
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
Έχί τοΰ σχεδίου νόμου «χερί χρώσεως τής άχό 30 Δεχεμίρίου 

1080 Π βαξεως Νομο-3. Περιεχομένου «χερί χαρατάσεως 
μέχρι τέλους Δεχ«μίρίοο 1981 τής ισχύος των διατάξεων 
χερί έχιίολής αγορχνσμικοϋ ελέγχου έχί τών μίσΨωμάτω/ 
κατοικιών».

Προς την Βονλην τών 'Ελλήνων

Διά τής ύχό κύρωσιν Πράξεως Νομο-3. Περιεχομένου 
έλήφ-3η ύχό τής Κυίερνήσεως το μέτρον τής χαρατάσεως 
μέχρι τέλους Δεκεμβρίου 1981 τής ισχύος τής άτό 9 Αύ
γουστου 1978 όμοιας Πράξεως «χερί έχιίολής άγορανομι- 
χοϋ έλεγχον έχί τών μιτ-υωμάτων κατοικιών» ώς αΰτη τροχο- 
χοιη-δείσα έχνρώ-ύη δια τού ϋχ’ άρι-3. 833/1078 Νόμου.

Ή λήψ'.ς τοΰ χατά τα ά«ωτέρω μέτρου, έχ:ί-3η αχαραί- 
τητος λόγω τής διαχιστωόείσης έχτάχτου χαί χατετειγού- 
σης αν άγχη ς συνέχισε ως τού άγορανομιχοϋ ελέγχου δια τήν 
διαμό,ρφωσιν τοΰ ύψους τών μισύκομάτων καί έντεύύεν τής 
ρυύμίσεως μέχρι τέλους Δεχεμίρίου 1981 τών τιμών χρή- 
σεως στέγης διά κατοικίαν ή όχοία ά/αμφισβητήτως αποτε
λεί αγα-ϋόν χρώτης ανάγκης.

Διά τής εφαρμογής τών διατάξεων τοΰ Νόμου 833/1978 
έχετεύχ-ύη ή συγχράτησις τών τιμών τών μισ-δωματων εις 
λογιχά έχίχεδα, ώς έχίσης χαί ή όμαλοχοίησις τών μ:σ·3ω·
τμχών_σχέ·σεων. __ _ _/_____

Τά ανωτέρω ήγαγον τήν Κιίίέρνησιν εις τήν χαροτασ!·» 
τών διατάξεων τοΰ Νόμου 833/1978 διά τοΰ Νόμου 1059/ 
1980 χαί εις τήν έχ νέου χαράτασιν διά τής όπιό χύρωσ ·» 
Πράξεως Νομο-3. Περιεχομένου.

Παραλλήλους χαρεσχέ-υη χροσαύξησις χατά χοσοστό-» 
15%, άχό 1ης ’Ιανουάριου μέχρι 31 Δεχεμίρίου 1981 τ:ΰ 
χατχίαλλομένόυ τήν 31ην Δεχεμίρίου 1980 «-δεμιτοΰ μισθώ
ματος» ό>ς τούτο ϊιεμορφώ-3η χατά τάς διατάξεις τής άχό 
9 Αύγούστου 1978 Πράξεως Νομο·3. Περιεχομένου χαί τών 
εις τά χλαίσια εφαρμογής ταύτης έχδο-δεισών χοινών Τχοί . · 
γεχών άχοφάσεων.

Ί3ν Ά-3ήναις τή 9 ’Ιανουάριου 1981
■: Ό Τχουργός ’Εαχορίου - - * '"·■’·■·
ΑΡΙΣΤ. ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΣ ~·.

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΓ
Περί χυρώσεως τής άχό 30 Δεχεμίρίου 19S0 Πράξεοις 

Νομο-3. Περιεχομένου «χερί χαρατάσεως μέχρι τέλους Δε- 
χεμί.οίου 1981 τής ισχύος τών διατάξεων «χερί έχιίολής 
«άγορανομιχοϋ ελέγχου έχί τών μισθωμάτων κατοικιών». _

Άρ-Spov Ιον.
Κυροΰται άφ’ ής ίσχυσεν ή άχό 30 Δεχεμίρίου 1980 Π:ά- 

ξις Νομο-3. Περιεχομένου, δημοσιευ·3είσα εις τό ύχ’ άρι-3. 
300/Α/31.12.1980 ΦΕΚ «χερί χαρατάσεως μέχρι τέλους Δε
χεμίρίου 1981 τής ισχύος τών διατάξεων «χερί έχιίολής 
άγορανομιχοϋ ελέγχου έχί τών μισθωμάτων χατοιχιών» εχου- 
σα ώς άκολού-ύως : - -■'· · · ' ·· Γ’τ—.*'·*' V

«ΠΡΑΞΙΣ ΝΟΜΟΘΕΓΤΚΟΓ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ!*

Περί παρατάοεως μέχρι τέλους Δεκεμβρίου 1981 τής 
ισχνός τώτν διατάςεων «περί έηιβολής άγορανομιχοϋ έλέγ- 
χου ίτιϊ τών μιοδωμάτων κατοικιών».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑΣ

Έχονοες ύχ’ όψει: _ __
1. Τάς διατάξεις τού άρ-3ροο 44 χαρ. 1 τοΰ Συντάγματος.
2. Τήν έκτακτον, έξαιρετιχώς έχείγοοσαν χαί άχφοίλέ- 

χτως άναχύψασαν ανάγκην συνεχίσεως τοϋ άγορανομιχοϋ ελέγ
χου τών ώς χατοιχιών χρησιμοχοιουμένων άττιχών ακινήτων, 
ύχό τούς μέχρι τοΰδε ισχύ όντας δρους.

3. Τό ότι ή Βουλή τελεί έν διαχοχαϊς, χροτάσει τοϊ 
-ουργιχοΰ Συμίουλιου, άχοφασιζομεν:

Άρόρον μόνον.

1. Ή ισχύς τής άχό 9 Αύγούστου 1978 Πράξεως ί 
■ύετιχοϋ Περιεχοχένου «χερί έχιίολής άγαρανομιχού έλι 
έχ! τών μισ-ύωμάτων τών χατοιχιών» (ΦΕΚ 123Α', 
1978). ώς αϋτη τροχοχοιτ-ύείσα έχυρώ-ύη διά τοϋ ύχ’ 
833/1978 Νόμον (ΦΕΚ 215Α78.12.1978) χαί χασ» 
διά τού Ν. 1059/1980 (ΦΕΚ 152AV30.6.19S0)‘ , 
31.12.1980. χαρατείνεται χαί αύέλ.ς μέχρι 31 Δεχεμ 
1981.

2. Εχί τών μισ-ύώσεων, αιτινες ύχάγονται εις τάς 
τάξεις τοΰ άρόρου 1 χαί τών χαρ. 1 χαί 2 τοΰ άρόρου 2 
χερί ής ή χροηγουμένη χαράγραφος Πράξεως Νομοίε 
Περιεχομένου, χατζίάλλεται άχό 1ης Ίανουαρίου 1981 
χρι 31 Δεχεμίρίου 1981 τό ίσχΰον χατά τήν 31ην Δ 
ίρίου 1980 «όεμιτόν μίσ-3ωμα», ηύξημένον χατά 15%.

3. Ή ισχύς τής χαρούσης άρχεται άχό 1ης Ίανον 
1981, ύχοίληψήσεται δε εις τήν Βουλήν ~ρας χύρωσιν

Εν Ανή·»αις τή 27 Δεχεμίρίου 1980

Ό Πρόεδρος τής Δημοκρατίας 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Τό Ύχουργιχόν Σνμίούλιον
Ό Πρόεδρος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΛΛΗΣ - =
*0 Άντιχρόεδρος

ΚΩΝΣΤ. Ε. Π AIIΑΚΩΝΣΓΑΝΤ1ΝΌ Γ 

Τά Μέλη
ΚΩΧ. ΠΕΦΛΧΟΠΟΤΛΟΞ. ΚΩΝ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ, ΕΊ 

ΑΒΕΡΩΦ—ΤΟΣΙΤΣΑΣ, ΓΕΩΡΓ. ΣΤΛΜΑΤΗΣ, ΧΡΙΣ 
ΣΤΡΑΤΟΣ, ΑΘΑΝ. ΤΑνίΑΔΟΤΡΟΣ, ΜΙΛΤ. ΕΒΕΡΤ, A 
ΚΛΧΕΛΛΟΠΟΤΛΟΣ. ΓΕΩΡΓ. ΚΟΧΤΟΓΕΩΡΓΗΣ. ΐ! 
ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑΣ, ΣΤ. ΔΗΜΑΣ, ΑΝΔΡ. Α.ΝΔΡΙ 
ΠΟΤΛΟΣ, ΣΤΕΦ. ΜΑΧΟΣ, ΑΡ. ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΣ, 1 
ΛΑΣΚΑΡΗΣ. ΣΠ. ΔΟΞΙΑΔΗΣ, ΤΖΑΝ. ΤΖΑΝΝΈΤΑΙ 
ΓΕΩΡΓ. ΠΛΤΤΑΣ, ΓΕΩΡΓ. ΠΑΝΛΓΙΩΤΟΠΟΤΛΟΣ. , 
ΔΛΒΑΚΗΣ, I. ΦΙΚΙΩΡΗΣ.

Άρδροί 2ου.

Ή ισχύς τοϋ χαρόντος νόμου άρχεται άχό τής δημι 
■ σεώς του διά τής Εφημερίδες τής Κυίερνήσεως.

Ά·5ήναι, 20 Ίανουαρίου 19S1

Ό Τχουργός Έξι χορίου
ΑΡΙΣΤ. ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΣ

ΆριΨ. 3/1/
ΕΚΘΕΣΙΣ ■

Τοΰ Γενιχοϋ Λογιστηρίου τοΰ Κράτους (άρ-Spov 75 χα 
• τοΰ Συντάγματος) έχί τοΰ νομοσχεδίου τοΰ Τχουρ 
’Εαχορίου «οτερι χυρώσεως τής άχό 30 Δεχεμίρίου 
χράξεως Νομο-δετιχοΰ χεριεχομέυου «χερί χαριτάσεω 
χρι τέλους Δεχεμίρίου 1981 τής Ισχύος τών Διατα 
χερί έχιίολής Άγορανομιχοϋ Ελέγχου έχί τών μισ-ί 
των χατοιχιών».

L Διά τών διατάξεων τοΰ Ν. 833/1978 έχυρώ-ύη ι 
9 Αύγουστου 1978 Ποάξις Νομο&ετιχοΰ Περιεχομένου 
έχιίολής άγορανομιχοϋ ελέγχου ext τών μισθωμάτων τώ 
τοιχιών» διά τής όχοίοις έχιείλήτ^η. μέχρι 31.12.79, ά


