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Στο τχεόιο νόμ&οι «Piviu,* ϋεμ.χτω' t!;>y;iwv ·.

//<_></; 71/ fJor/.ι'ι ion· Eif.>,η.,ι-

Ί* τχέδιο νόμου του ί'/..iL 7r,v τ:χή να όχλου xi ·; 
ψήριτη *7T, Βουλή. ατοτε/.:: τυνεχειζ της ταρεμόαττ/.ής το- 
λιτικής του a:.κή-ύηα.: τ·α τελευταία /:x με δ: xp ο p z /: x- 
■ύετήμχτζ ως τρος τις μιτύώτε:; κατ;:κ:ώ/. IIscjcs:tse: ::- 
::κότερχ 7: a· 77 X. 833/ i ‘ J7 S «Πϊ:· -/.i/ojiia;. τροτοτο-.ή- 
τέως της 777 9 Αυγούττου 1978 Π ράξεως Χομονετιζ.ού II χ- 
ρίεχομέ'/ου ζί:ΐ!. επιβολής ζγο: λ -·/;.: λ*. , ελέγχο υ :τί των ;».*- 
τ-λωμάτωκ 7ων χζτοικιών*/. 7*,j; ου.ότττλου: X. 1059 1980 
■/.ζ: 1151/1981 7tov τρο/ηγ'ουμίνων ζυ::ρ /ήτεω. xz: 77 X.
I 236/1985 «Αγο,ρ αν: λ:·/.; 7 έλεγχ·:: 7Τ2 υ.ιτύώ 1272 κατοι
κιών y.2! ίλλϊς 7! 2722 i'.;' ΤΟύ *Si777'J'Sr./i li VC 17 ύ ΐ ΤΙ"/, ή 
τρωτ&όουλίχ της κυόέρνητης 77 : Λ λ ϊ.27 ή;. Onto: 'ίνι: 
γνωττό, 77; ϊ'.αμόρρωτη /. z: υλοτοιητr, 2. ττ ; 7η: <c ;'.l :t:- 
κής to/. : 7:.·/.τ,7 τροκάλετε :δίως η */.:ίτη 7777ης 7:2 72 ο:κο- 
■·ί;ι:αώ; ατ-ύενίατερε ττρώιζτα του λαού. 75 τυ-.δυα:·'.: κζ: 
7ϊ μεγάλο· :2-S j ί εξ 2:7:27 του ελκύω:: τι cl 7:1 7:::ετλε 2: 
y.2: έ-ύεα: τε άλλη τάτη 7·.; τυμίάτεις μίτύωτης κχτ::κ:ών. 
H ιμράνιαη. τε cpιαμένες τερ'.ττωτ::;. χ/τ:κο:νω·/τζής τυχτε- 
p :pop άς ϊΛ*κ!τ'·3ωτών */.2: η ί:ζ·τάραξη 7ης ::ν2*;y. ζ· 2 ; */ο:·.ω- 
ν:*/.ής αλληλεγγύης αξήγητα*' '/Λ ?07:ζλ:77:κη Κυδίονητη. 
τ.ου τροέκυψε 277 7*.ς εκλογές 7νι Οζτωδρίόυ του 1981. 7: 
277 Τϊλ:ΐ 712 7: V. 77 ί 7 η 2ν7:;ΐ£7:·>7'.7η ΤΟυ ΤΟρ’Οβλήΐ ζτο ΐξ ΧΙ- 
τίχ; της μεγ'χλύτερης ευαιτ ύη:·'α; 7ης π -Six272 7; 17727:2ς 
7ων λαϊκών ττρωαάτων 72 777:2 ττερούντζ: :::όκτητης ττί- 
γης η *iiv:l/.77s:2 των χγχ-ύ'ών' ·χ:χς */.::νω*/:κής 7εγ2ττ:·/.ής 
τολ:τ:κής 772. δυττυχώς. δεν 27ν.ήύη·/.ε 77η χώρα- ;ΐ2ς. ότως 
τε άλλες χώρε;,. τ:ς ϊοιάμιτη τρώτε; δε/.άετιες οιχο/Οι:/.ης 
2V27722ης 77Ί ακολ.ού-ύηΤXV 70/ Β' Π 2',νίπ::* τόλτίο. ΙΓ 
έλλειψη μ: ας ·τέτ-ο:ας τολιτ'.-κής έγινε τεριττότερο ύητή 
με 7ην έναρξη’ της ο:κ.θ.νο·ι:κής κοίτης η ο τ'/?2 7ε:/::7ε */.α: 
'.:ς Ιηζζί7η7ες ν.α-ϋνττΐρηιίνη: έττ» αλλά *.'ρη·.*·-:η; 2*-ϊ-' 
7λη;ω·7ης 7ον y.’ivci 702 ντήρξε. :...*·.· ι··' · ·τ

Με τ:ς ί:2’7άξε:ς τον X. Ι58!·'198έί /.α: ι' 227ες 7ου προ- 
νε:νόμενου α/είλυ νό-ιου ετ'.Ρ.ών.ετο: μεγαλύτερη 7:07727:2 
του 'Χ'ολωτή. μ: εν.εηλη τάντως τη ι.ί:"Π7 να ιξατοαλ'.τ-ϋε: ; 
7αράλληλ2 η οχα/Λτητα των ?υναλλαγών ττην τ.ριτνιη τε- 
ρ:ο·/ή. χωρίς να 72ραγΒν<·>ρ:ψΓ.ντα·: /.α: 72 εύλογα 7υι:ε:οντα 
του ε*/.μ:τ·ύωτή 7θυ :τη μ:γ·άλη τλε:'. -η:·:2 των τερτττώτεων 
είν2:. ττη-: β.λάϊα. μ:-/.ρο:::'.'.-ή7ης.

Τα νίτρα του υτό ψη?::η T/iV.-.j νόμου :εν τραγ-
μ27:-/ιό «α-;:ρανομ:·/.ό)) χαρακτήρα αλλά τροτλαμόάνουν. ο/.οε- 
να 7:ρ:7τ07ερο· -ύετμιχό χαρακτήρα. Λξίψε: να 7ηιε:ω>ε: τέ
λος ότ: ο: ό:2ττίξο:ς του άλλος: τροτθ7::οΰυ τ:ς αντίττοοχις 
ϊ’.ατάξε'.ς τι·>ν 7ροη-;ουαί/'.ον νοιο-Γ-ετηνάτων ν.α: άλλοτε 
τ2-;ουν εντελώς νέες ρυ-5ι.·τε·.ς ·,·.2: αΞ·.:το:*.ύ/ τ:ς ευ.7ε:ρ::ς 
70υ 270·Λτή-$η·/.αν· ατό την εοαριο-γή του τροηγν’ιενου νομο- 
·5ετ:-/.οΰ κα-ύεττώτος.

‘Με το άρώρο 1* του νοιοτχεοίου α/τ'-καυίττατα: η ταρ. 3 
του άρ-ίρου^Ι του X. 1231>/Ί 9S2 «Αγορα/ρχοκός ελ:-,*χ*.ς 
ττα μ:7·5ώμάτ2 κατο:κ:ώ·ν κα: άλλες ;:ατά"= ε:ς■>. Η νέα ::ά- 
72 7η 7ροόλί.7ε: οττ ;χ:τύω7ε:ς .με μ:κ.τή χρήτη του ν.τύίου 
υτά-,-οντα: ττ-.ς τχετ:κές ::27άξε:ς του ::χόουν -;:α τ:ς κατο*.- 
κ.ίες με £άτη όχ: —ότως ’ττροήγοννover -το- μίτος της χοή- 
της του ακινήτου του τροορίψετα: ως κατοικία αλλά όάτη 
τη-/ τροεχουτα χρητη του. Χκοτός αυτής της τροτοτοίητης 
είνα*. να τερ:ορro^Soov 0:'αιο-.τόητήτεις του είχαν οηι::υργ*η- 
·3εε ττην τραξη ατό την υταγωγή των τνετ'.κών τυμτάτεων 
ματνωτης τεή :ύο- ταράλληλα νομ.οόετν/.ά καυεττά/τα κα: να 
ετιτευχ-υεί 'εττ: τερ’.ττιότερη :;τράλ::ν ο:καίο:.

ταόλη-3η-κε τέραν του ·3;μ:το

7ερ:ορ:,:τα: ττην
82. του τελευταίου
ιάταξ η εροτλέτε: τη·; r>*
ε του μ.:ς·ύά..Α2τ:ς τ·ΐν */.:<-
ύώμ.ατος χετ-ά ταzzt.i„zrt
του μοτ-ύίου., ε/ώ ~'τ:.ιζ χ

εα:7ρετετα: η εγερτη της 7/ετ:κης αγωγή ς τε ατ.. ’.'.ε : 
τροώεπία τρ:ών μηνών ατό τη λήξη της ιίαΰωτης. Με 
τροτΐ'.νόμενη- τροτοτοίητη ατοτ/.οτείτα: ρα/ερά η ανετό 
κα: ατοτελετχαττ/.ότερη ::κα:τ':·νή αναξήτητη των τ/ετ 
αξτώτεων. χωρίς να τυντηοούντα: or/τω; ανάλογες : 
ρες -;·.2 μακρό χρον.ν.ό ό'.άντημα.

Εαάλλου. ·χε το ά;->70 3 2/τ:κ2·3ίτταντα: ο: τα:. 1 κ 
τοj άρν του 5 του X,' 1536/1982. Η RATIO των τροτοτ 
7εων του τροτείνυ,τα: γ:χ τη/ ταρ.' 1 Γυ/ίττατα: ττην τ 
χή μ-;αλϋτερης τροττατίας ττρυς μτύωτές κατο:κ:ών 
τρος τη/ χρονική ο-.άρκεττ των ο-χετ:κώ/ τ-κοάτεων με 
ευνοτ/.ότερη υτίρ αυτών ϊταμόροωτη τω/ 1.Χ LLOE χτ 
κών οςΓτμών της μττόωτήρ-.αη σνκόατης. Την καλύτερη 
της τ:07τατ:α του μ'.τ-ύωτή κα: την τρόληψη καταατρατ 
οεων των EX LEGE όρων της χ*.7·ύωτ·:κής τύχίατης. το 
ναοέροντα: 7τ·ο ύεμιτό μίτίκομα ετ:ό:ώκε: κα: η. τροτοτο 
της ταρ. 2 με το~ς ετ:μέρους λεττομε:ε:ακούς ο::τ;ιούς 
Λ.ξίζε: να την.ε-.ω-ύεί ε:ώ η τροτύήκη ο·.άταξης. ;ιε την ο 
ο μ-.τ-ύωτής -ύα μτορεί. ερότον το ετ:·ύυμε«. να τρο-μηύεύ 
ατό την 2ρχοί:α ρορολογ*:κή αρχή αντίγραρα των μ:7·ύ< 
ρίων τυμτάτεων τροηγ-ουμένων μ:τ·ύώτεων έως του αρ··/ 
χρόνου κα Sop: αχού -ύεμ:τοί μ'.τύώματο; έττ: ωττε να ε:να 
κολότερος ο έ'/.ε-μ/ος της ττ,ρητης των όιατάξεων τερί 
μ: τ ού μ: τ ύ ώμ ατο ς.

Το. άρύρο 5 του νομ.ΟΓ/εοίου εξο.μο:ώνε: ως τρος τ:ς ; 
μες συ-έτετες την κα-λυττέρητη κατοίολής κάνε οατανης 
αοορά τ; μίτν-.ο εκ μέρους του μ::ύωτή /με τη/ καλυττέ: 
της καταότλής του μ:τνώ;χ2τος. Τα ίο.α ατοτελετμάτα έ7 

ρε: η άρνητη του μιτνωτή να ατοκαταττήτε: ζηΐ'.α μεγ 
τερη ατό τη ρ-ύορά του τροξενεί η :υ-ήνης χρήτη του 
τύίου: ες:7θν τρόκε:τα: γ:α ζημία του α/α-*/ωρίτώηκε ή 
ί’.κ,άττηκ» τελ:τί::κα. Χτην τελευταία χυτή τεοίττωτη ·ι 

γωγή ατ.ότοτης του μ::·ύτου :εν μτορεί να εγερνεί μετά 
το-ρέύ-ε.ιη εξ: (G; μηνών ατό την -.τελετοο'.κοΣ της ατάρ; 
το. ετττ;;τε: τη/ αττκατάττατη της ξηΐ'.ας. Με τις νεες 
τές ό:ατάξ::ς ετ:χε:ρε:7α:. ενόψε: κα: της μεγαλύτερης 
ιτατίας ταυ ταρ έχε τα: ττον αιτ-λωτή. να οιατρα/ττνε: · 
γκοορη κα: ο.’χως όυττροττς τχκοοτο·.η:η. των υτοχοεώο 
του του τ/ετίξοντα: γε/:κότερα ;χέ το μίτύ’.ο κα. ενίχχυτη 
νόμτχεί'/ κχ. νΓχιτών ο.:καιωμάτων του εκμιτνωτή.

Το άρύρ: 5 τοο νομοτχεόίου τροτοτο::: τη/ ταρ. 1 του 
1Τ του X. !-30/ I 982 κα: τεριέχε: ρυνμίτε'.ς οικονομ 
χτρακτήρα. Κ:ϊ:κότμρα. η οιάταξη αυτή τεριέχε: Τνύμ: 
7/ετ.κές με το - κανορ·:~χό της αρμολ.ότητας του Μ ο νομέ, 
Π ρωτοοεκείτυ ή του Ηορηνοό:κείου γ·:α την ετίλυτη των 
τ:κών ϊιαρορών. Μεγάλης τηματί α ς γ:α την :::>κόλ,ντν 
τκηττς των ό:κα:ωιάτων του εκμ'.τ-ύωτή κα: ατα-,-κττ: 
του αττό χρονοόόρ ε ς ο:ζί:7.27'ίες είνα: η υτχ/ωηή ό/.ων 
μιτύωττκάν/ ϊ-.αρτρών 7τή· λζχ.κατία ::αρορών ατοοότεο, 
72: α:ότέως του μιτύίο-υ. Με νέο οριακό τροόΰ.έτετα: ·άν 
η 2Γ.οόι:ξη της μιτνωτήρ:-ας αυχόααης ;χε το τχετικ.ό £·;■ 
ρο του κατατί-νετα: ττον Οικονομακό Ετερο ;χετά την κχ 
τ:τη τη; τόχίατης. ώττε να ετ-.τυγχχ/ετα*. η ταχύτερη ετ 
τη των ό:αρορών «: να ατορεύ',Όντα: άτκοτε; αμρ'.αοητήο

:ου άρ·ύρ. υ τευττατευετα: ο— -γχεο.ως ;χε την ταρ
ιύωτής ατό ενοεχόιενη κακότιττη άτκητη δικαιώματος 
το μιτύωτή εαειτμένου ττην υτοχρέωτη αύντάξης έγγρ: 
μ:*νωτηρ:α; αύμοατης. ...

Με το αρύρο Ο ετ:χε:ρε:τα: η υγιής λε:τον:για της μ:τ 
τή::ας τύχόατης ως τρος τα ίιχρορα μέρη της. Ειο:κώ- 
ετ:ε:ώκ:τχ. η ατοτροτή τ/ς δυνατότητας χτητιμετοιήτ 
ατε μέρους του εκμ'.τ-ύωτή των διατάξεων βραχύχρονης 
τχ,-γελίας των ;χ:7·ύ<ν7ει·ν/ '.όπως εροόλέτε: ο Αττικός 
λ/:.; . τεο μ,ετά τη λήξη του αρχικού τομόαττ/.ού χρόνου 
τατρετοντα: τε μιτύώτεις αορόττου χρόνου.η με τον α·ύέ 
τκοτό αυξήτεως του μιτώώιατος αντί τρχηχατ:κής κχτα- 
/υας της μιτ-ύωαεως. 11 δυνατότητα ταυ :κμ.07·ύωτή να: ;χτ 
να κ ατ χ-;έ/.ε:. ;χε 15μερη μόνα τρνύετμία . (άρ·ΰρο GU9 
Ιν.; τ:ς χ,ριττου χρόνου χ:τ·ύώτε:ς κα: αυυεχώς ν’ ατ: 
με λήξη της μιτύώτεο/ς κα: ατοόολή τον μ:τ·ύωτή αςατε



S>

το α.υρ’.ώτεοο ότλο μχτω το; οτοιο; ο μ:τ·3ωτή; υρίττατα: συ
νεχή τίετη για ;μη ·3εμ:τή, αυΞ-ητη τοο μιτ·3ώματο;.

To άρ·3ρο 6 ετίΟ'ώκε: αρενό; va εΞ 2/.ε:·1/ϊ· τη ουνατότητα 
αυτή; της ϊ: αρν.ού; ατειλή ρ με τον τχρ;ορ:τμό το; χρον-ο;" 
μετά ττον ο το: ο μτορεί va κ:νη·3εί το ο:κα:ωμα καταγγελία; 
ατό τον εκμ:τ-2ωτή ττο τελευταίο τετράμηνο κά-3ε μ:τ3ωτ:- 
κού έτους y.a: αρετέρο;. μ" έναν μηχανισμό τρότειτη; v.a: ατο- 
:οχή; ή άρν-ητη; ταράτατης τη; μ!τ-3ωτη;.. va κατευ·3;νο: 
το;; τ;μ£αλλόμενου; ττο τραγματικό αντικείμενο ρύύμ’.τη;, 
ίηλαίή 'ττην ό:άρκε:α τη; μίτ·$ωτη; v.a: ·;ν: ,ττην μέτ«ο αυ
τή; μη νόμιμη ϊιατραγμάτευτη αύτητη; το; μ'· ινώματος.

Με τη< τατάγραρο 3 το; άρ·3ρο; 6 γίνεται :;τοχρεωτ:κή η 
αναγρapή ττο μ:τ·3ωτήριο το; μηχαν:τμο; το; 7.α·$ορ:ζετα:. ‘ 
γ:α va γνωρ:ζο;ν καλά ο: τυμόαλλίμενό: oa ::·/α'-ώματα y.at 
τ:; υτοχρεώτε:; το;; τ’ αυτό το τημείο v.a: ν' ατοίέ;χ·3ε: 
η τ:·;ανό·τητ3 ατώλεια; οικαιώματο; εξ α:τ!αρ τη; άγνοια;' 
το; νόμου. * ' ''

Φυτικά ο εν τ a ρ a γν (.ορίζοντα: τα ίικαιώματ;- το; εκμ:τ·3ω- 
τη το; τράγματ: ετ:·3υμε: τη λύτη τη; μ!τ·3ωτηρ μετά την 
τάροοο το; apy/κού τομόατικού χρόνο; ή τη; ετήτ:α;, κά-3ε 
αορά ενοεχόμενη;—με όούλητή το;—ταράτατή; τη;. ν

Η τροτταοία το; ταρέχετα: ττο τροηγούμεν; άρύρο ;τερ 
το; μ:τ·3ωτή εν:τχ;ετά: με την ττερητη το; ο:κα:ώματο; το; 
:κμ:τ·3ωτή va αρνη·3ε: την ταράτατη τη; μ:τ·3ωτήο:α; τύμ- 
ίατης. όταν οεν συμορρώνετα: με τι; υτοχρεώτε:; το; το; 
οατονΐμάζοντα: στο άρ·3ρο 7 το; νομοτχεοίου. . ·,

Ετε'.οή -/.a: με τι; νέε; ρ;-3μίτε·; ' αυτού το;' νομοτ/εό·:; 
η χρονική ϊιάρκεια των μ: τ 3 ώ τ ε ω ν κ α τ ο: 7.: ών ·3α ατοόαίνε·. ' 
οακρότερη/το άρ·3ρο 8' αναγνώριζε: ττο'ν εκμΜνώτή' το ο:- 
αιωμα, να ετ’.Γκε'ττετα: το μ:τ-3:ο μία ρορίά κά-$έ έτη μήνες, 

•όνος ‘του ή συνοδευομένος/ατό εμτε'.ροτεχνη.'ή τραγματο- 
•νώμονα. Το $:καίωμα αυτό άντάχοκρίνετα: ττο εύλογο.‘ενϊ:α- 
έρον το; να ί'.ατηρείται το μ!τ·3:0 τε καλή κατάττατη. Για ' 
α ϊ:χτραλ:τ-5εί μαλόττα άχοτελετματικά η τυμμόρρωτή το; ρ 
:τ·3ωτή ττο;· την "οτοχρέωτη το;, να εχιτρέτε: ττον' έκμ:-"- 
3ωτή τη-; εχίτκεψη το; μ:τ·3ίο;, χροίλότεται ότ:. τε τερί- - 
τωττ αο :-/.α:ολόγη.τη; άρνητη; το; μ:τ·3ίωτήΰ ο τελευταίο; 
το:ε: να κατάγγειλε: την τόμο a τη μίτΑωτη; τύμρωνα μ: το'
:·3:ο 594 Α.Κ. . - ·.·· ;
Στην Tap. 1 το; άρ-Spo; 9 τροΐλετετα: η ταρείτατη όλων 

;ν μ:τ·3ώτεων ω; την 30η Ιο;ν:ο; 19S5. II ταράτατ η ετέρ-, 
:τα:—α; τημε:ω-3ε:—οχ: μόνο γ:α τ:; τρέ/ο;τε; μ·τ·3ωτη- 
ε; τυμόάτε:; αλλά -/.α: γ:α τ:; ουμίάτε:; των οτοίων έλη-,
: η ο:άρκε:α ή ·3α λείαε: ω; τι; 30 Ιο;νίο; 19S5 ν.α·3ώς 
::τη; κα: εκείνε; το; ήτα-; αορίττο; χρόνο; κα: των οτοίων 
ώρητε η -3α χωρήτε: μέχρ: 30 Ιουνίου 19S5 τ.αταγγελία. 
το; έττ: η :τχύ; των τχετ:κών μ:τ·3ώτεω/ ταρατε:νετα: ΕΧ 
EGE κα: ανετάρτητα ατό το;; ε:ο:κοό: /:ο··:/.οj: ο::τμοό;

Erαιρετή ατό τον τ2;3τάνο 
ο; άρ·3ρο; το; ϊέχετα: ;τέρ ο 
•το; ;τό· ορ’.-μένε; α.ττηρέ

Γτο.εγό Κμτοοίρ; va 
η ;.ε:ω-

τε:; ακινήτων ω; κατο./.-.ών: a) τ:; τ>μ?άτε:; το; αναοε- 
εοντα: τ: ακίνητα. Τ2 οτοία εν.μ:τ·3ώνοντα: γ:α τρωτή 00ρα 
ω; κατο:κ!ε; κα: ό) τ;μόάτε:; ττ; ορί'^ο;; τήμερα κατατο/.ή 
μη·.:5?θ; μ.:τνά.ματο;“ μεγαλύτερο; των τρ:«ντα χ:λ:ά:ων 
ύ 30.000) ϊρχ. Τη- τρώτη ετ:λογή ο:κα:ολογε: η ετ:·3νμ:α 
τη; τολ:τε:α; να μην εμτοτίτε: τη με-;αλότερη τροτςορά 
ακινήτων τρο; εκμ:'τ3ωτη. ώττε να ϊ:ε;7.·.λ;ν>ο;ν ότο: τολ:τε; 
έχο;·;' άάετη ν.α: ετ:τακτ:κή ανάγκη νά ;.:τ3ώτον; /.ατ::7.:α, 
κα: va μην ατοτελέττ;·/ ο: ρνάμίτε!; το; νόιμ.ο; α·ατ/ετ:κο 
ταράγοντα ττην ο:κοόόμητη 7.2τθ:7.:ών. Ε;άλλο;, την οε;- 

' τερη εΞαίρετη ό:κα:ολογε: το γεγονός, ότ: ότο: είνα: τε ·3έτη 
va καταόάλλο;ν τότο ;ύη}.ό μην: a ίο μίτίωμα οεν ανήκουν 
ττ:;"ο:κονομ:κά κα: κθ:νων:ν.ά ατύενεί; τάτε:ε κα: οεν έχουν 
τυνετώ; ανάγκη ε:ό:κή; νομο3ετ:κής τρθ7τατία;.

’ ε - * **.·■· / f ' ' Λ» #” ,'<#
Με,την ταρ. 1 το; άράρο; I 1 τροόλετετα η αύ.τητη το; 

3εμ:το; μ:τ3ώματο; το; καταίά/.λε:α: κατά οέκα τχ-τε το:; 
εκατό (15%) με αοετηρία την 1η Ιοολίρ; 1984. ενώ με την 
ταρ. ί ταρέχετα: ετο;τ:οόότητη ττο 
κα-άορίζε: με ατέρ ατή το; το ίύο; νέα; αν τη τη 
τη;) το; 3εμ:τ:ύ μ:τ3ώματο; ατό ! η: Ατρ:λίο; 1980. Ετε:- 
όή τέλο; ο κυρωττ/.ό; μηχα-·:τμό; το; άρύρον 8 το.; X. ! 230/ 
1985 ατοίείχνηκε ατελέτςορο; ττην ττάτη. αλλά κυρίως, 
τηγή έ/τατη; ττ:ς τ/έτ::; μ:τ·3ωτό)ν.' »·κμ:ο3ωτών κατα:- 
γ-είτα: ήοη με το ά:·3ρο 12 το; νοαοτχεοίο;. 'Αλλωττε. η ε:- 
ό:κή ν:μο·3ετ!α τερ:λαμόά-/ΐ: ή:η τολ/.ού; κα:’. τροτρορότε- 
ρονς νΐτμ κού; μη/αν.τμον; γ:α τον έλεγχο το;’:μ·.ι;ώματο; 
τ.ον. καταόάλλε: ο μ:τ3ωτή;. II το'.ν.κοτοίητη μη νόμ:μη; 
τ.μτερ:;ορα; το; τολ:τη τρέτε: να εντάττετα: ττο;; τ/.οτο^; 
το·; το;ν:κο; τικαίο; κα: -υνετώ; τρέτε: νί ατοςεόγετα: η χοη- 
τ:;.οτο!ητη το'.ν.κιόν ::ατά;εων γ:α την άερατεία άη.λιον. μη 
το:ν:κο; χαρακτήρα, τροίλημάτων. .·. .
. Το άρ·3ρο J3 τερ'.έχεο εοο·.κέ; μετα-:ατ·.κέ; ;:κονομ:κέ; 
ο:ατάτέ:ς ω; τρο; την α:μοο:ότηττ. τινν οα/.αττηρίων. ενώ-) 
τ:ον των οτοίων εκκρεμοάν τ-μετικέ; ::αοορέ; με οτΟ:α;ήτο- 
τε.μόρρή. Ο: μεταίατ:κέ; ρ;·3μ:τε:τ το; άρ·3ρο; J4 αναρε- 
ρο'.τά:, ττην τύχη τη; κάτα-ρ-ρελία; μ:τ3ωτή::α; τόμόατη; 
κά: .την τύχη των εκκρεμών ό:κών’γ:ά την ατόοότη ;:τ·3ίο; 
μετά την. ;τχύ το; νόμου. Και τ:; μεν τρώτε; ·3ε/ο:εί_. ε.νί- 
τχυρες. ενώ τ:; οεύτερε;. τ:; ·3·εωρε: καταρ-ρκ.ι.έ;/ε;, Με την 
τελ'./.ή ό:άταΞη το; άρ·3ρο; 15 τροόλετετα: η ιτχύ; το; νό
μο; αμέτω; μετά .την τημοτίε,ντη το; ττην Ερημε ρ ίόα τη; 
Κυόερ -ητη;. , ’ .

; :;V '·' Αύήνα, 11 Ιουλίου
Ο: Γτουτγοί

! 984

Α.κα":οτ;ντ;
Γ.—Λ. ΜΑΓΚΛΚΗΣ

: Ινυ.τοοίο; '···
ΒΛ1ΊΛΙΙΣ ίνΙνΑΠνΟΓΛΟV

,ντα: ττο άολρο.Ο το; νομοτχε- 
:τ·3ωτηρίων τυμόάοεων :τχύο;ν ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
τμείο τη; 30η; Ιουνίου 1985. Τροτοτ οίουμενων κα: ν.αταρ-ρουμένων οιατάΞΐων.

·) κανόνα ε:τάγε': η ταρ. 2 το;
1 ταρ. 3 το'; X. 1230/82:ίριτμένο; κύκλοάτροτώτων. κα: 1 > Άρ·3·ρο

; τροϋτονέτε:;. το ό-.καίον;α «]':α μικτή χρήτη, το; ακινήτου ο νόμο; αυτό; εραρμόζεται
Γ·3!θυ. 0’· λόγ*ο: το; τυνηγορο;ν για το μέρος το.υ μιτύωματο; το; α-άλογε: ττη χρήτη *ρ:α
: τρορανείρ. 0: κοινωνικοί λό- 7. λ Τ ^ 7.7 Ί.. .
ιταματούν εκεί το; ανακύττουν 21 Άρ·3ο 2 ταρ. 3 το, X. 1230/82:;; εα.μιτνωτη ή κυρίου κα: ττε- .

:α να ατο:ε;χ·3ούν τάνοως-— «Ίνάάε τοτό το; έχε: καταίληύε! ατό τον μ:τ·3ωτή τέρα
ε:; το; είναν ;:ατ:ττω·3ε! τα- ατό το ·3εμ:τ:ό μίτυωμα κα: τη; αύτητη; το; ·άρ·3ρο; 4 αν α-- x:va: τυνατο 

•ότερα κατά
ετετα: ττην ταρ. 3 κυρωτη με την μορρη χ:::κη; ατ·ωτη; 
α ατοζηυίωτη. II κύεωτη αυτή ετ:7.α :οτο:ε:τα: ότο': αΐ 

τραγματοτο·.η-3ιί : ό: οχ ρ η τ: μο το ί ητη αέτα τε'τρε:; μήνες 
ό ττ·/ ατόεοτη το·; μ:τ·3:ου. να: !' τ :::οχ:ητ:μοτο!ητη 
?κε: λιγότερο ατό ένα έτος.

Το ά:·3ρο 10 το; νομοτ/εόίον ετα::εί ατό το τεοίο ετϊ'- 
-ή; τη; ε:ο:κής νομο-άετία; το; τροττατεύε· τ:; μ:~·3ώ-

"ττείτα: ο:καττ:κώ; τόμρωνα ;.ε τ:; ό:ατάτε:; το; Αττικό; 
Κώ::κα «τερί :::κα:ολογήτο; τλουτιτμού». ω; ταρά τον νό
τον κα: αχρεωττήτω; καταόληύέντα. Η —χετνν.ή α-ρω-ρή α- 
τκειτα: μεαα τε ατοκλειττικτ, το:ο-3ειμ:2 τριών μηνών.μετά 
την ί-ήτη τη; μίτ·3ωτη;·>. ··■.·' · · *.

3 Ά,:·3ρο 5 τα:. I κα: 2 το: X. 1230:82:
«I. Ατό τη οτμοτίεοαη αυτού το; νόμο; ττη< Ερηκερόοα 

τη; Κυόερνήτεω; κάάε τύμοατη μίτ-3ωτη; για κατοικία τρέ-



3

τι: vj γίνεσαι έγγραφα κα: τουλάχιστον 7:2 55ο (2) χρόν:2 
2'/ συμφωντΓθε: -7:2 ολιγώτερο Βιάστηκα ισχύε: 7:2 Β.υο (2) 
χρόν.α 7.2τ' επιλο-ρή του μισθωτή. 2. Το μ:σθ(υτήρ:ο 7:2 vj 
α;ο:ε:κνό·: την μ:σθωτ:κή σύμβαση «τερ toj εκ.μ:<σθωτή πρε- 
τε: .2 τεριεχε: 1 συμ.φων:α για το μην:α:ο μίσθωμα κ Βρα- 
χμές 2.) Βήλωση σου εμτισθωτή -712 την Β:ιύ5υ/ση της κατο:-
7.:2ς του 7.2: 7:2 το 2ν το ακίνητο ανοίκε: ττον ·::ο ή σε άλ
λους ή 7.2: σε άλλους κατά κυριότητα ή νομή 3) Βήλωση του 
ε/μισθωτή για " θεμιτό μίσθωμα που είχε το αν.ίνητο σύμ
φωνα με το άρθρο 3·>.

4; Άρθρο 7 22:. 1 toj X. 1230/82:
«Κάθ: 5:αοωνία 7.2: αμφισβήτηση ως προς το θεμιτό μι- 

σύωμα 7.2: κ;.ύ ■ άλλη Β'.αφορά για την ερμηνεία 7.2: εφαρμο
γή τ:. νόμον αυτού ετιλύετα'. τελεσίΒ'.κα από το Ε:ρη/οΒ:κε:ο 
της το τού ιτ’ας τον ακ:νήτου ανεςαρτήτως τοσοθ κατά την 
ί:τ::·.'..ιτ:2 το:. ορίξετα: από τ2 2:5:2 047 μέχρι 001 τον 
Κώοικος Πολιτικής Δικονομίας».

3) Ά: ΰ ρ ο 8 τον X. 1230/1982:
«Ο »κμ:;θο>τής κατοικίας τον κατά παράβαση τον άρθρου 

3 τον νόμον αυτού συνομολογεί ή ατΟιοε/εται ή εισπράττει μί
σθωμα μεγαλύτερο τον «θεμιτού» μαζί με την αύξηση τον 
α.ρύρου 4 ή ταραλείτε: V2 όηλώτε: στο έγγραφο της κατάρ- 
τ:της της μίσθωσης το -θεμιτό μίσθωμα της οκμισθουμένης 
κατοικίας ή ίηλώνε: θεμιτό μίσθωμα αναληθές Β:ώ/.ετα: y.2t 
τιμωρείται σύμφοο.να με τ:ς 5:ατάξε:ς των άρθρων 30 επομ. 
τον Αγορ2νομ:κού ΚώΒτ/.α (Χ.Λ. 130/40) τηροίμένης της 
·5:α;:κ:.σ:ας Βίωσης 7.7'. ε/ιΒία.ασης τον τροβλέπετα: ατό τα 
ά:θ:α 58 ετον..: τον ίο:αν Αγοοαν. Κώοικα». . -

σχέδιο χωιοΓ . ... - ·

Ρύθμιση δεμάτων μισθώσεων κατοικιών.

. " ' : ;
II τα: άγραφος 3 τον άρθρου 1 τον X. 1230/19S2 αντικα- 

θιστατα: ως εξής: .
«Στ:ς μισθ ώ σε; ς 2:τ:7.ών ακινήτων, στις οτοιες τνμοωνη- 

θη·/.ε μικτή χρήση τον μισθίου. για την εφαρμογ'ή αυτού του 
νομού λ;μ:7.·.·:τ2: ο τού η η τροέχουσα χτήτη».

Άρθρο 2.
Το Βεύτερο ε:ά::ο της ταρ. 3 τον άο-ΰ:ον 2 τον ν. 1230/ 

1982 αντικαθίσταται ως εξής: :
«II αξίωση αυτή ταρα-γράφετα: μετά παρέλευση τεσσάρων 

μη«ων ατό την ατοβοση τον μίσθιου».

Άρθρο 3.' '
1. U: τα:. 1 κα: 2 τον άρθρου 5 τον X. 1230/1982 αντι-

7.2ν :τταντ2: ως εΞής: -
«1. Η μ:τ·5ωτη αν.'.νήτον γ:α χατο'.α.ία έχε: θ'.2'7.ε:2 ίύο 

ετών, 7.ζ: ον ζχόμη έχε· 7ομ:ιννη5ε: για ί:αχύτε:θ χεον.ν.ό 
·::2ττηιμ2 ή γ·2 70:::το χρόνο. Συμοωνίζ γ:α ταρατατη τον 
χρόνον της μ:-5ι·/της :τχνε: τονλάχ::τον 7'·2 ένα έτος, έττω 
7.2: r/ τ;χυοωντ5εί ‘7:2 βραχύτερο χρον.χό ί'.άττημα ή -;:α 
20::ττο χρόνο. Σε μ::5ώτε:ς του η ?:άρ7.ε:ά τους τνμοωνήύη- 
7.ε μικρότερη ττ·ς ο:ετ·.7ς. ο μ::5ωτής ο:7.α'.ούτα: να 7.222770:- 
λε: την μίϊ5κ·:τη 7.ατά τον τ.μοωνημένο χρόνο της λήξης της.

2. Το έ-,Ύρα:ο της μ::5ωτ:κή; τύμ02τη; τρετε: να ανα-
-;ράςε:: α) το μί:5ο>μα τε οραχμές, ό) τη :::ύ5νν:η της /.α- 
το:7.ία; του εν.μ:τ5οοτή, γ) τον 7.ΰρ:ο ή το νομέα του μ::5:ον. 
το ονοματετώννμο κα: τή ο:εύ5ον:η της 7.ατο:7.:ας του 7.2: 
ο) αν το μ::5:ο οεν εκμ:τ5ώνετα: γ:α τρωτή ςορά ως κατο:- 
κ:α. το τρώτο 5εμ:τό μ::5ωμα του έχε: /.αταόληυε: γ: 2υ- 
τό κανώς κα: το 5εμ:τό μ::5ωμα του τελευταίου μήνα της 
τροηγούμενης μίτνωοης». · > . /

Ά:5:ο 4.

1. II καυνττέ:η:η της καταβολής των όατανονν /.ό.νοχρή 
ατών τον μ:τ·ύίου κα: κάυε άλλης χρηματικής ο:ε:λής. τον 
αςορά το μ!τ5:ο κα: κατά τη τνμςωνία βαρόνε: τον μ::5ωτή 
αυνετά-ρετα: τα έννομα ατοτελέτματα /.αύνττίρητη: του μ:- 
ϊ5ώματος.

2. Τα :2:α έννομα ατοτελετματμ ετέρχοντζ; /.α: όταν ο 
μ:τ·υωτής οεν καταβάλε: την ατοζήμίιοτη τον έχε: ετ'-οκοα- 
:5ε: τελε-ιοίκως γ:α φ·3ορές ή μεταβολές τον μ'.τύίον τέρα 
ατό τη τνμρωνημένη χρήτη. Η τ*;ω*;ή ατόοοτης τον ;.'.::5:ον 
γ:α τον ταρατάνω λόγο ατοκ.λείετα: μετά την ταρέλεντη έξ: 
(0) μηνών ατό την τε7.ετ:ο:κ:α της ατόοατης.

Άρθρο 5.

1. II ταρ. 1 τον άρθρου 7 τον X. 1239/1.982' αντιν.αθί- 
στατα: ως εξής:

«1. Κά5ε οιαςορά ατό μ:τύώτε:ς κατον/.ίας ντά·,'ετα: :την 
αρμο::ότητα τον Μονομε/.ούς Π ρωτοονκείον ή τον Ε'.ρηνο::- 
κείον. ανάλογα με το τοτό τον μ:τυώματος κατά τ:ς ο'.ακ.ρί- 
τε:ς των άρθρων 14 ταρ. 1 εοαο. £' κα: 19 αρ:θ. 1 τον Κώ- 

- A'.y.a Πολ:τ:ν.ής Α:κονομ:ας. Στην *ρμο5:ότητζ των Δ'.καατη- 
ρίων αντών ντά-;οντα: κα·. όλες ο: ταρετόμενες 5:α:ορές ατό 
τη τύμοατη της μίτθωτης ή εξ αρορμής της καθώς ετίτης 
κα: ο: 5:α;ορές τον άρθρου 901 του Α.Κ. Ο: ο:7ρορές αυτές 
εκ5:κάζοντα: κατά τητν ·5:χ5:κα7:α των άρθρων 047 ως 901 
του Κι·>5:κα Πολιτικής Λ:κονομ:ας'./' //■/ '

2. ' Τττερμ ατό αίτητή του. η ρορολογ'.κ.ή αρχή χορηγεί
«το μ'.τθωτή ετ:κνρωμένα αντίγραια των μ:7θωτ:κών :νμ- 
βάτεων του έχουν τυναοθε! έως τον .χρόνο του καθοριτμού 
θεμιτού μιτθώματος γ:α το μίτθ:ο. . - ·

3. Κατά την εκοίκατη των 5:αρορών τον νόμου αυτού η 
μίτθωτη του τννάττετα: μετά την οη·μοτ:ευτή τον. ατοοε’-κνν- 
ετα: με έγγραφο του κατατίθετα: στο-ν αρμό5:ο */:α την :ορο-

: λόγια του εκμ'.ϊθωτή Οικονομικό Έφορο το αργότερο τρε:ς 
. μήνες, ατό την ημερομη-νία της σύνταξής του. σύμφωνα με 
• τ:ς Β:ατάξε:ς του άρθρ. 3 ταρ. 4 του Ν. 4045/1900. Μί

σθωση του έχε: τυναφθεί τρ:ν ατό την ϊημοσίενση τον νόμον 
αντού αλλά μετά την οημοσίενση τον ν. 1239/82 ατο:ε:κνύ- 
ετα: με έγγραφο τον κατατέθηκε οτοτεοήτοτε ττον .αρμόο'.ο 
Οα/ονςμ:κό Έσορο ή θα κατατεθεί το α:*'ότε:ο έως τ:ς
31.12.1984.

.4. Σε τερίττωση ερημοο:κ!ας τον εναγόμενου η μίσθωση 
μτορεί ν’ ατοοε’.χθε: με κάθε νόμ'.μο ·ατοθε·.κτ:7.ό μέσο.'

Άρθρο 9. ..?/····
1. Αν ο μισθωτής ετ'-θυμεί την τα:άταση τον χρόνου της 

μίσθωσης, το Βηλώνε: με έγγραφο βεβαίας χρονολογίας τρος 
τον εκμ'.σθωτή τουλάχιστον τέσσερις μήνες τ::ν να λήξε: η 
μίσθωση. Ο εκμισθωτής υτοχρεούτα: να ϊηύ.ώσε: με έγγραφο 
βέβα'.ης χρονο7.ο*;:ας μέσα σε τροθεσμία 30 ημερών ατό τη 
λήθη της ταρατάνω Βήλωσης του μ:σθωτή: αν' ατοοέχετα: ή 
αρνείτα: τη·/ ταράταση της μίσθωσης; Αν V μισθωτής οεν 
απευθύνει ϊν,τρόθεσμα την ταρατά·/ω. ϊή/.ωστ ή ο εκμ:σθι·>- 
τής αταντήσε: αρνητικά, η μίσθωση ταρατίίνετα:. Αν ο r/.- 
μ:σθωτής 5εν αταντήσε: εμτρόθεσμα. ή νίσθωση τα:ατε:νε- 
τα: γ:α ένα έτος. Η ατοοοχή από τον εκμ'.σθωτή της οή- 
ζ.ωσης του μισθωτή γ:α τα:άταση της μίσθωση: ταρατε ν:. 
τη Β·.άρκε:α της μίσθωσης κ.2τά τη συμφωνία των.συμβα/./.ο- 
μένων α'λ/,α όχ: γ:α Βιάστημα μικρότερο τού ενός έτους.

2. Νέα ταράταση της μίσθωσης είναι Βννστή μόνον σύμ
φωνα με τ’-ς Β·.2τάξ::ς αυτού του άρθρου·. . ·

3. Ο: συμβαλλόμενο: μτορούν να. λύσουν ΟτοτεΒήτοτε τη 
μίσθωση με νεότερη συμφωνία τους' του· τρέτε: να ατοΒεικνύ- 
2τα: με έγγραφο βέβαιης χρονολογίας.

4. Ο: παράγραφο: 1 κα: 2 του. άρθρου 'χυτού'.πρέπε: να 
να*,'ράφοντα: ολόκληρες σε έγ-,'ρ’αφό"τής μισθωτικής σύμ- 
ασης ως ιΒιαίτερος ίρος,.^ο» αρχίξε: με τ:ς λέξεις «Κατα

:θν ισχύοντα νόμο ...... ·. · · - ! . ι -- * ’
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