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Προς την Βουλήν ιών Ελλήνων
Τό ύπό τής Κυβερνά σεω; διά τής ύπό κύρωσιν πράξεως 

νοαοθετικοΰ περιεχομένου ληφθέν μέτρον, διά τοϋ οποίου 
έπεβλ.ήθη άγορανομικος έλεγχος επί των μισθωμάτων κα
τοικιών. διά πρώτην φοράν έφαρμοζόμενον εις τον τόπον 
αας. μεταφέρει εις τήν 'Ελληνικήν νομοθεσίαν παρεμφερή 
μέτρα ισχύοντα εις πολλάς Εύρωπαίκάς χώρας (Γα/ϋ.ία- 
Γερμανια - ’Αγγλία κλπ.), χωρίς όμως καί νά άποτελή αντι
γραφήν τούτων, διότι αί διατάξεις τής νεαράς παρ’ ήμίν 
Πράξεως Νομοθετικού περιεχομένου έχουν προσαρμοσθή 
τόσον εις τήν έν Έλλάδι συνταγματικήν τάξιν, όσον καί εις 
τά οικονομικά καί κοινωνικά δεδομένα τής Χώρας μας.

Αιά μέτρα, τοιαύτης κοινωνικής καί οικονομικής σημα
σίας, ώς τό άνωτέρω. δεν είναι ευχερές νά προείπη κανείς 
εάν καί εις ποιαν έκτασιν θά επιτύχουν ή, όπως υποστηρί
ζεται υπό πολλών ούδόλως θά αποδώσουν τό σκοπούμενον 
άποτέλεσμα. Έςαρταται κατά μέγα μέρος ή έπιτυχία των 
άπό τήν κατανόησιν. μέ τήν όποιαν θά άντιμετωπισθούν ταϋ- 
τα- άπό τό κοινωνικόν σύνολον καί τήν προθυμίαν αύτοΰ όπως 
συμβάλ.η εις τήν προσπάθειαν συγκρατήσεως τών ττμών.

’Ανεξαρτήτως, όμως τών άνωτέρω, εν θεωροΰμεν βέ
βαιον : ότι τό ληφθέν μέτρον είναι τό μόνον τό όποιον ήδύ- 
νατο υπό τάς παρούσας συνθήκας νά θεσπισθή, χωρίς νά 
Οίξη τάς περί προστασίας τής ιδιοκτησίας διατάξεις τοϋ Συν
τάγματος καί χωρίς νά περιλάβη καμμίαν άπολύτως διά- 
ταξιν ΰπενθυμίζουσαν «ένοικιοστάσιον», ή άνάμνησις τού ο
ποίου δημιουργεί τουλάχιστον μελαγχολικάς σκέψεις καί ή 
θέστπσίς του. έστω καί ΰπό τήν πλέον απαλήν μορφήν, δι
καιολογούμενη μόνον άπό τήν συνδρομήν έξαιρεπκώς εκ
τάκτων περιστάσεων, ώς ή πολεμική έμπλοκή κ.λ.π.. θά 
άπετέλει αδικαιολόγητον παλινδρόμησιν. Άφ’ έτέρου. εις 
έποχάς ώς αυτή τήν όποιαν διερχόμεθα, ή εξουσία τής ΰπε- 
χούσης τήν πολιτικήν ευθύνην Κυβερνήσεως, όπως έπιβάλλ.η 
διατιμήσεις εις τά ουσιώδη άγαθά καί ιδία εις έκείνα τά ό
ποια θεμελιωδώς επηρεάζουν τον τιμάριθμον καί τήν οικο
νομικήν καί κοινωνικήν ζωήν, δέν είναι δυνατόν νά άμφι- 
σβητηθή σοβαρώς. Καί όπως δέν είναι νοητόν νά άρνηθή τις 
εις Κυβέρνησιν τό δικαίωμα νά έπιβάλλη διατίμησιν εις τά 
καθημερινής καταναλώσεως τρόφιμα, έξ ίσου δέν είναι δυ- 
νατόν νά τής άρνηθώμεν τήν δυνατότητα νά ρυθμίση τάς τι
μάς τής χρήσεως στέγης διά κατοικίαν ή όποια αποτελεί 
άναντιρρήτως αγαθόν πρώτης άνάγκης.

Πράγματι, αί διατάξεις τής ύπό κύρωσιν πράξεως νομο
θετικού περιεχομένου, έχουν περιεχόμενον άμιγώς άγορανο- 
μικοΰ zi.br/yj τιμών καταναλ,ωτού, χωρίς ΰδ’ έπ’ έλάχιστον 
νά άπτονται τής έλενθέρας δαθέσεως τής άκινήτου ιδιοκτη
σίας. *0 ιδιοκτήτης τού άκινήτου είναι άδέσμευτος νά χρη
σιμοποίηση όπως θέλει τό άκίνητόν του καί νά έπιλέξη έλευ- 
θέρως τόν μισθωτήν του ή τήν χρήσιν τούτου κατά τήν λήξιν 
τού χρόνου τής μισθωτικής συμβάσεως, τούς όρους τής ό
ποιας. έφ’ όσον είναι άποδεδειγμένον ότι συνήφθη αΰτη εις 
χρόνον άνύποπτον, σέβεται άπολύτως ό Νομοθέτης. Ό μό- 
νος επιβαλλόμενος άπό τόν Νόμον περιορισμός άφορά. καί δή 
μεταβατικώς, τό ύψος τού μισθώματος έπί τών μισθώσεων 
κι όποΐαι συνάπτονται ύπό τό κράτος τής ισχύος τής Νομο
θετικής πράξεως (δηλ. άπό 8.8.78) καί μόνον διά τά μι
σθώματα πού άφορούν τό μέχρι τέλους Δεεμβρίου 1979 διά
στημα τής μισθώσεως. Έν αρμονία προς ταύτα, ή έλευθέρα 
διάθεσις τού άκινήτου άπό τόν ιδιοκτήτην, άποτελούσα δι
καίωμα συνταγματικούς προστατευόμενον, δέν είναι νοητόν 
νά θεωρηθή ότι άσκεΐται καταχρηστικούς όταν έπ.διώκεται 
βάσει τών όρων τής μεταξύ τών συμβαλλόμενων συναφθεί- 
οης καί ληξάσης μισθώσεως. ’Αντίθετος έκδοχή θά κατέ- 
ληγεν εις (οίονεί) άναγκαστικήν παράτασιν ληξάσης μι
σθώσεως, ή οποία δέν ήτο εις τάς προθέσεις τού νομοθέτου.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ Εΐδικώτερον ύπό τής κυρουμένης. διά τού πρώτου άρθεου 
τού Νομοσχεδίου, Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου προ- 
S/.έπονται τά ακόλουθα :

“Αρθρον 1.

Διά τού άρθρου τούτου εξαγγέλλεται ή ύπανωγή ύπό άνο- 
ρανομικόν έλεγχον τών μισθωμάτων κατοικιών ύπό του; ό
ρους τούς περιεχομένους εις τά έπομενα άρθρα τής Νομοθε
τικής Πράξεως. Ούχ’ ήττον. εις τό άρθρον 1 περιέχονται καί 
δύο ιδιαιτέρως σπουδαίοι όροι τής τοιαύτης υπαγωγής. Ό 
εις τούτων άφορά τήν έκτασιν τού αντικειμένου τό οποίον 
καλύπτει ό άγορανομικος έλεγχος. Διότι, ώς σαφώ; έκ τής 
διατυπώσεως τού έν λόγω άρθρου προκύπτει, ή θεσπιζομένη 
άγορανομική δέσμευσις δέν άφορά. γενικώς καί άποοθέσμως. 
τά εφεςής διά κατοικίαν συνομολογούμενα μισθώματα, άνε- 
ξαρτήτως τής διάρκειας τής συναπτομένης μισθώσεως, αλλά 
μόνον τά τοιαύτα μισθώματα τά άντιστοιχούντα εις τήν μέχρι 
31ης Δεκεμβρίου 1979 χρονικήν περίοδον. Διότι ή νομοθετική 
πράξις δέν άποδίδει σημασίαν μόνον εις τό πότε συνήφθη 
ή μίσθωσις άλλα παραλλήλους εις τό ποιαν διάρκειαν καλύπτει 
αΰτη. Συνεπώς, έάν ή μίσθωσις συναφθή π.χ. διά χρονικήν 
διάρκειαν τριών ετών, άρχομένην άπό 1ης ’Ιανουάριου 1979 
καί λήγουσαν τήν 31 Δεκεμβρίου 1981, ό διά τών θεσπιζό
μενων διατάξεων έπιβαλλόμενος άγορανομικος περιορισμός 
έπί τού μισθώματος δέν καταλαμβάνει, χρονικώς, ολόκληρον 
τήν διάρκειαν τής μισθώσεως ταύτης άλλ’ άφορά μόνον τό 
μέχρι τέλους 1979 μίσθωμα, ενώ τό αντιστοιχούν είς τόν ε
φεξής χρόνον, ήτοι τό καταβλητέον μίσθωμα διά τήν άπό 1ης 
’Ιανουάριου 1980 καί μεταγενεστέρους χρονικήν περίοδον, 
δύναται έλευθέρως νά συνομολογηθή άπό τούδε, δηλαδή διά 
τής ύπό τό κράτος τής ισχύος τής Νομοθετικής Πράξεως συ- 
ναπτομενη; συμβάσεως, άνευ δεσμεύσεώς τίνος ώς προ; τό 
ύψος του. Ή ρύθμισις αΰτη, έκ πρώτης οψεως, ίσως ξενίζει, 
διότι διασπά χρονικώς τόν θεσπιζόμενου κανόνα. Είναι, όμως, 
προφανές ότι διά τού τρόπου αύτού σκοπείται νά τονισθή 
ότι είναι γνησίως προσωρινός ό χαρακτήρ τού διά τής νο
μοθετικής πράξεως θεσπιζομέ/ου μέτρου, χαρακτηριζομέ- 
νου ώς μεταβατικού, καί ότι παραμένει ώς κανών ή έλευθε- 
ρία τών συναλλαγών, όσον άφορά τάς μισθώσεις τών κατοι
κιών, άφού ή ίδια νομοθετική πράξις προβλέπει ρητώς ότι ή 
έπιβαλλομένη διατίμησις δέν καταλαμβάνει καν άλας τάς 
μισθωτικός συμβάσεις αί όποΐαι συνάπτονται έφεξής μέχρι 
τής 31.12./9 άλλά μόνον τά μισθώματα περιωρισμένης χρο
νικής περιόδου έλέγχει. Παρερχομένου, δθεν, τού άνωτάτου 
χρονικού ορίου είς τό όποιον έκτείνεται ή ύπό τής Νομοθετι
κής Πράξεως θεσπιζόμενη ρύθμισις (31.12.79), τό καθε
στώς τής ελευθερίας είς τάς, μεταξύ έκμισθωτού καί μι
σθωτού κατοικιών σχέσεις, άναβιοΐ, αυτοδικαίως, έρπω καί 
άν ή μισθωτική σύμβασις έχει συναφθή κατά τό διάστημα πού 
ίσχυεν ό άγορανομικος έλεγχος. Ό δεύτερος όρος ό όποιος 
τίθεται άπό τό άρθρον 1 διά τήν υπαγωγήν τών μισθωμάτων 
κατοικιών ΰπό άγορανομικόν έλεγχον ανάγεται είς τήν χρή
σιν τού μισθίου. Ρητώς περιορίζεται ή εφαρμογή τής νομο
θετικής πράξεως μόνον είς τάς περιπτώσεις όπου τό μίσθιον 
«χρησιμοποιείται άποκλειστικώς καί μόνον διά κατοικίαν 
τού μισθωτού». Είναι άναγκαΐον νά έπισημανθούν δύο σημεία 
τής λιτής άλλά τόσον ούσιώδους αυτής φράσεως τού Νόμου : 
Πρώτον ότι τό μίσθιον πρέπει «νά χρησιμοποιήται» ώς 
κατοικία τού μισθωτού, ύπό τήν έννοιαν τής πραγματικής διά 
τοιούτον σκοπόν χρήσεώς του. Δέν άρκεί συνεπώς ό είς τήν 
μισθωτικήν, σύμβασιν γενόμενος προσδιορισμός τής χρή
σεως τού μισθίου, ώς κατοικίας, έάν είς τήν πραγματικό
τητα ή χρήσις τούτου είναι διάφορος. Καί, ναι μέν, είς τοι- 
αύτην περίπτωσιν ό μισθωτής θά ήτο, ίσως, έξωστέος λόγω 
παραβάσεως ούσιώδους όρου τής μισθώσεως, έφ’ όσον θά εί
χε συνομολογηθή έπί ποινή λύσεως ταύτης, πλήν ή συνέ
πεια αΰτη, είναι άσχετος προς τό θέμα τού, προβλεπομέ/ου 
ύπό τής Νομοθετικής Πράξεως, άγορανομικού ελέγχου τών 
μισθωμάτων καί τών έντϋεθεν ποινικών καί άλλων· συνε
πειών. Συνέπεια τής μή συνδρομής τού ώς άνω όρου είναι, 
ότι δέν ύφίσταται άγορανομικος περιορισμός,., ώς προς- τό 
συνομολογούμενον μίσθωμα, έάν ό μισθωτής, ύπό τόν μαν-
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3ύαν τής κατοικίας y;εησ.μοποιχί τό μίσθιον ουχι διά μόνι- 
jlov έν αύτώ ένοίκησ.ν αύτοΰ και τής οικογένειας του, άλλά 
χιά χρήσιν ά>ΰην. είτε ί/πό μορφήν έκμεταλλεύσεως (ύπο- 
υιίσθωσιν —ροζ κατοικίαν τρίτου) είτε διά σκοπούς άνα- 
ρηχής αΰτοΰ ή τρίτω-· (γκαρσονιέρα κ.λ.π.). Δεύτερον ου
σιώδες σημείον. είνα. το ότι δεν άρκεΐ νά χρησιμοποιείται 
ώς κατοικία τό μίσθιον. άλλά —ρέπει ή τοιαύτη χρήσις νά εί
ναι «άποκλειστική» καί νά μή συντρέχη παραλλήλους με άλ- 
/.ην. Δεν πρόκειται ενταύθα διά τήν περίπτωσιν τής συμπε- 
ρωνημένης μικτής χρήσεως τοΰ μισθίου (κατοικίας καί κατα
στήματος ή γραφείου υπαγόμενου εις τον Νόμον περί έμπο- 
χικών μισθώσεων) περί τής όποιας προβλέπει ρητώς το άρ- 
ίρον 6 παρ. 2 τής Νομοθετικής Πράξεως, άναφερόμενον εις 
τήν προέχουσαν χρήσιν μισθίου, έκ τής όποιας έςαρταται 
ή κατά την έτέραν τών δύο νομοθεσιών προστασία τοΰ μι
σθωτού. Πρόκειται περί τής περιπτώσεως κατά τήν όποιαν, 
ταραλλήλως. προς την ύπό τού μισθωτού μόνιμον εις το μί
σθιον ένοίκησιν, ασκείται έν αύτώ καί άλλη δραστηριότης, 
(ώς επαγγελματική οικοτεχνία, καλλιτεχνικόν έργαστήριον, 
στέγασις σωματείου ν_λ.π.), μή υπαγόμενη εις τον Νόμον 
περί έμπορικών μισθώσεων. Εις τάς περιπτώσεις αύτάς δέν 
ήθελήθη νά ίσχύη άγορζνομικός έλεγχος επί τού μισθώματος. 
Διότι, έκ τής στενότητος μέ τήν όποιαν έςεφράσθη ό νομο- 
θέτης, καθίσταται σαφές ότι ό έπιβληθείς περιορισμός εις την 
συνομολόγησιν τού μισθώματος, συνισίών νόθευσιν τής αρ
χής περί τής έλευθερίας τών συμβάσεων, έθεωρήθη άνεκτός- 
καί δή ώς μέτρον προσωρινόν-μόνον προκειμένου νά προστα- 
τευθή ή άμιγώς ώς κατοικία χρησιμοποιουμένη στέγη τού 
ιισθωτού.

At διατάξεις τής νομοθετικής πράξεως, έπιβάλλουσαι περι- 
οισμόν ώς προς τό ύψος τών συνομολογουμένων μισθωμάτων 
ατοικιών, δημιουργούν πρόβλημα εις το Δημόσιον ώς καί 
•ς νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, ιδρύματα κ.λ,π., τά 
ποια, βάσει τών διεπουσών ταύτα διατάξεων ύποχρεοϋνται 
ά προβαίνουν εις έκμίσθωσιν τών ακινήτων των μόνον κα- 
όπιν πλειοδοτικού διαγωνισμού, δεσμευόμενα έκ τού άπο- 
ιλέσματος τούτου όπως κατακυρώσουν τήν μίσθωσιν εις 
,ν ύπερθεματιστήν μεταξύ τών διαγωνισθέντων.

Προς άντιμετώπισιν τού θέματος τούτου έθεωρήθη άναγ- 
ιΐον νά συμπληρωθή τό κείμενον τής νομοθετικής πρά
ους διά νέας διατάξεως προσπθεμένης ώς άρθρον 6α περί 
κατωτέρω.

Άρθρον 2.

Διά τού δευτέρου άρθρου τής Νομοθετικής πράξεως προ- 
ιορίζεται τό περιεχόμεννν τού άγορανου..:ιοΰ ελέγχου τών 
σθωμάτων. συνιστάμενον εις άπαγόρευο" -περβάσεως τού 
έκαστη περιπτώσει «θεμιτού» μισού:,'ΐς καί προσδιο- 

ίεται ή έννοια καί ό τρόπος έξευρέσεως τυΰ τελευταίου τού- 
J. Οΰτω, ώς αρχή τίθεται ότι θεμιτόν μίσθωμα λογίζεται 
μίσθωμα τό πράγματι καταβαλλόμενον κ.ατά τήν ίσχύν 

; Νομοθετικής Πράξεως ήτοι τήν 8ην Αύγούστου 1978. 
ιοφανώς, έπελέγη ή ημερομηνία αΰτη διά νά άποκλεισθή 
χυνατότης περιγραφής τού Νόμου. Εις το σημεΐον τούτο 
επει νά τονισθή ιδιαιτέρως ή. μετά λόγου, γινόμενη έν το 
ιιω χρήσις τού όρου «πράγματι καταβαλλόμενον μίσθοι- 
». —ροζ διάκρισιν, προεανώς, από του αρχικώς συμφωνη- 
<ου ή τού εις τήν coρολογικήν δήλωσιν τού προηγουμένου 
υς περιεχομένου. Ό Νομοθέτης. ενταύθα, δέν άποβλέπει 
το συμοωνηθέν διά τής μισθωτικής συμβά.σεως μίσθω- 
ούτε εις τό οορολογικώς δηλωθέν, διότι είναι ένδεχό- 

■ον νά έπηκολούθησε νέα συμφωνία αύξομοιώσεως τού 
θώματος, έφ’ ώ καί άναφέρεται ρητώς εις εκείνο τό ο- 
ον πράγματι κατεβάλλετο κατά τήν 8ην Αύγούστου 1978, 
πόδειξις τού όποιου θά δύναται νά γίνη δια παντός νομί- 

μέσου. Ακόμη καί έαν ΰπήρξεν άπόκρυψις μέρους τού 
θώματος. θά θεωρηθή ώς «θεμιτόν» τό άληθώς καταβαλ- 
.ενον, άνεξαρτήτως τών. έκ τού λόγου τούτου, ευθυνών, 
~ά τήν φορολογικήν νομοθεσίαν. ’Εάν τό μίσθιον κατά την 

Αύγούστου 1978 ήτο κενόν, ό Νόμος διακρίνει τας έξής-

δύο περιπτώσεις : 1 ) ’Εκείνην κατά τήν όποιαν υπήρχε πα- 
λαιοτέρα αίσθωσις τού υΛσθίου, ή οποία είχε λήξει πρό τή;
8.8.78 ά/ΰα μετά τήν Ιην Μαΐου 1978. Τότε ώς «θεμιτόν» 
νοείται τό μίσθωμα τού τελευταίου μισθωτικού ιιηνός. καί 
2) εκείνην κατά τήν οποίαν τό μίσθιον ουδόλως διετέλεσεν 
υπό μίσθωσιν μετά τήν Ιην Μαΐου 19/8, είτε διότι ή προη
γουμένως υφιστάμενη μίσθωσις τούτου είχε λήξει πρό τής
1.5.78 καί έκτοτε παρέμεινε τούτο κενόν, είτε διότι άπο 1.5. 
78 καί μεταγενεστέρως ΐδιοκατοικήτο ύπό τού ιδιοκτήτου ή 
έχρησιμοποιείτο ύπό μέλους τής οίκογείας του. Εις τήν περί- 
πτωσιν α·ΰτήν, δέν προ57.έπεται έκ τών προτέρων δέσμευσις 
ώς προς τό ύψος τού «θεμιτού μισθώματος», άλλά δύναται ό 
έκμιτύωτής νά σιυνομολογήτη. έλευόέρως. μετά τού μισύωτού 
τό μίσόωμα ί ιά τής μισόωτικής συμόάσεως. Π λήν, ήσύμόα- 
αις αΰτη. xai' όσον άρορά τό ύφος τού μυόώματος. είναι δυνα
τόν νά τροποπο ΐηθη ύπό τοΰ δικαστηρίου, έάν ό μισθωτής ζη- 
τήση δικαστικούς τον καθορισμόν τού προσήκοντος «θε
μιτού» μέτρου, επικαλούμενος ότι έ/.αβε χώραν ύπέρβασις 
τούτου καί ιδία προτείνουν συγκριτικά στοιχεία, έξ άλλων 
μισθώσεων, παρομοίων άκινητων, τά όποια έχουν καθωρι- 
σμένον «Θεμιτόν» μίσθωμα. Σημειωτέον , όμως, ότι ή τοι
αύτη ευχέρεια τού μισθωτού, όπως έπιδιώξη δικαστικούς τήν 
προσαρμογήν εις το προσήκον μέτρον τού συμβατικώς όρε - 
σθέντος μισθώματος, δέν είναι χρονικώς απεριόριστος, άλλά 
πρέπει νά άσκηθή τό βραδύτερον εντός 30 ήμερων άπο της 
συνάψεως τής μισθώσεως, ϊνα προφανώς, μή τε/.ή συνεχώς 
ό έκμισθωτης ύπό τήν άπειλουμένην μείωσιν τού μισθώματος 
μέ τάις εντεύθεν συνέπειας ώς προς τήν αβεβαιότητα τών ει
σοδημάτων του. Ούδείς λόγος, άλλωστε. Θά έδικαιολόγη 
τό άπρόθεσμον της εύχερείας τού μισθωτού όπως ζητήση 
την μείωσιν τού μισθώματος, έφ’ όσον θά έθεώρη τούτο ύπερ- 
τερον τού θεμιτώς επιτρεπτού, ενώ άντιθέτως τοιούτον τι 
θά ήδύνατο νά άποτελέση , άνεπιτρέπτως, διαπραγματεύ- 
σιμον πειρασμόν.

“Αρθρον 3.

Το άρθρον 3 εις τήν πρώτην αύτού παράγραφον άναφέρε- 
ται εις τάις κυρώσεις εναντίον τών ϋποπιπτόντων εις τήν άγο- 
ρανομικήν παράβασιν τήν περιγραφομένην εις τά προηγού
μενα άρθρα. Αί κυρώσεις είναι κυρίως ποινικαί. Ιδιοτυπία'/ 
τής διατάςεως αποτελεί ή ρητή έξαίρεσις άπό τής ποινικής 
εύθύνης τού ετέρου τών συμβαλλόμενων, ήτοι τού μισθωτού 
(ενοικιαστου), καιτοι συμπράξαντος εϊς τήν συνομολόγησ.ν 
μισθώματος άνωτέρου τού «θεμιτού». Ή ποινική εύθύνη 
βαρύνει μόνον τον εκμισθωτήν ή δέ δίωξίς του χωρεΐ καί 
αύτεπαγγέλτως. Ό λόγος τής τοιαύτης ρυθμίσεως είναι προ
φανής. καί σκοπεί νά εξασφάλιση το άτιμώρητον τοΰ ϋπο- 
κύπτοντος είς παράνομον άξίωσιν όπως καταβάλη ύπερβάλον 
μίσθωμα, άφού άλλως τε είναι καί ό μόνος πού θά ήδύνατο 
νά καταγγείλη ή καί νά γνωστοποιήση, άπλώ; τήν παράθα- 
σιν είς τά άιρμόδια δικαστικά όργανα. ’Ενταύθα πρέπει νά το- 
νισθή ότι παράβασιν τιμωρουμέ/ην ποινικώς αποτελεί, κατά 
rxz διατάξεις τοΰ άρθρου τούτου, ή συνομολόγησις μισθώ
ματος πέραν τού «θεμιτού» μόνον όταν τούτο είναι έκ τών 
·.:ιοτέρων σαφώς προσδιωρισμέ/ον, σύμφωνα μέ τάις δια
τάξεις τών παραγράφων 1 καί 2 τού άρθρου 2. "Οταν, δη
λαδή. αύτό τό ίδιο τό έκμισθούμενον ακίνητο ήτο μισθωμένο 
σ’ ένα άπο τά δύο κρίσιμα χρονικά σημεία (8.8.78 ή 1.5.7S). 
Δέν είναι, όμως, ποινικώς κολάσιμος ή είς τήν παρ. 3 τού 
άρθρου 2 ύπαγομένη περίπτωσις. ήτοι ή δι’ έλευθέρας ουμ- 
βάσεως συνομολόγησις μισθιϋματος τό οποίον έκ τών υστέ
ρων κρίνεται υπό τού δικαστηρίου ώς ύπερβαίνον τό θεμιτόν 
μέτρον καί διατασσεται ή μείωσίς του.

Διά τής δευτέραε παραγράοου τού ό'.ρθρου 3 ορίζεται, ώς 
έκ περισσού, ότι τό πέραν τού θεμιτού συνομολογηθέν, μετά 
τήν ίσχύν τήε Νομοθετικής Πράξεως. μίσθωμα κατοικίας, 
άνεξαρτήτως έάν αΰτη αποτελεί ποινικήν παράβασιν ή άν 
έλαβε χώραν δίωξις ή καταδίκη, δέν δημιουργεί ΰποχρέουσιν 
καταβολής. Τούτου παρέτεεται. ότι τά ούτως, άχρεωστήτωε 
καταβληθέ/τα δύναται νά άναζητηθούν έπί τοιαύτη αίτια.
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Διά σής nap 1 tc^ άρθρου 4 έξαγγέλλεται ότι δέν έπιτρέ- 
—Ξτα·. ή χορήγντις χυςήσϊως το'3 θεμιτού μισθώματος μέχ οι 
τέλους Δεκεμβ:.'.-· 19/6. Πεοσανώς, ή έννοια της διατάξεως 
είναι οτι δεν είναι επιτρεπσ.' ή διά διοικητικής πράξεως χο- 
-?~-rc~ τοιαύττς αύςήσεως. ΑντιΘέτως. δια τό μετά τήν ίην 
’Ιανουάριου IV. έ* χρονικόν διάστημα, προ βλέπεται ρητώς 
■} νορήγησις σ.ιχυτης αϋξησεως, όριζομέ'/η διά κοινής Ύ- 
—ουενικής άποεασεως εις ποσοστόν έπί τοΰ θεμιτού μι- 
cb< >aaτος. "ίες εχει ή διασυπωσις της διατάξεως, σαφώς προ
κύπτει υποχρέωση τής πολιτείας όπως προβή εις εκδοσιν 
τοιαύτης κοινή: Ίπο.ργικής άποφάσεως διά τό μετά τήν 
1.1.1979 νρονικον διάστημα, τούλ,άχ ιστόν άπας, ένώ διά τής 
yo ci ως περαιτέρω τοΰ όρου «έκάστοτε» παρέχεται ή εύ- 
χέεεια καί περαιτέρω χρήσεως τής τοιαύτης έξουσιοδοτή- 
σεωε, έε.’ όσον. Εεβαιως. ήθελε κριθή άρμοδίως, ότι συντρέ
χει ανάγκη διά νέαν το·.χύτην ρύθμισιν.

Αιά τής χοεηγηΟεισης έςουσιοδοτήσεως, ως άνω. προ- 
ελεπεται εΐδικώς ότι ή χ ο ρη* η θη σο μ ένη αϋςησις δύναται καί 
νά διαεέρη κατα περιοχάς καί ότι πρέπει, πάντως, νά κλ.ι- 
μακοΰται μέ βάσ.ν τον χρόνον κατά τον όποιον εχει όρισθή 
τό συμβατικόν μίσθωμα το όποιον λογίζεται, κατά νόμον 
ώς «Θεμιτόν».

Ουτω. προκειμένου περί «θεμιτού» μισθώματος τό όποιον 
έχει προσφάτως συνομολογηθή, συμβατικώς, ή αΰξησις δύ- 
ναται νά όρισθή εις μικρότερου ποσοστόν, ένώ διά θεμιτόν 
μίσθωμα τοΰ οποίου ή συμβατική συνομολόγησις άπέχει 
πεεισσότερον χρονικώς. ή αΰςησις θά δύναται νά όρισθή εις 
ποσοστόν μεγαλύτερου. 'Η χορηγηθησομένη αΰςησις θά λαμ- 
βάνη ΰπ’ δψει, ώς ρητώς ορίζει ή Νομοθετική Πράξις, καί 
τάς λοιπός γενικωτέρας ή τοπικός συνθήκας, ύπό τήν προ
φανή έννοιαν τής επιρροής των επί τής οικονομικής ζωής.

'Η δεύτερα παεάγραρος τοΰ άρθρου 4, σκοπεί νά διατήρη
ση ισχυρός συμφωνίας περί τοΰ ύψους τοΰ μισθώματος, έστω 
καί ύπερτέρου τοΰ «θεμιτού» συναφθείσας πρό τής θέσεως 
έν ίσχύι τής Νομοθετικής Πράξεως. (Ή διάταξη μνημο
νεύει «σταδιακήν» αύξησιν, προφανώς ώς τήν συνηθεστέραν 
περίπτωσιν, χωρίς όμως νά αποκλείεται καί οίαδήποτε άλλη 
περί τό μίσθωμα συμφωνία).

Είναι πρόδηλος ή πρέθεσις τοΰ Νομοθέτου νά σεβασθή τάς 
συμβάσεις έφ’ όσον κατηρτίσθησαν εις ανύποπτου χρόνον, 
άλλ.’ είναι έξ’ ΐσου προφανής καί ή προσπάθεια του νά άπο- 
κλείση τήν δυνατότητα περιγραφής τών -περί «θεμιτού» μι
σθώματος διατάσεων διά τής μεθόδου τής συνάψεως, μετα- 
γενεστέεως, συμβάσεων προχρονολογούμενων. Πρός τούτο 
κατέληξε/ εις τά νά θεώρηση, μέ-/, ώς εφαρμοστέας καί εις 
τό μέλλον τάς πεεί τό μίσθωμα συμφωνίας αί όποΐαι έχουν 
συναφθή έγγεάφως πρό τής θέσεως έν ίσχύι τής Νομοθετικής 
Πράςεως. άλλα μόνον έφ’ όσον ή προηγούμενη σύναψίς των 
προκύπτει άπό βεβαίαν χρονολογίαν τής συμβάσεως ή έάν 
έχουν αύται κατατεθή. κατά τήν γνωστήν διαδικασίαν, εις 
την οικονομικήν εφορίαν, πρό τής ισχύος τής Νομοθετικής 
Πράςεως. Τό μέτρον φαίνεται, έκ πρώτης δψεως, άδικον 
ϊΐς βάρος εκείνων οί όποιοι είχον πράγματι καθορίσει τό 
μελλοντικόν μίσθωμα διά συμβάσεως τελειωθείσης, αληθώς, 
~ρό τής ισχύος τής Νομοθετικής Πράςεως. χωρίς όμως καί 
να πεοσοώσουν εις αυτήν βεβαίαν χρονολογίαν ή νά προλά- 
ρουν νά τήν καταθεσουν εις τήν ’Εφορίαν. ’Αλλά, πρέπει νά 
'μο/.ογηθή, ότι δτ. ύπήρχεν άλλ.ος τρόπος διά νά αντιμετω- 
~ισθή ή έκ της άνπθέτου λύσεως παρεχόμενη δυνατότης ά- 
λΡηστεύσεως του όλου συστήματος, διά τού εξαναγκασμού 
των μισθωτών νά υπογράψουν πρ ο χ ρ ο ν ολογη μένην σύμβασιν 
υε μίσθωμα ανώτερο·/ τοΰ θεμιτού.

"Ηδη διά τής προστιθέμενης έν τέ/.ει τοΰ άρθρου 1 δια- 
παςεως, περί ής κατωτέρω, αντιμετωπίζεται καί βασικό- 
~?α το θέαα τών πρό τής 8ης Αύγουστου 1978 συνομολο- 
Τςθέντων μισθωμάτων.

Άρθρου 5.
Εις τό άρθρόν 5 περιέχονται τέσσαρες περιπτώσεις κατά 

οποίας έκρίθη όττ θά ήτο σκόπιμον νά μή έφαρμοσθοΰν

αί πεεί «θεμιτού» μισθώαατος διατάξεις. Ή πρώτη τούτω·, 
rίρίσκει τήν δικαιολ.ογίαν της εις λόγον άναοερόιετ.ο·/ εΐ: τό. 
έκμισθωτήν. Προδήλως. άπορλέπουσα εις τό να _ή άπο. 
θαεευνθή εντελ.ώς ή πρός άνέγερσιν νέων οΐκοδο-ΐΔν δεα. 
στηριότης. έϋαιρεΐ τοΰ -"οεανοειικού ελέγχου ταε νέας οίν 
κοοομάς αί όποΐαι τό πρώτον έκμισθοΰντα.. Εις τό σηαεΐο. 
τούτο πχεασςεεϊ τις. ότι ίέν γίνεται χοήσις τού όεου «νεό. 
δαητος οικοδομή» καί τούτο, προφανώς, διότι θα ήτο έν. 
δεχόμενον νά γεννηθούν ερμηνευτικά προβλήματα, καθ’ 0 
σον άφορά τήν έννοιαν τού «νεόδμητου» οσάκις ή οικοδομή 
έχει μέν άποπερπτωθεΐ πρό αρκετού χρόνου άλλα, δέν εχη 
ποτέ χρησιμοποιηθή. Ή νομοθετική βούλησις. ταφώς έν 
πεοκειμένω έκδηλουμένη. είναι νά έξαιρεθη άπο τού άγο- 
ρανομικοϋ περιορισμού ή περίπτωσις κατά τήν όποιαν οι
κοδομή προοριζομένη έκ κατασκευής διά κατοικίαν, όπ'τε- 
δηποτε άποπερατωθεΐσα, είχε παραμείνη κενή μέχρι τούδε, 
τό πρώτον ήδη έκμισθουμένη. οΰχί δε καί ή περίπτωση κατά 
τήν όποιαν ή οικοδομή, άπό της κατασκευής της. ίδιοχρησι- 
μοποιεΐτο ύπό τού έκμισθωτού ό όποιος ήδη άπεοάσ.σε τό 
πρώτον νά έκμισθώση ταύτην. Διότι, εις τήν τελευταία·/ ταυ- 
την περίπτωιν. ούδεις λόγος θά έδικαιολόγει τήν έξαίρεσιν 
άπό τού περί άγροανομικού έλ,έγχου τών μισθωμάτων γενι
κού κανόνος, ό όποιος μόνον πρός ένίσχυσιν τοΰ άνεγείεον- 
τος οικοδομήν καί ούδέν μέχρι τοϋδε έξ αυτής άποκομίσαν- 
τος θά ήτο άνεκτόν νά κπμφθή.

Αί ύπό στοιχεία γ’. καί δ', έξαιρέσεις άπό τού άγορανο- 
μικοϋ ελέγχου έχουν τήν δικαιολογητικήν των βάσιν εις λό
γους άναφερομένους εις τόν μίσθωσήν, τού οποίου τήν προ
στασίαν σκοπεί ό άγορανομικός έλεγχος τοΰ μισθώματος. 
’Εκρίθη, εΰλόγως, ότι τοιαύτη προστασία δέν δικαιολογείται 
όσάχις ή οικογένεια τοΰ μισθωτού είτε διαθέτει ίδια·/, έλ.ευ- 

λθέραν κατοικίαν, κατάλληλον, κατά τήν κρίσιν τού δικαστη
ρίου, διά τάς βασικάς της άνάγκας, κειμένην εις τήν εύρυ- 
τέραν περιφέρειαν τής πόλεως όπου τό μίσθιον μετά τών 
περί χώρων της, είτε, τοιαύτην κατοικίαν διαθέτουσα, ή- . 
θελεν εκμισθώσει ταύτην, χωρίς νά υπαχθή εις τούς περιο
ρισμούς περί θεμιτού μισθώματος, καί δή άνεξαρτήτως έάν 
ή τοιαύτη, έκτος θεμιτού μισθώματος, μίσθωσις έγένετο 
σύμφωνα μέ τόν Νόμον ή κατά παράβασιν αυτού. Διόσ., ση
μασίαν έν πεοκειμένω, έχει τό ότι ό έκμισθωτής είσπεάττων, 

*-έφ’ οίαδήποτε αίτια, έλεύθερον μίσθωμα, δέν είναι νοητόν, - 
οσάκις έχει έκ παραλλήλου καί τήν ιδιότητα τοΰ μισθωτού, 
νά προστατεύεται εις τήν καταβολήν «θεμιτού» μισθώμα
τος.

Ή ύπό στοιχεΐον β'. έξαίρεσις άπό τοΰ άγορανομικού ελέγ
χου. άναφέρεται εις τήν έκτασιν τής διά τής Νομοθετικής 
Πράξεως παρεχόμενης άγορανομικής προστασίας τών μι
σθωτών κατοικιών. Διά τής διατάξεως ταύτης άπο σαφηνί
ζεται ρητώς, ότι ό θεσπιζόμενος άγορανομικός περιορισμός 
δέν άφορά τό μίσθωμα οίουδήποτε διά κατοικίαν χρησιμο
ποιούμενου μισθίου, άλλ.ά μόνον έκείνου τό όποιον χμησ.μο- 
ποιεΐται ώς κυρία κατοικία τού μισθωτού. Συνεπώς, έάν ό 
μισθωτής, ή μέλος τής, μεθ’ ής συνοικεί, οικογένειας του, 
διαθέτει, έφ’ οίαδήποτε σχέσει, άλλην, κυρίαν, κατοικία·/ εις 
τήν εύρυτέραν περιφέρειαν τής ιδίας πόλεως μετά τών πεο- 
αστείων της δέν χωρεΐ άγορανομικός έλεγχος έπί τού μι
σθώματος σής δευτέρας, οΰχί κυρίας, κατοικίας του. Πάσα 
δέ, πέραν σής κυρίας κατοικίας τού μισθωτού , μίσθιος οικία, 
έστω καί έπ’ όνόματι χλλ,ου μέλους τής οικογένειας του μι- 
σθουμένη, φυσικόν είναι νά άφορά δευτερεύουσχν κατοικίαν 
(εϊτε ύπό μορφήν εξοχικής κατοικίας εΐτε ύπό μορφήν βοη
θητικής δευτέρας κατοικίας καθ’ οίονδήποτε τρόπον_χρη
σιμοποιούμενης) δοθέντος ότι. οπωσδήποτε, μία είναι ή «κυ~. 
ρία» κατοικία έκάστου. ’ :>

Άρθεον 6. ' -. . . X
Διά τής nap. 1 τού άρθρου 6 άποσχφηνίζεται, ότι έπί μι

σθώσεων κατά τάις όποιας, όμοϋ μετά τής μισθίουί οικίας, 
έκμισθοΰνται καί έπιπλα ή σκεύη ή υπηρεσία·, πάσης φύ- 
σεως, ό άγορανομικός έλεγχος καταλαμβάνει μόνον τό^τμήμα 
τού μισθώματος τό όποιον αντιστοιχεί εις τό άκίνητον, οΰχί



δέ καί το καταθαλλόμενον διά τά κινητά ή τάς ύπηρεσίας. 
Διά την εφαρμογήν της διατάξεως ταύτης, ισχύει ό κατα
μερισμός τού μισθώματος ό όποί&ς έχει συμφωνηθή διά της 
μισθωτικής συμβάσεως. ’Εάν τοιοντος καταμερισμός δέν ε- 
χη γίνει αλλά τό μίσθωμα έχει όοισθη συλλήβδην δι’ δλας 
τάς παροχάις τοΰ έκμισθωτοΰ, ή κατανομή γίνεται ύπό τοΰ δι
καστηρίου.

Ή παρ. 2 τοΰ άρθρου 6 περιέχε. διάταξιν αντίστοιχον ττρος 
τήν περιεχομένην εις τον Νόμον Τιερί των εμπορικών μι
σθώσεων. διά τήν προέχουσαν χσήσνν, έν περιπτώσει συμ- 
πεφωνημένης μικτής χρήσεως τοΰ μισθίου, υπαγόμενου έν 
μέρει είς τόν έν λόγω Νόμον καί έν μέρει εις τάς διατάξεις τής 
Νομοθετικής Πράξεως περί τοΰ άγορανομικοϋ έλέγχου των 
μισθωμάτων κατοικιών.

"Αρθρον 7.
Τέλος διά τοΰ άρθρου 7 ορίζονται τά τής διαδικασίας προς 

έπίλυσιν τών έκ τών διατάξεων τής νομοθετικής Πράξεως 
άνακυπτουσών διαφορών.

Αί τροποποιήσεις τής Νομοθετικής Πράξεως. αΐ περι- 
λ-αμβανόμεναι εις το δεύτερον άρθρον τοϋ κυρωτικού ταύτης 
Νομοσχεδίου κατέστησαν άναγκαϊαι διά τήν συμπλήρωσιν 
τών ύπ’ αυτής θεσμοθετηθέντων αέτρων καί άπέρρευσαν έκ 
τής κτηθείσης, κατά τό χρονικόν διάστημα τής έφαρμογής 
της, «έμπειρίας».

Εΐδικώτερον ΰπό τής παραγράοου 1 τοϋ άρθρου τούτου 
άποσκοπεΐται ή υπαγωγή ύπό άγορανομικόν έλ.εγχον τών 
μισθωμάτων άτινα καίτοι συνομολογήθησαν τυπικώς προ 
τής θέσεως έν ίσχύι τής Νομοθετικής Πράξεως, κατ’ ουσίαν 
περιγράφουν τάς διατάξεις ταύτας ώς άφορώντασ είς μι- 
σθωτικάς συμβάσεις άρχομένας μάτά τήνΐσχύντής Πράξεως.

’Εν προκειμένω προνοεΐται ή διαφύλαξις τοϋ έγκύρου τών 
συμβάσεων τών έχουσών βέβαιον χρονολογίαν καί κατατε- 
θεισών προ τής ισχύος τής νομοθετικής πράξεως εις τήν Οι
κονομικήν Εφορίαν. ’Επίσης έθεωρήθη σκόπιμον νά δια- 
φυλ.αχθή τό κϋρος τών συμβάσεων έκείνων αί όποΐαι δέν φέ
ρουν μεν βεβαίαν χρονολογίαν, ώς άνω, πλήν όμως, ώς έκ τών 
χρονικών ορίων ένάρξεως τής ισχύος των. κατά τό συνήθως 
συμβαινον. δέν είναι πιθανόν ότι 6ά είχον κατατεθή εις τήν 
Οικονομικήν ’Εφορίαν, ώστε νά έξασφαλίζηται έκ τής τοιαύ- 
της ένεργείας τό άδιάβ/,ητον τής συμφωνίας. Ούτως, έλ,ήφθη 
ΰπ’ δύει τό τέλος τοϋ έμπίπτοντος είς τήν έναρξιν τής ισχύος 
τής νομοθετικής πράξεως μισθωτικού μηνός καί έθεωρήθησαν 
έγκυροι συμφωνίαι άφορώσαι τό μίσθωμα, συναφθεΐσαι προ 
τής 8.8.197S ύπό τήν προϋπόθεσιν όμως ότι ή νέα μισθωτική 
σύμβασις άρχεται προ τοϋ τέλ.ους Αύγούστου 1978. Κατ’ αυ
τόν τον τρόπον -επιδιώκεται νά άποκλεισθή ή δυνατότης συ- 
νάψεως προχρονολ.ογουμένων μισθωτικών συμβάσεων, του
λάχιστον είς τάς περιπτώσεις κατά τάς όποιας ή μίσθωσις άρ- 
χεται μετά τήν Ιην Σεπτεμβρίου 1978. 'Η χορήγησις τοϋ 
χρονικού περιθωρίου διά τάς εντός τοϋ μηνός Αύγούστου 
1978 άρχομένας συμβάσεις, έκρίθτ .απαραίτητος προς προ
στασίαν τών πράγματι καλ.ή τή πιστει συναφθεισών συμβά
σεων προ τής ένάρξεως ισχύος τής νομοθετικής πράξεως.

'Υπό τής δευτέρας παραγράφου τοϋ άρθρου τούτου προ- 
βλέπεται ή διά κοινής άποφάσεως τών 'Υπουργών’Εσωτερι
κών καί ’Εμπορίου είδικώτερα όριοθέτησις τών πόλ,εων ’Α
θηνών, Πειραιώς καί όλ,ων τών Πεοαστείων των. διά τήν έ- 
φαρμογήν τών καθιερουμένων ύττο τοϋ άρθρου 5 τής νομο
θετικής Πράξεως έξαιρέσεων.

Κατ’ αυτόν τόν τρόπον αίρονται α 1 άμφιβολ.ίαι αΐτενες έγεν- 
νήθησαν ύπό τό κράτος τής έφαρμογής τοϋ ανωτέρω άρθρου, 
όσον άφορά τά άκριβή όρια τής ανωτέρω περιφέρειας.

'Υπό τής τρίτης παραγράφου τοΰ άρθρου τούτου, προστί
θεται είς τήν κυρουμένην Νομοθετικήν Πράξιν. άρθρον 6α 
διά τοϋ όποιου καλύπτεται ύφιστοαενον νομοθετικόν^ κενόν, 
περί ού ανωτέρω, όσον αφόρα τό καθεστώς ύπό το όποιον θά 
διέπωνται αί έκμισθώσεις αστικών ακινήτων, χρησιμοποιού
μενων ώς κατοικία1., είς ά έκμισθωτής τυγχάνει τό Δημόσιον 
ή Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου. Έν δύει τής ανάγ

κης ύπ αγωγής τών είσπραττομένων ύπό τούτων μισθωμά
των ύπό άγορανομικόν έλ.εγχον καί τοϋ γεγονότος ότι οί μι- 
σθωταί τών έν λόγω ακινήτων άναδεικνύονται δια δημοσίων 
πλειοδοτικών διαγωνισμών, καθιεροϋται όπως είς τούς προ- 
κηρυσσομένους διαγωνισμούς ή χρονική διάρκεια τών έκμι- 
σθώσεων όρίζηται τουλάχιστον διετής. Κατ’ αυτόν τόν τρό
πον μέχρι τής 31.12.1979, ότε λ.ήγει ή ισχύς τής κυρουμένης 
Νομοθετικής Πράξεως, τά είσπραττόμενα μισθώματα θά 
ύπόκεινται είς τάς ρυθμίσεις ταύτης διά τόν μετέπειτα δέ 
χρόνον αί συνομολ.ογούμεναι μισθώσεις Θά διέπωνται ύπό 
τών αποτελεσμάτων τών κατακυρουμένων πλειοδοτικών δη
μοπρασιών. 'Υπό τοϋ τρίτου άρθρου τοϋ Νομοσχεδίου ορί
ζεται ό χρόνος ένάρξεως ισχύος τούτου. .

Έν Άθήναις τή 31 ’Οκτωβρίου 1978
'Ο 'Υπουργός Έμποοίου 

Γ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
Περί κυρώσεως. τροποπο:ήσεως καί συμπληρώσεως τής άπο

9 Αύγουστου 1978 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου
«ζερί έζιδολής άγορανομικοϋ έλ.έγχου έζί τών μιο-ύωμάτων
τών κατοικιών». . ...

Άρ-όρον ζρώτον.
Κυροϋται. άς' ής ίσχυσεν, ή άζό 9 Αύγούστου 1978 Πρά- 

ξις Νομοθετικού Περιεχομένου, δημοσιευ-ύεϊσα εις το ύζ’ 
άρι-5. 123/Α/9.8.1978 ΦΕΙν, «περί έζιδολ.ής άγορανομικοϋ 
έλ.έγχου έζί τών μισ-άωμάτων τών κατοικιών», εχουσα ώς ά-. 
κο/.ού-ύως:

ΠΡΛΖ-ΙΣ
ΝΟΜΟΘΕΤΉνΌΥ ΠΕΓΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Περί έζιδολ.ής άγορανομικοϋ έλ.έγχου έζι τών μισθωμάτων 
τών κατοικ.ιών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑΣ

Έχοντες ύζ' όφεί:
1) Τάς διατάξεις τοϋ άρόρου 44 ζαράγρ. 1 τοϋ Συντά

γματος.
2) Τήν έκτακτον, εξαιρετικούς έζείγουσαν καί άζρέό/.εζτον 

ανάγκην λ.ήψεως μέτρων ζρός άμεσον έζιόολ.ήν άγορανομικοϋ 
έλέγχου έζί τών μισύωμάτω'ν τών ώς κατοικιών χρησιμο- 
πο: θυμένων άσ-ικών ακινήτων, ζροτάσε: τοϋ 'Υπουργικού Συμ
βουλίου. άζοεασίζοαεν:

Άρ-Spov 1.
Τά έφεσής καί μέχρι τής 3)ης Δεκεμόρίου 1979 συνομο- 

λ.ογούμενα μισ-ύώματα τών μισ-ύωσεων άστικών ακινήτων, τών 
χρησιμοποιούμενων άποκλ.εισττκώς κ.α·. μόνον διά κατοικίαν 
τού μισνωτοϋ. τελ.ούν ύπό άγορανομικόν έλεγχον κατά τά κα
τωτέρω οριζόμενα:

Άρ-ύρον 2.
1. Άζαγορεύετα: ή συνομο/.όγησις μισύώματος μεγαλ.υτέ- 

ρου τοϋ «όεμιτοϋ». Ώς «νεμιτον» μίσύωμα. προκ.ειμένου περί 
κατοικιών μισύωμένων κατά τήν έναρξιν ισχύος τής παρούσης 
Νομοθετικής Πράξεως. νοείται το κατ' αύτήν πράγματι κα- 
ταόα/.λ.όμενοΥ.

2. Προκειμένου περί κατοικιών αίτινες. οι' οιονδήζοτε λ.ό- 
γον. δέν είναι μισ-ύωμένα: κατά τήν έναρξιν ισχύος τής πα
ρούσης. ώς «ύεμιτον» μίσύωμα νοείται τό καταόλ.η-ύέν κατά 
τόν τελ.ευταϊον μήνα τής μισύώσεως τούτων, έφ’ όσον αΰτη 
έληξε μετά τήν Ιην Μαίου 1978.

3. Έάν το «ύεμιτόν μίσνωμα» άστικοΰ ακινήτου, περί ού 
τό άρ-Spov 1. δέν είναι δυνατόν νά ζροσδιορισ-δή. ίάσει τών


