
’Επί τού σχεδίου νόμου «περί τροποποιήσεως καί ά·^«"θλής
τής ίαχύος Βιατάπεων του Ν.Δ. 1230/19*2 «περί εμπο
ρικών μισ-δώσεων».

Προς ιην Ε' Άναϋεωρητικην Βουλήν ιών 'Ελλήνων

Έν όψει τής έπικειμένης λήξεως κατηγοριών μισ-δώσεων 
καταστημάτων. υπαγόμενων εις τας οιαταςεις του Ν.Δ. 1230/ 
1972 «ττερε έμπορικών μισ-δώσεων» καί τών έκ τής ϊίαρμο
γής τού Νομοθετικού τούτου Διατάγματος άνακυψάντων δε
μάτων. διά τού ύπό κρίσιν νομοσχεδίου σκοπειται άφ' ενός μεν 
if· παράτασις μέχρι 31 Αύγούστου 1976 τών μέχρι τής 31 
Αύγουστου 1975 ληγουσών μισ-δώσεων, άφ’ ετέρου δε ή προ- 
σωρ'ινή ρύ-δμισις τών -δεμάτων τούτων, ένα ούτω δο-δή ήμίν ό 
αναγκαίος χρόνος ττρος πληρεστέραν μελέτην καί οριστικήν 
άντιμετώπισιν τού όλου δέματος τής επαγγελματικής στέγης, 
εν συνεργασία πάντοτε μετά τών ενδιαφερομένων μερών.

Ούτω διά τού ύποβαλλομένου σχεδίου νόμου προβλέπονται 
είδικώτερον τά εξής: ^

α) Διά τού άρ-δρου 1 τού ύπό κρίτιν νομοσχεδίου σκοπεί- 
ται κατηγορία', τινές μισ-δώσεων, αί όποίαι εξαιρούνται τής 
άρ-δρου 2 τού Ν.Δ. 1230/1972, διά τής όποιας άπαρι-δμούν- 
ται κατηγορίαι τινές μισ-δώσεων, αί όποια*, εξαιρούνται τής 
ρυ-δμίσεως τού Ν.Δ. 1230/1972, πρός τον τκοπόν ϊιαγρα
φής τών μισ-δώσεων κλινικών, ώστε νά μή ίσχύη επί τούτων 
ή ώς ά·*ω_έξαίρετ!ς, Ε!ς_τούτο άγόμε-δα. έν. όψει..τού δεδομε-_ 
νου ότι άφ’ ενός είναι πολύ δυσχερής ή έξεύρεσις καταλλή
λων ακινήτων διά την στέγασιν κλινικών, άφ’ ετέρου δέ διότι 
ή συχνή μεταστέγασις και άποτυνάρμοτις τών έγκαταττάτεων 
τών κλινικών συνεπάγεται άναμφισβητήτως σημαντικάς ύλι- 
κάς ζημίας εις τάς οικείας επιχειρήσεις, ώς καί ανωμαλίαν 
ενδεχομένως εις την νοσοκομειακήν περί-δαλδιν, ιδία εις τάς 
επαρχίας.

6) Διά τού άρ-δρου 2 προβλέπεται ή άναστολή τής ισχύος 
μέχρι 31.8.1976, τής υπό στοιχ. ϊ' περιπτώσεως τής παρ. 1 
τού'άρ-δρου 2 τού Ν.Δ. 1230/1972. Ύπό τής διατάξεως ταύ- 
της εξαιρούνται τής προστασίας τού Ν.Δ. τούτου «αί μισ-δώ- 
τεις αΐτινες είναι παρεπόμενα! τής αποκλειστικής εκμεταλ- 
λεύσεως δικαιώματος λειτουργίας έπιχειρήσεως εν μισ-διω 
κειμένω εντός περιοχών λιμένων, αεροδρομίων, σιδηροδρομι
κών ή συνοριακών στα-δμών ή εντός κτιρίων στεγαζόντων δη
μοσίας εν γένει -υπηρεσίας».

Ή διάταξις αυτή, λόγω τής άσαφείας της έδημιούργησε 
πλείστα όσα ζητήματα κατά τό χρονικόν διάστημα τής ισχύος 
της. κυρίως δέ έν σχέσει πρός την έννοιαν τής «αποκλειστι
κής έκμεταλλεύσεως» είτε όσον άφορά την περίπτωσιν, κα·δ’ 
ήν τά μέρη οΰδέν περί τούτου συνομολόγησαν, είτε ώς πρός 
την έννοιαν τού «παρεπομένου» τής μισ-δωτικής συμβάσεως. 
έν όψει τού ότι έν τή είρημένη διατάξει οΰδέν ορίζεται περί 
«κυρίας» r/έσεως, τής όποιας παρέπετα: ή μισ-δωτική σύμβα- 
σις.

Ώς έκ τούτου διενέξεις πολλά! άνεφύησαν μεταξύ μισ-δω- 
τών καί εκμισ-δωτών, άπειληφ-δείσης, εις πλείστας περιπτώ
σεις, τής έξώσεως καί καταστροφής έπιχειρήσεων.

Τό άσασές δέ τής προμνησ-δείσης διατάξεως ώδήγησεν εις 
την έκδοσιν, αντιφατικών πρός άλλήλας, δικαστικών αποφά
σεων.

.Κατά τό παρελ-δόν έτος, παρέστη ή ανάγκη όπως διά τού 
Ν.Δ. 100 τής 8 ’Οκτωβρίου 1974 άνασταλή μέχρι τής 30 
Τουνίου 1975, ή ΐκτέλεσις τών βάσει τής προαναφερ-δείσης 
διατάξεως έκδο-δεισών εξωστικών δικαστικών αποφάσεων, έπί 
τή προβλέψει οριστικής ρυ-δμίσεως τών έκ τού Ν.Δ. 1230/ 
1972 προκυψάντων -δεμάτων. Ταύτης, όμως, μή συντελεσ-δεί- 
σης μέχρι σήμερον, ανακύπτει ή ανάγκη άναστολής τής ισχύος 
τής προκειμένης διατάξεως. πρός αποφυγήν έκδόσεως καί 
έτέρων αντιφατικών αποφάσεων καί άποφευχ·δή ή έξωσις, έκ 
τού λόγου τουτού, τών έπιχειρήσεων τών λειτουργουσών εις λι
μένας, αεροδρόμια, σιδηροδρομικούς στα-δμούς, εις κτίρια στο-'

-El-ILTHTIKH ΕΚΘΕΣΙΣ γάζοντα δημοσίας κλπ., υπηρεσίας, ύπό τάς παρούσας ςίκονο- 
μικάς συν-δήκας. - ~ /£

γ) Διά τού άρ-δρου 3 σκοπειται ή συμπλήρωσες τού άρ-δρου 
3 τού Ν_ύ. 1230/1972, διά τής προσ-δήκης παραγράφου, 
ύπ’ άρι-δ. 4, διά νά εξαιρε-δούν τής ρυ-δμίσεως τού Ν.Δ. τού
του α! μισ-δώσεις άκινήτων πρός στέγασιν δημοσίων δημοτικών 
σχολείων καί νηπιαγωγείων εις-χωρία καί κωμοπόλεις πλη
θυσμού κάτω τών 5.000 κατοίκων. Τό 'Υπουργείο·/ Παιδείας, 
έχει έπισημάνει ότι εις τάς περιοχάς ταύτας, λόγω τής έξαε- 
τούς δεσμεύσεως. δέν προσφέρονται ακίνητα διά μακροχρόνιον 
δέσμευσε·/. Έξαιρουμένων, κατά ταύτα, τών εν λόγω μισ-δώ- 
σεων τής έςαετούς, κατά τό Ν.Δ. 1230/1972, δεσμεύσεως, ή 
διάρκειά των δέον νά συνομολογήται έλευ-δέρως.

δ) Διά τού άρ-δρου 4 σκοπειται ή διατήρησις εν αναστολή, 
έπί βραχύ είσετι διάστημα, ήτοι μέχρι τής 31.12.1975 τής 
διατάξεως ύπό στοιχ. 5' τής παρ. 2 τού άρ-δρου 5 τού Ν.Δ. 
1230/1972. προβλεπούσης ώς λόγον καταγγελίας τών μισ-δώ- 
σεων τήν έπικειμένην πραγματικήν χρήσιν τού μισ-δίου. Ή έν 
λόγω διάταξις τελεί ήδη. δυνάμει τού Ν.Δ. 470/1974, έν 
αναστολή'μέχρι τής 31.8.1975. Έν όψει τών κρατουσών οι
κονομικών συν-δηκών κρίνομεν σκόπιμο·/ όπως ή ώς άνω ανα
στολή τής ισχύος της προκειμένης διατάξεως διατηρη-δή 
μέχρι τέλους τού τρέχοντος έτους. Κατά παρέκκλισιν όμως 
τής έν λόγω άναστολής. διά τού αυτού άρ-δρου λαμβάνετα: 
πρόνοια όπως, άπό τής δημοσιεύσεως τού προτεινομένου σχε
δίου νόμου, χωρή καταγγελία τής μισ-δώσεω; λόγω πραγυϊα- 

~τ:κής χρήσεως τού μισ-δίου, if όσον τούτο έκτή-δη διά κεφα
λαίων είσαχ-δέντων έκ τής αλλοδαπής.

ε) Διά τού άρ-δρου 5 λαμβά/ετα*. πρόνοια διά τήν παράτα- 
σιν τού χρόνου παραμονής έν τώ μισ-δίω. μέχρι 31 Αύ^ούστου 
1976, τών μισ-δωτών εκείνων, τών όποιων αί μισ-δώσεις ή·δε- 
λον λήξει μέχρι τής 31 Αύγούστου 1975 ή έληξαν μέχρι 
τής ένάρξεως τής ισχύος τού προτεινομένου νόμου, έφ’ όσον, εις 
τήν τελευταία·/ ταύτην περίπτωσιν, ό μισ-δωτής διατηρείται 
έν τώ μισ-δίω. Πρόκειται περί μέτρου έπιεικείας έναντι τών 
μισ-δωτών, διά νά δυνηδούν νά -υπερπηδήσουν τήν παρούσαν κάμ- 
ψ:ν τής οικονομίας, συντηρθυμένων τών έπιχειρήσεων των. 
Το μετρον τούτο, συνδυαζόμενον μέ τήν -ύπό τού άρ-δρου 7 
παρεχομένην ευχέρειαν ά/απροσαρμογής τού μισ-δώματος, δέν 
•δέλει άποβή είς βάρος τών εκμισ-δωτών.

στ) Διά τού άρ-δρου 6 λαμβάνεται μέριμνα διά τήν αποφυ
γήν έξώσεως τού .Δημοσίου έξ ακινήτων τά όποια χρησιμοποι
ούνται ύπό τούτου πρός στέγασιν έκπαιδευτηρίων. σχολείων καί 
νηπιαγωγείων κατά τό διανυόμενον σχολικόν έτος καί τό επό
μενον, πρός αποφυγήν προκλήσεως σοβαράς ά-ζωμαλίας είς τήν 
λειτουργίαν τής έκπαιδεύσεως.

ζ) Διά τού άρ-δρου 7 παρέχεται, είς τάς ύπό τού σχεδίου 
ρυ-δμιζομενας περιπτώσεις τό δικαίωμα είς τούς έκμισ-δωτάς 
όπως έπιδιώξουν τήν αναπροσαρμογήν τού μισ-δώματος.

η) Δια τού άρ-δρου 8 λαμβάνεται μέριμνα διά τήν έξα- 
σφάλισιν τής αδεσμεύτου βουλήσεως τών συμβαλλομένων κατά 
τήν συνομολόγησιν τής συ;υιβάσεως περί μισ-δώσεως, όσον άφορά 
«ΰ; ύπό τού άρ-δρου 5 παρ. 2 τού Ν.Δ. 1230/1972, ύπό στοιχ. 
α' καί β', προβλεπομένους λόγους καταγγελίας τής μισ-δώ- 
σεως, ήτοι δι! έπικειμένην άνοικοδόμησιν τού μισ-δίου ή δι’ έπι
κειμένην πραγματικήν χρήσιν αύτού.

•δ) Τέλος, διά τάς περιπτώσεις έπί τών όποιων ορίζεται, 
κατά τά ανωτέρω, αναστολή τής ισχύος διατάξεων τού Ν.Δ. 
1230/1972, προβλέπεται διά τού άρ-δρου 9 τού σχεδίου ή 
αναστολή έκτελέσεως τών τυχόν έκδο-δεισών ή έκδο-δησομέ- 
νων βάσει τών αυτών διατάξεων έξωστικών άποφάσεων.

Ταύτα σκοπούνται διά τού προκειμένου σχεδίου νόμου τό 
οποίον έχομε·/ τήν τιμήν νά ύποίάλωμεν ύπό τήν κρίσιν τής 
Έ-δνικής ’Αντιπροσωπείας καί νά παρακαλέσωμεν διά τήν έπι- 
φήφισίν του.

Έν Ά-δήναις τή 10 Μαίου 1975 
Ό έπί τής Δικαιοσύνης 'Υπουονός

ΚΩΝ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ



ΤΡΟ Π ΟΙΊ ΟΙΟΓΜΕΝΆΙ, ΣΤΜ Π ΛΗΡΟΥΜΕΝΑΙ ΚΛΠ. 
I ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ί. Ν.Δ. 1230/1972 «περί έμπορικών μισθώσεων».

οι-
νολογικόν

Άρθρον 2.

1, Δεν υπάγονται εις τάς διατάξεις τού παρόντος:
α) At μυρώσεις, εις ας το μίσθιον χρησιμοποιείται ώς 

κοτροφείον έκπαιδευτήριον, κλινική, ΐατρείον η άκτινολογι 
η χημικόν η επιστημονικόν έν γένει έργαστήριον, επιφυλασσό
μενης τής περιπτώσεως ύπό στοιχείον γ' τού άρθρου 1 τού
παρόντος. ( ,

6) Αί μ υώσεις, αί όποίαι, κατά τά συναλλακτικά ηθη 
καί τάς άρχάς τής καλής πίστεως, συνομολογούνται συνήθως 
διά χρονικόν διάστημα βραχύτερον τού έτους. . (

γ) Αί μισθώσεις ακαλύπτων έν γενει χωρων, εξαιρούμε
νων των περιπτώσεων καθ’ ας χρησιμοποιούνται ουτοι υπο τού 
μισθωτού διά την λειτουργίαν υπαιθρίων κινηματογράφων ή 
θεάτρων. Ή ίδιότης τού άκαλύπτου χώρου δεν αίρεται εκ τής 
ΰπάρξεως προχείρων ή μή μονίμων ή βοηθητικών εγκαταστά
σεων ή κατασκευών έν γένει. Οϊ έπί τών δωμάτων χώροι δεν 
θεωρούνται ώς ακάλυπτοι.

δ) Αί μισθώσεις αίτινες είναι παρεπόμεναι τής αποκλει
στικής έκμεταλλεΰσεως δικαιώματος λειτουργίας έπιχειρήσεως 
έν μισθίφ κειμένφ έντός περιοχών λιμένων, αεροδρομίων, σι
δηροδρομικών ή συνοριακών σταθμών ή έντός" κτιρίων-στεγα- 
ζόντων δημοσίας έν γένει υπηρεσίας. .

2. Έπί μικτής χρήσεως, διά την υπαγωγήν τής μισθώσεως
εις τάς διατάξεις τού παρόντος, λαμβάνετει ύπ’ όψει ή προέχου- 
σα χρήσις τού μισθίου. ■*·»

Διάρκεια εμπορικής μισθώσεως.
Άρθρον 3.

2. Ή μίσθωσις λήγει οποτεδήποτε διά νεωτέρας συμφω- 
θ.ή βραχυτέρα τών έξ έτών. Έάν συνωμολογήθη διά βραχύ- 
τερον ή άόριστον χρόνον ισχύει δι’ έξ έτη.

2. Ή μίσθωσις λήγει οποτεδήποτε διά νεωτέρας συμφω
νίας τών συμβαλλομένων, έγγράφως άποδεικνυομένης.

3. Θεωρείται άκυρος πάσα καθ’ οιόνδήποτε τρόπον καταγ
γελία τής μισθώσεως ύπό τού μισθωτού προ τής συμπληρώ- 
σεως διετίας άπό τής ένάρξεως ταύτης. Έάν ό μισθωτής 
καταγγείλη τήν μίσθωσιν κατά τήν διάρκειαν τού τρίτου έτους 
άπό τής ένάρξεως ύποχρεούται εις άποζημίωσιν τού έκμισθω- 
τού, κατά τάς διατάξεις τού ’Αστικού Ινώδικος, μόνον διά τον 
μέχρι τής συμπληρώσεως τού τρίτου έτους τής μισθώσεως 
άπομένοντα χρόνον. Έάν καταγγείλη ταύτην οποτεδήποτε μετά 
τήν συμπλήρωσιν τού τρίτου έτους, ύποχρεούται εις άποξημίω- 
σιν τού έκμισθωτού, κατά τάς διατάξεις τού ’Αστικού Κώδι- 
κος, διά τον μέχρι συμπληρώσεως τού έκτου έτους άπό τής 
ένάρξεως τής μισθώσεως άπομένοντα χρόνον.

Άρθρον 18.

Είναι άκυρος πάσα κατά τήν κατάρτισιν τής μισθώσεως 
συμφωνία ή δήλωσις τού μισθωτού ή τού έκμισθωτού, δι’ ής 
έπέρχεται, άμέσως ή έμμέσως, άποστέρησις τούτων τών έν τψ 
παρόντι δικαιωμάτων των, έφ’ όσον τοιαύτη άποστέρησις δεν 
έπετράπη ρητώς διά τού παρόντος. Παροχή καταβληθείσα 
εις έκπλήρωσιν τοιαύτης συμφωνίας άναζητείται κατά τάς 
περί αδικαιολογήτου πλουτισμού διατάξεις, τής αίτιας θεω- 
ροϋμεντ^ we ’Trsparvou.GVj ετ:ιouactjjOjLsvqv y.j! τών ί'.^τί-εων 
τού άρθρου 281 τού ’Αστικού Ινώδικος.

2. Ν.Δ. 470/1974 «περί τροποποιήσεως τού Ν.Δ. 1230/ 
1972 «περί έμπορικών μισθώσεων».

Άρθρον 1.

Η ισχύς τών διαταπεων τού δ εδάφιου τής παραγράφου 
2 τού άρθρου 5 τού Ν.Δ, 1230/30—31.8.1972 άναστέλλε- 
^άι μέχρι τής 31.8.1975,

Άρθρον 2.
’Αποφάσεις έκδοθείσαι δυνάμει τών άνωτέρω διατάξεων 

υπό δικαστηρίων παντός βαθμού καί αυτού έτι τού* Αρειο; 
Πάγου καί μήπω μέχρι τής δημοσιεύσεως τού παρόντος έκτε- 
λεσθείσαι δέν έκτελούνται καί άν άκόμη κατέστησαν άμετα- 
κλητοί, πλήν τών περί τελών καί έξόδων διατάξεων αύτών.

3. Ν.Δ. 100/1974 «περί αναστολής έκτελέσεως έξωστικών 
τινων αποφάσεων».

Άρθρον 1.

Δικαστικαί άποφάσεις διατάσσουσαι τήν έξωσιν τού μισθω
τού έκ τού μισθίου κατ’ έφαρμογήν τής διατάξεως τής ύπο 
στοιχ. δ' περιπτώσεως τής παρ. 1 τού άρθρου 2 τού Ν.Δ. 
1230/1972, μήπω έκτελεσθείσαι, δέν έκτελούνται μέχρι τής 
30 ’Ιουνίου 1975, πλήν τών περί έξόδων καί τελών διατά
ξεων αύτών.

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΓ
Περί τροποποιήσεως καί άναστολής τής ισχύος διατάξεων 

τού Ν.Δ. 1230/1972 «περί εμπορικών μισθώσεων».

Άρθρον 1.

Ή περίπτωσις α' τής παρ. 1 τού άρθρου 2 τού Ν.Δ. 
1230/1972 «περί .έμπορικών. μισθώσ.εωV». άν.τ(καθίσταται, ώς 
άκολούθως:

«α) Αί μισθώσεις, εις ας τό μίσθιον χρησιμοποιείται ώς 
οικοτροφείον, έκπαιδευτήριον, ΐατρείον ή ακτινολογικόν ή 
χημικόν ή επιστημονικόν έν γένει έργαστήριον, έπιφυλασσομε- 
νης τής ύπό στοιχείον γ' περιπτώσεως τού άρθρου 1 τού 
παρόντος».

Άρθρον 2.
Ή ισχύς τής διατάξεως τής ύπό στοιχ. δ' περιπτώσεως 

τής παρ. 1 τού άρθρου 2 τού Ν.Δ. 1230/1972, αναστέλ
λεται μέχρι τής 31 Αύγουστου 1970. *

Άρθρον 3.
Εις τό άρθρον 3 τού Ν-Δ. 1230/1972 προστίθεται παρά

γραφος ύπ’ άριθ. 4, έχουσα ώς ακολούθως:
«4. Ή παρ. 1 τού παρόντος άρθρου δέν έχει έφαρμογήν 

έπί μισθώσεων ακινήτων κειμένων εις χωρία ή κωμοπόλεις 
έχούσας πληθυσμόν κάτω τών πέντε χιλιάδων κατοίκων, χρη- 
σιμοποιουμένων διά τήν στέγασιν δημοσίων δημοτικών σχο
λείων καί νηπιαγωγείων».

Άρθρον 4.
1. Ή ισχύς τών διατάξεων τού Ν.Δ. 470/1974 «περί 

τροποποιήσεως τού Ν.Δ. 1230/1972» ή λήγουσα τήν 31ην 
Αύγουστου 1975, παρατείνετα: μέχρι τής 31ης Δεκεμβρίου 
1975.

2. Κατά παρέκκλισιν τών διατάξεων τού Ν.Δ. 470/1974, 
το δικαίωμα καταγγελίας τής μισθώσεως λόγφ πραγματικής 
χρησεως τού μισθίου δύναται νά άσκηθή άπό τής ένάρξεως 
"ήί ΐοχύος τού Παρόντος, έφ’ όσον τό μίσθιον έκτήθη διά 
κεφαλαίων εΐσαχθέντων έκ τής άλλοδαπής.

Άρθρον 5.
Μισθώσεις όπαγόμεναι εις τάς διατάξεις τού Ν. Δ/τος 

1230/1972 «περί έμπορικών μισθώσεων», λήγουσαι μέχρι 
τής 31 Αύγουστου 1975, ώς καί μισθώσεις λήξασαι μέχρι 
τής έναρπεως τής ισχύος τού παρόντος, έφ’ όσον ό μισθω- 
της ευρισκεται κατ’ αύτην έν τή χρήσει τού μισθίου, παρα- 
τείνονται αυτοδικαίως μέχρι τής 31 Αύγουστου 1976.

Άρθρον 6.

Μισθώσεις ακινήτων χρησιμοποιουμένων ύπό τού Δημοσίου 
προς στένασιν εκπαιδευτηρίων, σχολείων ή νηπιαγωγείων λή- 
-,ασαι μέχρι τής έναρςεως τής ισχύος τού παρόντος ή λή- 
γουσαι έντός τού σχολικού έτους 1974—1975, παρατείνογ.


