
Έχί αχεδίου νόμου- ««pi zfssoxm&wi διατάξεων τοΰ -tS3^‘'r' ™ ™;ψ ^ «*g2?«*·
V. 813/1978 «χερί τών έμχορικών καί έτ-έρων τίνών κα- ΪΤ25^ .”'J 170 ^‘5'Ste (a?'S?° 13 =aP· 5 ν· 813/19'8)· να 
τηγοριών μισ-δώσεων». - -ρ^λαίε: συνέταιρο.

Ποός τ ή Βουλή ιών Ελλήνων >Ιέ. τ® a?ff0 7 -ωχίζοντα^ οί «ριχτώ»ις_ χρο-
, , , , , ττασιας 7ων μισ-δωτων χρατηριων υγρών καυσίμων. τών ο-

Λ·.ά 75J 570 κρίση σχεϊιου'νομού, έτιδιωκετα: ή βελτίωση -.Γων ή ;Μσ-δωση εύρίσκεται σέ έΞάετηση άχό τη τύαβαση
70u συστήματος το, ν. 813/19,8 «χερί των εμτορικων και 1χ-0ρ:χής συνεργασίας χου τους συνδέει μέ τόν εκμισδωτη
ετέρων τινών κατηγοριών αισνώτεων» ο·.ά τής τροζοτοιή-
-εωτ ή τυμ-ληρώτεως τών c-ατάςεων εκείνων ζί ottcIzi έκ ν „ 0 , % ,
τής τριετοϋς χαί χλέον έφαραογής τους, έχουν καταδειχ-δεί *) "* J6 f?'5?0 8 ««:««-**■ να δο^εί στους Δήμους 
άνεχαρκείς γιά τήν έχιτυχή λειτουργίας τού "συστήματος xpc- *« Κβενοτητες του έχουν εκμισθώσει άκίνητά τ»ς, ϊ·- 
στασίας τής έχαννελκατικής στέγης. χα! γιά τήν έξασοά- **ιωυ.α χα.αγγ.Λίας .ης μισ-δωσεως. μοτα τήν συμπλήρωση
Λ,ση «μον.χών σχέσεων αεταξϋ τών δύο άντιυαχομένων τα- ϊ0* συμβατικού χρονου, ειδικώς και μονο γιά τόν σκοχό έγκα- 
ξεων -τΤ5Γ!^ιΐϊβώτων καί μ:σδωιών. ταστασεως και λειτουργίας τ' αυτα ΰχηρεσιών τους.

Είδικώτερα: aj Μέ το ίρ-δρο Γχροίλέχεται ή άντικα- χ. ^ «. *?'^ο 9 ’^άγοντα: στήν τροττατία τού
τάσταση τής όχό στοιχ. α' χεριττώσΤώς τής ταρ. 1 τού άρ- «· 813/-Ι·,“ ^ωτε:ς γραψοιων τω/ δικαστικών εχιμελη-
-δρου 1 τολ ν. 813/1978. μέ σκοιίέ να άχ αλειφτεί ό όρος Ttfv, για τους αχοιους ανντρεχο-υ/ ο: ούτοι λογοι οί όχ:ίϊ·. έ-
«μή ελευθερίου» ώς χα; σκτηρισρές ^ού χροστατευομένου στή "«ό^λαν τη-/ χροστασια και των δικηγορικών γραφείων, συμ-
μίσ-δωση έχτ·~έλματος.‘-ιατΓδέ·/ Ϊ^Γολογείται τλέον ή δια- όολαιογραφειων χ.λ.τ. χέρι των οχοιων έγινε λόγος ανωτέρω,
τηρητη τ«> μίτα τήν ^αγ^γή^ χττ γ;. 813/1978 αεγαλον -S) Τέ)νθς, με το άρ^ρο 10 τού άτο κρίτιν σχετίο> όριζε- 
άρ:-5μοϋ μ·.τ·υώτεων γ:ά τήν—έίχητη Λθέλευ-3ερίων» έταγγε).- τα: ότ:: Αί ϊ:ατάςε:ς τοΰ τρίτου εδαφίου τής ταρ. 2 του αρ
μάτων. ότως είνα*. ^ο! μ'.σ·5ώτε·.ς γ:ά ιτεγαοη ϊ:χηγορ:χών .^ρου 9 ώς χαί τών ταρ. 1, 2. 4 χαί 5 τού άρ&ρου 13 του
γραφείων, ιατρείων ."’οδοντίατρε ίων. γραφείων ϊ'.τλωματοΰχων ν_ g!3 xat οί μ:σ-3ωσεις γραφείων τών ϊ'.χαττιχών ετ'.μελη-
μηχανιχών καί υτομηχαν.χών χαι τών τρός αύτους εςομο·- καταγγελιών γενομένων μέχρι τής ένάρίςεως τής ίοχΰος τού
θυμένων. χα·3ως και τών μιτ·υωτϊϊ3Τ-τυμίολαιογραφειων (ac- y—5 ψήτιτιν νόμου, ,έφ" 5το·/ ό μτ-λωτής εύοίτχετα: εις τήν
•δρο·/ 2 ν. 813/1978 χα! άρ-δρνττίίδ ν. 834/1978). Ζ?ήα'·ν τοϋ μιτ-δίου.

ί) Με το άμδρο 2 :·.ευρύνονται αί τεριττωτεις έςαιρετεως Αύτοί είναι ο! τ/.οτοί του τροτεινομεναυ τχείΐίου νόμου Χ7’. 
άτ τή ρυ-δίμιση τοΰ ν. 813/1978, το» τροβλετε: ή υτο ταραχαλοΰαεν τήν Βουλήν για τήν ψήφισή τοό.
στοιχ. ί' τερίττωτη τοό άρ-δροτυ 3-τρΰτου, ώττε νά εξαιρούν
ται καί οί μιτ-δώτεις χώρων «έντός τλατειών καί έν γόνε: Ελ "Αδήτ/αις τή 10 Δεκεμβρίου 1981
κοινοχρήστων χώρων» άνηκόντων ττο · Δημόσιο. Δήμους ή ’·' Ττουργος Δικαιοτόνης
Κοινότητες. γ . , ■. ,. . , ' Σ7Γ ιθΗΣ ΑΑΕΖΑΝΔΡΗΣ

Σκοτος τής διευρυντεως εινα: ή έξασφαλ'.τη ορών -καλής - · _ ' · ' " :
έκμετα?.λε-όσεως τών ϊτμιοσίων τούτων χώρων, σέ συνδυασμό) -
με τήν οικονομική ενίσχυση τής Τοτικής Αύτοδιοικήσεως. ■>'·· ·'-- ' '· - : -··.-·"

* γ) Μέ το άρ-SpG 3 έτιδιώκεται ή -δέατιση ώς τρούτο-δεσεως «/«.7■ - . · ·. * '· ,
για τήν άσκηση καταγγελίας για ίδιόχρηση και τής ίδιότη- -7V : ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΓΜΕΝ-ΕΣ ΔΙΑΊ1Α3ΕΙΣ '

•τος τοΰ έμτορου στο τρόσωτο τοΰ κατοτγγέλοντος έστί τριε- - ■ ν'·'. . · ·
τία, ώστε τό μέτρο τοΰτο τελικά νά άτοβαίνει ύτέρ τής τά- Περ: τροστοτοιήσεως διατάξεων το: ν. 813/1978 «τερί
ξεως τών έταγγελματιών. ά/εξαρτήτως άν ταράλληλα τρός j έμτορικών καί ετέρων τενών κατγργοριών μισ-δώσεων». 
τήν ιδιότητα τού έταγγελματιου συντρέχει καί ή ίδιότης τοΰ ... - . . .■..■■·
έκμισ-δωτοΰ.' Τής τρσϋτο-δέσεως αυτής τροδλέτεται έξαίρε- ' Αρ·δρον 1.
σ:ς α) στην χεριχτωση χού ή καταγγελία γίνεται για χάρη j .... ......................................................
τοϋ τέκνου τού έκμισ-δωτού, γιά λόγους δικαιοσύνης και 6) α) ' Πρός 'έ^ιχείρη^ιν είς τ'αύτα ΐύχορικών χράξεων ή
στην χεριχτωση χου το μισ-δ.ο, για τήν ίδιόχρηση τού όχοιου - ί-αγγέλχατος μή έλευ-δερίου.
ασκείται η καταγγελία, εχει αγορασ·δή ες ολοκλήρου δια . · . ' ____ .... ·
χρημάτων τοϋ εΐσηχδηκαν άτ’ τό . εξωτερικό, γιά τήν διευ- .*1" λ" ’ ’ ... .. . . .. :
κόλυνση τής έχαγγε/ςιατικής έγκαταστάσεως τών 'Ελλήνων ( · 'Αρ^ρον 3. ’: ν ·.
χού έφερχ/ καί έχένδυσαν στήν Πατρίδα το χροϊόν τοΰ μό-
χ-δου τους στην άλλοδαχή. - r- *·'*,*. ·'/*"’ V* ' Γ "7 "έ

. δ) Μέ τό α'ρδρο 4 τροδλέτεται ή αντικατάσταση τής χαο/ 8) „Αι ίτμοσιων, δημοτικών η κοι-
1 τού ίρ-δρου 11 τού ν. 813/1978 τρός τόν σκοχό σ>μχλη- νο'^ν x^v χαι *λσων οηηςκοντων εις το Δημβηον, ϊη-
ρώσεώς της. όριζομένου ότι ή καταγγελία γιά ίδιόχρηση είναι 3°^ \ «^οτητας, αι μισ-δωσεις χωρων εντός νεκροταφείων,
ανίσχυρη όχι μόνο αν «ό καταγγέλων είναι κύριος έν ολω καί ω« Χ3! 31 ****** ακ-.νητων εντός αρχαιολογικών χωρων.
ετέρου ακινήτου είς τήν τεριοχήν είς τήν όχοίαν κεΐται’το .................... ..... "* * .**:.·-* *; ι*";'.·/'/ ”· ”....................
μισ-διον», άλλα καί ό ΰχέρ ου ή καταγγελία (σύΐμτγος ή τέ- Άρ-δ-ον 9
κνον). Μέ τή νέα διάταξη ορίζεται έχισης ότι (άκμίσ-δωσις ■’ · '* ■ ί '' ... ■«'..ρ,.,'ν.:
ακινήτου γενομένη έντός τού τελευταίου χρό τής κατχγγε- *· * ν*. ·-**. — :·” *'· ··· ·.·· ;■· ’' · --*·-··
λίας έτους (άντί τού ίσχύονχος εξαμήνου) δεν λχαβάνεται *·'*·· *' · *·*_...................* ί'
ύτ’ οψιν διά τήν εφαρμογήν τής διατάξεως τοΰ χροηγουμέ- Προυχοδεσις της καταγγελίας είναι η χ^δεσις »η η 
νον έία^ίου». Σχο^ώς χαί τών 3ύο ^ροτ^ινομέν^ μεταβολών. ί^νατΐτης Βχο^ρήσεως. : -
«ίναι δ ά^οχλείζηχος χατά τδ δυνατδν χατχχργρτ'.χών χαταγ- y* « jj

•ι — r AyVpOV 11. . .
γέλιων για ocioytprprj. Γ ·

ε) Μέ τά άρ-δρα 5 καί 0 έχιδιώκεται ή αύξηση τών άτο- 1* Ή καταγγελία τής μισ-δοχτεως λογω ίδιοχρήσεως ει- 
ζημιώσεων χού χροΓλέχε: ό ν. "813 (άρ-δρο 13) γιά τις ναι άνίσχυρος άν κατά τον χ?ό-/ον ταύτης^ό καταγγέλων 
τ.εριχτώσεις καταγγελίας (γιά ίδιόχρηση καί άνοικοδόμηση), είναι κυριος^ «ν δλφ καί ετέρου ακινήτου είς ^τήν χεριοχην
ώστε καί ο! Βαχάνες τού έξω-δουμένου γιά νέα εγκατάσταση είς τήν όχοιοτ/ κοίτα: τό μ'ετδιον, ελουδορου η ίδιοχρησιμο-
δικαιότερα νά άντιμετωχίζονται καί μέ χερισσότερη χέρι- χοιοιφιένου καί καταλλήλου ϊ.ιά τήν, χέρι ης ή καταγγελία,
σκέψη νά γίνεται χρήση τού δικαιώματος καταγγελίας. ' χρήσιν. ’Εκμίσδωσις ,άκινήτου γενομονη έντος τοΰ τελευταίου



xpc τής καταγγελίας εξαμήνου δενλαμθάνεται j-' όψιν^ διά 
τήν εφαρμογήν- τής δια»τάξεως τοΰ τροηγουμένου εδαφίου.-

"·" i V - : ’Αρθρον 13. · ·'-; ^^ ·: Λ( y
L Βς χερίχτωσιγ καταγγελίας τής μισθώσεως διά τους 

κατά το άρθρον 9 χαρ. 2 καί 3 Γόνους, ό εκμισθωτής ος-ei- 
λει £ής τον μισθωτήν λόγω άχοζημιώσεως το κατά τον χρο-

τάς είδικάς συνθήκιας, ιδία δέ τάς δαχάνας μεταστεγάσεις 
τοΰ μισθωτού' καί τον ύχολει.χόμενον χρόνοι, κατά τον όχοίον 
οίτος *?α*!θΰτο νά ταράμείνη είς το μίάθεον.1

2. Ή κατά τό χρώτόν έίάφιον τής χροηγουμένης χαρα- 
γρίφοό άχοΧημίωσις «ν ττοριχτωτει καταγγελίας δ/ ϊδιό- 
χρησιν είνατ Ιση χρός δέκα οχτώ μην.:αία μισθώματα, έάν 
*σκηθή εις το μίσθιον εντός τού.έτους άχό τής άχάδόσεώς 
του έχιχείρησίς όμοΓα χρός την’ άσκουμένην ύχό τοΰ μισθω
τού, χλή/ αν τό -μίσθιον έκ κατασκευής είναι χροωΐρισμένον 
διά την αυτήν χρήσιν. Τό δικαστήριον δυνατό* νά αύξηση 
τό χασόν τής άχοζημιώσεως μέχρις είκοσι τεσσάρων μηνιαίων 
μισθωμάτων ύχό τάς χροΰχοθέσεις τοΰ δευτέρου εδαφίου τής 
χροηγουμένης χαραγράφου. - - ..

Άρθρον 13.
, , , , , , , , · « · ··· ··.· ··· · · · . . , · τ r · ·
4.~Ό έκμισθω.τή^Άφείλει είς τον μισθωτήν λογωήάχοζη-

μιώσεως:
α) Το χατά τον χρόνον τής -/.σταγγελίας καταδαλλόμενον 

μίσθωμα δώδεκα μηνών, εάν, εντός 6 μηνών αχό τής χχοδό- 
σεως τοΰ μισθίοο, εις μεν την χερίχτωσιν τής καταγγελίας 
δι’ άνοικοδόμησιν ο εν χροβή εις την εναρςιν των εργασιών 
θεμελιώσεως τής νέας οικοδομής, εις δε την χερίχτωσιν 
τής χαταγγελίας δι’ ίδιόχρησιν δεν χρησιμοχοιήση τό μίσθιον.

β) Το χατά τον χρόνον τής καταγγελίας χαταθαλλόμενον 
μίσθωμα είκοσι τεσσάρων μηνών, εάν, εντός διετίας άχό τής 
άχοδόσεως τοΰ μισθίου είς τάς ώς άνω χερεχτώσεις, έκμι- 
σθώση τοΰτο ή χαραχωρήση καθ’ οίονδήχοτε τρόχον χρός 
τρίτον την χρήσιν οτύτοΰ. · ·Γ»αό;.τιμ

5. Είς τάς χεριχτώτεις τής χαρ. 4 ό μισθωτής δίναται 
νά ζητήση καί την άχοχατάστασιν χάσης χεραιτέρω άχοδει- 
κνυοαένης ζημίας του. Το δικαστήριον. τή αιτήσει τοΰ μι
σθωτού, διατάσσει χαί τήν έχανεγχατάστχσιν αΰτοΰ εις τό 
μίσθιον, ύχό τούς όρους τής χαταγγελθείσης μισθώσεως. Ή 
κατά τοΰ έκμισθωτοΰ άχόφασις χρός χαράδοσιν τής χρήσεως 
τοΰ μισθίου έχτελείται χαί χατά τοΰ χρός όν χαραχω,ρείται 
ή χσήσις, εφαρμοζόμενων άναλόγως έν χροχειμένω χαί τών 
διατάξεων τής χαρ. 4 τοΰ άρθρου 23 τοΰ χαρόντος.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΓ

Πεσ-ί τροχοχο ιήσεως διατάξεων τοΰ Ν. 813/1978 «χέρι έμ- 
χοριχών χαί ετέρων τινών χατιηγοριών μισθώσεων».

’Αρθρο 1:.
Η ύχό στοιχ. α' χερίχτ. τής χαρ. 1 τοΰ άρθρου 1 τοΰ Ν. 

813/1978 αντικαθίσταται ώς ακολούθως:
«α) Πρός έχιχείρησιν είς ταΰτα έμχορικών χράξεων ή 

χρός άσκησιν έχαγγέλματος ή δραστηριότητος χροστχτευο- 
μένης ύχό τοΰ χαρόντος».

'Αρθρο 2.
Ή ΰτό στοιχ. δ' χερίχτ. τοΰ άρθρου 3 τού Ν. 813/1978 

αντικαθίσταται ώς άκοθ.ούθώς:
«ί) At μισθώσεις χώρων εντός δημοσίων, δημοτικών ή

κοινοτικών -/ήχων χαί αλσών, χλατε ιών χαί εν γένει κοινο
χρήστων χώίων άνηχόντων είς τό Δημόσιον, Δήμους ή Κοι
νότητας. αϊ μισθώσεις χώρων εντός νεκροταφείων, ώς καί 
αί μισθώσεις άκινήτον εντός αρχαιολογικών χώρων».
- -ν> ν - -7.;>·..-ι· 'Αρθρο 3. ,τ »· : .-7. ·._ ■

Τό τρίτο εδάφιο τής χαρ. 2 τοΰ άρθρου 9 τοΰ Ν. 813/ 
1978 αντικαθίσταται (ώς ακολούθως:
.. « Π ρεϋχοθέσεις τής χαταγγελίας είναι ή χρόθεσις χαί ή 
δυνατότης ίδιοχρήσεως, ώς χαί ή ίδιότηςτοΰ έμχόρου έχί 
τριετίαν τουλάχιστον. Ή ίδιότης τοΰ έμχόρου δεν άχαιτείτα: 
α) είς τό χρόσωχον τών τέκνων τοΰ έκμισθωτοΰ εις χερίχτω- 
σιν χαταγγελίας ίδι’ ίδιόχρησιν ύχ’ αύτών χαί 6) εις τήν χε- 
ρίχτωσιν χατά τήν όχοίαν τό μίσθιον τοΰ όχοίου ©«διώκεται 
διά τής καταγγελίας ή ίδιόχρησις έχτήθη έξ αγοράς εξ ολο- 
κλήρου διά χρημάτων εισαχθέντων εκ τοΰ εξωτερικού». '

·- -- - 'Αρθρο 4.
Ή χαρ. 1 τοΰ άρθρου 11 τοΰ Ν. 813/1978 αντικαθίστα

σαι ώς ακολούθως:' ’ "·~ ·'-’·· ::
«ί. Ή καταχ/γελία τής μισ-θώσεως λόγω ίδιοχρήσεως · εί

ναι α/ισχυρός αν κ,ατα τον χρονον τσύτης ό καταγγέλλω·/ ή 
ό ύχίσ ου ή καταγγελία είναι κύριος έν όλω καί ετέρου ακι
νήτου είς τήν χεριοχήν εις τήν όχοίαν κείται τό μίσθιον, ε
λευθέρου ή ΐδιοχρησιμοχοιουμένου καί καταλλήλου διά τήν. 
χερί ής ή καταγγελία, χρήσιν ή εντός τού τελευταίου χρό τής 
καταγγελίας έτους έξεμίσθωσε τοιοΰτον ακίνητόν».

.... : . .. - . · . Αρθρο 5.
1. Ή χαρ. 1 τού άρθρου 13 τοΰ Ν. 813/1978 αντικαθί

σταται ώς ακολούθως: - ' ■;
«1. Είς χερίχτωσιν χαταγγελίας τής μισθώσεως διά μεν 

τόν κατά τό ά’ρθρον 9 χαρ. 2 λόγον, ό εκμισθωτής όφείύαι 
εις τον μισθωτήν λόγω άχοζημιώσεως τό κατά , τόν χρόνον 
τής' καταγγελίας καταίαλλάμενον ' μίσθωμα είκοσι μηνών, 
διά δε τόν κατά τήν χαρ. 3 τοΰ αύτοΰ άρθ,ρου λόγον, τό κατά 
τόν χρόνον τής καταγγελίας καταόαλλόμενον μίσθωμα δώ
δεκα μηνών. Αιτήσει τοΰ μισθωτοΰ τό δικαστήριον έκτ:·ιών 
τάς είδικάς συν-θήκας. ιδία δέ τάς δαχά/ας μεταστεγάσεως 
τοΰ μισθωτού, τον χρό/ον λειτουργίας τής εχιχειρήσεως εις 
τό μίσθιον, τάς τυχόν όφειλομένας ύχό τοΰ μισθωτού άχοζη- 
μιώσεις είς τό χροσωχικόν χύτοΰ λόγω καταγγελίας τής ερ
γασιακής σχέσεως, ώς καί τόν ύχολείχόαενον χρόνον, κατά 
τόν όχοίον ουτος εδικαιούτο νά χαραμείνη είς τό μίσθιον, δύ- 
ναται νά αύξηση τό χοσόν τής άχοζημιώσεως, έχί μεν καταγ
γελίας δ<’ ίίιόχρησιν μέχρι τριάντα μηνιαίων μισθωμάτων., έχί 
καταγγελίας δέ δι' άνοικοδόμησιν μέχρι δέκα οκτώ μηνιαίων 
μισθωμάτων».

2. Η χαρ. 2 τοΰ άρθρου 13 τοΰ Ν. 813/1978 αντικαθί
σταται ώς ακολούθως:

«2. Ή κατά τό χρώτον έδάφιον τής χροηγουμένης χαρα- 
γράφου άχοζημίωσις έν χεριχτώσει καταγγελίας δι’ ίδιόχρη- 
σιν είναι ίση χρός τριάντα μηνιαία μισθώματα, έάν άσκη-θή 
είς τό μίσθιον έντός έτους άχό τής άχοδόσεώς του έχιχείρησις 
όμοια χρός τήν άσκουμένην ύχό τοΰ μισθωτού, χλήν άν τό 
μίσθιον έκ κατασκευής είναι χροωρισμένον διά τήν αυτή/ 
χρήσιν. Τό Δικαστήρια/ δύνατα: νά αύξήση τό χοσόν τής ά- 
χοζημιώσεως μέχρι σαράντα μηνιαίων μισθωμάτων ύχό τάς 
χροϋχοθέεις τοΰ δευτέρου εδαφίου τής χροηγομαένης χαρα- 
γράφου».

Αρθρο 6.
Αΐ χαρ. 4 καί 3 τοΰ άρθρου 13 τού Ν. 813/1978 αντικα

θίσταντο·: ώς ακολούθως:
«4. Ό εκμισθωτής οφείλε: εις τόν μισθωτήν λόγω άχο

ζημιώσεως:
α) Τό κατά τόν χρόνον τής καταγγελίας καταβαλλόμενον 

μίσθωμα τριάντα μηνών, έάν, έντός 6 μηνών άχό τής άχο
δόσεως τοΰ μισθίου είς μέν τήν χερίχτωσιν τής καταγγελίας 
δι- άνοικοδόμησιν δεν χροίή είς τήν έναρξιν τών εργασιών θε-


