'1Cαθάριστι της περιουσίας τικ

Έως το Δεκέμβριο 1930 Σταδιακή μεταβίβαση των Υπηρεσιών και των υποχρεώσεων

της ΕΑΠ στο κράτος. Ανάληψη της προσφυγικής

απoιcατάστασηςαπό την Iα/Bέoνπσn ΒενιCέλου.

Πηγη. Πελαγιδης, 1997.415
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Πiνακας Α.12: Χρονοδιάγραμμα αστικής προσφυγικής αποκατάστασης.

Πηγη. Πελαγιδης, 1997.416

Χρονοδιάγραμμα Πορείααποκατάστασης

Τέλη 1923 -αρχές 1924 Αστικός ΠρσΥραμματισμός της ΕΑΠ :
α) Συμπλήρωση εργασιών σε αστικούς προσφυγικούς

συνοικισμούς που ήταν σε εξέλιξη (με έξοδα της

κυβέρνησης).

Ι ιn 'ΣYεδιασιιόc και π νέων π άτων.

ΦεβΡοuάριος 1925 α) Eπtλoyή πόλεων για ίδρυση νέων συνοικισμών.

β) Ολοκλήρωση των ήδη υπαρχόντων αστικών συνοικισμών

uε έΟΥα κοινή, ". .
5 Μαίου 1925 Σύμβαση κράτους ΕΤΕ για χορήγηση δανείων και

αποζιιιιιώσεων σε αστούς πρόσφυγες.

Μάιος 1927 Πρόγραμμα ίδρυσης νέων βιοτεχνιών και βωμηχανιών

Ι IUΙuxίτεοα ταπnτouoyίαc και uετ;;c.OUDYίαc).

Ιούλιος - Αύγουστος 1927 Απογραφή αστών προσφύγων (σύνολο 125.000
ΟΙΚΟΎένειες).

Καλοκαίρι 1928 Έρευνα '1ια την κοινωνικο-οικονομική κατάσταση των αστών

προσφύγων ~ κατάταξη των τελευταίων σε τρεις αντiσtoιχες

κomyopiε<:.

ΜέχΡι τέλη 1929 ΔΡομολόΥηση των παρακάτω μέτρων:

α) ολοκλήρωση των καταμετρήσεων

β)οριστικοποίηση συμβολαίων προσωρινής α'1Οράς

'1) επίσπευση αστικών εκτάσεων

δ)ιιεταβίβαση οικοπέδων με OΩιστικoΎC titλouc.
Ιανουάρως 1930 Σύμβαση κράτους - ΕΑΠ '1ια τη διάλυση της δεύτερης και

εκκαθάριση m, πεpιouσίαcm,.
Έως το Δειcέμβρω 1930 Σταδιακή μεταβίβαση των Υπηρεσιών και των υποχρεώσεων

της ΕΑΠ στο ιcpάτoς. Ανάληψη της ΠΡοσφυ'1ικής

αποκατάσταση, από την κυBέoνησn Bενιtέλoυ.
,
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Eπεξητ/σειc σχεδίων αγροτικών σπιτιών (Μακεδονία)

Α) Ι και 11: Σπίτια SOMMERFELD (D.H.T.G.) (ένα κατάλυμα ανά σπίτι). Η εταιρία

ανέλαβε τα θεμέλια (λίθινα), το σκελετό (ξύλινος), την οροφή και την κάλυψη (με

κεραμίδι). Ο πρόσφυγας έπρεπε να γεμίσει τους τοίχους, με υλικό της επιλογής του.

Β) 111: Κανονικός τύπος καταλύματος για μία οικογένεια, με 3 δωμάnα (το ένα

στάβλος). Θεμέλια λίθινα.

Γ) ΙΥ: Κατάλυμα για μία οικογένεια, με 4 δωμάτια (το ένα στάβλος). Θεμέλια λίθινα.

Δ) ν, νι, νΗ: Κανονικοί τύποι καταλυμάτων για μία ΟΙΚΟΎένεια καλλιεΡΎΤΊτών.

Θεμέλια λίθινα, τοίχοι λίθινοι.

Όλες οι στΈΥες είναι με κεραμίδι.

(Πελαγίδης, 1997: 244)

~1JYήσεις σχεδίων αστικών σmτιών (Συνοιιασμοί Αθήνας ΠεΙΡαιά)

Οικήματα 1
ης
περιόδου (1924-1925)

Ι: Σπίτι με 4 καταλύματα.

11: Σπίτι με 2 καταλύματα και 2 αποθήκες.

Οικήματα 2
ης
περιόδου (1925-1927)

111: Σπίτι 2 καταλυμάτων από μπετόν.

ΙΥ: Λίθινο σπίτι 7 καταλυμάτων, με 2 αποθήκες.

Οικήματα 3
ης
περιόδου (1927-1930)

ν: Κανονικός τύπος λίθινου σπιτιού, 2 καταλυμάτων.

νι: Κανονικός τύπος λίθινου σπιτιού.

νπ: Αστυκλινική στο Βύρωνα.

νπl: Λίθινο σχολείο στην Καισαριανή. Δωρεά Ε. Βενιζέλου.

(Πελαγίδης, 1997: 294)
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Β'ΜΕΡΟΣ

Απογραφικά στοιχεία

Πίνακας Β.Ι; Χώρα προέλευσης των παλιννοστούντων ομογενών από την πρώην

ΕΣΣΔ

Χώοα ποοέλευσnc Ατοιια %
Αt.εοιιπαϊτ'άν 204 0,131
Aoμενiα 8.810 5,672
Γεωργία 80.644 51,922
Εσθονία 10 0,006
Καζακστάν 31.271 20,134
Κφγισία 844 0,543
Λετονία 32 0,021
Λευκοοωσία 50 0,032
Λιθουανία 5 0,003
ΜολδαΒία 182 0,117
Οσετία 14 0,009
Ουκρανία 4.660 3,000
Ουζμπεκιστάν 3.442 2,216
Ρωσία 24.042 15,479
Τατζικιστάν 60 0,039
Τουοκιιενιστάν 79 0,051
ΔΙΑ 970 0,625
Σύνολο 155.319 100
Πηγη. Γενικη Γραμματεια Παλινvoστoυντων Ομογενών, 2000α: 50

Πίνακας 8.2: Κυριότεροιλόγοι φυγής των παλιννοστούντωνομογενώναπό την τέως

ΕΣΣΔ

Πηγη : Γενικη Γραμματεια Παλινvoστoυντων Ομογενών, 2000α: 52

Λόγο. φυγής Αριθμό, 01ΚΟΎενειών %
Εμφύλιος πόλεμος 9.369 19,126
Τρομοκρατία 3.076 6,280
Ανεovία 10.617 21,677
Ήθελαν να έσθουν σmν Ελλάδα 20.482 41,818
Ακολούθησαν του, συηενεΊC 4.079 8,328
Άλλοι λόγοι 546 1,115
ΔΙΑ 811 1,656
Σύνολο 48.980 100

. .
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Πίνακας 8.3: Αφίξεις παλιννοστούντων ομΟ'Υενώναπό την πρώην ΕΣΣΔ στην

Πηγη: ΓενιΙCΗ ΓραμματειαΠαλιννοστουντωνΟμογενών,2000α: 46

ΕΜάδαανά έτοc

Έτ~ Άτοιια %
1977-1986 334 0,215
1987 169 0,109
1988 669 0431
1989 5.195 3,345
1990 16.716 10762
1991 17.331 11158
1992 19.846 12,778
1993 25720 16,559
1994 14.737 9,488
1995 14.586 9,391
1996 14.298 9,206
1997 12.381 7,971
1998 5.761 3,709
1999 4.676 3011
2000 1..307 0,841
ΔΙΑ 1593 1,026
Σύνολο 155.319 100

. . . .
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Πίνακα, Β.4: ΑΦίΕ.εις παλΙν/οστούντων ομογενών από την π ώην ΕΣΣΔ στην Ελ/άδα κατά Περιφέρεια - No~ ό και έΤΟζ

Περιφέρεια 1977- 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 ΔΙΑ λτομα %
Νοβός 1986
ΈΒοου - - - ΙΙ 98 3Ι6 1.5ό4 1.835 1.052 828 820 814 267 99 Ι2 54 7.770 5,003
Ροδόπη, ιι 48 80 Ι95 451 946 1.083 1.IΙ2 617 ό42 747 567 242 77 Ι4 38 6.870 4,423
Ξάνθηζ 34 4 28 66 237 595 962 2.277 993 1.083 1.085 631 Ι50 25 54 120 8.344 5,372
θ.ά.. 45 52 108 272 786 1.857 3.ά09 5.224 2.6ά2 2.553 2.652 2.012 659 201 80 212 22.984 14798
ΓoεBεvών - - - - 6 9 19 22 6 11 14 28 12 22 Ι - Ι50 0,097
Δοά"", - - - 74 596 520 542 631 370 404 422 441 Ι67 284 172 28 4.651 2,994
Ημαθίας; - 4 - 38 435 372 267 651 204 243 233 222 96 97 7 35 2.904 1,870
Θεσσαλονίκτι" ΙΙ 7 31 837 4.225 4.791 6.ό41 8.738 5.547 5.554 5.462 5.135 2.164 1.603 222 17Ι 51.139 32,925
KαBάλαc - - - 43 359 871 6Ι4 733 339 417 437 342 Ι98 155 97 95 4.700 3,026
KαστooιΆC 2 - 5 20 75 24 20 44 11 14 4 - 2 5 - 7 233 0,Ι50

Κιλκί 3 - 9 67 276 611 875 1.075 541 490 532 27Ι Ι84 166 81 7 5.188 3,340
Ko'άνnς - 5 5 67 220 198 202 160 129 108 Ι28 95 57 46 4 4 1.428 0,919
ΠέΛΛΑC 4 - - 30 301 359 4ΙΟ 592 401 3Ι2 331 296 122 43 9 74 3.284 2,114
Πιερίαζ 2 7 4 263 1.020 867 650 1.008 525 531 475 358 201 48 7 68 6.034 3,885
ΣεοΡών 4 - - 2Ι 2Ι8 445 662 1.067 786 699 588 750 502 434 124 Ι37 6.437 4,Ι44

Φλώοινα, - - - 2Ι 5 27 23 249 120 48 83 57 15 4 - 13 665 0,428
Χαλκιδική, - - 4 26 254 406 705 996 539 471 609 486 225 49 Ι5 75 4.860 3,129
ΜακεδΟΥ(α 26 23 58 1.507 7.990 9.500 11.630 15.966 9.518 9.302 9.318 8.481 3.945 2.956 739 714 91.673 59022
Ιωαννtνων - - - - - - 14 13 5 14 5 Ι - - - - 52 0,033
notBεCac - - - - 20 4 - - 19 5 9 3 - - - - 60 0,039
'Ηπειnοc - - - - 20 4 14 13 24 19 14 4 - - - - 112 0,072
Kαoδίτσαc. - - - - - - 5 - 9 - - - - - - - 14 0,009
ΛάOισαc. - - - 17 105 78 58 77 Ι8 21 40 34 19 13 - 17 497 0.320
Mαwησίαc - - - 27 70 51 69 65 32 29 38 32 3 Ι 3 - 420 0,270
Τ ικάλων - - - - 7 35 188 138 25 - - 15 12 3 - - 423 0,272
Θεσσαλiα - - - 44 182 164 320 280 84 50 78 81 34 17 3 17 1.354 0872
Αθηνών 109 5 147 922 2.303 1.935 1.520 1.465 9ΙΙ 959 720 61Ι 581 872 314 220 13.594 8,752
Πειραιά 6 - Ι2 Ι62 576 480 397 494 180 164 ΙΙ2 94 73 134 29 35 2.948 1,898
Αν. Αττικής 74 46 21Ι I.ΙΙ7 1.822 1.248 886 722 371 402 218 Ι65 112 127 55 90 7.6ό4 4,934
Δ. Αττικής 72 43 133 1.072 2.707 1.694 951 663 332 252 415 276 85 106 36 161 8.998 5,793
BoιωτΊΑC - - - 24 59 107 59 66 22 20 13 29 14 2 - 6 421 0,271
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Πηγη: Γενικη Γραμματεια Παλιννοστουντων Ομογενών, 2000α: 48-49

Εύβοια - - - - 9 ιο - 7 - - 4 - 6 6 - - 42 0027
Φθιώτιδαc 2 - - 4 14 6 22 27 7 19 4 14 3 2 2 - 126 0,081
Φωκiδαc - - - - - 4 4 4 15 - 9 8 - - - - 44 0,028
Στερεά Ελλάδα 263 94 503 3.301 7.490 5.484 3.839 3.448 1.838 1.816 1.495 1.197 872 1.249 436 512 33.837 21785
Aρyoλίδαc - - - - 14 6 33 46 35 42 24 21 12 34 3 8 278 0,179
Αοκαδία, - - - - 6 - 12 17 2 - - Ι Ι 2 - - 41 0,026
ΑχαΤας - - - 11 54 55 17 17 9 7 10 6 6 16 - 4 212 0,136
Κορινθία, - - - 15 25 13 16 45 24 31 12 15 - 2 - 5 203 0,131
ΛαKωνίΑC - - - - - 4 7 19 22 15 26 18 4 8 2 7 132 0,085
Μεσσηνίας - - - - 5 7 - 7 - 10 11 3 8 11 ιο 5 77 0,050
ΠελDπόνντισoζ - - - 26 104 85 85 151 92 105 83 64 31 73 15 29 943 0607
Ηοακλείου - - - ιο 47 61 37 76 27 53 40 35 18 4 3 2 413 0,266
Λασιθίου - - - - - - 20 1 9 13 14 9 - 2 - 13 81 0,052
Ρεθύμνου - - - - - 8 19 17 15 13 17 15 18 4 - - 126 0,081
Χανίων - - - 13 33 125 212 485 433 627 517 443 147 146 12 80 3.273 2,107
K"ήτn - - - 23 80 194 288 579 484 706 588 502 183 156 15 95 3.893 2,506
ZακUνθoυ - - - - - - - - 3 9 2 - - - - - 14 0,009
Κέρκυρας - - - 5 - 19 11 - 2 Ι Ι - - - - - 39 0,025
ΛευKάδΑC - - - - - - - - - - 4 - - - - - 4 0,003
Νησιά Ιονίου - - - 5 - 19 11 - 5 10 7 - - - - - 57 0037
ΔωδεκανιΊσου - - - 17 57 21 37 39 20 25 56 36 34 15 Ι 8 366 0,236
Κυκλάδων - - - - 7 - - 2 - - 4 3 3 2 2 - 23 0,015
Χίου - - - - - - - 5 - - - - - 4 7 3 19 0,012
Λέσlkιυ - - - - - 3 13 13 ιο - 3 Ι - 3 9 3 58 0,037
Νπσιά ΑΙΥαίου - - - 17 64 24 50 59 30 25 63 40 37 24 19 14 466 0,300
Ελλάδα 334 162 669 51.95 16.716 17.331 19.846 25.720 14.737 14.586 14.298 12.381 5.761 4.676 1.307 1.593 15.5319 100

. . .
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Πίνακας 8.S: Λόγοι προτίμησης του τόπου εΥκατάστασης στην Ελλάδα των

Πηγη: ΓενιΙCΗ Γραμματεια Παλιwοστουντων Ομογενών. 20000.: 44

παλιννοστούντων ΟΙΙΟ'Υενών από mv ποώην ΕΣΣΔ

Λόγοι προτίμησηςτόπου Αριθμός οικογενειών %
t;γκατάστασης

Μένουν ιτηννενεΙ'" 13.110 26,766
Έγουν Rnει εnνασw 13.329 27,213
Θέλουν να~oυν στην πόλη 1.132 2,311

V,::;:;ou:vr:,%mtpες 5.478 11,184
συ 'κε' '
Έγouν auvneiσEl 4.634 9,461
Θέλουν να 'fισoυν στο Vα/nώ 323 0,659
Είγαν t...-αλfι υπnM.vfι 515 1,052
ΤΟΗι" αnέσει ο τόπrv 423 0,864
'ε:;Qυν αποκατασταθεί 1.352 2,760
ΔΙΑ 8.684 17,730
Σύνολο 48.980 100

· · . ,

Πίνακας 8.6: Αριθμός μελών ανά οικογένεια παλιννοστούντων ομογενών από την

Πηγη : ΓενιΙCΗ Γραμματεια Παλιννσστουντων Ομογενων. 2000α: 58

τέ"''' ΕΣΣΔ.

Αο,θuόc uEλώv Αοιθιιόc: οικcyvενειών %
1 8.511 17,377
2 8.560 17,477
3 9.810 20,029
4 13.744 28,060
5 5.726 11,690
6 1.975 4,032
7 482 0,984
8 122 0,249
9 38 0,078
10 6 0,012
11 4 0,008
12 2 0,004
Σύνολο 48.980 100

· · , .

Πηγη : ΓενιΙCΗ Γραμματεια Παλιννοστουντων Ομογενων. 2000α: 8

nivaKQr- 8.7: Eiδoc. Kατoικiα, παλιννοστούντων ομΟΎενών από mv τέωc ΕΣΣΔ.

Ei1V.r κατοικία" AoιOυόc: ΟΙΚΟΥενειών %
Moνoκατoιιciα 21.458 43,809
Δ~ισlJη 25.775 52,624
ΛUΌ~νo 484 0,988
ΔΙΑ 1.263 2,579
Σύνολο 48.980 100

· · . . .
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Πηγη. Γενικη Γραμματεια Παλιwοστουντων Ομογενων, 2000α. 86

ΠίνακαςΒ.8: Ιδιοκτησιακόκαθεστώςκατοικίαςπαλιwοστούντωνομογενώναπό την

, ΕΣΣΔτεως ."
Ιδιοκτnσιακό καθεστώς κατοικίας Αριθμός οικογενειών %
Ενοικιαζόμενο 39.401 80,443
Ιδιόκτητο 5.931 12,109
φtλoξενούιιενοc 2.387 4,873
ΠαοαΥώοηση από κοατικό φοοέα 87 0,178
ΔΙΑ 1.184 2,397
Σύνολο 48.980 100

.. . , , .

Πίνακας Β.9: Τρόπος απόκτησης ιδιόκτητης κατοικίας παλιwοστούντων ομογενών

. . ΕΣΣ

Πηγη: Γενικη Γραμματεια Παλιwοστουντων Ομογενων, 2000α: 88

απο την τεως Δ,

Τρόπος απόκτησης Αριθμός οικογενειών %
κατοικίαι:

Το έηισαν μόνοι τους 2.674 45,138
Τους παραχωρήθηκεαπό το 1.294 21,845
ΕΙΥΑΑΠΟΕ

Τους παραχωρήθηκε από 657 11,090
ά'JJ..s:Jν

Αγόρασαν διαιιέρισμα 441 7,444
Είναι του 'EMIlva συζύγου 80 1,350
Είναι αυθαίΡετο 18 0,304
ΔΙΑ 760 12,829
Σύνολο 5,924 100

, , . ,
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Ποσοτικά στοιχεία ΠΡΟ1ράμματοc Παλιννοστούντων ΕΙΥΑΑΠΟΕ

ΕΙΥΑΑΠΟΕάΣ'δΒΙΟ nλ'Ο

nηΥη: ΕΙΥΑΑΠΟΕ, 2002

πινακας .. .
ι\ηl ο, οικογενειων ανα στα ιο του ,τεvασΤΙKoυ ΙΟΟΎοαμιιατοc του.

Κέντρο Οικισμός Επιδοτούμενες Παραχωρημένες Παραχωρημένες Στεγαστικό Πλήρως Οικογt:νειες

Φιλοξενίας Υποδοχής Κατοικίες οικίες από οικίες από δάνειο αποκαταστημένες που έχουν

αγορά κατασκευή οικογένειες από λάβει και

στεγαστικό κρατική

δάνειο αρωγή

31.12.91 Ο 438 63 Ο Ο Ο Ο Ο

31.12.92 262 695 256 87 9 Ο Ο Ο

31.12.93 175 845 700 135 9 Ο Ο Ο

31.12.94 90 790 1.656 144 9 Ο Ο Ο

31.12.95 135 574 2.520 157 377 Ο Ο Ο

31.12.96 166 381 3.634 228 448 Ο Ο Ο

31.12.97 115 342 4.029 260 486 Ο Ο Ο

31.12.98 78 348 3.850 348 609 Ο Ο Ο

31.12.99 71 333 3.732 367 697 Ο Ο Ο

31.12.00 4 287 3.715 367 727 650 172 295
31.12.01 4 272 3.506 367 770 1321 652 1.006.
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, δΒ 11 ΛΠ'

Πηγη. ΕιγΑΑΠΟΕ, 2002

ινακας , εΙΤOυoΎtκΕC απανΕC π ΟΎοαιιιιατο, π ιwοστουντωv.

1991 1992 1993 1991 1994 1995 1996 1997 1998 1999 1994 2000 2001 Σύνολο

-1993 -1999
Π,κ'Φ, 5 215 860 /.080 377 132 132 111 60 29 841 8 1 1,930
κ'Φ, 70 271 393 734 403 234 9 - - - 646 - - 1.380
ο,γ, 234 408 533 /./75 629 567 696 448 299 200 2.839 155 97 4.266
Ενο,κ. 25 83 251 359 839 1,667 2.014 2.646 2.637 2.570 /2.373 2.499 1.170 16.401
Κατοικίες

Γενικό 334 977 2.037 3.348 2.248 2.600 2.851 3.205 2.996 2.799 16.699 2,662 1,268 23.977
σύνολο.
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Πίνακας Β.12 : Παραχωρηθείσες εκτάσεις στο ΕΙΥΑΑΠΟΕ έως 31.12.1993

Πηγη. ΕΙΥΑΑΠΟΕ, 1996α. 58

Τοποθεσία Είδος ακινήτου Ημερομηνία Στρέμματα

παραχώρησης

Ν. Ξάνθης 2.710

Εύμοιρος αγροτεμάχιο 12/91 101

Σταυρούπολη αγροτεμάχιο 12/91 99

Εύλαλο Α αγροτεμάχιο 6/92 1.081

Άβατο αγροτεμάχιο 6/92 115

Κεντητή αγροτεμάχιο 6/92 38

Κυψέλη αγροτεμάχιο 9/92 101

Εύλαλο Β αγροτεμάχιο 11/92 1.175

Ν.Ροδόπης 1184

Λύκειο αγροτεμάχιο 12/91 197

Σάπες Α αγροτεμάχιο 12/91 136

Παyoύρtα αγροτεμάχιο 12191 400

Αρσάκειο Α αγροτεμάχιο 2/92 137

Αρσάκειο Β αγροτεμάχιο 12/92 89

Σάπες Β αγροτεμάχιο 12/92 225

Ν.'Εβρου 2.588

Γιαννούλη αγροτεμάχιο 1/93 1.921

ΠαλαΥία αγροτεμάχιο 3/92 300

Συκορράχη οικόπεδα 3/92 27

Γtαwούλη οικόπεδα 4/92 114

Κοτρωνιά οικόπεδα 4/92 220

Αετοχώρι οικόπεδα 3/93 6

Ν. Κοζάνης 317

Πρωτοχώρι αγροτεμάχιο 1/92 74

Γαλάνι αγροτεμάχιο 1/92 243

Ν. Καβάλας 340

Ζυγός αγροτεμάχιο 5/92 340

Σύνολο 7.139
.
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Πίνακα< 11.13: Ετήσιο κόστο< φιλοFενίαc (σε δΩΎ.) ανά άτομο

π.κ.φ / Κ.Φ. Ο.Υ. Μέσο," όοος

1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001

572.000
940.000
848.000
619.000
447.000
241.000
212.000
201.000
158.000
87.000
71.000

279.000
200.000
164.000
170.000
172.000
327.000
267.000
195.000
135.000
112.000
76.000

135.000
106.000
132.000
162.000
199.000
170.000
179.000
172.000
171.000
167.000
81.000

Πηγή: ΕΙΥΑΑΠΟΕ. 2002

Πίνακας11.14: Κόστο< Φιλοξενίας σε Κέντρα Φιλοξενία: (συνολικό και ανά άτομο)

Έτος Κόστος Κόστοςκ.φ. Σuv. Κόστος Μέσος όρος Ετήσω

Π.Κ.Φ. σε φιΜξεν,ας κόστος

(σει:κατομ) π.κ.φJΚ.Φ. ατόμων φιΜξενίας

(σε εκατομ) (σε εκατομ) ΙδΟΥ/άτο"';'
1991 5 70 75 131 572.000
1992 215 271 486 517 940.000
1993 860 393 1.253 1.477 848.000
1994 377 403 780 1.261 619.000
1995 132 234 366 818 447.000
1996 132 9 141 584 241.000
1997 111 Ο 111 523 212.000
1998 60 Ο 60 298 201.000
1999 29 Ο 29 183 158.000
2000 8 Ο 8 92 87.000
2001 1 Ο Ι 14 71.000
Σύνολο 1.930 1.380 3.310 3.898 4.396.000

Πηγη: ΕΙΥΑΑΠΟΕ. 2002

Πίνακα, Β.15: Δαπάνη λειτoυσvία ο. γ. και κόστοc <ου-ο; ενlαc ανά άτομο

Δαπάνη Μέσος όρος Κόστος φιλοξενίας

(σε εκατομ) φιλοξενούμενων (δρχ. άτομο)

ατόμων

1991 234 840 278.720
1992 408 2043 199.740
1993 533 3245 164.260
1994 629 3712 169.600
1995 567 3292 172.220
1996 696 2129 326.914
1997 448 1675 267.463
1998 299 1530 195.425
1999 200 1482 134.953
2000 155 1380 112.319
2001 97 1275 76.078
Γενικό σύνολο 4266 22603 2.097.692
Πηγη: ΕΙΥΑΑΠΟΕ. 2002
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Πηγη: ΕΙΥΑΑΠΟΕ, 19900: 35 και ιδια επεξεΡγασια

Πίνακας 8.16: Επιχορηγήσειςγια την κατασκευή έργων υποδομής στους Οικισμούς

Υ δ 'ΠΟ ,OYTlC

Οικισuοί Υποδori!c Kό<mt (δ.Υ,)

Σαπών 610.573.923

Eυ"σiooυ 459.230.274
Ζ\1ΥΟΟ 592.053.252

Ι Φαρκαδώνα 431.146.266
Παλαyiα 762.007.773

, .

εmδΒ 7 Ο

Πηγη: ΕΙΥΑΑΠΟΕ, 2002

Πίνακας ,ι ικογενειες σε οτούμενεςκατοιιcίF.c

'EBooc Poδό:rnι Ξάνθη Καβάλα Σύνολο

31.12.91 5 58 Ο Ο 63
31.12.92 69 120 67 Ο 256
31.12.93 281 231 188 Ο 700
31.12.94 786 432 433 5 1656
31. Ι 2.95 1087 567 845 21 2520
31. Ι 2.96 1367 778 1380 109 3634
31.12.97 1456 857 1604 Ι 12 4029
31.12.98 1263 913 1567 107 3850
31.12.99 1231 833 1562 106 3732
31.12.00 1309 819 1494 93 3715
31.12.01 1219 798 1403 86 3506.

λεδΒ 18 Π

Πηγη: Πανσηλιας, 2002

Π'ινακας.. ΟDεια πο ο ομησεων

Περιοχή Ολοκλήρωση Έγκριση μελi-της Οικογένειες

.ελέτης

Διδυιιότει'ΥΟ Ναι Όη 30
Σάπες Ναι Όη 50
Ίασ.σς Ναι Ναι 15
Γενησέα Ναι Όη 40
Γενnσέα Όη ΌΥΙ 60
Φαρκαδώνα Ναι Όη 100
Αuύvtαιο Ναι Όη 100
Διοιιήδεια Όη ΌΥΙ Ι Ι

Σύνολο 406.
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Τύποι Κατοικιών

• Τύπος Ι : μονοκατοικία με 4 χώρους

• Τύπος Π : ισόγεια μονοκατοικία με 4 χώρους και βεράντα, καθαρή επιφάνεια

κατοικίας 78,17τ.μ.

• Τύπος ΠΙ : μονώροφη μονοκατοικία με 5 χώρους και βεράντα, καθαρή

επιφάνεια κατοικίας 98,26τ.μ.

• Τύπος lν : ισόγεια μονοκατοικία με 6 χώρους και βεράντα, καθαρή επιφάνεια

κατοικίας ΙΙ2,36τ.μ.

• Τύπος ν : ισόγεια μονοκατοικία με 4 χώρους και βεράντα, καθαρή επιφάνεια

κατοικίας 78,00 τ.μ.

• Τύπος νι : μονώροφη μονοκατοικία με 4 χώρους και βεράντα (επικλινές

έδαφος), καθαρή επιφάνεια κατοικίας 83,20 Τ.μ.

• Τύπος νπ : ισόγεια μονοκατοικία με 5 χώρους και βεράντα, καθαρή

επιφάνεια κατοικίας 87,80 Τ.μ.

• Τύπος νπι : μονώροφη πολυκατοικία με 4 διαμερίσματα, εκ των οποίων

καθένα έχει 3 χώρους και, υπόγειο, καθαρή επιφάνεια κατοικίας 65,35 Τ.μ.

• Τύπος ΙΧ : διώροφη πολυκατοικία με 6 διαμερίσματα, εκ των οποίων καθένα

έχει 3 χώρους και, υπόγειο, καθαρή επιφάνεια κατοικίας 71,96 τ.μ.

• Τύπος Χ : μονώροφη πολυκατοικία με 5 διαμερίσματα, εκ των οποίων τα 4
έχουν 4 χώρους και το 5 έχει 3 χώρους, η καθαρή επιφάνεια κατοικίας είναι

66,00τ.μ. και 33,85 τ.μ. αντίστοιχα.

• Τύπος ΧΙ : διώροφη πολυκατοικία με 8 διαμερίσματα, εκ των οποίων τα 2
έχουν 2 χώρους, τα 4 έχουν 2 χώρους (μονομελούς και διμελούς οικογένειας) και

τα υπόλοιπα 2 έχουν 1 χώρο (επικλινές έδαφος), συνολική καθαρή επιφάνεια

κατοικίας 265,80 Τ.μ.

δλλδΒ 9 Π

Πηγη : ΕΙΥΑΑΠΟΕ, 2000: 28-29

Π'ινακας .1 Ιροσκομισταία στ/ν ΕΤΕ ικαιο ΟΎ11τικά προς λήψη ανείου

Για την αγορά έτοιμης κατοικίας ή ανέγερση Για ανΈΥερση κατοικίας σε οικόπεδο του

κατοικία.: σε ιδιόκΤηΤΟ οικόπεδο ΕΙΥΑΑΠΟΕ

Συμβόλαιο κτήσης ακινήτου Βεβαίωση (από το ΕΙΥΑΑΠΟΕ)

παραχώρησης του, προς κατασκευή

κατοικίας, ακινήτου, κατά χρήση και κατόπιν

κατά πλήοη ΙCUOιότητα.

Πιστοποιητικό μεταγοαφήι: ακινήτου ΦωτοαντίΎοαφο οικοδομική, άδεια,

Πιστοποιητικό ιδιοκτησίας από τη μερίδα του

προκατόχου του ακινήτου

Τυχόν αναφερόμενα στους τίτλους ιδιοκτησίας

πληοεΙούσια

Για το χρηματοδοτούμενο ακίνητο

• Τοπογραφικό διάγραμμα οικοπέδου

• Κάτοψη ακινήτου

• Φωτοαντίγραφο οικοδομικήι: άδειΑC.
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Πορεία δανειοδοτήσεων

31122001Β20Σ' λJl

ΠηΥη: Πανοηλιας,2002

Π'ινακα.:. . · υνο εντος ΠΡΟΎΙ αμματος·
Ημερομηνία Αιτήσεις Ακυρώσεις Απορρίψεις Βεβαιώσεις Ακυρώσεις Β' Δόση Κρατική Αρωγή

αιτήσεων αιτήσεων Ρε αιώσεων
1 2 Ι 3 Ι Ι 2 3 1 2 Ι 3 1 Ι 2 Ι 3 1 2 Ι 3 Ι Ι 2 Ι 3 1 Ι 2 Ι 3

31.12.2001 960 66 Ι 629 83 Ι 5 53 13 Ο Ι 1 753 Ι 58 510 127 5 7 589 39 Ι 337 529 Ι 19 Ι 71
Σύνολο 1665 141 14 1321 139 965 619

·

ΠηΥη: Πανοηλιας, 2002

Π'ινακας8.21: Σύνο εκτός ΠΡΟΎI άμμοτος 31.12.2001
Ημερομηνία Αιτήσεις Ακυρώσεις Απορρίψεις Βεβαιώσεις Ακυρώσεις Β' Δόση Κρατική Αρωγή

αιτήσεων αιτnσεων Ρε αιώσεων
1 2 Ι 3 Ι 2 3 1 2 Ι 3 1 Ι 2 3 1 2 3 Ι Ι 2 Ι 3 Ι Ι 2 Ι 3

31.12.2001 781 318 Ι Ο 7 Ο Ο 10 24 Ι Ο 594 154 Ο 55 7 Ο 523 109 Ο 352 35 Ο

Σύνολο 1099 7 34 748 62 632 387. ·

00λJl3Β22 r

ΠηΥη: Πανοηλιας, 2002

Π'ινοκας . · ενικό σύνο 1.12.2 1
Ημερομηνία Αιτήσεις Ακυρώσεις Απορρίψεις Βεβαιώσεις Ακυρώσεις Β' Δόση Κρατική

αιτήσεων αιτήσεων 8ε αιώσεων Αρωγ,

1 Ι 2 3 Ι 2 Ι 3 Ι 2 Ι 3 1 2 3 Ι 2 3 Ι 2 3 1 2 3
31.12.2001 1741 Ι 384 Ι 629 90 5 Ι 53 23 24 Ι 1 1347 Ι 212 Ι 510 182 12 Ι 7 1112 148 337 881 54 71
Σύνολο 2754 148 48 2069 201 1597 1006. ·
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31122001ΝΔ'823 Σ' λαΠ'ινακας
,

υνο ΕVΤOς προγραμματος . ),οαμ ας,

Ημερομηνία Αιτήσεις Ακυρώσεις Απορρίψεις Βεβαιώσεις Αια/ρώσεις Β' Δόση Κρατική Αρωγή

αιτήσεων αιτήσεων Οε αιώσεων
Ι 2 3 Ι 2 3 Ι 2 3 Ι Ι 2 Ι 3 1 2 Ι 3 Ι Ι 2 Ι 3 1 Ι 2 Ι 3

31.12.2001 15 4 Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο 14 1 Ο 1 Ο Ι Ο 14 Ι Ι Ι Ο 15 Ι Ο Ι Ο

Σύνολο 19 Ο Ο 15 1 15 15
Πηγη: Πανοηλιας, 2002

31 122001Ν Δ'824 Σ' λαΠ'ινακαι; . . ,
υνο εκτο, ΠΟOVI αμματο, . :ιοαμ αc

Ημερομηνία Αιτήσεις Ακυρώσεις Απορρίψεις Βεβαιώσεις Ακυρώσεις 8' Δόση ΚρατικήΑρωγή

αιτήσεων αιτήσεων 6ε αιώσεων
1 Ι 2 Ι 3 1 Ι 2 Ι 3 Ι 2 Ι 3 Ι Ι 2 Ι 3 1 2 Ι 3 1 Ι 2 Ι 3 1 Ι 2 Ι 3

31.12.2001 400 , 273 Ι Ο 1 Ι Ο Ι Ο 2 20 Ι Ο 36611111 Ο 27 5 Ι Ο 335 Ι 73 Ι Ο 220 Ι 15 Ι Ο

Σύνολο 673 Ι 22 377 32 408 235
Πηγη. Πανοηλιας, 2002

31 122001. , λ Ν Δ .825 Γ

Πηγη. Πανοηλιας,2002

Π'ινακαι::, . ,
ενικο συνο ο Dauac,, ,

Ημερομηνία Αιτήσεις Ακυρώσεις Απορρίψεις Βεβαιώσεις λlα/ρώσεις Β'Δόση Κρατική Αρωγή

αιτΤισεων aITqacrov 8ε «ιώσεων
1 Ι 2 Ι 3 1 Ι 2 Ι 3 1 Ι 2 Ι 3 Ι Ι 2 Ι 3 1 2 Ι 3 1 Ι 2 Ι 3 Ι Ι 2 Ι 3

31.12.2001 415 Ι 277 Ι Ο 1 Ι Ο Ι Ο 2 Ι 20 Ι Ο 38011121 Ο 28 5 Ι Ο 349 Ι 74 Ι Ο 235 Ι 15 Ι Ο

Σύνολο 692 1 22 492 33 423 250
, ,
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Πηγη: Πανοηλιας, 2002

Πίνακας Β.26: Σύνολα εντός προγ άμματος Ν. Καβάλας 31.12.2001
Ημερομηνία Αιτήσεις Ακυρώσεις Απορρίψεις Βεβαιώσεις Ακυρώσεις Β'Δόση Κρατική Αρωγή

αιτήσεων αιτήσεων Κε αιώσεων
Ι 2 3 Ι 2 Ι 3 Ι Ι 2 Ι 3 Ι Ι 2 Ι 3 Ι 2 Ι 3 Ι Ι 2 Ι 3 Ι Ι 21 3

31.12.2001 68 Ι 24 Ι Ο Ο Ο Ι Ο Ο Ι Ο Ι Ο 55 Ι 24 Ι Ο 8 4 Ι Ο 47 Ι 17 Ι Ο 30 Ι 121 Ο

Σύνολο 92 Ο Ο 79 12 64 42.

Πηγη: Πανοηλιας, 2002 και ιδια επεξεργασια

Πίνακας Β.27: Σύνολα εκτός προγ άμματοςΝ. Καβάλας31.12.2001
Ημερομηνία Αιτήσεις Ακυρώσεις Απορρίψεις Βεβαιώσεις Λh.υρώσεις Β'Δόση Κρατική Αρωγή

αιτήσεων αιτήσεων Κε αιώσεων
Ι 2 3 Ι 2 3 Ι Ι 2 Ι 3 Ι Ι 2 Ι 3 Ι 2 Ι 3 Ι Ι 2 Ι 3 Ι Ι 21 3

31.12.2001 268 42 Ο 4 Ο Ι Ο 5 Ι 4 Ι Ο 138 Ι 41 Ι Ο 16 2 Ι Ο 122 Ι 35 Ι Ο 91 Ι 191 Ο

Σύνολο 310 4 9 179 18 157 110. , ,

Πηγη: Πανοηλιας, 2002

Πίνακας Β.28: Γενικό σύνολο Ν. ΚαΒάλας 31.12.2001
Ημερομηνία Αιτήσεις Ακυρώσεις Απορρίψεις Βεβαιώσεις Ακυρώσεις Β'Δόση Κρατική Αρωγή

αιτίίσεων αιτήσεων Κε αιώσεων
Ι 2 3 Ι 2 3 1 2 3 1 2 3 Ι 2 3 Ι 2 Ι 3 1 Ι 2 Ι 3

31.12.2001 336 66 Ι Ο 4 Ο Ο 5 4 Ι Ο 193 Ι 65 Ι Ο 24 6 Ι Ο 169 Ι 52 Ι Ο 1211311 Ο

Σύνολο 402 4 9 258 30 221 152.
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Πηγη: Πανοηλιας,20Ο2

Πίνακας 0.29: Σύνολα εντός προγράμματοςΝ. "άVΘ ,c 3\.\2.200\
Ημερομηνία Αιτήσεις Ακυρώσεις Απορρίψεις Βεβαιώσεις Ακυρώσεις Β'Δόση Κρατική Αρω'γή

αιτήσεων αιτnσεων βε αιώσεων
Ι 2 Ι 3 1 Ι 2 3 ι 2 3 Ι 2 3 1 2 3 ι 2 3 Ι 2 3

31.\2.200\ 382 19 Ι 220 24 Ι Ο Ο 4 Ο ι 306 16 182 63 Ο 2 210 15 150 202 3 60
Σύνολα 621 24 5 504 65 375 265

·

Πηγη: Πανοηλιας, 2002

Πίνακας 8.30: Σύνολα ειcτό, π
.

ατος Ν. Ξάvθnc 3\.\2.2001
Ημερομηνία Αιτήσεις Ακυρώσεις Απορρίψεις Βεβαιώσεις Ακυρώσεις Ο'Δόση ΚρατικήΑρωΥή

αιτήσεων αιτήσεων βε6αιώσεων
Ι Ι 2 Ι 3 ι Ι 2 Ι 3 1 2 3 1 2 3 Ι 2 Ι 3 ι 2 3 1 2 Ι 3

31.12.2001 69 Ι ι Ο ι Ο Ι Ο 3 Ο Ο 51 Ι Ο 6 Ο Ι Ο 37 1 Ο 21 Ι Ι Ο

Σύνολο 70 1 3 52 6 38 22. ·

Πηγη. Πανοηλιας, 2002

ΠίναKαc: Β.31: Γενικό σύνολσπ
.

ατος Ν. Ξάν "",31.12.200\
Ημερομηνία Αιτήσεις Aιruρώσεις Απορρίψεις Βεβαιώσεις Ακυρώσεις Ο'Δόση Κρατική ΑρωΥή

αιτήσεων αιτήσεων 6ε αιώσεων

1 Ι 2 Ι 3 1 Ι 2 Ι 3 \ Ι 2 Ι 3 ι Ι 2 Ι 3 Ι 2 Ι 3 Ι Ι 2 3 1 Ι 2 Ι 3
31.12.2001 451 Ι 20 Ι 220 25 Ι Ο Ι Ο 7 Ι Ο ι 357 17 Ι 182 69 Ο 2 247 16 150 223 4 Ι 60
Σύνολο 691 25 8 556 71 413 287. ·
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ΠηΥη. Πανοηλιας, 2002

ΠίνακαςB.J2: Σύνολα εντός προΎι όμματοςΝ. Έβρο, 31.12.2001
Ημερομηνία Αιτήσεις Ακυρώσεις Απορρίψεις Βεβαιώσεις Ακυρώσεις Β'Δόση Κρατική Αρωγή

αιηίσεων αιτήσεων 8ε αιώσεων
Ι Ι 2 Ι 3 Ι Ι 2 3 Ι 2 3 Ι 2 3 1 2 3 Ι Ι 2 3 1 2 Ι 3

31.12.2001 380 Ι 15 Ι 50 40 Ι 5 Ι 5 7 Ο Ι Ο 285 Ι 14 Ι Ο 46 1 Ι Ο 235 Ι 3 Ο 223 2 Ι Ο

Σύνολο 445 50 7 299 47 238 225..

ΠηΥη: Πανοηλιας, 2002

Πίνακας Β.33: Σύνολα ειcτός προγ, όμματος Ν.'Εβρου 31.12.2001
Ημερομηνία Αιτήσεις Ακυρώσεις Απορρίψεις Βεβαιώσεις Ακυρώσεις Β' Δόση Κρατική Αρωγή

αιηίσεων αιτήσεων 8ε αιώσεων
Ι 2 3 Ι 2 3 1 2 3 Ι 2 3 1 2 3 Ι 2 3 1 2 Ι 3

31.12.2001 20 Ο Ι Ο Ι Ο Ο Ο Ο Ο 14 Ο Ο Ο Ο Ο 14 Ο Ο 13 Ο Ι Ο

Σύνολο 20 Ι Ο 14 Ο 14 13.

ΠηΥη: Πανοηλιας, 2002

Πίνακας Β.34: Γενικό σύνολο προ ιρόμματοςΝ. Έβρου 31.12.2001
Ημερομηνία Αιτήσεις Ακυρώσεις Απορρίψεις Βεβαιώσεις Ακυρώσεις Β'Δόση Κρατική Αρωγή

αιτΤΙσεων αιτήσεων Ρε αιώσεων
1 2 3 Ι 2 3 1 2 3 Ι 2 3 1 2 3 Ι 2 3 Ι 2 Ι 3

31.12.2001 400 15 50 41 5 5 7 Ο Ο 299 14 Ο 46 1 Ο 249 3 Ο 236 2 Ο

Σύνολο 465 51 7 313 447 252 238
,

229



31 12 2001Ν Ρ δ'Β3SΣ' λαΠ'ινακαι: . . υνο εντοc ΠΟΟΎ( αιιιιατοc . ο οπηc .
Ημερομηνία Αιτήσεις Ακυρώσεις Απορρίψεις Βεβαιώσεις Ακυρώσεις Β' Δόση Κρατική Αρωγή

αιτιίσεων αιnίσεων 8ε αιώσεων
Ι Ι 2 Ι 3 Ι Ι 2 Ι 3 Ι 2 Ι 3 Ι Ι 2 Ι 3 Ι 2 Ι 3 Ι 2 3 Ι 2 3

31.12.2001 115 Ι 4 Ι 359 19 Ι Ο Ι 48 2 Ο Ι Ο 93 Ι 3 Ι 328 9 Ο Ι 5 83 Ι 3 Ι 187 59 Ι 2 Ι 11
Σύνολο 478 67 2 424 14 273 72
Πηγη. Πανοηλιας. 2002

31122001Ν Ρ δ'Β36 Σ' λαΠ'ινακαι: . υνο ειcrόc ΠDοη αμματος ο OΠlK .
Ημερομηνία Αιτήσεις Ακυρώσεις Απορρίψεις Βεβαιώσεις Ακυρώσεις Β' Δόση Κρατική Αρωγή

αιτι1σεων αιτιίσεων 8ε αιώσεων
Ι Ι 2 Ι 3 Ι Ι 2 Ι 3 Ι Ι 2 Ι 3 Ι Ι 2 Ι 3 Ι 2 Ι 3 Ι 2 3 Ι 2 3

31.12.2001 24 Ι 2 Ι Ο Ο Ι Ο Ι Ο Ο Ι Ο Ι Ο 25 Ι Ι Ι Ο 6 Ο Ι Ο 15 Ι Ο Ι Ο 7 Ι Ο Ι Ο

Σύνολο 26 Ο Ο 26 6 15 7
Πηγη. Πανοηλιας, 2002

31122001Ν Ρ δ'. . λα

Β37 ΓΠ'ινακας, . ενικο συνο προΥραμματος . οοπης .
Ημερομηνία Αιτήσεις Ακυρώσεις Απορρίψεις Βεβαιώσεις Ακυρώσεις Β' Δόση Κρατική Αρωγή

αιτnσεων αιτιίσεων 8ε αιώσεων
Ι Ι 2 Ι 3 Ι 2 Ι 3 Ι 2 Ι 3 Ι Ι 2 Ι 3 Ι 2 3 Ι 2 Ι 3 Ι 2 3

31.12.2001 139 Ι 6 Ι 359 19 Ο Ι 48 2 Ο Ι Ο 118 Ι 4 Ι 328 15 Ο Ι 5 98 Ι 3 Ι 187 66 Ι 2 Ι II
Σύνολο 504 67 2 450 20 288 79
Πηγη: Πανοηλιας, 2002
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ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

• Σύμβαση της 30.1.1923 <<περί ανταλλαΥής των ελληνικών και

τουρκικών πληθυσμών>,

• Ν. 1947/1991 (Άρθρο 51)
• Ν. 20801 1992 (Άρθρο 32)
• Ν. 21971 1994 (Άρθρο 7)
• Ν. 27901 2000
• Π.Δ. 2068281178591 0022 (13.12.1990)
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νι. ΣΥΜΒΑΣΙΣ

ΠΕΡΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ταΝ ΕΛΛΗΝικαΝ ΚΑΙ τοτρκlκαΝ ΠΛΗθΥΣiI1αΝ

ΚΑΙ nΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ

Ύncr?ΑΦΕΝΤΑ ΤΗ, 30 ΙΑΝΟΎΑΡΙΟΎ 1923

" ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΤΙΙΣ ~[EΓΛΛHΣ ΕΘΝΌΣ)'ΝΕΛΕ)'ΣΕΩΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΛΣ ΚΑΙ "ΕΛι\IΙΝlΙ.;Η

ΚΥΠΕΡΧΗΣΙΣ <7'.J\Ι.:~ώΨl;"χ\l :;:ι -:-17,,1 .x;:r;,X,,{,O{,:''1 ()(,)',:

>, Λ? Ο Ρ Ι) \Ι !.

'ι\~ό τη:; 'I'IJ~ λ[χίQ'J ιω3, ση.ει 3~~vz?Tljrrn ,~ U~r)ϊ.~tω,,:,ιΥ.·~ άν,,:,αxί.xιfι τwνΤ(,vρ~ω\l U::'ιjκlων, έi.λYjV\ΧCoV όρθι;,ο

3<);.)'..1 Ο?7Jιr/.ΖVμ:tΤΟ~, -:w'l έγxχ-;εσ":"'ιjμένω', lr.l τω,! το'ηκικώ'! έδ'7.?ών, y'ι;ι;~ τι""Υν Έλ),Τινων ':'~x6(,j\l, μοuσΟ'Jf,μrxνLΚCU

O,'ηιrx.:ύμX-:Oζ, ":"w'l έ-(κχ-:-εσ":"ίίμν(ι)') έ;-:l-:ω'ι έIJ:r,νΙΥ.ων έ&l1.φων.

Τό; ::t~,σω:::χ ":"ι;ι;υ-:χ Μν 0:1. B,jvΙX\':'iXt \/0: έλΟωc\\' ίvχ έγχιχ-:χι;τIΧΟώσι'! Cχ. vi')\J ~'1 TOl)r)(~ 'Jj j.ν-:ι.c,,;,οίχως !ν 'Ν.

ί.:ί8ι, ~νεν ,,:,ΤΙς Ι:::διίχς "~ς ΤGUΡΧΙ:ι.Τ,ι; Κ')β~;:v+.ι:;rως 1') ciVΤIΟ':'ΟΙ7.(.ις ..~; Έ).)'Ίνιχ~ι; Κuβ6F\ή'Jε~.

"Λ90ρο'} Ί.

Δoi;v ω: ;,;~ρ,v;t,?θi~σ~'1 ;;:,;; 7fιν έν ":'~} ;,;ρ,ώ,,:,~ Cι.FΟριιι ,:,:;:c.β),~::ομiν1jV άν-:~n.lX",:,·;.ν:

,χ') οΙ "E'.ft..l')v~ι:; ~i,,:,oty''')t -:~ς Κ(,},/C',:".,/ΤΙ'JΟ1J'Πόλιvl,;;'

β') 0\ ίιfοuσc,'Jλμ::ί.v(}ι χ:(,,:,ο',χοι "':"'ίjς Δ'J,:,α1j; Θρ,σ.Υ.τ,ς.

ΘiλG'Jσι O~ω?Yιoη ώι; EXλ'l)v:!:,;; χ:ι.ΤΟΙΥ.'.Ιt ":'1j; Κωvιr.ανΤ':JΟ'J,::6λιιuς, :":&.~".:!:ι; c.Ι "F)j.1jJt.:; Gt tγΧiJ."':"ειr.τ,μΙ:vr.! 7i01:'
:-:;;ό -:Τ,ι; 30~ι:; Όκ"':"ωβ?ίου 1918, iν ":'11 -::tP~7!?t(~ τ/; ΝGμ?:?χ(lχι; Κωνσ,,:,:ι:r.Ι'ΙΟ'Jτ:6λεως, ώ,;; αGτ/ χC(ΟορΙίι-:-:ι:~ :O'.'J:
":'GU v(,μω 'tou 1912.

Θέλoυσ~ OιωρηO'fι ω; μr:uσοuλμ:χv"t χ:Χτοιχοι ":'~Ι:; ΔU":'tΥ.1;ς Θρ&.χηι;, ,::iνπι; ot λI")υσoυλμ&.~o~ ~λ έΥΥ..σ:':'tσ7Jιμi'lt\~

~y -:il i:φι'.lΧ,η άoIo:-:-ohY-w,; -:1)ι:; μtΟ",,'.,,') γ;η;.ιΥιζ ,,:,7,.; y-:x!)"ptaOε(r;1jC; -:iiJ 1913 8ι« τΤ,ι:; Σuvl)l:Υ.ηι:; -:")<:1 nO')KOuFtι:r.I')".

"A~Oρ')ν3,

ΟΙ "f),i."I)',(,; Ζ:Χ), οί M'~'.),:;:,υλμ:::'ν')~, ι,ί έγΧΧ":'7.λιίΨ:χν"':"t; ~oη ,ί:πό ,,:,Τ,ς 18"1).; Όκ,,:,ωβρίο'ι Ι!Η2 ,,:,ι1: έΟ:ί.ι;;η, ω'} (,~

ελλr;"~Ι:; χ::ι:t 7}U?Υ.:Λ Δ":'Ο(Υ.'J~ ΟiλΟ1J"J~'Ι ά.:.ιςΙ~7;ίως 7.VΤ7.Μχ-m, 0* Ot<oI?'I)0WlJt ΠεΡV.:χμβ:χv6μ=νοι t'l τ'!i ιrI-:wj,ιrrij ":'1
':':?Gβλε;-:ι.;μiVΥ; Ζν -:Ι:Ι 1 :c;:OFI(J,

Ί[ εχ,??χσ1.Ι; l(μ.t"':";:'J.-tc,,:,-r,:n :1:'1 -:"Ω ,:,:::ι.ρου"Ί! Σ'Jμ~i"ε~, 1':!:~λ:χμβ::i ..ε~ :-:::iντ(ι; ":'~ ,?'Jσικόι: κ"ι \ΌΙH~ι;( πι;όσω,:,::χ -:~

μzλλr,ν-:χ '1% μ:ΤC:'Ι::Ι:'7:"tύ')"ωσ~, -ϊι :/,,'1-:'7. μt7:Χ'Ι7.'::"""::-:Ι'!:~ :::-:-'; '-'~.:: [Ρ',,':: ";:'.-:~.}~,.~Ι,,') 1912,

" Λ r Ο ρ, Ο v .),

ΠΧ'Ι":'!';; οΙ Ιγ.::ι·)οΙ &.??~νz; (hommcs valides), <οΙ σ.....f,Υ-r.ν":'ε,;; εΙ:; ,,:,όν ω.τ;ν(κ~,,,, ,:,:λ",Ouσμόν, ω... cι:ι (ιtχc.Ύ~ve!:;ο.ι

:γY.::ι:-:-~λιιΦItV ήο"l) ,,:,1, ,,:,')')?κ~Y.1,·, 1:80:110;, οΙ Y.?:x,,:,')υμενo~ νίίν Ι" TCιupy.i:;, οα. &.:-:O":'EHar.lcό~ ":'0 π~ω":,,~,,, ,,:,μ~μ7. iξ 'EJ.·
λ~ν(oj'J, oi:-:tv!:; 0-% r;-:%1I":la1.,1 rt~ 'EJ.),i8~ σ'Jμ?~)vωι:; -:'ij :-:7.ρ,r.U"Ί! Σ'Jμβ5.,,!:~.

"Αρθρον 5.

'Υ:-:ο "~,, iJtt7,jλ7.ξ~v ,,:,ων 8!4τ«ξεω'} ,,:,ω'! &FΟρω,l9 κ!'t.ί 10 -τ~~ ;:::ι?r.uc-r,c; !1Jμβ::iσιωι;,'ι:ά. 8~y.ιι.ιώμιι.,,:,ιι. t8tο~"':"ησΙI::t';;
Υ.:χΙ ο:! ό:;τ:ι.I,,:,ήσ~tζ ,,:,ων έν To·ηY.Ι~ 'Ελλ1jvων η ,,:,ων έν 'EλM8~ Μοu"c.Iιι.μι1....ωv, ο\ί86>.ω:; ottOUa\ Ot-m ΣVΝt7.tIι; -:-ijc;
γrιηr;I}μΖ-Jη.; Ο'Jvu.μn τ~ς ::~?our;'I)C; Σ'Jμβ7.σΖως cίν'l:~inl::tΎ'Τις,

"ΛςιΟρο'ι G.

Oja~ν χώΙυμιι. 01).ε\ :,,::x?:μ~ληOjj, ΟΙ· r.!:...,Οήr.')τε σ.ί,,:,Ι:ι.ν, ώς π;:ό' ..Τι" ό:νσ.χώyησ~ν 1:?οσώπων ~"ηY.ό"":,ω,, εις '1:(,,)(;

ιΧV7:ι.λλΟΙ:Υ.":'iΟUζ π).η!}Jσμο~:Εν r..%?ιrr.ώστι ,,:,ελt:σιOΙy.o') Κ7.... ::ι8(Κηι:; εις tτ.Ι::ΙVΟFθω-:ικ-r,ν Τ!'9ινήν Υ.ιχί έν 1tερ~Jt"!'ώαn μή
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ι;(; -

'~,::σ7Ι:?o1,~ 7.z::,x8{κ:lj~ Τι -:οι',ιχr,ς δ~(~;zως :?οχ-:-7- με-:-~vιiσ':"Ο.U, Q 7ελευτ~Τtις tι~":"O;; α/ί.:ι :τ.χι:;:χΟ<-Ο?! 1)7.0 ":"ων •λρχω·ι "';""1,;
Ο~ι..ιχι;,j'7·r,~ χ(~?x.;, ε!ς '72:; 'ΛΡϊ.2,; '77,,; t:.:; T,V μ:'7:χβ:χι'lει χωFIΧΙ;, ('/α: i ....":"\G"?J ~Y," r.tι~vi;v ":"tιu ή Οι:ι.lΧσCf,.

".-\ρΟ?ο'l7.

t It ioL:-;:xvic';";,n (J;λr.ι·Jσι·ι .i7.':ι~:iϊ.:ι 7'(1 iO;.ι;·ιi·/:'.2'.1 :7,ς έΎχx-:oύ.H-::tιμΣ·ιYι:; 7.:Χ? x,j":"iJJ" Ζ(:ι?χς ....:χι i7.L ....~·ί;ctι ":'1'1\1

":.r,~ ϊ.ι:)~:xς 7.;ός ';ίν :ι.::ι:":"εuOUνοv-:-«ι, αμχ -:iI σ.9iξε~ -:ων είς -:ό ΙδΧ90ς -:::r.,j-:1jς.

Ot με':":r.νιiaτιχι, οΙ Σγκxταί.είYlXvττς ·r,δη.ην μέν η -:-ην i:.'7i?aY -:;;n δόο χωρων χχΙ μή άποκ:τ·ί;σ<2.ν-:<:ς tiGt-:~

":-r,\I \1::.'1 «u-:ων ύ::-ι;κοόηίοa, θiλοuaιν «πoΚ":""ήσε~ Τ/... U:"t7jχοό'7Tji"α: '7:XU7Tι" Κ::Ι:7~ -:-ή.' XPOVO}.OΎiIXV 7ljc; :ΙΠΟΎ;:::r.ψτ,ς 71jI;
-:::.ι:ςjι;.,; Σ'Jμβ&.aε('J~.

".\ρΟ;:ον S.

Ot u.:":":.ι.'ιiσ-:-::r.ι Oi ώιnν iλεuΟ:μι v.i C'J'Ia.7.0χομίαωσ~ν ·iΊ .,χ μ:;~::r.9έΓ'ωσι ':7," ,:,,:iGTιC; ψίΙσεως r.:ιvη:ήv «\r:wv
:-::.:Ι"'Jσί:χ·; ϊ.ω~ίς δι:%. 70V ί.δγC,·' 70ir.OV vi ":"οϊς i7.ιβi.-r,θΏ ":"έλος 7ι έ;;ιγιηιχ;~'Ι 7j είC2.γω"(ι:ι.c.ν tιV7: m.oc; ":"ις 1?ό~oς.

Όψ:.!ω:; 7% μH:~ :":".iC1j:; :ι.οιvσ-:-Τι:ος (:":":rιi'2.μβ7."ομr/οu 7':ι::i ,:,,:;;οσω':":'.Υ.Ι':) 7ων -;:μενω" (7ζ"::r.μιωv). μ.οv«σ-:-7,?iιuv

'::ΚΚ:;, ~~::x-;ιχω" CZOi.W'1 (:L:3~td), έΧ"λτισιω·ι. μΟ'/ΧG7'1'jcίων, C-/Oi.t(toJ'l. "οσΟΥ.ομι:ίων, t":"::ι:ι~:tω.,. C'Jνε7~φισtLω"

-:Χ:. ·"'ioLtΚo(:')·~ ,:,,:;;oσ(~:-:ω'; Τι m.~v ίδρυμ-Χ-:ω\l ιλ2.σO-ί]~07: 9ύσ:ι.~ς), Υ,':"tι;' Οϊί.:ι iϊ ....:t':"Χί.tί~tΙ ':"0 εο;ι;?ος :·IΟι; ':"W'J GUμβv.·
:'.'Jμi·/ω ... Κ;; ,,-;ω·ι, δι.:·ιΧμ:ι -:η:; :":"%;:c.UCTιC; Σuμβχσ:Ι,jς, 02 έΖωGΙ ":"ό δΙ1'.;.ι;(ω;.ι(t \.1: C"Jν:Χ7.0χομίGωσιv ~},<:uθέFως Τι vi με-;~·

:,:t.:'<:ίC" 7f.ν ::ς -:Υιν έ.:::.u-:ωv χοιvό7'tj":"σ: ά..Πιχοuσ<2.·Ι Y.LV'J'j':"1;·1 α\r.ωv ~ρ~oυcί~ ....
'Υ' .. " .. .." .. Ο" θjj - ')' ...., .. οι .. Έ-" -._ ':":~ -:ω·". ΡZ~Ί ':"W'I .'JU? zω~ω'l :/,ει 7.ΖFσ:σ-ι.<: , -::::r.GX tuκο .ι::!: μ:-::l:ytι:::x;, 7"n C-Jσ-::χwι -:-:;ς, LT.77j:; .••71"C.;;7,.",

-:.::.:; 7:~:Ι~/.t7.c.με·/τ,ς v,:,,:o -:c,v α::Ο!=οu 11.
ΟΙ JLt':"xvxG':":lI οί':"ι'/ει; δ1:ν Τιθ.Ω.".., SU'/Tι&n ν% C'J'Iα.7.c.:ι.ομtσωσι ;o;ia:xv Τι μt~ος ':"7j; ;,~t'ΙΤ;-:τ.ι; (lrJ~wv 7.εΙ:Ιf,vcίιχι;

Ο·~·/::r.·'':":~ι '1' ;(?ήaωct ":".:ι.·j:Τι·1 ί;;ί ,,:"ό-::ου. 'Ε'Ι -;Ίj :::Ρ~':":7ώσει 7a.U-:τι. «t ":"ο,:,,:ιχιχl c:ί.Pl.:7.l ύ':":ΟΖr:<:c,U';7«Ι '/Q; κ:r.θορίσωσι, ,:,,:αoFt

-;-;::.μt·Ι"'J :-::7.~ ,:"f,V μ:":"α·ι:iv:c,'J. -:ή'ι &ξί7'1 ":"η-; -::2.ρ' c:,j7Wv έΎ:ι.Χ':"«ί,ε~;;ομi'l"r,ι; ΚΙ'Ι-'ι":"r,ς ;;:ρ'.c,uσίa.ς.Τά. 7.::ωτόκoλi.α.. =
.:~::,:',','-;:r. -;','1 ....~7ii.c.·(ov ΚΧ: 7-;'Ι σ\.ς::χ ... -:1;:; \.ι-::Ο ":"0(; μt":":χ'liσ7ω έΎΚ«":2.ί.:'.,:,,:ομivτ,ς κι.'ιητης ':";~::~ι;υσΙα.:;, ο.;, ΦJ\-:-XoaW'r':"IXt

::: ~ :i.·,'-;:7J':"::ι.. ω... -;0 ί·, ()i φί.iσσ·lj7α.! ,:,,:::r.r;( τω'ι -;Ο7.ΙΚΙ;IV' ΛΡΖώ'I,":"? ;είI-:ε;:tι ... 0% ,:":xP(tSiSTι,,:",,.t :ίς ,,:1-1'/ [v τω άρθ;ω
'Ι " , \[ • 'Ε ,~ ,. ρ' ... ' , . - ~ θ " Β' , , e'! ':"::',.Λ.:,:,,:ομ:'Ι"ι;'I. α":τι'l ':":'.7;:01':T;'J, LV(t ΖΡΤιcψε:ΙC1j ωζ" .... (tGLc; όι" '.Τι '\! ε'Ι -:~ α? ρι~ ~ ':"::;'0, /.ε:":"ομεvτ,v ε:ια« :χ .
.:~";~'''. 70] -;r:7C.V <iv-;(-:'J:":"~'I Ο:ί r::r.;:::r.B(S1j7::tt. εί:; 7'(,'1 Ι\'Jβέ?'ι~'nv -:'t,~ ε:: ·;,v !~t":"::r.'I:xc":"tUn χι:ι;::ι:ς κα:~ -;0 -:cn.pτtN ι:ίς

-:','Ι :1: ":::·,"!. ... -:·Ι,'ι.

,..\ ;; ο? 'J 'ι ~).

'Ι[ .. , ..... " , ." , .... Ο '"
7.:Ι-.,,·Ι·,;7fj':; ;ι.',·::.c.-:'.,,::ι 'Ι: αG':"Ι:Ι-:Ι; ,:,,::;;:ι.'JΙ;\7., ", :;ι.'I·,ιχc.'JΙ::;:ι. :ις ":"'.'J; μΖ":"7.·ιασ7:Ι;, ε'.ς ':"7.~ ~'Ι ,,:"ι,) σ.;: f~) jj (tVIX'?tr'~-

:-'.:'1:\: ;,.",-,,1'7·Ι;":"7.':;, ι:):; ;ι.].~ 'ίj ,:,,:χ:-:7. 7ι"::Ι·1 μt-:(t·Iσ.ι;-:W·ι 'ι\ 7(7)·1 ΧI)'.'IΟ-;·;I-;(Υ·' έϊΚ7.77.λ:!:,,:"ι,μ:·ιη ....ι... η":-η -:::p,.(.o\lσί~, θέί.c.υσ'.'1

:::;,.~rJ:Ι:~'7lr;; ι;'Jμ7(:"Ι{,J~ :-:~;.,.:; -:7.; Κ7.7ω7:,:(.) OΙ:;Ι7*;:~':; 'j:-:h -:(:')'1 μι/.":"ω'ι έ':":Ι-;?f,;-:(7)v -:(;,'Ι ,:,,:;:c.βί.:,:,,:cμCνωv tv i;;OF(') 1j .
.\i :":l:·.','J"(:;Ι!.:7.~ /..(:J.:'/;(~ εΙ: ':"7. iS:i.·;~, 71: ":'7.;(·,·.)I11:\·α :Ι .... -;·''1 ί.ι:":tι/~εω7'.χ·ί,'1 ~."7'l.iJ.'J.Y';·I, ~....r,Υ.ουσ::ιι δε είς ::χκί,·ι;·, .., . '.' . . .

.":"·.;'.'7:,.κ~ -ϊ.. Ζ::; .:.j:J:'{~ /.'l.f}~a.:,U.~:;Ι77., /.')'.'~Ι;717ω~ έγ/.:J:7:σ":"·ι,).t!.\(U·Ι εΙ.; i:"3?:',:',,:; :1·}, ·:,:":,,..;ιJμεψ,'1 εi.:; -:·';"1 άov-:IXAia"(I,'I. 0[·
1.',·,'7~·ι ',:.ι',~Ι')':; εκκ:~Q1.~,.... f)·r. 'J':":') '7r,·J':; 7.'J7',:;: ;>,:(,0)':;.

" .-\ ;: Ο ~ c.·1 10.



- 67-

"Αρθρον 11.

12."Λ;;-ΟI,"'1

'Ε' Ο" . . -' , ι: ~., - '~β' Ο')" Ο' 'Ι ''ν:οι; ,,:,,:,,0 zσμ'.cι:ς t'lo<; μΊΓΙΟΙ; (1;;";"0 ':'Ί)ζ ,'/ΙΧ?..,εως ':"1j; ιv/.uος 7Ί)ζ π:χρουσΤιζ ...υμ ?'.σεωΙ;. ε .ε~ ιo?u η j\ t,,~Ί1

'Εr:ι.ροπή E))ptUQ1JGQ; Εν Τουρ;.&ι: η έ'Ι Έn«.~ι κ);!. G1J'J •• σtα.μέ,,'1] Εκ -:tGGxFWV μείών οι' ΖΚΜ70'Ι "ων ')Ό.;ι1jJ.ω·, ΣΙJμ.

β:χλλGμέ'Iων!\lεFω'l, :-:σ;( Εκ ,:,?ιώ'! μελών έκλεΥ"μi:νω'ι Ui":"O ·π.ύ Συμ~-:ιυi.ίύI) ,,'ij; Kc.\'Iwvtcι:c; :;;)'1 'ΕΟνων μ:τ«ξίι -:ι';ν

ύπ"l]κόων ,:,ω,ι Δυ'/.χμεω·/ τω'! μ~ μετa;σχιιuc;ω'l εΙς ,,:f;V r.IJMfLov τοίί 1914-1918. Ή r:ροεΟF,είσ; 7"~Ι; Έ;:'.-:~οΠ"r,ι; θέλ,:ι

&.ιr/.Yιθη ΟΙcXΟfιϊ.ικως ύψ' έ\οι; Εκ τί:n "υδετέ?ων ,:,ριων ":t.Uτων με).ων.
'Η '1 "Ε -" θ'" ''''' , -, - "θ - . . "V' ".... ,,Ι '.,,-:'1! ΠΙΤΡC"'1 ιχ εΖη ":0 oικα.ιωμcι.: να σu'ιισ-:~,ειι; !'.υς 1j ει-εν 'ΥΚΡΙ'/tΙΤΟ:";ΟUζ, ι;";οεr.ΙΤΡGr.cι.ςεΡΎ(f.ι,,Ομε'lCΙ:ζ

&;:0 :tις δΙ7,:α.·(ιΧι; ":"1]<;. 'Εκά.στη Τζιύτω'ι Ο' άΠQτε)3j-:-αι έξ έ'Ιος Ttιupxou, ένος 'Έλληνος ώς μελω'! xιxt Ε'ιος Πι:οέομ'ι

tι,jo<:-:-i~(Ju, υπι;Ο<:Ιi'.Οτρr,μf,lc,1) υπο -:-Τις ~1,.Y.-:-ης 'ε7:~-:-;:ο'Πr,ς. 'Η Mιy.-:-~ ΈΠt-:-ι:tιπη Ωσ. Y.~Ooρ[ση "~'I είς-:-α.ς'Υr.οεπι-:-μ
π7.:" j.ψι.-:-~Ο·ι;'ί"~~{ΨΙI" i;-·)')r;(<>:·I.

7::.φω.ίσ·'lς Σuμβ~.r;:ω~ 7:::ι;{~λε
"'t..; Y.Ι"',I",:~ς υ:\ ά.Ζ,.γ;,,,,:(,,) 7:<.'

Οέί.<:ι ~.ι7Y.:ί, -:-'ή'~ i:;t-:-,+'?"'ft'l Y.«t OtZ'.I:l.C,i.U'/H -:'~'I (,"0 ",:''ις
π;;-ι:.~'XΙΠΙ ε~ς -:η'ι 1.11':0 τω'ι σ.;;Ορω'l 9 ;ι.'ΧΊ 10 έΚΥ.IχΟ.fρισι'l

, ,
::tιμ~'ni\l μ~-:-7.'lαr;-:-:'Jσt'l Υ.ΧΙ

?t'J'Jι;iχ~.

(.Hλ~ι ό?ίζ~,. "':~'1 -:-;.6π(,'1 ",:Τ,ς μ:",:α.'I7.σ",:<:ύσ:ως ;ι.~( ",:Τις ώς ?;\ιω ό,~ιζι,μ{ψι;ς έ;ι.;ι.«Ο;φίr;εως,

'F:'I '(i'IEι 1; :\ιικ",:-η 'Eπo,,,,:~_or.ίJ οα. δ,.ίν<>:",:ιχι ν&. ί.αμβιΧ'η) πά.,1",:α ",:7. /-α.",:.:Χί.ί;Ψ.α. μ~τpα. 7.;:Ος :Ζ:,,::ί.:σ'.'ι :'ί\ς :::,ψ,'Jσ.,,;

Σ'Jμ~χσ;ως χ:χί θά ί.ύ·!ί πσ.ν ~κ 't9j.; Σuμβ6.σεως -:-ζf.υης ά'lα.φuόμε'ιον ζ·Γι",:·ι,μχ.

Αί ιi.πι,9&σ:',: -:-Υις ~1ιx-:-:;'ς 'ΕΠΙ"':Ρ(J;:"ϊjς O.i Χα.μβ&νω'/':"tf.Ι Υ.ιχτσ. πί.:ωνcΥ'Ι;9ία"i,

Π):σ7. δι7.?"?:\-. i,?(.;\,6)GIX 7α.; ')ΠΟ έ;ι.Ζ:Υ,Οά.;"~G'.'1 ~::ψ)'.Ιcίtf.ς, δ~/-<>:~ώμα.7Y. Y.σ.~ c'.lfL",±~r,'I-:-et. oti.zt z')'_,I("lt·.::'r;:x~ ',~tC7t-
" ,-

ΖΙ'J: γ~ '~'ITι;ς.

"λ ;. r; Ρ ο 'Ι 13,

ΊΙ .'ΙΙΖ:-ή Έ::'..;::ι,π'~ Oiι:. iI:r. πχν δΙΥ.:ι:ωμ,χ (;τ:ως Ο~Χ7j.ξ·r. Τ'~'I ε'I:?ϊ-Ξ:ΙΤΙ έΖ7ψ'ισΖω,! ";"!ις ;:Ι'iγι~"i;ς ,:.ι.χ l• (Ι.Ζιγ;I:ι,υ

7::,~'/"Iσ[·I.ς της έΖΥ.χθ",~ισΟ·φc,μέ'J"I;ς Su'lifLZ" ς'ις ::xp(,ύσ'~ζ Σuμβ&σ:Wζ, 5!~oί) έξ:7;'ση ~(JUI; ε"ΟΙ?,9εμμ:'/ι,')ς 'ή άr;ι<ιυ

Χ~μ',ό(ως z~_έι;Ί') ;χu:cuς Πf,:c.ς έ"ζ:τα.σι'l.

'Ως ~7,σις έΖ",:ψ.+ΙσΖω; ,:(7),1 ,;πη :1:zzJ.Oi"tc;t'! :-:::r:ιι,ucι(7ι'i Ο{λ:ι λ"I,?OΊi .~ εΙς ι.ρυσι,'Ι ά.ξί7. 7(,)'1.

".\;:OP'.J'I Η.

'J Ι 'Ε::ι:-ρι:.π·η ο±ι.ει :-;α.;α:όώcει εΙς 7~'Ι έ'ιοιαφερόμ<:'10'l ίo~ι,/o-:-Ύι,,;,"ι" O'~l.ωσιν σ.V7.ΎFά.ςJc,uσl7.'1 ,:ό ;:ίς et.')7r,'1 ό:;--Ξ:tI.oμ:ν"ν

:-::(;"(,,'1 C/o ~'r,I; σ7ε~~cεως -:1jc; π<:ριοucία.ς -:(;U, '~7ις ::<:p,.ouciιX Οέl.ε'. Τ:7.ρι.χμΖίνΊ'! ~ίς :Τιν Ot6.0ZCt'l -:-'ϊ;ς J\'Jβ:~'JΊ\σεως ε:-::

70;:1 έΗφr,uς ':"~ς ~πoίας α.U,,:η Υ.εΤ,:,I7.Ι,

τα. έπΙ :] βf.czι 7ω,l ε!ΡΊϊμέν(ι)'1 ΟΊϊλώσ:ω'l ό?:ιλόμ:'ια. ~"rvcα. Ο' ~ΠΙ;7εi.έσωc,,'J ό'(Ζι):Τίll ..-ης l\uβ:Ρ'n'lG'εως '. ;
Ί'.(\~:::, :ίζ 'η'ι οα έ'/:?τr,cη .~ έΥ.Ζα.ΟιΧ,:;ισΙζ, i\lι.x\:~ 7i1c: Kυβε?ι~σ:ως -;Ίις χώρ«~, :~ς ·ην σ,'ιήγ.ΖΙ ό :.ι.-Ξ:,:~:'ι&r;,:'ι;~, UU,:,,:
i)\;ι.Ζ'.'.::;Τ:Ι;~ Ζα-:-' ::ί.?Ί:~'1 νσ. I.άβ"rι ':'1 ,η Z(:J;~. iνΟα μ~7:ι.'Iα.σ,:,:\Jει Υ.:ιι δ'.~ :-iι: ::r,ci ιΧ7Ι'I'" τί(J b9Ztl'r,'J";".:t, ;-;:pιι,υσ':~'.'1

rc-,;~ :':;::χι: ;,~ι 7-ης 7.,j~:r:c: ι;-Jc<.ως σί<Χ 'ί; π:ι.,:' ,:ι.u:-vu i-{/-,χ,,:,::ι.λει',:ιCεi:G'Χ.

!\-/::-Υ. εξ [l",Itl.c; ΟΖl.ει /ο:ι.-:-J.;;7ζrι77.~ !.r,γΧ?',;";G:~:'ς -:-Ι7ι'1 ;:::φά. 7{7ι,1 ν\;ι.είι~'1 Ι\u~εΡ"l'ί;c:ω'l b?:l/'Cifl:"'('/I ;:(;CW'I, ε:::

-:7,' βΧι;:ι -:6)'1 ώς :;''1ω έΖόιδομέιιων δ·'1i.Ι:Jcεωv,

ΚΧ7σ. -:71'1 γ-Ξ:,1ικη,l έΚΥ'(f.Οάριcι.'1, ':7.'ι ύφίσ-:-c:ι:τc:ι:ι ίσι,-;ιμ[et. με,c:ι:ΖU ':"(71'1 ιiμr,~β::ι.ίως ~φ:ιί.oμέ'lω'l ::<:ιc(7ιν. '.~ σΙ.-Ξ:7',;'_',:,

l'ογ:r.:t::ιηJ.'λ Ot),O'Jct σuμψ"ll,?:σθ-ίi. ΈΧΥ Ύj μ(α ,,:ω,ι ]\lJβΖ?I'~σεων εΤν((ι <Ι?:,,ί,έ-;-ις ενα.'I,,:ι της ~:Z;:ι;ι., με:::/, 7;.'1 '[:':6μ~-
, " . δ ') Ο') ") e- - - 'Ε' " " Ι" f" ί"νφ r)"'η"iΠ1?~σμ')'1. :'ΟI.?:ωσ7Ι;ι.c.v πο,οι';.!)'1 ε .:Ι ZX7C',i}"Iι ,η ':"οις μ:"':ΡΊ)"::ΟΙζ. '~:I η ο:ρειι.ε,:ις \.U,,:~'I'r,fj"t~ ;·r.-:"I,~·(;

::,~',O.:σμ(~ζ 8ιό: -;1)'1 κ:r.-;et.βολ'ί)'1 ,,::ι.ύ7ην,'~ Έπ'.,,:ρι,;:"~ MV(f.7Xt 'ι:.: -;η Π7.Ρri.c·ι:rι 7c:ι:ύ,:α~,ίι7.0 τον OFv'! 6::ως ~Ω οςχ('.,,

μ~νω τ:',σΙ,'Ι π/"ι;~ωε'ίi -:0 ::'.:.I.u ::ς ,:,.::~ς :,:-"σί.7.ς Μ'ίεΙζ. Ή 'E7:,.7?Oq C{ί.~ι ό?f~ε', ,:ι,υς τ:ί.η?ω,,:';r,'Jς 7/';'Ι'Λ'ς Z~77.

::χ~ ;:~r,Οεσ'J.:c:ι:ς "'::':')7«ς,
'Τ," ") , ...,' '" - , ο"·' . Ι' r..'

1'..:ι.'1 -; ) π ;Ij~ ω,,;ε~'Ι T:vCf,', ει \1(1. ~ Z?Y.f,U'17ως σ",μα.\Ι':"ι:.<ο'l Ζ:ΙΙ α.Π::Ι.Ι"':: ι μ :ιχ~r.ι,:εr;ι;ς :-::?ι, <:σμΙ.7.ς, 'Ι') (J,?ε1/.ε: ',ς \. 'I,~:::,'! Ί, '1'.ς

Ο;, τ::·.-Ιj:ι:,c·rι τνϊς μ:"t";;Ί,:r;tζ ;:r-σI,'Ι κχQr'Fισ7:ι,,1 {ι;-;ό -:-Υις ΜΙΥ.7:;'.:; Έ:-::η;ι,;:"r.ς μ~z;;'. 2υ ι,)') έτ.Ι ..-r.ι:"j r;uνί..ί.ι') 7ο::ί c.,;,:,.
1.,>!),Z'ir..') ::',1;0;'; x:r.l Ocί ;Ζοώσ-!) O',~. 70 δ;",-6).('Ι7:(;'Ι όμοi.c,γw.ς oc<'Iε[ou σ.Π09:;;V'.Jσα.ς ",:όΥ.Ο'! Υ.7.00ρισΟ·φrψ,Ζ'ir..·1 ύπο ';",ς ::\Ιι

Z7'~ς Έ::,.7?οπ';ς /-χΙ :1::;'η"''1,:,Ζ(Ι;ζ :(ς δι7.'7':"ι;μ:ι. Ζ'ί;ι,/Jσι έ,,:{7ι,l Y.):7cί μέγισ",:r.ι'ι O?','J'J. j,'.i -:-(1'1 ,Jπ'ι;.::σ:::ι.'ι "t"vu Ο:ι-.'ιεί',υ 7r,U..-(.;')
'Γι (,'μιίi7ΙΙ; Κuβ:ρνησις ω. δ',αθtση iγy'xf.c:t:; έγΥ.,::.ινr,μ:nς u;:o ,ης Έ::~",:.:(,πr.ς, 'Ι1 δΙΧ},:ί.::σις ':"ϊ:.'1 ~'"Y'J-[,t;ZC'J'I 7"'J
7(01" (:Ιζ x:t:.·~ t~crr.p):;t.; -;ω,ι :-;,:ιοc63ω'l :1:')7&1 ΜλΖ', :'ΙΖFγ:~-:-:ι.ι Ζ'ι 'EλΙ&o~ u;:o 7Ίjς Διεt}νι,vς 'E;:ιτρr.ι;:γ,ζ Z7.~ έ'ι I\ω'ι)::r.ιί.:1
.. - ,- β )' • Δ ' Χ' 'Ε '" '"' - '" , , ο');:', 7Ι.ι!.) ...-'ιμ ο') ,ιι,') το') ΊjμοσιvlJ" ρεΟ'.lζ, "Ι π:~~;,;τωσ<:ι ι:ι.συμ'ρω'Jι:ι.ς οσι.'Ι Jt'?('F<:' ,:,σ.ς ε"ι'γυτ,π:ις 7')'.1.i77.~, " Ζ::ι.ψ,·

,', "Λ "...., ') .!< ' • 'ΕΟ';;ισιι."ς -;ι,')7ω'l α'I7.7~ιιε",:::ι.'. :'.ς :-0 -'-')μ",>!.) ,ιι;ν 7'ης ι.ινων~::ι.ς ,,:ωΊ ~ '1(.''1,

"ΛρΟΡζ,'115.

Π,'~: ΟΙΖu;ι.r.ιλ')'lσ~ν ,~ς μ:7Χ,l(l.c,:Uσ:ως 7ά. έ'IΟ'.C:Ι:9~Fόμε'l:ι. I<;;:r.,;"f, O±i.r,UG'. :-::':ΟΚ1,':":ι:β:ιί.:ι ϊ.F"ιlμ,χ-:-,.χQ. ;:',σ:7. ~ιι :":1
:Ίιιχ:,η" 'Ι::πι-;?νπι1'Ι, κcι.1'σ. "':vu:; ;τc:ι:;ι' c:ι:,j7Ίj:; J,?,.σΟ.,ρ"μέVΟlJς 09(,1)::.

"Λ?ΟΡΙ,Υ IG,

Λt K)~~?'lfισ~"ς ",:Τις Τ(J'.ΙΡκί:.ι.ς :ι..x~ ,:,1;ς Έλλσ.Οι.ς Oki.olJct σ:.ιμ?ων-i;σtι μ~",:i ~:;.ς i'! -:-<;1 11 «;:0 ω ::;;ι,;:'ί.:::ψ.έη:;

;\(ΙΖ.Τις Έ:-;'.τρoΠίj:; Ζ:-;ί iσo'l,;,o,; ζΊ1:-fιμX':'Oς .i90;:ωΗος 7,χς "ι'ε.'nρtιμf'I:I::; Τi(,)c,:,(.::r,ι·ί,σε!~ εΙς τιχ π ΙC(,.Τ:et., :;:Ι'I~; ,'k,.'1

'ι';'; Ζγχ::ι.7χ/ΔΨωσι ':"χ έΜ!,J'Ι; 7(')'1 ο'),Ιι;(μει -;~ς πηr.lΙΙΤ'ις Σuμ~:icεως Υ.ιχΙ ':'(Ju:; Ί".μiνc:ι::; :ίς "'vc; 7Q-. \ι ί/,";{;) ~:'.r:(,,::x

Οέλf,')r;,. y.x:~'J()'J'IOT;, ~πω~ {LZ-;-7.'?::'JO(7Jr.t'l :Ι; 7,χ<:: Ί'.ι:I~Υ,~ -:-',u 'Itpor.;Jr,r.μr,;j ,:,(,\'1.
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Τ':'. 'Υ'ι-Ι]λ± Σ·;μβxiJ.όμt·ι~ Mi?'fj ά:l):λl.!1~.iνv'ισ':ι ~μ'Λβ:ι: ω; :'Ιι" ίι~"Ί.ι:έωOTΙ, 61':ω~ ιι':'δεμί~ ιfμεσ<ις f, εμμε"ο:,ς ;-;[ε1;(1:;

:ΧσΥ.'r,(Ι'ij Ζ:::. -;ij,,I μ~},ι}ν,,:ω'Ι ... i !ι:1-::ι.ίY.ι:J.γωσι r:1.7jΟ'Jσμων tv:.; ;:Ι;'}:f':Ύχ:ι:σθώ"ι ",;; έ"!'Υ.:t,;"ι:J.I.:iΨωσι -:±ι; ~,,-:ί:ι:ς -;(.)"1 -ίι σ;:-;ιι·

ξ.'ιωΟ(7)σι -:-7,ς ;-::::'.'j')lJl~.c; -:ω'l 1':~(' ,:,r,~ ίι?,.~ιιμέ\lTις 1':?,.Οεσμi:ι;ς 3~ά ':""ίjν ~"I:Ι'Ί.ώf-·r,σί', ,:"(.0)\1•• Ανσ.λο:μβσ:.vιιιισι·/ όμc.!ως -;.;.1...
~:rΟ7.ι:έ~σι·ι, ~(;7':~ς !J:f(, v,:,:r..r~j.XtoJ,,\ ,,,:ι~ς ,d"{;ι.~τ:ι.λε(·~~'.τ:ι:ς η μέ/;ί.V~':Ζς ~-i ~γy':ι,,:O'~.είΨωσι ":'1,V, 1.(:.φ~·1 yε"::ι;·/~:~,:,:ι;ς ε~ς ~.).
δ='ι:ι; (;:.t,?(,'1 "'J -:ε/.(,<; εγ;:ο:χ,,:(,'I. O'18!v "::f!,~r~ίI~Cι'1 O~/.~'. 7':x~εμβ~ΌTι o~σ: ":',1'1 ':":ζΙ.ρσ. :::ων :ι.σ:':"oικ(~ν. -:ω') διι\";φ:ι ';"<'1,) α~

O?fjU 2 έξX~~ΙΙ'.ψ.έ·,ων -:τ.ς ,1:I':.:f.I,J,:ι.-rr..; ;-;::Ι"ι.iλ'ι, ~j'~'Ja:~~---icr~.\I· ,;";~ϋ &~,_C':~",)μ:ι.:~j!".'!,;ώ\l t';';(,)ζ ::χ~,..uεί'ιωc\:.
i-/.~i·-Ίj' ·~::\G';"~iΥ(.}σι'! /'1). i::~.ί.1.μβ';'\ιΝ~Ι'Ι iΖωί.'J~(,,~ -:Ί;; ti.~:JOz;:.i1.i ~(:tί~,z~2f!L (;·.Ζ,..ιωuά~ω;-;;r.t)·ι ~;;Ι(ιΖ-:·φί:r.ζ
Ζ'ι T(,')ρz[~ ΖΧΙ t'I' Ei.i.ia\. 'Η S~&~i;\;~ :ι.:;:;-:", δε'! Oέι.~ι -:"':'?Τ"β)"Ij(j·r;- (:;ς ';:-;::'•.ς 7'::ι.::,:;;.,;,;(;δίGZω;-~<; t':!:IJt!f: ~ς :i:-;{,ξ~'JWG.(,jς

~'r.~ :-;Zfl'~'Jr,i(Y.; -:τ.ς i"'ljz'~VG'Ij; ε1ς ';"r,u; Ζχ':"ιιtΖ',,'Jς -:ι";η ~ίF'r,;.ι~'1ι,,\Ι ::ε;'~ΙΙΊ.ω,ι ':"ω'ι Z~?;',:-(,1)μέ'ιω'l -:'ϊ,ς Q,'ι-:ι:ι:ί.ί'CΙ"'?ι5 ι:,-ς
Ζ.::<: -·7,. ;Ζ,,1)''';Ζ' ;:I:ι.:Ζω'"lσει,," ;/~I'Iι,,·1 ΖΖ -ω-ι Ζ::<-ΙIΖι,,'1 -'/ι-ω'l ,τ-"/~,. .!.-'!}J,~',iJ"'ι '/?: ;γΖ"-,.ί,,,;·.JΝC' ~',;ι Ι "'.i~"':;;;'1 '/'-';'ι"'Ι::ί'ίΊ3:ι: ,(', ~. ,., .. . ..•.. . , .,.,~. -"', ' '., ..... '-', '
,... j', • . ..

".\ρ()~ι,·, lί,

Λ[ Ο:.ι.:;7:J:ι.:, ,,:·7.~ G'ι'/-:'ι,?'i,r,:ι"ς ;':;Ι.\ j,z~:""'J"y~:;(~ -:'ί'.~ '\1'.;':':"1,; 'E-:"': ••,,:~,,:-:·:;:,; Ζ:Ι:'. -:(-;.,'1 r..;,y7.'J{,,'J Ζ:ι-:',: i,ii,',,-,,\'I ~,"';\:~z~'>,ε"

ΖΖ;;' ':"i;'I :',)',c!)-φ'J:.'.:'J·,,'Ι :,:-;1, -:'r.;' Ε:-:",,:ρ',,:-;Ί,ς ~~'ΙΊ,ί-,-,'{ίz\I -:7.~ :1'J3~:ι::?::,-,μ:\':ι:,ς }\'.Ψε:-'I·ί,.;~,.ς,

".\~,o?,,,'1 18,

Τ:: ' l'.I'Ij; ;( ~'J!L:~;ι)'λ;',~:'J;Ι, .\1:: ~"ι ,J.,:"x;":r,:::;"J;'~: '. i ±~~ri,: ως,'ι ,,- -:-f;; ι,,~;.:::~;ι.·; l:J~ [;)'1 'J',llf,f):r;(;:! -;7.: -:''/',., 7:17:,"/,:I.~7.~
-:";:f,;:,,,:-:,,':i,r;:',: -:,:~;,ς ;z~Zί,z.,':Ι ':"'i,: :-;z~I,.~r;'~~ ::':'Jμ~'.r;ει,)ς.

".\.~H,~"'Ι 1(1,

'11 :-:z?',·JGY. ~'):<~Zσ.; ΟΧ tj:r. -:i" :I.'J~(, Ζ::i?ιι.:; Ζ;ιλ ~-ί;ι :I.')-:';,'J ~r,/u'J iψι.~~~ ~(-;"'Ι (:)1): • )'.~."ί.(-;"'1 ~'.'μ~~ ~ί,ί.ι'μZ';ι,,,; .\Ι~:, ("7,'j.
ι:,';":~ :-;:,:.~λ;ι~<~.~'!:-:" :ι.~~''; έ·ι ':"Τι ::':'J'IO'~Zrι Ι::~~'fι'Ιlι';, 'ιj-:ι.; DH.:t G'J'J~,-?f)f. μ:-::Ι ':"'i;.:; Ί'(ιU;.%~,..:, '11 ~G"I.'J: ':"7.':'~'r;~ χ:.

~:-:7." ~.:~i.,f',: μ::"';~. ~';," ~-:,:,.Z'),~Ι')'ί\" "';'(,'; :(,:'r,μ~'I'Ι;:; ~'ΛU'i;%:"ς :-;~.:-~, ;W'I δ,j-:, ')"1·');.("71'1 :::'Jμβ:ι.ί-i.<,μ:'ι(,,·! :,IJ:;-,"7,.,.

, "I'~:~::.: "I~Ί'Ω7!:Ίl :1'O.ί'TΩ~,,'Λ 'J::("",::?l.μ;ι..±'J':~ Πί;'ι,:::Ξ,-:jσ'.'Λ. ι":ι:: ~7. :-;/,'Ι;'::';'-"J':'::τ. :Ξ",":;:;',i:ι. :':',::(:",'-;Ζ'Ι :'J
~:.(,):ι -:-7..;:, ;':Χ! "'-Ζ;Χ -:'.>'J: Χ:-;:~~;';-'μ:Ψ,')'; -:'J:-:I;J:. '.>:-;:':~;Ι.γ:ι.'1 ~",'I :-:7.?','.ιΙ:;Χ'Ι :::,jfL~:'.a':J,

Ε Ι' Ε:\ ΙΤΟ :1·1 ,\ ι,;:' ~:'Γ. 'l'r" :?, ;~( IΊi '! ."ψ;)].~~"\ι 1('2:1, ε~ς -:,: ~:~ ci:J~l~'-':-:ΙX, (;)'1 -:ί, i'J li:ί.Η Ξ :-;:0'.(."1

'l,χ;"Ι !\'.J>±;;·ιφι·!, -:r, E,,::;:c,'1 ..:.; :",'1 1\',;;Ζ?'ι'I,07\'1 ~.t..; ~! ..'(ii..r,: 'ΕC'ΙΙ,G'J'!:i.ε{ιG:Ι,)'; :'(,':; 'j"J1)μί:ι.: ΖΖ

";ι;-::ι;~·θ·;: Α:' -χ !ι.~z~-:-'I. -"j- E'Λ~-"ίι:εω' _:;- ΓΖ)ί'Ζ';:- .:l"l[.Ι:Ζ-::ι;-f χ' "_.- 0;-'-, ;-,ει:-σ"' ;,-;,..'',':1.
:'~;;' ~;,~ ~',,~;Ι; i'J';:ί.~~!..:; 'Z~~t'!!':;' fl'i ,:,~,.":~Ί"~'(~JIJ"Ι ~:~,:; ~,:"ω,~,.,,~, Ί,:;~:;;/~;'ι;';~~-ci:-'~~·.; W'ϊ';,;Ζ1;;'" "w.

",' -;'i-,'J 'Γ.ί.ί',,·

-.;, ,:";~-Ι_'Ι Ι:έ;:"
, -' .

7-'J"';,'-' ;ι:/~~γ,:7-'~7-

~o

(1'. ~.1 f·:. t{, !ιrΛΙ:ΙΙ::.\ο~

" .1. 1\:\I\.\Λ.\IΛ\ι'~

Π. ::.:. \ Μ. JS~Il::T

Η Ωι', nιZΛ NUU ιι
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ΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒ·ΕΡΝΗΣΕΩΣ- .

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑθΗΝΑ ,
13 ΔΕΚΕΜΒρlογ1990

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΑΡlθΜΟΣΦΥΜογ

782..

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΑΡθΡΟ 2.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΤ lΔPTMATOΣ

Το 1δριιμα ~πιδιώxιι την πρqμι:ι:to1tοίηση των σχοπών ίδριισης ,1,01,1 μι
σ~φά δΡο:0τ/Ριοτ/των 1tOΙΙ ~ίvo:ι οι ιξήι;:

, Α. ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΓΗΜΑ ..
α. E.-ωπ'l'~ίι~ι χω owtονίζ~ι τις δpα:στηριόtηt~ς τοιι Ιδρίιματος χαι

των υ'Π' CΙtιtOu ~φι:ιρμ.oζoμiνων πpσrρcι:μμό';των .

β. Σχ~διάζ~ι χοινωναά. oτ~ro:lJ't'ι.ιcιi και ~ρτo:σιωιά πρoΎριXμματcι: xcι:ι

μφιμνά: Ύιι:r: την cι:νά:θ:ση χι:ιι ~φcερμorή 'I'ouι;.

Ύ. Eξι:ισψcι:λίζ:ι την σωστή δΙIxχ~ίpιση των πόρων 'Itou απαΙ,l,ον/1:αι--'

Διoixηαηι; χσ:ι διccχ~ίpησης τοl) χοr.ιωφu.οiις ιδρίιμι:ι:τος μι την ιπω·

νuμiι:ι .ΕθΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΎΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΤΝΤΩΝ ΟΜΟΓ.ΕΝΩΝ ΕΛΛΉΝΩΝ •.
ΑΡθΡΟ 1 •.

ΠΟΡΟΙΤΟΤΙΔΡΤΜΑΤΟΣ

Οι -:ι:όροι 1:0'.ι Ιδρίιμιnoι; πρoiΡχονται cι:'Itό:

cι:) Δρcι:-,(μiς txo:1:ό χιλιάδιι; (100.000) :tι)υ xcι:ταβάλλιι ο Τποuρrός

Eξω'l'ξflιxών ~x των δι.αθ~σίμων του Ύποιιι:ττιίοιι.

β. (t. Επιχορήγηση ,1,01,1 ΔημοοΙοιι

β. Δωp~iς νομιχών χααι φιιοιχών ΠΡοοώπων.

r. Eπιχoρηγήσ~ιςCΙT.o Δι-ξθνικ OpΎιxvισμoίι.;xcα Ιδρ'iιμCΙ:'Ι'(t.'Ι'οu~σω

1:ΙΡΙΧΟίι χαι ~ξωttptxoίι•

μι ίδρα 1:ην Αθήνι:ι.

2. Τιςδιι:r:1:άξ~ις1:0uάρθροιι 8 tou Ν. 1893/1990 .ΚίιρωσηΣυμφω

νίας χαι 'Προοθήχις <r.OY Ν. 419/1976-'Onο:νισμός 'ι'οιι ΎποuΡ1'Ιίοu

Eξω'l'~ραών ••
3. Τις δι.αtάξ~ις 1:ων άρθρων; α) 95 ιeι.u 98 '1'011 ΑΝ. 2039/39. β)

101 ιeι.u 119 1:00 EIIJι:qω'!ιxoi! ΝόμOll '1'0\1 Aσ1:ι.χoiί Kώδιxcι: χαι τ) 108
iως xcα 114 ιcι:r:ι 117 ~ως χο:ι 121 του A<r.ιxotι Kώδ~α.

4. Την ιχπό 16.10.1990 r-oωμοδότηαη ,1,01,1 Σιιμβοιιλίοu Ε&ναών

Κληρ/των μι πpό'tcι:αη των ΤπουΡ1'ών Ilροιδρίι:ιι; της Κιιβιρνηαης,

Eξω'l'~ριxών χαι Οιχονομι.χών cι:r.σφcι:σίζO'.ιμι: . _..
Άρθρο μόνο

1. Ετχρίνοuμις τ/ σUσto:αη τοιι χοινωψ~λΟ',jς ιδρίιμι:ι:'Ι'ος μ~ τήν ~πω
νιιμiι:ι .ΕθΝΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΎΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΤΝΤΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΕΛΛΉΝΩΝ. η οτ.οίι::ι. ξrιν~

4 CΙ:πό το Ελληνιχό Δημόσω ιxπρooωΠOίιμ~νO\l δια τοο Τ1tQuP1'0u Eξωτ~-

ρΙΧών μ~ την αριθ. 1576/31.8.90 τ-ράξη της OI.IμβokorpιiφouΑθη

νών Άwcι:ς • Σίμοιι • KooμcX:τoυ.

Το ίδpuμι:ι τοίι'l'ο απo'l'tλιί νομι.χό πρόοω-:ι:ο ιδιω'l'ιχοu-δΙΧCJ:ίOll, ur:ά

ysteu στην ~ποr:tιίι::ι. χο:ι τον ξλι1ΧΟ των ΎπουΡ'r'ών Εξω'l'φιΧών χω Οι

χονομι.χών xcι:ι δIir.~'I'o:t cι:πό 'I'tς δι.ατάξ~ις της r.cι:ρcι:πάνω σιιστcι:τΙXΉς

τοιι πράξης 'ι'οιι πcιραχά'l'ω oρrιxνιoμou, '1'01,1 ΑΝ 2039/39 xcι:ι των δια

τcιyμcitωντ.όιι txδόθηχο:νή eCJ: ~xδoθOίιν σ~ txtiλt:ση τοuνόμοu 1:0U1:ou.
2. Kupώvouμ~ τqν opτwισμό διοίχησης xcι:ι δι«χ~ίρηαης t01l ιδρ'iιμα

'Ι'ος-:οUtοu. T-OU CΙ:ΠO,I,ιλιί,l,αι'O:πι) εν/iα (9) άρθρο: ΧIXt xo:.τcι:χωptζ'Hαι 'Πα

pι:ιxcιτω:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

;Ριση,σύσ1:CJ:σης τοιι κoινωιptλoίις ιδρύματος μ~ την ~πωνuμ.ίι::ι.

ΕθΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΓΑΣΕΩΣ

ΙΑΛΙΝΝΟΣΤΟΙΝΤΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. (Ε.Ι.Α.

1.00Ε.) χι::ι.ι κίιρωση ΤΟ\l ορτι::ι.νισμαίι CJ:1TtOU ••••••••••.•• ι

ΥΠΟνΡΠΚΕΣΑΠΟΦΑΣΕΙΣΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

rcλήρωση ινιι:r:ίO\l 1:ιμoλorW\l 1:~λών χρήσης μηχι::ι.νημ«τωνΝο-

:αρχιι::ι.χών Taμιίων••••••.•..•••.•••.-.•.•.•....... '2
ιτοτΡάφηση tou oμor~νoίιι; ι::ι.λλοδα:wU Ιω.xwη ΤΣΑΜΗ tou
lo:σιλιίoιι χο:ι illων "[~ClO~pωv (4) ατόμων ..•..•....... 3
ιτoτpciφηση της ομorινοίι.; oxλ).oδιr.tής ΓΑΚΗ Ειρήνης ClUc. Νι
,ολάοιι, 1:0 τiνoς ΣTrΛΙANOΊ" ΑνδρόνΙΧΟU ••••.•.•••...
ιwπιΚηση tη<; απόφασης Γ3Ε/Φ.40.5/5/24.6.82ΣUClταση 
;tη'κρόtηση Τπηρ. Σιιμβοuλίοu της ΦιλίΠ1tOΙΙ EYώCl~ωo; Ελλά-

,~ .....•....•••••...•....•.........•...•..... 5
:tOποίηση της απόφlXClTj<; Γ3Ε/φ. 30.5./1/24.6.82 (Σtισwιπι 
;lTfXPότηση Τπηρ. Σ:ιμβοιιλίο\l της Επιτροπής Oλuμπιι::ι.xών

~τώνων) ....••.•••••••.•...•..•..•••....•...••. 6
Itοποίηση tou Oρrcινla~oίι Εοωτφιχής γπηρ~σίας της Κοινότη-

ςrι; ΣοΡωνής Ρόδο\l ••••••••.••••.••.••••..••.••.•. 7
ιι:ο1tιΚηση τοιι ΟρrcινιClμοu ECιωτφΙΧής Tπηρ~σϊι::ι.ς της Κοινότη-

:ας Παoτtδιxς Ρόδοιι . • • • . . • . • • • . . . . . . • • . • . . • . • • • • .. 8
χρόtησης δισυιητικής Επιτροπής ΣτρατιωτΙΧών Eπιτ<iξ~ων στο

'Ι. Σιρρών • •• • • •• . .• • . . . • •• . . . . . • . . • . . •. • . . . . . .. 9

'Διορθώσεις σφαλμάτων

I&WCl'] Clcpιxλμά:1:ωY Clτηv αριθ. 25346/7.9.90 ΙΧπόφ<ιση 1:01,1
ι"φιιποuιrrou Πολι'l'ισμοίι ...••...••...•••..••.•.••... 10

,. 2068281/7859/0022 (1)
κριση σίιστι:ιση<; ,1,01,1 κoινωφ~λoίις ιδρίιμι:ιτ~ μι την ~πωνuμ.ίι::ι.

•ΕθΝΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ :ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΎΝΤΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ -ΕΛΛΗΝΩΝ. (Ε.Ι.Α .•
Π.Ο.Ε.) κιχι κίιρωση '1'01,1 oρrCJ:νισμοu (tIl'l'OU.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΜΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

'EX0Y'l'(tC; uMΦτI:

.• Την αριθ. 1576/31.8.90 πΡιΧξη της GIIμβολι:ιιorf!ό:φοuΑ&ηνών

•ας Σίμοιι - Kooμi'l'oιι μι την 0ποίιχ το ωηναό Δημόσιο ~κπρooω

μινο διι:ι '1'0\1 Τποuργοu Εξω1:ιραών σiισπισ~ χοινωφmς ίδρuμι:ι μι

~πωνuμiι:ι .ΕθΝΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ rπOΔOXHΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑ·

UΕΩΣ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΤΝΤΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΕΛΛΉΝΩΝ. και
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-Υια: την λ~ιτoυP"!'ίo: του 18Ρuματος Χα/ τ/'" εep«ρμo-rή τωll πρorρo:μμιi

των του.

δ. Iuλλί)'ttXCE!επ~ξεp-rάζ~ταιπληροφορίεςπου αφοροull'το σχ~δια
ομό της αντtμ(τώ'ltισηςτωll 6φάτωllπου φmπτοU\lor.ους σxoπoUςτου

ΙδρUμ«τοι;.

ε. IιιvwVΊΖ~t τις δραor.ηριότητ~ς αρμοδίων φopiωΌI Χαι υmjρεοtώll

)((ΣΙ οwεΡ"!'άζεταιμt τα όΡΎαιια της Πoλιτ~iαι; με cπΌχo την uMιπoίηoη

της χυβφιιη:ΙΧής πολιτ,Χής "fVJt τους οχοποuς του ΙδρUμaτοι;.

Β. ΙΔΡίΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕ.1\ΙΤΡΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

α. Πpoχ~ιμi\lOII IIQ: εξαoφαλιoθ~ί η oρ-yαvωμillT\ υποδοχή των 'Itιxλιll

....οor.οwτωll Xtt't<i τηll αρχιχή πε~oδo της εδώ παραμοιιής wυς. το

Ιδρυμιχ Iδpu~! ΚίΙΙτΡα: Φιλoξ~lIίαι;: οε διιiφop~ς πφιoχtι; της χώραι;:.

β. Σχοπόι; τωll Κtιιτρωll αυτών ~ίllαι η υποδοχή των 1I~O(J.φιX\loυμi.

IΙωIl παλ/ιιιοor.οUνtωll, η παροχή or.ί-Υης, τροφής, πληροφόρησης χάι

δι~uχόλwοης τους οτΤ)lΙ αντιμtτώπιση τόοο )'tιιιχωτiΡωIl XOΙllωllΙXώll

θφιXtωll)((ΣΙ ~ιδιχοτtρωll, όπως Ψ-Υa:oίας)((ΣΙ ~t-yιxoηι:;, Η οw~πής χαι

~πιoτημO\lαή παροχή αιιτώll τωll υπηρtι:ιιώlι δια:oφo:λίζtτo:ι με την απα

qχόληση ~ιδιxώll Χα/ ίμπ~φωll ~πιxπελμιxτιώv.

-Υ. Η πpoβλ~πόμιllη πo:ραιμovή των παλλιιιοιποuντωll οτα χξιιτΡο:. Φι

λoξεllίαις ~ίllαιι χατ' αρχήν δ~xα:Hllθήμ~poς, πλην ~ιδιxώll περιπτώo~ωll

ποιι θα: ,χαθoρίζOVΤαι αιπο ται ~ξoυoιoδOτημillQ: ')'t' αιυτό <iτoμo:. όπως

. αVΑΛιr.ιχά θα πpoβλiπ~ται or.O\I εοωτεριχό χαllO\lιομό ltlwup-yiας του

,ΙδΡ'':ψατοι; )((ΣΙ των KίνtΡNII Φιλοξ'ειιίας πο". θαι ~-yxριθ~ί αιπό το Διοιχη_

τιχό IuμβQuλιo του ΙδρUμaτοι;.

, Γ. ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
α. Σ~ OUII~P'(ΙXOίo: με το YπouP'(tio EoωτφιxΏV. το ΥΠΕΧΩΔΕ, τη

"ΔΕΠΟΣ τη ΣΥΚΕΑ χο:ι άλλ~ς αρμόδιις 1J1τ/p~oiες οΡ"'{αινtqμοuς χο:ι 90
ρ~ίς, το Ιδpuμα δuιιαταιι IIQ: Iδpurt Oιχιoμo~ Υποδοχής 'ItσJJ.tIlOOΤOU

VΤωll oπoυδήπoτ~ στηll Ελληll\.Χή επιχριi:~ια.

Η χρημ.o:nοδότηοη της Ιδpuοης)((ΣΙ XO'.τιxoχ~ιιήι; τωll Ooooμώv Υπο

δοχής θαι -yίllεtαι Χαιτ' αιρχήν αιπό το OWffeill με το ΤΚΑΣΕ δάνειο χο:ι

τοιις αιισ.λο-ΥοοΝτες ~lhιιxou.:; πόρους.

β. Το Ιδρυμ.ο: οι OU\l~pΊ'ΙXOίιx μ'ι τι.; )((Στά τόποιις Νομ.ο:Ρχίις χο:ι

Ο.Τ.λ αινaιλ.αμβάν~ι Τ/ΙΙ MI,,:oup-yia: τωll Οlχιομώll Υποδοχής,

-Υ. Το Ιδρυμα ίχει τ/'" tUeUllTj οτελίχωοης των Oιχιoμώv Υποδοχής

με το χατάλληλο ΠΡΟ<; ΤΟΥ οχοπό λεΙΤΟΙΙΡ-Υίας το". διοαηταό, ~πιoτημo

ιιαό Χαι τ~χvιχό προοωπαό.

δ. Όπου υπάρχιι η δυιιατότητα χα:ι διν ~πηρεάζετιxι η l~ttOUf1'(ίιx 011-

-yxεχpιμl ωll ιιπηρεοιώ.... :-..pooωπlXό θα μετατεθεί crnό τους Ο.Τ.Α.

προχειμί ου ...α οτελεχωθοU ... οι αντίστοιχες υπηp~oί~ς τω... Οαισμώll ,
Υποδοχής. Ται υπάρχοντα χ~1Iά θα xa:λυφθooN μ~ ιιίες προολήΦεις που

θα: Ι-Υχρί...ει το Ιδρυμο:. ΟΙ ~πιμipoι>ς αιρμοδιότηπς του προοωπαοu θα

)((Σθορίςοντο:ι από τo\l εοωτιραό χα...οιιισμό λ~ιτoυρ-yίιxι; των Ο\.Χιομώll

Υποδοχής 'Itau θα οιιιιτιχχθεί αr.ό το Ίδρ-.>f1α.

ε. Ο χάθε Οαιομός Τποδοχής ίχε. ΠJII δυ...ατότ/τα φιλοξειιίας περί_

πο". χιλίωll (1 000) αιτόμω... ~o εξό:μηvo οε χo:nωηΜ ιπιπλωμ.i.lI~ςλιιό

μιιιις οιχίε ... Εχτός της δωpεάv στί-Υιχσης )((ΣΙ της χορήγηοης βαΟ\Χώll

ειδώ ... διατροφής, στouι; Ο\.ΧιομοUς Υποδοχής θα πι:φtχονται πο\.Χίλλες

άλλες υπηρ!oί~ς. που ιπόχο ίχου τόοο ΤT]ll δημoτoλorιχή τιχχτοποίηοή

τωll πιxλλιlloιπoWτωll χαι τηll ου ολιχή Xαt μιθoδιυμi ...η πρoε~oψ.o:oto:

ΤOl,ις τια χοι...ω...ιχή έll~ιxξη όσο χαι τη... δημιouρ-yία ΣWθηXώll αξιοπρε

ΠΟU<; διαβίωqης.

or.. Με απόφαση του ιδρuματοι; οι rτxατιxor.<iotu; των Οαιομών Ύπο-

δοχήι:; θαι μποροu α xpηoιμ.oπOITjBOUIl μεΤo:)"ε ...ίoτ~ρα -Υια μόvιμη στί-

-Υαοη των παλλι ooτoWτω ... που θα το ~:tteufloU",.

Δ. ΜΟΝΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΠΑΛΛΙΝΟΣΤΟΤΝΤΩΝ

ιχ. Το Ίδριιμα φpollτίςει -Υια τη... μόvιμη αΠΟ)((Στlχσταιση των 'Ito:λλιllG

στοοΝτω .... Προ.:;: ~o. οχοπό αιιιτό διερεUllό: τις πρoiίπoθio~ιι; ~-yxατάστ<x

σης οε διό:φορες περιοχές oιιv!p-yαζόμι ...o μ.t τοιις αρμόδιους φορείς χαt

-Υια το οχοπό αυτό OUlltitOOtt πλψιι; χο:ι ηxμηριωμi~ες ο\.Χovoμιχά.

χοι...ωνιχά )((ΣΙ τεχll\.Χό: μελίτες.,

β. Το ίδρυμα oullεp-yittetΙX'XCEt οuνtovίζιι τις δραοτηριό':ητις τωll μι-'

λετηταών χαι Χαιταιοχευαοτιχών φορίων που σχεδιάζouν)((ΣΙ παρό:-Υouν

xαΤIXχiες -Υια τοιιι; oxoπo~ το". ΙδρUμo:nοι;. •
-Υ. Διαιχειpίζεtαι ται xoVΔuλIa τ.ου δια~ίθε ...τα:ι από το EJ.λη ...ιχό ΔηILό

0\0 χαι άλλους φορείς -ΥΙαι τη μόvιμη ιπί-Υαση τω... παλ/ιΙΙΟΟΤoUvτων
Oμtη'~ ...ώll.

δ. Σl,ιιιτό:οοει το ιτήσιο οιχοllOμ\.Χό)((ΣΙ nχνtχό πρό-Υραμ.μ.α παρα-Υω

τής )((ΣτοΙΧίαι;: -Υια τους 'Ito:λλι\lOor.oiιν:e.:; οε oυvό:Ρτ/Oη με τις αt.IIά,.x~ς

χο:ι τις διαθtοιμ:ς crnό το EJ.ληνιχό Δημόσιο πιοτώοιις.

ε. Συ...εf1'(άζεται μι τοιιι; αρμόδιους op-rαt\lιομοuς -Υια την εξαοφάλιση

tf1'(aoiαι; ιr.ouς πο:Μι ...οοτοUντες οτους τόποιις eτxαtIior.aoTjI; )((ΣΙ χάιιει

ΠΡοτό:οειι; στα αρμόδια IΠOUf1'(eiιx, Υπηρεοίες χο:ι OP']'αllιoμoUς -Υια τη

.δημ.ΙΟUf1'(ία )((ΣτσJJ.ήλων Ψl'αoιαxώv xαt χοιιιωνιχώll oιιvθηxών. παρα

χολουθεί δι Xαtt οwδΡό:μει χOΙllωllιχό: τους lιeοαΠΟ)((Σταοταθίν~ες παλλι_

\IOCΠoν/τις.

στ. Για την εφπηρίτηση τωll ΠΟ:Ρι:ι:.πάνω)((ΣΙ άλλω ... οuιιαφώll ΟΧοπώll

το 1δρuμ.α δtαθtτει Δι~ιιθWoΙις oτι:λιχωμiνες με χo:nάλληλο ')'tat τους
oxoπou.:; αυτo~ ΠΡοοωπιχό, ΔU...o:nαι δε 110: ουνεf1'(άζεται με άλλα "'0

μιx<i ή φυοιχιΧ πpόoωn:α -ytα uποβοή6ηση του ερτοιι του•
ζ. f(αWιτ:ι... OUlltP']'a:oiιxι;: μ~ τοιις αρμόδιouι; φop~ίς το Ίδρυμα ~x:tovri

αllo:Π1:υξια:χό: πρo-yp<iμ.μo:τα με στόχο τηll δημιoυιηiα θίοεωll ερ-,.αοίαι;:,

χα6~ χαι ΠΡΟ-Υρό:μμ.α-:α ο,,:ί-Υασης ώστε 110: δημιοuρ.,.η6oU\Ι οι χατωη

λις οιιιιθήχες t-YXΙXt<iotιxoης τω... παλλιιιοοτοuντω ....
η. ΑIΙο:ΠΤUΟΙ:ΙΙΙ χάθε ωη δραοτηριότη:α πο". or.oxtutI οτην αινΙΧΧΟU

φιοη τωll ...εoαφαYOυμi ...ων πο:λλιιιoor.οW-Των χο:ι οτη ... ολοχληρωμίllTj
χο:ι ομαλότερη δwo:'tή XOΙIlω ...ιχή tou.:; ί...w.ξη.

ΑΡθΡΟ 3
Δ!ΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

λ Δ!ΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣrMBOYΛIQ

α. (ι) ΤΟ ίδΡυμ.ο: διοιχείται από πενταμελiς Διο\.Χη:αό Σuμβοuλιο το

οποίο μαζί με τα 2 ανο:πληρωματΙΧό: μtλη, ορίςοιιται -Υια μια 5ετίο: τα δε

μiλη του μποροW ...α ~παιllιxλι-roν/. Ο Πρόεδροι; Χαιι τα ~ρίαι μlλη του

Διο\.Χητιχο" Συμβουλϊοιι, )((Σθώι;: )((ΣΙ ivιx αιιαπληρωματιΧό ορίζονται

αιπό 't0ll ΥΠΟΙιΡ'1'ό Eξωτεριχώv. ειιώ ί...α τιxJ('t\.Xό)((ΣΙ ίιια αιναπληρωμ.ο:

τlXό από το ... YπollpΊ'ό ΟιχOllομιχών.

(ιι) Ο Πpό~δpoς του Διοιχητιχο" Συμβουλίου ιχΠΡοοωπεί το Ίδρυμα

οε xό::θ~ έ\Ι\Ιομη qχίση του ι...ώ::tOII xιiθε αρχής, χρατ\.Χήι;, ημαΡατι'χής

ή tδιωταής, χaιθώς)((ΣΙ χό:θι δ\.Χαοτηρίοιι ή ~ρ~~oιι. ΜIΙο:,,:αι να εχχωρεί

την ~xπpooώπηoη αυτή επΡό:.φως τόσο οε άλλο μίλας ΤΟΙΙ Διοιχητ\.ΧοU

Σιιμβoιιλioιι όοο χο:ι οτoll Δι~υθu ...O\Itα ΣUμβοuλο. Συ-yxαλtί τις συ ...ε
, δριό:οεις του Διοιχη'ttχοu Σuμβοuλίoυ )((ΣΙ τις δι~υθoN~ι. γπo-yράT~Ι τα

οημ.ο:...τ\.Χά ίπραφα. του ΙδρUματoc;.

β. (ι) Το Διοιχη:ιΧό Σuμβοuλιο εντός δί)((Σ (1 Ο) ημ~pώll από ":ou ορι_

oμou του ou...ίΡχεται οε οώμο: )((ΣΙ εxλi-y~ι Αιιτιπρόεδρο χαι ΔιευθοΝοιιtα

ΣUμβοuλο.

«(1) Ο Αντιπρόεδρος αtIIΤΙ)((Σθ:στά ΤOII Πρόεδρο σε περίπτωοη XΩΛuμ.o:

τος το". τι.λε\.lτιχίοU ή οε ~ρίπτωση πο". ίχει 'Itpoc; 'touto -ΥΡαιπτή Εςουοιο

δότηοη από τον Πρόεδρο.

-Υ' Σι περίπτωση θαινά'::ου - ή παραίτησης η OUlltXOUI; αδααιoλόΊ'Tjτης
αποιιοίο:ι;. :rlραιν τωll τριώ\l οιιιιεδριάοεωll. χό::ποιου μiλoυς τοιι Διοιχητι

xou Συμβουλίου, ιιoίρχεταt or.o Διοιχηταό ΣuμβΟ1Jλιο το tχov οειρά

'ΠΡοτφο:ιότ/τας αναπληρωμ.ο:ταό μίλος, -rα την μiχρι της λήξης της

&ητείαιι; τοιι Δloιxητtχo" Συμβoυλio". χΡοιιική περίοδο. Εάν το o:vαJtλη

pouflI"'o μlloc;. χcιηίχε αξίωμ.ο:, το Διοι.χητιΧό IuμβouMo μ~ται τηll ~ί

!,οδο του ιχ...απληρωμ.ο:ταο" μiλouς, άποφαισίζει -Υια το αξίωμ.ο: τοιι χω-

ρίς \10: crnοχλεiετιχι αινι:αcι:ταιllOμή των αξιωμάτωll. .
δ. Το Διοαητιχό Συμβοuλιο owiPΧrtat ταχτιΧώς μ~1I μια φορά το

,μήνα. εχτάχτως δε οπότι το ζητήσιι Ο Πρόεδρος ή τρία (3) από ται μiλη

τοιι. Βρίοχεται οε απαιρτίαι =ρό...τωll τοuλάχιοτOll τεσσάρων, (4) τιxxτt

χώll μ~λώll. Σ~ περίπτωση ιοοψηφίας το Otflιx επαινατίθεται πρα<; ι:ιuζή

τηση o~ην ~πόμ.ε\lTj ouνεδρίαoη η οποίο: ορίζετο:ι από ΤOll,Πρόeδρο του

Διοιχητιχο" ΣιιμβoUΛίoιι. Σε περίπτωση χαιι, ιιίας ιοοψηφίιχι; u'πφΙΟΧuιι

η Φήφος το)) ΠροiδΡοU.

ε. Τα <ΧΙΙο:πληρωμιΧτιχά μi),η δWαw.ι ...α ουμμετέχοU\l <i\lfI! ψήφou

οτις οU\lεδριάσεις το". Διοιχητ\.Χο1J Σιιμβouλίoυ.

οτ. Το Διοιχητ\.Χό Σuμβοuλtο διοιχtί χο:ι διαχ~ιρίζιται τις u:-.οθlοεις

wu ΙδρUμ.ι:ι.το.;, χαθώς χω ,την xΙUΗτή χαι αχίνητη 'Itεpιouoia wu.
ζ. Εξο:οφο:λίζει τη... αtIIo:,.xι;cio: χρηματορροή -Υια: την λtιτoυP'(ία του

Κιιιtριχοu Kατιxoτfιμo:τoι; το". Ιδρuμο:Τα<;, χα6ως χαιι τωll ~πί μίρoVΙ;

ΠΡο-Υραμμό:των χαι δpαιr.ηΡισrir:ωll του.

η. M~ρψνά -Υια: ":ηll συιιεπή ~φσ:pμ.orή τ/ς πολιτιχής το". ΙδρUματΟ<;. η

οποία χαρ<i~Ηαι από το ΎπoυPT~ίo Εξωτεριχώ"')((ΣΙ τηρ~ί ενήμερο τον

Υποιιργό ΕξωτεριΧώll)((ΣΙ άλλα. μελη της Κυβερνήοεως, οπότε αιπαιτ~ί

w.! -Υια: ':ηll εξiλιξη της εφαρμο"['ήι; της Kυβ~pllητιχής πoλtταήι:;.

θ. ΕΊ'Χρίιιιι τη... tι:ιωτφαή OP'J'<i"'ωoηXCEt τουί; XCE... ovι.oflou.:; λει~OIιP-

γίαιι; του ΙδρUμaτος. ..
t. E-yxρίll~ι, μΗά crniJ ειoirrηση του διεu6uιιovτος Σuμβο1Jλοu. wv

ΠΡΟUπολο.,.ιομότο". ΙδΡ',)ματoc;.
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:•.Ε"(χρίνιι μιτά: από ιιοmση τοι.ι Διt\,lθ~yovτoc; ΣuμβοVλοll. τον

10 ισολαΥιομό χο.ι την ίχθιση πιπριxrμivων, (απολοτισμό).

Ι. Ε"(χρίνιι τις πpoμήBι~ ,χ."ω το\l πoαoiι των 20.000.000 δρχ.

ι_.cιπό α.πιrτιση tOU Σuμβονλίou Διιiιθ1.ι\lQ'ης.

" Μι ομόφωνη ,....ώμη χι;ι:ι μι ίrχριoη '\'011 ιπoιιpΤ0iι Εξωτψχών,

~I ποιοί ιχ -ιων παλλινoστoν/t(o)',o ψπίΠ"l'O ...... ιr.ην αρμooιότ,\'nΣ το\l

μι;ι:τα; ΧΙ;Ι:Ι ως εχ τoiιτo\l δίwatlXι να; cι::okψβcivow των \/π' cιu'toiι

tχoμiνων uπηριoιών.

'. Η αμοιβή -ιων μ~y 'tOU Διoιχητιxoiι Σι,ιμβOllλ!οu 'tou Ιδρiιμo:τoc;

ιτCΙΙ μι o:πόψ<toη '\'0\1 Τ7tOUp-you ΕξωτιρΙΧών.

Β. ΔΙΕΥΘΎΝΩΝ ΣΤΜΒΟΤΛΟΣ

'pίl;"t't(1! από '\"0 Διοιχητιχό Σιιμβoiιλιo τQ\I ΙδpVμaτoς εχ των w:xtt
ή ανα:πληρωματιχώνμιλώ... wu ΔιoιχητιxoiιΣιιμβοll)Jοuχαι οι αρ

.ότ/τi<; τοιι είναι.:

• ΠριΚ"oτo:τcιι χαι. ιπoπτιiιει cw;c; τις δPMτ/ριό'tητtς χαι ιιπηριotιι;

Ιδpiιμιxτoς, στα: πλαίσtι;ι: ποll 10\1 ορίζιι το ΔιοιχητιχόΣuμβοUλ!ο.

· Παp~αται στις οu."ιδριάοεις 1011 ΔΙΟΙΧ'lj"l'ιχοό Σuμβοuλiοu. ειοη

(tI δε θίμcnιx διοίχηαης. διιχχειρίοεω<; mι Μιτοuρ-rίι:ις 1:01,1 Ιδρίιμα-

• ΕΥχΡίνιι τιι; πpoμήθειtς μiχpιι; t'Jός ιΧ(Χ"[ομ. (1.000.000) δρχ.

Χοινοίι με τον'Διεuθuντ/ της Διιuθίινσιως, η οποίι:ι ιιοητιίτςα την

:ιχή δ~ιXνη.

• Φpov1ίζει τια. την uλo:roίηση των αποφάοεων 101,1 Διοιχη-ιιχοίι

βouλioo.

· Ορίζει "[(t δι.εuθuντιχ,χ στελiχη.

Πpoo~βό:νει, απoλ~ι, pllθμiζιι το ωρό:ριο ερταοίι:ις χαι τις αμοι

τοιι προοωltlΧoU,

• Evtiλλt't(U την :-.ληρωμή των δa~ών ιχιίνων rια τιι; οποίες τον

ιξοιιοιοδοτήσιι '1:0 Διοιχητιχό Σιιμβο\ιλισ.

•Σιιτχροτιί επιτροπίς Υια. την χι:ιλίιτιρη Μιτοιιρτίι:ι τοll Ιδρίιμa;τoς.

· χΙX1όltιν oioμfωνTI'; -Υνώμης 1011 Διοιχηonχοu ruμβoulίou, δwα:tςα

χχωριί ιχρμοδιότ/τις τou οι άλλcι μιλη 10!) ltροσωltlΧΟU 10!) Ιδρu

ος.

ιr.oτρά:φει 'ι:ην -ιpixOI.lOO: ι:ιλληλιηραψίι:ι 1:011 Ιδρίιμι;ι.τος.

c. Πιφα:ltίμπιι, οποιοδήΠΟ1:Ι θίμι;ι. ΠΡΟ<; οιιζήτηση mι λήφη ΙΧΠόφα

010 Σιιμβσίιλιο Διιίιθwoης.

\, Η θη1:είι:ι το!) Διεuθiινοντος Σ:.ιμβοUλOll ιίναι Χ(Χ"[' ιχρχήν 5ιτής,

Itιxt δι V(t cnιανιωθιί α'ltό 10 Διοιχψιχό rufLβow.co.

~. Η ι;φοιβή ΤΟ\l ορίζιται από το Διοιχψικό r1.IμβoUMO οι οuσχιψη

, οποίι:ι ο ίδιας διν ouμμtτίχιι.

. Γ. ΣηfBOIΛIO ΔΤΕΎθΙΝΣΗΣ

Ό Σιιμβοuλιο Διιuθuνοης cι1tοτιλιίται CΙltb 1ον ΔιιuθiινονΤ(t Σuμ~

ΙΟ mI 101ις ΔιεuθllV't"ί-ς των ιπί μiρouι; Διιuθiινo'ιων1:01,1 ΙδΡuμcιtος,

lγη'tής ιίνο;ι ο ΙXιXOΤQτΙ Διιuθuvtήι;. στην ιχρμοδιότη'tα 'tou οποίοι>

fι'tαι το προς ιισήγηση θίμι;ι..

ο Σιιμβοίιλιο Διιίιθιινοης ίχει "ΙΙΙ; cιxόλoιιθις αρμοδιότητις:

· Αποφαοίζει ΥΙΙΧ την προμήθεια τou εξο:-.λιομοίι τοιι χιντριχοίι m
ήμα.1Ο<ί.

,ΕΥχρίνιι 'tιι;"ltpOμήθειις ιx'ltό ίνα: cxcnofL. (Ι.ΟΟΟ.ΟΟΟ) ωι;: είχοοι

ομ. (20.000.000) δρχ. ~τιX ιχπό ιισήrηoη τ/t; ιχρμόδιο:ς διιίιθιι....
rνωοτοποιώΥ'tας "Ιις αποφάοεις τοll στην επόμινη σιJoxι4ιη τοιι

cητιχοίι Σιιμβοl>λίOll.

ΕΥχρίνιι ltpOτράμμcιτ(t χαι δpιxατηριόττr:ες των οποίων ο προσπο

Jμός είναι τ/ς 1:ά.ξης των πιχραπ.χ...ω μιτιθών.

ΑΡθΡΟ 4
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟιΙΔΡIΜΑΤΟΣ

Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ι πρoaωmχό ΠΡοολα.μβιΧνι-ιο.ι μι σ~μβo:ση ιδιωtιχοu διχο.ίοu ή εφό-

οίιταιίνο.ι δν/(I'ι"ιW μι cι;,;oomicCIς ο.πό tον εuρutφο δημόσιο τoμίc:t.

:τι σίιμβαοη T;ρόσληΦTJς o.wιq:ίpεtcιι ρητιΧ ό-:ι μι την πιxιJoη 1ων ερ

~ν 1ΟΙι ΙδΡίιμα10ς 1:0 1tpοοωmχό απσλίιι-ιο.ι CΙ'~τoδίxcιιo: ή, ιφόσον

(I't(U τιο: o.moπo.oη. Ι:-.o.Yίρχι-ιcιι στην uπηρtoίιχ όποu (tνήxtt 0ιrrtt~

Οι ι;φοιβίς x(t! λοιπίς ΟΙινθήχις ιΡτο.οίιχς ιίYCtι (t;\ιπoτoιχις ο.uτών

)ιω1ΙΧΟίι 10μiιx. ΤΟ Διοιχψιχό Σuμβσuλισ 1:ΟΙι Ιδρίιμα10ι; xcιθopίζιι

.αίσια -ιων αμοιβών το!) ltΡοΙSωπιχοiι cnιάλoyα μ.ι: 10 tltίπιδο tUeU
την ιπo:ηtλμo.τιχή εμπειρία, mc τις (tltQ'.ιτήσιιι; της θίοης,

"ρος ΤοΥ αχοπό (tU1ό το Ίδρ'.ψα δiινo:τo.ι νο; οuμβοu4iιι-ιαι δημό-

oιouς ή ιδιωτιJcOiιι; φoριΊC; 1tOU ιιδιxιiιoντςα ιttην OρrάYωση mI την

αμοιβή τηι;: φ"JUOίαι;.

r. Το Διοιχητιχό Σtιμβoiιλιo αtαθμIζαντας όλOIις τouς πιxριi'(Oν1tς

διο:μορφώνιι ιτ/αιο: πολιτιχή αμοιβών1:0\l1tpοοωmχοU. Πρ", -ιο\ιτο χα

θοΡίζovτ(tι οι ιλό:χιO'ttς χαι μi'(l.O'tIς αμoιβiι; χό:θε θiσης χαι η Διιu

θΙιΥση τοu Ιδpiιμaτoς χινιί-ιαι μiσα. στα ltλι:ι:ίoια. <Xll'tιX.

δ. Τοuς όροιος των αuμβιioιων ltρόαληψης όλΟΥ -Ιοu πρoσωπtxoiι 0\,10'

ντ~ιι ο Διιuθiινων Σuμβοuλoc; λι:ιμβIXνOντCtς u:-.ό4ιη τις σχι-ιιχiι; ιιοη

rήoιιι; των cιpμoδίων Διιιιθiινoιω'Y.

Β. ΔΟΜΗ

(t. ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣ1ΉΜΑ: θ' α1tOτιλιίται ιχπό -ιιι; ωιόλοιιθιι;

διι\lθiινoιις μι το ιxν«yxo.io rια τ/ lItτouprW- 'tOU<; ΠΡοσωπιχό.
Ι. Γινιχή ΔιιiιθIιYoη (80pιiou ή mI Noτίou E.λλιiδoc;)

11. Διιiιθuνοη Κοινωνιχών Υπηρεοιών -
ΙΠ. Διιuθuνση o~crι:ιlntXo\ι Πρorρό:μματoι;:

ιν. Διιiιθwoη Διoιχητιxoiι

ν Διιίιθυνοη Oιxoνoμιχoiι.

Οι Διιuθuνotι<; ιχuτίς δuνClNtαι να (tuξιXyov:oxι ή να μιιώνονται μι

α1'".όψιχοη τou Διοχητιχοίι ΣllμβOUΛΊOιι (tYιi).σy(t μι τις ανάγχις.

Β. ΚΕΝΤΡΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

r. Σ1:wχώYOVtClt μι το προοωπιχό αιίνο ποιι ιξο.οφο:λίζιι τη σωστή

nIfoup-yiα. -ιο!) Kivtpou mI την ΠΙΧΡοχή1:ων cιxoλoiιθων UΠΗptoIώY'(Ι.α

1UpiltOΙO 15 ημiptς:

- Δωριό:Υ ltQ'.poχTι O'tirη.; χαι διo:tpoφήι; .
Eνημtρωση ΤΙΟ: ιπεπιλμcnιχιΧ θίμo:to., ιξιίιριοη ιpy~.

- Υπootήριξη στην CιNtιμιτώπιση xoινωνιiιών WU<; θιμςi-ιων.

- Τι:ατοποίηοη διαφόρων τρο.φιιοχΡχτΙΧών ιχxρψO'tήtων τouς

(ιχτιλωνιαμό οιχοοχεuής, μιτ,χφρα:ση ltιοτοποιητιχών χλπ.)

- Αντιμετώπιση ιΧμισων χαι ιπειτόντων θεμάτων "rιίo:ι;.

ιι. Κο.τ' αρχήν ΠΡοβλiπι-ι(tι η nιτοuP'fίι:ι -ιριών (3) Kίνtρων Φιλοξε

νίι:ις οε Αθήνοχ, θισοο.λονίχη, Καβάλα; δiινo::ντ(tι όμωι; μι (tltδφc:wη 'tou
Διοιχη-ιιχου ΣuμβΟUΜΟΙΙ να αιιξ.x...oντcιι ή νο; μιιώνOV1ο.ι χατιΧ 1ΙΙ; cnιιX·

p:tς, Χ(Γ.όπιν τιχμηριωμiνηι:; uπηPΙOΙo.XΉς ιισηrήoιως ή χςα χαtό'ltιν

ιντολής τoll iποιιρτιίοu Εξωτιριχών.

ΑΡθΡΟ 5
ΣΚΟΠΟΙΤΟιΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

rXOltoί το!) Ιδρίιμιπος ιίνο:ι η uπoδoχή, φιλοξινία χαι (tΡωrή μ.ι:

στόχο 'ΠΙν oμcιλή 1tpooo:pμorή χο.ι ΧΟΙΥωΥιχή ίντιχξη ιχιίΥων ~ων πι:ιλιν

νΟΟΤσWtων oμorινών, οι οποίοι λότω -ιων ιδιόμορφων οιχονομιχών,

χοινωΥΙχών xαι~oλι-ιιατιxών ow&ηχών 1tou ιπιxpa10iιν οτ/ χώρα προ

inuaήι; τοιις χαι τηι;: μη ΠΡΟΤΡαμμι;ι.onομtνης πι:ιλιννόιnησης, (tν1ψttω

ltίζοuν ιπιπλί-ον δuοχολίις ιπιβίωσης, προοο.ρμσΥής χαι (tποmτιΧοτα

στjς. Eιδιχώ~εpa το Ίδρuμα ιχποοχοπιί:

α. Στην oρτανωμi.νη χα:ι αχιδιιχομίνη uπoδoχή των νιoo:φιxyoυμi

νων 1'".o:λιwooτoiιY'tων μι στόχο την <XVttμιτώltιση των ιiμισων ulιxώY

χιχι χοινωνιχών ι:tYCI:rxών 'tOUΙ;, μι 1η δημιοuρ-rία Κί-ντρων Φιλoξινίw;

χαι Οιχιαμών Υltoδoxής. .
β. Στ/ν προιτοιμα."ίι:ι των πο.λι.:""'OO'tοWτων τιο: (tνιφΡτ/'l:οποίηση Τι

roxρο:πομπ'ή tou<; στο ιπό~νo oτιiδιo oρ-rcnιωμiνης φιλoξι\lίcις πο!) είYCtι

οι Οιχιομοί. Υποδοχής.

Τ. Δημιο1.>Ρ-Υίο:. οuν&ηχών μόνιμης στίτ~ χο.ι cp:crt&oto.σηι; των

WI\IYOOΤoWtωY οι ouνδuο.σμό μι τ/ν δημιοllρτίι:ι οuνθηχών ιπιχπιλ-"

μο:τΙΧής "IOU<; ΙX1tOχα1ιXOΤΙXaης.

δ. Στηu :-.αΡοχή χό:θι δΙιΥο:τήι;: πληροφόρησης τ;ρος όAou.; τους πι:ιλιν

YOOtoίιντtς 'IroIι πρooεnί~oIιY το Ίδριιμα.

ε. Στ/ν ιu.αια&ητοποί.ηση τ/ς χοινής 'f'Iώμης χα.ι 1:ων διαφόρων φι.ι

ρίων οι eiμcr.~o. ΠΟ\l αφοροίιν tou<; πι:ιλιyyooτoiιντις χα:ι δημιοuρτοiιν τις

xα~IXλληλις cweTjxιι; uπoδoχήι; χαι ομαλής ίνταξής 10Uς οτην ελληνιχή

χοινωνία.

σ1. Στην ενημί-ρωαη χαι ouνΙPTαιsίo: μι illou<; xpατιχoiις, ημιχρατι

Χοίις χαι ιδιω~ιxoιίς φορεί<;. των οποίων οι δρo:aτηpιόtη-ιες fLltopoiιν να

oufLβιiλow θιτιχά σ1ην αντιμιtώmση1ων ποιχίλλων CΙYαTΧών 1:ων T;(t
ΛΙWooτoiιY'tων.

ζ. Δημιοuprίι;r. πpoVιtoθίoεων ΤΙΟ: ιxμςiθηoη Υλώαοα..ι;, ιπο:ηεψα.

τιχή ε:-.cnιεχπο:ίδιuση - cι;πoXo:τIXotMη. Πpoιτoιμαιsίι:ι των πςαδιών '(Ι.α

ίντιχξή 10uς ιr.o ιλληνιχό ιχltQ'.ιδεuτιχό oUσtημo.. .

ΑΡθΡΟ 6 .
ΕΠΩΝΎΜΙΑ - ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ - ΕΔΡΑ

α. Το Κοινωνιχό Ίδρuμα φίριι 'tήν rnwvufLίo: ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΙΜΑ
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mΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΤΝΤΩΝ

ΟΜΟΓΕΝΩΝΕΛΛΗΝΩΝ(ΕΙΑΠΟΕ). Απιτιw:ί ....ομιχό πρόσωπο lδι

ω,"ιχοu δαcιio!.l χω. διΙπι,"ι;ι1 Ι;Ι1".ό ,"ις Slor.:oi~tIς της O!.lιτιι;ιτιχΉc; ,"O!.l πρχ
ξης. ΤΟ!.l Π<φόvτoς ορτς( ....ισμοΙί. ,"O!.l Α.Ν.2039/1939, όπως χά.θι φορά:

ισχΙίιι ο Υόμος O:Ir.Cις χιχι των sιcι::w.rμό.oιw .... ΠΟ!.l txδόθηxι:no ή θι;ι (χδο

θοίιν οι ιχτίλιοη ,"o!.l νόμοιι wUt'O!.l, ΤΟ Ίδρlιμα: (ποπτείιετι;ιι aπό τοιις

ΎΠOIιΡΤOίις Εξωτιριχών )(((1 Οιχονομικών,

β. ΤΟ Ίδριιμcι: ιδριίιιι <πην Αθήο.οο: xcιι Ιχμ oφρcιτlδo. oxήμtt'l"σι;

ΟΠΡοπιιλοίι μι τις λlξ(lς ΙΔΡΎΜΑ ΎΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑ

ΣΤΑΣΕΩΣ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΤΝΤΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ xcιι

Π)\' χρoyoλoΤΙCΙ Ιδρuσης ΤOIι 1990.

ΑΡθΡΟ 7
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΎ

ΔΙΑΛΊΣΗ - ΠΧΗ ΠΕΡΙΟΊΣΙΑΣ

cι. Η '"Ροποποίηση ΤOIι πο:ρόνt'ος cιr.:οφcισίζιτοχι ΙU ομόφωνη ρώμη

,"ων μελών ΤΟ!.l ΔιοιχητιχoU Σιιι.ΦOΙΙ)loIι.

βΛ{ δlιXλUΣΗ ΤOIι Ιδρϊιμο:,"ος ιχ~cιοίζ(w.ι με ομόφωνη rνώμη των

μελών ,"Olι Διοιχψιχοι:, ΣUΜβolιMOIι μ(τό: r.:o:ρi4lιoη (πτcιετίo:ς crnό την

iδρ!J4ή ,"Olι ή νωρίτιρcι (,όσον ΠO:ίιαOlιν οι ψrcιο~ς ΤΟ'J. Μι τ/.... iδιcι cιπό

φcιση η ΠιΡιοιιοία ΤOIι Ιδρίιμι.ι.,"ο; :ttριtρχι,"cιι <πΟ EJ.λη ....ιχό Δημόοιο.

τ. Το Ίδρlιμα: ιίτ( ΙU (vτoλή '"οιι Ύπoιιρroι:, Εξω:ιΡιχώΥ, ίίτι με o:r.:όo

... φcι:αη των 4/5 των μελών ΤOIι Δ:οlX1}'tιχοΙίΣuμβοuλίοlι δίιvcι:ται WJ. αu

" μπιpιλιiβ(ι xcι:ι ά.λλι:ς oμιiδu; ι.ι.τόμων, των οποίων οι ι:noφις είllCιΙ πο:

ριμ1fξριίς r.:poι; ΤOlις αχοποίις iδΡUΣΗς ΤOIι lδρuμo:t'oc;, Στην mplr.τwoη

ο:ιιτή χριl<iζετcι:ι χς(1 την ίτχριση ΤΟΙΙ TΠOlιρτιίolι Εξωτ(ριχών. το or.:oίo

εποπτείιιl τις δραστηριότητες ΤOIι Ιδρίιμtt'l"oc;. '"

ΑΡθΡΟ 8
ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΤ ΙΔΡΤΜΑΤΟΣ

α. Την Γενιχή tTtoπτth ,"οιι IδΡίιμcι,"oc; iχιι το ιποιιρτιίο Εξωτερl.

χών προς το οπο(ο ΤΟ Ίδρlιμα: Ιιποβci.λλεl (τήφ.(ς ιχθέσιις των δραστη

ριοτήτων ΤOIι.

β, Την οιχO\lομιχή ιποπτ(ίςι ΤOIι Ιδρuμcιwς έχιl το Τποιιρτιίο Οιχο

ιιομιχώ..... το οποίο ορίζιι με α:1tόopCΙΑΗ τοιι Tπolιρτoι:, Οιχονομικών ιΜ,

ΤΧ1:'ή ΤΙΙΧ την δι( ....έρTtιcι ετήσιOIι ΤCΙX1:ΙXOIί ιλiTΧOIι Τ/ς οιχO\lομιχήι; διιχ·

χείρισηςτOIι Ιδρuμα:t'oc;. Όλες οι δι;ι:r.:ό:νες ιλiτΧ0ΙΙ βαΡWΟΙιν το ΊδΡUΜCΙ'

ΑΡθΡΟ 9
ΜΕΤΑΒΑΤιΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞ:ΕΙΣ

ι:χ.. Η λειτOIιPTΙCΙ ΤOIι Ιδρίιμιχ,"οι; ορίζΙΤς(1 χιχτ' cιρχήν μιν με ο:ποφάσεις

τοιι Διοιχητιχοι:, ΤΟΙΙ ΣυμβOιιλίOIι )(((τόπιν δι ο:πό 't0\l ισωτιριχό XΙXOJO\lt·

σμό MltOIιfT{ίcι:ς.που O'IoIντιiσσετι.ι.ιεντός εξι.ι.μήνοιι ς(r.:ό την ίόpUΑΉ ,"ou μι

μέριμνα OΙ·01.l Διοιχητιχοu Σuμβοuλίοll.

β, Μι μέρψ"'ι.ι. τοιι Διοιχητιχοι:, Σιιμβοιιλίοll θι.ι. O'uvτα;χθ(ι ΤΟ τι.ι.χίιτ(ρο

Χo:YQ\llQμός προμηθιιών, '1':"011 τίθιτι.ι.ι ο( ισχι:, μnό: cι::ό έΤΧρωή ΤOlι. Μέ

χρι τότι τις προμήθειις εντάl; τοιι εrxιχριμiνOIl πpoiίπoλoτισμoίι Χς(1 ,",ις

δισμείισεις τις οποίες ιxναΛΙXμβιi ....ει tG Ίδριιμα: ετχρίνει τριμελήc; (πι

'"Ροπή μ( αr.:όφαση ,"01.1 Διοι.χητ\χοι:, Σ1Jμβοuλίοll o:νcι.λόrως toll Uι.jιouς

της δαπό:νηι;. EξOXΙPOίιVΤΙXI οι Ο'ιιμβό:σιις πpooω1tιχoU. ποιι puθμiζovτo:i

<πο ιipθpo 4.

ΣΤOtJς IIt01.lPioU.:; Εί;ωτεριΧών χαι OIXO\lOμIxώv αvo:θέ,"OIlΙU τ/ δη

μoσίεUΣΗ χι.ι.ι εχτίλι1η tolI πο:ρόvroς διατάη.ιο:τος.

Αθήνο:, 23 Νοψβptοu 1990

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΙ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

ΟΙ yπoYPΓOI

ΠΡΟΕΔΡι.ο.ΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΙ EQΤEfIll(!H

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ:Ε8ΕΡΤ,·,-· ΑΝΤΏΝΙΟΣΣΑΜΑΡΑΣ:

OΙΚOr.ιOMII<ON

ΙΩΑΝΝΗΣ: ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣ:Σ:ΑΣ

ΥΠΟΥΡΓιΚΕΣΑΠΟΦΑΣΕΙΣ& ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

Αρι6. 63783 (2)

Σιιμπλήρωση ιvιι.ι.ίo\! τψoλσrίOIl τελών χρήσης μηΧΣΙVΗμάτων Νομαρ_

χιι:r:xών Ταμ(Ιων.

Ο νΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΈΧQll't"ας uπόψη:

Τις διατci.ξιιι;:

ς() Το\! ιXp6pou 68 ΤOIι Ν.Δ. 3033/54 .Κιφάλαιιχπρος τεχvι.xόν εξο

πλωΜΌV Δήμων χαι Κοινοτήτων•.
β) Τou ιXp6ρou 9 πι.ι.ρ. 4 toll Ν.Δ. 18/68 .Πιρί xcιταρτήσιως ,"011

Κρο:τιχοίι 0PTcινωμoίι Μηχ/των Δημοσίων έρτων xCΙI ρllθμiιι((,.ιςτων

tξ α1Jτής προχum:όντω ... θφ<i'l:ω.....
τ) Τοιι ιXpepOIl 8 ,"ης 119144/4.12.68 ι;ιπόφcιOΠ\'Oίποιιρτιioυεσωο

ηριχώ Περί του τρόποll λΙΙΤOIIPTiσ.ς,ιnιντηρήσεως,επιοχιιιώ..... διαθέ-
σεων τω χor.:.χ{3λφ:tων μισθωμάτων τω... μηχcι:vημιiτω .... ,"ων Νομ/χω....
Τι;ιμιίω :χσ.ι. -ιοιι '"'Ρόποll διενέρτιιcις των δαπcι ...ώ... τοιι μηχανιχoU ι~o.

πλισμο:ί ••
2. Την 40239/17.7.89 απόφo:ι:Jη τοιι ΙΠΟUΡ-Υτίοllμε την οποία χι.ι.

θοΡίατηχι το τι-μολότιο τιλώ... χρήσης των μηχo:vημ.Gn:ω ... των Νομο:ρ

χιcιxών Ταμιίω .....
3. Την 45612/6.7.90 o:πόφcι.ση ΤOlι ιποιιρτιίοll μι την οποίς( σΙι"

τχροτήθηχεΙ1",ιτροπΤι, -:-ιιχ τη σιιμ;t}.ήρωση τοιι τιμολοτίοll τελών χρή

σης μηχανημci.τω... των Νομ/Χώ ... Τσψείων •
4. Την 63783/1.10.90 ι.ι.vo:ιropςi των α....ωτέρω tπιψοπής με την

οποίο: uπoβλήθηxε <πο TOllρrM η σuμπληρωμο:τιχήμtλέτη o:νcιxι.ι.θoρι_

αμοι:, ,"ων μισθωμ<i'l:ων των μηχcιvημιX,"ων ,"ων Νομ/χώ ... Το:μ(ίω ....
5 Τις σημερινίς δο:πό:νες λιΙΤOIιPTίαι;, επισχειιής χι.ι.ι σιιvtήρηQης τω...

μηχo:vημώτω , lιπoλcrι'ιζόΙU...ες με βό:ση την ι.ι.ξ"ιcι -:ω... ιξσ.ρτημiτων χαl

ι.ι.ντο:λλι.ι.χτικώ ι.ι.ιιτώ ..., τω ... χαU<lψ.ω .... χιχι της lXπoζημiωσης tolI χιιρl··

ζόμενοll cw::ιx προι:ιωπιχοϊι. -
6. Την ι:xvό:τxη. ποll IIΠιipχιι, rια τη... συμπλήρωση τοιι tcιχtiovto.:; τι

μ0λorioll τιλών χρήσης μηχo:νημci.τωv, τισ: το Δημό<ιιο. Τς( Noμ/xιX Τα·

μεία χο:ι τouς Ορτανισμοίις Τοπιχήι; Αιιτοδιοίχησης, ότι.ι.v. εΧΤξλοιΝ

έρτα: με αιr::ιπιcτι:ασ!ι.ι.. μ: σΧοπό τ/ μιίωση ΤOIι Xόcrι:Ollς τotJς, α::ΟοΡασί_

ζοιιμε:

I,Σιιμπληρώνοιιμι το IOΧiιov τιμολό"Υιο, '"ο οποίο χcιθορί<πηχt. με

τη... 40239/17.7.89 ς(πόopcιαη ΎΠ.ΕΣ χι.ι.ι χιιρώV01.lμι το πρC"αρτη-

μέIιο στη ο:πόφαση αUΤΉ τιμολό"Υιο τελών χρήσης μηχι.ι.vημit'ω των

Νομ/κώ Τι.ι.μεiω... , το οποίο χο:τό: ε ....ότητες τίιπων μηχι.ι.vημό:τω περι-

λιχμβ<iνει χωριατό::

. cι) Tιμoλόrιo τισ: το Δημόσιο. w. Νομ/χό: Το:μξία:χσ.ι. ,"Ο'Jς Ορτανl

σμoίιc; Tt1TI:ιχΉC; Aιr::oδιoίxησης. το οποίο ισχ.Uει τισ: τα εχτελo:ίμι ...cι μι

CΙIl,"(ΠΙ<ΠCΙΑία eρrcι. ,",ων ι.ι.vωt'έρω φορίω .....
β) Τψ.ολότιο το οποίο ισχ:ίει τισ: OΠOIOUΣδήΠOΤε τpi,"ou<;. Κο:θίνα από

'"ο: τιμoλόrιιx Cl'Jtoi πιριλo:μβό:vιι ίδιες στήλες, τιcι όλtς '"ιι; πφιπτώο:εις

μicιθωαης μηχcιvημό:τω .... ως χι.ι.τωτίρω:

. . ι.ι.. Στήλη ιι-ισθώμς(Τσι; ιu· x~oπoς ΠΡοσωπιχοΙί. χς(Ιίοιμα χο:ι Μπα

vτιχό:.

β. Στήλη μιι:Jθώμcιτoς μι χόοτος προσωπιχοu χωρίς χο:.ίισιμι;ι χαι λι

παντιχό:.

Τ. Στήλη μισθώμα:τος χωρίς χόατος προσώπιχοίιΧι.ι.1 χωρίς χ.:ι.ίισιμα-
λΙΠς("'Τιχό:. . .

2. Eτxρίνouμι το τlμoλόrιO. rιo: το Δημόσιο, τα Νομ/χό: Τι.ι.μείι.ι.)(((ι

τοιι ΟΡΤctVισμοiιι; ToπιχΉC; Αιιτοδιoi.χησης, ποll oρίcrι:ηχι μειωμiνo xcιτιX

το ποσό απόσβισης της αξίας τω ... μηχσ.vημά.τω ....
Στο χόστος προοωπιχοϊι. 1':011 λήφθηχι ιι:ο;όΨτι )(((τό: τη σUντα..,J<η t01.l

-ιIμoλoriou πφιλαμβ<i"'ο\ιΤς(1 τι.ι. δώρα Xρtci"lolι'['iww... χι.ι.ι Πό:σ;cσ.. χα:

θώς χσ.ι η :-.ληρωμή ,"ων ημεΡώ'" (τήσιιχς άδ(ιCΙς επιδόματος ά.διιcι;

x.~.λ.

3. EΤXpίνoUΜ( ,"ις Ο'ιιμβό:σιις μίσθωσης μηχcινημιiτω .... οι ο:-..οί(ς θα

uπOΤΡ<XψoUν μiχpι τη.... ημ1ρα ποll θα αΡχίΟ'(1 η ιαχϊις της o:rnόφcιαης ιχιι"

τής, νcι uώTovtO:t, ως προς τα τίλη χρήσης, στο τιμoλόrιo το οποίο

ίαχιιι σι:cιv ηινι.ι.v αιιτές. rιo: ολόκληρο το <ιιιμφωνημi ....o Χ]!Ο\ΙΟ μiO'θω-
σης των μcr:χι.ι.vημό:'tω.... ,,' ,

4. Η ιαχίιc; τ/ς απόψο:σης αllτΉC; αρχίζει ί~ΙΙΤς( α:πό δξxcι (10) ημiρες
από τη δημοαί(ιισή τ/ς στην Eφημερίδι:r: της Κιιβφνήιιιως.

Η~ o:ιr.ή "'Χ δφoιmllθά '<ΠTjV Eoprμφίδα της Kuβιp.ήpεωe;:.
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Αθήνα, 23 ΟχτωβρίΟ1J Ι990

, ο vnovprOI
ΣΩΤ.ΚΟΥΒΕΛΑΣ

ΙΙΜΟΛΟΠΟ προ:ι:...ΡΊΉΜεΝΟ ΣΤΗΝ 63783/23.10.90 <ικΌ;wιΗ m.EΣ

Τψollηw: ΤΙ'" w Δημόcno· Naμ. Ταμιία: XIlι σΤΑ

"'" 1"'" Ψτιι _ ....ιJ.>ν/ωι ",,,' ,""c~ ι:mό "'......

ι. ΕIΔΟ1: ΚΑΙ πηΟΣ

MfαλNΙMλΤOΣ

ΣΤΜΒλΠΚΗ

11ΜΗ

MHX{JOt

• Miσθ. ιu ......ος---:...μα: .... ;ι".--
Mioe. μ.ι ........,..

ιψ;ιοω><. ~

~_Ί.-

"""""

Miσ8. χωρ. xόmr;

:...--.~
~_>.ι.

--'

t.G>β. μι "'-ας..,...,.,..,.
....:a..... _),,-

"""""
"'" Κ"" "'. "'" "'" "'" "'" "'" "'" "'" "'" Κ""
~,. ... ~ ... ~ ... ~ ... ~ ... ~ ...
1% 1% 1% 1% 1% 1%

1 • ~
,

η • ~ " • •
35-000 4'" 28.000 3.733 18-000 '400 42000 • 000 3<.000 4.533 25.000 3.333

40.000 5.533 33.000 4.400 23.000 3.066 47.000 ."" 39.000 5200 30.000 4.000

-.
110 f.vx.. Ί'" >:ιi8ι. fιoι:rνo.4ιι.""~.p> 12O~. Ί'" ιroiθc~~

μι β3ι:nι τ/'" ~ -~ μι βόmι 'tW~ WIJ~
r.. δαδρ>μή μαpOt'P'l'- 100 Υρ.. Γ"" δoι:ι&ρcιμή μι>ιρόupη ...... 100 ΊΡ-
θα;~ Wιp:ιμij lOO~. μt'\f">"f:b:~~lOO~.

8.000.000

1

14.500.000

. Φq:nWlUdι UNΚ 320
ιαχio; 1561'S

, fωo:a=<.ό~

'f""""'m'
ΒΕΝΑΙΙ 321
oςoχiιoι;: 156 PS

~μr:όf">"

-~.
ξ.ipn'μ;ι w-ι.

~φo;ni<»

""" 30_

β. Για τ/'ο' πφίπtωοη6ι:WiσotΙXΙ;f1ξτlXφOpiι; puμouλxou • p-tιμOUAxOtιμ.iV01,l (ΙΧΠό τψ νTjlισl~τtχή~προς την ηπιφωτιχή xι;u σινι:ίo'ι:ρι;ιφa.) η
:μή 101J μιιJ6ώμα,'roι; θα xιxeoPί(tto:t ιχπό ΤΟΥ εξήι:; τuπο: '

Α- Β.Χ+Μ

Α - Τιμή μιοθώμΟΧΤος.

Β - Opu μίoΘΩCΗ με χόοτοςο προοωπιχοu χωρίο:; ΧIΧVoιμιχ χο:α AιΠαlντιJώ.

Μ - ΜετlχψορΙΧό:.

5) Για 'jPόνo απασχόλησηςμηχαvήμo::τoς. οχήμι::ι::το<; 11:011 περιλαμβάνει χιχι χλό:oμ.cτ τ-λήΡοIl<; ημεpήo~ o:~η,ό),ηCΗ<; το μl06ωμ.cτ θο: χο:θορίΙ;ε-
ιt ο:πό τov εξής τόπο: .

Τ - Α.Χ + Β.Ψ

Τ - Τιμή μιοθώμο:το<;.

Α - ημψήσιο μloθωμo:.

χ - cιχίpo:ιo<; cr.ριθμΌC; ημερών O::ΤO:OΧόληoηc; (Χ - Ο, 1,2.•.).

Β ... Ωριο:ίο μloθωμo:.

ψ - λΡιθμόι;: ωρών.
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(3)

- ΠoλΙΤ~Gη ΤΟ1,l oμoyινoU<; illoδo.πo{, ΙΩΆ;wΗ 1'ΣΑΜΗ τοιι Bcι:σι·

λιίοιι ωι. άλλων τεOGοΧρων (4) ατόμων. .

ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΏΝ

• Με την αριθ. 78599/22.11.1990 IXΠι)q:αGη τοu ΤφuποuΡΎΟU Εσω.

-:εΡιχώΥ ίΤΙΥε δεχτή η από 13.9.1990 αίτηση 'ItoAιwrριiφηoηc; -:01,1
oμorεvoίo.; ιχλλοδαπο" ΙωιiwΗ ΤΣΑΜΗ -:011 BιxaIλrίou, rια cuι:ΌXτ/Gη

της Ελλψι.χή<; ιθαriwιας.

Με την αΡιθ. 64345 όμοια με τηΥ ίδια παρctπ:.xvωημιpoμΗVία,ίτιyε

δεχτήη από 23.11.1987 αίτηση πoλιτorριiφησηι;:της oμD-r'YOLoςιχλλο_

δαπής ΚΑΡΑΒΟΚΤΡΟΙΜαΡία<; tou Γεωρrίοu, "'JtIX απόXΤΗGη της Ε).-

λψιχήι; ιθηίνειας. .
Με την αριθ. 68399 όμοια με τηΥ ίδια MρO:MvωημψομηΥία,ίτι...ε

δuι.τή η από 20.4.1989 αϊτηση πoλιτoτpιiφηGη<;τοu αλλo-rwoiιςσ.λλο

δαπο" θωμό: ΡΙΑΧ 'tou θωμιi, τια απόχτηση της Ελλη...ιχήι; ιθι:ηi

...εuxς.
Με τ/'" αΡιθ. 57412 όμοια με τη... ίδια Μ.ρ«π.xvω ημψoμηWι,έτι ...ε

δuι.τή η από 26.6.1989 αίτηση πολιτοτΡάψησηςτης oμorιyoLoς σ.λλο
δc:Jπής θεΟδωΡΟΠΟw.ouΌλrας αuζ. Xpήστou,"'JtIXc:Jπόχτ/σητης Ελλη

w.xής ιθαiiνιιας.

. Με τ/'" αΡιθ. 66414 όμοια με την ίδια mρo:πάYωημιρομηl'i«,i.ΤΙΥε

δεχτή η από 14.7.1989 c:Jtτηoη πολιτοτΡάψησηςτης oμσrεvoiις σ.λλο

δαπήι; ΠΕΣΤΑΡΙΝΙ ΑιχαΤεΡi-q; ouΖ. Σ,ι;lιρίδωνlX, TIc:J ι:rn:όχτηση τ/<;

Ελλη...ΙΧής IQc:JIi... ttαι;. '.

ο γφγηΟΥΡΓΟΙ

ΝΙΚ. ΚΛΕΙΤΟΣ:

•
(4)

ΠολιwrΡά:φηι:ιη της ομοτε...ο"ι; cιλλoδc:J'Itή<; ΓΑΚΗ EιpiJ'πιr; ι:ιuΖ. Νιχο

λci:?U, το riw<; Σ'ΙΎΛΙΑΝΟΤ A...opόvιxoιι.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΙ EIΩTEPΙt(ΩN

Με τ/" c:JPIQ. 68508/23.11.1990 ι:rn:όιpc:JGη -:οιι ΤφU1tοιιΡ1'Ο~Ει:ιω

-:φιχώ... έτι\/( δεχτή η από 17.6.1990 o.ίτ/Gη πολιτοτΡά:φησης τ/<;

ομσrwoU.; αλλοδαπή<; ΓΑΚΗ ΕιΡήνη<; ι:ιιιζ. Nιxoλci:ou, το lί...oc; ΣΤί
ΛΙΑΝΟι AWJPό"'IXOIl, τια την c:Jπόχτηση της EλλΗVιχής ιθιηί...ειας,

ο γφγΠΟΥΡΓΟΙ

ΝΙΚ. ΚΛΕΠΟΣ

•
Αριθ. 33844 (5)

Τpo;".oπoίηGη της c:Jπόφcxσης Γ3Ε/Φ.40.5/5/24.6.82 Σu.nc:Jση • Σιι.

IXPόΤηGη lπηρ, Σιψβοιιλ!οιι τ/ς Φιλί1t1tοιι Ε...ώσεωι; Ελλάδος.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΟΛΠΙΣΜΟΥ

Έχο ...τας ιιπόΦτl:

]. Τις διατιiξ'εις:

c:J. T01,l Α.Ν. 397/68 <περί επo.vo:ouο-:άσεωςτης ΓεΥΙΧής Γpι:tμμα·

τείαι; Αθλητισμού χο:ι των c:JΡμοδιοτή1"ωv c:Jιιτήι;-.

β. ΤΟ1.Ι Α.Ν, 399/1968 .ΠεΡί ~poπoπoιήσεωι;διατιΧξιων -:οιι Α.Ν.
858/] 937 .πεΡί Φιλimroll ΕΥώσεωι; Ελλάδοςόπω<; αιιτέι;: τροπ01tOιή

θηχιxv με τις διατάξεις τοιι Ν. 19]/]975••
Τ. Τοιι Ν. 1558/85 .KιιβίρyηGη XQ'.t KιιβεΡVΗΤΙχό. ΌΡΎ(Μ1·.

δ. Τοιι Π .Δ. 6] ]/]977 .περ! Χωδιχοποιήι:ιεωι;οε ενιαίο χιίμιΥΟιιπό.

τίτλο.Ι;:illTjλιxόc;Κώδιξ_ ..ων ιι:ιχιιοuoώΥ δι.:ι:w.;εω ... των σ.νaφφoμi

...ων στ/ ... Xc:J-:όocπaGη"ωY lπαλλΗΛΩv -:011 Δημοοίο'J χαι των Ν.Π.Δ.Δ.

2. Το Ν. 1586/86 .βαθμoλσrιxήδιci:ρθρωση ..ω I}έσεωΥ τοιι Δημσ.

aio:l, Noμιχt:ιν Πρoι:ιt:ιπων Δημοαί01.l Διχαίοιι XQ'.I τω Ο,Τ.Α, χσ.ι άλλες

διατάξιlς» 6.ρθρο 14 m:ιρ. 12.
. 3. ΤΟ άρθρο 40 -:οιι Ν. 1884/]6.~.90.Διαρριιθμίι:ιειςατ/" έμμεση

φoρoλσriι:t Xc:Jt ό.λ1ις διιχτάξεις_,

4 Την 1.1022/286/20.4.90 c:Jπόφο.Gη -:011 IΠΟUΡΤΟU Πολιτιι:ιμοίι

τισ: .ιxvιiθιαη c:JPIloStoτήtωv στην ΙφU'lt'οιιρrfι Πολιπσμοίι Φά>ιη Πillη

Πεψαλιci:., α1tGφc:Jαίζοιιμε:

Τρσ::οποιοΙίμι: τ/" ιιπ' c:JPIQ. Γ3Ε/Φ.40,5/5/24.6.82 απόφαση ..οιι
ΙΠΟ'JΡJO~ ΠΡα/δρί<Χς τ/" KιιβίpVΗ'τ/<; .mpl ι:ιιrrχωyι"σεωι;Ύπηρει:ιιc:J'

χοΙί χο:ι lπηpεσιαxoiιΠειθc:JΡΧΙΧΟUΣιιμβοw.ί.οιιτη:; Φιλί1t1tοllΕ...ώι:ιιωι;

Elλ6'.δoς. ωι. το lπηΡωιαχό Σιιμβoiιλιo της ΦΕΕ πο!) Ι:Ι1,lο-:άθηχι. μι

την πιο πάνω απόφαση ι:rn:OΤWi"'l:ΙXΙ ι:mό:

c:J) ΈyOX'lι Α'>'tιπρόεδΡΟ, Σioμβο1,lλο ή Πάρεδρο "'1:01,1 Σ1,Ιμβοuλίοll της

Eπιxρα-:εiαι; ή Avn1tpόtδpo τοιι Ape:ίou nIirov ή ΑρεοπαΤίτη ή Avtt
πρόεδρο. Σiιμβoιιλo ή Πά:ρεδρο 1"ΟΙΙ Eλqχτιxoio IWeSpi01,l ή εναν Πρόε.

δρο Εφετών ή Εφίτ/ των noλι"'l:ΙXώY ή ΔΙOUΙΗΤΙXών Διχιχστ:ηρίω ... ή ί...α
Iiιμβo1,lλo ή Πά:ρεδΡο -:0\> Noμιxou Σllμβoιιλίoιi τοιι -Kρό.-:oUς ltou ορίζε

ται με ΤΟ'>' (Μ1πλ"ηρωτ/ -:οιι.

β) Δiιo (2) μό'.oιμoUς 1J'ItillTιλoUς τ/.. οιχείΦ:; Iιm]pεαίαι; με βαΡμό Α'

με ιxYo.rcληρωτές τouς επίση<; μOYίμoVς ιιπαλλήλοιις μι βαθμό Α"

Ι) Δiιo (2) c:JtpttoU.; uι.προσώΠ<l1l<; -:ω... ιιπillήλωΥ, με -:οιι<; αναπλη

ρωτές τovς, πoll rilllovτc:JI μι: ιiμtση xσ.θoλtxή χαι μιιο-:ιχή ψηφοφορία.

Σε 1tφί,"ωι:ιη πο" το πα.ρcι.mω lπηρισιαχό ΣιιμβοΙίλιο χρί ...ιι θί
μσ.τα πρoσωπιxoiι fU ι:ιχέση φorc:Joίιxι; ιδιωτιχο" διχαίοιι ιxvτί των δiιo (2)
c:Jtpe:tώY εχπριχιώπων των ΜΟ'>'. Τπιιλλήλων fUtixow Xc:Jt δι:ιο (2) αιρι

τοί με τοιιι; OX'Iιo.πληpω-:iι; -:οιις ωι; εχπΡόσωποι"tOιι πρoσωπιxoiι ιu σiιμ

βαση ψτασiαι; ιδιω..ιχoiι διχαίο" αορίστ:οιι χρό'.οοιι, ποιι exλiro'>'tιxι με

άμιGη, ΧΟ:θολιχή χο:ι μιιor.uιή Φτιφοφορία •
Ως rpc:Jμμιniιxι; χο:ι cινo.rcληpωτής c:JιI..oίo opίζt1"(U ιιπάλληλoc; -:']ς

ΦΕΕ με βc:Jθμό ΤOIlMχto-:oy Β',

Η~ αl.l1"ή '4 δφα:ιΙUΙΘΙί Οτ/'" Εφι.ι.ερίδο: -της Κιιβtpnptω:;.

Αθήνα, 27 Νοιμβρίοιι ] 990

Με εντολή ΙΠOIIf'ΎOIί

Η yφynoypror

ΦΑΝΗ ΠAλ/H-ΠETPAΛJA

•
ΑΡιθ. 33843 (6)
ΤΡοπ:01tOίη'τ/ της απόφασης Γ3Ε/φ. 30.5./1/24.6.82 (ΣΙίσταση - Iv

τχΡότηση Ύπηρ. IuμβoUΛίo1,l της Ε1tι..ροπήι; Oλιιμmαχών Aτ~

...ων). -

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΟΛΠΙΣΜΟΥ

Έχοντας ιιπόψη:

]. Τις διατιiξ'εις:

α. Τοιι Α.Ν. 397/68 .περί επιnιo:αιιo-:ci:σεωςτης Γενιχής Γραμμα

"'Ι:ιίΦ:; Αθληπαμοio χαι τωΥ c:Jρμοδιοτ/των αtrtής_.

β. Τοιι Ν. 3]48/55 .πφί tp01tOποιήι:ιεωι;χαι ι:ιιιμrcληρώι:ιεωςτης

περί E;".ι.ΤΡOm)ς Ολιιμπιαχών ΑιώνωΥ Υομοθεσίιχι;-•
. τ. Τοιι Ν. ]558/85 .~."βίMση χαι Kιιβtpvητιxό: ·OP"["X'>'IX··

δ. Τοιι Π.Δ. 6] 1/]977 <'Περί xωδιxoπoιήc:ιεωςσι ενιαίο χείμεΥΟ uπό

τω.ο.l1tillηlιχΌC;Κώδιξ•.τω... ιι:ιχιιοιισών διατάξεω .....ων σ.νc:Jφερομi

νωv or.η... χατci:σταση -:ων lιπαλλήλωντ01.l Δημoc:ιίoιι χαι. τωΥ Ν.Π.Δ.Δ.

2.• ΤΟ Ν: 1586/86 'βc:Jθμολοτιχήδιό.Ρθωση "'Ι:ων θέι:ιεων "'1:01,1 Δημο

ι:ιί01.l voμιχών προοώπων δημοι:ιίο1,l ot:ιισ:ίou XΙU 1"ωΥ Ο.Τ.Α., χα.ι ιi.λλ:<;

διατό.!;ι.ι<; -:οιι άρθροιι ] 4 παρ. ] 2.
3, Το άρθρο 40'touN. ]884/16.6.90 .ΔιαΡΡ1,lθμίσεις lJτ/ ·Εμμεαη

φoραloτΊΙX χαι ιiλλtι; δισ:..ιiξεις •.
.' 4. Τη... Τ. ]022/286/20.4.90 c:Jπόιpc:JGη τοιι ΤΠO\>Ρl0iι Πoλιτιgμόιι

τια ιxvιiθεση c:JΡμοΟιοτ/tωνστην lφΙΙΠ01.lΡΎό ΊJoλιτιι:ιμOIί φ.xvη Πillη-

Πε1"ριχλιό..ο, αποφc:Jι:ιίζοιιμε:. . .
. TpoπoπoιoIίμ.t την ιιπ' c:Jριθμ. Γ3Ε/φ.30.5/1/24.6.82 α1tόφααη

τοιι ΙΠΟΙΙΡΤΟΙί Πρoιδpiαι;: της Kllβίρo.ιηαηc; .πψί οιι;αωνίι:ιιωι; Τπηρι

αισ:χοΙί χαι. lπηρεσιαχοίο Πειθαρχιxoiι ΣιιμβQιιλίoιι της E;:ιτpoπi)ς Ολu

μπιαχών Αιώνων. χαι w Ιπηρεσιαχό ΣιιμβoLoλιo της'Ε;ΟΑ ποιι CItxl"'l:όo

θηχε μι ΤTj\O πιο·1tιi...ω απόφαση CX1tO~λείτa.ι ιχπό:

α) 'EYc:J... ιχντιπρόεδΡο, oioμβοιιλο ή πάρεδρο του ΣιιμβoUΛίoιι της E1tt
χρ«τείαι; ή αvnπpόc:ιωπο "'Ι:οιι Αρείοιι nci:JOιI ή ιuPOΠ:c:JliΠI ή ιxvτιπρόε •
δρο, ι:ιuμβοιιλο ή πιipe:δρο τοιι Ελετχτιχοίο ΣΙΙΥεδρίοl, ή έ\IαV 1tpόeSpO

Eφ.tτών ή Εφέτη των ~oλιτιxώy ή δΙΟΙΧΗτΙΧών δΙΧc:Jor.ηρίων ή ένα σiιμ

βοιιλο ή ~ci:peSpo τοιι Νομιχοίι ΣιιμβoUΛΊoιι 1"OιI'Kριi-:oll<; ΠΟΙΙ ορίζετc:JΙ με

το... ΟΧ'Ιιc:JπληΡωτ/ 1"ΟΙΙ.

β) Δiιo (2) μoyίμovι; lI'Ito.JJ.ήλοιις τη<; OιMίCΙΙ; ιιπηpει:ιίcιι; μι βαθμό Α' •
μι-cwαπληρω"'l:ές τοιις ιπίGης ΜΌVιμouς ιιπαλλήλouι; με βαθμό Α','

ι) Δioο (2) αιpετoiις uι.πpoσώπoιις των ιιπαλλήλων, μt τοιι αναπλη

ρωτές τouς πoll txMTOVΤc:JI με ι:ψμεση χα&ολιχή χαι μuστιχή ψηφοοΡο

pίc:J.

Σι περίπτωση r.ou τα παραπάΥω lπηpe:σιαχιi ΣιιμβoUλια xpiww θέ

μςχτα 'Προσωπιχο" fU ι:ιχέGη ψrαι:ιίιχι;.lδιωτιχοiι Διχα.ίοιι αντί τωΥ δίιο

(2) ιχιρετών ιχπροι:ιώπω ... τω... MO'>'ίΜΩV 11tillήλωΥ fUτixow (2) c:Jtpι-
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τοί μι -rouc; o:νι:ιπληρωτlι; ΤΟ!.ις ως απρocιώπoι 1:00 πpocιωmχoν μι CJvμ

βα.οη ΨYαcJία.ι; ιδιωτιχον διxaίοu ιropίστoιι xpΌVou. ιxλiΎ0vtα.ι μι ά.μ.

μιοη. χαθολιΧή Μι μUΟΤΙΧή ΦrιΨO'fOpίa..

Οι; ιΡχμμο:τέιχι; χο:ι Φ.ιc1πληρωτή;; σ:ιιτο':' opiζιτo:ι Ι/πωηλο.. Τ/ς

[ΟΑ μι βαθμό ΤΟΙοΙΜχιοτον Β',

Η α:;ι:~ <XIι'tή να ~tιθU <mJY Eφrμφίδα τη; K.uβφΠpcω:;.

AGήvα. 27 Νοιμβρίou 1990

Μι ιvroλή 'Yπoιιpγoiι

Η γΦ'ΙΤ1ΟΥ1'1ΌΣ

ΦΑΝΗ ΠΑΜΗ • πeτPAΛJA

+
Αριθ. 16076 (7)

ΤΡ01Wποίηοη το\l Oρτcι",ισμoίo ΕσωΤιΡιΧ"ή<; Τπηριοίο:ι; της KOΙVότ/Mι;

Σορωνήι;: Ρόδοll,

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΔΩΔjΣoγ

'Exovt«( uπόΦη:

1. Τις διατάξιl.; ΤΟ\l άρθροιι 1210\1 Ν. 1188/81 .m;pi X1Jρώσιωι;

tO\l χώδιχοι; πψί χαw.στιΧCJΙωι;: ΠΡlΧιω:uxοv OPΎΙXVtoμΏV ΤοπΙΧήι;

Aut/GJI'? Cι't,ιwνδuο;ομό μι τις όμοtt<; ':0\1 ιiρ6poιι 26 ':0\1 Νόμο\l 1832/
89. "

2. Τις όμοιt<; το\l Ν. 1586/86 .βο:θμολorΙΧή διάρθρωση των &i.
οιων··τοΙοΙ Δημοοίο\l ΝΠΔΔ χαι σΤΑ Χο:ι illto; διατά!;ιις•.

3. Την οιχονομlΧή -xo::τιXστtWη τ/ς χοινότ/ται,; χο:ι Τις ,1φo:rματι.xΙι;

o:vάτχιι; οι προοωπιχό αιιτής:, όπως προχUπτow από το: ct\'otxeio:"tOIι

φo:XίλλOIι.

,(Την σIίμφωvη rvωμοδόπιση ΤOIι 11tTJpeςIΙΙXXOV ΣιιμβoIιMOIι, ΤOIι
ιipθpolι 14 ΤOIι Ν. 1586/86, ΠOIι διο:wnώ6ηΧΙct\'O ο:ριθμ. 2/26.7.90
Προ:χτιΧό ΤOIι, θίμο: 14-.

5. Την ο:ριθμ. 37/90 ο:πόφασηΤOIι Kotvo1:tXOU ΣlιμβOlιλίOIι Σopωvη.;

πιρί τΡοπ01tοιήσιως τo\l Ο.Ε.Ι. της Koιιιότητι:tι;:.

6. Τις διo:τιiξιις ΤOIι Ii:POPOIι 164 tOlι Π.Δ/τος 323/89, Ο:ΠΟψφ]ί

ζOlιμι:

Ετχρίvoιιμιτην Ο:Ριθμ. 37/90 ο:πόφο:ση 1:Ο1ι Κoινoτιxoiι ΣlιμβOlιλίolι

Σορωνή.; PόδOIι μι την O1tOio: τρο:;οποιιίτ<οα το &ρθρο 2 ΤOIι opγo.νιoμoiι

Oρ"{o:νιoμΌC; Εοωτφιχής lπηριοίο:ι; της χοινότ/το:ι; ως ιξής:

Άρθρο 2

ΔΙΑΡθΡΩΣΗ • ΔΙΑΒΑθΜΙΣΗ θΕΣΕΩΝ.

Οι θΙοιις.τοιι προοωποχοΙί της Koινότηto:ι; διο:ρθρώνovtοχι xa:I δι.ο:-

βαθμϊζοντο:ι ως ιξή.;:

Α. θΕΣΕΙΣ MONIMor ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ.
0:) Kλιiδoι; ΔΕΙ Διoιxη:ιχoiι:

Μο (2) θίοεις μι βο:θμoUΙ; Γ • Α.

β) Kλιiδoς ΔΕ30 TΙΧVUΙών Γινooi:

Mio: (Ι) θίση τεχνίτη lι1tTJptOio:ς oopιuι:ιης μι βο:θμοΙίι; Γ· Α.

τ) Κλο:δος ΤΕΙ6 EpτccτΏV Τινιχά::

Τέσοερις (4) θίοειι; ΨΥο:τών τινιxώv xo:θηxόvι:ων ιu βαθμoiιι; Δ-Γ.

Mio: (1) θίοη xa:Oιxρict\'pιιxι;: χοιvoτιχών χτιΡίων ιu βαθμούς Δ. Γ.

Β. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙQΤ

ΑΟΡΙΣΤΟΤ ΧΡΟΝΟΤ.

(θΕΣΕΙΣ ΠΡΌΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ).

Δiιo (2) θίοιις ερ"{ο:τών τινιxώv ΧΟ:θηΧόντων, ΠOIι χινoiιμιvιι; μι:

οιονδήποτε τρόπο XO:tO:PT0ίIvto:ιo

Κο:τά το: λοιπά ισχiιει ο Ο.Ε. Τ. τηι; Κοινότ/το:<; Σορωνήι; όπως φηψί.

οτηχι μι την ο:ριθμ. 27/87 o:πόφ(wη τοιι xotvotΙXou OlιμβOlιλίOIι, η

οποio: ιτχρίθηχι μι την όμοιο: πις Noμo:ρχio:ι;2242/5.2.88 χαι δημο

σιιu&ηχι οτο Φ.Ε.Κ. 136/τ. Β/9.3.88.

Η~ ι:ο.ιτ/ να δημooιιuθt:ί <ΠTJ" F.ιyημφίδo: τηι; Kιιβφvήoιω;;.

Ρόδος, 20 Noιμβpίolι 1990

Ο Noμιipχηι;

Γ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ

Αριθ. 16066 (8)
Τροπο;ο;οίηοη ΤOIι Oρyανισμoiι Εοωτεριχηι; ίπηpιoiιxς της Κοινότητα.;

no:ctI'tδw;: Pόδolι.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΔΩΔ/ΣΟΤ

Έχoyτι:tι;: ιιπόΦη:

. 1. Τις διo:τάξtιι; τοο άρθροιι 12 ΤOIι Ν. 1188/81 οπερί Xlιρώoιως

ΤOIι χώδιχ.ος πιρί χο:το:οτ!ioιως r.ροοωπιχοiι ΟΡΎ«'.Ιιομών ΤοπιΧής

Αιιτ/ση""σι ouνδιιο:ομόμι τις όμοιι<; ΤOIι &pθρOIι 26 ΤOlι Νόμou 1832/
89.

2. Τις όμοιει; ΤOIι Ν. 1586/86 οβαθμολοτιχή Btci.pBPωoη των θί

οιων ΤOIι Δημοσiou ΝΠΔΔ χο:ι ΟΤΑ χαι άλλιι; δι.ο:τάξιιι;••
3. Την οιχ?VOμιχή xo:τmo:oη πις Κοινότ/το:ι; χο:ι τις Πpςr'(μ«1:ιxίι;

οχνάΤΧες σι πρooωmxό ο:ιιτής, όπως 1-.ρoxiιπτolι'J ο:πό 1:0: σwιχιio: ΤOIι

ψο:χίλλou.

- 4. Την oνμφΩVΗ ΎYωμoδόqoη ΤOIι Τπηρεοιιχχοι:. Σιιμβouλ!oιι, ΤOIι

ci.POPOIι ] 4 τοο Ν. 1586/86, ΠOIι δι.o:τlιπώθηχιιno ι;φιθμ. 2/26.7.90
Προ:χτιχό ΤΟΙι, θΙμσ. 13-. .

5. Την ο:ριθμ. 14/90 ο:πόφο:οη 1:0Ιι Koιvoηxoiι ΣlιμβOlιλίolι Πo:ιr.i.

δο:ι; περί τροποποιήσεως ΤΟΙ,Ι Ο.Ε.Τ. τ/ς Κοινότη1:Ο:<;.

6. Τις διο:τci.ξιιι; ΤOIι άpθpOIι ]64 ΤOIι Π.Δ/τος 323/89, ο:ποφο:.οί

ζοιιμι:

ErxρillOIιμIτην Ο:Ριθμ. 14/90 απόφο:οη τοιι Kotvoτιxou ΣιιμβoUΛίolι

Πο:σ-ι:ίδο:ι; Pόδolι μι την O1toto: -ι:Ροποποιιίτο:ι ο Oρro:vιoμόι; EoωτιριχΉC;

Τπηρεοίο:ι; της χοινότητο:ι; ως ιξήι;:

Άρθρο 2

ΔΙΑΡθΡΩΣΗ • ΔΙΑΒΑθΜΙΣΗ θΕΣΕΩΝ.

ΟΙ θίοιιι; τou :-..ροσωποχού ΠΙΙ; Κανότητο:ι; δΙΙXΡθpώνovτo:ι χαι διο:-

βdθμiζovτo:ι ως ιξήι;::

Α. θΕΣΕΙΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤ.

0:) Κλάδοι; ΔΕΙ Δlοιχη:ιχοΙί:

Δίιο (2) θΙσειι; μι βαθμούς Γ-Α.

β) Κλιiδoς ΔΕ.29 οδτιτών O:Iι1:/τωv:

Μίο: (Ι) θΙοη μι βo:θμo~ Γ-Α.

τ) Κλάδος ΔΕ30 Τtχνrtών Γινιχά:

Μίο: (1) θίΟ'11,1δρο:ιιλιχ.σί> μι βo:θμ.oiιι; Γ -Α.

δ) Κλci.δoς ΤΕ16 Ερτο:τών reVtm:
Μίο: (Ι) θίοη &Ρί&ΤΟΙΙ rινιx~ν xo:θηxόvτων μι βo:θμoUς Δ • Γ.

Β. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟι ΔΙΚΑΙΟι ΑΟΡΙΣΤΟί ΧΡΌΝΟΥ

ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ.

Μιά (1) ,θΙση χο:θι;φίσ-ι:Ριο:ι;χοινοτιχώ\l χτιpίωv μι tL"tο:οχόληοη 12
ημι:ρομίσθιο: μηνt«ίως.

Κο:τό. το: λoιπci. ισχUιι ο Ο.Ε.Τ. της Κοινότητο:ι; Πο:οτίδω; όπως ψη

φίστηχι μι την ο:ριθμ. 73/87 ο:πόφο:οη ΤOIι χoινO':ιxoiι OΙΙμβOuλ!OIι. τι

oxoio: ιτχρίθηχι με Π(" όμοιο: τηι; Noμιxρχio:ι; ΔωδιXo:vήOOlι 2239/
15.2.88 χαι δημocιιιiιlJηx[ ιno Φ.ε.κ. 132/1:. Β/ 7.3.88.
Η aπό:p:xaη o:utή \α δψ.οΜιθιί otTJI' EιyrμιρWx τη; K~ωι;.

Ρόδος, "20 Noεμβpίolι 1990

Ο Noμci.ρχηι;

Γ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΤΛΟΣ

•
Αριθ. ΕΣ/25724 (9)
ΣΙιΎχρότηοη διοΙΧητιχής Επιτροπής ΣΨΟ:1:ιω1:ιχών Επιτάξιων ct\'o Ν.

Σερρών.

Q ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΈχΟΥΤΟ:Ι; ιιπόΦτι:

1. ΤΟ Ν. 4442/1929 (32 χο:ι 33).
2. Την πά,rιo: διιiτo:!;η ο:ριθ. 8· ]1/1980 ΤOIι ΓΕΣ/ΔΟΙ/3γ.

3. Το Προεδρ. Διάτ«"{μο: 115/1984.
4. 'Τις διοιχη:ΙΧίι; oδητiιι; τοιι ΓΕΣ/ΔΟΙ/Ι7.7.84 rιo: την ψι:ρ

μστή ΤOl.l Π.Δ/τος 1]5/]984.
5. Τις διo:τciξεις ΤOIι άρθροιι 11 τοιι Ν. 1406/83, πο:ρ. 2, ΠOIι προ

ct\'iOηxe μ~ πιν παρ. ] 1:01ι ά,pθΡOIι 9 1:01ι Ν. ]643/86, xa:: η oπoio: προ

βλιπει την λιιτOlιpΎiα. τωv σ1,lλλorιΧών oρrci.νων Τ/Ι; Διοίχησηι; χο:ι την

μιτovoμ«Oiα. τωv πρώην Διoιxητιxώv Διxaστηρίωv ΣΤΡα:τιωτιχ'ών Ε:;ι-
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'Tιiξιω.... οι ΔΙOΙXηtιxι.; Eπιτρoπiι; Στρατιωτ!Xώv E'ltltιXξIωY.

6. Τις 'ItfIoτιiotu;τοll Πρωτοδιχ.ιWIlΣιρρών. τοιι r Σώμαw<: Στρα

- τοό χαl τηι; ΔΟι Α' Σtpρώ.... απoφαoiζoιιμι:

ΔιορίζOllμι ωι; μίλη nιι; Δtoιxη'tl.Xήι; ΕπιτΡοπήι; Στρατιωταών Επl

τιiξιω ... (Δ.Δ.Σ.Ε.) Noμolί Σερρών τοιιι; mωθι:

Ταχτιχό: Μίλη:

, 1. Γεώρ-Υι.Ο Τοπαλ...χχο. Πρωτοδίχη Σερρών.

. 2. Χρήστο Nιioτα, Πρωτοδίχη Σερρών.

3. Ταrμαtιiρχη Δημητρίοll Χριστιό:, Tατματιiρχη (ΔΕΜ).

4. ΣτΙΡγIΟ Bolίλrαρη. Σιιvto:τμo:τάpχη(Ση.

5. AeoxyIiGtO Μ'ιtοιιλ.ο:μ.nαη nΡOίotό:μIw ΔΟι Α' Σιρρών.

Aνα'ltληpωματι.xά Mί~η:

1. Χαρciλo:μπo Tpιβll;ό:, ΠρωWΔixη Σερρών.

2. Νιχόλαο Σοιιπιώνη. Tιrrμo:~ (Τ.χ.)

3. Σtαιίρο ΠαπαχωVOΠcrvι'ίVOIl, Tαrμo:τό:ρ;(η (Ο).

4. Σωtήριo λv:ωvαγιώΡίΟ, Tqμoxw.pχη ΔΟι λ' Σερρών.

Η θηtιία 'Των 'ltt0 'ιtιivω μιλών είνιu ινός ίτοιιι; χο:ι lαχίιιι oxm τη δη

μοαίιιιαη τηι; 1tαpOUocu; ατην Εφημερίδα τηι;: ΚιιβεΡvήGΙωι;.

Καθήχovτα Προίδροll τοll Δι.xo:Gτ/PίOIl θα εχτιΜί ι:rnό τα μiλη ο αρ

χαlirι:ιρoι;~τω ... ΠρωτΟΟιχώ ....
Γpcψμo:'τία tηι; o:vωtipω E'ltl.tρcmήt; oρiζouμt τον Νιχόλο:ο Mo:uρo

μ«τ/, lIΠillηλo Τ/Ι; Δ/ναηι; KOΙYωvtχήι; Πρόνοιο:ι;, cwαπληΡOόμινo

ι:rno την Δήμητρα Μιιλωνό:, ιιπό:)).,ηλο Τ/Ι; wιo:ι; ιιπηρεαίαι;.

Η wτόιpaαη ι:a.ιτ/ \ΟΧ δη.ι..r::ιnιι&ί ιπην Έφτμεpiδo: tηι; KιιfXpvίpεω;.

Σίρριι;. 15 Νοιμβρίοιι 1990

Ο No~ηι;

λΝΑΣΤλΣΙΟΣ ΛΙλΣΚΟΣ

•
ΔIΟΡθΩΣΕIΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(10)

Στην αριθ. 25346/7.9.90 απόφαGη tηι; ιφιιποιιΡτο':' Πoλl'tιαμoiι

ποιι δημοαιιόθηχι αw ο:ριθ. 583/Β/7.9.90 ΦΕΚ, ιxlφίpoνtαι οι x.i.
τωθι διορθώσιις:

1) Av:i ΤOll ιαιιxUiιiVOIl:

.ο:ρ. 25346/7.11.90 απόιΡααη Τ/Ι; Iφuιι::oIIPΎ0iι ΠοΑιtιαμοlί. οτο

ορθο:

.οχΡ. 25346/7.11.90 α'ltόφo:αη (ορθή ε'lt:α'o'ιiληψη 11.9.90)_της

ΥφυΠOllΡjOό ΠoλrnoμOlί_. χαι.

2) Av:ί του tOfo:λμiy?U:

.Ωι; Γρo:μμo:τιiι; tO\l Διχαιοοο'Wtοlί oρ-rιivo\l Τ/Ι; ΕΠΑΕ, ορίζοvro:ι οι

μόνιμοι \ιπάλληλοΙ τΗc; Γ.Γ.λ. Γιώρ-r.oι; Μ'ιtοιίχηι; χαl Ειρήνη ΠΜ.,;'

Μ-, στο ορ60:

.Ωι; Γρaμμαtιίι; 1:011 Διxo:ι.oδoτιxOlί Oρ-rό:ιι<ι\l Τ/Ι; ΕΠΑΕ, Opί~Oνw.ι οι

μόνιμοι. uιι::illηλoι Τ/Ι; Γ.Γ.Α. ΠαΙίλοι; Kiwo:ι; χαι Ειρήνη Πινταρά.χη_.

(Από 'τΟ ΥπουΡΥείο ΠολΙ'Μμοιί)

"-

λΩΟ. το ΕθΜΚΟ ΤΥΩΟΓ1'λ.ΕιΟ
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ΤΗΣ ΕΜΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑθΗΝΑ

14 ΜΑίΌν 1991

,
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΑΡΙθΜΟΣ ΦΥΛΛον

70

-

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡI8. 1947
λπλ~ιίoτεIIση φoιwλoyικώ... διαδικασιώ .. και άλλες (!ιιθμίσεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΧδίδομι τοll αχόλοιιθο 'ιόμο ΠOlι ιjιήφισι η Βοιιλή:

ΚΕΦΑλ/IΟ Α'

ργθΜIΣΕIΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Άρθρο 1

ΠαΡο:Χράτηαη φόροll

1. Η ΠΙΡίπτωQη β' τηι:; πψιράφο:.> 1 τοιι .χρθροll 43 τοιι ιι.δ. 3323/
955 ι:tντιχαθίQτο:ται ωι; ιξήι:;:

.β) Στοιιι:; αμιιβόμιllOlιι:;μι ημιΡομίQθιο, οι οποίοι παρέχοιιιιlιπηρι

ίιι:; ΟΡΙQμέιιοιιχρόιιοΙ.! αλλά δι.χρχιια.ι:; μιχρό":ιρηι:;από έιια έτο<;, μι QII
tWQtή QΤO αχαθιiρtQΤΟ ποοό ~Oll ημιρομΙQθίοll, ο οποίοι; oρίζι~αι οι

ύο ~ικι:; ιχα~ό (2%), rια τα ημιρομίσθια από ψ~ιι:; χιλι.xδ~ι:; ΠΙvtαχό·

ιες (3.500) έωι:; 1:έQσεΡις χιλιά.δει:; (4,000) δραχμiς, οι τέοσεΡα τοιι:;

χατό (4%) rια τα ημ~poμίo&to: από ~έooιpιι; χιλιά.δει:; μία (4.001) έωι:;

iV':t Χιλι<iδιι:; (5.000) δΡι:ι:χμέι:;, σε έξι τOtΙ:; ΙXQ'.τό (6%) ιια. 1:α ημιρομϊ

θια από πέvτι χιλιάδες μία (5.001) iωι; iξι χιλιά.διι:; (6.000) δραχμέι:;

αι σι οχτώ τοιι; ~χατό (8%) rtoι: ημΙΡομίQθια από έξι χιλι.χδες μία

5.001) χαι Μιιω δραχμέι:;.,

2. Η ι"Χυι:; ~ωll. διατ.χξεωll της προηιουμιιιηι:; πα.ραιράφοll αpχί~ι

,πό 1 Ιαιιοιιαρίοll 1991 rto: το ποσό τοll ιιοοδήματο<; από ημεΡομίQθια.,

:011 πρoxύΠΤ~ από τηll ημεpoμΗVία αιιτήll χαι μετ.χ,

'Αρθρο 2

Aφoρoλόrιιτα ποσ.χ

1. Η ΠεΡίπτωαη δ' τηι:; παpαΎfιάφOIl 7 τοιι άρθροΙ.! 8 τοιι ιι.δ. 3323/
955 CXIIttXQ'.Giow.:ΤO:I ωι:; ιξήι:;:

.δ) Η αξία τωll αxιllή"twll,MU μt~αβιβ.i~OIIται, χαθώι:; χαι ~α χρημα~

ιχά ποοό: ποll xαταβό:λλovται από το φορολοιουμειιο λόrω δωρεάι:; "το

,ημόοιο, τοιιι:; δήμοιιι:; XQ'.t τιι; χοιιιότητιι:; τοll Χράτοιιι:;, 1:OU'; ΙεΡούι:; να

Uι;, τις ΙεΡέι:; μοllέι:; τοll Αιίοll 'Οροιιι:;, τα αvώτα~α εxπαιδιιr:ιχό: ιδρυ

.ατα, 'W. χρατιΧό: Xαt δημοτιχό:. lIo<Π)λεll~ιχά ιδρίιματα χαι τα voooxo

.εία. ΜΙΙ αποτιλοίιll ιιομιχό:. πρόσωπα ιδιωτιχου διχαίοll χαι επιχορη·

Όίιιιται από 'ro\I χρατιΧό προίιπολοιισμό,χαθώι:; χαι το Ταμείο Αρχαιο

orιXώll Πόρωll. Η αξία τωll αχιVΉτωllχσ:θορίζιταισίιμφωναμε ~ιι; δια.

&ξειι:; 1:011 άρθροll 41 τοιι 11. 1249/1982 (ΦΕΚ 43 Α') ή υστιρα από

χτίμηQTj ποιι ιllιprιίται από ~O\I ΠΡΟίστάμειιο τηι:; δημόοια.ι:; Otχοιιομι

ήι:; lιπηρεQίαι;"υμφωv<.εμε τις διατά,ξιιι:; πιρί φopoλorίαι:;μιταβίβαQηι:;

XιVΉτωll, στις πιριοχέι:; ποll δ~1I ι"Χύιι το συστημα.τοllαVΤΙXεψιllιXOίι

:ΡΟQδΙΟΡιομοu τηι:; αξίαι:; τωll αxιVΉΤων. -
Τα χΡηματιΧά ποσά ποιι JCCtτιtβά.λλοιιται από το φορολorούμιllο

.όιω δωρtό:ι:; προι:; τα xoιvωyιλή ιδpυμα~α, τα μη χιρδοσχοπιχου χα

αχτήρα σωματιία ποιι παρi.ΧΟUΙΙ ιιπηρισίιι:; ιχπαίδΙ!JOηι:; χαι χορηΎούν

ποτροφίε.ι;, το: ημιδαπά lιομΙΧό: πρόσωπα δημόσιοll διχαίοll, 1:α ημι

απά ιιομιχό: πρόσωπα ιδιωτιχου διχαίοll ποιι ιιόμιμα έχοllll σuσταθεί ή

Ο1)lιιστώV':αι χαι τα οποία ιπιδιώΧοll1l χοινωφιλιίι:; σχοπούι;, χαθώι; χσ:ι

οπOtοδήπou αθλητικό σωματείο ποιι έχιι "llσταθ~ί ιιόμιμα χσ:ι άιιαι

αιιαΎΙΙωρισμέιιο από τη ΓιιιιΧή Γραμματιία Αθλητισμου, ιφ' όσOll οι δω

ριέι; αll~έι:; προορίζονται Ύtα τηll xoxλλtέpIttα χαι ανάπτιιξη Τωll εΡαο:ιτε

ΧVΙXώll τοιιι:; τμημά.τwιι. Σε όλε.ι; τις παΡαπoivω πεpιπτώσ~ις, CXII το ποσό
της δωρtό:ι:; UmpβιxiVΙI το "ιιιιολιχό ιτήσιο ΠΡι:ι:.ιματιχό ιισOOηΜCΙ τοll

δωρητή, το lIπΌΛCΚπO ποll απoμiνιι μι~αφiΡttαι δια.δοχιχώι;, χα-ιό: 1:0
ποσό ποιι απoμέII~ι xά.θ~ φορά, στα επόμειια πiV':ε (5Ί"οιχο\ιομιχό: iτη,

αθPOιζόμtllO μt τα χΡηματιΧά ποοιΧ, τllχΣv, άΛΛΩV δωρεώll των ίδιωll

πεpιπτώσεΩV "ε αιιτά τα έτη. ΕπίGT}ι:;, τα χρηματιΧό: ποοά, ποll χατα_

βά.λλοιιtαι από το φοΡολΟjQυμενο μέχρι ποοοοτου 15% ~Oll σlιllOλιχού

φOPoλoroίιμιllOIlιισοδήματόςτοll λόrω χορτπίαι;πρoc; 1:α μη χιρδοσχο

πιχου χαραχτήραημιδαΤ"..ά. lιομιΧά πρόσωπα ιδιω-:ιχουδιχαίοll ποll \ιό

μιμα lιφίQταιιταιή σιιιιιστώιιται,εφ' όσOll ιπιδιώΧοuν"χοπούι:; πολιτι<r.ι

χουι:;. Av ~o ποσό τ/'> χoρηrίαι:; ιιπερβαίιιιι το 15% 1:011 ιτήσιοll "ιιιιολι

XOu ΠΡαrματl.JCΟU ΙΙQοδήματοι:; ~oll χορηιου, το lιπόλΟΙΜ ποιι αΠOμillιι .
μεταφiΡιται διαδοχιχώι:;. χατά 1:0 ποσό ποu αΤ".ομένει xάθ~ φορά, στα

ιπόμεvcr: τρία ΟΙΧOllομιχό: έτη, αθPOιζόμ~IIO με 1:α χρηματΙΧά ποοιΧ τιιχΣv

illWII χορηιιών "Ι αU"tό: τα έτη_ μι τoll πιριοριομό ποιι αιιαφέρετο:ι στο

πέμπτο Wcitto 1:011 παΡόvtο<;. Πολιτιστιχοί ,οχοποί 'ιίιιω, ιδίως, η χαλ

λιiΡjtια, 'ItPOttrωrTι χαι διάδοοη τωll ΙΡι:ι:.μμάτwιι, -ιηc; μοUΟΙΧήι:;, tou
χορου, τοll etcitΡOIl, 1:011 ΧινημαΤΟΎράφοll, της ~ωιpι:r.φιxήι;, τΗc; Ύλιιπτι

Χήι:; χαι 1:ωll -ιι.ΧVΏv rtvιχό":εpι:r., χαθώι; JCctt η ίδριιση, ιπiΧ'W.QTj χαι OU
VΤΉpηση τωll αlιCΓf\ιωΡισμilιωll ιδιωτΙΧώll μollQEiwll, όπωι; τέχvηι:;, φUΣΙ

Χήι:; ι<πορίαι:;, ιθνoλojιXώll χαι ΜΟΎραφιχώll.

Με χοιllέι:; απoψciQε;;;-1:~1Ι Υποιιριώll OΙXoYoμtxώll χαι Πoλtτίσμoυ
χαθορίζονται, μιτά από έΜ:τχο τοιι YΠOllρrιίOIl Πολιτισμου, τα lιομίΧά:

πρόσωπα ποu ιπιδιώχοιι'" πoλιτιo~ιxoUι; σxoπoUι;, rιcr: τηll εφαρμογή αll

τώll 1:ΩV διο:τ&ξεωll.

"Οταll τά ποσά τωll δωp~ώll χαι Τωll χσρηrιώll αllΤΉC; της πιρίπτω

σ-ηι;; μι ιξαίΡΙGT} τις Bwpti.; ΜΙΙ Xα~αβιiλλOllται στοιιι:; Bwpι.oδόxoue; τοll

πρώτοΙ.! εδαφίοll, IΙΠΙΡβσlιιοuν τις oιδΣVτα χιλιά.διι; (80.000) δpι:ι:.χμiι;.

ιτησίωι;, λαμβoivοιιw.ι lIπόΦτl ΜΌvo ιφ' ΌCΙOll έχOlιll xατα~ιθιί σι ~ιδιxό

λOΎαPΙα<:lμό ~oll lIOμtXOύ ΠΡΟQώποll, ποι.! πρέπει vcr: αιιοιχθεί rια το

"Χοπό αιιτόν "το Ταμείο ΠαΡωιαταθηΧώll χαι ΔCXιιιίωll ή σι tpό:m~ιx

Ποll ιιόμιμα MtΤOUρrti 911 F..λλά.δα. ΤΟ οιχείο ιραμμάτιο είQΠΡαξηι:;

Τ/Ι:; τp.xπt~ιxι:; ποΙ.! θα ιχδίδttαι πρέπιι να αvαφiΡει 1:(1. "τοιχιία τοιι δω

ρητή ή ΧΟΡηjQύ χαι Oωptoδόxou, το ποοό τηι:; δωριά.ι; ή ΧΟΡηΎίαι; αριθ
μητιΧώι:; χαι ολorΡό:φωι:;, τηll ημερομψία χατάθισήι:; τοll χαι Τ/" uno-
Ύραφή ~Oll δωρητή ή XOPTJrOu, χσ:τό: ΠεΡίπτω<Π\.· .

Τα χρηματιΧά ποσά αUΤώll τω.. δωριώll χαι xOpηrιώll διll πρέπει να

έχοllll tXT".iQEI με βάση illTj διάταξη ~Oll παpόvτoι;.

ΤΟ αφσρoλόrητo ποσό αιιτήι:; τηι:; πιρίπτωσηι:;, πou προέρχιτο:ι από

Bwp~i.; ή χopηrίιι;χΡηματιΧώνΠΟQώll, δεll μπορείιια IΙΠεΡβιί ποσοστό

Bixσ: 1:0ις ιxα~ό (1 0%) ~ou ιιooδήμα~oι; ΠQII ΠΡοΧίιπτιι ,,_ε περίπτωQTj

ιφαpμoτήc; τηι:; πα.ραιράφοll 7 tou άpθpOlι 5. •

2. Η διά.~αξη τηι:; παρocyράφοll 21:011 άρθροll 107 τοιι 11. 1892/1990
(ΦΕΚ 1Ο Α') ι:r.ντιxαθίστα~αι ωι:; ιξήι:;: .

.Η διάταξη ΤΟLL προηjQίιμιllοll 'ιδαφίοll ισχυει από 1:0 OtXOllOμtXό ίτοι;

1987, ιια. τα ιισοδήματα ποιι απέχτ/σcxιι Ot διχαιoUχoι από 1 Ιι:r.vOIl:::ι

ρίοll 1986 χαι μιτci•.
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..5. Το otuτtpo ιδάψιο ΤΗC; παραΎρ.χφοl.l 3 '\"01.1 όIpBΡOI.l 2 Eιδtxών Δια

άξιων αν'\"ιxαθίcι'\"α'\"αι ~ ιξήι;:

_Μίσα σΠJ" προθισμία τ/ς ΠOIpαIpόIψou 1 πρίπιι να ιxvαηίλλovι:αι

:ι οι αΤ.αιτ/σιις IIOI.I '\"ιλοuν l.Ιπό αίριση ή προθισμία •.,
~: Το άρθρο 5 ΕιδιχώΥ Διατoiξιων αν1ιχαθίσ1αται ως ιξής:

'Αρθρσ 5

Διατ/ρούμινις δια'\"~ιις

Διατ/poύvι"αι σι ισχι:. οι δια1ά.ξιις '\"01.1 όIpOpOI.l 5, -:ω'" παρατρό.φων Ι,

~, 3, 4 χαι 5 -:01.1 όIpOpou 6, '\"01.1 όIpOpou 7, τ/ς παρατΡάφοu 2 '"ou άρ

Jpou 9 χαι 10U όIpOρou 10 '"OU ....δ. 1038/1949, όπως χι.ιρώθηχιμι το

_.δ. 1198/1949, χαθώι; χαι η διάηχξη -:01.1 άρθροl> 1 '"ou ν.δ. 2688/
1953·.

Άρθρο 46

Σ-:σ 1ίλος 101.1 πρώ101.1 ιδαφίοl> της ntpiJttWGTj<; α' τ/ς JtαpαIpόIIfOI.l 4
tOI.l xt!p«λαiou Ι ΤOI.I όIpOpou 3 tou π.δ. 350/1985 πpoστtθιν'\"αι '\"α.

ιξής: '.
.Μι α.πόιΡαση"l:Ou TJtoupγou ΕθΥιχής Οιχovομίας, μιτά. από -Υνώμη

της Επιτροπή.; Κιφαλα.ιατοράς χα.ι εισήγηση '\"01.1 διοιχψιχσύ σuμβσu

λίοl.l 101.1 ΧρηματιClτηρίοu Αξιών Αθηνών, μποριί να διατίθΗαι μίχρι χαι

το ήμισu '\"01> ως ό.νω ποσοστού, μι δημόσια ιπραψή, σι αΎΟΡά. illol>
χpό.τOIι<; μίλouι; ή Χρ<Χ'\"ώΥ μιλώΥ -:ων ΕUΡωΠlXϊχών Κοινοτ/'\"ων.

." Άρθρο 47

Μι χοινή απόφαση '\"ων ΙΠΟ1JPΎών Ττιίας, Πρόνοιας χαι Κοινωνί

χώ... Ασφαλίσιω ... χαι Atraiol.l, μποριί να ouetτήYovι:at ιπιClτημονlχi.ι;

ιπιψοπές, όIνtu οιασδήποτι αποζημιώσιως '\"ων μιλών τοuς, οι οποίις

θα ixouv τη OuvaW't'ηtOI. να ΟΡΎανώνοw ια'\"ριχό. χλιμάχια, μι την ιxvα·

ΎΧο;ίο; παΡαίατριχή χαι διοιχητιχή "τ/ριξη, ποl.l θο; nιptOOtUOI>V σ-:α νη

σιά '\"01.1 Atraiol.l χαι θο; παρίχοw Ι0;1ριχές uJtηptoit.; χά.θι ιίδoUΙ;. Όλες

οι Mtτoup-yι.xi.; δαπάΥες της ιπιψοπής χοιι '\"ων αΤ.οettολών θα o:.vtIμt

τωπίζovι:αι οιχο ...ομιχά από.,,:ο Tnoupjtio Atraiol.l.

Άρθρο 48

Από την ίναρξη ισχύος '\"01.1 παpόvι:oς χαι μίχριι; όtοu -:ιθεί σι ισχύ '\"0
προιδριχό διάταγμα, ποl.l προβλίπι'\"ο;ι από '\"0 ά.ρθρο 77 '\"01.1 ν. 1892/
1990, 'tO ο;σφά.λιettρο TCOI.l προβλίπιται στο άρθρο 1 παρ. α:, β' χαι Ύ'

'\"01.1 π.δ. 471/1981 (ΦΕΚ 130 Α" 15.5.81) ορίζΗα.ισι δραχμές ίξι (6)
χατά ιΤ.ιβάτη Ύια όλις τις δΡOμoλoγιαxiς τραμμίς nou ιxvαφίpovι:α.ι

στ/ν πιο πάνω διάταξη.

Άρθρο 49

1. Παρατιίνιται μiχpι 31.12.1991 η ισχύς 'tOI.l ά.ρθροl> 22 'tou ....
1876/1990, TCOI.l ο;φορά τ/ μεσολάβηση χαι λιι'\"οl.lρτία '\"ω'" πpωtO

βά&μιωιο διοιχψΙΧών διαιτη'\"ιχών διχα.στηρίων 'tOU ν. 3239/1955.
2. Διινίξιις, ποl> αφορού... στ/" ιρμψιίο; uφιο'\"άμwων όρων αποψά.

σιωιο '\"ων Xtt'tαprηOi\l'tW'" διu'\"ιροβάθμιων διοιχητΙΧών διαι't'η'\"ιxών δι

χαστηρίων δύναYto:.ι να ιXΔιxάζovι:oιι ινώπιov των αV'tiCltOIXWV πρωτο

βάθμιων διοιχητιχών διαιτ/'\"ιχών διχαστηρίων.

3. Το αu'\"ό ιClχύιι χαι τια '\"ις ο;ποφό.σιις '\"ων παραπάνωδιαιτ/τιχών

ορτά.νων (Δ.Δ.Δ.Δ.), οι οποίις αναπίμποvtο;ι στη Διοίχηση μnά. τ/"

aχύΡωοή '"Ol.l.; από το Σuμβοuλιο τΗc; ΕΠΙΧΡαtιίας.

4. Α...αιπίλλιται μίχΡι 31.12.1991 η ιφapμoτή τ/ς διάταξης '"OU
Otu'\"ΙPou ώαφίοl> της παρ. 1 ":01.1 ό.ρθροl> 8 't01.I ν. 1876/1990 περί

tMI.lOipwv "ι.ιλλογιχώ ... διαπpo;γμα'\"ιUσιων χα.ι άλλων δια'\"άξιων.

5. Σ'\"σ άρθρο 35 '\"01.1 ν. 1892/1990 ΠΡοClτί&ιται παΡάιραφος IIou
ίχιι ως ιξής:

. _Μι αποφάσιις 'tOI.l TIIOI>PIOU ΕΡγο;σίας, ftOI.l ιχδίδον'\"αι UClnpa. από
πρό-ι"αση τou διομιψιχοι:. σuμβοl>λίοl.l 'tOU Ω.Α.Ε.Δ., μποριί να ρι.ιθμίζο

νται οι πpoiίπoθioιl<;, η διο;διχασία χαι χάθι ά.λλη ιxvατxαίo; λΙΠ10μi.

ριια, IIou lΧναφίρOllto:.Ι στ/ σύσ'\"αση Χαι MI'\"ouPIia: ΠΡΟΎΡαμμά.tων ιπα.

vι:vιoctόIP'\"t<7T].; χαι o;l.I'\"oαπασχόληcιης, nou προβλίπονται από ΠΙ'" παρ. 1
'"ou ό.Ρθρ01,l 33 τοl> ιoόμou αl.ιτοU. .

Οι ιχδοθησόμινιι; unoupγιxίo.; ο;ποφάσιι.<; μπορεί ...α ρι.ιθμίζοuν ,,:α πιο

πά.νω ζητήματα αναδρομιχό., όχι όμως πίΡα\> τηc; ημιρομηνίας ίνο;ρςης

'\"ης toχuo.; '\"01.1 .... 1892/1990»,

Άρθρο 50

Οι δtα'tό.ξιις 'tou ό.Ρθροl.l 15 'tOI.l π.δ. 27.11/14.12.1926 _περί χω

διχO':tοιήσιωςτων πιρί σlJO'\"ό.σιως Τ.Ε.Ε. χιιμtνων διαt~ιων. (ΦΕΚ

430 Α'), όπως ιxv,\"ιχαtαστάθηχανμι '\"0 άρθρο 14 '\"01.1 ν, 1486/1984

.Τροποποίησητων διατάξιων -:01.1 Τ.Ε.Ε.» (ΦΕΚ 161 Α'), σwιχίζοu...
να ιoχuouv χαι να ιφαpμόζovι:αι χαι μι'\"ά Πj'" ισχύ '\"01,1 ν. 1505/1984
-Aναδtάρθpωσημιοθολογίοuπροοωπιχοι:.ΔημόσιαςΔιοιχήοιωςχαι σ-λ

λων σuναφών δια'tάξιων. χαι 1:ων μιταΎινίGτΙpω... τροποποιήσιων CIU
'\"ού.

Άρθρο 51

1. ΤΟ ΊδΡuμα., JtOU ίχιι σ\lOτα&ιί με το από 23.11,1990 προιδριχό

διά'\"αΎμα(ΦΕΚ 782 Β'), ίχιι την ιπωνuμία_ΕθΥιχόΊδρl>μαΤποδοχής

χαι AπoxoctαGτό.σιως Παλ/ινoo'\"oWι:ων Ομογινών Ελλήνων» (Ε.Ι..

Τ.Α,Π.Ο.Ε.) χαι ΙΠΟ1Πιύι,,:αι αΠOxλιΙGτΙXώς οι::ό '\"αν ΤΠΟUΡγό 1:ων

~ω'\"ιpιxώY. Μι προιδριχό διά'\"αγμσ;, IIou ιχδίδι'\"ο;ι μι πρό'\"αση '"ou
Τποuργοu ,,:ων Eξωτtpιxών, μποριί να. ψοποπΟ\Ούν-:αι διαt~ιις 1:01>
x«tαoto:.tΙXOU '\"01,1 lδΡUματος.

2. Το Ίδρl>μα. διέΠΙtαι από '\"ις διατ~ιις της σl>O":α,,:ιχής '"ou πρό.ξης

χαι διν unά.-yttαt GτO δημόσιο '\"σμ,ία outt σ'\"ιι; διcπσ.ξιις"l:Ouα,ν. 2039/
1939 χαι '\"01,1 όIpOρou 89"1:01,1 ν. 1943/1991. •

3. Το Ίδpuμα ο;παλλά.Cισι'\"αιαπό χάθι δημόσιο, δημο'\"ιχό, XOΙVOtΙXΌ

ή λψινιχό ψόρο, άμισο ή ίμμισο, δασμό, ,,:έλος, χαΡτόClημο,φόρο προ

σ-:ιθίμινης αξίας χαι δtχαCl'\"ιχό ένσημο χαι από χ6.θι διχαοτιχό '\"έλος

ettIς δίχις '\"οιι. Επίσης, ίχιι όλες ανιξOlψiτως1:ις α,,:έλιιις χαι '\"α διχα

σ,\"ιχά, διοιχη'\"ιχά., δασμολογιχάΧαι διχονσμ,ιχά προνόμια πou απολαμ

βάνιι το Δημόσιο.

Δ~ν OIftαλλόIClCIO\l"tαIαπό '\"ov ιιοαΎω-Υι.χό δασμό ιιπίρ ':01.1 Δημοοίοu το;

ιπιβα'tιx6. αUΤΟΧίνητα nou ιισό.ΎΙΙ '\"0 ΊδΡuμα., το:. χαUcιιμα. χαι '\"α λιπα

νωισ..

4. Επιτρίπιται, μι απόφαση τΟ;.ι"ΤποuργοU ΕξωτιΡιχών χαι '\"01,1 χαθ'
ύλψ αρμόδιοu I>IIOUPTOiI, η παραχώρηση τ/ς χρήσης δημόσιων ιχ'\"ά.

σιων ή αχινή'\"ων ή χινψώΥ πpιqμά.'\"ων 1:01.1 Δημοσίοu ή \/Ομιχών προ

οώπων δημοσίοu διχαίοu, χωρίς αν'\"άλλα.Ύμα ι>πίρ tQu ΙδpUμ.α'\"o.;,

5. Η ανα-Υχαοτιχήαπαlλoψίωση, χα'\"ά ,"ou.; όpouι; '"ou νόμοu, unip
"1:01,1 Ιδρuμα'\"ο<; προς ιπιτ.έλιση 1:01.1 σχοποι:. 1:01.1 o:.πO'ttlti απαlλoψίωση,

ποu χηρύσσιται Ύια λόγouς δημόσιας ωφέλιιαι;.

6, Μι'\"ά. από οιπόφαση '\"01> διοιχψ!Χοί> σuμβοιιλίσu 'tou Ιδρύμα.'\"ος __
χαι ίΎΧριση από 'tOV ΙIIoupγό ΕξωtιΡιχώΥ ιπιψίΠΗαι στο Ίδρl>μα να

auvtO'\"όI. ι'\"αιΡίες οποιασδήπO'tι μορ:ρής ή να σuμμιτέχιι σι ι'\"αιρίις ή \/Ο

μιχά πρόσωπα, φοριίς χαι ιπιχιιΡήσιις ινtός ή ΙΧtός τ/ς ιλληνιΧής ιπι

χρό.'\"ιιαι;.

Άρθρο 52

Από 1 lol>viou 1991 χαταρτιί'\"αι ο ιιδιχός φόpoc; χot1"αvά.λωσης.Jtou
προβλίπιται από '\"1<; διατ~ιις 'tou ό.ρθρο\! 3 'tou ν. 1477/1984 (ΦΕΚ
144 Α), σι σwδuο;σμό μι 1:0uς πίναχις Α χο;ι Β '\"01> παρατήματος ΠΙ

'\"01.1 ίδιοu νόμοu, όπως ιoχuow, Ύια '\"ouς δρόμωιοις !ππouς της δαομολο

τιΧής ΧΛάGTj<; 01.01ΑΠΙ '"ou Τιλω ...ιια.χοι:. Δο;σμολοτίοu Εισατωγής,

'\"0 οποίο ioχut ettιι; 2,7.1984, χαθώι; χαι ο ιιδιχός φόρσι; χα'\"lΧ'Ιά.λω

GTj<;, ποl> προβλίπιται από τις διατάξιις 'tTj<; παρ, 1 '\"01.1 ά.ΡθΡΟU 58 '\"ouv.
1249/1982 (ΦΕΚ 43 Κ), όπως ισχίΙιι, Ύια τα, μισθώματα των δρο

μ~ων ίπτ.ων,

Άρθρο 53

Τπολογισμός μiClrj'; από 1:ίλη xapτooήμou ιπιβάριινσης

Η προβλιπόμι\l1j οιπό τις xotvi<; uποuΡγιχέ<; οιποφό.σιιι; ΠΡ 411/
474/10.6.1978. (ΦΕΚ 568 Β1. np 7461jΓ./573/1O.9.l980

(ΦΕΚ 920 Β') χαι ΠΡ 7462/Γ.574/10.9.1980{ΦΕΚ949 Β') προ

σαύξηση ,,:ων σwτιλιettών της μίGTj<; από '\"έλη χαρτοσήμοl> IIIIβόIpw_

σης, Ύια τα ιξΟ;Ύόμινο;ιίδη ποu χιiλι.ιπ'\"ιxv οι αποφάσιιςαuτίς, ιφapμό

ζι'\"οιι, Ύια όσο χΡO\l\χό διάστημο; ioχuoo:.ν, Ύια όλouι; τouς ιξαΎωτιίς,

Jtou ιξήΎocyαν '\"01 ιίδη αl.ιtιΧ, μι '\"ιι; ίδιις ΠΡοiίποθiσιις.

Η ιxvωτέpω ρuθμιση ισχύιι ιφ' όσον οι σχι'tιxίς uIIoBtott.; ιπιοτροψής
βρίσχοVto:.ι α.χόμη σι ιχχριμότη'\"α σ'\"ις αΡμόδιι.; -:ιλωνιιαxiς uJtTIPC-
σίες. .

Άρθρο 54

Η παρό.ΎΡα.φος 1 'tou όIpOpou 12 1:01.1 ν. 1914/17,12.90 ιxv'\"ιxαθί_

σταται ως ιξής: .Οι προβλιπόμινις από το ό.ρθρο 12 παρ. 1 'tou ν.

1914/17.12.90 (ΦΕΚ 178 Α') ιπιβο;ρύνσιιι;πιριορίζοτναιοτο ποσό

'\"ων ψι:vιoσίωνπινήντα (350) δραχμώΥ αΥά. χuβιχό ΙXoctOGτό (ΦΦ) "1:01.1
χιιλινδρισμοι:. '"ou χινητ/Ρο:. 'tou CIw.oxtνή'tou •.

Άρθρο 55

1. Πρόσωπα της ΠOIpαγpόIψou 2 1:01.1 όIpOpou 25 1:ης -Δ.245/1988

αποφ6.CιΙωι;'\"01.1 TπouPIou Οιχονομιχών, Jtou xupώOηxt μι '\"σ ν. 1839/
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ΝΟΜΟΣ ΥΠ' APle, 2080
Σιioταση και κατάργηση Διπλωματικώ'Υκαι Προξε'Υικώ'ΥΑρχώ'Υ.

Pιiθμιση διοικητικώ'Υ θεμάτω'Υ fOV rποvργείov Eξωτeρι.
κώ'Υ,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ Ελ/ΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

EKδlδoμε τον OKόλouθo νt ιο που ωήcDισε n Bouλή: .

ΚΕΦΑλΑIΟ Α'

Σίιαταση Πρεσδεtών της Ελλάδος στα Κράτη: λl6oικJνlo,

Acnovla, Eoθoνlα, Δημοκροτ1α της Aρμενlας, Ouκρανlo,

Δημοκρατlo TOU Καζακστάν, Αζερμποϊτζανή Δημοκρατlo,

ΔημoKρaήcι της ΓεωΡΥloς, Moλoιolα, Φιλmπινες και Σε

νεΥάλη.

....ρθρο 1
ΣUαταση και σίινθεοη οε προσωπικό της Πρεσδε!α<;

της Ελλάδος στη λιθOικJνkι

1. Συνιστάται npcoβε!a της Ελλάδοι:; στη Λιθou:::ινla με

έδρα τ/ Bfλvo.

2. Στο όρθρο 154 του ν. 419/1975 (ΦΕΚ 221 Α'Ι και στο

τtλoς Τα.J nίνaιι.α Α' ποο σφορά σnς Πρεσβεlες nρoσήθετα

η εξής διάταξη:

·Πρεσβεla.Βιλνας:

πpισβUς ή Πληρεξούσιος YΠαJργός Α' ή 8' τόξεως
Σψβouλος Πρεσβείας Α' ή Β' τάξεως

Γρaμματε(ις ΠρεQβεiας Α" ή Β' τάξεως

Διοικητικός Υπάλληλος -Γενικών Καθιϊκόντων

Δίιο (2) Διαιι:ητικoi Γραμματείς

ΤεXνu<ός Επικοινωνιών

Ιδιαιτέρα Γρaι.ψατεύς Πρtσβεως

Δύο (2) θέσεις Βοηθητικού Προσωπικού

Μεταφραστής

Οδηγός

Φύλακας-Θυρωρός·.

3, Στις οργανικές θέσεις του προσωπικού του Yπooργεlα.ι
ΞξωτεΡικών nρoστ1θενται Ot ακόλουθες:

- Μία (1) θέση Πληρεξουσίου Υπoupγού 8' τάξεως

Μία (1) θέση ΣψβαJλou Πρεσβείας 8' τάξεως

- Μία (1) θέση Γρσμματέως Πρεσβdoς Α' τάξεως

- ΜΙα (1) θtση του Διοικηη.κού Κλάδου Γενικών Καθη-

κόντων με βαβ\Jό Γραμματέως 8" τάξεως

- Δύο (2) θtσεις του κλάδου Διοικηη.κών Γραμματέων

. - ΜΙα (1) θέση του κλάδου Τεχνικών ΕπικOtνων!ών με

βαθμό Γραμματέως S' τόξεως
- Μία (1) θtoη ΙδιαιτέΡος Γραμματέως της Eξωτερuς.ής

Yπηρεokις _

- Δύο (2) θtσεις Βοηθηη.κού ΠρoσωΠll<oύτης Εξωτερικής
Yπηρεσiaς

- Μια ω θέση MεταφρασταJ της Εξωτερικής Ynηρεσtας

- Μια (1) θέση Οδηγού της Εξωτερικής Υ nηρεσtας

- ΜΙα (1) θέση Φίιλaκα-Θυρωpoύ της ΕξωτεΡοο;ς Υπη_
ρεσίας,

Άρθρο 2
lύaτooη και σίινθεση αc nροσwnικό της Πρεaδc:Joι;

της Ελλόδος στη λεπονla

1. Συνιστόται Πρεσβtια της Ελλόδος στη Λεπονlα με
έδΡο· τη Ρ!Υα,

2, Στο όρθρο 154 too ν. "19/1976 και στο τέλος τou

r1νoκa Α' που αφορό σης Πρεσβείες προστ1θετα! η εξής
άάταξη:

"Πρεσβεla Ρίγας:

Πρέσβυς ή ΠληρεξΟύΟ.ος Yπaψγός Α' ή S' Τάξεως

Σψβouλoς Πρεσβείας Α' ή Β' -τόξεως

Γρaμμaτε(ις ΠρεQβdoς Α' ή Β' τόξεως

Διακηη.κός γπάλληλος Γενικών Καθηκόντων

Δύο (2) ΔιolΚηη.κo!. ΓραμuατεΙς

Τεχνικός Eruκανωνιών

Ιδιαιτέρα Γρaι.ψατεύς ΠΡέσβεως

Δύο (2) θέσας ΒοηθηΤ\ι(ού ΠροσωΠΙΚού

Μεταφραστής

Οδηγός

ΦUλaκας.θψωρός·.

3, Σnς οργανικές θtσεις του προοωπικOU του Ynoυpydoυ

Εξω.τεΡικών προστ1θενται oc ακόλouθες:

Μια (1) θt:ση Πληρεξouσloυ Υπα.ιργΟΟ 8' τάξεως

ΜΙα (Ι) θέση Συμβο(ιλου Πρεσ(3εΙος 8' τόξεως

Μια ω θέση ΓΡOj.ψOτtως Πρεσβείας Α' τόξεως

ΜΙα (1) θέση του Διc:ιι.κητικoύΚλόδου Γενικων KαθrιKόντων
με βa~ Γ~ατέως 8" τάξεως
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Διπλωματικώ.... κοι ΠρoξενιJ(ών Αρχών είναι ΔWατό, σε πε

ριπτωση ανάγκης, να ιιληθοίιν στο Κέντρο, για λόγouς

Υπηρεσίας, για χρονική περΙοδο μtxpι ενός ω μηνός. Σε

εξaφεΤ\Κές περιπτώσεις η χρονική περίοδος αυτή μπορεΙ

να πaρoτoθεΙ για έναν (1) aιι.όμη μήνα μετά από απόφαση

του νrιouργoύ ΕξωτεptJ(.ών:

Άρθρο 28

ΤΟ 'Ιελευταίο εδόφισ της παρ. 18 του όρθραι 153 του

ν. 419/1976 oV'fU(oθiototot ως εξής:

Ή προϋπηρεσla σε υπηρεolες ασφaλdας του Yπα.ιργείou

Δημόσιος Τόξης και σε θέση κλrιτφa τα" Ynouρvclou

Eξωτερuι:ών αναγνωρίζεται από το χρόνο κτήσεως των

σχετικών προσόντων, χωρίς χρονικό πεΡΙΟΡΙσΡό',

Άρθρο 27

ΤΟ YΠOUΡyεΙo ΕξωτεΡυι:ών ctaιρdtaa από τις ρuθμ!σας

των όρθρων·56 (μετόταξη-μετοφορό. nρOGωrtlJ(oU) και 58
(σποσπάσεις) του v. 194311991 (ΦΕ!< 50 Α').

•...ρθρο 28

1. Στη σύνθεση πις Πρεσβείας Τιράνων, όπως σιnή

κοθορίζεται οπό το άρθρο 154 aριθμ. 56 του ν. 419/1976
(ΦΕΚ 221 Α") 'Περl οργανισμού του Vnouρycloυ Εξωτερικών'

nρoστiθενται:

- rψβouλoς Πρεσβείας Α' ή Β' τάξεως

- Γραμματεύς Πρεσβε.lας Α' ή Β' τόξεως

- Διοικητικός Υπάλληλος Γενικών καθηκόντων

- ΔIOIKηWΙός Γραμματέας

2. Σης οργανικές θtσεlς του προσωπικΟΟ τou Ynoupytiou
Εξωτερικών προοτίθενταl:

Μία (1) θέση Σψβοίιλou Πρεσβείας Β' τόξεως

- Μία (1) θέση Γραμματέως Πρεσβείας Α' τάξεως

- Μία (1), θtση ταυ Διοικητικαύ Κλάδου Γενικών Κοθη-

κόντων με βαθμό Γρaμματέως Β' τόξεως

Μϊο (1) θέση του κλόδaυ Διοικητικών Γραμματέων,

Άρθρο 29

1. Η παρ. 2 του όρθρου 128 του ν. 419/1976 αντtιι;αθiσταταl

ως εξής:

'Εις τον ΣΓ Γενικόν Διευθι...ιντήν Οικονομικώνκαι Τεχνικών

Υπηρεσιών ανατiθεται η αναγνώρισις απόντων των εξόδων

του ΥΠΟυΡγείου των πραγματαποιηθέντων ι<ατόπιν της,

σύμφωνα με τις Kεi+,ιενες διατόξεις, αναλήιJ,iεως σχεnκής

1Jπαχρεώσεωςεις βάρος του Δημοσίou ως κα, η εκκαθόρισις

των υπό των κειμένων διατόξεων προβλεπομένων ειδικών

5aπανών.

Δι' αr.οφόσεως του YΠOUΡγoύ Εξωτε:ρικών μtρoς των

:ινωτέρω αρμοδιοτήτων τοο Σί Γενικού Διc:u6uντoύ Οικο_

"OIJlκών και Τε:χνικών Υπηρεαιών δύναται νο μεταβιβάζεται

:ποος υπ' OUΤόν Διευθυντές των Διευθύνσεων της Σί

-ενικής Διευθύνσε:ως, κοθώς κοι τους Πρoιστaμένoυς των

Τμημότων '.

2. Η πσρ. t τοο άρθρου 47 τοο ν. 419/1976 ανnκoθioταται

:.ις εξής:

'Των Υπηρεσιών του γποοργείou Εξωτερικών. τόσον εν

τω κέντρω. όσον ΚΟΙ εν τω εξωτε:ρικώ, προ:σταντOl υπάλ
""λα του Δ!πλωμα't\ι(oύΚλόδω. πλην της Ειδικής Νομικής

Υπηρεσίας και των Διευθύνσεων της Σί Γενικής ΔιεUΘΎΝ

:)εως Οικονομικών κοι Τεχνικών Υπηρεσιών ή όπου όλλως

Jρίζε:τoι εις τον παρόντα νόμον'.

'Αρθρο 30

1. Δεν cmrptnεroι διάθεorι υπαλ/ιlλων στα γραφεία των

KOIJ4,l6.rwv, που εκπροσωπούνται στη BouM. στα γρoφεiα

των Βουλευτών και Ελλήνων Βουλευτών τω EψωπαϊKαJ

KανoβouλJoυ. σύμφωνα με ης διατόξεις τou' όρθρου .~ του
ν. 1878/1990 (ΦΕΚ 33 Α') κοι των όρθρων 2 και. 3 τοι; ν.

189511990 (ΦΕΚ 116 Α'). όπως ΤΡΟποπΟΙΙ;θΊκαν με το όρθρο"

39 τω ν. 1968/1991 (ΦΕΚ 150 Α') από OΡγανισμoUς, επιχει

ρήσεις ή όλλα ν.Π.ιδ., πω εξtρx~vrcu. του δημόσιου τoμtα,

κατ εφαρμαγή των δ«Jτάξεων τω όρθρου 30 του ν. 191'1
1990 (ΦΕΚ 178 Α). όπως ΤΡοποποι.ήθΊκε με το όρθρο 22
του ν. 19047/1991 (ΦΕΚ 70 λ') ή ιδtωτ\J<.oπαιoίιVται..

2. Επίσης δεν επιτρέπεται δι.όθεση υπαλλήλων του Υ

Roφvdou Εξωτερικών. στρστιωηκών τω Yπoφγεlou Ε

θνικής "Αμυνας και των στροτιωτικώς οργανωμένων οργάνων

των γπouρyεiων Δημόσιας Τόξης και ΕΡπορικής Nα..ι'nλlας.

3. Ynόλληλα. που υnόγOνταl σης pυθμl.oεις των nρoη

γ~ενων παραγράφων 1 και 2. πλην των υπολλι'\λων ταυ

γπouργεl.oυ Εξωτερικών, οι oπaια έxauν δtOτεθεt και η

διαδικαοία της δι.αθt.σεώς τους έχει oλoκληρωθεl. κατά τη

δrιιooiευση τω παρόντος στα γρoφεlα των κομμάτων και

των Bα.ιλεvτών της noρaγρόφα.ι Ι, εξοιι:ολouθα:ιν να πα

ρaμtνα.ιν οε διόθεση μtxρι της oρκoμωaCας των Bouλtuτών.

που θα εκλεγούν καΤό τις nρoσεxεl.ς εκλογές. εκτός εάν

ο Βοολευτής αποβάλλε.ι τη βouλειmκή ιδι.ότητα nρoηγoo

μένως.

Άρθρο 31

1. Η παρ, 2 εδ. α' ταυ άρθρου 83 τω ν. 419/1976 ηερ[

Οργανισμού του YnOUΡYtl.oo Εξωτερικών' (ΦΕΚ 221 Α),

τροποποο:Ιται ως εξής:

"Για τον nρα/στόμενo της ΜηχανσγΡοφΙΚ!'1ς Yτvιρεσ{ας

πτυχ[ο ή δίπλωμα επιστήμης των υπολογιστών (SOFTWARE) .
ή εφαρμoσμtνης πληροφορικής ή πληροφορικής (SQFT
WAAE), Α.Ε.1. της ημεδαπής ή ισότιμα, αντΙστοιχης ειδοι

ι<ότητα οχολών της αλλοδαπής, ετήοια τουλάχιστον προ

κτική εμπεφία, καβώς, και πολύ καλή γνώση της aγyλιιι:ής

γλώοσας',

2. Η παρ. 2 εδ. β' του όρθρου Β3 του ν. 419/1976
τροποποιεΙταl ως εξής:

"Για τους αναλυτές σuoτημότων ηλειαρονικών υπολογι

οτών τα αυτό ως άνω προσόντα εκτός'της προϋποθέσεως

της προιι:τικής ε:μπεφΙας.

Σε περίπτωση που δεν εΙναι δυνατή η κόλιψη των θέσεων

από υπΟψηφίους με τα προσόντα ταυ πpaηγo4!tvoo εδα

φίαυ. cmrρtntTOl α διορισμός με muxto ή δίπλωμα ΑΕ.Ι

της ημεδαπής ή ισότψο ·Πτλο σπουδών της αλλοδαπής και

crnnλtov πτλο ή moronoιητuc.p σ~ouδών Α.Ε.1. ή Τ.Ε,1. της

ημεδαπής ή ισόnμo της αλλοδαπής, σε θάJατα ειδlxότητας

SOFTWAAE..
3, Στα εδάφιο β' της παρ. 2 του όρθρου 6 τουν. 1893/1990.

με το αποΙο τρoπoπαε!τaι η παρ. 2 εδάφ. Υ του όρθρου

83 του ν. '1911976 πρoστiθεται: 'και άρηα γνώση αγγλικής

γλώσοας'.

,. Στο εδόφιοΥ της παρ. 2 τω όρθροο 6 τ~ ν. 189311990.
με το ΟΠolΟ ανt\ι(ατooτάθηKε η παρ. 2 εδόφ. δ' τω όρθρου

83 του ν. "19/1976, rφoστtθετaι:'και όρτια γνώση ογγλ1κής

γλώσσας".

Άρθρο 32

Η παράγραφος 1 τω όρθρα,ι 51 ταυ ν.19"7/199.1 αντι-

Kαθiστατaι από τότε πω ΙΣXUσε, ως εξής: .
'1. α) Στο ΈθΝIΚΟ ΙΔΡγΜΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ AnOΚA

ΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤογΝΤΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ 'ΕΜΗ-
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ΝΩΝ·, που έχει συσταθεl με το προεδρικό διάταγμα από

23.11,1990 (ΦΕΚ 782 Β') και τα οπolο μετοναμάζεται σε

ΈΘΝΙΚΟ IΔPVMA ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑ! ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣΑ

Π!1ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝΝΟΣΓΟΥΝΤΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΕΛ

ΛΗΝΩΝ" εποπτευόμενο απoκλεtσnKώς από τον Υπουργό

των Εξωτερικών, ανατΙθεvται παρόλληλα με την προβλε

ιιόμενη 'από το άρθρο 8 του '0'.1893/1990 και το άρθρο 5
του Οργανισμού του, αποατολή αυτού και η παροχή σε

ομογενεlς ε\'τός και εκτός της Ελλάδος πάσης φύσεως

βοήθειας, ",αθώς και η εκτέλεση αδικών εργασιών ΜΙ

προγραμμότων, Η παροχή της βοήθειας αυτής και η εκτέλεση .
τω'ι Ζιδικών προγραμμάτων ενεργούνται με ~πόφαση του

διωητικού "ψβouλioυ του Ιδρψατος, Στις περιπτώcεις

πάντως όπου η βοήθεια παρέχεται εκτός της Ελλάδος, η

απόφαση του διοικητικού OυμβOuλ!Oυ υπόκειται στην έγκριση

του Υπουργού Εξωτερικών,

β) Με απόφαση του διοικητιχού συμβουλΙου του Ιδρύματος

δίινστ~ να παραχωρούνται, ως νόμος ορίζεΙ. κατό κυριότητα

ή κατό',χρήση, ακΙνητα του ιδρύματος σε πaλιwοστούντες

ομογενεΙς, Οι όροι, προυποθέσεις και διαδικασlες της πα

ραχωρήσεως αυτής καθορίζονται με απόφαση του διοικητικού

αψβQι.ιλΙoυ το\.! Ιδρύματος εγκρινόμενη από τον Υπουργό

Εξωτερικών. ~

γ) Με απόφαση του διοικητικού σψβoυλioυ του Ιδρύματος

δύναται να παρέχεται σε αναξιοπαθούντες ομογενεΙς πε

ριοδική ή εφάπαξ ωονομική ενlσXUΣΗ, Οι όροι, προϋπο

θέσεις και δlQδικασlα παροχής της ενισχύσεως αυτής κα

θορίζονται με απόφαση του διοικητικού αψj30uλJOυ του

Ιδρύματος εγκρινόμενη από τον Υπουργό Εξωτερικών.

δ) Το διοικητικό συμβούλιο είναι επταμελtς, ο δε πρόεδρος

και τα μέλη του διορΙζονται για μΙα πενταετlο κατά τους

όρους του καταστατικού'.

2, Η παράγραφος 2 του παραπάνω άρθρου 51 του '0'.19471
1991 οντικαθίσταται ως εξής:

"2. Το Ίδρυμα δ.tπεταl από τις διατάξεις της συστατικής

του πράξεως κα! δεν υπάγεται στο δημόσιο τομέα, ούτε

στις &ατόξεις του α.ν. 2039/1&39 και του άρθρου 89 του

ν.1943/1991",

3, Μετά την παράγραφο 6 του παραπάνω άρθρου προ

στίθενται παράγραφοι 7, 8 και 9, οι οποίες έχουν ως

οχολούθως:

'7. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών επιτρέπεται

η απόσπαση ενός διπλωματικού και μέχρι δύο διοικητικών

υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών στο Ίδρυμα για

την αντιμετώrnση ειδικών προβλημάτων, που αναφύονται

από τη μετακίνηση πληθυσμών γειτονικών περιοχών. Η

απόσπασή 'είναι υποχρεωτική για τον αποσπώμενο υπάλληλσ.

Η χρονική διάρκεια της απόσπασης ορίζετοι σε ένα έτος

με δυνατότητα παράτασης έως ένα έτος ακόμη. Η μισθοδοσΙα

εν γένει των αποσπωμένων βαρύνει την υπηρεσlα από την

οποΙα οποσπώνται. Ο χρόνος της απόαπασης θεωρείται

χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στην οργανική τους θέση

για κάθε συνέπεια'. '

8. Με απόφαση τσυ διοικητικού σψβουλ!ου του Ιδρύματος,

ε'i!<ρινόμενη από τον Υπουργό Εξωτερικών, είναι δυνατόν

να δημιουργούνταΙ.. προς υποβοήθηση του έργου του, τρία

(3) γραφdα του Ιδρψατος στην Aλβoνiα κο! στις πρώην

χώρες του Ανατολικού Συνασruσμού, στις οπο!ες διεξάγανται

μtσω της Ελλάδος προγρόμματα βοήθειας της Κοινότητας

ή Εθνικά Προγράμματα βοήθειας στις χωρες αυτές.

9. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδlδεται με πρόταση του

Υπουργού Εξωτερικών, μετά από εισήγηση του διοικητικού

σψβουλίου του Ιδρψατος, μπορε[ να τροποποιούντΟ! δια
τάξεις του κοταστατικού του Ιδρύματος·.

Άρθρο 33

Στο άρθρο 2 του ν. 962/1979 "Για την lδρυση στο

Υπουργεlο ΕξωτεΡlJ(ών Κέντρου Διπλ~αΤΙKών Σπουδών και

την τροποποίηση διατόξεων του '0',419/1976 'περί Οργα

νlσμΟΟ του Υπουργείου Εξωτερικών' (ΦΕΚ 202 Α'), πρoιπi

θεται ποράγραφος 4, που έχει ως εξής:

'4. Η απoζημlωση του πρotδρου, των μελών και τ?υ

γραμματέως του εκποιδευτικού σUΜβoUΛloυ καθορίζεται με

κανή απόψσση των Υπουργών Εξωτερικώνκαι OΙΚOνeιμικών.

Η αποζημίωση ουτή καταβάλλεται από της πρώτης συνε

δριάσεως του εκπαιδευτικού συμβουλ!ου που Γφαγματο

ποιήθηκε την 29/11/1991, ύστερα από την, δυνάμει του

'0'.189211990 (ΦΕΚ 101 Α'), επαναφορά σε ισχύ του ν,

962/1979".
·Αρθρο :w

"Εναρξη lοχίιος

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχΙζει από τη δημoσlευση

του στην ΕφημερΙδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν οριζεται

διαφOP~ΤΙKά' στις εηl μέρους' διατ6ξεις αυτo~,

ΠαΡαγγέλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδο της

Κυβερνήσεως και την εκ!έλεση του ως νόμου του Κρότους,

Αθήνα, 2 Σεπτεμβρίου 1992

ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤιΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΙ Γ. K~PAMANΛHI

ΟΙ YΓιOYPrOI.

ηροΕ.ΔΡ1ΑΣ ΤΗΣ ΚΥ8ΕΡΝΗΣΗΣ EE.QTEPIKON

. ΣΩΤ. κογβΕΛΑΣ Μ, ΠΑΠΑΚΟΝΣΤΑΝΤιΝΟΥ

OIKONOMIKON

ΣΤ. ΜΑΝΟΣ

."
θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα.του Κράτους

Αθήνα, 3 Σεπτεμβρίου 1992

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

1QAN. ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

"ΩΟ ΤΟ ΕθΝIΚΟ ΤΥηΟΓΡΑΦΕΙΟ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΜΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤιΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ. Αρ. Φύλλου 42

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' APle. 2197

Σύσrαση διπλωματικώναρχών και άλλες διατόξεις.

Ο ΠΡΟΕΑΡΟΣ

ΤΗΣ Ελ/ΗΝΙΚΗΣΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η βουλή:

Άρθρο 1

1. Σύσταση και σύνθεση της πρεσβείας της Ελλάδος

ΟΊη Σλοβενία.

a, Συνιστάται πρεσβείο της Ελλάδος στη Σλοβενία

με έδρα τη Λουμπλιάνα.

β. Στο όρθρο 154 του ν. 419/1976 (ΦΕΚ 221 Α') και

στο τέλος του πίνακα Α' προστΙθεται η εξής διόταξη:

Πρεσβεία Λουμπλιόνας:

-Πρέσβυς ή πληρεξούσως υπουργός Α" ή Β' τάξεως

-Σύμβουλος πρεσβείας Α' ή Β' τάξεως

-Γραμματέας πρεσβείας Α' ή 8' τάξεως
-Διοικητικός υπόλληλος γενικών καθηκόντων

-Δύο (2) διοικητικοί γραμματείς

-Τεχνικός Επικοινωνιών

-Ιδιοιτέρα γραμματεύς πρεσβεως

-Δύο (2) θέσεις βοηθητικού προσωπικού

-Μεταφραστής

-Οδηγός

-Φύλακας-Θυρωρός

2, Σύσταση και σύνθεση πρεσβείας της Ελλάδος στην

Κροατία,

α, Συνιστάται πρεσβεία της Ελλάδος στην Κροατία

με έδρα το Ζάγκρεμπ,

β, Στο όρθρο 154 του ν, 419/1976 και στο τέλος του

πίνακα Α προστίθεται η εξής &άταξη:

Πρεσβεία Ζάγκρεμπ:

-Πρέσβυς ή πληρεξούσιος υπουργός Α' ή Β' τάξεως

-Σύμβουλος πρεσβεΙας Α' ή Β' τάξεως

-Γραμματέας πρεσβείας Α' ή Β' τάξεως

-Διοικητικός υπάλληλος γενικών καθηκόντων

-Δύο (2) διοικητικοί γραμματείς

-Τεχνικός επικοινωνιών

-Ιδιαιτέρα γραμματεύς πρέσβεως

-Δύο (2) θέσεις βοηθητικού προσωπικού

-Μεταφραστής

-Οδηγός

-Φύλακας-Θυρωρός

22 Μαρτίου 1994

3. Σύσταση έμμισθου γενικού προξενείου της Ελλάδος

στ/ν Ποτγκορίτσα της Ομοσπονδιακής Δημοιφοτίας της

Γιουγκοσλαβίας (Σερβία-Μαυροβούνιο).

α. Συνιστάται έμμισθο γενικό προξενείο τ/ς Ελλάδος

στην Ποτγκορίτσα τί,ς Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της

ΓιουγκοσλαβΙας (Σερβiα-Mαυρoβoύνιo).

β. Στο όρθρο 154 του ν. 419/1976 και στο τέλος του

πίνακα Β' προστίθεται η εξής διάταξη:

Γενικό προξενείο Ποτγκορίτσας:

-Γενικός πρόξενος-σύμβουλος πρεσβείας Α ή Β'

τάξεως

-Πρόξενος - γραμματέας πρεσβείας Α ή Β' τάξεως

-Δύο (2) διοιι<ηmο( υπάλληλοι γενιχών καθηκόντων

-Δύο (2) διοικητικοί γραμματείς

-Δύο (2) θέσεις βοηθητικού προσωπικού

-Μεταφραστής

-Φύλακας-Θυρωρός

γ. Η περιφέρεια δικαιοδοσίας του ως άνω Γενικού

Προξενείου της Ελλάδος στην nOryJ<opiroa εκτείνεται

επί όλης της Ομοσπόνδου Δημοκρατίας του Μαυρο

βουνίου,

4, Στις οργανικές θέσεις του προσωπικού του Υ-

πoυργείoυ Εξωτερικών προστίθενται οι ακόλουθες:

-Δύο (2) θέσεις πληρεξουσίου υπουργού Β' τάξεως

-Τρεις (3) θέσεις συμβούλου πρεσβείος Β' τάξεως

-Τρεις (3) θέσεις γραμματέα πρεσβείας Α' τάξεως

-Τέσσερις (4) θέσεις του κλόδου γενικών καθηκόντων

με βαθμό γρομματέα Β' τάξεως

-'Εξι (6) θέσεις του κλάδου διοικητικών γραμματέων

-Δύο (2) θέσεις του κλάδου τεχνικών -επικοινωνιών

με βαθμό γραμματέα Β' τάξεως

-Δύο (2) θέσεις ιδιαιτέρας γραμματέως της εξωτερικής

υπηρεσίας

-Έξι (6) θέσεις βοηθητικού προσωπικού τ/ς εξωτε

ρικής υπηρεσlος

-Τρεις (3) θέσεις μεταφραστή της εξωτερικής υπη

ρεσίας

-Δύο (2) θέσεις οδηγού της' εξωτερικής υπηρεσίας

-Τρεις (3) θέσεις φύλοκα-θυρωρού της εξωτερικής

υπηρεσίας,

Άρθρο 2

1. Οι παράγραφοι 7, 8 και 9 του άρθρου 97 του ν,

419/1976 (ΦΕΚ 221 Α'), όπως το άρθρο αυτό αντικα

ταστόθηκε με το όρθρο 1 του ν, 216211993 (ΦΕΚ 20
Α') τpononOloίIVTal ως εξής:
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ι

\
ιε οπόφαση του Yπoopyαj Εξωτερικών.

3. Η παράγΡοφος 3β τou όρθρου 53 του ν. 419/1976.
,πως πpoσtέθηκε με το όρθρο 2 Παρ. 2 τσυν. 164011986
ΦΕΚ 122 Α'), δι.ατηρεΙται σε ισχύ, Η παρόγροφος 5
ου άρθρου 3 του ν. 164011986, όπως προστέθηκε με

ο όρθρο 6 παρόyρaφoς 4 toυ ν. 1791/1988 (ΦΕΚ 141
\"), καταργεΙται. Η "πaρό.γραφoς 4 του άρθρου 3 κα το

.ρθρο 4 'του ν. 164011986 κοταργούνΤαι

Δ. ΤΟ όρθρο 3 του ν. 2077/1992 (ΦΕΚ 136 Α')

poπoπoιεlτaι ως εξής: .
"Αρθρο 3

Πριν οπό το τέλος κόθε τοχτικής συνόδου της Βουλής

. Υπουργός Εξωτεριχών ή ο Αναπληρωτής Υπουργός

:ξωτεΡΙΧών, υποβόλλεl προς αυτήν έκθεση για την

φapμσγή των ΣWθηKών της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Πρό

ης και της .ΕυΡωπαϊκής Ένωσης, καθώς και γιο την

ν γένει εξέλιξη της ηορεΙΟς των σχέσεων Ελλάδος

οι Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων".

Άρθρο 7

1. Στο άρθρο 7α του ν. 216211993 (ΦΕΚ 120 Α')

ροστίθεΤα/ εδάφιο ως εξής:

"Γιο τους υπαλλήλως, τους έχοντες σuμnληρώσει

α τuruκό προς προαγωγή προσόντα μέχρι 31.12.1993
οι μόνο, α σwτελαJιJενες προαγωγές ανατρέχων

-την ημερομηνίαoψnλήpωoης των τunικών προσόντων

ων κρινομένων προς προαγωγή και υπό την nρoϋnό

εοη της ύπαρξης κενής θέσης τηρουμένης της αεφός

ρχαιότητας στην εnετ/PΙδσ και χωρίς ακαίωμα λή~ς

ναδρομικό αποδοχών αε κάθε περίπτωση",

2, Το Εθνιχό Ίδρψα Υποδοχής κα Αποκατόστασης

.ποδήμων και naNwoOToύνTWV Ομογενων Ελλήνων

Ξ,I.Α.n.Ο.Ε.) δΙα/κείται από διοικητικό συμβούλιο που

ποτελείταl από επτό (7) τακτικό μέλη και δύα (2)
ναπληρωματικ6, τα οπο!α ορΙζονται από τον Υπουργό

ξωτεριχών, Η θητεΙα του διοικητικού συμβουλΙου είναι

",ιετής. Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου λήγει

θητεΙα του διοιχητικού σψβουλΙου του ιδρίιματος.

Αρχές που λειτουργούν στην Ελλάδα. Στις περιπτώσεις

aυTές οι οΡμό&ες πολεοΟΟμ\.l(ές Αρχές uπoxρεώνται.

όπως του λαηώ, ζητοίιν την nροOl<όμlση της σχετικής

βεβαιώσεως του Υποοργείου Εξωτερικών, μερίμνη των

ενδιαφερομένων, προ της εχδόσεως οιασδήποτε αδείας

ανεγέρσεως ή εmσκεuής κτιρίων της προεχτεΒείσης

κατηγορΙας,

Άρθρο 9

ΤΟ όρθρο 22· του ν. 2162/1993 (ΦΕΚ 120 Α') αvπ

καθΙοταταl, από τότε που ίσχυσε, ως εξής:

"Άρθρο 22
Η παράγραφος 2 του όρθρου 145 του ν. 419/1976

αντικαθίσταται ως εξής:

2.α, ΟΙ ανωτέρω δαπάνες της παραγρόφου 1 στοιχείc

α, γ. δ, η και θ εγκρίνονται, μετό γνώμη της Kqτά το
άρθρο 12 τοο ν, 419/1976 εmτροπής, με οπόφαση του

Υπουργού Εξωτερικών.

β. Οι ανωτέρω δαπάνες της παραγράφου 1 στcιχείG.

ε, στ και ζ εγκρίνονται με απόφαση του YnoupvOlJ
Εξωτερικών,

γ, Η δαπάνη της ηaρaγράφoυ 1 στοιχείο β εVKρiνε,QI

μετά γνώμη της Ι(ατά το όρθρο 12 του ν. 41911976
εruτραπής με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίou

μετό από πρόταση του Υπσυργού Εξωτεpu<.ών και Οι

KOvoμlkWV",

Άρθρο 10

Κόθε διόταξη αντ1θετη προς ης διατάξεις του πα

ρόντος νόμω καταργείτοι

Άρθρο 11

Η ιοχύς του "αρόvτoς νόμου αρχΙζεl anό τ/ δημοσίευσή του

στην ΕφημερΙδα της Κυβερνήσεως.

ΠαραΥγέλλομε τη δημοσίευση του "αρόντος Οiην Εφημε

ρΙδα της Κυβερνήσεως και iην εκτέλεσή iOU ως VΌμou iOU
Κρότouς.

Βρυξέλλες 22 MaρτΙoυ 1994

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μενάλη Σφραγίδα του Κράτους

f\EPIβMΛOH'TOΣ,XQPOTΑΞIο\Σ ΚλΙ Δ..... ΕΡΓαΝ

KQN. ΛΑΛιΟΤΗΣ
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ΠΡΟΕΔΡΙλΣ ΤΗΙ ΚYβEPNIirHΣ EΞOτεP'ItOH

λΝΑΣΤ. ΠΕΠΟΝΗΣ ΚΑΡΟΛ. ΠΑΟΟΥΛιΑΣ
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ΑΛΞ.. ΠAl1AΔOΠOγΛOΣ

Οα/Ι ΤΗε ΔιΚλlOεΥΝΗΣ YIlQVΡΙΌΣ

ΓΕΟΡΠΟΣ ΚΟΥΒΕΛΑΚΗΣ

ΑΠΟ το ΕθΝIΚΟ ΤVΠOΓPAΦEIO

Αθήνα. 21 ΜαρτΙου 1994

ο npOEΔPOI ΤΗ! ΔHMOKPλΤIAΣ

ΚQΝΠΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ
Για τη σίJσταση εμΠΡογμότou ακαιώματος εξ ΟΙ.ασ

ήποτε αιΤ{aς tn1 αιανήτων υπέρ ξένων κρατών, πλην

'<είνων της EuρωπαIKής Ενώσεως, προς εξυπηρέτηση

J)V πόσης φίισεως aνaΎΚών τους (κατοικιών κ.λπ.).

ηαιτείται του λοιπού η προτερα txδοση βεβαιώσεως

:φό. τω Υποψγεlου Εξωτερικών, στην οποία θα ru
ronoIεitaI ότι, βόσει της αμοιβαιότητας. ηαρέχεΤα/ η

ιτίστοιχη δυνατότητα στο Ελληνικό Δημόσιο στην

κεΙα χώρα,

Η έκδοση της βεβαιώσεως αιm'}ς πρέπει να μνημο

:ίιεται. tn1 ποινή απόλυτης ακυρότητας στο κείμενο

lς σχετικής σψβoλaιoγραφικήςπΡόξεως, ΟΙ aρμόαoι

iοθηκοφύλaιcεςυποχρεοίΝται να αρνούνΤα/ τη μετα

>aφή των σψβολαιογραφικώνπρόξεων της ανωτέρω

ιτηγαρΙας, σε ntplmwoη μη συνδρομής της προανα

:ΡθεΙοης nρoOπoθέoεως,

Τα ανωτέρω ισχύουν επίσης κατ' αναλογΙαν και στις

:ριητώσεις αιτήσεων εl(δόσεων οικοδομικών αδειών

'εγέρσεωςή truoκtuwvκτιρΙων που ανήκουν σε ξένες

Άρθρο θ
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EΦHMιEP~Σ ΤΗ! ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΊ

ΤΗΣ ΕΜΗΝΙΚΗΣΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 24
16 Φεβροuαρ(οu 2000

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2790

Αποκατάστασητων παλιwοοτούνrων ομογενών απο την

τέως Σοβιεηκη Ένωση και άλλες διατάξεις.

ΟΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗ! ΕΜΗΝΙΚΗΣΔΗΜΟΚΡΑΤιΑΣ.

Εκδίδομε τον ακόλουθονόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΜΙΟΑ'

ΚΤΗΣΗ Ει\ΛΗΝIΚΗΣ !ΘΑΓΕΝΕΙΑΣ

Άρθρο 1

1. Ομογενείς που κατοικούν σε χώρες της πρώην Σοβιε·

τικής Ένωσης μπορούν να αποκτήσουν την ελληνική ιθα

γένεια μετά από σχετική αίτηση προς την Ελληνική Προ

ξενική Αρχή του τόπου κατοικίας τους εφόσον: ο) έχουν

συμπληρώσει το 180 έτος της ηλικίας τους και β) δεν μπο

ρεί να διαπιστωθεί η ελληνική τους ιθαγένεια βάσει των

Συνθηκών Άγκυρας και Λωζάwης.

2. Την ελ\ηνική ιθαγένεια αποκτά ο ομογενής με από

φαση του .-ενικού Γραμματέα της Περιφέρειας η οποια

δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, έπειτα

από γνώυη της οικείας Προξενικής Αρχής περί της ελλη

νικής TvιJ καταγωγής. Την ελληνική καταγωγή διερευνά

τριμελής επιτροπή, η οποία αποτελείται από τον Έλληνα

Πρόξενο και δύο μέλη. Με κοινή απόφαση του Υπουργού

Εσωτερικών. Δημόσιας Διοίκησης και Αποκεντρωσης και

του γπουργού Εξωτερικών ορίζονται τα μέλη εκάστης ε

πιτροπής, τα ειδικά οτοιχεία και η διαδικασία διατύπωσης
TJU πορίσματος της Επιτροπής της παραγράφου αυτής.

Οι οριζόμενοι ως μέλη της επιτροπής πρέπει απαραίτητα

να είναι Έλληνες πολίτες.

3. Η ελληνική καταγωγή του ενδιαφερομένου διαmοτώ

νεται μετά από συνένrευξη και βάσει των κατωτέρω ιδία

δικαιολογηTlκών:

α) διαβατήριο

β) πιστοποιητικό γέwησης

γ) πιστοποιητικό γάμου

δ) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

ε) εσωτερικό διαβατήριο. εφόσον υπάρχει

στ) κάθε άλλο δικαιολογητικό που αποδεικνύει την ελ

ληνική καταγωγή.

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά 'Jποβάλλονται νομίμως επι

κυρωμένα στο πρωτότυπο και σε επίσημη μετάφραση.

4. Η αίτηση με τα υποβληθέντα δικαιολογητικά και τη

γνώμη της οικείας Προξενικής Αρχής για την ελληνική κα

ταγωγή του αιτούντος ομογενούς διαβιβάζονται στην οι

κεία περιφέρεια προκειμέ\'ου να εκδοθεί η απόφαση του

Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας. Πριν από κάθε από·

φαση του Γενικού Γραμματέο της Περιφέρειας για τ/ χο

ρήγηση της ελληνικής ιθαγένειας, γνωμοδοτούν ειδικές

επιτροπές που συγκροτούνται με κοινή απόφαση των

Υπουργών Εσωτερικών. Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέ

ντρωσης. Εξωτερικών και Δημόσιας Τάξης, η οποίο δη·

μοσιεύεται στην Εφημερίδα τ/ς Κυβερνήσεως.

Ένα μέλος της Επιτροπής ορίζεται υποχρεωτικά από

την αντιπροσωπευτικότερη οργάνωση των ομογενών της

πε,:nφέρειας. Σε περίπτωση που δεν μπορεί να προσδιο·

ριστεί r:Ola οργάνωση είναι αντιπροσωπευτικότερη. τότε

ορίζεται ως μέλος της Επιτροπής εκπρόσωπος που προ

τείνει το Προεδρείο του Συμβουλίου Αποδήμου Ελληνι

σμού (Σ,Α,Ε.).

Έργο των επιτροπών είναι η γνωμοδότηση για την ελ·

ληνική καταγωγή των αιτούντων την ελληνική ιθαγένεια

που θα npoKumtl από τα προσκομιζόμεναδικαιολογητι·

κά της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου και απο συ

νέντευξη των ενδιαφερομένων. εκτός εάν αυτη έχει πραγ

ματοποιηθεί από την επιτροπή της παραγράφου 2του πα·

ρόντος άρθρου. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται ο

αριθμός των επιτροπών. η σύνθεσή τους, η τοmκή αρμο

διότητα και ο τρόπος λειτουργίας τους.

5. Η ελληνική ιθαγένεια κτάται από της δόσεως του όρο

κου από τον ομογενή εντός έτους από τη δημοσίευση

σrrlν Εφημερίδα της Κυβερνήσεωςτης απόφασης του Γε

νικού Γραμματέα της Περιφέρειας.

Ο όρκος δίδεται ενώπιον του Έλληνα Προξένου ή του

εκπροσώπου του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας. Ο

τύπος του όρκου έχει ως εξής: "Ορκίζομαι να φυλάπω πί

στη στην Πατρίδα. υπακοή στο Σύνταγμα και στους νό

μους και να εκπληρώνω ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου

ως Έλληνας πολίτης». Για την ορκωμοσία συντάσσεται

πρωτόκολλο το οποίο υπογράφεται από τον αποκτώντα

την ελληνική ιθαγένεια και τον οικείο Έλληνα Πρόξενο ή

τον εκπρόσωπο του Γενικού Γραμματέατης Περιφέρειας.

6. Τα ανήλικα τέκνα του ομογενούς, που αποκτά τηνελ

ληνική ιθαγένεια κατά τα ανωτέρω. γίνονται Έλληνες απο

το χρόνο ορκωμοσίας του γονέα τους και εγγράφονται
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στα μητρώα αρρένων και στα δημοτολόγια με απόφαση

ταυ Γενικού Γραμματέατης Περιφέρειας.

7. Με την αίτηση για την κτήση τ/ς ελληνικής ιθαγένει

ας ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει και τον εξελληνι

σμό του ονόματος και του επωνύμου του. αν αυτά είχαν

μεταβληθεί ή αλλοιωθεί στη χώρα από την οποία προέρ

χεται.

Στην περίmωση αυτή, εφόσον ο Γενικός Γραμματέας

της Περιφέρειας συμφωνεί με τον ενδιαφερόμενο ως

προς :ον τρόπο αποδόσεως στην ελληνική γλώσσα του ο

νόματος και του επωνύμου του, με την απόφασή του δια

τάσσει την εγγραφή στο δημοτολόγιο με το εξελληνισμέ

νο ως άνω ονοματεπώνυμο.

Με τις ίδιες ως άνω προϋποθέσεις γίνεται και ο εξελλη

νισμόςτοu ονοματεπωνύμου των ανήλικων τέκνων του αι

τούντος, τα οποία αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια κατά

τις διατάξεις:ης παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου.

8. Οι ομογενείς που έχουν έλθει στην Ελλάδα μέχρι την

έναρΕη ισ.(ύος του παρόντος 'ιόμου με θεώρηση εισόδου

και διαμένουν στη Χώρα, ανεξαρτήτως από το χρόνο λή

ξης του δισ.βατηρίου ή της θεώρησης εισόδου, μπορούν

να αποκτήσουν την ελληνική ιθαγένεια κατά τα οριζόμενα

στις α'ιωτέρω παραγράφσυς, υποβάλλοντας τη σχετική

αίτηση στο Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας τηρουμενης

της διαδικασίας της παραγράφου 4 του παρόντος άρ

θρου, εκτός από τη γνώμη της Προξενικής Αρχής.

9, Οι ομογενείς που διαμένουν στην Ελλάδα με θεώρη

ση «πa.\ιwόστηση» και δεν έχει διαπιστωθεί η ελληνική

τους ιθαγένεια μέχρι τη cημοσίsυση του παρόντος νό

μσυ, αποΚ":')ύν την ελληνική ιθαγένεια σύμφωνα με τις

προισχύουσες διατάξεις του ν. 2130/1993.
10. Για τα τέκνα των ουογενών οι οποίοι έχουν τΊδη α

ποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια, κατά την έναρξη εφαρ

μογής του παρόντος διαπιστώνεται η ελληνική ιθαγένεια

με ποάξη του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας ύστερα α·

πο αίτηση τους και εφόσον είναι ανήλικα ύστερα από αί

τηση του ασKOύVΤOς τη γονικη μέριμνα, σύμφωνα με τις

διατάξεις του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας και εγγράφο

VΤαι στα Μητρώα αρρένων και τα δημοτολόγια του δήμου

ή κοινότητας στα οποία είναι εγγεγραμμένοι οι γονείς

τους.

Για όσους από τους ανωτερω, από τον έλεγχο των στοι

χείων προκύmει ότι δεν αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια

από τη γέwηοή τους βάσει των διατάξεων του Κώδικα της

Ελληνικής Ιθαγένειας, μπορούν να την αποκΠ;σουν κατά

τα οριζόμενα στις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

11. Ομογενείς. για τους οποίους η κτήση της ελληνικής

ιθαγένειας συνεπάγεται. κοτά τις διοτάξεις του εσωτερι

κού δικαίου της χώρας προέλευσής τους, την οπώλεια

της ιθαγένειάς τους, μπορούν. εφόσον έχουν συμπληρώ

σει το 180 έτος της ηλικίας τους, '10 αποκτήσουν μετά ο

πό αίτησή τους είτε την ελληνική ιθαγένεια, κατά τα ανω

τέρω, είτε Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας με την προσκόμιση

των δικαΙΟλογητικών της παραγράφου 3 του παρόντος

άρθρου, ύστερα από ειδικώς αιτιολογημένη γνώμη της

Προξενικής Αρχήςτουτόπου διαμονής τους, η οποία δια

τυπώνεται κατά τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3του
παρόντος άρθρου και απόφαση του Υπουργού Δημόσιας

Τάξης, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία της παραγάφου

4, αν αυτοί κατοικούν σε χώρες της πρώην Ε,Σ.Σ.Δ, ή εάν

διαμένουν στην ελληνική επικράτεια κατά την ίδια διαδι

κασία της παραγράφου 4του παρόντος άρθρου χωρίς '10

απαιτείται η γνώμη της Προξενικής Αρχής. Η απόφαση

κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο μέσα σε εξήντα (60) η_

μέρες από την έκδοσή της. Με κοινή απόφαση των

Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέ·

ντρωσης, Εξωτερικών, Δημόσιας Τάξης και Εργασίας και

Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθορίζεται το περιεχόμενο του

Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας και οι λεmομέρειες για τη

διαδικασία χορήγησής του, Επίσης, το Ειδικό Δελτίο Ταυ·

τότητας μπορεί να παρέχεται κατά τα ως άνω στους ομο

γενείς μέχρι την έκδοση της αποφάσεως του Γενικού

Γραμματέα της Περιφέρειας για τη χορήγηση της ελληνι

κής ιθαγένειας, καθώς και σε εκείνους που δεν επιθυμούν

την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, εφόσον τηρη

θούν οι διαδικασίες των παραγράφων 2. 3 και 4 του πα

ρόντος άρθρου. εάν αυτοί κατοικούν σε χώρα της πρώην

Ε.ΣΣΔ, ή της παραγράφου 4, εάν διαμένουν στην ελλη

νική επικράτεια χωρίς να απαιτείται η γνώμη της Προξενι

κής Αρχής.

Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας δύναται να χορηγείται και σε

ομογενείς που διαμένουν σε άλλες χώρες, Με κοινή από·

φαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης

και AΠOKέVΤρωσης, Εξωτερικών και Δημόσιας Τάξης κα·

θορίζεται η διαδικασία και οι προϋποθέσεις χορήγησης

του δελτίου αυτού.

12. ΤΟ Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας επέχα θέση άδειας πα·

ραμονής και εργασίας του ομογενούς στην ελληνική επι

κράτεια.

13. Το Ειδικό Δελτίο Ταυτότ/τας τ/ς r:αραγρά\?ου 11
του παρόντος άρθρου χορηγείται με σχετική διαπιστωτι

κή πράξη του γπουργού Δημόσιας Τάξης και στα ανήλικα

τέκνα των ομογενών.

1<,. Οι αλλογενείς σύζυγοι ομογενών. στους οποίους

χορηγήθηκε κατά την παράγραφο 11 του παρόντος άρ·

θρου το Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας, αποκτούν αυτοδlκαΙ

ως άδεια παραμονής και εργ(lσίας για οσο χρονικό διά

CΤΗμα διατηρείται ο γάμος με τον ή την ομογενη ή εχουν

αποκτησει τέκνα.

15, Οι διατάξεις των κεφαλαίων Γ. Δ' και Ε" κατωτέρω ε·

φαρμόζονται rπoυς ομογενείς που έχουν εγκατασταθεί

στην ελληνική εmκράτεια μέχρι την 31. 12, 1999 και απο

κτούν την ελληνική ιθαγένεια ή στους οποίους χορηγείται

Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας, Σε όσους δεν κατοικούν στην

ελληνικη επικράτεια εχουν εφαρμογη οι διατάξεις του κε

φαλαίου Ε".

16. Οι επηροπές της παραγράφου 4 του παρόντος άρ

θρου δύνανται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών,

Δημόσιας Διοίκησης και AΠOKέVΤρωσης, να προβοΙνουν

σε επανέλεγχο των στοιχείων βάσει των οποίων χορηγή·

θηκε η ελληνική ιθαγένειο ήτο Ειδικό Δελτίο Ταυτότ/τας,

σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του ν.

2130/1993 και του παρόντοςνόμου.

17. Για τα ζητήματα που δεν ρυθμίζονται με το άρθρο

αυτό ισχύουν συμπληρωματικώς οι διατάξεις του Κώδικα

Ελληνικής lθαγένεως, που κυρώθηκε με το ν.δ.

3370/1955, όπως ισχύει

18. Οι αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Περιφέ·

ρειας για τ/ χορήγηση της ελληνικης ιθαγένειας του πα

ρόντος άρθρου παραγουν αποτελέσματα μετά την

1.4.2000.
19. Οι διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του ν. 2130/1993

(ΦΕΚ 62 Α) καταργούνται
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Άρθρο 2

1. Το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και

Αποκέντρωσης είναι αρμόδιο για την υλοποίηση, την επο

mεία και τον έλεΥχΟ της εφαρμογής της κυβερνητικής

πολιτικής σχετικά με την υποδοχή, φιλοξενΙα, αρωγή, ο·

μαλή προσαρμογή και κοινωνική ένταξη των noλlWO

στούντων ομογενών. Στα πλαίσια των ανωτέρω αρμοδιο

τήτων ταυ το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκη

σης και Αποκέντρωσης, ιδίως:

α) Οργανώνει και σχεδιάζει την υποδοχή των νεοαφι

κνούμενων πaλΙν/oστOίίντων με στόχο την αντιμετώπιση

των άμεσων υλικών και κοινωνικών αναγκών τους, με τη

δημιουργία κέντρων φιλοξενίας και οικισμών υποδοχής.

β) Λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για τη δημιουργία μό·

νιμης στέγασης και εγκατάστασης των παλιννοστοίιντων

σε συνδυασμό με τη δημιουργία συνθηκών επαγγελματι

κής τους αποκατάσταοης.

γ) Μεριμνά, σε συνεργασία με το Υπαυργεία Εθνικής

Παιδείας και Θρησκευμάτων, για την εκμάθηση από πα

λιννοστούντες της ελληνικής γλώσσας και για την προε·

τοιμασία και ένταξη των παιδιών στο ελληνικό εκπαιδεuτι

κόσύστημα.

δ) Μεριμνά, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας

και Κοινωνικών Aσφαλtσεων, για την επαγγελμαηκή επα

νεκπαίδευση και επαγγελμαηκή αποκατάσταση των πα

λιννοστοίιντων ομογενών.

ε) Λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την ευαισθητοποί

ηση της κοινής γνώμης και των διαφόρων φορέων, σε θέ

ματα που αφoρoιJν τους παλιννοστούντες και δημιουρ

γούν ης κατάλληλες ΣUνθήKες υποδοχής και ομαλής έ

νταξής τους στην ελληνική κοινωνία.

2. Μεαποφάσειςτου γπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας

Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του κατά περίπτωση ορ·

μόδιου Υπουργού καθορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία

οργάνωσης και ίδρυσης κέντρων φιλοξενίας και οικισμών

υποδοχής, καθώς και κάθε άλλη λεmομέρεια απαραίτη

τη για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της παραγράφου 1.
3. Με αποφάQειςτου Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας

Διοίκησης και Αποκέντρωσης καιτου κατά περίmωση αρ

μόδιου Υπουργού, η άσκηση αρμοδιοτήτων της παρα

γράφου 1μπορεί να μεταβιβάζεται στο Γενικό Γραμματέα

της οικείας Περιφέρειας ή αΤΘυς οργανισμούς τοπικής

αUΤOδΙOίKησης α' και β' βαθμίδας.

ΚΕΦΜΑlοr

ΣΤΕΓΑΠΙΚΗ ΑΠΟI<ΑΤΑΠΑΣΗ

Άρθρο 3

1. Στο πλαίσιο του προγράμματος ιδιοκατοίκησης των

ομογενών. η Πολιτεία μεριμνά για τη δωρεάν παροχή οι

κοπέδων, όπου αυτό είναι δυνατόν, την ατελή έκδοση οι

κοδομικής άδειας και τη χορήγηση δανείων και επιδοτή·

σεων.

2. Η στεγαστική αποκατάσταση των ομογενών που προ

έρχονται από χώρες της τέως Σσβιετικής Ένωσης πραγ

ματοποιείται με:

α) Την επιδοτούμενη ιδιοκατc:'κηση μέσω της ενίσχυ

σης για την κατασκευή ήτη βελτιωση υπάρχσυσας κατοι

Ι
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κίας, της αγοράς διαμερίσματος από την ελεύθερη αγο

ρά ήτης παροχής έτοιμης κατοικίας από το Δημόσιο ή όλ

λοφορέα.

β) Την επιδοτούμενη ενοικίαση μέσω της επιδότησης

του ενοικίου στην ελεύθερη αγορά ή μέσω της κάλυψης

της στεγαστικής ανάγκης με εν(,!κιαζόμενες κατοικίες. Οι

ομογενείς που είναι δικαιούχοι του Οργανισμού Εργατι

κής Κατοικίας (Ο.ΕΚ) εντάσσονται οτο πρόγραμμα επι·

δότησης ενοικίου του Οργανισμού με μειωμένες ασφαλι·

στικέςπροΟποθέσεις, οι οποίες καθορίζονται μεαπόφαση

του γπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων με

τά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.ΕΚ

3. Οι προΟποθέσεις και τα κριτήρια των πάσης φύσεως

ενισχύσεων, το ύψος των δανείων. των επιδοτήσεων, των

δωρεάν επιχορηγήσεων και των λοιπών απαλλαγών για

την ενοικίαση, κατασκευή ή αγορά κατοικίας καθορίζο

νται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δη

μόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωαης, Εθνικής Οικονο

μίας και Οικονομικών, κλιμακώνονται δε ανάλογα με τη

Ζώνη του άρθρου 4 ncu βρίσκεται η κατοικία. Το Δημόσιο

παρέχει εγγύηση αποπληρωμής των δανείων, σύμφωνα

με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις.

4. Με αποφάσεις του Υπουργοίι Εργασίας και Κοινωνι

κών Aσφαλtσεων και των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας

και Οικονομικών, όπου προβλέπεται, μετά από γνώμη του

Δ.Σ. του Ο.ΕΚ, θα καθορίζονται οι ανωτέρω παροχές

στεγαστικής συνδρομής του Ο.Ε.Κ και θα κλιμακώνονται

ανάλογα με τις ζώνες που βρίσKCΤαι η κατοικία, όπως αυ·

τές προσδιορίζονται στο άρθρο 4.
5. Για τη στέγαση ομογενών δικαιούχων του Ο.Ε.Κ σε

εργατικές κατοικίες ή διαμερίσματα είναι δυνατόν να ι

σχύουν μειωμένες ασφαλιστικές προΟποθέσεις, οι οποί·

ες προβλέπονται στον Κανονισμό του ο.ΕΚ ..Περί προϋ
ποθέσεων παροχής κατοικίας και δανείων υπό του

ο.εκ-.

6. Το εδάφιο (α) της παραγράφου7του άρθρου4 του ν.

2556/1997τροποποιείται ως εξής:

..Το ποσοστό με!ωσης των σuvrελεστών λόγω προσω

πικής απασχόλησης του ομογενούς ορίζεται στο 50%. Η
ισχύς της διάταξης εκτείνεται μέχρι την 31. 12.2004."

7. ΟΙ ομογενείς, εις βάρος των οποίων έχουν εκδοθεί

πρωτόκολλα κατεδάφισης των κατοικιών τους, έχουν α

πόλυτη προτεραιότητα για τη ατεγαστική τους αποκατά

σταση.

Άρθρο 4
Ζώνες εγκατάστασης

1. Για το σκοπό της ορθολογικής εγκατάστασης των ο·

μογενών στις διάφορες περιοχές της επικράτειας, ηχώ·

ραδιαιρείται στις εξής τέσσερις (4) Ζώνες (Α, 8, Γ, Δ), α

νάλογα με τα δημογραφικά, οικονομικά και κοινωνικά χα

ρακτηριστικάτων εν λόγω περιοχών:

Ζώνη Α: Ανατολική Μακεδονία. Θράκη και νησιάτου

Βορείου Αιγαίου.

Ζώνη 8: ΠαραμεθόριοιΝομοί Κεντρικήςκαι Δυτικής

Μακεδονίαςκαι Ηπείρου.

Ζώνη Γ: Λοιπή Ελλάδα, εκτάς από τα Πολεοδομικά

ΣυγκροτήματαΑΘήνας, Ηρακλείου,

Θεσσαλονίκης,Πστρώνκαι πειραιά.

Ζώνη Δ: ΠολεοδομικάΣυγκροτήματαΑθήνας,

Ηρακλείου,Θεσσαλονίκης,Πατρώνκαι

Πειροιά.
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2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών. Δη

μόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονο

μίας και Αιγαίου επιτρέπεται η ένταξη στη Ζώνη Α και άλ

λων νησιών του Αιγαίου με βάση δημογραφικά, οικονομι

κά κοι ανamuξιaκά κριτήρια.

Άρθρο 5
Διάθεση εκτάσεων - παραχώρηση οικοπέδων

1. Στο πλαίσιο του προγράμματος παραχώρησης ΟΙΚΟ·

πέδων στους ομογενείς διατίθεντοι εκτάσεις του Δημοσί·

ου και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.ΤΑ),

κατά τα προβλεπόμενα από τον Κώδικα Δήμων και Κοινο·

τήτων, με απόφαση των κατά περίπτωση αρμόδιων

Υπουργών και κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξε

ων του ν. 400/1976.
2. Η παραχώρηση των σικσπεδικών εκτάσεων ίιστερα α

πό τη ρυμοτόμησή τους κατά το άρθρο 6 του παρόντος

και την εφαρμογή του σχεδίου πραγματοποιείται από τον

Γενικό Γραμματέα της οικείας περιφέρειας. Με κοινή α

πόφαση των γπουργών Εσωτερικών. Δημόσιας Διοίκη

σης κOt Αποκέντρωσης, Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας,

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Γε

ωργίας καθορίζονται η διαδικασία και τα κριτήρια για την

παραχώρηση στους ομογενείς από την τέως Ε.Σ.Σ.Δ. οι

κοπεδικών εκτάσεων που ανήκουν στο Δημόσιο ή άλλα

ΝΠΔ.Δ..
3, Με κοινή απόφαση των γπουργών Εσωτερικών, Δη

μόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών, Περι

βάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και του κα

τά περίmωση αρμόδιου γπουργού δύνανται να καθορί

ζονται οι περιοχές στις κατά το άρθρο 4 του παρόντος

Ζώνες, στις οποίες παραχωρούνται οικοπεδικές εκτάσεις

του Δημοσίου ή των Ο,Τ.Α. στους ομογενείς, καθώς 0\ ό
ροι και οι προϋποθέσεις και κάθε αναγκαία λείπομέρεια

για την παραχώρηση των εκτάσεων αυτών.

4. Σε περίπτωση ρυμοτομικού σχεδίου αγροτικού οικι

σμού του άρθρου 38 του ν.1337/1983 οι ομογενείς υπά

γονται στους δικαιούχους της παρ. 1α του άρθρου 1του
από 24.4.1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ239 Δ').'

Άρθρο 6
Πολεοδομικό Σχέδιο

1. Στο πλαίσιο της στεγαστικής αποκατάστασης των ο

μογενών, για την έγκριση νέων ρυμοτομικών σχεδίων και

την επέκταση υπαρχόντων ρυμοτομικών σχεδίων, καθώς

και τον καθορισμό των χΡήσεωνγης, των όρων και των πε

ριορισμών δόμησης, 'εφαρμόζονται οι διατάξεις ,του ν.
2508/1997, όπως ισχύουν,

2. Για την εκτέλεση επειγόντων στεγαστικών προγραμ

μάτων αποκατάστασης των ομογενών μπορεί, με απόφα

ση του Υπουργού Περιβάλλοντος, ΧωροταξΙας και Δημό

σιων Έργων, να εγκριθεί τοπικό ρυμοτομικό σχέδιο, στις

διατεθειμένες εκτάσεις, κατά την παράγραφο 1 του άρ

θρου 5 του παρόντος νόμου, καθώς και να ορίζοντOt οι

χρήσεις γης κot οι όροι και οι περιορισμοί δόμησης του

κατά τις γενικές διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος

<,Περί Σχεδίων Πόλεων κλπ." της 17.7/18.8. 1923.
3. Κατ' εξαίρεση της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν.

1512/1985 (ΦΕΚ 4 Α'). όπως ισχύει, είναι δυνατή η σύνδε

ση με τα δίKτuα κοινής ωφέλειας της κύριας κω μοναδι

κής κατοικίας ομογενών που έχει ανεγερθεί μέχρι τη δη

μοσίευση του παρόντος και βρίσκεται μέσα σε εγκεκριμέ

νο ρυμοτομικό σχέδιο.

Η σύνδεση του παραπάνω κτίσματος γίνεται αφού

προηγουμένως υποβληθούν στην αρμόδια πολεοδομική

υπηρεσία οι δηλώσεις και τα αναφερόμενα δικαιολογητι

κά των παραγράφων 4 κot 5 του άρθρου 15 του ν.

1337/1983. Για τη σύνδεση προσκομίζονταιστον αρμόδιο
φορέα κοινής ωφελείας τα δικαιολογητικά που προβλέ

πονται από την 38106/12.5.1989 (ΦΕΚ 360 Β') απόφαση

του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημό

σιων Έργων. Οι ομογενείς απαλλάσσονταιαπό την κατα

βολή της ειδικής εισφοράς που προσδιορίζεται από το

3.9.1983 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 393 Δ') "Προσδιορι

σμός της Ειδικής Εισφοράς Αυθαιρέτων και σχετικέςδια

δΙKασίες~. Τα ανωτέρω δεν εφαρμόζονταιγια τα κτίσμα

τα που υπάγονταιστις διατάξειςτων παραγράφων2 και 3
του άρθρου 15τουν.1337/1983.

Άρθρο 7
Άδεια κατασκευής κατοικιών

Η οικοδομική άδεια ανέγερσης κατοικίας των ομογενών

εκδίδεται από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία ατε

λώς. Η άδεtα αυτή αφορά στην κύρια και μοναδική κατοι

κία του ομογενή συνολικής επιφάνειας μέχρι 120 Τ.μ. που

ανεγείρετω σε οικόπεδο ιδιόκτητο ή παραχωρούμενο κα

τά το άρθρο 5 του παρόντος.

Η παραπάνω άδεια μπορεί να εκδοθεί βάσει ολοκληρω·

μένων μελετών δtαφόρων τύπων κατοικιών που παραχω

ρούνται από το γπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας

και Δημόσιων Έργων. Στην περίmωση αυτή η σύνταξη

του τοπογραφικού διαγράμματος και του δtαγράμματoς

κάλυψης, καθώς και η επίβλεψη της κατασκευής ανατίθε

ται σε μηχανικούς της οικείας νομαρχιακής αυτοδιοίκη

σηςή της περιφέρειας που ορίζοντω από το νομάρχη ή το

Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, αντίστοιχα. Η σύντα

ξη των πιο πάνω διαγραμμάτων και η επίβλεψη της κατα

σκευής μπορεί να γίνει και από ιδιώτη τεχνικό.

ΚΕΦΑι\Α,IΟ Δ'

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤιΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Άρθρο 8
Αγροτική αποκατάσταση

1. Οι διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 994/1979, όπως
τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις

του άρθρου 14 του ν,1021/1980, σε συνδυασμό με την υπ'

αριθμ. 37/18/30.7.1980 απόφασητων Υπουργών Συντονι

σμού, Εξωτερικών, Γεωργίας και Κοινωνικών Υπηρεσιών

επεκτείνονται και στους ομογενείς από τις χώρες της τέ·

ως Σοβιετικής Ένωσης, προκειμένουνα καταστεί δυνατή

η γεωργική και κτηνοτροφικήαποκατάστασήτους.

2. Με τη δημιουργία αγροτικής εκμετάλλευσης οι ομο

γενείς, εφόσον στο πρόσωπο τους συντρέχουν και οι λοι

πές προϋποθέσεις, μπορεί να τύχουν των ωφελημάτων

που απορρέουν από την εφαρμογή της εθνικής και κοινο

τικής νομοθεσίας.

3. Για την πληρέστερη αγροτική αποκατάσταση των ο

μογενών ενθαρρύνεται η συμμετοχή τους στους υφιστά

μενους αγροτικούς συνεταιρισμούς και ομάδες παραγω-

γών. .

Άρθρο 9
Απασχόληση στο δημόσιο τομέα

1. Οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 14 του ν.

2190/1994 εφαρμόζονται και για την πρόσληψη σε θέσεις
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ι

-

φορέων του δημόσιου τομέα του συνόλου των ομογενών

που έχουν αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια, σύμφωνα

με τις διατάξεις του παρόντος, εφόσον οι θέσεις αυτές

προκηρύσσονται σε μία από τις δύο πρώτες Ζώνες του

άρθρου 4 του νόμου αυτού.

2. Επιτρέπεται κατ' εξαίρεση, πέραν του εκάστοτε προ

κηρυσσόμενοu αριθμού θέσεων γιο εθελοντές· εθελό

ντριες πενταετούς υπηρεσίας (Ε.Π.Υ.), η προκήρυξη θέ·

σεων ποσοστού καθοριζομένου σε τρίο έως πέντε τις ε·

κατά (3%-5%), ενιαίως για ομογενείς, που προέρχονται

από χώρες της τέως Σοβιετικής Ένωσης. Τα όρθρο 7 και

22 του ν. 1513/1985 (ΦΕΚ 12 Α') εφαρμόζονται αναλογικά

και για τους παραπάνω ομογενείς υποψηφίους Ε.Π.ν .. Με
απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας καθορίζεται το

ποσοστό κόλυψης των ανωτέρω θέσεων από τους ομογε

νείς. Σε περίmωση ενδεχόμενων κενών θέσεων για συ·

μπλήρωση του υπόψη καθοριζόμενου ποσοστού, αuτές

πληρούνται από τους υποψήφιους επιλαχόντες - επιλα

χούσες Ε.Π.Υ. των γενικών προκηρυσσόμενων θέσεων.

3. Σε περίπτωση δημιουργίας τμημάτων διδασκαλίας,

στην πρωτοβάθμια και δεUΤεΡOβάθμια εκπαίδευση της η.

μεδαπής, της γλώσσας κο! του πολιησμού της χώρας

προέλευσης πέραν του αναλυτικού προγράμματος μέχρι

και τέσσερις ώρες την εβδομάδα, προσλαμβάνονται κατά

προτεραιότητα, ως ωρομίσθιοι ομογενείς εκπαιδευτικοί

από την αντίστοιχη χώρα προέλ,:υσης. Με απόφαση του

Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορί

ζονται οι αναγκαίες λεmομέρειες εφαρμογής.

Άρθρο 10
Επαγγελματική κατάρτιση

Για τη διευκόλυνση εξεύρεσης εργασίας, οι ομογενείς

από ης χώρες της τέως Σοβιετικής Ένωσης, εντάσσονται

σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, τα οποία

προκηρύσσονται από τα αρμόδια γπουΡΥεία και τους ορ

γανισμούς τοπικής αUΤOδΙOίKησης (αΤ.Α.) και υλοποιού

νται από Πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρ

τισης. Με κοινή κατ' έτος απόφαση των ΥπουΡΥών Εσω

τερικών. Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,

Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Εθνικής Πατδειας

και Θρησκευμάτων, Γεωργίας, Μακεδονίας - Θράκης και

Αιγαίου καθορίζονται τα ποσά, ο τρόπος και οι αναγκαίες

λεπτομέρειες εφαρμογής των προβλέψεων του παρό

ντος άρθρου.

ΚΕΦΜΑΙΟΕ'

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Άρθρο 11

1. Στο πλαίσιο των προγραμμάτων ένταξης των ομογε

νών υλοποιούνται δράσεις για τον πολιησμό. την καλλιτε

χνική δημιουργία και την προβολή της, τόσο σε κεντρικό

όσο και σε περιφερειακό επίπεδο. Με κοινή απόφαση των

Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέ

ντρωσης, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Πολι

τισμού, η οποία εκδίδεται κατ' έτος καθορίζονται το πε

ριεχόμενο, ο τρόπος υλοποίησης και οι ειδικότερες λε

πτομέρειες των ανωτέρω δράσεων.

2. Για την πληρέστερη ένταξη των ομογενών από τις χώ

ρες της τέως Σοβιετικής Ένωσης και τ/ν ενσωμάτωσή

τους στο κοινωνικό σύνολο καταρτίζονται ειδικά πρόσθε

τα εθνικά προγράμματα εκμάθησης της νεοελληνικής

γλώσσας, διάρκειας τoυλάxισroν έξι (6) μηνών. Τα προ-
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γράμματααυτά καταρτίζονταιαπό φορείςτου Δημοσίου

πουπαρέχουνεκπαίδευσηκαι περιλαμβάνουν,εκτόςαπό

τη συστηματικήδιδασκαλίατ/ς νεοελληνικήςγλώσσας,

στοιχεία εργασιακής και ασφαλιστικήςνομοθεσίας, λει

τουργίαςθεσμώνκ.ά..

ΚΕΦΜΑΙΟΣΤ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ - ΕΠΟΠΤΕΙΑ

Άρθρο 12

1. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας

Διοίκησης και Αποκέντρωσης μπορεί να συγκροτείται στο

γπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέ

ντρωσης Ειδική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από δημο

σίους υπαλλήλους, εκπροσώπους φορέων και ειδικούς ε

πιστήμονες και έχει ως έργο την εποπτεία, τον έλεγχο και

το συντονισμό των δράσεων που αναλαμβάνονται για την

ένταξη των πaλ!ννoστoύντων στην ελληνική κοινωνία. Με

απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκη·

σης και Αποκέντρωσης καθορίζεται το ειδικότερο έργο

τ/ς Επιτροπής. ο τρόπος λειτουργίας της και κάθε σχετι

κή λεmομέρεια εφαρμογής της παρούσας παραγράφου.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας

Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών καθορίζε

ταιαμοιβή των μελών της Επιτροπής κατά ης κείμενες δια

τάξεις. Ο συντονισμός των δράσεων και προγραμμάτων

για την αποκατάσταση των ομογενών από την τέως Σοβιε

τική Ένωση ασκείται από τους Υπουργούς Μακεδονίας 
Θράκης και Αιγαίου για δράσεις και προγράμματα που υ

λοποιούνται εντός της περιοχής αρμοδιότητάς τους.

2. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Δημόσιας

Διοίκησης και Αποκέντρωσης συστήνονται στην έδρα των

νομών που περιλαμβάνονται στις τρεις πρώτες Ζώνεςτου

Άρθρου 4 του παρόντος νόμου Ειδικά Συντονιστικά

Όργανα για τον τοπικό συντονισμό τ/ς εφαρμογής των

ανωτέρω διατάξεων. Την εποπτεία των Οργάνων αυτών έ

χει ο Υπουργός Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και

Αποκέντρωσης.

3. Το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και

Αποκέντρωσης, από κοινού με το Υπουργείο Εξωτερικών.

καταρτίζει και υποβάλλει κατ' έτος στη Βουλή των Ελλή

νων, μέσω της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Απόδημου

Ελληνισμού της Βουλής των Ελλήνων. Ειδική Έκθεση για

την πορεία υλοποίησης των προβλέψεων του παρόντος

νόμου.

ΚΕΦΑΜΙΟΖ'

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 13

1. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται και

σης περιmώσεις των ομογενών από την τέως Σοβιετική

Ένωση που απέκτησαν τ/ν ελληνική ιθαγένεια μέχρι την

έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και κατοικούν ή δια

μένουν στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας, ε

φόσον εγκατασταθούν μόνιμα στην Ελλάδα. Οι όροι και

οι πρoιJπoθέσεις καθορίζονται με απόφαση του Υπουρ

Υού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρω-

σης. ~

2. Οι αποφόσεις των κλιμακίων 'του γπουργείου Εξωτε·

ρικών για τη χορήγηση «πaλ!ννόσyησης" στους ομογε

νείς από την τέως Σοβιετική 'Ενωση, με τις οποίες χορη·

γήθηκε, μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.
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'YΦΊTloγpΓO! ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Γ. ΝΙΩΤΗΣ

Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2000

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΠΑΝηΝΟΣ ΠΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΙ

OIΊTlOγpΓOΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΙΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΙ ΕΘΝΙΚΗ! ΑΜΥΝΑΣ

Β. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Α, ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

Παραγγέλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφη

μερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου

του Κρότους.

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ.Σ

ΚΑιθΡΗΙΚΕΥΜΑΤΩΝ

Γ.ΑΡΣΕΝΗΣ

ANAIlΛ. ΊTloypΓOΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Χ. ροκοφγλ/ΟΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ OIΚONOMIA!

ΚΑΙΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝlογ

ΕΡΓΑΣIΑΣΚΑI

κσlΝι)ΝIΚΩΝΑΣΦλ/IΣΕΩΝ

Μ. ΠΑΠΑϊΩΑΝΝογ

noΛΠΙ!ΜΟΥ

Ε. ΠΑΠΑΖΩΗ

ΜΑΚ.ΕΔΟΝΙΑ! - ΘΡΑΙ<ΗΣ

Ι. ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ

ΓΕΩΡΠΑ!

Γ. ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ

yrEIA! ΚΑι nPONOIA!

Λ. ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ

ΑιΓΑIΟΥ

Σ.ΜΠΕΝΟΣ

Δi1MOΣlAΣTAΞHΣ

Μ. ΧΡΥΙοχοϊΔΗΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕογ

ΠE~BAMONTO!.ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ!

ΚΑι ΔΗΜΟ!ΙΩΝΕΡΓΩΝ

Κ.ΛΑΛΙΩΤΗΣ

"παλιννόστηση"στους ανωτέρω ομογενείς θεωρούνται

νόμιμες.

Άρθρο 14

ΟΙ διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν.

1104/1980, όπως ανrtKOταστάθηKOνμε το όρθρο87του

ν. 189211990, εφαρμόζονται αναλόγως προκειμένου να

διατεΘούν δημόσιοι υπάλληλοι και υπάλληλοι φορέων

του δημόσιου τομέα ως εθνικοί εμπεφογνώμονες σε u
πηρεσίεςχωρών της Κεντρικής ΚΟΙ Ανατολικής Ευρώπης,

υποψήφιωνγια ένταξη στην Ευρωπαίκή Ένωση, στα πλαί

σια προγραμμόtων που υλoπoιoύvται από αυτήν ή τα

Κράτη· Μέλη. Η διάθεση γίνεται με κοινή απόφαση των

Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας ΔΙοίκησης και Μοκέ

ντρωσης και του οικείου Υπουργού. Η ισχύς της παρού

σας ρύθμισης αρχίζει από την 1η Νοεμβρίου 1999.

Άρθρο 15

1. Το τελεuταίo εδάφιο της παραγράφου 4 του όρθρου

2τουν. 2667/1998 (ΦΕΚ 281 Α) avnKaeicrroτal, αφότου ί

σχυσε, ως εξής:

"Ως Πρόεδρος και Avτιπρόεδρoι μπορεί να εκλεγούν

μέλη που προέρχονται από τις κατηγορίες των εδαφίων

αΌ β', γ', ε', ι' και ιβ' της παραγράφου 1του παρόντος άρ

θρου,..
2, Η παράγραφος 6 του άρθρου 2 του ν. 2667/1998 α

VΤΙKαθίσταται, αφότου ίσχυσε, ως εξής:

,,6. Η Επιτροπή θεωρείται ότι έχει νόμιμα συγκροτηθεί ε

φόσον έχουν ορισθεί δύο από τα μέλη του εδαφίου γ' και

τα μέλη των εδαφίων α', ε', (και ια' της παραγράφου 1του
παρόντος όρθρου.»

Ι

Άρθρο 16
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευ

σή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. εκτός αν ορί

ζεται διαφορετικά οε επιί μέρους διατάξεις του.

Θεωρήθηκε και τέΘηκε η ΜεΥάλη ΣφραΥι'δα του Κράτους

.ΑΘήνα, 15 Φεβροuαρίοu 2000

ο επι ΤΗΣ ΔIΚΑιΟΣΥΝΗ! ΥΓΊΟΥΡΓΟ!

Ε. ΓιΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ


