
Έτ: τού σχεδίου νόχου <'τε;ί κυεωσεως τής άτό 22 'Ιουνίου 
1978 Πράςεως Νοχεύ-ετιχού Π εριεχομένου τού Προε- 
>οου τής Δημοκρατίας «τερ: μέτρων αρορώντων ε:ς τα; 
•χισόώσεις αστικών άκινήτων εν τώ Νομω θεασα/.ονικης» 
·/.*· τσο-τοτ'οιήσεω-; διατάξεων αχατης».

Ποός την Βουλήν ιών Ελλήνων
Διά τοο τροχέ ινομενου σχεδίου νόμου σχοτείται ή κόρω- 

σ:ς τής έκόοόείσης, όασε: τής τα;. 1 τού αρνρου 44 τού 
Συντάγματος. ύτό τού Προέδρου τής Δημοκρατίας. άτο 22 
Ιουνίου 1978, Π ρχξεως Νομοθετικού Περιεχόμενό; «τερί 
μέτρων άρορώντω·/ εί; τας μισ-ύωσεις αστικών ακινήτων εν 
τώ Νομώ Θεσσαλονίκης», ή ότο-ία έδημοτιευδη εις το ύτ 
άσιδ. 117/1978 ΦΕΚ ^τεύχος Α'), ώς και ή τροτοτοιησις 
διατάξεων τούτης.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚβΕΣΙΣ

Βϊδικώτερον:
Διά τού όρνεου τρώτε; τυ τοϋ ύτο xpiotv σχεδίου νομού τρο-

δλέτεται ή κάρωσις τής ώς άνω Πράξεως Νοαοδετιχοϋ Πε
ριεχομένου τού Π ροέόεο./ τής Δημοκρατίας.

Διά τού άρδρου δευτέρου έτιρέρονται εις τήν ώς χ/ω Πρα- 
ς:ν αί έξής τροτοτοιήσεις:

α) Άντιχα-ύίστατα; ή ταρ. 1 τού άρδρου 1 αότής, τρος 
τόν σχοτόν ότως έξαιρε-ύούν τών ύτό τής ταραγραρου τού
της δ-εσπσ-δέντων τεριοριστικών μέτρων αί μισ-ύώσεις εις τας 
ότοίας μισδωταί έτί αστικών ακινήτων είναι τό Δημόσιόν ή 
Κ.Π.Δ_Δ. Αί μισδώσεις χύται δά διέτωνται έρεξής ύτό τών 
όρων τών μισδωτικών σνμδάσεων.

£) ‘Αντικαδίσταται ή χ2ρ. 3 τού άρδρου 1 τής ώς άνω 
Πράξεως τρός τόν σχοτό/ν ότως χωρεί καταγγελία έρεςής 
τών ύτό τής ώς άνω Πράξεως τροττατ ευο;χενων μισδώσεων 
as) os’ ύτεχμίσδωσιν τού μισδίου. έν όλω ή εν μέρει, τρα- 
γματοτοιηδεί σαν χατά ταράσασιν άταγορευτικοϋ όρον τής μι- 
σδωτικής συμδάσεως, ρρί λόγω ίδιοκατοικήσεως τού έχμι- 
σδωτοΰ καί τής οίχογενείας ταυ ϊ: άτοδεδειγμένως έτείγου- 
σαν ανάγκην καί γγ) δι! άνοΓχοδόμησιν τού μισδίου ύτό τού 
έχμισδωτοϋ ή τού κυρίου τού μισδ-ίου. Έτί τών ώς άνω νέων 
λόγων καταγγελίας κρόναχεν τκάτιμον να διευκρινησωμεν τά

Ή δυνατότης καταγγελίας δι’ ύτεκμίσδωσιν δικαιολογεί
ται έκ τής σκέψεως ότι ό μισθωτής ό τοραχωρήσας ϊΓ ύτεχ- 
μισδώσεως εις άλλον τή/ χρήσιν τού μισδίου, κατά τεκχτ- 
ριον, έταυσε νά έχη άμε τον ανάγκην τού μισδίου.

Ή ταροχή δυνατότητος καταγγελίας λόγω ίδιοκατοική- 
σεως συν ιστό δίκαια; μετ αχεί put·/ τών έκχισδωτών ο! ότοίο: 
άντιμετωτίζουν άτοδεδειγμένως έχείγοοσχν ανάγκην ττεγάτεως 
τής οίχογενείας των. 'Ττ·ί τής αχετοχής ϊιατάςεως ταρεγε- 
ται εςοοτιοοότητις ότως ϊ·.ά Π. Αιατάγχατος, έχοιτομένον 
τή τροτάτει τού 'Ττοοργού Δίκαιοτλης. κα-ύοριτ-ύούν ο: όροι 
και α! τρούτο-ύέτεις άτχήτχως τού Βικαιώματος τούτον.

Τέλος, ή -ταρογή δικαιώματος καταγγελίας οι’ ΚοικοΒό- 
μητιν τού μια-ύίον έτιίάλλετα: τέτον έκ γενικωτέρων οικονο
μικών λόγων, ότον καί έκ τής ανάγκης τολλατλατιατμού τού 
βρι-ύμού τών τρός μίτ-ύωττν τροτρερομένων χώρων. Διά τή/ 
τερίττωτιν τής ά/οικοοο;χήτεως, ύτό τής ίιατάςεως τροίλε- 
τετα: ότι ίιά μέν τάς μιτ-ύώτεις τάς μή ύταγοχένας εις τή/ 
νομοόετίαν τερί έμτοριχών μιχύώτεων ή καταγγελία ίύνα- 
ται νά γίνη μετά τήν λήςιν τού χαμίατικού χρό·/ου, διά τάς 
μιο-ύώιεις ϊέ τάς ύταγοχένας εις τή/ έν λόγω νομο-ύεοίαν ή 
καταγγεύνία διέτεται ύτό τού ειδικού τερί τών μιο-ύώτεων
τούτων Ν. 813/1978.

Παραλλήλως όμως λαμίά/ετα: μέριμνα, εις άχροτέρας 
τας τεριττώσεις, διά τήν έτχ/εγκατάτταοιν τών ταλαιών 
μιαΐωτών, έρ’ όοον έκ.δηλωΑεί ίτά τούτων ένδιαρερον εντός 
ες μηνών άτό τής έτιδόοεως τής καταγγελίας. Κατά τή/ 
δτάταςιν, ή έτανεγκ,ατάτταττς δύναται νά γίνη εις ανάλογο·/ 
ώς ορός τήν -Seoiv χώρον τού όνοικοδομγ3έ·/τος άκ.ινήτοο. όχι 
μεγα/.ύτερον κατ’ εκτατιν τού τρότερον κατεχομένοο. Έτί 
έτανεγκαταττάτεως τό καταίλητέον μίο·5ωμα κα-3ορίζεται 
ότό τού Δικαττηρίοο.

γ Αντικα-ύίττατα: ή τα:. 4 τού ούτού άονρον 1 τής ώς 
ά/ω Πραςεως. ίαοε: τής οτοιας καταργούντα: α: έκκ.οε- 
μούτα: δικαι κα: or/ έκτελούντα: έκοούείτα: οικαττ και άτο- 
ρααεις. τρος τον ακ.οτον οτω: οιεχκ.ρτ/ια-ύή ότι α! τε;ι ώ< 
τρόκειται δέκα: και αί r/εττ/.αι άτοοααει: αοορούν. άτοκλει- 
ττικ.ώ: κ.2ΐ μόνον, την άτόοοτιν τής χοήτεως τού μιτύίον.

δ) Αντικα-ύίτταται ή ταρ. 6 τού αύτού ώς άνω άρ-3ροο 1. 
δια να οιεωκρινιτύή ότι αί τ.χόν ύτάρχονααι άςιωχεις τών 
έκμιαύωτών τερί ανατροταρμογής τού χιο-ύώματος. δια τόν 
τρο τής 24ης Μα 101/ 19/8 χρονον, δηλ. άναγόμενα: εις τή/ 
τοό τών αειαχών τερίοδον. δέν νίγοντα: ύτό τής κχροοχένης 
Νομονετικής Πράςεως.

Τέλος, δια τής ταρ. 5 τού άρνροχ δεοτέροχ τού ύτό χρί- 
"ΐν νομοαχεδιοχ διεακρινιζεται ότι ετί τών ειδικών -ύεμάτων 
τά ότοία ρο-ύμίζει ή ύτό κύρωτιν Πράήις Νομοθετικού Π ε- 
ριεχομένοχ. δέν εχοαν έραρμο-γή/ αί διατάςεις α} τού Ν. 813/ 
1978 ατερι έμτορικ.ών και έτερων τινών κατηγοριών μιχύω- 
σεων», τής ταρ. ο τού άρ-ύρον 6 τής άττό 28 Ιοολίοχ 1978 
Πράςεως Νομοθετικού Περιεχόμενό; τού Πρόεδρό; τής Δη
μοκρατίας «τερί άτοκαταατάτεως ζημιών έκ τών αειχμών 
1978 εις τεριοχή/ Βορείο; Έύ.λάόος καί ρ>ύμίαεως ονναρών 
όεμάτων» καεί γ) τής άτό 9 Αύγούατο; 1978 Πράςεως Νο- 
μο-ύετικού Περιεχομένου τού Προέδρου τής Δημοκροτίας 
«τερί έτιδολής άγορανομικού έλέγ/ο; έτί τών μια-ύωμάτων 
κ.ατοικιών», έρ’ όαον δέν ορίζεται άλλως.

Ταύτα ακοτούντα: διά τού ύτό τήν κρίτίν τής Βουλής ύτο- 
δαλλομενου «τχεδόου νόμου καί ταρακαλούμεν διά τήν έ/ή- 
ριτίν του.

Έν Ά-ύήναις

Δικαιοχύνης 
Γ. ETAALATHI

τή 2 Όκτωίρίου 1978 
Οι Ττουργοί

Έ·χτο ο ίου
Γ. ΠΑΝΑΓΊΩΤΟΠΟΓΛΟΣ

ΣΧΕΑΙΟΝ ΝΟΜΟΓ
Περί ικοιρώσεως τής άττό 28 ’Ιουλία; 1978 Πράςεως Νακο- 

■δ/ϊτοκου Π εροχομένου τοϋ Π ροέδρου τής Δημοτκραιτίας 
«τερι μέτρων άρορώντων εις τάς μιχύώαεις ’Αττικών Ακι
νήτων έν τώ Νσχώ θετααλχντκης», καί τρχτοτυιή,-εως δια
τάξεων τχύτης.

"Ap-Spir/ ττρώτον.
Ινυρούτα: ή ατο 28 Ίου/.οου 19/8 Πράςις Νορχονετιοοού 

Περιεχομένου τού Π ροέίρου τή; Δηχοοορχτίας «τιερί μέτρων 
βρομωντωτ/ ιεις τας μυα-λώαετς ’Αττυκών Ακινήτων έν τώ 
Νομώ Θετταλονίκηην) δημοτιευ-ύείτα εις τό ύτ’ άριδ. 117/ 
1:978 Φ.ΕΚ_ (τεύχος Α'), όχουαα ώς ά-/.εύ’.:ύύως:

ΠΡ.ΑΞΙΣ
Ν Ο ΜΟ€*ΞΊΤΚΟΤ ΠΕΡΙΕΝΟΜΕΝΟΤ

Περί μέτρων άρορώ'^των εις τάς μιτύώαεις αττικών ακινήτων 
έν τή» Νομώ θετταλχ/ίκης.

0 ΠΡΟΕ1ΛΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΑΛΗΝΙΚΗΣ AΗΜΟΙνΡΑΊ1ΑΣ

ΈχΓ^τες ύτ’ όψει :
1. Τάς διοττάςεις τής τοραγράρχυ 1 τού άρ-ύρου 44 τού 

Συντάγματος.
2. Τήν δημιουτγη-δείτχ/ κατάττατιν έςαιρετικώς έτειγού- 

της εκτάκτου και άτρ-οίλέττου χ/άγ/.ης. χυνετεία τών έκτετα- 
μ.ένων ζηχιών αίτινες τροεκλήδητχ/ έκ τών ίτχυρών σειτμών 
εις τά ακίνητα τού Νομού θετταλονίκης άτό τής 24ης Μαΐου 
1978 καί έντεύύεν.

3. Τόν έταττειλούχενον κίνδυνον διαταλεύτεως τών τιμών 
τών μιτδωμάτων, λέγω τής τρχκυύάτης κρίαεως ττέγης καί 
τών χύνετε ία ταύτης ύριττάμενον κίνδυνον τροκλήτεως άτρο- 
βλέττων δυχμενών έττττώτ-εων εις τή/ οίκ.ονομικήν ζωήν τού 
Νομχϋ θεταχλονίκης καί τών οίκονομικώς τρός αύτόν συνδεό
μενων διαμερισμάτων τής Βορείου Έλλόιδος.


