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t · ITS αγοράς· w* /τομέα της ·<ν»η»αζέζ 
μενγ..- jwrrwx**? ».*'· vs sswfi^ei.' μέσα'σ’ -auto -το xX'srwro. 
την αταοαάτηττ τροστασία στους ενοικιαστεί ατό ενδεχόμενη 

ανρηΐΓίΙ^'σύμτερ:φ-ορx ε-x- αερουί-των ιδιοκτητών.
'--2."':Αέν άγνωστο- ότι τ-υΡιάρχβι 3ίτενότητοι στον τομέα

τη 1 ενοικιαζόμενης κατοικίας. Axpr δέστε pa: Ενώ εχτιμάτα: 
ότ" ϋτάρχε'ΓΤί^άρκειά κατοικιών ηχεα-τηρεΐται' στενότητα 
_-Ετττ,οάς,τχίνή'ων για ενοιχίαση. Αυτό του χαρακτηρίζει τις 
συνα/.κα—ός.-είναι ότι ο·'. ιδιοκτήτες δυστιστούώ στο vs δεχδουν 
ενσιχΐ3frTT, -T0'g '-Αι -κκλότιστοι -ενοικιαστές ’ δυσκολεύονται - vs 
όρόυν Aev- T-vs! 'ι*»ης' άγνώστό'ότ·. 'καταγγέλλονται
σαινόμενα «κζιτέλλ-ο-υ» στα ενοίκια — δηλαδή ηροσ αυξήσεων 
σου 'ίντ; ςτσήίζσ,'-’ ~ α~τάρ άτακτα ύδήί· -είτε κάταόάλλονται- τ.άτα 
τιολλαιελά αδέμιτους τ:όσους.
•'- Η χτίτάττΑτ r ~~αυτή - ε ίνά:~ζϊτ οδ· :~γaf/f ότ ί' - ε ό: τ χόηχε- -/.a: 
sex?1'·»'’γτ-ονδς ότν το ισχύόν νόμιχο κ.χόεστώ'ς. τό οάόίο-ώς 
•γνωστόν 'άρχετε'ή? διαμορφώνεται με την ατό-9.8.1978 -?α" 
•ξ η ΆοΑόόότ’Γλόσ" V: ρεS'/ciKi.ir'« Π ί ρ Γ έτσι δολής ‘* άγορ itvoyit* 
V/v έλέγχοο -'εή των μισδωμάτων ςων κατο_:κιών>(, αν, και 
ορδό στις δοοόκτς γρχμΛοές, τέχίι 'άττοόέί -τσ'χϋτΤόοχό'-χζό' a-Ja- 
-ο-τ:ύ.£7μ.ζτε=40. ίάΐ.ιτμ--εκτός »;!&« ρ,νυολότ ιστός τόλ ί
σης. είτε .μτσδώΐής είτε εκμισδωτής κινδυνεύει να τότε: δύ- 
μ-α ^ί-τε^της^ρ?%·εΑα< sw rjvlgatyaraego; ^λύ^λοχίς.'σχκτι·' 
χίς-:.-ρτυ^είτ»(^>.?ίίτε: χατοχίατών -τυνχαΑάταοεεϊνων.;: ρ ·γτ 
ε:γ8. νόμος y^trie^wTirro^crrjrjc*»? -νόμοος
χο»*-ρυ^ά(βίη^'ν^-'μ(θ<&<0τη:χχτοίκιων- Κχταργεί..διατάξεις

ό.τλη,,-Vg^ix-j,όαση για τις σι/ναλλαγ-ές τους.

4. Ο υτό ψήφτση νόμος τραγματτιτο·.ει".τυςάτ1 * ( αρχήνρ όττείΡ 
-νττχή';3το^ώ^τδόρωτη· των ^ετδώαεων. Ei0tX0rspa.z ατέλβοδε- 
ρώνονταε. xst t>; τρο; το ειετδίορια -/.s- ως τρος τη ακτδωοτ, 
w άότδώαα>ς·· του τυνάττοντά'.^ή - τρερ ατείνο-ετα-. >χετά την :1 η 
Φεόρουαρίου 1980. Kars'.-'tW/'i'^’.C'τ^ότ·ό *3ΤΓελ3ίεδερώνο"τα: 
ε'.ίτη.ς ν. >»ιδώτε:ς α-χ:·/ήτων τα οττία εχμττδώδηχαν ή ·γ·.α 
τα οττχα »-χ©ωνη·5ηχε ταράτατηαίτδωτης χετα τη·/ 1.
8.1984. - · ·,ν_ .'. ._ .

Κ?Η. C^^/TJT7^ i. XZr?-· fV* έΐXT7p XT^ UKvir^p Z_ 3U2j 
δε νέα’ -^όαώωτη η ταράτατη της μέαδωτης του ηόη υτάρ-/ε:. 
Αυ:ί :τ/ύε.: —,α ό/.α τα αν.:νητα. Αν ότεως.τρόχί:ται;.γεχ αχί- 
νττε τηα_ρ_^ετδωτήί ατέόοτε. ττην .χαττχτ, ,του. xvgiov ή-τού 

~^(?τ?^;,-.ταΓρ s ,ο.^ίοχό
ατ7.ήδη7εε τς ϊεχαίωχα :ί:όχρητης 2έν αταλλάττετα; αττο τ:ς 
τ-/ετ:yJ;ς. -εττ^τεε,ώτε·.ς. ότως χυτές ιτχάτυ·/ τήχερα.

-- Αχίμη. τη;χχ/τ:χό ττ;·.-/ε·έ ατελευδέρωτης τυν.ατά η χα- 
ταρ·ρηε-ηΓ_τα-ς έννοιας του δεμ-.τού jus-δώματος. . _

■:έ λ>._ ^ίρα,.ρραότοατ. όχως ατεείευδερωαη των ^εαδώτεων *ίν» 
ίέόα:ο ότ^ί'δα ότ^λίουαγούτε οαία τροόλήαοττα. θα χςέδετε 
εείως του·; -/ατεηυ.άϋτδευς χα·. τους χα).ότ:ττους ενο-χυζατίς 
τε .χένό-.-νs. εαδ,αΓΤιχών. τχζΟτι. τ-.έαεων ατό χαχότυατους εό'.ο- 
χτητες.. Γνα .το ύτγο α^τό χρίδηχε - χ/αγχαία η τταίεαχή 
ζτευ.ι>δ£αωτη των ;χ:αδώαεων χχεο:χ:ών. Έττι χ-.τδώτεες ή 
ε'/τόδερ-χ χεμχωντΓχε-/ες τα-ρ·ζτάτε·.ς μ:χδώαεων χατοεχχόν, ο: 
οτεεες ,ε-ρ^αν .τυναρδε: τρ:ν ατό την 1.8.1984 — ημερομη
νία xsj is-jrwi να εαρρ-χέώεται ο ν. 1467/84 — ταρατιίνο- 
ντα: μό)^ρν να τυχτ/.ηρωδεί τετραετία ατό τη τϋναψη η συμ- 
ρ-ω·/ία γνα την ταράτατή τους. Με αυτή τη ρδόμεοη Εχετυηχά- 
νετα: η ετταί-.αχή δήςη των μχχδώσιων χα·. αχοραΰγιτ» ο 
χ!->ό-υνος ώϊ ντάρςοών τολλές ετώτεις τη/ ίϊεα στηρμή, Γία 
τον Hits' «ατό λόγο αναττέλΰ-ετακ μέχρι τη/ 31η Ιανουορίου 
1978 η αχτίϋάτη ϊεχαατεχών ατοράτεων του δ.χτάτααυν την 
ατττττη του" μετ-δίου λέγω λήξης ταμοι·>νηχίνο υχρο/ου ή χα-

•Γαγχελέας σύμόααης αορίστου χρόνου' χα: χηρύοοοντα: αταρά- 
ΐεχτες χγωγχς γ:α ατόόοαη μιοδίου για τους λόγους χυτοός. 
οΐ' οτόίές δα έγορδούν τριν αετέ αυτή την ηχερομηνία. Π ό
ντως, χ/ ο ’Ϊϊοχτήτης. χατα τη stxpxsta της ταροετχνω το- 
ράτατης αυαρ-ωνήσε: ελεΰδερα ταράταοη της μίτδωτης τότε 
ή μίαυωαη ατελευδερώνετα: χζτά τ:ς γενιχές ΐ’.ατάξε'.ς του 
τρεό/.εΓ.ε· ο ϋτέ ψήο'.αη νόμος.

Σ.ν.ρααμένη με τον ταρατάνω τροατααια είνα: η Ο'.ατηρητη 
:ων ::ατατεων γ:α την ατόοοαη του χ/.:νήτου γεα λόγους :ϊ:- 
έχρηΓη; αλλά χα:'τ τρωτόυετπζέμενη υτοχρέωαη των ενο:- 
χ-.αττων να ατοεότουν τε αχίνητο αν τρόχε:τα: να γίνε: ετε- 
χτατη ή ανοίχοοόμησή του. ή, χ/ τρόχεετχί γ:α αχίνητο του 
αενήχε; σε Δήμους ή Κοινότητες, τροχειμένου να χρητεμ-οτοι- 
ηδεί γεα χοϊνωβελείς οχετούς.

- ,6.. ,ΤίΛος, μια σεερα όιαταςεων του νοχοαχεέίου ·δεττί-μουν 
ένα γενιχό χχδεττώς του ·!σχύε; για όλες τις μισδώσεις χα- 
τοιχιων. Η. χυριότερη ατό αυτές δεστίςε; διετή υβοχρεωτεχή 
διάρκεια ό/.ων των ατρχόατεων μιρδωτεων. χα: ετήσια υέι-άρ- 
■χεια d/.ων των ταρατάσεων. συμόάσεων. . ατε - :

Ετίστ,ς, ειταγετα:: ρύδμιση του ετιτρετε; ετήαια τζρατα 
αη τη. οτε.α χ.ορει να ετιτυχε-, ;χε μονομερή του δήλωση ο 
ενοικιαστής μόνο στην τερίττωση όχως κατά τη/ οτοια συμ- 
ςωνήάην.ι ριετήρ και όχι μεγαλύτερου χρόνου μίσδωση και 
υ.0//ό για' ·χία £c;i. -............ .·’ ";
. V <·γ-* Τ . " # .. . ... ,

JJi οραΛΛη/.α οιατηρσυνται, εντασσόμενες όμως σε ενιαίο 
χέ ίμ εν ο'νόμου ορισμένες ατό τις ήδη ισχύουσες ρυδχίσεις, με 
τι^_* ότόΐες δεστΐστήχαν ε'γγύήσεί; ιδίως" για τή/ ’χχλότιστη 
έκ μέρους του μισδωτή χρήση του μισδίού.

..•J3Εοδικό ιχέρος. .. ' , ν.η,εετ

1. Το άρδρο 1 του νομοσχεδίου τροσοιορίζε: ότι ο ότό’ ψή- 
οιση νόμος σναρέρεται μόνο στις'μισδώσεις κατοικιών. Ατο- 
τελεί ετανάληώη των ταραγράσω·/ 1—-<3 του ν. 1236/1982.

2. Η τρώτη ταράγραρος του άρδρου 2 ορίζει διετή, υτ:- 
χρεωτ.κή διάρκεια όλων των μισδώσεων κατοικιών (εδάφιο 
α') και ετήσια υτοχρεωτική διάρκεια όλων των ταρατάσεων 
(εδάφιο δ'). Π ρόκειτα: για—ση ρδ&μιση του ήδη ισχύει δυ
νάμει" τόυ άρδρςιυ 5 ταρ. 1 του ν. 1236/1982 ότως -τροτο- 
τσήδηκε 'ατό το άρδρο 3 του ν. 1467/84.— - - ■ -1

To V εδάοηο της ίδιας ταραγράρου ατοτελεί νέα διάταξη 
χαι δημιουργεί δικαίωμα του ενοικιαστή να ταρατείνε: μ·5νο- 
μερώς τη μίσδωση κχτοιχίας η ΐοηοίΑ συμρωνήδηχε για δύο 
έτη. Άν έχει συμρωνηδεί μεγαλύτερης διάρκειας μίσδωση, 
το δικαίωμα αστέ δεν υτάρχε: ότως δεν ντάρχει και αν έχε: 
ήδη χορηγηδεί, κατά οτοιονϊιήτοτε τράτο, ταράταση της μί- 
σδωσης. .1 Γ-φόρΛ'
3..Ο, ταράγραρο; 2,·.3, ^ Χ3Μ 5.τ.α/_άρδρου .χυτού εςανα/^χμ- 

-δανο//. άντρστόιχα ' τι,ς'/ί;άτάξείς_τών..άρδ'ρ'ων 5 -τμρ/_3 .κχι
&>-ν.·' 1230/7982.'X:τ;ύ UOT/lSgi,. 8 :χ νή]467/ 
7984 και 1.4 τμρ. 3 jw.y/ 1467/1984^.στην .ςελευτοχα όμως 
χυτή τερίττωση. ο χρόνος στόδοσής του μισδίου σε τερι—1·>- 
ση- χσαγ»ατ τική ς" ' ε χ τό/χσής·'' -διχαστικής-- χτόρατης μτηχηχ ύ- 
-νιτα: κατά 3 μέρες και γίνεται 20 πχέρες μετά την'ετίδόση 
ήής"ετ:ταγής. Οι’τ:ασασάνω~διτη'άξε:ς. ιέιόως- είναΓΠϊλλωστε 
ώνώστ ν ατό', την 'μέχ ρ ί Γτ ώ ρα ’ ισχΰ ττό ς / συν ιστόόν': όγγόηστ»'; 
για την καλόχ.στη εκτέλεση της μισδωτικής σάχόχσης.

4. Η τρώτη τζράγραφος ταυ άρδρου 3 ρυδμίζει τη στα
διακή ατελευδέρωση τωνι^δώσ/ων. Σύμφωνα με το εδάφιο 
χ καδορίζετα: ότι ,ο: μισδώαεις,ήλες οι μισδώσεις ιχυ όχου·, 
συναφδεί ή ταρατχύεί έτιιτα ,ατό ελεύδερη συμφωνία /των 
μερών τριν . ατό την _1.8.ί 984 .χτελευάερώνονται. μέλος -συ- 
μτληρωδ-εΓ τετραίσια ατό .τη/ ηκερσμηνία τού συνομο/χγήδη-
7.Γ.. -\ - ·*........ ;* '· ·»·’ ” ' ,
' - Ειν ■ όμως, έστω κατά τή/ διάρκεια του χρόνου' χυτής Τη; 
υτόχρεωτικής ΐταράτασης τα 'μίση .συμφωνήσουν ελευδερά να 
τάρατείνου·/ τη σύμΑαση, ισχύει η βυμβωνία τοος χατα .τις 
γονιχίς--διατάξεις χυτό··/ του νότου ήιδάφω δ7'}. */_'//'c

Σύμφωνα με τα εδάφια β' χαι γ.' της ίδιας ταραγ-ράφου 
κηρύσσονται αταρώεκτες χγωγές γ:α ατόδοση μυσδίου για 
λήξη σαχόατιχού χρόνου ή κ.χταγγ*λ:α /συμόασης"αορίστου



χρόνον. εάν «γερθούν' *ptv ' **» την 31η Ιανουάριου 1987 χαι 
χαρχτείνέτα: μέχρι τη* tits ημ«ρομηνίσ η αναστολή εξώσε
ων για" τους ίδιους λίγους.
' δ. Η δεύτερη χαράγραφος τον άρ-λραν 3 τροχόχοιεί ώστι 
να χροαχρμύσει νομοτεχν ιχα στον uzc ίήριση νόμο, τις διατά
ξεις των τ.αραγραρων 2 χαι 3 τον ν. 1467/1984 σχετιχά με
τη* ιίιόχρηση. " * ........., -

6. Αντίστοιχη ρνάμιση χερ ιέχονν ο: χαράγρ. 3 χαι 4 τον ίδιον 
άρ-νρυν. 11 ρόκειτχ: για δύο νεες διατάξεις. Με την τρωτή δί
νεται η ορατότητα στον ιδιοχτήτη να αχαιτήσε: αοέδοση τον α- 
χ,ινητον τον για ανοικοδόμηση η εχέκταση χαι με τη δεύτερη 
άρϋνς δήμους ή κοινότητες να άχαιτήσρυν 'χχέδοσή ’ αχίνήτων 
χυριότητάς τους γι-a να χρηρίμ&χοιηόοδν' για χοινωοελείς 
σχοχούς. Και οτις ϊΰο-«ριχτώσείς το αχίνητο. μχορ εί να-ζη
τηθεί μόνο μετά τη λήξη τον ελενάερα σνμΦωνημένου cvpfca- 
τ,ικον χρόνον, εχι·6χ./»λεται δε ντοχρεωση τον χορίου τον χχινή- 
τοο αν δεν το χρησιμοτοιήΒει για το σχοχο τον τον χχοδοληχε, 
να χαταόάλλίι 12μηνιαία μιαάώματα αχοζημίωση ο τον ενοι- 
χιχστή ο οχοίος το αχίδωσε . ; · ·

' 7. Ή raj;. 5 ' τον άρό,ρον 3 αναρέρετα: σι η χορηγούμενη
χύξηση. Χορηγείται 1 -%' ατό 1.4.1986 στις μισόώσεις οι 
οχείες άαρατεινονταί με' την τρονχό-λεση όμως ότι’έχει συμ- 
ζληρωάεί, χατά την 1.4.1986, διετία αζέ’την έναρξη , ,της 
μ:ό->ωτιχης σχέσης. Η zap.' 6_ εξουσιοδοτεί τον 'Γχόνργό Ε
μπορίου νά 'αναχροσαρμόζεί χατά το μήνα Ιανουάριο κά&ε. έ
τους τα μιαόώματα'των χχρατεινομένων μισ-όώσεων. ' Οχως 
είναι ευνόητο η εξουσιοδότηση χυτή έχει ζεριεχόμενο μόνο όσο 
ισχύει η ζαράταση. Μετά τη λήξη της το μίτόωμα σνμοω- 
νείται ελεΰάερα. ... ». . .- ι

-- J J8. 'ί'έ/.ρς,-μο 'τ^ι. ζαράγρχρο "7 . χα τ αργούν τ μι _ οι__ν._.1236/ 
, 1982. 1.467/1984 χαι 157ϋ/Ϊ985, . ενώ, για: να άχτνρε-χχύεί
ννμιχο κενό. ορ.ζεται η έναρξη χντσύ του νόμον , την ίηΦε- 
όρόναρ ιόν' 1986.· ' “'·'·■' γ· .·*·■
?:ν*γ ■ Αόήνα. 81‘ Ix'^cv2piov 1986 ' ':' · Λ "*"·'

iL.V/i.·.__Οι 'Γχονργοί |7 ί·εαέ:·
.'1 .ώ.τεόρίσν : , ; Διχαιμτόνχ,ς ,.
X. ΑκΗι ι ιΔΙΙΣ >.ν 7\·ΐι . ,.·- ’Γ:Γ~ »Α, λΙΑΓΚΑΚΗΣ

•Γ·:ί ι·γ εΛ'Γ.-.- ω:., ΣΧΕΜΟ ΝΟΜΟΤ ·: ■ ·· ; ·::ε
:,?τ«.Κϊ'.ε; ρε.ε.χοειί ;.ι::: -λ» .· ν τ« ;··. μ.. : /;■'.· -.π

,.t ;-ν .. Ρν·όμί7η μιιτόώ'εων χατοιχιων. : · . -τ

Άρώρο ί. .: -.

1. Ατό την εχηρξη της «τχύος osroov του νόμου ot μισ-όώ- 
οίεις ατπχών «αχινήτων, ταχι χρτιρπμετΛοούντβ; χατά τη με- 
τόίωτΓχή σόμόααη μόνο γνα αόρτες οοατοιχίος, ροόμί^ανται 
τύμβων α με. τις ίχττάξεις των ε*ομάνο>ν άρόρων.

.2. ίΓια χά&ί. άλλη χρήση «χανήτου ο νόμος αυτός δεν έχει
c?®fV°7V-· ‘-V, : : . :, .· ...... ..

3. Στις μτσόώεχ+ς αστιχων αχενήτων, ο-εος σχο»ς ουμβω- 
νήόηχε μεχτη χρήση του ματόίου. γ«α την εβαρμογή αοτού
τον Oxw λαμί'άνετα: ·ατόήτ· η τερεέχοντα χρήάη... - . ..

ίι:!
Ί-- α) Κάό« - μίσ&ωοη «χΡιητου γβα χατοιχία έχει όιάρ- 

χοιά τουλάχοττον δύο ετών, χαι αν αχόμη όχπ οτμρωνηόοί 
γτα έραχντερο χροτντχό δχάοτημκ ή για αόριατο χρόνο.

•6) Ττό την «τειρύ/ναξη της όιάταξν^ς του ταραχάτω εδα- 
ρίον γ'( συμρωνέα για τοαρκταοοη του χρόνου της μέαόωτης 
ιαχόε: - τονύνάχιστον γοα «να ότος. έττω χατ ary σνμβωνηάε·. 
για όρβχύτορο. χρανηιό ίιβττημΛ. ή γεα.^όρτατο χρόνο. 2«.μ<- 
σόώαεις των οτχόων η "Eiacpxerar' ουμρωνήόηχε μιαρότερη της 
διβτίας, ο μιο^ωτής ίιχαοούται να χοτταγγείλεε τη μισόωση 
χατά τι τΐΊρωντμένο χιόνι της λήξής της. · -

γ) Hi τερηττοωσεις μισ·5ώσέών οι ότοίες έχουν οομςωνη- 
*- ί~τ ϊύνα-αι ’ c μεσόωττς. με ϊήλωτή του η ο- 

rota επδόδεται tm>y εχμεσόωτή με δαχαττιχό επμελητή ϊύο

τενλάχ-τ-τν μήνες -p-y αεί τη·< χατά τη μια&ωτ χιή ϊνμ-
βωνία λήξη της μίβόωοης, να aoaporrttvti τη μίβ&ωοη για 
«να ακόμη έτος. Το όποτίωμα αντό μτορεί να ασχη&εί μόνο 
μια οορά για χάόε εξ ιηοαρχής ο^ομοΛετροέμενη μίσό-ωση.

2. Η εέαχραξη υεροχορταόολεχώς μεαόωμάτων τέρο τον 
αρώτου μηνός της μίαόωεπη; εηοαγορβόττακ. Αντίόετη τιιμ- 
ρωνέα δεν δ*ομ*όει τον μκΦόωτή. ;.

-· 'αοονχν. χαι ευτιραξη arc το -μιαν-ωτη για 
εγγυοδοσία χολής εχτελεσης των όρων του μκτόωτηρηου. χο- 
αού «ου υηοερόαίνει τα μ*σόώμβτα δόο >(2) μηνών αχογοοεύ- 
;.:ο . ντι. ;Τϊ τι-ι.-·ω·'ΐ; Γ μγγμ) το μιηΡωτη ο οτοίος 
ϊιχαποίτα. να αναξητήσε» δοοαττιχώς χάύε χεσό χχχ χαιτν- 
iv.i.;,ft.s/ii.v. η. εναγιυ.ενες. να το τυμψηοίσει st ορειλό- 
μ«να μεσι&ώματα. .· - τ. - υ ε -
_ 3. Η χβώυοτέρηϊη της ιχαταόολής των δβχχτνών χοινοχρή- 
οτων του μεοόέου χαι χάλι άλλης χρτματιχής ομοιλής χον 
,;.„ά ο ,'-σ -ΊΟ χαι χαι α τη τ αρωνια όαρύνει το μεσύωτή. 
συνεατάγετοχ τα άννομα αχοτχλέοματα χαδυοτερηοης του μι- 
σ·&ώματος. .

Τα ϋεα εννομα ατχοτελΐαμιαοα ετόρχοντβι χβι ότκΛ ο μι- 
σόωτής δεν χαταόάλει την οητοξηχ'ίωοη xcu έχει eesitχασλεί 
τελεσίδιχα .για ιρ-λορέ; ή μεταόολές τον μισίηον , χέρα ,α~ό 
τη ουμρωνημόνη χρηοτ τοο. Η αγωγή ετΕοδατης του μισ-Sioo 
: ΐι '-*? · ..*Κω λόν α;—»./ιίεται μετά την χαρέλευαη έξι
{6} μηνών αχό την τελεχηδιιχία της αχόραοης. ..,

Α Ο μισόοιτής υχοχρβούται να εχιτρέχει στον αχμιαδω- 
τ·’. ί'-·. - ·:·τ·τϊό· >·^χέ τ ι τν». εχίτχεφη τον αισόίον μια βορά
χάδε «ξιήτηνο, για να διατηστώνβ: την χολή χαοάΙμρωνη μ» 
τους όρους της μίσόωσης χρήση του. Ο «χμεοψωτης μχορεί 
να. συνοδεύεται αχό εμ-χειροτέχνη ή τρραγμβτογνώμονα, για 
να χξαχριόώνβ νης τυχόν ρόορές ή μ*τα6ολες. του μΐσόίοσ.

‘Ή αδτχααόλόγητη άρνηση του μκτδωτη χαρέχει στον εχ- 
μοσίωτή το διχαίωμα να αχαιτήαει διχαστιχά την οχίσχε<}η 
τον μια-Sιόν/' χατά τις 'διατάξεις της χαραχάνω χαρχγρώβοι, 
- r.7- να χντιον-'είλέ·. τη σήιίατη. τύμβων α με το άρ$ρο 594 
του- Αβτιχού Κώδεχια. - ... . . -

5.. Η -αναγχαστιχή εχτελεση διχαστιχής βχόρασης. χοο 
ν-τςή.·· :~r · χι"-SIον νεητί'Ό-οϊείτατ ωο χατοι-
χί-α, δεν μχορεί να γίνει χριν ατό την ηάροδο είχοσι (20.) η
μερών αχό την εχ-ίδοση της εχιταγής. . μ·; !·

• '".τ -·τ ··;:· ■ ΆρόρΟ 3. . .' . τι ττ

1- α) Μισθώσεις χατοτχιών, οι οχοίες είχαν ουναβόεί ή 
xoipcrrof-Sei xprv exc την 1.8.1984 χ-αρατεόνονται μέχρι να

, - ·τ· ·.> <!' .■, τεσ-ερα έτη ' ατχ ττ σύναήη ή τη συμβωνίά
για ιοαράτιασή τους.
' 6) Για χερίχτώσεις μεσόώσεων οι οχοίες εμχτχτοΑ στο 
χαραχάνω εδάβρο, σ', αγωγές γοα αχόδοση μχσ^έου λόγω λή
ξης συμβωνημένσν yt-rtcj ή 7,όγω χαταγγελίας σύμίατητ 
αορίστου -/ρό·/τν. ο: οχοίες εγείρονται χριν χχό την 31η Ιανου
άριον 1987 χηρύτσονται αχαράοεχτεϊ.

γ) Η εχτέλεση δτχαττιχών σχοοάσεων χον ίιατάστον/ την 
αχόεοστ. τον μισάίον λέγω 7-ήξης σνμβωνηιένου χρόνου ή 7.ό- 
γω χάταγγελίας' σΐμάατης χορόττον -/oir/cv. αναστέ/λεται 
ώς'ττν 31 IrvtJaptov 19S7.
• ο V Σν;ιβω-/ίες για μίσύωση ή χαράτχση μίσόωσης αχινή- 
τοο για χατοιχία. οι οχοίες σννάτττοντα·. μετά τη όέαη σε ισχύ 
τσν νόεον αντον. σννομό/.ογονντα: ε/.ελύερα αχό τα σοναλ/ιχϊ- 
σοαενα αέρτ χαι ϊεν εμχίχ-τευν στις διατάξεις ΐτον- άρόρον 
αυτίύ. Η χαράγρσρος χυτή όε-/ εραρ,μόξετχ: σε χερτχτώσεις 
χατβιν.ιών οι οχοόεσ έχουν ατοδο-νεί χατά τις διστάσει τ τον 
•άρύρον 9 τον V. 1467/1984 (4>ΕΚ 1·09ί.

’ 2. . Αν ο εχμισόω,τής ή ο χόριο; τσν μισ-λίμν. ή σύζυγός 
τους, τέκνο ή γονείς ςινς, δεν έχε: ιδιόκτητη χατοιχία στη/ 
ΐδια/χόλη ή· χαι σε χροάστιό της. χου να χαλάστε* τις οιχο- 
γΐνειαίκ'ές ή ατρμιχές .χ;άγχος -'στέγασής τσν χαι εχι-νυμε: 
να ι οι οχ*ητ:μοτοι ή στ ι το'Γμίσ-5ιο., μχορει να ζητήσει την άμε
ση άχτσοση τον αισόισν αμέσως μετά τη λήξη του χυμοω- 
νημένον αχό τα δυο μέρη μισ-λωτιχον χρόνον. Το διχαίων.α


