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Έ-: τεέ τχεείε. νόμοε «.ztpi τής zzi 3i Μζρτίεε
1 "9S0 Πρζζεως Ν·εμε-ύ·ετ:χεέ Π εριεχομενοε «ζερ! zztztz- 
τεως μέχε; «λες; Δεχ.εμερίεε 1 98U τής ισχύος τών J:a- 
τάζεων «ζερ: έζιδελής άγορζνομιχοέ έλέγχοε έζ: τών μ:- 
τ-ύωμζτων».

7/ού,' !</>' Βονλήν 7i~iy Ελλήνων

Δ:ζ τής εζε χύρωτιν Πρζζεως Νεμε·ύετ:χοέ Ποριεχομέ- 
νεε ii.rz.-jr, ετε τής Κεέερνήτεως τ: μέτρον τής ζαεζτζ- 
τεως χεχρ: τελεες Δεχεμεριεε 1980. τής ίτχεος τής ζζε 9 
Αεγοεττεε 1978 εειειζς Πράζεως «ζερ: έζιέελής ζγερζνεμ:- 
χοέ έλεγ·χθε εζ: τών μ'.τ-ύωμάτων τών χζτοίχιών» ώς ζέττ, 
τροτετε τ·>ε·τε εχ.ρω-ύη : ζ τοέ έζ ζρ:ν. 833/1978 Νόμοε.

Ή λή-έ.:ς τεε χζτζ τζ ζνωτέρω μέτροε. έχρί-ύη άζζρζί- 
τητες λτγω τής Υαζιττω-ύειτης εχτζχτεε χζ! χ.ζτεζε:γ·εέ- 
σης Κόγχης σενεχίτεως τοέ άγορζνομιχοέ έλέγχοε έζ! τής 
ειζμερρώτεως τεέ έψοες τών μιτ-έωμζτων χζ! έντεέ·ύε·, τής 
ρε-ύμ:τεως μέχρι τέλοες τοέ ειζνεομένοε έτεες τών τ'.μών χρή- 
τεως ττεγης Εζ χζτειχίζν. ή έζεία ζζοτελεΐ άνζντιρρήτως 
άγζ-ύεν ζρώτης ζνζγχης.

Ή ;'·ζ τής έεζρμεγής τών Εζτζζεων τοέ Ν. 833/1978 
έζιτεεχ-ύεϊτζ όμζλοζε:ησ:ς τών μιτ-ύωτιχών σχέσεων χζ! ή έχ 
τζύτης χτη-ύεϊτζ τεναρης έμζειρίζ. ήγζγον τήν Κυδέρνητιν 
εις τήν άζόζατιν ζερ! τενεχίσεως τής ισχύος τών ρει&μίτεων 
τεέ ζρεειζληςύέντες Νέμεε.

Έχ ζζρζλλή/.οε Εζ τής έζο χύρωτ:ν Π ράςεως έζηγγελ-ύη 
ή χζτζ ζετοττόν 15% ζροτζύζησις, ζζέ 1ης Αζρ'.λίοε μέχρι 
31 Δεχΐμδρίεε 1980, τεέ μυξώματος τοέ χζτζδζλλεμένοε 
την 3ίην Δεχεμίρέεε 1979, ώς τοέτο «-έεμιτώς» Εεμερεώ- 
•ύη έζέ τέ χράτος τής ισχύος τών Εζτάζϊων τής άζο 9 Αέ- 
γοεττοε 1978 Πράζεως Νομε-ύετίχοέ Περιεχομένοε χζί τών 
χατά ζρό&λεψιν τζέτης έχεε-έειεών χοινών Ύζοεργιχών ζττε- 
φάσεων.

'Η ώς άνω ζροσαύςησις τεέ «·5εμ:τοέ» μισθώματος έχρί-ύη 
άζ2ρζίτ·ητες Εά λόγοες σχετιχής ίχονοζοιήσεως τής τάζεως 
τών έχμισΔωτών χζί άντζζοχρίνετζ: μεριχώς εις τζς ζέζη- 
τιχάς μεταίοέ.άς τεέ τιμαρι-ύμιχοέ εειχτοε.

Α-έήνζ: 22 Άττριλίεε 1980

Ό 'Υζοετγός Έμζεείοε 
Γ. Π ΑΝΑΓΙΩΤΟ Π ΟΥΛΟΣ

ΣΧΕΔΙυΝ ΝΟΜΟΓ

ς Ττν εχτζχτε,. εζα:;ετ:χως ετε:~ε-τζ, ·/.j ζτεεέ/.ε- 
ττ^ς ζν2χε·1/ζεζν άνζγχτν τε-.£χ·.ζεως τε. ζγερζνεμ·.χ.εέ έλεγ
χε. τών ως ' χζτε:χ:ων χεττ'μεζειςεμενω·· ζττ'.χώ , ζχ'νήτιον. 
έζ: τεες μεχρ: τεέεε ίτχεεντζς ερεες.

ο Τέ ετ: ή Βοελή τελεί έν έ'.ζχεττζϊς. τεετζεε: τεέ Τ’ζεεε- 
γ'χεέ Τεμίεελ’.εε. ζζεεζτίίεμεν :

"Αρ-έεεν μόνον.

ί. Ή ίτ/ες τής τζέ 9 Αέγενστοε 1978 Πρζζεως Νεμε- 
-έετ-.χεέ ζερ:εχε·μένε-ε .«zip: εζ-.εελής ζγεεθ'^εμ·.κεέ έ/.εγχεε 
εζ: τών μ:τνω;χζτων τών χζτΟ'.χ’ών» ι ΦΕΚ 123Α/9.8.78 i. 
ως ζετη. τρεζεζεΐη-έείεζ έχεεωνη ::ζ τεέ εζ ζρ:ν. 833 
19/8 Νέμεε (ΦΕΚ 215Α/8.12.78). ζζεζτείνετζ: ζε τς 
έζζεεε χζ': μέχρι τέλεες Δεχεμόρίεε 1980.

2. Εζ: τών μ:ζΔώτεων ζ:τ:ν£ς έζαγεντζι εις τζς ε:ζ- 
τζςε-.ς τεέ ζρ-έρεε 1 χζ! τών ζζε. 1 χζ': 2 τοέ ζρέρεε 2 
τής ζεε: ης ή ζρεηγεεμενη ζζρζγρζεες Πρζζεως Νεμο-έε- 
Τίχεέ ζερ:εχεμενεε. χζτζεζλλετζ: ζζό 1ης 'Αζριλίεε 1980 
μεχ:: 3! Δεχεμ£ρ:εε 1980 τέ ΐτχέον χζτζ τήν 31 ην Δεχεμ- 
βρ:ε. 19/9 «·έεμ:τεν>ι μίΐνωμζ. ηέζημένεν χζτέ 15%.

3. Ή ίτχες τής ζζρεετης. χερω-έητεμένης νομο-5ετ:χώς 
χζτζ τε ζρέρεν 44 ζζε. 1 τεέ Σεντζ-ηχζτΟς. ζρχετζ: άζό

έημεειεέζεώς της εις τήν Έεημερίεζ τής Κείερνήτεως.

Εν Α-έήνζ:ς τή 31 Μζρτίεε 1980 

Ό Π ρόεέ.ρες τής Δημοχρζτίζς

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ

Τε Τζοεργιχέν Σεμ£εέ'/.:εν 

Ό Πεόεερες
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 

Ό Αντ'.ζρέεέεος
ΚΩΝΣΤ. Ε. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΓ 

Τά Μέλη

ΚΩΝΣΤ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤ. ΣΤΕΦΑΝΟ Π ΟΓ- 
ΛΟΣ, ΓΕΩΡΓ. ΡΛΔΑΗΣ, ΕΓΑΓΤ. ΑΒΕΡΩΦ — ΤΟ- 
ΣΙΤΣΑΣ. ΓΕΩΡΓ. ΣΤΑΜΑΤΗΣ. ΧΡΙΣΊΌΦ. ΣΤΡΑ
ΤΟΣ. ΙΩΑΝ. ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ. ΑΘΑΝ. ΚΑΝΕΛ- 
ΛΟΠΟΤΑΟΣ. ΓΙΑΝ. ΜΠΟΤΤΟΣ. ΓΕΩΡΓ. ΚΟΝΤΟ- 
ΓΙΩΡΓΗΣ. ΔΗΜΗΤΡ. ΝΙΑΝΙΑΣ. ΜΙΛΤ ΕΒΕΡΤ, 
ΓΕΩΡΓ. Π ΑΝΑΓΙΩΤΟ Π ΟΓΛΟΣ. ΚΩΝΣΤ. ΛΑΣΚΑ
ΡΕΣ. ΣΠΥΡ. ΔΟΞΙΑΔΗΣ. ΝΙΚ. ΖΑΡΧΤΙΝΙΔΗΣ. 
ΣΤΕΦ. ΜΑΝΟΣ. ΑΔΕΤΕ. Π ΑΠΑΔΟΓΤΟΝΑΣ. ΛΝΑΣ. 
ΜΠ ΑΔΚΟΣ, ΕΜΜΑΝ. ΚΕΦΑΛΌΓΕΑΝΝΗΣ

Άρ-έρο·/ Δεύτερον.

Περ! χερώτεως τής ζζε 31 Μζρτίεε 1980 Πρζζεως Νομε- 
->ετ:χζέ Π ερ'.εχεμένεε «ζερ: ζζρζτάζεως μέχρι τέλοες Δε- 
χεμέρίεε 1980 τής ίζχέος τών ϊίατζζεων «ζερ: έζ:£ελής 
■ζγερζνεμ'.χεέ ελέγχεε έζ: τών μ'.τ-ύωμζτων».

Άρ-ύρον Πρώτον.

Κεροέτζ: άε' ής ίζ/εζεν ή άζέ 31 Μζρτίοε 1980 Πρζςις 
Νθμο-ύετ:χεέ Περ:εχθμένοε, 2ημεζ:εε-5είσζ εις τό ύζ’ <έρ:-5. 
74/Α/31.3.1980 ΦΕΚ «ζερ! ζαρζτζτεως μέχρι τέλοες Δε- 
χεαέρίοε 1980 τής ζτχύος τών 2:ζτάζεων <cζερ! έζ:£ολής σγο- 
ρζνομ’.χοέ έ/.έγχοε έζ: τών μ’.ζ-έωμζτω'/» έχοετζ ώς άχο/.ού- 
ύως :

ΠΡΑΞΓΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Περί ζαρζτζτεως μέχρι τέλοες Δεχεμέρίοε 1980 τής ΐτχύος 
τών 2:ζτάζεων εζερί έζ:6ολής άγορανομίχοέ έλέγχοε έζ: 
ζών μ:τ-έωμζτων».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΣΔΛΗΝΤΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εχεντες εζ οΊ/ε-τ

1) Τάς Ε:ζτζςε:ς τοέ ζρ-5ροε 44 zap. 1 τοέ Σεντζγμζτος.

Ή ίτχύς τοέ ζζρόντος νόμοε ζρχετζ; ζζε τής ϊημοτ:εύ- 
σεώς τεε 2'·ζ τής ΈρημερΕος τής Κεέερνήτεως.

Έν Α·ύήνζ:ς τή 22 ΆζρΛίοε 1980

Ό Ύζεετγος Έμζορίοε 
Γ. Π ΑΝΑΓΙΩΤΟ Π ΟΥΔΟΣ

’Αρ :-5. 26/5/80
ΕΚΘΕΣΙΣ

Τοέ Γενεχοέ Λογ'.ετηρίοε τοέ Κράτοες (ζρ-5ρεν 75 ζαράγρ. 1 
τοέ Σεντζγμζτος έζ! τοέ τχεόίεε νέμεε τοέ ΤΓζοεργείοε 
Έμζορίοε «ζερ! χερώτεως τής ώζό 31 Μαρτίοε 1980 
Πρζζεως Νεμο·5ετ:χοέ Περ;εχομένοε «ζερ! ζζρζτζτεως 
μέχρ: τέ/.οες Δεχεμίρίοε 1980 τής ΐτχύος τών 3'-ζτζςεων 
«ζερ! έζΆολής άγορζ-νομεχοέ έλέγχοε έζ! τών μισθω
μάτων».

I. Δ:ζ τώ·/ ίίζτάήεων τοέ Ν. 833/1978 έχερώ-5η ή ζζέ 
9 Αύγεέττοε 1978 Πράζ’·ς Νθμο-ύετ:χεέ ζεριεχομένοε «ζερ! 
έζίδοέ.ής άγορζνομ’-χοέ έλέγχΟε έζ! τών μισθωμάτων τών χζ- 
τοιχιών» ϊιά τής όζοίζς έζείλή-ύη, μέχρι 31.12.1979, άνο-, 
ρζνομιχές έλεγχος έζ! τών μισθωμάτων άττιχών άχινήτων χρη-


