
Στο σχέδιο Χύμου «Τροποποιήσεις ϊιατάξευιν του Ν. 813/ 
1978 «περί εμπορικών και ετερων κατηγοριών μισύωσεωνο.

ΙΙοος τη Βουλή των Ελλήνων

Επειδή μεγάλος αρι-υμός μισ-ύώσεων λήγει στ:ς 31 .Αυ
γούστου 1984 και σι δεν ληφόεί νομο-ύετική μέριμνα -Sa 
προκληόεί σοδαρή κοινιονιχή αναταραχή στους εμπορικούς 
κύκλους, διότι ·5α επακολου-Sήσουν· εξώσεις, ενώ παράλληλα 
να σημειωθούν σημαντικές αυξήσεις στα μισθώματα, με ε
πιπτώσεις στις τιμές των αγαθών, καθίσταται επιτακτική 
αν άγχη, τουλάχιστον για μια διετία, να πάρατα-ύεί η ισχύς 
του X. 813/1978. Βεεαι’ως το Γπουργείο Δικαιοσύνης πρό
κειται σύντομα να συστήσει ειδική νομοπαρασκευαστ:κή επι
τροπή. η οποία -Sa μελετήσει το όλο πρόίλημα των εμπορι
κών μισθώσεων, αλλά επειδή ·5α απαιτη-ύεί αρκετός χρόνος 
για την κατάρτιση του οριστικού κειμένου του σχεδίου νόμου 
κρί-νηκε αναγκαία η προτεινόμενη λύση της διετούς παράτα
σής σης ισχύος του X. 813/1978.

Σημειώνουμε ότι με το προτεινόμενο σχέδιο -νόμου δεν ·5ί- 
γετα: η λήξη της μισύώσεως που επηλ-5ε με καταγγελία α
πό οποιαδήποτε αιτία, όπως επίσης δεν καταργούνται εκκρε
μείς δίκες, ούτε ορίζεται αναπροσαρμογή μισ-ύώμα^ος στις 
προτεινόμενες μισ-ύώσεις δραχύτερη της διετίας από της τε
λευταίας αναπροσαρμογής, επειδή η παράταση είναι μικρής 
διάρκειας. ------------ ------------ ----— -----------

Σ’ αυτά αποόλέπει το προτεινόμενο νομοσχέδιο και παρακα- 
λούμε τη Βουλή να το περιόάλει με την ψήφο της. -

Αύήνα, 23 Ιανουάριου 1984 
Ο Τπουργός Δίκαιοι ’νης

Γ. — Α. ΜΑΓΚΑΚ-ΙΣ :

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Λ ν ,

ΤΡΟ ΠΟΠ ΟΙΟΤΊΜΕΝΗΣ ΔΙΑΤΑΣΕΙΣ ... .

Άρύ-ρο 30 Ν. 813/1978'

j 3. Μισ-ύώσεις παρατα-ύείσαι κατά την παράγραφον 1 Jt&- , 
πονται υπό των διατάξεων του παρόντος, υπόκεινται 2ε κατά 
την λήξιν του χρόνου παρατάσεως των εις περαιτέρω παρά- 
τασιν, καπά πα άρ-Spa Γ8 επ. μέχρι συμπληρώσεω; δέκα εν 
συνόλω ετών από της εν-άρξεως της ισχύος του παρόντος. ...

Άρ-3ρο 7 Ν! 1219/81 
■ ■ Άρίρον 7.

Μισθώσεις περί ών τα άρ-S-pa 2 ταυ Ν. 813/1978 και 13 
ταυ Χτ. 834/1978, λήξασαι μέχρι τής ένάρξεως ισχύος του 
παρόντος, ως και μισθώσεις υφιστάμεναι κατά την έναρξιν

της ισχύος του παρόντος, λήγουσαι ϊε οπωσδήποτε μέχρι τη: 
31ης Αυγούστου 1984, παρατείνονται αυτοδικαίως μέχρι τη; 
ημερομηνίας ταύτης. υπόκεινται 2ε εις περαιτέρω-παράταστ 
κατά τα άρ-Spa 18 και επ. του Ν. 813/1978 μέχρι συμπλη- 
ρώσεως τεσσάρων εν συνόλω ετών από της ενάρξεως τη: 
ισχύος του παρόντος.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΓ

Τροποποίηση ϊιατάξεων του Ν. 81-3/1978 «περί εμπορικών 
και ετέρων κατηγοριών μισ-ύώσεων».

Άρ-Spo 1.

Η παράγραφ .ς 3 του άρ-3-ρου 30 του Ν. 813/1978 «περ.
εμπορικών και ετέρων κατηγοριών μισθώσεων» αντικα-Sίστα 
ται ως εξής:

3. Μισ-ύώσεις που παρατά-ύηκαν κατά την παράγραφο 1 
ταυ παρόντος άρ·3ρου ως και μισθώσεις που λήγουν συμδατι- 
κώς ή λόγω παρόϊου του υπό του νόμου ορισμένου χρόνου μέ
χρι 31 Αυγούστου 1986 παρατείνονται αυτοϊικαίως μέχρι της 
ημερομηνίας συ τής. Οι ϊιατάξεις του προηγούμενου εϊαφίου 
ερασμόζοντα: και επί των μισθώσεων που αναφέρονται στο άσ- 
·5σο 7 του Ν. 1219/81.

- — ----- Άρ-Spo -2.

Η ισχύς αυτού του νόμου αρχίζει από τη ϊημοσίευσή του 
στην Εφημερίϊα της Κυδερνήσεως.

Α-3ήνα, 23 Ιανουάριου 1984 

■f■ <ζ ·;' Ο Γπουργός Δικαιοσύνης
Γ. — Α. ΜΑΓΚΑΚΗΣ

Αοι-S 2/1/1984
ΕΚΘΕΣΗ

ν Γενικο'υ Λογιστηρίου του Κράτους (άρ-ίίρο 75 παρ. 1 του 
Συντάγματος) στο σχέδιο νόμου του Τπουργείου Δικαιοσύ- 
νης «Τροποποίηση Διατάξεων του Ν. 813/1978 «περί εμ
πορικών και ετέρων κατηγοριών μισθώσεων».

- Από τις ϊιατάξεις του ανωτέρω Νομοσχεδίου, με το οποίο 
παρατείνονται αυτοδίκαια μέχρι 31 Αυγούστου 1986, οι εμπο
ρικές μισθώσεις που υπάγονται στο Ν. 813/1978 και λήγουν 
μέχρι της ημερομηνίας αυτής, δεν πρσκαλείται δαπάνη εις 
ίάρος τσυ Κρατικού Προϋπολογισμού.

- ι Α-ύήνα, 25 Ιανουάριου 1984

ι Ο Διευθυντής
'*·■·■·■■■. ΔΗΜ. Σ. ΔΡΓΤΣΑΣ


