
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΤΗ

Τ*' τχέ·ε :ε νόμοε “Ρύ-5μ:τη μ:ζ-$ώ«ων 7.ζτο:χ:ών».

Ποος τι/ Βουλ)] nor Ελλήνων
Τ' τχέχ:ο νεμοε χοε εχω την τ:μη να ζτοόάλω ζημερζ 

ττη Βοε/.η ‘,*-7 όιήρ’.τη ενταττετα: ττην αρχή της χζρ.μεα- 
της τη; νομού ετ:7.ή; .ϊήοετ-ίζ; γ:ζ τη ε-.ζτήρητη τη; τ;;.;· 
λότττα; ττ : ε εν αλλαγές χάνω ττζ μ’.τύώματζ των ν.ζτε:-
7.:ών χωρ:; να -ε:γοεν τ: ;: ζτ ζρ ε·.; τεε Σεντζημζτε; «ζερ: 
τ.ροττατ'.α; τη; :::«χτητία;».

Ε·:ε:χώτε; α ετ:ε:ώχοτζ: η ερομάλεντη τη; αγορά; εν;·.-
V.’.jLifZtE ,VT C 7. ΧΤ-Γ/.'.αΤ 7.2! η 7Γ “ CTT 2T'.2 5/*G)V Tti)V 'AiCWV. £*»£>

χ:ζττών ·/.α: :ε:εκτητων. αχέ εχε:ζεήχετε κατζχρηττ-κη τε- 
ντε::;·.:: ότον ζρερά τ:; μ:τύωτ:κέ; τους r/έτε·.;.

Με τ:; ε:ατα;ε:; τοε χροτε:νέ.μενοε τχείίοε νόμοε εχ:χε:- 
ρείτζ: η ρύύμε.η ζτο νέμα τη; ενε:7.:χζόε.ενη; κζτοιν.ίζ; 
αε μέτρζ ύ-ετμ::'.ού χαρζκτήρζ 7.ετνών:7.ή; κα: οχΛΟνεμί'χή; 
τηματία; τεε χχοόλε,ζεεν ττη ττχύεεετείηζη τοε ζροεοιο- 
::τμού τοε έώοε; των μ:τ·>ωμζτων με όατη την χντ:7.ε:μεν-.ν.η 
ζρία τοε χν.:νητοε. Τε οχτχ/.ο μέτρο ζρο; αετή την κατεε- 
•ύεντη είνα: η νέτζ:τη τοε Αχωτχτοε Εζ:τρεζομενο·ε Μ:τύιυ- 
ε.ζτε; ΑΈΜ χοε εττ:ττέτ:ε; τον χντιν.εΐ/μενίκό 7.x: ορ'ύολε- 
γεκό χροτοτο::τ;ιε τοε ε·.ο:κίθε έττ·. ώττε νζ •.χζνοττε·.εέντζ·. 
ε: ύεμ:τέ; χα: εύλεγε; αρ'.ώτε:; των :::ε\.τητων y.x: νζ ζρο- 
ττατεύοντα: ε; ενε:κ:αττέ; αχέ τ:; ζ-5έ·χ:τε; ζζα:τήτε:; αε
τών.

Ε:ε:κώτερζ ττζ άρύρζ τεε τχεείεε αετού χροόλέχοντχ: τζ 
χζρζκάτω:

Ττε άρύρο 1 : Ορίζετχ: ότ: ττ:; ειχτάαε:; τοε νόμοε ζε- 
τετί επάγε ντζ: ε: μ-τ-λώτε:; ζχ:νήτων χοε κατά τη μ:τύω- 
τ χή τέαέζτη χ ρ ηχ: μ ο ζ ε: ο ύ ν τ a: γ:α 7.ύρ:α .χατο:7.ίχ χα: ετ: 
τε ζεείζτωτη χοε έχε: τε'χεωνη-ύε: ;χ:χ.τή χρήτη τοε ·χ:τνtoy. 
Ο νόμο; ζετό; εραρμόζετα: μόνο ζν η χρήτη τοε μ:τ-5ίοε τζν 
κύρ:α χζτο:χ:ζ ε:να: η ζροέχεετα.

Εχότη; ότ: ο: μ:τ·ύωτε:; αετέ;. ερότον εεν ορίζετα: ε:ζ- 
τερετ:χζ ττε νόμο αετό ερζχολοεύεύν νζ ;:έχοντζ: ζχό τοε; 
τεμοατ:χού; τεε; όρου; χα: τεμχληρωμζτεχά ζχό τ:; ο:α- 
τάρε:; τοε ζτττ/.εέ χώε:χα.

Στο ά?-3ρο 2: Προόλέχετζ: ότ: χά-όε μότ-όωτη ζχ:νητοε 
γ:ζ χατοιχίζ έχε: ::άρχε:ζ τεελζχ:ττεν εύο ετών αχ.όμη χζ: 
ζν έχε: τεμρωνη-ύε: ·;:ζ λχ'ότερο χρον.χ,ό ε:άττημα ή -,':α 
αόρ’.ττε χρόνε. Η τεμρωνία χ:ζ χαράτατη τοε χρόνεε τη; 
μέτ-εωτη; :τχύε: τοελζχ:ττον -:ζ ένζ έτο; χζ: ζν αχ.όμη 
έχε: τεμοωνηε:: -;:ζ ερζχύτερε χρονεπό ε-.όττητιζ ή η:ζ αό-

Σε μ:τύ·ώτε:; των οχε:ων η ;:άρχε:ζ έχε: τετμζωνη-όε: μ:- 
χρετερη τη; ε:ετ:ζ; ή η χαράτατη μεχ.ρότερη τοε έτοε;. ο 
μετΑωτη;. ερότον το ετ:->ειχε·. μχερε: να χζτζη~;ε>λε: τη μ:- 
τ-ώοιτη χζτά τε τεχρων-τ-χε-.ε χρόνε τη; λήρη; τη;.

A ν η ί:αο7.ε:;
χρό-τερη αχέ τρία 3} έτη. ο μ:τ-όωτή; αχορε:, με εήλωτή 
τοε η εχε'-α ·εα εχεεοόε: τττ- εχμ:τ-$ωτή με ο:χαττοχέ εχ:- 
αελητή εύο (2) τοελάχ'.ττον μήνες χρ:ν αχό τη λήςη τη; 
μότ-όωτη;, να χζρζτείνε: τη μ:τ-εωτη έως τη τεμχλήρωτη 
τρ:ετ:ζ; ζενελ:χώ;. Αν η μίτ-εωτη έχε: τεμρωνη-όε: γ;ζ αό- 
τ:ττη ::άρ7.ε:ζ τε x:c χάνω 2:χα:ωμα χαράτατη; ατν.είτα: 
με έ'ρ-,'ραρη οήλωτη χεε εχ:ε:όετα·. ττον r/.μ'.χεωτή με ::χζ- 
τττ/.ό εχ-.μεληχή εύο τεε/.άχ:τττν μήνες χρ:ν αχό τη χε- 
υ.χλήρωτη ε:ετ:ζ;. Το ε:χα:ωμα χαράτατη; μχερε: νζ ζ- 
τχ.ηνε: ζχό τον ε7.μ:τό»ωτή μόνο μία ρορά.

Π ρεχζτζέολή τοε μ:τ-όώμζτο; εχ:τρέχετζ: νζ τεμρωνη- 
ν*ε: μένε -:ζ τον τρέχεντζ μ:τ6ωτ:ν.έ μήνζ ν.α: η εγγεοοε- 
τ:α χοε χζταόάλ/.ε: ο χ'.τ-ώωτή; η:ζ την εχτέλετη τη; τάχ- 
£ατη; όπ εχ:χρέχετα·. νζ τετχρωνη-5ε: μεγαλύτερη ζχό το 
χοτέ των εύο ·:2) μηνιαίων μχ-ύωμεάτων.

Ι\αλεττέρητη χζταόολή; ζχό το (χ:τ-εωτή. των όζχζ/ών 
τοιν χο:νοχρήττων τοε μ:τ-5τοε χα: ν.άώε άλλη; χρηματ:7.ή;

οοε’./,η;. xcj ζρορα τε μ:τ*:ο χα: χατ2 τη. τομέων:ζ τε 
εζρύνε:. έχε: τα έννομα αχετελέσ/χζτζ χθν εχε: η ν.ζ·ύεττε- 
ρητη- τη; χαταόελή; τοε μ:τ-ύώαατε;.

Ιο :’ί :ο :τχνε: /.ζ: έ τ ζν ο μετάωτη; εεν ζ.ζταόάλλε: τη·' 
χζούημ:<·-τη χοε έχε: εχ:ε:χαττε: τελεττο:7.ζ -·:ζ ρ-ύερε; η 
μεταέελέ; τττ μέτ·ύ:ο.

Τέλε; εχοχοεεετζ: ο μ:τεωτη; νζ εχ:τρέχε: ττον εχμ:- 
ο-εοιτή ή τε αντ:χρετωζό τεε. ο: οχο:ο: αχοροεν νζ τενοόεύο- 
ντα: χζ: ζχό εμχεχοτεχνη ή χρζγχζτογνωιχ-ονζ. νζ εχ:τχε- 
χτοντζ: τε μ:τ-ό·ε μ:ζ ρορα ν.α-ύε τρίμηνο γ:ζ νζ ::ζχ:ττώ- 
νεεν την χζλή χα: τεμρωνη μ: τοε; όρου; τη; μίζύωτη; 
χρήττ τεε. Λε’/ζχλεγηττ άρνητη τεε μ:τ·5οτή χαρέχε: ττε' 
εχμ:τ·ύωτη τε εοχαχ-τχα ζ-χετη; χζτζ-— ελίζ; τη; τ.μόζτητ.

Στο άρέρε 3: ζνζρερετζ: η λύτη τη; τύμοζτη; —ζ :ε:ε- 
χζτο:ν.ητη χζ: ΖΌ’.χεεάι.ητη.

Ε:ο:χώτερζ ν, ταχόατη γ:ζ :::07.ζτε:χητη λύετζ: εχερ ορ:- 
τμενοε ν.εχ/.'.ε χροτωτων ^ζεύύγοε. ενηλίχ.ο-ε τέχν.ε ή γονέα) 
χζ χζτώ ζ'ό ε-ρέτμενε; ζ.ττηεέ: χεοεχούέτε:;. Ο: λόγο: 
χοε τενηγορούν εχε: αετή; τη; ρύ-5μ:τη; ε:νζ: χρορζνεί;. 
Ο: χο:νωνεχο: λόγο: χροττατ:ζ; τοε μ:τ·εωτη ττζμα.τούν εχε: 
όζοε ζ/ζχ-εχτχεν χθ:νων:χοί λόγο: χροττατία; τοε εχμ:τ·ύωτη 
ή των χτενών τ'εγγενιζ.ων χρετώχων. Γ:α νζ αχοοεεχόοεν χά- 
ντω;, όσε ε:να: οενχτό. ε: χζτχχρήτε:; χεε είχαν ::ζχ:ττω- 
νε: χζλζιοτερζ χ,ζτά την εραρμογή τοε ·5εταού ττην χρζτη 
χροόλέχοντζ: ττην χζράγραρο 4 Ζ'Ζττηρότερε; χχρώτε:; 
εν/.ων αχ'.ώτεων γ:ζ αχολημίωτη. Ο: χερώτε:; αετέ; εχέρ- 
χεντα: όταν η :έ:θ7.ατοίχηχη οεν χραγματεχο:η,·εε! μέτζ τ: 
τρε:; μήνες αχό την αχόεοτη τοε μιτ-ύίοε χζ: όε ϊ'.αρχέτε: 
ένα τοο>λάχ:ττον έτος.

Γ:ζ τοε; :ε:οε; χζτά τ ανωτέρω χο:νων:χού; λόγου; ν.ζ: 
με τ:; αετε; χερώτε:; ε:να:. τύμρωνζ με την χζράγραρο ΰ 
τεε άούροε ζετοε. εενατη η λύτη τη; τύίζόατης γ:ζ ανο:χο- 
τομητη τοε α7.:νήτοε εχό την χεοεχό-ύετη ότ: έχε: εχόούεί 
η τχετ:χή οεχοεομιχη άοε:ζ χζ: η έναρχη των εργατ'.ών ύζ 
ν :·.ε: μέτζ τε 12 μήνες αχό την αχόεοτη τοε μ:τόίοε.

Στο άρ-ύρο 4 : Αναρερετα: η λύτη τη; τύμόατη; γ:α ε:ζ- 
τήρητη ή ζιάχλζτη τοο χτερίοε χατζ τζ οριζόμενα ττ:; ε:α- 
τάς;:ς τοε Ν. 1312/85 ΦΒΚ 4). Ε:τ:χότερα με τ:ς ο:ζ- 
τάήε:; τοε άρ-ύρεε ζετού χαρέχετα: ττον εχμ:τ-ύωτή το ε:- 
ν.αίωμζ νζ λύτε: τη τύμόατη ερότον λήαε: ο τεμίατ:7.ός μ:· 
τ·εωτ:χε; χρόνο;, η μότ-ύωτη έχε: ο-.αρχέτε: τοελάχ'.ττον εύο 
ετη ν.ζ: η εαχά-.η των εργατιών ανάχλαχη; αχερόαίνε:, με 
όάτη τη τχετ:χή ο:7.ο;ςμ:χ.ή άοε:ζ. το χετέ των 2.500.030 
ερχ. Εχίτη; γ.τ την χερίχτωτη χζτάχρηχη; τοε χαραχάνω 
iixauliazTO; τεε εν.μ:τ->ωτή τί-ύετζ: τζν όρος ότ: ο: εργζ- 
τ:ι; ανάχλζτη; ·>ζ χρεχε: νζ αρχίτο-w μέτζ τε ένα έτος 
ατό την αχόεοτη ταε μ:τ·ύ:οε. Σ-ε χερίχτωτη ν.ζτα τη-ε r.xoiz 
η όωοαχάμηνη χρο-λετμία χαρέλ-ύε: άχρζτττη χαοέχετα: τε 
ο:7.αίωαα ττε μ:τό>ωτή να ζητήτε: αχοζηζίωτη χοε χροόλέ- 
χετα: ττην χχ:ζ~όzoo 4 τοε χεοη-'ούζενοε άο-ύοεε.

Ν' _ ο άρ·ύρο 5 Τ/ΊΖ’-ΖΖ-.Ί'. TS y.a:ayj.2 των Λή;εων 7. a:
Kc:vo h'-εν εχταιτεώτε: γ *.2 7.α tc:7.*.2 Χ7.:νητ 2 * *1 ^
7.U510*:rr τ2 ς των να xrofo-jv */2 ζη*ΓηΤΓ^ν την rr0c^TT των
μετ2 τη λήςη tc-j r«rz,THovTTi.ivsj ;ι*.">ωτ:7.C*J '/TZ'.'Z J 7.2! ra-
ντως cy. ttc :*/ ττη/ rac-a;o τ:ι:2ς τττ την ένχςςη της μ··-
τύωτη; χζ: ερότον χρόχειτζ: νζ χεηχ:μοXX:ηύεύν τζ ζν.ίντ- 
τζ γ:ζ χο:νων·.7.οέ; χ/.οχεέ; όχως .ερερονηχ:αχού; τταόηζεε;. 
λετχε; για τ)λ:χ:ωμενζ άτομα, χ.έντρα νεότητα; χύ.χ. Γ:ζ την 
χερ:χτωτη χεε εε χεητ:μοχε:η·ύεί μέτζ τ ένα χρόνο τε 
αχ-.νητε γ:ζ τοε: τχεχεύς χεε ζχεόόώηο'.ε χζρέχατζ: ττε μ:- 
τ-εωτή. το :·.7.α·ίωμα νζ ζητήτε: την ζχοζημίωτη χοε χρο- 
ελέχετα: ττην χζράγραρο 4 τοε άρ-ύροε 3 τοε χαρό·/Το;.

Στο άρ-ύρο 6: ζπαρέρετα: ότ: ο μχτ-λωτή; ο·7'α:ο·ύτα: νζ 
ζητητε: ζχό τον ον.μχτεωτή. ζντί τη; ζχοζηείωτη; χοε χρο- 
όλέχετα: τχην χαράγραρο 4 τοε άρ-ύροε 3. τη·/ εχχιεγχ.7- 
τατχζτή τοε ττο μίτ-ύ:ο ερ ότον το-ετε οε χρητταοχο:η·εε! 
γ:ζ τεε; λόγοε; γ:ζ τοε; οχοίοε; αχε.εό<όη7.ί 7.ατά τα ο: 
ζομενα ττζ άρ-ύρ ζ 3. 4 χα: 5 (:ί:οχατοίχ·ητη - ζνΟ’.ν.ττόχητη 
- ανάχλζτη - χ.ο:νων:7.εί τχ.οχοί).
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To οιχαίωμα τη; επανεγχ ατάστατη; του μτσόωτή 
μποο«: ν' annoητάε: μετά tij/ πάροΒο eve; ετου; κρότου έλη- 
4'3V ο: οωδεν.άμ-πνε; προ-όεσμίε; για την ιοιον.ατοίχηση, α- 
νθϊ7Λ0όμηση. ανάπλαση 7.2: χαίνω: ιχθύ; σνχπο-ό;.

Απόοοση μτσόίο, για ισ-.ον.ατοιν.τ,ση ή ανο:-/.ο:όμ.ηση, ή γ.α 
εργασίες οιατήρηση; ή ανάπλαση; του μισόιου ή 712 τη χ·ρτ- 
σιμοττοιησή του απο 0.1 .Α. γ:2 ν.οινωνιχου; 27.02022 πο. ε-
γίνε 777 ί> 2770 ΤΤ^' i-X'o TO- V OIL 00 2'JTC-. L·, ~ 71707
το: szoTo}.£rj.2T'7 α:.»: τ:ς Ε:ο:τά£ε:; το-· ν.ι jzzh ο τγζ:. ί
έω; δ too ν. i50S '19S6 (ΦΕΚ 73...

Στο άρόρο 7: εισαγετα: γ:2 πρώτη ιομα ενασ νέο; τρό
πο; προσδιορισμού του ανώτατου μισ-όωματο; των -/.ζτυ-.χιων 
που CUVCUT2; με τγη/ ΑνΤιχειμενιχη Αξία των Αν.ινήτω·.

Ειοιν.ότερ2 7.2-Sopίζετα: Ανώτατο Επιτρεπόμενο Μίσόωμα 
(ΑΕΜ) για τον ν.αόορισμό too οποίου λαμ.όά-εντστ υπόψη η 
τιμή εχν.ινηση; τη; οορυλογητόα; 2ρια; των αν.-.νήτω. οπω;
οοίΤη ν.α·>ορ:,ετα: too; 2702:7.00; z-.Jiv.tz V-T00--
γείοο Οιχονομιν.ών. επί τους συντελεστε; πα.-.αιοτητα;. ορο- 
σου, Sear,; too μισόιου 7.2: επί το συντελεστή απ-οο-η; αχι- 
νήτων. Ει:ΐ7.ότερα:

U συντελεστή; παλαιόττ,τας ορίζεται για μίσ-ό.α μέχρι 3 
ετών (1), από δ—Ιό ετών (0,9) 7.2: αιτο ίδ ετών 7.α: α<ω 
(0.8). Η παλαιότητα αρχίζει να υπολογίζεται μετά οόο ετη 
οπτό την έν.οοση τη; οιχοόομιχής άοεια; ή αττο την τελευταία 
αναθεώρησή τη; ή ατό την έχόοση πράπη; νομιμοποίησης, 
γ:α auS αίρετα νοτίσματα.

Ο σοντε/^εατής οοόοου ορίζεται, για υπόγειο (0.8), :σό- 
γειο (0,9), τρωτό οροοο (1), εεοτερο εροτε ^1.04.. .ρι.ο 
05000 (ί1,08),'τέταρτο όροοο (1.12), -ό-χπτο opcco (L1G), 
έχτο όρορο (1.20). έ&οομο ορορο (1.26). όγεοο όρορο ν.αι 
άνω (1.32).

Ο σοντο/.εστή; δόση;, ορίζεται για τατοικ,τε; ττοο είναι 
σοανταχόό-ειν ελεό-ό ερετ ή εχι/υν πρόσοψη σε πλατευα (1.08;.

Κατά την ττρώτη ερ αρμογη τοο νόμου αοτοό. ο συντελε- 
. στή; απόοοση; αχ.νήτων ν.αόορίζετα: τε ποσοστό 0.5%.

Με 7.0ινή αταόραση των Υπουργών Εόνιν.ή; Οιν.ονομίας. 
Π·ερι&άλ7.οντο;. Χωροταξία; 7.α: Δημοσίων Έργων -/.α: Ε
μπορίου, που εημοσι-εύεται στην Ερημερίόζ τη; Ινοόερνή- 
σεω;. μπορεί -να αυξατ/οντα: ή να μειιίν/σ/τοΓ'. ο: συντελεστές 
των εόασιων ρ. γ ν.α: - ν.α-λώ; ν.αι ο συντελεστή; απόδοση; 
αν.ινήτων τοο εεασίοο ε τη; παραγράρου αυτή;.

Σε περιοχές τη; χωρά; που οεν εχε: αν.ομη -επεχτα-όε·.

τη; εραρμογή; τοο. το συμοωνοόμενο μίσθωμα των ν.ατοι- 
χιών που μισ-όωνοντα: ;:ν μπορεί να είναι μεγαλύτερο απο 
εν.είνο που προσό-ορίζοτζ: με όάση τον όροσο. τη νέτη, την 
πά).αιότ7ήα. το εμεαοόν. τοο; λοιπού; χώρου;, τα μ τόώ- 
ματα προηγουμένων τυχόν μιονώοεων χα: τ? μιοόιοματα των 
πΰ.ηισιεοτέρων παρομοίων μιο-όίων.

Σε περιπτώσει; ίιαρωνία; γι: 
ραπά-ζω μιτόώ-ματο;. η οιαρωνια επι/.οετα 
οτ/.αστήριο.

τον προσοιοριομο τοο Π2- 
από το αρμόοιο

Στο ap-Spo 8: α-ζαρέοοντα: οι πατατααε:; των μισ-όώσεων 
ω; αν.ο/.σόώω ο :

2. — ·ιτ μιονώσει; ττοο παρατεινοντα: ο'όμρωνα μ.ε την τ?- 
ρζπανω παραγραρο. ερόαον το αν.ίνητο όεισι-.ετα: οε πεοιοντ 
που c προσίιερτσμό; τοο μισ-λωο,ατο; γίνετα: τόμρωνα με ττ 
έιαόΐ7.ααία του ΑΕΜ (nap. 1 του apSpoo 7:. ε μισ-Γωπή; 
από τη-; 1.4.1987 υποχρεοότα: να 7.αταέαι/.ι·. το -/.ατά ττν 
3J.12.t98G ν.αταόα/./.όμενο μίσόωμ,α πεοσαο-ξανόμενο y.ara. 
ποσοστό 10% ετητιω;. το οποίο οοωτ όεν μπορε- να -. 
£ ε ί το ΑΕ.Μ.

3. Αν μέχ,ρί τη οημ-οοίεοση τοο νόμου α-υτού σομεωνή-ύην.ε 
μίσύωμα r/ώπε'ρ.ο τοο ν.αταόα/.7.ό,ο.ενοο ν.ατά την 3i.12-.198C. 
το μιτλωμα αοτο εξαν.ολου-οεί να ν.αταράλλετα: ν.α: μετά 
την 1.4.198/ ν.α: αοξανετα: μόνο, όταν το ν.ατά την 31 . 
12.1980 ν.αταρα....όμενο μισ-όωμα με τ:τ νόμιμε; προταυ- 
ξήσει; τη; προηγούμενη; πα,ραγεάεοο. Γοπερεε! το σομρω- 
νημένο.

4. λτι; μισ-όωσει; που παρατεινοντα·. σόμ.ρωνα με την 
nap. 1. αν τα αν.ίνητα ρρίαν.οντα: οε περιοχές που ο εν έχε: 
επεν.τα-όε: η εοαρμογη του προσοιορ-.σμού τη; ρορο/.ογητέα; 
αξία; των αν.ινήτων ; άρόρο 41 το. νόμου 1249 Ί 982 ό- 
πω; τροποποιηόην.ε με το αρόρο J-ί του νόμου 1473 1984 . 
το ανώτατο μισ-ύωμα ορίζετα: μ: υαοη το ν.ατα,υαλ'/ ομενο 
ν.ατά την 31.12.1980 μισ-ύωμα, πρτσαοξανέ/οεν/, από 1.4.1987 
ν.ατα 10% ετησίω;. ερόαν- ν.ατά το έτο; 1980 όεν ν.ατα-ίν.ή- 
■ύην.ε αοξηον. μεγαλύτερη τοο ποσοστού 12%. Στ-.ο περ-.πτιδ- 
σει; πομ νυατά το ετο; 198C ν.αταόλή-όην.ε αύξηση μεγαύ/.ύ- 
τερη τοο -ποσοστού 127c. ό·ε χ&ρηγείτα: για το πρώτο ετο; 
αύξηση.

δ. Αγωγέ; για απόοοση τοο μισόιοο λόγω λήξη; τοο 
χρόνου μίσ-ύωση; στ:; μισάώσει; τη; nap. 1 οεν μπορούν 
να ασν.η-ύούν πριν από τη λήξη τη: μίσύωση;. II ο-.άταξη 
too apSpoo G9 Κ.Πολ.Διν.. οεν εοαρμόζετα: στην ποον.εί- 
μενη περίπτωση.

0. Η εν.τελεση οιν.αστιν.ών πποράσεων με τι; οποίε; έχε: 
όιαταχ-ύε: η απόοοση ττοο μισ-Sίου λόγω 7.ήξη; πομρωνημέν,οο 
χρονοο ή λογω -/.απαγγελία; μί-σ-ύωση; αορίστου χρόνου ανα- 
στέ/.λετα: έω; τη λήξη ισχύ ο; τοο νόμου αοοού. Κατά το 
χρονιν.ό έιάστημα της αναπτολή; λογίζεται, ω; προ; τα 
οιν.α-.ωματα -/.α τι; υποχρεώσει; των μερών, όσ: η μισ·ύω- 
τιν.ή σύμόαση οιατηρείται. οιέπετα: όμω; από τ:ο οιατά- 
ξε:ο τοο νόμου αυτού.

7. α! Στ:; μιοόώσει; που έχουν σομοωνηύε! πρ:ν από 
την ισχύ τοο νομού αυτού, ν.α-όώ; ν.α: οε εν.είνε; που έχουν 
παραταόε-, σούρωνα με τα εόάοια ρ ν.α: ό τη; παο. I τοο
apSpoo 2 τοο ν. 1598 Ί 980 Ιοηλαόή (ρϋ4 η πασάταση τη; 
μισόωση; ισχύει τοολάχστο για ένα έτο; ν.α: (ο) εά-ζ η 
;:άρ-/-ε:α τη; μίσ-όωσητ ε-ίνα: ν.ατά τη σέτο'όαση μ:νόστεση 
απο τρία ετη ούνπτα: να παραταύε! έω; τη σντσπλήτωση τριε
τία; συνολινά εοόσσ- ο ονμοωνημέ-ζ:; χοσ/ο; λήξη.; του;
η η /.η = η τοο χοάνου παραταπη; επερχετα: μετά την εναρπη 
ισχύος σο. νόμον αυτού, ν.αταόάλλετα το μισ-άωμοα ττοο έχει 
συμσω·'η5ετ.

ό) Ο: μισ-ύώσε:: αυτές πα:ασείνοντα: μόχρ( τη 7ήξη·
τη; ισχύος τοο νόμου αυτού. .-Απο το οομοωνημένο χρον. 7.ή- 
ξη; ή τη /.ήξη τη; παρά-αση;. ερ αρμόζονται για τον ν.α- 
Sop-.ομό τοο μιο-όώματο; αναλογώ; ο: τιαταξ·:; των πα- 
ραγράοων 2 ν.α: 4.

8. Στις μιτ-οώοει; των παπαγράοων 1 ν.α: 7 εοαρμόζο- 
ντα- ν.ατά τα λοιπά ο: οιατάξει; του νόμου αυτό..

1. Ο: μισθώσει; αν.ινήτων που χρησιαοποιοό-τα: ν.ατά τη 
μισ-ύωτιχή σώμέαση για -/.όρια ν.ατοιχια. C-. οποίες ν.ατά την 
έναρξη ισχύο; που νόμον αυτού έχουν λήξει ή είναι α:ριστού 
χρόνου, παρατεινοντα·. μέχρι 31.1-.1-989, εσόσον ο μ:σ-&ωτή; 
χαίτά την έζαρξη ισχύος τοο νόμου αυτού σρισ-νετα: στη χρή
ση του μ:σ-5ίου. Ο: ·μ:σ-5ώσει; αυτές παρατεινοντα: περαιτέ
ρω για ένα έτο; ατ/υόμη με έγγραση οήλωστ τον υισ-άωτή 
που ε.π:ο::εται στον ον.μ-.σύωτή με οιν.αστ-.ν.ο επιμελητή όόο 
τοο/.αχιστον μήνες πσιν από τη λήξη τη; μισόωση;.

Άρόσο 9.

Διν.ονομ-.ν.έ; οιαταξειο.

Κάνε οιαοορά από μισόώτει; ν.όρ-.α; ν.ατο ν.ίασ οπαγετα- 
στην αρμοόιοτητα τοο μονομελού; πρώτο: ιν.ειοο ή του ε: ρ η - 
νοσιν.είοο ανά/.ογα με το ποσό τοο μ-.σ-όωματο; ν.ατά τι; 
οιατάαει; των αρόρων 14 παράγραρο; ! εοάρ-.ο ρ ν.α: 1 Γ· 
αρι-όμο; ! το. Κ.Πολ.Δ:·/.. Στη. αρυοσιότητα των ο:ν.7- 
στηρίων αυτινν ύπαγα.τα: ν.α. όλε; ε: παοεπόχενε; ;:α-



ζ'.ζίζ ασό τη τυμ,ίαση υ.ίσθωση; ή εξ 2εο?μή; σησ. καύώ; 
κα: :: οιαεοσέ; του άρθρου (>0·1 του αστ-κσύ κώδκα. Ο: 
τιαοορε; tuts; ε-/.δ:κ.άζο ,τα· κατά -η δαδ χατια των ατ- 
vifcjv 64/ κα: εσομενων του Κ. Π τλ.Δικ.

Εσίσης αν.αρέρε: ότι η δ:κ.χστ.κη ατσοαση rr. δ'χτασ- 
six ~T.zl-.zr, ιτσθιτυ τ; τστιτ χτησιμτστιει τα· χ.σια κα
τοικία ;δεν μσορε: να εκτελεστεί σριν ·σζσέ/.ύουν είκτσ: rr 
με:ε; χσό την επίδεση τη; επιταγή;.

Στ: άσ-θρο 10 ορίζτντα: ττ:: a · σε την επιευλαξη του 
6 παράγραεο; 4. τα αρθρα 1 έω; 3 παράγρσοο.; 1 

έως 7 του νόμου 1598/ 1986 -/.αταργουνται.
£.. 0 νόμο; αυτό; αρχίζει να ισχύει απο την 1 Φεόρουαρίου 

1987 ·/.α·. παύε: να ισχύει την 1 Φεότουαριου 1990.
Τροποποιούμενε: χ.α: καταργούμενε; διατάξει;:

ΝΟΜΟΣ ΊΤΓ ΛΡΙβ. 1598/86

Ρύθμιση υι,τθωσεων κατοικιών κα: αλλε; διατάξει;.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκτιδομε τον; ακόλουθο νόμο τττυ θτριτε η Βουλή:

Ά?-3?ο 1.

1. Από την έναρξη τη; ισχύος του ντμτυ αυτού ο: μισθώ
σει; αττ:·/.ών ακίνητων, ^τυ χρησιμοποιτύντα: -/.ατά τη μίσ-ύω- 
τ:-/.ή σύμόαση. για κύρια -Λατομεία, ρυθμίζονται απτ τ:; διατά
ξει; των εττόμενων άρθρων ν.α: συμπληρωματικω; απτ τ:; 
διατάξεις του .αττικού κώτ:7.α.

2. Στις μιτθώσει: αττικών ακινήτων, ττις οτ::ε; έχε: συμ- 
οωνηθε! μικτή χρήση του μισθίου. c νόμο; αυτό; εφαρμόζεται 
μόνο αν η χρήση του μισθίου ω.; κύρια; κχτεικια; ε'.να: η 
ττροέχουσα.

Άρθρο 2.

1. α) Η μίσθωση ακινήτου γ-.α κατοικία εχε: διάρκεια του
λάχιστο 'δύο ετών ν.α: χ; χ/.όαη έχε: συμρωνηθε: για όρχ/υτε- 
ρο χρονικό διάστημα ή για αόριστο χρόνο.

β) Με την επιςύλαξη τη; διάταξη; του εδαρίευί'. συκτω- 
νία για τταρά.αση του χρόνου τη; μίσθωση; ισχύει τουλάχ-.ττο 
-;:α ένα έτος κα: αν x/.όμη έχε: συμρωνηύε! για άραχύτερο 
χρονικό διάστημα ή γ:α αόριττο χρόνο.

*;) Σε μισθώσει; τωνο το ίων η ·δ:άρκ.ε:α έχε: συμοωνηθε: 
μικρότερη τη; διετία; ή η ταράτατη μικρότερη του έτους. : 
μι-σθωτή; δικαιούται να ν.ατάγγειλε: τη μίσθωση ν.ατά το 
συμσωνημένο yζο·.ο τη; λήξη; τη;.

ο) Αν η διατκ-εια τη; μσθωτη; είναι, κατά τη χύμίαση, 
μικρότερη ατό τρία έτη. ο μισθωτή; μτορεί. με δήλωσή του 
ετσιδιδόμενη ττον εκμισθωτή με δ:-/.αστικό επιμελητή δύο του- 
7 αχ:ττο μήνες πριν ατό τη λήξη τη; μίτυωτη;. να ταρατεί- 
νε: τη μίσθωση έω; τη συμπλήρωση τριετία; τυνολικώς. Το 
τ:κα:ωμα αυτό μτορεί να ατκηόεί μόνο μια οορά μια κά-υε μι- 
τύωτια.ή σχέτη.

'2. Προκαταβολή μιτ-όώματο; ετιτρέτετα: να τυμτονηόε: 
μ.ονο μ:α τον τρέ/οντα ;κ;τ-υωτ:κ.ό μήνα. Λταγορεΰετα: η τοτ- 
;ων:α -/.αταόολή; ατό το μιτόωτή. ω; ε-ρ-ηυοοττία; ·ρ:α την 
εκτελετη τη; τύμεατη;. το:οό μεγαλύτερου ατό τα μιούώμα- 
τα τόο μηνών.

8. Η κα-ύοττερητη καταοολή; ατό το μ:τ·ύωτή των εατα- 
• ών κο:νοχρήττων του μιτνίου και κά-υε άλλη; χρηυ.ατική; 
ορε:/,ης. του αττρά τ: μίτ-Sio και -/.ατά τη τυμτωνία το όαρύ- 

■ ει. εχει τα εννομα ατοτε/.έτματα κα-ύυττέρητη; του μιτ-ύώ- 
υ.ζτος. Ίο :::ο ιτχυε: κα: όταν ο μιτ-υωτή; :·ν καταόά/.ε: 
την ατοξηυ-.ωτη του έχει ετιόικατ-ύεί τε/.ετίόικα για ο·ύορε; 
ή μεταόολέ; ττο μίτ-όιο.

4. Ο μετύωτη; υτοχρε:υ:α: να ετιτρέτει οιο·/ εκμιτ-υωτή 
- τε χ/τιτροτωτ: του να ετιτκέττετα: το μίτ-ύιο μια οορά κά- 
νε τρίμηνο, για να οιατιττώνε: τη/ καλή και τέ-μρωνη με του;

ορού; αία-ύ-ωτη; χρήτη του. Ο εκμιτ-ύωτή; μτορεί να τυνοτεΰε- 
τα: ατό πτειροτέχνη ή τραγματοη-'ώμονα. για να εξακοιοώ- 
τειτ :; τυχόν ο-ύοεέ; ή μεταόολέ; του μιτ-όίου. Ατικαιολό-ρη- 
τη άονητη το. μιτύωτη ταρεχε: ττον εκμιτύ-ωτή το οικαίωμα 
να κατάγγειλε, τη τύμεαττ τύμρωνα με τ; άρύρο 594 του 
αττικού κώόικα.

5 Αικζττικήα τόοατη.τ ου οιατζττε: ατόοοτη του μ :-ύί;υ 
το οτοίο χρητιμοτοιειτα: ω; κύρια -/.ατοοκια. όεν μτορεί να 
εχτελετυεί τριν ταρίλ-έουν εόκοτ: ηαερε; ατό την ετίοοτη 
τη; ετιταγή;.

0. Κάύε ο.αοοοά ατόυ ιτύώτει; κατοικία; υτάγετα: ιττη/ 
αρμοοιότητα του μονομελού; τεωτοοιχειου ή το. ειρηνοδικείου 
χ/ά/.ογα με τ: τοτό του μιτνώμτ:.; κατά τι; όιατάξει; των 
αρυρων 14 οαρ. 1 εοάρ. ρ' -/.α: 16. αριύ. 1 του Ιν. Π ο/.. Δικ.

Στην αρυοοιότητα των οικαττηριων αυτών υτάγΟντα: κα: 
όλε; ο: ταοετόυ,ενε; ::αρορέ; ατό τη τύμεατη τη; μιτύωτη; 
η εξ αρορμη; τη;, καύω; ετιτη; κα: ο: ειαοορε; του άρύρου 
60Γ του αττικού κώδικα. U: οιαρορέ; χυτέ; εκτικάξχ/τα: 
κατά τη οιαεικατία του άρύρου 647 κα: ετ. του Κ. Πο/.. Δικ.

7. Σε τε:ίιττωτη. α όιοτη;. λόγω λήξη; μιούωτικού χρό
νου ή /.όγου καταγγελία; τύμόατη; αορίττου χρό-ζου. μιτύίου 
του χρητιμοτοιειτα; ω; κατο κία. το δικαστήριο μτορεί, εκτι
μώντας τι; ειοικέ; τυνύήκε; ;κεταττέγατη; του μιτύωτή. να 
χορηγήτε: τρούετμία ατό·;οτη; του .μιτύίου μέχρι ούο μήνε; 
ο,τό τη τυξήτητη τη; αγωγή; κα: με τον όρο τροκαταοολή; 
των μιτύωμάτων.

Λούρο 3.

1. α) Μιτ-ύώτει; κα:ο:κ:ώ·ν. ο: οτοίες είχαν τυναρύεί ή εί
χαν ;ic ρητή τυμρωνία ταραταύε! τριν ατό την 1η Αυγούττου 
1984 ταρατε.νοντα: μιχρ: να τυμτ/.ηρω-ύοά/ τέττερα έτη α.τό 
τη σύναψη ή τη συμόατική τατάτατή του;.

ρ) Με τη/ ετιρύλαξη της ρύθμισης του τροηγούμενου ε:α- 
ριου. όλε; ο: μισθώτει; κατοικιών ταρατείνονται έω; τις 31 
Ιανουάριου 1987.

γ) Αγωγέ; *;ια ατεόι:::η μιτύίου λόγω λήξη; μισθωτικού 
χροΌυ ή λέγω καταγγελία; τύμόατη; αορίστου χρόνου, ο: 
ίτοίε; ασκούνται τριν να λήξουν ο τρούετμίε; του ορίζοντα: 
οτα σρο-ητρούιενα εόαεια α' κα: ρ'. είναι αταράόεκτες.

Η τε εκτέλεση εικαστικών ατοοάτεων. του όιατάστουν την 
ατόοοτη το·υ μίσθιου λόγω λήξη; συμσωντμένου χρόνου ή λό
γω καταγγε/.ία; μίσθωση; αορίστου χρόνου, αναττέ/.λετα: εω; 
τι; 31 Ιανουάριου 1987. Κατά το χρονικό σιάστημα τη; ανα- 
ττολή; λογίζεται ω; τρο; τα σικαιώαατα κα: τι; υττχρεώ- 
σει; των μερών ότι η. μισθωτική σύμόαση οιατηρείται.

:} Σε μιτύώσε.; ακινήτων για κατοικία ή συμόατικέ; τα- 
ρατάσει; τέτοιων μισθώσεων, μεταγενέστερε; τη; 1η; Ανγού- 

στου 1984. τ: μίσθωμα τυ/ομολογ:!τα: ε/.εύθερα χωρίς του; 
τεριορισμού; τον ταραγράσεον 6 κα: 7 του άρθρου χυτού.

ε: Αατοότει; αχ.ινττων λόγω ιτιόχρητης. οι οτοίε; έγιναν 
τριν ατό τη; ισχύ του νόμου χυτού, συνεχίζτυ/ μχ ρουύμίζονται 
ω; τρο; τα ατοτελέτματά του; ασό τις διατάξει; του άρθρου 
9 ταράγρατο: 3 και 4 του X. 1467/1984 ‘ ΦΖΚ 109'.

2. Εά-/ ο εκμισθωτή; ή ο κύριο; του μισθίου, σύζ.γός του;, 
ενήλικο τέκνο ή γονέα; του; τον έχε: ιοιόκ.τητη κατοικία στη/ 
ιτιά τό/,η σε σροάστιό της. του να κ αλέστε: τι; οσκογ-ενεια- 
ν.ε; ή ατο/Λ·.κέ; ανάγκε; στέγασή; του, ο εκμισθωτή; εστρε· 
να ζητήσει την ασότοση το-υ μισθίου μετά τη λήξη του συμεώ
ν,,κεντυ μισθωτικού χρόνου, όχι όμως τριν α— τη/ τάροεο τη; 
κατά το άρθρο 2 ταρ. 1 εσάειο α' οιετία;. Το οικαίωμα ιόιο- 
κα/τίκηση; υείστατα: και όταν τα τ.υρατενω σρόσωσα έχτυ/ 
οι7.7.η ιειόκτητη -κατοικία στην ίσια σίλη ή τροάττιό της. στην 
οτοια ενοικούν. εσόσο/. λόγ-ω μεταίολή; τη; οικογενειακή; 
του: κατάττατης. έχσ// αυξηθεί ο: ττεγαττικές του; υτ/ά—κε; 

ή εχει καταστ-: ασύμρτρη η συνέχιση τη; χρήση; της. Αν το 
δικαίωμα ιδιοκατοίκηση; ασκείται υσέρ συζύγ-ου. τέκνου ή 
γ'-τνεα. ε“/α: ασζράδεκτη η συζήτηση τη; χ-ωγής. εεέσον δεν
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•_so-κομίζεται έγγραςη ίήλωαη τοο προαώποο. -περ οποίο, 
αακειτα: το ίιν.αίωμα. ποο να ίείαιώνει την προ-όεαη τοο ay- 
ττ,. Η ίήλωαη μπορεί να γίνε: και προοοριχά ατο ϊοχαατήριο 
-,.άτά ττ. οοζητηατ αγωγής. Ως τέλη τη; Αόήνχς για την 
εφαρμογή τη; τα:χγράαοο αοτή; όεωρειτα: η περιοχή τη; 
τεω; Διοικητής τη; Π ρωτεόοοαχς. Α ·. εκτός περιπτωαεω·. 
ανωτέρα; όια;. μετά αε τρεις μήνες ζ·π; τη από:οαη τ.ο μ'- 
οότοο για να ιοΌκατοικηΔει ν.ατά τι; οιατχαει; τηΤ παρά,';;* 
oo-j α·οτή·; ίεν π?αγματοποιη6εί η ιδιοκατοίκητη ατο μ:αό·.ο η 
ααττ οε τιαρ.ν.έοει ένα το//.άχιατο·- έτο;. αοτο; ποο αακηαε το 
ί.καίωμα ιδιοκατοίκητη; και εκείνο; οπε: τοο οποιοο ζπ/.ή- 
νητ/.ε το :εκαίωμα αοτό οςειλοον ε:; ολόκληρον να καταίά- 
λοον ;το μ:α·όωτή αποζημίωνα ίαη με δώίεν.ζ (12) μη·/:αία 
μια-όώματα.

3. Ο εκμιαόωτή; μπορεί να ζητήσει την απόοοαη τοο μι- 
α-ό ίσο μετά τη /.ή"η τοο σομαωνημένοο χρόνον. όχι ομω; ττρεν 
ατό τη. ααροίο της ν.χτά το άρόρο 2 παράγραφο 1 εδάφιο 
α’ διετία;. αν ο κύριος προτίόετα: να προόει αε ανοεχοδόμηαη 
τοο 37.:νήτοο /.α: έχει λάίει τη αχετιχή οικοδομική άδεια. Αν. 
εν.τό; περιπτωοεων ανώτερα; t: α;. ο κύριος τοο μιανιοο οεν 
αρχιαε: τ:; εργασίες ανοικοδόμησης μέτα σε δώδεκα μήνες 
από τη- απόδοση τοο μισόίοο. οφείλε: να κ.αταίάλε: στο μι- 
ε·όωτή αποζημίωση ίση με δώδεκα (12) μηναία μ;σ·/ώαστα.

4. U: διατάσεις τοο πρώτον εοαοίοο τη; προηγούμενη; 
παραγράφοο-εφαρμόζονται /.α: στην περίπτωση ν.ατά την οποία 
ο ν.όρεο;. επικαρπωτής ή νομέα; τοο κτιρίοο ατο οποίο όρίσκε- 
ται το μίσ-Sio, οφείλει να πραγματοποιήσει εργασίες για τη 
διατήρηση ή ανάπλαση τοο σ ομοίωνα με το αρ-όρο 1 τοο ν. 
) 51-2/T9&5 ίΦΕ·Κ 4) ν.α: εφόσον η δαπάνη των εργατιών 
ποτών, όάσε: τη; σχετική; οικοδομικής άδειας, οπερόαίνε: τα 
οοο εν.ατομμόρ:α πεντακόσιες μι/.:άοε; ϊραχμές (2.500.006). 
Αν. -εν.τό; περ:πτώαεων ανωτέρα; ίίας. ο υπόχρεος να πραγ
ματοποιήσει τ:ς παραπάνω εργααίε; £εν τ:; .αρχίσει μέαα αε 
έ. α έτο; από την απόδοση τοο μισ-όίου. οφείλε: να χαταίάλε: 
ατο μισ-όωτή αποζημίωση ίση με οώόεν.α (12) μηνιαία μι- 
σ-όώματα.

5. Δήιχο: ή ν.ο:νότητε;. ποο έχουν εν.μ-.α-όώαε: γ·.,α κατοικία
ο.7.:νητα τη; ν.-ριότητά; τοο;. μποροόν να ζητήσουν την οπο
ί ο:ή τοο; αμέοω; μετά τη λήςη τοο συμφωνη-χένοο μ:σ-/ωτι- 
ν.οό χρόνου, όχι όμω; πρ:ν από την πάροδο τη; ν.ατά τς άρ-όρο 
2 παράγραφο 1 εοάο:ο -α' ο:ετία;. ερόαΟν. με αόρατη τοο 
οημοτον.οο ή 7.ο:νοτ:ζ.οο αομόοο/.ίοο, πρόν.ε:τα: να ■/οηα:αοπο:- 
ήαοον τα αν.ίνητα γ:α 7.ο:χονπ/.οό; αν.οποό;. όπω; :ίίω; όοε- 
αονηα:37.οο; -ατα-όμοό;. λέα/ε; για η/.·.ν.:ωμένα άτομα, ν.έ- 
•/τρα νεότητα;, αμς/.ε; γονέων, αμο/.ό; επαγγελματ:7.οό ποο- 
αανατο/.:αμΟο. Αν. εν.τό; περ:πτωαεω. ανωτέρα; ό:α;. ; οή- 
μο; ή η ν-οινότητα οεν αρμίαε: μέαα α' ένα τοο/.αμ:ατο έτο;
να μρηα:μοπο:ε: το αν.ινητο γ:α το αν.οπό γιο τον οποίο τοο 
εμε: αποίο-όει. εοεί/.ε: να ν.αταέάλε: ατο μ:αύωτή αποζη-
μεωαη :αη με ίώεεν.ο 12' μηνιαίο μιαόώματα.

6. Το ποάγματ: χαταόαά.λομενο ν.ατά το Αεν.έαό:·.' I9S3 
μ·.α·/ωμα. οπω; αοτο πρθ7.οπτε: απο το μ:ανωτηο:ο f'—oaoc 
η απο απο ο εις η πληρωμής. γ:α μ: α·/ώαε:ς ο: οποίες παο-αττε'- 
• οντα: οΰμρωνα με τη- παράγραρς 1 εοάο:ο α' ν.αΑώς 7.α: 
για ·μ:α·όώοε:ς γιο τι; οπο’.ε; εμε: ε/.οο-5εί πα/.αατιν.ή απόοα- 
αη ποο οιαταααε: την αποοοαη τοο μ:α·ό:οο. αλλά η εν.τέλεαή 
της αναατέλλετα: αόμρωνα με τη·- παράγραφο 1 είάαεο γ’. αο- 
ςάνετα: ν.ατά 12W από 1η; Απρίλιο- J 98ϋ. Η αάαηαη αοτή

/-iVT1'·"1'· 2ν '/.ατά την 1η Απριλίοο ! 98G οε, εμοον αο- 
y.T. -ύν α /. ί*/: τ τετη ττ·ν £ν 2ζζ.τι ττ( τ α:·να>Τ!-
ν.ης ·αμεαης. Η αόοηαη αοτή επίαη; οε μορηγείται. όαο ί'.αρ- 
ν.ε: ο τομον μεγαλότερο; αομόατιν.ό; μ:α·ό»ωτ:ν.ό; μρό ο; ν.α: η 
ταγόν οητή ονμοων.α -;:ο παράτααή τοο. Στ:; περιπτώαε:; αο- 

ποο μια-οώματος μορηγειτα: οόμρωνα με την παρα- 
".ospo j. Αν η μίαώωαη μετά την έναραη :αμόος τοο νόαο. 
αοτοο παρατα-οο. με νεα αομρω/ία των μερών. :τμάε: η οιάτα- 
αη τη; παραγράαοο 1 εοάο:ο

“. Ο Γποοργό: Ειμπορίοο. με απόρααή τοο ποο οημοαιεόετα: 
ατην 'Ερτεχερίοα της 34.Ό0ερνηαεως. χ-απροααρμό.ζε'· ν.ατα το 
μ ή·/ο Ια//οοά?:ο ν.ά-λε έτοος τα μεα-όώματα των μια-όωαοων 
ο: οποίες παρατείνοντα: αόμρωνα με την παρά*;ραρο 1 εοά- 
ο·ο α'.

8. Ο: νόχο: 1236/1982 .ΦΕΚ 27.;. 1467 1984 .ΦΕΚ 
109 ν.α: 1576/Ί985 (ΦΕΚ 192) ν.αταργοόντα:.

ΣΧΕΛΙΟ ΝΟΜΟΓ

Ρό·όμ:αη μ:α·όώαεων ν.α τοιχίων.

Άρ·5ρο 1.

'Βν.ταταη :αμόο: τοο νόμοο.

1. Στ:; ί:ατάαει; τοο νόμοο αοτοό οπάγο-τα: ο: μ:α-όω- 
σε:ς αν.ινήτων ποο χρηαεμοποιο-όντα: χατά τη μ:α·$ωτ:ν.ή α.μ- 
£ααη για χόρια χατοεχία.

2. Σε περίπτωαη ποο έμει αοχρωνηύε’ μ:ν.τή μρηαη. ο 
νόμος αοτό; εραρμόζετα: μόνο αν η γρήαη τοο μιαόίοο για 
χόρια ν.ατοιχία είναι η προεμοο-αα.

3. U: μιτ-όωαε·; αοτέ;. εςόαον οεν ορίζοντα: οιαρο:ετεν.ά 
ατο νόμο αοτό. ίιόποντα: από τοο; αοχοατι/.'.ό; τοο; οροο; 
ν.α: από τ:; ίιατάάε:; τοο αατιχοό ν.ώίιν.α.

Άρ·όρο 2.

Διάρχεια τη; μια-ί/ωσης.

Ι.α. Η μία-όωαη ετχινήτοο για χατοιν.ία ιαμόε: τοολάμι- 
ατον για οόο έτη. ν.α: αν αν.όμη έμει αομρωνη-όεί για όρα- 
μάτερο μρονιν.ό ϊιάατημα ή γοα αόριαπο χρόνο.

β. Με την επιρόλααη τη; διάτααης τοο είαρίοο ο, αομ- 
όατιν.ή παραταιατ, τοο μρό-οο της μια-όωαης ιαχ.όε: τοο/.άμιατον 
για ένα έτος χα: αν αν.όμη έμει αομρωνη-όε: για όρ3νότε;ο 
χρονιχό ίιάατηιχα ή γεα χόριεττο χρόνο.

γ. Σ-ε περίπτωαη ποο έχε: αομρωνη-όεί ίιάρχεια της μι- 
ο-όωαης μιν.ρότερη της ίιετίας ή παοάαααη μιν.ρόοερη τοο 
έτοος. ο μια-όωτής οιν.αιοότα: να καταγγείλει τη μια-όωαη
ν.ατά το αομρωνημένο χρόνο της λήμης της.

ίϊ. Α·- η ίιάρχεια της μίτ-όωοη; είναι ν.ατά τη αόμίααη 
μικρότερη από τρία έτη. ο μια-όωπής μπορεί με έγ-;ραοτ. οή- 
/.ωατ, τοο. ποο επιίιίετα: ττον εν.μιανωτή με ίιν.αατιν.ό επι
μελητή οόο τοο/.άμιατον μήνες πριν από τη λήμη τη; μι- 
α-όωαης. να παρατείνει τη μια-όωαη έω; τη οοι.χπλήρωαη 
τριετία; αονολιν.ώ;. Αν η μίονωαη έμει αοχρωνη-λεί για αό- 
ριατη ίιάρχεια. το πιο πάνω ίιν.αίωμα παράτααή; ααχείται 
με έγγραοη αή/.ωαη ποο επιίίίεται ατον εν.μ:α·όωτή με οι- 
ν.αατιχο επιμελητή οόο τΟολάμιατον μήνες πριν από τη αομ- 
πλήοωαη οιετιας. Ίο ίιν.αίωμα παράτααή; μπορεί να ααν.η- 
6ε: από το μεαόωτή μόνο μία εορά.

2. Π ροχατα£ο7.ή μ:;6ώματο; επιτρέπεται μόνο για τον 
τρέμοντα μιαόωτιχό μήνα. Απαγορεόετα: η ν.αταόολη από 
το μιο-όωτή εγ-;οοοοα:·α; για τη- εν.τέ/.εαη τη; αόμίααη; 
ποοοό μεγαλότεροο από τα μια-όώματα οόο μηνών.

3. Η ν.α-όοατόρηοη ν.αταίολή; ατοό τ: μιαύωτή των ία- 
πανών των χοινοχρήατων τοο μιαόιοο ν.α: ν.ά·όε άλλη; μρη- 
ματιν.ής οοει/.ής. ποο αοορά το μία-Sιο ν.α; χατά τη αομαω- 
νία τον ίαρόνει. εμει τα έ-.ομα αποτε/.εαματα χαόοατερτ- 
αη; τοο :χ:ο6ωματο;. Το ιίιο ιαμόει χα: όταν ο μια-όωτή; οεν 
ν.ατα/ία'/./.ε: τη- αποζηχιωαη ποο εμε: επιοιν.αατει τελείι- 
χα για 5·5ορε; ή μεταίο/.έ; ατο μία-όιο.

4. Ο μ:α6ωτή; οποχρεοότεί: να επιτρεώει ατον εν.μιοόω- 
τή ή αε αντιπρόαωπό τοο. ο: οποίο: μποροόν να αο-Όοεόοντα: 
χα: από εμπειροτέχνη ή πραγματογνώμονα να επ:αν.έπτ:-ται 
το μία-ό :-ο μία ο ο: ν ν.άόε τρίμηνο, για να ίιαπιατωνοο- τη- 
ν.αλή και αομοωνη ·χε τοο; όροο; τη; χία·όωθη; μρήαη .Οο.

Αδικαιολόγητη άρνητη τοο μιο-όωτή παρέχει ατον :νμι- 
α-όωτή το ίιν.αίωμα. άμεαη; χαταγγε'/.ίας της αόμόατης


