
Στι σχεειο Ναζού «τερ! κυρωσεω; τής dm 28 "Ιουλίου 1918 
Πραίόεω; Νομονετιχου Π«'.:γομενου του Προέορου τής 

Δημοκρατίας. τερ: μέτρων άρορώντων εις τα; μισϋώσει; 
άστ:κών άκι'/ΤΤον εν τώ Νομώ Θεσσαλονίκης».

Ποός τήν Βουλήν ιών Ελλήνων
Μετά τούς σεισκου; τού ετληςαν την τέλη τής Θεσσ2/.ε

νικής καί τ':; ζημίες τού τροχλήψηκαν ire αυτούς ττά ακί
νητα τη; περιοχή; :ημιουργήψηκε όςυσατο τρόόλημα καλύ- 
ύεω; των ττεγαστικών αναγκών των κατοίκων 7.2: των επαγ
γελματικών έ—χειρησεων.

Μέ τήν ανωτέρω πραγματικότητα συνδέεται άμεσα ή tier 
τή; άλματώοου; αύίόήσεω; τώ / μισ-ύωματων τοϋ άταιτοϋντα: 
-ζ·.ά τήν έχμίσΨωση κατοικιών ή έταγελμτπκής στέγης — ϋ 
το ϋψο; t&j; :'ΐ. δικαιολογείται άτό αντικειμενικού; λόγο;.; 
αλλά ire τήν έοεση τού υπάρχει γ:ά εκμετάλλευση τών υο ι
πταμένων i/αγχών χα! γ:ά τήν άτόληψη αισχροκερδών έσότων 
ire μισθώματα.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ο. Τον εταπειλουμενον κίνδυνον διασαλευσεω; τών τιμώ, 
τών μιτ-ύωαατων. λόγω τή; τροκυΊάση; -/.οίσεω; στέ-^ητ 7.2 
τών συνετειμ ταυτη; ύρισταμενον x:v~*/«* τροκλήσεω; ατρο- 
ί/.εττων :ττο.-£νων επιπτώσεων εις τήν οικονομικήν ζωτιν τού 
Νομοί τ·;τΓ2Λθν:7.η; κ_α: τών οικονομικώς τεο ; αυτόν συνδεό
μενων διαμερισμάτων τη; Βορείου Έλλάδο;.

4. Τήν άτη::τον ανάγκη, δημιουργία; όσων 7.x: συν-ύηκών 
ομχ/.η; τιαμερ,ρωσεω; τών τιμών τών μισό-ωμάτων ε:; τά 
ακίνητα έν γένει τή; τεριρερεία; τού Νομού Θεσσαλονίκη;

5. Τήν ές αιεετΐ7.ώ; έτείγσυσαν ανάγκην τσοστχσίχ; τ:ϋ
χληνυσμού έτ άψεμίτων ά—αιτήσεων σρό; είστε2ς:ν ϋτεομέ-
τ:ων κιστ/ωματων χ2*. την εντεύθεν ετιδα/./.εμενη/ Ψέσ.τισ.ν
έττε·γέ/σων μέτρων, προ; άτοτεττήν χεεδοσχοτικών ένετ^ειών 

< · - „ *·, . . , · · ε:; εχεεε των χεμαμμενων ευ. των σεισμών κατοίκων τη;
ώ; dr/ω τεριοχή;.

6. Τήν. συνεχεία τών άνωτεεω. αδυναμίαν άμεσου άντιαε- 
τωτισεω; τή; διακο-ρρω-ύειση; έχτάχτου κχταστάσεως διά τή; 
σν/ή-ύου; νομο-υετιχή; συψμίσεω; τών συναοών -λε-υάτων. τϊο- 
τάσπ τοΰ Ημετέροο 'Τττουργ’.χοΰ Συμόουλίου. άτοφασίζομεν :

Πρό τή; άνωτίρω καταστάσεω; ή Κυίέρνηση μ* τή-. 
ρερομένη τρό; κύρωση dm 27.7.78 Π ράχη Νομο&ετικοϋ 
Π zz-.zyyxi^rjj τοϋ Π ροέ'ρου τή; Ληχοχρατία;, τροήλ-^ε σττ; 
ρυνχότε:; rci τροίλέτοντα: γ'.ά τέτο’.α ττετ^ατ’.χά άττο τ·; 
ίιατάήε:; τή; rapxpprpoj 1 τοΰ άρλρου 44 τοϋ Σο-7τάγμ.7τε; 
χαί red άττνστοτοϋ·/ ττητ/ γρήγορη όααλοττοίηση τών αισ-λωτ:- 
χών σχέσεων στόν Νομό &εσσαλσηχη; χα! στη·/ έμ,τέόωση χ/.ί- 
μζτο; έμαοστοττά/η; στού; χατοίχου; τή.; τερ’.οχή; γ:ά τήν
7.ρατ:χή μέρτανζ τοϋ έχϋη/νώνετζ: με cy.oro τήτ/ δ’.ασοβλιση 
τή; οίχονομεχής έττ:6:ώτεω; τή; τε::οχής χα! τή; σα/εχίσεω; 
άτρέκτχοττ3 τή; τεραττερω β'/3ττυΞεω; ούτή;.

’Εν Ά-5ήνα:ς τή 22 Αύγουστου 1978 
Ό Ττουργό; 'Ekroo toj

Γ. Π ΑΧΑΓΙΩΤΟ Π ΟΤ.λΟΣ

ΣΧΈΛΙΟΝ ΝΟΜΟΤ
Περ: χε>:ώσεω; τής άτό 28 ’Ιουλίου 1978 Πράρεω; Νομο- 

•λετ’.-χοϋ Περεεχομό-τοο τοϋ Προέϊρσυ τής ;Δημσχρατί2; 
(Γτερί μέτρων άρορώντων ε:ς τά; μ:τυώσε:; άστιχών άν.:- 
νητων εν τή> Νομόμ θεσσαλονέχη;».

"Ap-Spev Π ρώτο·/.
Κνρούτα·. is' ή; έόημετσιεό-όη εί; τήν Έσημερίϊα τή; Κ·.- 

έερ'/ήσεω; ^ΦΕΚ 117/Α/28.7.1978) ή Νομο-ϋετιχοϋ Περιε
χομένου Πράςις τοϋ Προεορου τής Αημοχρατίας «σερί μέ
τρων άρορώντων εις τά; μισ-λώτε:; άστιχ,ών άχτ/ήτων έν τώ 
Νσεώ ©ετσαϋ.ονίχης.) έχέοώείσζ 7.2-τ’ έ/ραρμογήν τοϋ άρ-ύρου 
44 rap. 1 τοϋ Συντάγματος, λόγω συντρεχοόσης έχτάχτου 
τερ:τττώσ·ω; έςκρετ:·/.ώς έτεΓγούτη; χα: όττροϋλέττου ώ;ά-;- 
χης, ής το τεριεχόμεντ/ έχε: οΰτω:

Π RAZE
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΣ Π ΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤ

Περί μέτρω-; άοορώ-υτων εις τάς μτσ-λώσείς άστιχών άχ:νήτω> 
έν τή> Νομώ Θετταλονίχης.

’Ap-Spev 1.
1. Μτσϋώσεις άστιχών άχινήτων κειμένων εί; τήν τ.ερ:τέ- 

ρεια/ τού Νομού Θεσσαλονίκης, τά irota χρησιμοτεοούντσ: ώ; 
χατο:7.·2:, γραρεία, χαταστήμοττα χα! έν γένε: ώ; χώρο: άτ/.ή- 
σεως τάση; ρύσεως έτ:χε:ρήσεων ή έταγγέ/ςεστο; ή ώ; χώρο: 
rαμυχής χοινωνιναύν ή ά/.χων y.oivrσελών ύτηρεσιών. άσχέτω; 
ρορεως. όσωσίήτοτε λήξασα: ν.ατά το χρσυιχον ::άττη·; 2 άτό 
24ης Μζίου 1978 χα! μέχρ*. τή; ένάρςεως ίσχύο; τή; ταρού- 
σης. ώ; χα! μ:σ-5ώσε:ς λήγουσα: μέχρ: τή; 31η; Αύγουστου 
1980 τζρατείνοντα: αΰτο?:τ:τ:ω; μέχρ: ττ; ήεερεύσηνόα; τα:·- 
της, ερ' όσο·/ ό μισνωτής εέιρ’ίσχετα: χασά τή·/ έ-υαρςιν ίσχΆ; 
τή; ταρυυσης εις τήν κατοχήν τοϋ μισ&ίου xa! ο εν έναντιοϋτα: 
εί; τή/ rapirautv.

2. Ή ταράτασι; τοϋ χρό-/συ μ:σ5ώσεως ϊέν ταραχωλύε: τήν 
ύτό τοϋ μισθωτού άσχησ’.ν τοΰ ο:χα:ώματος 7.αταγγελ:α; τή; 
συμόάσεως έν συνόρομή τών τροϋτο-5έσεων τών άρ-5-ρων 585, 
586 χα! 587 τοϋ ’Αστικού Κώίιχος.

3. Καταγγελία ύτό τοϋ έχμισθωτού ϊύνατα: Ά χωρήτη 
μόνον 2ιά τού; εις τά αρύρα 594 χα: 597 τσϋ ’Αστικού Κώ- 
ίιχος λόγους. Ή οοάταςις τοϋ άρ-5ρου 661 τοϋ Κώειχος Πο
λιτική; Δικονομία:; έχει καί έν κροκέιμένω έραρμογήν.

4. Διχα: έτϊ άγωγών έκ.χρ’εμοϋσα: κατά τό·/ χρόνον ίσχύο; 
τής ταροόσης χαταργοΰνται. έκόο-ύεισα: 2έ ίιχαστικ.α! άιτο- 
ράσεις χα! τελεσιϊιχο: έτι ϊέν έχτελοϋντα: έκ.τό; έά/ έρείίόν
τα: εις λόγους έτενεγ/.όντα; την λήσιν τή; μισ-ύώσεω; χα! 
άτναγ/ωριζομέ'/ου; ύτό τή; ταρσύσης.

5. Έότί έκοοσία; ή αναγκαστική; έχττοιήσεω; τοΰ μισυίου 
ή έτ! χα-ύολίχή; ίιατοχή;. ό νέο; κτήτωρ ύτεισέρχετα: εί; τά 
δικαιώματα χα! τα; ΰτοχρεώσει; τή; μισ·υώσεως.

Τό αύτό ισχύει χα! εις τεριττωσιν 2ιεχ?:κ.ήσεω; τοΰ μισ-Sio^ 
ή άτοόολής τοϋ έκμισ-ύωτσύ έχ τή; νεμή; του συνετεια 2ιχα- 
σττχής άτοράσεως.

6. ’Ατό τής 24ης Μαιου 1978 χα: μέχρι τής 31ης Δε- 
χεμόρισυ 1978 ϊέν έτιτρέτεται ΪΓ οίονϊήτοτε ύΖγον κα! χσύ' 
οίσνϊήτστε τρότον αύςησ:; τών χαταόαύύ/αχιένων μισθωμάτων 
iti τάς 6άσε: τής ταραγράροο 1 τοϋ ταρόντος άρ-ύρου ταρσ- 
τεινομέί/ας μ:σ5ώσεις.

'AfSpov 2.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντε; ύτ’ όψη:
1. Τάς ίιαττάςεις τής ταραγ.ράρου 1 τοϋ άρ-ψρου 44 τοϋ

2. Τήν οημιουργηύείσαν χατάστασιν ,έήαιρετιχώ; έτειγού- 
σης έχτάχτου χα! άτροέλίττοο ότνάγχης, συ/εαείρ τών έχτετο- 
μονων ζημιώ/ αίττ/ες τροεχλή-ύησα; έχ τών ισχυρών σεισμών 
εις'τά άχίνητα τοϋ Νομού Θεσσαλονίκης άτό τής 24η; Μαιου
19/8 χα! έντεϋ&ε·/.

1. Έτ! μισθώσεων άκτιχών ακινήτων συνσρ-ύεισών, άτό 
τής 24η; Μαίου 1978. ώς κκει τών έρεξής συνχττεμένων μέ
χρι κά: τής 31η; Αύγουστου 1980 άταγορεύετα: ή σννομο- 
λόγησις, μέχρι τής ημερομηνίας ταύτης, μισθωμάτων μεγα
λύτερων τών κατά την 24ην Μαιου 1978 χαταόαλλομή/ων.

2. Έτ! μισ&ωσεων άστιχών άχτ/ήτω·/, τό τρωτόν έχμισδου- 
μέ-νων χβτά τό έν τή τροηγθυμένη ταραγράρω ϊι-αέλαμόανόμε- 
νον χριονιχον ίιάστημα. τό συνομολογούμε·/ον μίσ-υωμα ϊέον νά 
άντιστοιχή τρό; τά χοτταΨαλλόμενα τήν 2_4,τν Μαιου 1978 
μυσ-υώμιαττα διά ταραχειμ/ενα άχτ/ητα τοϋ βότού -ηροορισμοϋ, 
ρύσεως, χρήσεως χια! χατηγμρίας.


