
Επι- της προτάσεως νόμου «περί έπεκτάσεως τής απαλλαγής 
εκ τής καταβολής φόρου μεταβιβάσεως ακινήτου επί των 
γενομενων αγορών κατοικιών υπό εργατοϋπαλλήλων διά 
δανειοδοτήσεως υπό τοϋ οργανισμού εργατικής κατοικίας 
(Ο.Ε.Κ.)». ·

Π ρός τή-* Βουλήν τών 'Ελλήνων

Κατά τάς διατάξεις : 1) τοϋ Α.Ν. 1667/1951 (άρθρον 6 
παρ. 9) «περί λαϊκής κατοικίας», κυρωΟέντος διά τοϋ Ν. 
2063/1952, 2) τοϋ Λ.Λ. 2963/1954 (άρθρον 17) καί 3) τοϋ 
Λ.Λ. 3090/1954 (άρθρον 4 παρ. 5) προεβλέπετο ή άπ αλλαγή 
τοϋ φόρου μεταβιβάσεως τοϋ άποκτωμένου ακινήτου (κατοι
κίας) ΰπό τοϋ δικαιούχου δανείου στεγάσεως εργατοϋπαλλή
λου έκ τοϋ ’Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας μέχρι τοϋ 
ύψους τοϋ χορηγηθέντος δανείου, άνερχομένου τήν εποχήν 
εκείνην εις 60.000 δραχμάς κατ’ άνώτατον οριον.

Έν συνεχεία κατ’ έφαρμογήν τών διατάξεων τοϋ Ν Α. 
1138/1972 «περί Αναπροσαρμογής καί βελτιώσεως τών 
Στεγαστικών προγραμμάτων τοϋ 'Υπουργείου Κοιν. 'Υπη
ρεσιών καί τοϋ Όργανισμοΰ ’Εργατικής Κατοικίας» καί 
συμφώνως προς τάς διατάξεις τοϋ Ν.Δ. 1276/1972 (άρθρον 
2) «περί φορολογικών διευκολύνσεων τών κατά το Ν.Δ. 1138/ 
72 δικαιούχων στεγάσεως» ώρίσθη όπως ό όφειλόμένος φό
ρος μεταβιβάσεως επί περιπτώσεων' άποκτήσέως στέγης" 
ΰπό δικαιούχων εργατοϋπαλλήλων, διά δανειοδοτήσεως έκ τοϋ 
Όργανισμοΰ Εργατικής κατοικίας, καταβληθή εις 36 ΐσας 
μηνιαίας δόσεις, προδήλως άναφερομένης τής διατάξεως 
εις τόν δφειλόμενον φόρον διά την άξίαν τοϋ άγορασθέντος 
άκινήτου, την ύπερβαίνουσαν τό ύψος τοϋ ληφθέντος στε- 
γαστικοϋ δανείου.^ ■

Έν τούτοις, έκτοτε, δηλονότι άπό τής ισχύος τοϋ Ν.Δ.
1276/72/24.11.1972 έν τή-πράξει ύπεβλήθησαν εις φόρον με- 
ταβιβάσεως αί γενόμεναι άγοραί διά δανείων στεγάσεως ΰπό 
δικαιούχων εργατοϋπαλλήλων καί διά τό ποσΰν τοϋ χορηγη
θέντος δανείου, λογισθέντος ότι έκ τής θεσπισθείσης διευκο- 
λύνσεως συνάγεται άρσις τής ίσχυούσης έως τότε άπαλλαγής.

Περαιτέρω διά τοϋ Ν. 149/1975 (άρθρον 4) «περί τρο- 
' ποποιήσεΐυς καί συμπλήρώσεως διατάξεων τινων άφορωσών 
εις τόν Αυτόνομον ’Οργανισμόν ’Εργατικής Κατοικίας 
(Ο.Ε.Κ.)», έθεσπίσθη ότι άπό 1 ’Ιανουάριου 1975 μέχρι 31 
Δεκεμβρίου 1976 πάσα μεταβίβασις ακινήτου,' καθ’-ήν δ 
αγοραστής τυγχάνει πρόσωπον δανειοδοτηθέν παρά τοϋ 
Ο.Ε.Κ. άπαλλάσσεται τοϋ φόρου μεταβιβάσεως καί τών 

,συμπαρομαρτούντων τοιούτων, κατόπιν δε τοϋ Ν. 231/1975 
(άρθρον 9) «περί άντικαταστάσεως τροποποιήσεώς καί 

'συμπλήρώσεως φορολογικών τινων διατάξεων», ή απαλλαγή 
τών δανειοδοτηθέντων έργάτοϋπαλλ,ήλων έξικνεϊται μέχρι 
τοϋ ποσοϋ τών 600.000 δραχμών.

Συγκεκριμένους τό άρθρον 4 τοϋ Ν. 149/1975 έχει ώς εξής :
«’Απαλλαγή έκ τοϋ φόρου μεταβιβάσεως άκινήτων κ’τωμέ- · 

νων διά δανειοδοτήσεως’ύπό Ο.Ε.Κ. Άρθρον 4.-1. Άπό τής 
. ίης ’Ιανουάριου 1975 μέχρι 31ης Δεκεμβρίου 1976 πάσα 
μεταβίβασις άκινήτου έν ή άγοραστής τυγχάνει πρόσωπον 
δανειοδοτηθέν παρά τοϋ Ο.Ε.Κ. κατά τάς διατάξεις τοϋ Ν. 
•Δ/τος 1138/1972 «περί άναπροσαρμογής καί βελτιώσεως τών 
Στεγαστικών προγραμμάτων τοϋ ‘Υπουργείου Κοινονικών 
'Υπηρεσιών καί τοϋ Όργανισμοΰ ’Εργατικής κατοικίας» 
άπαλλάσσεται τοϋ φόρου μεταβιβάσεως άκινήτων, τοϋ βαρύ- 
νοντος τόν αγρότην, καθ’, ô μέτρον, όρους καί λοιπός προϋπο
θέσεις άπαλλάσσονται οί πολιτικοί υπάλληλο»).'

Κ'Η άνωτέρω διάταξις έφαρμόζεται καί όσον άφορα εις τόν 
φόρον μεταβιβάσεως τόν βαρύνοντα τόν πωλητήν, είς άς περι- 
7ττώσεις δ άγοραστής αναλαμβάνει τήν ύποχρέωσιν καταβο
λής τών βάσει τών κειμένων διατάξεων βαρυνόΛων τόν πω
λητήν φόρων, υπό τήν άπαραΐτησον προϋπόθεσιν ÔTt γίνεται 
ρητή μνεία έν τή δηλώσει τοϋ φόρου μεταβιβάσεως καί έν τώ 
συμβολαίω περί τής άναλαμβανομένης ταύτης ύποχρεώ- 
σεως.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣ1Σ
λ'-.Ί.?.

'Η ιδιοτης τοϋ δανειοδοτηθέντος- άποδεικνύεται έκ τής 
δανειακής συμβάσεως.

2. Έπι τών κατά τό πχρόν άρθρον μεταβιβάσεων άκι- 
νήτων δεν έφαρμόζονται αί διατάξεις τοϋ Ν. Δ. 1276/1972/4 
περί φορολογικών διευκολύνσεων τών κατά τό Ν.Δ. 113S/ 
1972 «περί άναΔροσαρμογής καί βελτιώσεως τών στεγα
στικών προγραμμάτων τοϋ 'Υπουργείου Κοινωνικών 'Υπη
ρεσιών καί τοϋ ’Οργανισμού ’Εργατικής Κατοικίας», δικαιού
χων στεγάσεως.

3. Τυχόν καταβληθέντα ποσά φόρων διά μεταβιβάσεις
άκινήτων,έμπιπτούσας είς τάς διατάξεις τοϋ παρόντος άρθρου, 
έπιστρέφονται είς τόν καταβαλλόντα. Καί ,

Τό άρθρον 9 τοϋ Ν. 231/1975 ώς έπετάι : Άρθρον 9. Τα* 
δύο πρώτα έδάφια τής παραγράφου 1 τοϋ άρθρου 3 τοϋ Ν'·Δ. . 
3/83/1956/10 «περί τής στέγης τών δημοσίων πολιτικών' 
υπαλλήλων», ως ταϋτα έτροποποιήθησαν ΰπό τών διατάξεων 
τοϋ άρθρου 27 τοϋ Ν. Δ 4242/1962/11 «περί τροποποιήσεώς 
καί συμπλήρώσεως φορολογικών καί άλλων τινών διατάξεων», 
άντικαθίστανται ώς έξής :

«1. Ή άπόκτησις κατοικίας ΰπό τών ΰπό τοϋ άρθρου 2 
οριζόμενων ώς δικαιούχων στεγάσεως υπαλλήλων, δύναται 
νάγίνη, έν οίαδήποτε πόλει ή χωρίω τής ’Επικράτειας εΐτε δι’ 
άνεγέρσεως κατοικίας έπί οικοπέδου τοϋ υπαλλήλου ή τής 
συζύγου αύτοΰ, εΐτε δι’ άγοράς έτοιμου οικίας ή διαμερίσματος 
άξίας μέχρι ποσοϋ δραχμών έξακοσίων. χιλιάδων (600.000),. 
είτε δι’ άγοράς οικοπέδου έξίας μέχρι ποσοϋ διακοσίών χι
λιάδων, (200.000 ), τής τυχόν έπί πλέον τών ποσών τούτων 
άξίας ΰποκειμένης εις φόρον κατά τάς γενικάς διατάξεις τών 
φορολογιών μεταβιβάσεως ακινήτων καί χαρτοσήμου.j-

Τό ούτως άγοραζόμενον οίκόπεδον ή τό γήπεδον έφ’ ού 
ή άγοραζομένη οικία ή διαμέρισμα δέον άπαραιτήτως νά είναι 
άρτιον καί οικοδομήσιμου νά κεϊται έντός εγκεκριμένου ρυμο
τομικού σχεδίου τοϋ Δήμου ή τής Κοινότητος καί να μή ρύμο- 
τομήται, τούτων βεβαιουμένων ΰπό τών αρμοδίων Δημοσίων 

, 'Υπηρεσιών ή τοιούτων μή ύφισταμένων ΰπό τοϋ αρμοδίου) 
Δημάρχου ή Προέδρου τής Κοινότητος ΰπό ίδιαν τούτων 
ευθύνην». ' -, , , ,

, Κατά ταϋτα, αί γενόμεναι άγοραί άκινήτων πρΰς κατοι
κίαν ΰπό έργατοϋπαλλήλων μέχρι τής 23.11.1972 άπαλλάσ-, 
σονται τοϋ φόρου μεταβιβάσεως μέχρι τοϋ ύψους τοϋ χορη
γηθέντος'δανείου. ’Επίσης απαλλάσσονται τοϋ φόρου μεταβι- · 
βάσεως καί αί άγοραί άπό 1.1.1975 έως 21.12.1976 μέχρι 
ποσοϋ δραχμών 600.000, ένώ αί άγοραί άπό 24.11.72 εως 
31.12.1974 ύπόκείνται είς φορολογίαν μεταβιβάσεως δι’ . 
ολόκληρον τήν άξίαν τοϋ μεταβιβασθέντος άκινήτου συμπεΑ 
ριλαμβανομένου είς αυτήν καί τοϋ ποσοϋ τοϋ .χορηγηθέντος ' 
δανείου.-
. Είναι φανερόν έκ τών προεκτεθέντων ότι πρόκειται δΓ άδι
κον καί άνισον μεταχείρισιν πολιτών έν σχέσει μέ άλλους τής 
ίδιας με αυτούς κατηγορίας, τυχόντων αυτών καί εκείνων τοϋ 
ευεργετήματος τής δανειοδοτήσεως πρός άπόκτησιν στέγης.

Οί επιβαρυνόμενοι είναι άτομα μέ λίαν περιωρισμένας 
' οικονομικός ' δυνατότητας, ευρισκόμενοι νΰν είς άδυναμίαν 
νά άντατιεξέλθωσιν είς τήν καταβολήν τοϋ φόρου καί ύφιστα- 
μενοι πίεσιν καί σκληρόν μεταχείρισιν ΰπό τών έντεταλμένων 
τήν εΐσπραξιν τοϋ φόρου Ταμιών τοϋ Κράτους. Είς ώρισμένας 
περιπτώσεις έκινήθη ή διαδικασία προσωποκρατήσεως βιο-, 
παλαιστών προστατών οικογενειών καί είς άλλος κατασχεσις 
μέρους τών καταβαλλ.ομένων γλίσχρων συντάξεων είς τούς 
ύποχρέους. ■

Όθεν είναι κοινονικώς σκόπιμον καί ένδεδειγμένον όπως 
άνπμετωπισθή τό άνωτέρω σοβαρόν θέμα κατά τρόπον ενι- · 
αίαν ΐίκαιον καί έν —)εόματι γενικής ώς προς όλους τους δι
καιούχους ίανείου στεγάσεως εργατοϋπαλλήλους ευνοϊκής με-· 
ταχειρίσεως, ώς αί τελευταίοι τοϋ νομοϋέτου αντιλήψεις, σί- 
τινες ύλοποιή-5ησαν ϊιό τών προμντγτύεισών διατάξεων τού
Ν. 149/1975. ■ . ; ’·■.·. . ..

Πρός τούτο έχω τήν τιμήν νό προτείνω όπως είσαχθή πρός 
συζήτησιν καί ψήφισιν ΰπό τής Βουλής τό έν συνεχεία σχέδιον 
Νόμου, ήτοι :


