
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόμου "Τροποποίηση διατάξεων του ν. 813/1978"

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Με το προτεινομενο σχέδιο νουου σκοπείται η εξομάλυνση 
του κοινωνικού προβλήματος που τείνει να δημιουργηθεί απο 
τη χωρίς περιορισμούς απελευθέρωση των μισθώσεων για 
επαγγελματική στέγη σε διατηρητέα ακίνητα.

Ειδικότερα:
Με την παρ ι του άρθρου ι επαναφεροντα, στις ρυθμίσεις 

του ν. 813/1978 τα μισθωμένο ακίνητα που ανήκουν στο 
Υπουργείο Εθνικής Αμυνας και στο Μετοχικό Ταμείο Στρατού.

Με την παρ. 2 απελευθερώνονται οι επαγγελματικές μισθώ
σεις ακίνητων που έχουν κηρυχθεί διατηρητέα, οι οποίες 
συνάπτονται απο 1ης Σεπτεμβρίου 1990.

Με τις παρ. 3 και 4 ρυθμίζεται. ειδικό για μισθώσεις σε 
διατηρητέα ακίνητα, ο τροπος αύξησης ^ου μισθώματος και η 
δυνατότητα εξώσεως του μισθωτή για την επισκευή και 
αναπαλαίωση του ακινήτου

Με την παρ 5 προβλεπεται ακύρωση των καταγγελιών 
μισθώσεων που ασκήθηκαν βασει της παρ 4 του άρθρου 6 του 
ν. 1898/1990.

Με την παρ. 6 διευκρινίζεται οτι το δικαίωμα του εκμισθωτή 
για ανοικοδόμηση δεν εμποδίζεται από Trfv κήρυξή εσωτερικού 
χώρου του μισθίου του ως διατηρητέου

Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 1990

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΞΑΡΧΑΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡ ΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Το εδάφιο ε του άρθρου 3 του ν. 813/1978. που 
προστέθηκε με την παρ 3 του άρθρου 6 του ν. 1898/1990. 
καταργειται και το εδάφιο στ . που προστέθηκε με την παρ 4, 
αντικαθίσταται. Το άρθρο 3 διαμορφώνεται ως έξης:

"Αρθρον 3
Δεν υπάγονται εις τας διατάξεις του παρόντος: 

α) Αι μισθώσεις αι οποίοι κατο την καλήν ιτιστ.ν και το 
συναλλακτικό ήθη συνάπτονται συνήθως δια χρονικόν διάστημά 
μη υπερβαινον το έτος

β) Αι μισθώσεις εις toc οποίος το μίσθιον χρησιμοποιείται 
ως οικοτροφείον. πλην των οικων ευγηρίας.

γ) Αι μισθώσεις χώρων εντός συνοριακών σταθμών η
περιοχών λιμένων ή αεροδρομίων.

δ) Αι μισθώσεις χώρων εντός δημοσίων, δημοτικών η
κοινοτικών κήπων και αλσών, πλατειών και εν γενει κοινοχρή
στων χώρων ανηκόντων εις το Δημόσιόν. Δήμους ή Κοινότητας, 
αι μισθώσεις χώρων εντός νεκροταφείων, αι μισθώσεις ακίνητων 
εντός αρχαιολογικών χώρων, ως και αι μισθώσεις χώρων εντός 
κτιρίων στεγαζόντων δημοσίας υπηρεσίας, επιφυλασσόμενων 
των διατάξεων περί παραχωρησεως κυλικείων εις υνοττηρους 
κατά τας διατάξεις περί προστασίας των αναπήρων και θυμάτων 
πολέμου. Ως αρχαιολογικοί χώροι νοούνται οι περιφραγμένοι 
χώροι εντός των οποίων ευρισκονται εμφανείς αρχαιότητες, η 
είσοδος δε του κοινού εις αυτούς επιτρέπεται κατα τον υπό 
της αρχαιολογικής υπηρεσίας καθορίζομενον χρονον.

Η προηγουμένη παράγραφος εφαρμόζεται κα: επί των 
υφισταμένων εις τοιούτους χώρους μισθώσεων.

ε) Οι μισθώσεις ακινήτων που έχουν χαρακτηρισθεί ως 
διατηρητέα, οι οποίες συνάπτονται από 1ης Σεπτεμβρίου 199CT

2 Στο άρθρο 5 του ν 813/1978. όπως ισχύει, προστίθεται 
παοαγραφος με αριθμό 4 και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής: 

"Αρθρον 5
Αναπροσαομονη του μισθώματος.

ι. Το δικαστηοιον κατ αιτησιν ηνός των μερών αναπροσαρ
μόζει το μίσθωμα εις το υώος του ελευθέρου μετά διετίαν από 
της ενάοξεως της μισθωσεως ή της τελευταίας αναπροσαρ
μογής

2. Ως ελεύθερον θεωρείται το μίσθωμα, το δυνάμενον να 
πραγματοποιηθη συμβατικως Δια τον προσδιορισμόν του 
λαμβανονται υπ οιΐκν η καλή mono και τα συναλλακτικό ήθη. 
ιδία δε η θέσις και η καταστασις του μίσθιου και αι λοιπαι ειδικοί 
συνθήκαι. Μεταβολή της μισθωτικής αξίας δεν λαμβάνεται υπ 
όώιν, εάν προέρχεται εκ της ασκουμένης υπο του μισθωτού 
εις το μίσθιον επιχειρησεως. η οφείλεται εις δαπανας γενομέ- 
νας, υπο του μισθωτού άνευ υποχρεωσεως του εκ της 
συμβάσεως και δια τας οποίας δεν υφίσταται αξίωσις αποζη- 
μιωσεως.

3. Αι διατάξεις των προηγουμένων παραγραφών δεν εφαρ
μόζονται. εφ οοον: α) το μισθωμο ωρίσθη εις ποσοστον επί 
των εισπράξεων ή β) συνεφωνήθη οποτεδήποτε σταδιακή ή 
κατ άλλον τροπον αναπροσαρμογή του μισθώματος, εκτός εάν 
το κατ’ αναπροσαρμογήν ορισθεν μισθωμο τέλη εις προφανή 
δυσαναλογίαν προς το ελεύθερον κατά τον προσδιορισθεντα 
χρονον πραγματοποιησεως της αναπροσαρμογής. Αναπροσαρ
μογή προ του συμφωνηθεντος χρόνου πραγματοποιησεως της 
δυνατοί να ζητηθή υπο τας προϋποθέσεις του άρθρου 388 Α.Κ.

4. Ειδικώς επι μισθώσεων σε κτίρια που έχουν χαρακτηρισθεί 
ως διατηρητέα:

α) Κατά τον προσδιορισμό του ελευθέρου μισθώματος από 
το δικαστήριο το προσδιοριζόμενο μίσθωμα δεν μπορεί να είναι 
πλέον του 20% κατώτερο του μέσου ορού των μισθωμάτων 
των ακίνητων της περιοχής, όπου ευρίσκεται το μίσθιο

β) Από την ΐη Ιανουάριου 1991 ο εκμισθωτής δικαιούται, εφ 
Οσον έχει συμπληρωθεί τουλάχιστον ενο έτος απο την 
τελευταία αναπροσαρμογή του μισθώματος, να ζητήσει αύξηση 
μέχρι συμπληρωσεως του ποσού που προκύπτει με βάση την 
αντικειμενική αξία του μίσθιου, χωρίς να υπολογίζεται η μείωση 
της αξίας του ως διατηρητέου παρα μόνον η παλαιότητα και 
με συντελεστή αποδόσεως 6% ετησιως Αν η αύξηση που 
προκύπτει υπερβαίνει το διπλάσιο του καταβαλλόμενου μισθώ
ματος. το υπερβόλλον θα αρχίσει να καταβάλλεται έξι μήνες 
αργότερα'.

3. Στο άρθρο 9 του ν 813/1978. όπως ισχύει, προστίθεται 
παοαγραφος 10 και το αοθρο διαμορφώνεται ως έξης: 

Άρθρον 9
ι. Ο εκμισθωτής δύνατα κατα παντα χρόνον να καταγγείλη 

εγγραωως προ τριών μηνών την μίσθωσιν, εφόσον το μίσθιον 
εκρίθη αρμοδιως ως ετοιμορροπον κοι κατεδαφιστεον κατα μέγα 
και ουσιώδες μεοος αυτού

2 Ο εκμισθωτής δυνατοί μετά την λήξιν του συμβατικού 
χρονου της μισθωσεως. εν παση δε πεοιπτώσει οχι προ της 
παοελευσεως τριετίας οπο της εναρξεως της μισθώσεως, να 
καταγγείλη την μίσθωσιν δια χρπσιν του μίσθιου προς άσκησιν 
των εν άοθοω 1 υπο στοιχεία α εως γ δραστηριοτήτων, η 
προκειμενου περί των κατα το αρθρον 2 μισθώσεων, προς 
ασκησιν των κότα το αρθρον τούτο δραστηριοτήτων υπο του 
εκμισθωτου. του κυοιου. των τέκνων ή συζύγου αυτών.
(Ιδιόχρησιςί ΓΙαραίτησις απο του δικαιώματος καταγγελίας, διά 
τον λογον τούτον, επιτρέπεται

Προϋποθέσεις της καταγγελίας είναι η ποόθεσις και η 
δυνατότης ιδιοχρήσεως. ως και π ρυκποις cm τριάκοντα ν·ή·-·-- 
τ&υ cilUTTc-Auatut, του έμπορου η δραστηριοτητος προστα- 
τευομενης υπο του παοοντος Η άσκησις του κατα το 
προηγούμενον εδάΦιον επαγγέλματος η δραστηριότητος δεν 
απαιτείται α) εις το πρόσωπον των κατιόντων του εκμισθωτου 
ή κυρίου εις περίπτωσιν καταγγελίας δί ιδιοχρησιν υπαυτών 
και β) εις την περίπτωσιν κατα την οποίαν το μίσθιον του 
οποίου επιδιώκεται δια της καταγγελίας η ιδιόχρησις εκτήθη 
αυτό τούτο η το οικοπεδον επι του οποίου ανηγέρθη, υπό του 
εκμισθωτού ή των τέκνων ή συζύγου αυτού εξ αγοράς διά 
συναλλάγματος εισαχθεντος εκ του εξωτερικού, αντιστοιχού-



ντος εις το δύο τρίτα τοαληχιοτον-της Όί,ιας των η η αξία των 
εκαλύφθη. κατά το αυτό ποσοστον. δι εισαχθεντος συναλλάγ
ματος

3. Ο εκμισθωτής δυνατα: να καταγγείλη την μισθωοιν δ: 
ανοικοδομηοιν του μίσθιου υπ αυτου η του κυρίου του μίσθιου

α) Μετά την λήξιν του συμβατικού χοονου έκτος εάν ο 
χρονος ουτος υπερβαινη την δωδεκαετίαν, οποτε η καταγγελία 
της μισθωσεως δυναται να χωρήση μετά την παροδον δώδεκα 
ετών από της εναρξεως της μισθωσεως

β) Μετά παροδον τριετίας απο της εναρξεως της μισθωσεως 
εις πεοίπτωσιν κοθην ο ουμβστικος χρονος της μιοθωσεως 
είναι μικρότερος της τριετίας η πρόκειται περ) μιοθωσεως 
αορίστου διάρκειας

4 Διό την επίλυσιν των αποτελεσμάτων της καταγγελίας 
κατά το αρθρον 10 παρ. 3 απαιτειτα. η επίδοσις υπο του 
καταγγείλαντος προς τον μισθωτήν αντίγραφου της περί 
ανοικοδομήσεως του μίσθιου αδειας του αρμοδίου Γιολεοδομι- 
κού Γ ραφείου

5 Καταγγελία μισθώσεως ακαλύπτου χώρου δι ανοικοδομηοιν 
δυναται να γινη μετά την παρελευσιν του συμβατικού χρονου 
εν παση δε περιπτωσει υετο παρελευσιν έτους απο της 
εναρξεως της μισθωσεως. το εννομα αποτελέσματα δε αυτής 
επέρχονται μετά παρελευσιν μηνος απο ταυτης Η διαταξις της 
παρουσης παραγράφου δεν εχει εφαρμογήν επι μισθώσεων 
ακαλύπτων χωρων προς εγκαταστασιν επιχειρήσεων των 
οποίων η λειτουργία, ως εκ της φυοεως αυτών, είναι αδύνατος 
η ιδιαζόντως δυσχερής εντός κεκαλυμμενων χωρων. ως και επι 
μισθώσεων ακαλύπτων χωρων χρησιμοποιούμενων υπο του 
μισθωτού διο την λειτουργίαν υπαίθριων κινηματογράφων η 
θεάτρων

6. Επί ακαλύπτων χώρων ανηκόντων κατο κυριοτητο εις 
Δήμους η Κοινότητας, χωρει καταγγελία μετά την λήξιν του 
συμβατικού χρονου. εφ οσον δ; αποφασεως του Δημοτικού η 
Κοινοτικού Συμβουλίου εγκρινομενης υπό του αρμοδίου Νο
μάρχου. ήθελον κριθή ως χώροι δημιουργίας πρασίνου πλα
τειών ή εγκαταστάσεων Φυχαγωγιας των κατοίκων των 
περιοχών των Δήμων και Κοινοτήτων, ή δι ανοικοδομηοιν Επί 
των περιπτώσεων τούτων τα έννομα αποτελεσματε της 
καταγγελίας επέρχονται μετά παρελευσιν τριών μηνών απο 
τούτης. Επί των καταγγελιών τούτων έχουν ανάλογον εφαρ
μογήν και αι διατάξεις των παραγράφων 4 εως 6 του άρθρου 
13 του παρόντος νομού.

7. Εις περιπτωσιν πτωχεύσεως του μισθωτού, ο εκμισθωτής 
δικαιούται να καταγγείλη εγγράφως την μίσθωσιν προ τριών 
μηνών από της δια τελεσιδίκου αποφάσεως κηούξεως της 
πτωχεύσεως. ή, επί κηρύξεως εις πτώχευσιν αιτήσει του 
μισθωτού, από της δημοσιεύσεως της περί τούτης αποφασεως.

8. Δήμος ή Κοινότης και το εξ αυτών εξαρτωμενα νομικά 
πρόσωπα, ιδρύματα και επιχειρήσεις δυναντα: μετά την λήξιν 
του συμβατικού χοονου της μισθώσεως να καταγγείλουν την 
μίσθωσιν τούτην, εφ οσον το μίσθιον θο χρησιμοποιηθεί δια 
εγκατάστασιν και λειτουργίαν των εν γένει υπηρεσιών των Δια 
την εφαρμογήν της παραγράφου αυτής έκαστος δήμος η 
κοινότης λογίζεται ως εν και το αυτό ποοοωπον μετά των εξ 
αυτού εξαρτωμενων δημοτικών π κοινοτικών νομικών προσώ
πων. ιδρυμάτων και επιχειρήσεων είτε η καταγγελία γίνετε: υπό 
του οργανισμού τοπικής ουτοδιοικησεως είτε υπο του νομικού 
προσώπου ιδρύματος η επιχειοηαεως

S Σε περίπτωση άσκησης στο μίσθιο επαγγέλματος που 
προστατεύεται σπα το νουο αυτόν η μικτής χρήσής ιεπαγγελ- 
μστικη στέγη και κατοικία), αν c εκμισθωτής η ο κυεκος του 
μίσθιου, σύζυγός τους, ενήλικο τέκνο η γονέας τους δεν εχει 
ιδιόκτητη κατοικία στην ίδια πόλη ή στην πεοιοεοεια της που 
να καλύπτει τις οικογενειακές η ατομικές ανογκες στενασης 
τους, ο εκμισθωτής ή. εαν κατα τη διάρκεια του μισθωτικού 
χρονου εγινε μεταβίβαση της κυριότητας του μισθίου ο νέος 
κύριος μπορεί vc ζητησε; την αποδοστ, του μιοθιου μετά τη 
λήξη του συμβατικού χρονου της μισθωσεως για ιδιοκατονί'ση 
εφόσον στερείτο; ιδιόκτητης κετοικιας στη·.· ίδια πόλη γ στην

περιφέρεια της και το μίσθιο είναι κατάλληΛΟ για κατ«κία. Στην 
περίπτωση Αϊτήν ως προς τις λοιπές τιρουποθεσεις και 
κυρώσεις εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ 1 έως 4 του 
άρθρου 3 κα. 1 εως 3 του άρθρου 6 του ν. 1703/1987.

10 Ο εκμισθωτής δυναται μετά τη λήξη του συμβατικού 
χοονου της μισθωσεως να καταγγείλει τη μίσθωση χώρου που 
στεγάζεται σε διατηρητέο κτίριο και είχε συναφθεί πριν από 
την ΐη Σεπτεμβρίου 1990, εαν ο ίδιος η ο κύριος του μίσθιου 
προτίθεται να πραγματοποιήσει εργασίες γιο την επισκευή και 
αναπαλαίωση ολοκλήρου του ακίνητου υπό την προϋπόθεση 
οτ: ο εκμισθωτής θα δηλώσει το ύψος του συνολικού κοστους 
των κάθε είδους δαπανών γιο τις εργασίες που θα πραγματο
ποιηθούν. το οποίο όμως δεν θα είναι μικρότερο από το 20% 
του γινομένου της τιμής ζώνης του συστήματος αντικειμενικού 
προσδιορισμού της άξιος των ακίνητων της περιοχής του 
μίσθιου κατο το χρονο της επιδοσεως της καταγγελίας, επί 
το εμβαδόν της επκρονειας του ακίνητου στο οποίο πρόκειται 
να γίνει η επισκευή και αναπαλαίωση Αν το μίσθιο βρίσκεται 
οε οικοδομή που εχει υπαχθεί στο ν 3471/29 περί οριζοντίου 
ιδιοκτησίας το δικαίωμα αναπαλαίωσης μπορεί να ασκηθεί από 
το 75% των εξ αδιαίρετου κυρίων του οικοπέδου

Στις περιοχές που δεν ισχύει το συοτημα του αντικειμενικού 
προσδιορισμού, για νο γίνει αποδέκτη η καταγγελία η συνολική 
δοπονη των εργασιών δεν επιτρεπετοι νο είναι μικρότερη απο 
το 20% της πραγματικής αξίας του ακίνητου

Για να επιφερει το αποτελεουατα της η καταγγελία, κατα το 
άρθρο 10 παρ 3 θα πρεπει νο επιδοθεί από τον εκμισθωτή 
προς το μισθωτή αντίγραφο της άδειος επισκευής και αναπα
λαίωσης του κτιρίου που βρίσκεται το μίσθιο Ο προϋπολογισμός 
της άδειος αυτής δεν μπορεί να εινοι κατώτερος του τυπικου 
προϋπολογισμού άδειας ανεγέροεως νέας οικοδομής με την 
αυτή επιφάνεια και χρηση

Κατα το λοιπά οε αυτές τις καταγγελίες εφαρμόζονται 
ανάλογο όλες οι διατάξεις αυτου του νομού που ρυθμίζουν την 
περίπτωση ανοικοδόμησης του μίσθιου '

4 Στο άρθρο π του ν 813Ί97Β. όπως ισχύει, προστίθεται 
παράγραφος 5 και το άρθρο διαμορφώνεται ως έξης:

' Αοθοον 11
1 Η καταγγελία της μισθωσεως λόγω ιδιοχρήσεως είναι 

ανίσχυρος αν κατά τον χρονον τούτης ο καταγγελλων ή ο 
υπέρ ου η καταγγελία είναι κύριος εν άλω και ετερου ακίνητου 
εις την περιοχήν εις την οποίαν κείται το μίσθιον, ελευθέρου 
η ιδιοχρησιμοποιουμενου και καταλλήλου διο την. περί ής ή 
καταγγελία, χρπσιν ή εντός του τελευταίου προ της καταγγε
λίας έτους εξεμιοθωσε τοιουτον ακίνητον

2. Η καταγγελία εινοι ανίσχυρος ον εντός έτους από τούτης 
δεν αοκηθη σνωγη περί αποδοσεως του μίσθιου. Εν τη 
περίπτωση τούτη νεα καταγγελίσ χωρεί μετό παρέλευσιν 
τριετίας απο της πρώτης καταγγελίας

3 Καταγγελία ας τας περιπτώσεις της παραγρ. 2 του άρθρου 
9 δεν χωρει προκειμενου περί ακίνητων μισθωθεντων ομού μετ 
άλλων ανηκόντων εις ετέρους ιδιόκτητός η εκμιοθωτάς δισ την 
ενιαιαν εν συνενώσει τούτων χρησιν υπο του μισθωτού, εον η 
σφσιρεοις του περί ου η καταγγελίσ τμήματος του μίσθιου 
κοθιστο κατο την κρίσιν του δικαστηρίου αδύνατον ή ιδιαζόντως 
δυσχερή την λειτουργιον της εν τω μιοθιω επιχειρησεως Η 
διαταξις του προηγουμένου εδαοιου δεν εχει εφαρμογήν εον 
η καταγγελίσ οφορα τσ 75% του συνολου της εκμισθωθεισης 
επιφάνειας.

4. Εν πεοιπτωσει καταγγελίας της μισθώσεως δι ιδιοχρησιν, 
κστε το αρθρον 9 παρ. 2 ο ιδιόκτητης ή ο εκμισθωτής, 
ονοκαλεοας ταυτην. στερείτο: του δικαιώματος της εκ νέου 
καταγγελίας της μισθωσεως δισ τον αυτόν λογον έναντι του 
αυτού υισθωτου επ: μιαν τετραετίαν απο της ανακληθεισης 
κσταγγελιος

5 Η κήρυξή ως διατηρητέου εσωτερικού χώρου καταστήματος 
κα; του τυχόν κινητού εξοπλισυου δεν στερεί απο τον 
εκμισθωτή ττ δυνοτοτητο άσκησης των ποοβλεπομένων από 
το ν. 813Ί97Ε άρθρο 9 παρ. 2 και 10 δικαιωμάτων του
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ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Συνεδρίαση αριθυος 14 της 21 Ιανουάριου 1991. ωοο 6.00
μ-μ·

Συνεδρίασε το τμήμα Β της Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικής 
Επιτροπής και παοευρέθηκαν οι Α. Τσουτσος. Επίτιμος Αντι
πρόεδρος του ΣτΕ. X. Πλουμης. αρεοπαγίτης. Γ. Πατρινελης 
νομικός σύμβουλος του Κράτους, Π Φλώρος, σύμβουλος 
επικράτειας, Κ. Τρακας, σύμβουλος Ε.Σ.. Γ. Λεβέντης, αναπλη
ρωτής καθηγητης πανεπιστήμιου. Π Μπουρας, πρόεδρος 
εφετων Δ.Δ.. Γ. ΠαπαμεντΟελοπουλος παοεδρος ΣτΕ και Κ 
Λυμπεροπουλος, ειρετης (εισηγητης) και επεξεργάστηκε το 
σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εμπορίου με τίτλο 'Τροποποίηση 
του ν.813/1976'.

Κλήθηκε άλλο δεν παρευρέθηκε ο Α Φαρμάκης. σύμβουλος 
επικράτειας, λόγω κωλύματος

Γραμματέας ο Σ. Κοτσιωνης
Η Επιτροπή συζήτησε το περιεχόμενό του νομοςτχεδίου και 

διατύπωσε πς έξης παρατηρήσεις, αφού το κείμενο του 
νομοσχεδίου ελέγχθηκε γλωσσικά από τον καθηγητή πανεπι
στημίου Γ. Μπαμπινιώτη:

Α. Γ ενική παρατήρηση
"Οπου αναφέρονται αριθμοί νόμων να παρατίθεται σε παρέν

θεση, κατά την πρώτη μνεία, το τεύχος και ο αριθμός φύλλου 
Εφημερίδας Κυβερνήσεως λ.χ ν.813/1978 (Α. 137).

Β. Ειδικές παρατηρήσεις
1. Στο άρθρο 1 παρ.2 αντί: 'λαμβάνοντας' νο τεθεί: 'με'.
2. Στη συνέχεια να γραφεί, 'ε. Οι μισθώσεις ακίνητων 

χαρακτηρισμένων ως διατηρητέων, οι οποίες συνάπτονται από 
1ης Σεπτεμβρίου 1990'.

3. Στο άρθρο 1 παρ.3:
Οι οκτώ πρώτοι στίχοι να διατυπωθούν ως εξής: 'Στο άρθρο 

5 του ν.813/1978. όπως ισχύει, μετά την παράγραφο 2 
προστίθεται νεα παράγραφος με αριθμό 3 που έχει ως εξής:

'3. Ειδικώς για μισθώσεις κτιρίων που έχουν χαρακτηρισθεί 
ως διατηρητέα:

α) Κατά τον προσδιορισμό του ελευθέρου μισθώματος από 
το δικαστήριο, σύμφωνα με την προηγούμενη παραγραφο, το 
μίσθωμα δεν μπορεί να είναι κατώτερο του 20% του μέσου 
όρου τοων μισθωμάτων των ακινήτων της περιοχής όπου 
βρίσκεται το μίσθιο'. Στην περ β' επισημαίνεται οτι πρέπει να 
ελεγχθεί η ημερομηνία (1η Ιανουάριου 1991) γιατί η προθεσμία 
αυτή εχε: ήδη παρελθει και τυχόν αναπροσαρμογή θα ισχυσει 
από την ημερομηνιε της επίδοσης της αγωγής.

Η παλαια παρ.3 λαμβάνει αριθμό 4.
4. Στο άρθρο 1 παα.4 του σχεδίου:
α) Στον ένατο στίχο υετο τη λέξη 'ακίνητου' να τεθεί τελεία 

και στη συνεχεισ: Σ αυτή την περίπτωση ο εκμισθωτής 
υποχρεουται να δήλωσε: το ύφος του συνολικού κοστους των 
κάθε είδους δαπανών για πς εογοσιες που θσ πραγματοποιη
θούν. που δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το 20% του 
γινομένου της τιμής του αντικειμενικού προσδιορισμού της 
αξίας των ακίνητων της περιοχής του μίσθιου....'.

β) Στον εικοστό στίχο να διαγράφουν οι λέξεις: 'γίνει 
αποδεκτή' και να τεθεί η λέξη 'ισχύσεΓ.

γ) Στον προτελευταίο στίχο της παρ 4 αντί: 'αυτού του νομού' 
να τεθεί: 'του παρόντος νομού'.

5. Στο άρθρο 1 η παρ.5 να διατυπωθεί ως εξής Όι 
καταγγελίες μισθώσεων διατηρητέων κτιρίων που ασκήθηκαν με 
βάση τη διάταξη της παρ.4 του οοθρου 6 του ν. 1098/1990 είναι 
ανίσχυρες και οι σχετικές δίκες θεωρούνται αυτοδικαίως 
καταργημένες, οι δε αποφάσεις, που έχουν εκδοθεί αλλά δεν 
εκτελέσθηκαν. δεν εκτελουνται. έκτος της διάταξης για τη 
δικαστική δαπάνη'

6. Στο άρθρο 2 αντί: αυτου του νομού' να τεθεί: 'του 
παρόντος νόμου'.

Αθήνα 21-1-1991

Ο Πρόεδρος Ο Γ ραμματέας

Α ΤΣΟΥΤΣΟΣ I. ΚΟΤΣΙΩΝΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Τροποποίηση διατάξεων του ν. 813/1978 

‘Αρθρο 1

1 Το εδάφιο ε του αρθοου 3 του ν. 813/1976 που 
προστέθηκε με την παρ. 3 του άοθρου 6 του ν. 1898/1990, 
καταογειτοι αφοτου ισχυσε

2. Το εδάφιο στ του άρθρου 3 του ν. 813/1978, που 
ποοστεθηκε με την παο 4 του άρθρου 6 του ν. 1898/1990. 
αντικαθίσταται, αφοτου ίσχυσε. λαμβανοντας το στοιχείο ε , ως 
έξης:

'ε) Οι μισθώσεις ακίνητων που έχουν χαρακτηρισθεί ως 
διατηρητέα, οι οποίες συναπτονται από 1ης Σεπτεμβρίου 1990 '

3. Στο αρθοο 5 του ν. 813/1976. όπως ισχύει, προστίθεται 
παραγοαφος με αοιθμο 4. που εχει ως έξης:

'4 Ειδικως επι μισθώσεων σε κτίρια που έχουν χαρακτηρισθεί 
ως διατηρητέα:

α) Κατά τον προσδιορισμό του ελεύθερου μισθώματος από 
το δικαστήριο, το προσδιοριζόμενο μίσθωμα δεν μπορεί vc είναι 
πλέον του 20% κατώτερο του μέσου ορού των μισθωμάτων 
των ακινήτων της περιοχής οπού ευρίσκεται το μίσθιο.

β) Από την 1η Ιανουάριου 1991 ο εκμισθωτής δικαιούται, εφ 
οσον εχει συμπληρωθεί τουλάχιστον ένα έτος one την 
τελευταία αναπροσαρμογή του μισθώματος, να ζητησει αύξηση 
μέχρι συμπληρώσεως του ποσού που προκύπτει με βάση την 
αντικειμενική αξία του μισθίου χωρίς να υπολονίζεται η μείωση 
της αξίας του ως διατηρητέου παρα μόνο η παλαιότητα και με 
συντελεστή αποδοσεως 6% ετησιως. Αν η αύξηση που 
προκύπτει υπερβαίνει το διπλάσιο του καταβαλλόμενου μισθώ
ματος. το υπερβάλλον θα αρχίσει να καταβάλλεται έξι μήνες 
από την επίδοση της αγωγής'.

4. Στο άρθρο 9 του ν. 813/1978. όπως ισχύει, προστίθεται 
παράγραφος 1C, που εχε: ως έξης

"10. Ο εκμισθωτής δυνατοί, μετά τη λήξη του συμβατικού 
χρόνου της μισθώσεως, να καταγγείλει τη μίσθωση χώρου που 
στεγάζεται σε διατηρητέο κτίριο και είχε συναφθεί πριν από 
την 1 η Σεπτεμβρίου 1990. εάν ο ίδιος η ο κύριος του μισθίου 
προτίθεται να πραγματοποιήσει εργασίες για την επισκευή και 
αναπαλαίωση ολόκληρου του ακινήτου, υπό την προϋπόθεση 
οτι ο εκμισθωτής θα δηλώσει το ύψος του συνολικού κοστους 
των κάθε είδους δαπανών για ης εργασίες που θα πραγματο
ποιηθούν. το οποίο όμως δεν θα είναι μικρότερο από το 20% 
του γινομένου της τιμής ζώνης του συστήματος αντικειμενικού 
προσδιορισμού τηέ αξίας των ακίνητων της περιοχής του 
μίσθιου, κατα το χρονο της επιδοσεως της καταγγελίας, επί 
το εμβαδόν της επιφάνειας του ακίνητου, στο οποίο πρόκειται 
vc γίνε: η επισκευή κα αναπαλαίωση. Αν το μίσθιο βρίσκεται 
σε οικοδομή που εχει υπαχθεί στο ν. 3741/1929 περί οριζοντίου 
ιδιοκτησίας, το δικαίωμα αναπαλαίωσης μπορεί να ασκηθεί από 
το 75% των εξ αδιαιρέτου κυρίων του οικοπέδου

Σης πεοιοχες που δεν ισχύει το σύστημα του αντικειμενικού 
προσδιορισμού, για να γίνει αποδέκτη η καταγγελία η συνολική 
δαπανη των εογασιων δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη cnc 
το 20% της πραγματικής αξίας του ακινήτου.

Για να επιψερει τα αποτελέσματα της η καταγγελία, κότα το 
άοθρο 10 παρ 3. θα πρεπει να επιδοθεί απο τον εκμισθωτή 
προς το μισθωτή αντίγραφο της άδειας επισκευής και αναπα
λαίωσης του κτιρίου που βρίσκεται το μίσθιο. Ο προϋπολογισμός 
της αδειας αυτής δεν μπορεί να είναι κατώτερος του τυπικού 
προϋπολογισμού άδειας ανεγερσεως νέας οικοδομής με την 
ουτη επιφάνεια και χρηση.

Κατά τα λοιπά, σε αυτές πς καταγγελίες εφαρμόζονται 
ανάλογα όλες οι διατάξεις αυτού του νόμου που ρυθμίζουν την 
περίπτωση ανοικοδόμησης του μισθίου'.

5. Οι καταγγελίες μισθώσεων διατηρητέων κτιρίων που 
ασκήθηκαν με βάση τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 6 του 
ν. 1896/1990. είναι άκυρες kc: οι εκκρεμείς δίκες θεωρούνται 
αυτοδικαίως καταογημενες.

6 Στο άρθρο 11 του ν 813/1978. όπως ισχύει, προσπθεται 
παράγραφος 5, που έχει ως εξής:


