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Στό αχεοιο νόμον «για άγορανομ:κό έλεγχο ατά μ’.-αθώματα 

κατοικιών».

Προς rlj Βονλή ΤΟ)ι· 'Ελλήνων ·—~
Τό αχεοιο νόμον πον εχω τήν τιμή νά νποόάλω ατή Βουλή 

γιά ψήριαη έντάοαεται ατήν αρχή τής παρέμόααης τής νο
μοθετικής έποναίας γ:ά τή όιατήρηαη όμαλότητας ατίς ανν- 
αλλαγές πάνω τε άγαθά κα: νπηρεαίες απόλυτης προτεραιό
τητας για τήν άπόκτηαή τους.

"Κνζ άπό τά αγαθά αυτά. ίαως τό βααικώτερο. για τή 
ζωή καί τήν όργάνωαη τής οικογένειας ε!νζ: ή κατοικία. 
Ότζν χυτή ϊέν έχε: έπααρζλιατε:. ή ϊζπάνη γιά τήν άπό- 
κτηαη τής χρήαης της γίνεται επιτακτική. Έτα: τό μίαθω
μα των κατοικιών αζν όαπάνη άναγκαατ:κή. όταν είνα: υπέρ
μετρο. μειώνει άποραα:ατ:κά τό οικογενειακό είαόοημα τών 
μιαθ’ωτών y.z: περιόριζε: τήν ίκανοποίηαη τών άλλων άναγ- 
•/.ών τους.

Γ:ά νά έλεγχθεί ές άλλον ή άπορααιατική ααμμετοχή τών 
μιαθωμάτων ατή οιαμόρρωαη τον κέατονς οιαόίωαης έχουν 
■/.ζθ: ερωθεϊ μέτρα αέ πολλές χώρες τής Ευρώπης, άνάλογζ 
μέ τις αννθήκες πού επ'.ν.ρζτονν ατήν κάθε μία. πού άποαν.ο- 
πονν ατό νά προατζτεναονν τό είαόίημα τών οικονομικά άαθε- 
νέατερων ατρωμάτων τά όποίζ ‘/.ατά y.x/όνα είναι εκείνα που 
οέν ίχονν y.zTC'.y.ia. ·

Ms τό αχείοίο ζϋτό τον νόμου έπ:χε:ρεΓτζ·. ή λήψη μέτρων 
-έλεγχον για νά έπεταραλίζετα: ή όμαλότητα ατίς ζνν αλλαγές 

πάνω ατά μ:αθώματα τών κατοικιών y.z: νά άποτρέπετζ: ή 
Ο’.αμόρρωαη ατήν «άγορά» ϊυα αν άλογων τ:μών πον τις y.a- 
•3ορίζε: ή έλλειψη προαρερόμενης. μέ μίτθωαη. ατεγης. Τά 
μέτρα χύτά όποζς περιγράρονται ατίς έπ: μέρους οιατάςε-.ς 
θα λειτουργούν έρ’ όαον έπακολονθεί νά υπάρχει. όπως π:-· 
ατεύετα: αήμερα. έλλειψη προαρερόμενων γ:ά μίαθωαη κατιι- 
•/.:ών y.z: θά άτονονν άνάλογα, όταν ή προαρορά κάλυπτε: 
τή ζήτηαη. Ειόίκώτερα. με τό νομοαχέ::ο καθορίζεται. άνώ-_ 
τατη τ:μή μίαθώματος καί είνα: ρνα:·/.ό ότι. εάν ΰπάρςε: 
αύ πημένη προαρορά ατέγης ή ί'.απραγμάτεναη τών ενοικίων 
θά γίνεται αέ χαμηλότερες τιμές. ν . ■

• Είϊικώτερα άτά άρ-5ρα τοΰ σχεοίον αν τον προβλεποντα: 
.τα παρακάτω :

Στο άρθρο 1 : Καθορίζεται ότ: άπό τήν 1η Ίανοναρίον 
19S2 τά μ:αθώματα γ:ά άατ:·/.ά ακίνητα που χρηα:μοπο:οΰν- 
τα: αχ; κατοικίες έλεγχον τα: αγορανομ:κά αύμρωνα μέ τις 
ϊ:ζτάςε:ς τών άρθρων πον ακολουθούν καί ορίζεται ότ: ό 

•νομος οέν έραρμόζετα: αέ καμμ'.ά άλλη χρήαη άατεκον ακί
νητον. ' ■ : ’

Ετα: ό νόμος έχε: έρ αρμογή μόνο ατά μ:αθώματα γ:ά 
κατοικι-ες πον νοικιάζονται ϊ:ά ϊιαρκή χρήαη ατέγης γ:ά

μονάχες ο:κογ-ενε:ακές ά->άγκες ν.α: όχ: γ:ά εποχιακή (θε- 
?:νή ή χε:μερ:νή ϊ-.αμονή. τονρ:αμό) ή γ:ά Εμπορική (Ξε- 
νοόοχεϊα. Μοτέλ κα: λο:πες τονρ:ατ:κές έγκαταατάαεις. Λου
τρά. ένο:κ:αζέμεν2 οωμάτ-.α αέ τόπους π2ραθερ:αμοϋ κ.λ.π.).

Σ.τό άρθρο 2 : Όρίζετα: ότ: άπό 1ης Ιανουάριού 19S2 
απαγορεύεται ή αννομολόγηαη κα: ή άποοοχή μ:αθώμάτο'ς 
πον νπερόα:νε: το «θεμ:το μίαθωμα» πον όρίζετα: ατό άρθρο

τον ποοον πον έπ’.τρέπετα:. Στήν περίπτωαη αυτή ό μ:οθω- 
της ο:κα:οντα: νά ζητήοη τήν έπ:ατρορή τον ποοον πού τυχόν 
π/.ήρωαε έπ:πλέον.

- Στο άρθρο 3’: Προαορορίζετα: ή έννο:α τον «θεμ:τον μ:- 
σθώμζτος.ι. πον χρηα:μοπο:εϊτα: μό-/ο γ:ά τήν έραρμογή τον 
νόμον χύτου κα: προαο'.ορίζοντα: ο: ϊ:ακρίαε:ς πού έχε: τό 
«θ:μ:το μίαθωμα» άνάλογα μέ τό χρόνο πού έχε: άρχίαε: ή 
εκμιαθωαη τον ακινήτου κα: μέ τό μίαθωμα πού ϊ’.χχορρώ·

θηκε οτίς 31.12.1981 ή αήχρωνήθηκε γ:ά τ’.ς κατο:κίες 
πού γ:ά πρώτη ρορά θά νο:κ:ααθθνν μετά τήν 31.12.19S1.

Στό άρθρο 4 : ΙΙροόλίπετα: ανόητη 10;έ πάνω ατά θε-
ταραγρά- 
'ί’πονρ-

■χ:τά μ:αθώματζ τών πε;:πτωαεων
άρθρου 3 καί οίνετζ: εόονα:οοότηαη ατό

::θν ανζ/.ογα με: ..ηαννθηκες πον επ:κ:ζτονν. να
ρον I 
γό Εν
ανπάνε: η να με:ωνε: τ:ς ανάητε:ς μέ ζπορααη τον πον θά 
οημοα:ενετα: ατήν Ερημερί:α τής Κνόερνήαεως. Επίαης με 
ομο:α άπόρζαη. ό Γπονργός Εμπορίου μπορεί νά ανπάνε: 
τα «θεμιτά μ:αθώμζτα>. πον προόλέποντα: άπό τ:ς παραγρά- 
ρονς 2 κα: 3 τον προηγούμενου άρθρου 3.

Στό άρθρο 3 : Προόλέπετα: ελάχιατη ::άρκε:α γ:ά κάθε 
.ανμίατη μίαθωαη.ς άκ:νήτον πον χρηα:μοπο:ε:τα: αάν κατο:- 
κία χρόνος όνο ετών. . , .

Κάθε ανμρωνία ο:άρκε:ας μίαθωαης λιγώτερον χρόνον 
ίαχνε: γ:ά 2 χρόν.α έρ όαον τό έπ:θνμε: ό μ’.αθωτής. Πα
ράλληλα ορίζοντα: όρο: τον μ:αθωτηρίον πού ανυτελονν ατόν 
άποτελεαματ'.κώτερο έλεγ'χο τών μ:αθωμάτων κα: ατήν πρό
ληψη καταατρατηγήαεων τον νόμον.

Σ.τό άρθρο 6 : Γ:ά τις έκκρεμείς αγωγές κα: έκείνες πού 
θά έγ·ερθονν μετά τή όημοαίενση τον νόμον οι όποιες ατη- 
ρίζοντα: ατή λήπη τον χρόνον τής μίαθωαης γίνετα: πρό- 
όλεψη νά μή ανζητηθονν κα: νά μήν έκόοθεί άπόρααη πριν 
περάζουν 6 μήνες άπό τή οηχοαίεναη τον νόμθν.“Μέτα· ατήν 
:ο:α προθεαμία προόλέπετα: νά μήν έκτελεαθοϋν άποράαε'.ς 
έπώαεων γ:ά λήπη τον χρόνον τής μίαθωαης πού έχουν :κ- 
όοθεί πριν ή μετά τή οημοαίεντη τον νόμον. Γ:ά τ:ς άπο
ράαε'.ς έπωαης πού άρορονν καθνατέρηαη μ:αθώματος άνζ- 
ατέλλετα: ή έκτέλεαή τους γ:α 3 μήνες υπό" τον όρο νά 
πληρωθούν μέαα αέ ένα μήνα άπ- τή ϊημοαίευαη" τον νόμον 
τά καθυατερονμενα :μ:αθώματα. τά ό:κζατ:κά έποϊζ κα: ή 
άμΟ:όή τον ϊ:κηγόρου. πού έπ:ό:κάατ7γ/.αν. ν - :

Ο: προθεαμίες αυτές κρίθηκα-ν άνάγκαίες "γ:ά νά οοθεί" 
ό χρόνος μίαθωαης* άλλων κατοικιών άπό 'τούς μ:αθώτές πού 
έπώνοντα: έπε:οή κατά, τό ό:άα.τημζ πού χρε:άαμήκε γ:ά τή 
νομοθετική ρύθμ:αη μέ τό .νόμο αυτό υπήρχε , άόεί α:ότητζ 
γ:ά. τήν τύχη τών μ:αθώαεών κα: οϊ μιαθωταί ό:κα:ολογη- 
μένα οέν ρρόντ:ααν νά έπααραλ:αον·Πκατο:κί:ς γ:ά τή ατέ-

Στό άρθρο 7 : .Προίλέπε:'τήν ο:καατ:κή έπίλναη κάθε 
ο:αρορας κα: άμρ’.ροήτηαης ,γ:ά τήν έρμηνεία κα: έραρ.χογή 
τον νόμον κα: ορίζοντα: τά κρ:τήρ:α πού πρέπε: νά λ'αόη . 
υπόψη τον ό ό:καατής όταν νπάρχε: ϊιαρωνία ώς προς τό 
ύψος τοΰ θ£μ:τον μ:αθώματος.' ·■ ' ·:

Στό άρθρο 8 : Όρίζετα: ότί· ή ίαχύς τον '/όμου άρχιζε· 
άπό τή οηχοαίεναη τον ατήν Έρημε ρ ίο ά τής Κυίερνήαεως. :

. ’Αθήνα. 19 "Ιανουάριον 1982 .. ,λ
;. . ν' Οί 'Υπουργοί - εν·. ί :

• Δ:κζ:οσυνης ·.·:··.· r ·'<·-’· ’ ··■ ■·- r·'Έχπορίου ·
Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΣ Γ ■-> Ν. ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ-

·.· ;-ο ;: . ..·: : -■ fV.il ντωθτίΛ; ϊί'<£ϊ .ΙΓΕ.'· 1

"' ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ "'"· "V'“

Γ:ά άγορχ/ομ:κό έλεγχο-άτά μ:αθώμ-ατα κατοικιών. ;>·

V' .: ν: 'Αρθρο ι.·· ί ; . τ

1. Άπό τήν J ην Ιανουάριου 1982. τά μιαθώματα άατ:κών
ακινήτων, πού χ·ρηα:μοπο:ονντα: κατά τή μ:τθωτ:κή αύμόα- 
οη. γ:ά κατοικίες, τελούν ύπό Άγορανομικό έλεγχο, πού άακεΐ- 
τα: αύμρωνα μέ τις οιατάπε:ς. τώ·/ επομένων άρθρων. : .

2. Γ:ά κάθε άύ.λη χρήαηι ακινήτου ό νόμος αύτός οέν
έχε: έραρμογή. * ""· ' ή."

3. Γιά μικτή χρήαη τοΰ -ακινήτου ό νόμος αύτος έραρμό-
ζετα: γ:ά" τό μέρος τοΰ μιαθώματος πον αναλογεί ατή χρήαη 
τον γιά κατοικία. ■- :Λ · - ·'' ·: "'·; - .·;·*-· ·-·.·.


