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τι του σχεδίου Νόμου «περί ρυθμισεω; θεμάτων τινών 
ζφορωντων sir τα; άνανκαστικά; απαλλοτριώσεις πρό; 
ημιουργίαν — ολιτικοΰ αεροδρομίου Σπάτων».

Π οος τήν Βουλήν ιών Έλλήνα>ν
Επι των αναγκαστικών απαλλοτριώσεων διά τήν Sr- 
υργίαν τοϋ νέου διεθνούς πολιτικού αεροδρομίου είς τήν 
ιιφέρειχν τών Δήμων Σπάτων, Παιανίας καί Κορωπίου 
ττικής, προσκυνάν σημαντικά προβλήματα έν σχέσει 

τήν διαδικασίαν άνχγνωρίσεως τών δικαιούχων της 
,ζημιώσεως.

. νατά την μεσολαβήσασαν ξενικήν κατοχήν της χώρας 
τεστράφησαν έξ ολοκλήρου έξ έμπρησμοϋ τά άρχεΐα τοϋ 
τοθηκοφυλακείου καί τών Συμβολαιογραοείων Κρωπία;, 
άποτέλεσμα τήν ΰπαρξιν άντικειμενικής άδυναμίας διά 
άπόδειξιν της κυρεότητος ή άλλων εμπραγμάτων δι- 

ωμάτων έπί τών άκΐ'/ήτων της περιοχής ταύτης έκ μέρους 
-άλου άριθμοΰ κατοίκων.
Προς ύπερκίκησιν της ώς άνω έμφανισθείσης άδυναμίας 

ποβάλλεται υπό τήν κρίσιν της Βουλής τό παρόν σχέδιον 
,αου.
Δέον δέ νά σημειωθή ότι καί κατά τό παρελθόν, επί άπαλ- 

,τριώσεων μεγάλης σημασίας καί έκτάσεως, έλήφθησαν 
:ό τής Πολιτείας ειδικά μέτρα διά τήν άπλούστευσιν 

διαδικασίας τής άπχλλοτριώσεως καί τήν έξασφάλισιν 
ής ίκανοποιήσεως τών καθ’ ών ή άπαλλοτρίωσις, ώς ό Ν.

00/1952 προκειμένου περί τής άπχλλοτριώσεως διά τήν 
'■υιουργίαν στρατιωτικού άεροδρομίου Τυμπακίου Κρήτης, 

Ν.Δ. 3828/1958 «περί άποκχταστάσεως τής οικονομίας 
ι έκ τών υδροηλεκτρικών έργων Ταυρωποϋ (Μέγδοβα) 
ομένων».
υΐδικώτερον ΰπό τών κατ’ ιδίαν άρθρων τοϋ προττινομέ- 
νομοσχεδίου προβλέπονται τά εξής :

7.) 'Υπό τοϋ άρθρου 1 παρέχεται ή δυνατότης είς τό 
αστήριον όπως, άν τοϋτο δέν πείθεται περί τής κυριότη- 

; ή άλλων εμπραγμάτων δικαιωμάτων έπί τοϋ άπαλλο- 
ιυμένου ακινήτου, άναγνωρίση ώς δικαιοϋχον τής άπο- 
ιώσεως τον νομέα τοϋ άκινήτου ή τον άσκοϋντα διανοία 
ζιούχου έμπράγματον δικαίωμα έπ’ αΰτοϋ. 'Υπό τοϋ 
,υ άρθρου λαμβάνεται μέριμνα διά τήν έπιφύλαξιν τών 
όν υφισταμένων έπί τοϋ άπαλλοτριουμένου ακινήτου 
χιωμάτων τρίτων, έν περιπτώσει καταβολής άποζημιώ- 
,ς είς τον ώς δικαιοϋχον άναγνωρισθέντα.
) 'Υπό τοϋ άρθρου 2 προβλέπεται ή δυνατότης παρα- 
:ως ΰπό τών άξιούντων δικαιώματα έπί τοϋ άπαλλο- 
,υμένου είς τόν ένεργοΰντα τήν κτηματογράφησιν, έν 
είψει ή άνεπαρκεία αποδεικτικών τίτλων, δηλώσεως 
ά τό Ν.Δ. 105/1969, ώς καί ένορκου βεβαιώσεως δύο 
/.άχιστον μαρτύρων ένώπιον είρηνοδίκου ή συμβολαιο- 
σου περί τής ΰπό τούτων καί τών δικαιοπαρόχων των, 
οία κυρίου ή δικαιούχου άσκήστως τής νομής ή τοϋ 
,υμένου έμπραγμάτου δικαιώματος έπί τοϋ τάπαλλοτριου- 
,υ, άπό 20ετίας τούλάχιστον. Ύπό τοϋ α·ύτοϋ άρθρου 
ιάλλεται ύποχρέωσις τών άξιούντων δικαιώματα άπο- 
,ώσεως όπως κοινοποιήσουν τήν περί άναγνωρίσεώς 

ώς δικαιούχων αίτησίν των, έπί ποινή άπαραδέκτου 
της, πρός τόν Δήμαρχον ή τόν Πρόεδρον τής Κοινότητος 
τήν περιφέρειαν τοϋ όποιου κεϊται τό άπαλλοτριωθέν 
ητον, πρός γνώσιν παντός ενδιαφερομένου.
) Διά τοϋ άρθρου 3 θεσπίζεται κίνητρον διά τήν συνέ- 
ν ΰπό τών καθ’ ών ή άπαλλοτρίωσις τής άγροτικής 

οικονομία:. Πρός τούτο όρίζεται Οτι αι υπο τών 
τντων τής, ένεκα τών κατά τόν. παρόντα νόμον άπαλλο- 
>σεων, άποζημιώσεως άγοραί άγροτικών άκινήτων, 
λλάσσονται τοϋ φόρου μεταβιβάσεως καί παντός έτέρου 
αώματος ή τέλους ύπέρ τοϋ Δημοσίου διά τό μέχρι 
ποσού τής άποζημιώσεως μέρος τής άξιος τοϋ άγορα- 

ένου.

1 ε/.ος, 6 ) προς τον αυτόν σκοπυν συνεχμσεως τοΤ^'εωργι- 
κου επαγγέλματος ΰπό τών καθ’ ών ή άπαλλοτρίωσις πειιε- 
λήφθη είς τό νομοσχέδιον καί τό άρθρον 4, διά τοϋ όποιου 
προβλέπετε·, ότι είς τους άναγνωριζουιένους δικαιούχους 
άποζημιώσεως, οί όποιοι έχουν ώς κύριον επάγγελμα τήν 
γεωργίαν, δύναται νά παραχωροϋνται κατόπιν αΐτήσεως 
τών δικαιούχων, άντί χρηματικής άποζημιώσεως, άδιάθετοι 
καλλιεργήσιμοι γαΐαι τοϋ Δημοσίου, αντιστοίχου πρός τό 
άπαλλοτριωθέν άκίνητον άξίας. At τοιαϋται παραχωρήσεις 
δέν ύπόκεινται είς φόρον μεταβιβάσεως άκινήτων ή είς 
έτερον δικαίωμα ή τέλος υπέρ τοϋ Δημοσίου.

Ταϋτα σκοποϋνται διά τοϋ ΰπό κρίσιν σχεδίου Νόμου, 
τό όποιον έχομεν τήν τιμήν νά ύποβάλωμεν είς τήν Βουλήν 
καί νά πχρακαλέσωμεν διά τήν ψήφισίν του.

Έν Άθήναις τή 24 ’Ιουνίου 1978 
Οί 'Υπουργοί

Δικαιοσύνη; Οικονομικών
ΓΕΩΡΓ. ΣΤΑΜΛΊΓΗΣ ΑΘ. ΚΑΝΈΑΑΟΠΟΥΑΟΣ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ

Περί ρυ-άμίσεως δεμάτων τινών άφορώντων είς τάς άναγ-
ααττιαάς απαλλοτριώσεις πρός δημιουργίαν πολιτικού αε
ροδρομίου Σπάτων.

'Λούρον 1. */
1. Έπί τών ά/αγχαστικών απαλλοτριώσεων πρός δημιουρ

γίαν πολίτικου άεροδρομίου Σπάτων, τό κατά τό άρύρον 26 
τοΰ Ν.Δ. 797/1971 «περί αναγκαστικών απαλλοτριώσεων», 
αρμόδιον δικαστήριον, άν δέν πείθεται περί τής κυριότητας ή 
άλλων έμπραγμάτων έπί τοΰ άπαλλοτριουμένου ακινήτου δι
καιωμάτων, είτε λόγω μή πληρότητος τών προσκομιζομένων 
στοιχείων, είτε συνέπεια άμσισόητήσεως τούτων παρά τοΰ Δη
μοσίου ή τρίτων, αναγνωρίζει ώς δικαιούχον της άποζημιώ- 
σεως τόν νομέα τούτου ή τόν άσκοϋντα διανοία δικαιούχου έμ
πράγματον δικαίωμα έπ’ αύτοΰ.

2. Τό Δημόσιον καί τό Ταμείον Παρακαταθηκών καί Δα
νείων, καταόαλόντα τήν άποζημίωσιν είς τούς κατά τήν προ
ηγούμενη·/ παράγραφον δικαστικώς ά/αγνωρισύέντας δικαιού
χους, άπαλλάσσονται πόσης ύποχρεώσεως καί εύύύνης έναντι 
οίουδήποτε τρίτου διεκδικητοΰ ή έμφανίζοντος έαυτόν ώς έν 
όλω ή έν μέρε: άληύή δικαιούχον, διατηρούμενης μόνης τής 
ίνχ/τι τών τελευταίων τούτων εύόύνης τοΰ είσπράςαντος τήν 
άποζημίωσιν.

3. Διάδικοι είς, τήν δίκην προσδιορισμού άποζημιώσεως 
τών καπά τόν παρόντα νόμον απαλλοτριώσεων είναι, εκτός 
τών έν άρ-3ρω 14 παρ. 1 τοΰ Ν.Δ. 797/1971 ά/αφερομένων 
καί ό νομεός τοϋ άπαλλοτριουμένου, ώς καί ο! ασκούντες διά
νοια δικαιούχου έπράγματον δικαίωμα έπ’ αύτοΰ.

'AfSpcv 2.
1. Έπί τών κατά τόν παρόντα νόμον απαλλοτριώσεων, πας 

άξιων δικαιώματα έπί τοΰ άπαλλοτριουμένου δύναται, έν ελ
λείψει ή άνεπαρκεία τίτλων άποδεικνυόντων τήν έπί τούτου 
κυριότητα του, ή έτερον έμπράγματον δικαίωμα έπ’ αύτοΰ, νά 
παραδώση είς τόν, κατά τό άρ&ρον 24 τοϋ Ν.Δ. 797/1971, 
ένεργοΰντα τήν κτηματογράφησιν, ύπεύύυνον, κατά τάς δια
τάξεις τοΰ Ν.Δ. 105/1969 «περί ατομικής εύόύνης τοΰ δη- 
λοΰντος ή όεόαιοΰντος», δήλωσιν περί τής ΰπό τούτου καί 
τών δικαιοπαρόχων του διανοία κυρίου ή δικαιούχου άσκη- 
σεως τής νομής ή τοϋ άξιουμένου επί τοΰ άπαλλοτριουμένου 
εμπραγμάτου δικαιώματος άπό 20 τούλάχιστον ετών, άνευ 
διεκδικήσεως ΰπό τοϋ Δημοσίου, ώς καί ένορκον περί τούτου 
όεϊαίωσιν δύο, τουλάχιστον, μαρτύρων ένώπιον είρηνοδίκου η 
συμόολαιογρ άφου.

2. Ο! κατά τήν προηγουμένην παράγραφον άξιοϋντες δι
καίωμα άιποζημιώσεως, ΰποχρεοϋνται όπως κοινοποιήσουν τή/



O.J.τοΰ σχεδίου νονού «περί έμπο ρικών μισθώσεων».

77οός ιήν Βουλήν ιών Ελλήνων

’Αποτελεί πεποίθησιν πλέον, ότι αί έμπορικαί μισθώσεις, 
5ηλ. at μίσθωσε μ άκινήτων αί συναπτόμεναι πρός άσκησιν 
si; αύτά εμπορικού επαγγέλματος, επιβάλλεται νά τελοΰν 
ύπό την ρυθμιστικήν παρέμβασιν τής Πολιτείας. Τοΰτο δέ. 
διότι καί τοΰ μισθωτού δέον νά έξχσφχλ.ίζετχι άδιατάρακτος 
f χρήσις τοΰ μισθίου επί χρόνον τόσον, ώστε νά παρέχεται 
είε τούτον ή δυνατότης νά άνχπτύξη εμπορικήν δράσιν εις 
ώεισμένον χώρον, όσον και νά απόσβεση τάς δαπάνας τής 
εαπορικής εγκαταστάσεώς του. άλλά καί εις τόν ιδιοκτήτην 
- έκυισθωτήν νά παρέχεται ή δυνατότης, εντός των συντα- 
■'υ,αττκών πλαισίων τής κοινωνικής λειτουργίας τής ιδιο
κτησίας, λογικής καρπώσεως εισοδημάτων έκ τής έκμεταλ- 
>εύσεως τχύτης. Ό έπιτυχής συγκερασμός των άντιτιθε- 
αένων συμφερόντων των δύο τούτων πολυάνθρωπων τάξεων 
έΐχσφαλίζει, άναντιρρήτως, κοινωνικήν γαλήνην, επιδρά 
έπί τής σταθερότητος των τιμών, έπί τής ομαλής άναπτύξεως 
τών συναλλαγών καί γενικώτερον έχει άγαθάς επιπτώσεις 
έπί τής όλης οικονομίας τής Χώρας.

Διά τοΰ Ν.Δ. 1230/1972 έρρυθμίσθη, κατά τρόπον συ
στηματικόν καί ολοκληρωτικόν, τό θέμα τών εμπορικών 
ιιισθώσεων. Μέ τήν πάροδον όμως τοΰ χρόνου, τό Ν.Δ. 
τοΰτο ΰπέστη δύο τροποποιήσεις, διά τών Νόμων 32/1975 
καί 406/1976 (τής διά τοΰ δευτέρου νόμου τροποποιήσεως 
πλέον έκτεταμένης) έπιβληθείσας έκ τών πραγμάτων, λόγω 
κυρίως τής πχρατηρηθείσης κάμψεως εις τάς οΐκονομικάς 
συναλλαγάς. Έδηλώθη δέ εις τήν Βουλήν, κατά τήν συζή- 
τησιν τοΰ σχεδίου τοΰ Νόμου 406, ότι έπί τή λήξει τών 
ύπό τοΰ νόμου τούτου θεσπισθεισών προθεσμιών, θά κατηρτί- 
ζετο νέος νόμος, διά τήν υπό πλέον σύγχρονον πνεΰμα ρύθμι- 
σιν τοΰ θέματος τών έμπορικών μισθώσεων.

Τοΰτο σκοπεϊται διά τοΰ σχεδίου νόμου, τό όποιον όπο
υ άλλο μεν εις τήν κρίσιν τής Βουλής. Εις τό έν λόγω σχέδιον 
περιλαμβάνονται βεβαίως ρυθμίσεις τών ως άνω προηγη- 
θέντων νομοθετημάτων, πρόκειται δέ περί βασικών ρυθμί
σεων, αί όποΐαι έχουν πάγιον χαρακτήρα, περιελήφθησαν 
,μως καί νέαι ρυθμίσεις, άνταποκρινόμεναι είς τά πορίσματα 
ής νομολογίας, άλλά καί, κυρίως, είς τάς συγχρόνους 
αντιλήψεις περί τοΰ θεσμοΰ καί τάς άνάγκας τής οικονομικής 
-ωής.

Κατωτέρω παρέχονται επεξηγήσεις έφ’ ένός έκάστου 
.ρθρου :

Διά του άρθρου 1, καθορίζονται αί κατηγορίαι τών μι
σθώσεων, αί όποΐαι υπάγονται είς τήν ρύθμισιν τοΰ νόμου.

Διά τοΰ άρθρου 2 υπάγονται τό.πρώτον εις τό νομοθετικόν 
αθεστώς τό διέπον τάς έμπορικάς μισθώσεις καί αί μισθώ- 
εις ακινήτων αί όποΐαι συνάπτονται πρός στέγασιν δικηγο
ριών γραφείων. Ή μέριμνα καί διά τάς μισθώσεις ταύτας 
κρίθη δικαία, έπιβαλλομένη, ώς καί προκειμένου περί τών 
σπορικών μισθώσεων, έκ τής ανάγκης αποφυγής τών συ- 
λύν μεταστεγάσεων τών μισθωτών, αί όποΐαι θά είχον 
ιεσον δυσμενή έπίδρασιν έπί τής πελατείας των καί τών . 
κονομικών των.
Ή άντίληψις αυτή προκειμένου περί τών δικηγορικών 

ιαφείων ευρίσκει, είδικώτερον, θεμελίωσιν είς τό γεγονός 
π δικηγορικά γραφεία μισθώνονται είς ώρισμένην ακτίνα 
πό τών δικαστηρίων, ώστε καί είς τούς δικηγόρους νά είναι 
χερής ή πολλάκις τής ημέρας προσέλευσις είς τά δικαστή- 
α, άλλ,ά καί είς τούς διαδίκους καί τούς πελάτας τών δικη- 
ρικών γραφείων νά είναι προσιτή ή έπαφή μέ τούς δικη- 

■ζ ους.
Διά τοΰ άρθρου 3 ορίζονται αί μή ύπαγόμεναι είς τάς διχ- 
ςεις τοΰ νόμου μισθώσεις.
Διά τοΰ άρθρου 4 ορίζεται έξαετής άναγκαστική διάρκεια 
νι μισθώσεων καί άν αΰται ήθελον συνομολογηθή διά βρα-

ό.’ έγγρχουυ 
ρύθμίσις τοΰ 
ζ/.ζινχς, χί ότ 
τών -ς ετών
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ϊζϊχι3lz /ρονολογίχς, διευκρινΙ^ΓΤχ: 8έ οτ·. ή 
νόμου θα καταλαμβάνη καί τας μισθώσεις 
Ααι έχουν συνομολογηθή οιά χρόνον μείζονα

Διά τοΰ άρθρου 5 ρυθμίζονται τά τής άναπροσαρμογής 
τοΰ καταβαλλομένου μισθώματος. 'Η άναπροσαρμογή δύ- 
ναται νά ζητηθή άπό τό δικαστήριον ύφ’ έκατέρου τών μερών, 
μετά διετίαν άπό τής ένάρξεως τής μισθώσεως ή άπό τής 
προηγουμένης τελευταίας άναπροσαρμογής. Δικαστική άνα
προσαρμογή δεν χωρεΐ άν : α) τό μίσθωμα ώρίσθη είς πο
σοστό·/ έπί τών εισπράξεων ή β) συν-φωνήθη σταδιακή ή 
κατ’ άλλον τρόπον ά /απροσαρμογή τοΰ μισθώματος.

Διά τοΰ άρθρου 6 απαγορεύεται ή παραχώρησις τής χρή- 
σεως τοΰ μισθίου, ιδία δι* ύπεκμισθώσεως ή συστάσεως 
εταιρείας, πλήν άν ή ύπομίσθωσις έχει τόν χαρακτήρα παρε
πόμενης σχέσεως διά τήν λειτουργίαν έτέρας κυρίας συμβά- 
σεως μεταξύ όπεκμισθωτϋΰ καί ύπομισθωτοΰ. Δυνατότης 
παραχωρήσεως τής χρήσεως είς πάσαν περίπτωσιν διά μετα- 
βιβάσεως, όμως, hi τώ συνό/.ω της τής μισθωτικής σχέσεως 
παρέχεται ΰπό τοΰ ώς άνω άρθρου, έφ’ όσον τοΰτο ήθελε 
συμφωνηθή ύπό τών μερών.

Επίσης ύπό τοΰ αύτοΰ άρθρου άναγνωρίζεται καί είς τούς 
κληρονόμους (σύζυγον καί τέκνα) τοΰ μισθωτού τό δικαίωμα 
μεταβιβάσεως τής μισθωτικής σχέσεως είς τρίτον, έντός 
τριμήνου άπό τής αποδοχής τής κληρονομιάς.

Τό άρθρον 7 άναφέρετχι είς τά θέματα τά όποια προκύ
πτουν κατά τήν μεταβίβασιν τοΰ μισθίου είς τρίτον. Έν 
προκειμένω τό Σχέδιον δέν (απομακρύνεται τών παγίων 
διατάξεων τοΰ Άστ. Κώδικος (άρθρα 614-618, 1164) 
καί τοΰ άρθρου 1009 τοΰ Κώδικος Πολ. Δικονομίας, βάσει 
τών οποίων ό νέος κτήτωρ ύπεισέρχεται είς τά δικαιώματα 
καί τάς υποχρεώσεις τής μισθώσεως, πλήν εναντίας εγγράφου 
συμφωνίας.

Τό άρθρον 8 άναφέρεται γενικώς είς τό δικαίωμα καταγ
γελίας τής μισθώσεως, ορίζεται δέ ότι χύτη έπιτρέπεται διά 
τούς λόγους τούς προβλεπομένους ΰπό τών άρθρων 9 καί 10 
τοΰ Σχεδίου, άλλά καί ύπό τοΰ ’Αστικού Κώδικος.

Διά τοΰ άρθρου 9 ορίζονται ώς λόγοι καταγγελίας τής 
μισθώσεως έκ μέρους τοΰ έκμισθωτοΰ α) ή ίδιότης τοΰ 
μισθίου ώς έτοιμορρόπου καί κατεδαφιστέου, κατά μέγα 
καί ουσιώδες μέρος, β) ή ίδιόχρησις καί γ) ή άνοικοδό- 
μησις.

Κατά τάς διατάξεις τοΰ άρθρου τούτου καταγγελία χωρεΐ 
μετά τήν λήξιν τοΰ συμβατικού χρόνου, όχι δέ πρό τής 
παρελεύσεως τριετίας άπό τής ένάρξεως τής μισθώσεως. 
Ποιά τις διευκόλυνσις παρέχεται προκειμένου περί τής 
καταγγελίας πρός άνοικοδόμησιν, άφοΰ διά ταύτης σκοπεϊται 
μεν ή ίκανοποίησις τών ατομικών συμφερόντων τοΰ καταγ- 
γέλλ.οντος, πλήν όμως ή όλη διαδικασία τής πραγματώσεως 
τής άνοικοδομήσεως έχει ιδιαιτέραν κοινωνικοοικονομικήν 
σημασίαν, κινητοποιούσα πολλ.ούς παραγωγικούς κλάδους 
καί συντελούσα διά τής προσφοράς νέων μισθίων είς τήν 
συγκράτησιν τής αύξήσεως τών μισθωμάτων.

Ειδική ρύθμισις (παρ. 4) περιελ.ήφθη διά τήν καταγγελίαν 
τών μισθώσεων άκαλ.ύπτων χώρων. Αί μισθώσεις τών χώ
ρων τούτων υπάγονται τό πρώτον είς τήν ρύθμισιν τών έμπο
ρικών μισθώσεων, μή έπαναλαμβανομένης τής έξαιρέσεώς 
των, ή όποια προβλέπεται ύπό τοΰ ίσχύοντος, καθ’ όσον 
δέν θά ήτο δίκαια ή διάκρισις τών έπαγγελματιών - μισθωτών 
είς κατηγορίας. Δεδομένου όμως ότι αί μισθώσεις αύται δέν 
θά ήτο έπιτρεπτόν νά παρακωλύσουν τήν άνοικοδόμησιν τοΰ 
άκαλύπτου χώρου, ό όποιος άποτελεΐ τό άντικείμενόν των, 
παρέχεται τό δικαίωμα καταγγελίας είς τόν έκμισθωτήν 
μετά την παρέλευσιν τοΰ συμβατικού χρόνου καί έν πάση 
περιπτώσει μετά παρέλευσιν έτους άπό τής ένάρξεώς των. 
Έπί καταγγελίας τών μισθώσεων τούτων, τά έννομα άπο- 
τελέσματα επέρχονται μετά παρέλευσιν μηνός άπό ταύτης,



xac6’ όσον ή έκ τού μισθίου άποχώρησις τού μισθωτού είναι 
εύχερής-

'Υπό τής αυτής ώ: άνω παραγράφου διευκρινίζεται δτι 
ή ρύθμισε; περί καταγγελία; μισθώσεων ακαλύπτων χώρων 
δεν άφορά τάς μισθώσεις κινηματογράφων καί θεάτρων, 
ώς καί τά; μισθώσης ακαλύπτων χώρων προς έγκατάστασιν 
επιχειρήσεων των όποιων ή λειτουργία, ώς έκ τής φύσεως 
αυτών, είναι άδύνατος ή ιδιαζόντως δυσχερής έντός κεκα- 
λυμένων χώρων. Πρόκειται περί περιπτώσεων, αί όποϊαι 
ήδη προστατεύονται υπό τού νόμου (άρθρον 5 IV406/1976).

Διά τού άρθρου 10 ορίζεται ότι τά έννομα άποτε/χσματα 
της καταγγελίας επί ίδιοχρήσεως καί άνοικοδομήσεως έπέρ- 
χονται μετά έξάμηνον άπο ταύτης, παρεχόμενου εις τό δικα- 
στήοιον τού δικαιώματος νά έπιμηκύνη τον χρόνον τούτον 
έπί τρίμηνον, κατ’ αίτησαν τού μισθωτού. Διά τού αυτού 
άρθρου ρυθμίζονται καί τινα λεπτομερειακά θέματα άφορώντα 
τήν καταγγελίαν.

Διά τοΰ άρθρου 11 θεσπίζονται περιορισμοί προς άσκησιν 
καταγγελίας λόγω ίδιοχρήσεως.

Διά τού άρθρου 12 ρυθμίζονται τά της καταγγελίας τής 
μισθώσεως έκ μέρους τού μισθωτού.

Τό άρθρον 13 προβλέπει περί τής καταβλητέας άποζημιώ- 
σεως α) έν περιπτώσει καταγγελίας, ένιαίως. λόγω άνοικο- 
δομήσεως ή ίδιοχρήσεως, β) έν περιπτώσει άσκήσεως ΰπό 
τοΰ καταγγείλαντος τήν μίσθωσιν έκμισθωτοϋ, όμοιας 
έττιχειρήσεως εις τό μίσθιον, γ) εις περίπτωσιν καταγγελίας 
μισθώσεως ακαλύπτου χώρου, δ) άν ό έκμισθωτής δέν προβή 
έντός 6 μηνών άπό τής άποδόσεως τού μισθίου εις τήν έναρ- 
ξιν τών έργασιών Οεμελιώσεως τής νέας οικοδομής, ε) άν 
ό εκμισθωτής έντός διετίας άπό τής άποδόσεω: τοΰ μισθίου 
έκμισθώση ή παραχώρηση πρός τρίτον τήν χρήσιν του.

'Τπό τού αυτού άρθρου παρέχεται εις τό δικαοτήριον καί 
τό δικαίωμα νά διατάξη, κατόπιν αίτήσεως τού μισθωτού, 
τήν έπανεγκατάστασιν τούτου εις τό μίσθιον, εις τάς ώς 
άνω περιπτώσεις μή ένάρξεως τών οικοδομικών έργασιών 
ή έκμισθώσεως ή παραχωρήσεως τής χρήσεως τού μισθίου 
εις τρίτον.

Τέλος, ΰπό τής παρ. 6 τού αυτού ώς άνω άρθρου παρέχεται 
ή δυνατότης εις τόν έκμισθωτήν νά απαλλαγή τής προανα- 
φερθείσης ύποχρεώσεως πρός καταβολήν ηύξημένης άπυ- 
ζημιώσεως, άποδεικνύων άνυπαιτιότητα διά τήν μή έγκαιρον 
έναρξιν τών οικοδομικών έργασιών ή αδυναμίαν ίδιοχρήσεως. 
Συναφή θέματα προ: τάς αποζημιώσεις ρυθμίζουν καί τά 
επόμενα, ύπ’ άριθ. 14 καί 15 άρθρα.

Διά τού άρθρου 16 παρέχεται το δικαίωμα εις τόν έκμι- 
σθωτήν όπως έπί έξ μήνας πρό τής λήξεως τής μισθώσεως 
άναρτά εις τό μίσθιον πινακίδα περί έκμισθώσεως τούτου 
υετά τήν λήξιν τής μισθοΰσεως, μέ αντίστοιχον ύποχρέωσιν 
τού μισθωτού νά έπιτρέπη κατά το αύτό χρονικόν διάστημα 
επισκέψεις υποψηφίων μισθωτών. Έκ παραλλήλου δέ. ύπό 
τοΰ αυτού άρθρου παρέχεται καί εις τόν μισθωτήν τό δικαίωμα 
'ά άναρτά πινακίδα εις το μίσθιον έπί έξ μήνας άπό τής άπο- 
/ωρήσεώς του περί τής νέας έγκαταστάσεώς του.

Τά άρθρα 17 έως 21 άναφέρονται εις τό δικαίωμα τοΰ 
μισθωτού πρός παράτασιν τής μισθώσεως έπί μίαν τετραε
τίαν, προτιμωμένου έναντι παντός άλλου. Παρέχεται όμως 
ίπό τού αύτού άρθρου τό δικαίωμα εις τά μέρη νά ορίσουν, 
ηαρκούστ: τή: μισθώσεως. χοόνον παρατάσεως διάφορον.

Εις τό άρθρον 1S καθορίζονται αί προθεσμίαι άφ’ ενός 
>ιά τήν δήλωσιν τού έπιθυμούντος παράτασιν μισθωτού, 
άφ’ ετέρου τοΰ έκμισθωτοϋ πρός δήλωσιν αποδοχής ή όχι 
τής δηλώσεως τού μισθωτού περί παρατάσεως.

Διά τού άρθρου 19 καθορίζονται οί λόγοι διά τού: όποιου: 
δύναται ό εκμισθωτή; νά άρνηθή τήν παράτασιν. Είναι δέ

α) Ή προσφορά ΰπό τρίτου μείζονος μισθώματος τού 
υπό τού μισθωτού καταβαλλόμενου καί

β) Ή συνδεομή λόγου καταγγελίας.
Τό άρθρον 20 προβλέπει περί τών υποχρεώσεων τού 

έκμισθωτού έν περιπτώσει άρνήσεω; τής παρατάσεω: λόνω 
προσφοράς μείζονος μισθώματος ύπό τρίτου, ώς επίσης 
περί τών έννόμων αποτελεσμάτων τά όποια έπάγεται ή 
ύπό τού μισθωτού αποδοχή τού ύπό τού τρίτου προσφερ- 
θέντος μείζονος μισθώματος, ώς έφ’ έξης ύπ’ αύτού κατα
βλητέου. Έπισημαίνεται ότι εις τήν περίπτωσιν ταύτην 
ό μισθωτής δικαιούται εις άσκησιν τής ύπό τού τρίτου 
προταθείσης χρήσεως.

Τό άρθρον 21 αναγνωρίζει τό δικαίωμα εις τόν μισθω
τήν νά άμφισβητήση ένώπιον τού δικαστηρίου τήν βασι- 
μότητα τών λόγων άρνήσεως τού έκμισθωτοϋ διά τήν 
παράτασιν τής μισθώσεως.

Τό άρθρον 22 καθιεροΐ ύποχρέωσιν τού έκμισθωτοϋ καί 
τού νέου μισθωτού πρός άποζημίωσιν τού αρχικού μισθω
τού, εάν πρό τής παρόδου διετίας άπό τής ένάρξεως ταύ
της προκαλέσουν ύπαιτίως τήν λήξιν τής μισθώσεως, ή· 
συμφωνήσουν τροποποίησιν ταύτης ύπό ευνοϊκούς διά τόν 
νέον μισθωτήν όρους. Εις τάς περιπτώσεις ταύτας ό άρχι- . 
κός μισθωτής δικαιούται καί εις έπανεγκατάστασιν.

Ύπό τού άρθρου 23 ορίζεται ότι είναι άκυρος ή παραίτ 
τησις οίουδήποτε τών μερών άπό τών ύπό τού νόμου πα- 
ρεχομένων δικαιωμάτων, γιvouivη κατά τήν κατάρτισή 
της μισθώσεως. ; ...

Τό άρθρον 24 προβλέπει περί τής έπιλύσεως τών δια
φορών έκ τών μισθώσεων τών ύπαγομένων εις τήν ρύθμι- 
σιν τού προτεινομένου νόμου, καθοριζόμενης καί -τής πρός 
τούτο διαδικασίας (τής προβλεπομένης ύπό τών άρθρων 
647-662 τοΰ Κώδ. 11ολ. Δικονομίας). 'Ως πρός τό αρ
μόδιον δικαστήριον έχουν έφαρμογήν αί διατάξεις τών άρ
θρων 14 παρ. 1 έδ. β' καί 16 άριθ. 1 τού Κώδικος Πολ. 
Δικονομίας, διά τών όποιων καθιεροϋται ή άρμοδιότης τών 
μονομελών πρωτοδικείων καί τών ειρηνοδικείων έπί τών 
προκειμένων διαφορών.

Διά τού άρθρου 25 έπιβάλλεται ύποχρέωσις είς τόν οι
κονομικόν έφορον νά χορηγή εις τούς ένδιαφερομένους 
αντίγραφα μισθωτηρίων καί λοιπών έγγραφων' πρός δι
καστικήν χρήσιν.

Διά τού άρθρου 26 καθιεροϋται γενικώς πενταετής παρα
γραφή τών περί άποζημιώσεως αξιώσεων. Έξάμηνος δέ 
παραγραφή προβλέπεται διά τήν άξίωσιν πρός έπανεγκα- 
τάστασιν, είς τήν περίπτωσιν τής παραγράφου 5 τού άρ
θρου 13.

Τό άρθρον 27 περιλαμβάνει είδικάς διατάξεις περί τών 
μισθώσεων δικηγορικών γραφείων. Έν προκειμένω διά 
τούς λόγους τούς έκτεθέντας εις τό άρθρον 2, θεσπίζεται 
τριετής ή αναγκαστική διάρκεια τών μισθώσεων τούτων, 
δυναμένη νά παραταθή έπί εν είσέτι έτος.

Είς τό αύτό άρθρον περιλαμβάνονται καί διατάξεις άναγ- 
καΐαι διά τήν ένταξιν τών έν λόγω μισθώσεων εις τό όλον 
σύστημα τού νόμου, λχμβάνετχι δέ μέριμνα διά τήν αΰ- 
τοδικαίαν παράτασή μέχρι 31 Αύγουστου 1981 πάσης 
μισθώσεως δικηγορικού γραφείου ή όποια λήγει μετά τήν 
έναρξιν τής ισχύος τού προτεινομένου νόμου, αναγνωρι
ζόμενου εί: τούς μισθωτά: δικαιώματος παρατάσεω; έπί 
έν είσέτι έτος, κατά τά άρθρα 17 έπ—

Τό άρθρον 2S ορίζει ότι αί μισθώσεις είς άς αφορά ό 
προτεινόμενος νόμος, έφ’ όσον δέν ορίζεται άλλως εΐ: τού
τον, διέπονται ύπό τών συμβατικών όρων καί τών δια
τάξεων τού ’Αστικού Κώδικος.

Τά άρθρα 29 έπ. περιλαμβάνουν μεταβατικάς διατάξεις. 
Εΐδικώτερον :

Διά του άρθρου 29 συντελεΐται ή ύπαγωγή εις τό νέον 
νομοθετικόν καθεστώς τών μισθώσεων αί όποϊαι δ'.επον-
ται ύπό τού Ν.Δ. 1230/1972 καί τών τροποποιητικών 
αύτού νόμων καί ύφίστανται κατά τήν 31 Αύγούστου 1978.
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Διά τον άρθρου 30 αντιμετωπίζεται το μέγά θέμα των 
—αλαιών μισθώσεων, α·. όποια·. μέ τας διαδοχικά; παρα
τάσεις των Νόμων 52 19/5 κχ. 400 1976. λτγουν τήν 
31 Αύγουστου 1978. "Αν αί. εις μεγά>.ον αριθμόν άνερ- 
χόμενχι. μισθώσεις χύτχι άφεθοΰν εις τήν λήξιν τής παρχ- 
τάσεώς των. Θά προκληΟή. ασφαλώς, σοβαρά αναταραχή 
sip τούς εμπορικούς κύκλους, διότι άΟρόαι έξώσεις Θά επα
κολουθήσουν. ένώ. έκ παραλλήλου, θά σημειωθούν σημαν
τικά! αυξήσεις εις τά μισθώματα, μέ επιπτώσεις έπι των 
τιμών τών αγαθών.

Πρός αποφυγήν δημιουργίας τών καταστάσεων τούτων, 
αλλά και πρός τον σκοπόν όπως οί παλαιοί ούτοι μισθωτοί 
μή αποτελούν ειδικήν κατηγορίαν, ή οποία, απομονωμένη 
άπό τήν διαρκώς αύξανομένην εις άριθμόν κατηγορίαν τών 
νέων μισθωτών, θά ζητεί άπό τήν Π ολιτείχν έπανχληπτικώς 
παράτχσιν τοΰ χρόνου λήρε ως τών μισθώσεων, περιελήφθη 
εις το υπό κρίσιν σχέδιον νόμου ή παρ. I τοΰ άρθρου 30, 
διά τής όποιας ορίζεται ότι : «Μισθώσεις περί ών τό άρθρον 
1 τοΰ παρόντος, λήγουσα·, τήν 31 Αύγουστου 1978, ώς καί 
μισθώσεις λήγουσα·, οπωσδήποτε μέχρι τής 31ης Αύγουστου 
1984, παρατείνονται αυτοδικαίως μέχρι τής ήμερομηνίας 
ταύτης».

Ή παρ. 2 τοΰ αύτοΰ άρθρου παρέχει εις τον έκμισθωτήν 
δικαίωμα άναπροσαρμογής τοΰ μισθώματος άπό τοΰ χρόνου 
ένάρξεως τής ώς άνω άναγκαστικής παρατάσεως, έφ’ όσον 
άπό της τελευταίας άναπροσαρμογής παρήλθεν έτος.

Διά της παρ. 3 τοΰ ώς άνω άρθρου παρέχεται εις τούς 
μισθωτάς της ώς άνω κατηγορίας δικαίωμα παρατάσεως 
της μισθώσεως έπι τετραετίαν, κατά τάς γενικάς διατάξεις 
τών άρθρων 17 έπ.

Ή κατά τήν ώς άνω παρ. 1 άναγκαστική παράτασις δέν 
χωρεϊ έπι μισθώσεων έπι τών οποίων έχώρησε καταγγελία, 
πλήν άν διά δικαστικής άποφάσεως έκρίθη ότι ή καταγγελία 
δέν έπέφερεν άποτελέσματα.

Διά τοΰ άρθρου 31 λαμβάνεται μέριμνα διά τήν ένταξιν 
εις το σύστημα τοΰ Νόμου τών μισθώσεων έκείνων αί όποϊαι 
το πρώτον υπάγονται εις τήν ρύθμισιν τών έμπορικών 
μισθώσεων.

Διά τοΰ άρθρου 32 : α) Τίθενται μεταβατικαί διατάξεις 
όσον άφορα τόν χρόνον καταβολής τοΰ μετ’ άναπροσχρμογήν 
μισθώματος, συμφώνους πρός έκδοθείσας ήδη δικαστικάς απο
φάσεις καί β) ορίζεται ότι αί διατάξεις τής παρ. 1 τοΰάρθρου 6 
τοΰ Σχεδίου άναφερόμεναι εις τήν έκποίησιν τοΰ μισθίου, 
ώς καί εις τήν τύχην τής έκμισθώσεως έν λήξει τής έπικαρ- 
πίας, εφαρμόζονται έπι τών μετά τήν έναρξιν ισχύος τοΰ 
προτεινομένου νόμου καταρτιζομένων μισθωτικών συμβά
σεων.

Διά τοΰ άρθρου 33. έν άντιστοιχία πρός τό μή έπιτρέπον 
τάς υπομισθώσεις άρθρον 6, λαμβάνεται μέριμνα διά τήν 
τύχην τών νομίμως υφισταμένων υπομισθώσεων. Έπι τών 
υπομισθώσεων τούτων παρέχεται δικαίωμα εις τόν ύπεκμι- 
σθωτήν, έντός άποκλειστικής προθεσμίας, νά μεταβιβάση 
τήν μισθωτικήν σχέσιν εις τόν υπομισθωτήν ή νά καταγ- 
γε'λ.η τήν μίσθωσιν καί άναλάβη έκ νέου τήν χρήσιν τοΰ 
μισθίου. Παρερχομέ'/ης άπράκτου τής προθεσμίας, αύται 
τρέπονται αύτοδικαίως εις αύτοτελεΐς μισθώσεις διεπόμεναι 
ύπό τοΰ προτεινομένου νόμου, πλήν, βεβαίως, τών περιπτώ- 
σεων περί ών ή παρ. 3 τοΰ άρθρου 6.

Διά τοΰ άρθρου 34 λαμβάνεται μέριμνα διά τάς γενομενας 
καταγγελίας, όριζομένου ότι καταγγελία·. γενόμεναι μέχρι 
τής ένάρςεως τής ισχύος τοΰ παρόντος, διέπονται ώς πρός 
τας ούσιαστικάς προϋποθέσεις καί τά έννομα άποτελέσματα 
αυτών ύπό τών διατάξεων αί όποϊαι ΐσχυον κατά τόν χρόνον 
καθ’ όν έγένοντο (παρ. I).

Ιπό τής παρ. 2 τοΰ ώς άνω άρθρου άντιμετωπίζονται 
αί περιπτώσεις γενομένουν άνακλήσεων καταγγελιών μέχρι 
τής ένάρξεως τής ισχύος τοΰ ύπό συζήτησιν νόμου (πρβλ. 
άρθρον 11 παρ. 4 σχεδίου). Ιΐρόκειται περί τών περιπτώσεων 
περί ών τό άρθρον 8 τοΰ Ν. 406/1976. Κατά τό άρθρον 
τοΰτο εκμισθωτής ό όποιος κατήγγειλε τήν μίσθωσιν λόγω 
ιδιοχρήσεως καί άνεκάλεσε ταύτην, στερείται τοΰ δικαιώ
ματος έκ νέου καταγγελίας τής μισθώσεως διά τόν αύτόν 
λόγον έναντι τοΰ αύτοΰ μισθωτοΰ. Ή κύρωσις όμως αΰτη, 
έλλιπώς διατυπουμένη εις τόν Ν. 406, δίδει τήν έντύπωσιν 
ότι ή στέρησις τοΰ δικαιώματος έκ νέου καταγελίας δύναται 
νά είναι καί «ισόβιος(!)». Δοθέντος δέ ότι τό σχέδιον, 
έν αρθρω 11 παρ. 4, προβλέπει τριετή στέρησιν τοΰ δικαιώ
ματος τής έκ νέου καταγγελίας- τής μισθώσεως διά τον 
αύτόν λ.όγον κατά τοΰ αύτοΰ μισθωτοΰ, ή ώς άνω παρ. 2 
τοΰ άρθρου 34 τοΰ σχεδίου, τέμνουσα τήν διαφοράν, καθιεροϊ 
διά τάς μέχρι τοΰδε άνακληθείσας καταγγελίας τριετή, 
άπό τής ένάρξεως τής ισχύος τοΰ νόμου, στέρησιν τοΰ δικαιώ
ματος τής έκ νέου καταγγελίας.

Τέλος, ύπό τής παρ. 3 τοΰ αύτοΰ ώς άνω άρθρου 34 ρυθ
μίζεται τό θέμα τής καταγγελίας δι’ άνοικοδόμησιν, τών 
μισθώσεων αί όποϊαι συνήφθησαν προ τοΰ προτεινομένου 
νόμου καί έπι τών οποίων θά ήτο σκληρόν νά έφαρμοσθοΰν 
αί αύστηρότεραι προϋποθέσεις τάς όποιας προβλέπει ό νόμος 
ούτος.

Τό άρθρον 35 προβλέπει περί εφαρμογής τών περί παρα
γραφής διατάξεων τοΰ άρθρου 26 καί έπι τών γεγενημένων 
καί μή παραγραφεισών μέχρι τής ένάρξεως τής Ισχύος τοΰ 
προτεινομέ/ου νόμου αξιώσεων, ώς καί περί έφαρμογής 
τής διατάξεως περί τοΰ άνισχύρου τής καταγγελίας λόγω 
μή άσκήσεως, έντός έτους άπό ταύτης άγωγής περί άπο- 
δόσεως τοΰ μισθίου, (άρθρ. 11 παρ. 2) καί έπι γενομένων 
καταγγελιών.

Διά τοΰ άρθρου 36 τίθενται διαχρονικοί κανόνες άνα- 
φορικώς μέ τήν έκδίκασιν τών έκκρεμουσών ένώπιον τών 
δικαστηρίων ύποθέσεων.

Τέλος, διά τοΰ άοθρου 37 καταργοΰνται αί διατάξεις 
τών Ν.Δ. 1230/1972, Ν. 52/1975, Ν. 406/1976, ώς καί 
τών παραγρ. 3 καί 6 τοΰ άρθρου 1 τοΰ Ν.Δ. 159/1969 
«περί ρυθμίσεως θεμάτων άφορώντων τάς Κεντρικές Λαχα
ναγοράς ’Αθηνών καί Θεσσαλονίκης. . . . ».

Ή ισχύς τοΰ προτεινομένου νόμου προβλέπεται νά 
άρχίση άπό 1ης Σεπτεμβρίου 1978 (άρθρον 38).

Ταΰτα σκοποϋνται ύπό τοΰ έν λόγω σχεδίου νόμου, 
τό όποιον ύποβάλλομεν εις τήν Βουλήν καί παρακαλοϋμεν 
διά τήν ψήφισίν του.

Έν Άθήναις τή 21 ’Ιουλίου 1978 

Ό Ύπουενόε Δικαιοσύνης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ


