
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

στο σχέδιο νόμου "Ρύθμιση θεμάτων επαγγελμστκτών μι
σθώσεων"

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

I. Με το άρθρο 1 παρατεινεται η διάρκεια των παλαιών 
μισθώσεων μέχρι 29.2.1992. Πρόκειται για τις μισθώσεις, 
που η διάρκεια τους έχει υπέρ βει την εξαετία και είχαν 
παρατηθεί με το ν. 1898/1990 μέχρι 31.8.1991, καθώς και 
για εκείνες που η εξαετία, δηλαδή ο νόμιμος χρόνος της 
μισθώσεως λήγει από 1.9.91 μέχρι 29.2.92. Επίσης παρέχεται 
η ευχέρεια στον Υπουργό Δικαιοσύνης να παρατείνει την 
προθεσμία για ένα ακόμη δίμηνο, εφ όσον κρίνει τούτο 
απαραίτητο.

II. Ιτην παράταση κρίθηκε αναγκαίο νο περιληφθουν και 
οι μισθώσεις του άρθρου 4 παρ. 1 του ν. 1953/1991, γιατί 
με τη διάταξη αυτήν είχαν εξαιρεθεί από τις διατάξεις περί 
αναγκαστικής παρατοσης. Ορίζεται όμως σαν προϋπόθεση 
να έχει συμιρωνηθεί κατά το χρόνο της εκμισθώσεως ότι 
το συγκεκριμένο ακίνητο θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικό 
για επαγγελματική στέγη. Λαμβόνεται επίσης πρόνοια και 
για τυχόν καταγγελίες των μισθώσεων αυτών, οι οποίες 
καθιστώνται ανίσχυρες.

ΙΪΓ. Σε αντιστάθμισμα της αυτοδίκαιος παρατάσεως παρέ
χεται στον εκμισθωτή δικαίωμα αναπροσαρμογής του μι
σθώματος, ανεξάρτητα από το χρόνο που έγινε η τελευταίο 
αναπροσαρμογή. Ο προσδιορισμός του μισθώματος συν
δέεται με την αντικειμενική αξία του μισθίου και συγκεκριμένα 
όπως αυτή έχει προσδιοριστεί και ισχύει κατά το χρόνο 
της δημοσίευσε ως του νόμου αυτού και όχι όπως τυχόν θα 
σναπροσδιοριστεί μελλοντικά. Η σύνδεση αυτή δεν γίνεται 
για τις λειτουργούσες μισθώσεις, δηλαδή τις μη παρατει- 
νόμενες: α) γιατί παρόμοια διάταξη θα περιληφθεί στο νέο 
σχέδιο νόμου για τις επαγγελματικές μισθώσεις, β) γιατί οι 
μισθώσεις αυτές είναι σχετικά πρόσφατες και το μίσθωμα 
που έχει για αυτές συμιρωνηθεί δεν απέχει πολύ από το 
πραγματικό και γ) η εφαρμογή του μέτρου για μικρό διάστημα 
στις παρατεινόμενες θα μπορεί να αποτελέσει οδηγό στα 
δικαστήρια να αναπροσαρμόζουν αναλόγως το μίσθωμα και 
στις νέες μισθώσεις.

IV. Με το άρθρο 2 καταργείται η εξαίρεση των ακινήτων 
του Μ.Τ.Σ. και των ακινήτων των ν.π.δ.δ. που υπάγονται 
στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας από το 
ν. 813/1978. Η εξαίρεση από την προστασία των μισθώσεων, 
που ανήκουν στην περιουσία του Ταμείου Εθνικής Αμύνης 
ανπ στράτευε τα; στην αρχή της ίσης μεταχείρισης, η οποίο 
πρέπει να υπάρχει για λόγους γενικότερου κοινωνικού 
συμφέροντος. Το επιχείρημα του χαμηλού μισθώματος α- 
ποδυναμούται μετά τη σύνδεση με την αντικειμενική αξίσ

V. Επίσης ρυθμίζονται εκκρεμείς δίκες, καθώς και θέματα 
καταγγελιών μισθώσεων που έχουν ανακύψει από τις τρο
ποποιούμενες με το νόμο αυτόν διατάξεις.

Αθήνα, 23 Αύγουστού 1991 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Ανδρέας Ανδριονόπουλος

Α. Τροποποιούμενες

1) Η παρ. 1 του άρθρ. 6 του ν. 1898/1990
"1. Μισθώσεις που υπάγονται στις διατάξεις του ν. 813/ 

1978 (ΦΕΚ 137 Α ), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε 
μεταγενέστερα και λήγουν, σύμφωνα με τη σύμβαση ή το 
νόμο μέχρι και 31 Αυγούστου 1991, παρατείνονται αυτοδι
καίως μέχρι την ημερομηνία αυτή, με την επιφύλαξη της 
παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 813/1978.'

2) Η παρ. 1 του αρθ. 4 του ν. 1953/1991.
"Μισθώσεις ακινήτων που υπάγονται στις διατάξεις του

ν. 813/1978, ενώ από την κατασκευή τους προορίζονται 
για κατοικία εξαιρούνται από τις διατάξεις περί αναγκαστικής 
παράτασης της διάρκειας τους και μπορούν να καταγγελθούν 
από τον εκμισθωτή μετά τη λήξη της συμβατικής τους 
διάρκειας, όχι όμως πριν από την πάροδο εξαετίας από 
την έναρξή τους, εάν ο. εκμισθωτής δηλώσει εγγράφως 
προς το μισθωτή ότι εντός έξι (6) μηνών από την απόδοση 
του μισθίου, αυτό θα επισκευασθεί ώστε να μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ή εκμισθωθεί ως κύρια κατοικία απαγορευο- 
μένης της εκμισθώσεως εκ νέου για επαγγελματική στέγη 
τουλάχιστον επί τριετίαν. Η μισθωτική σχέση των νέων 
μισθώσεων των ακινήτων αυτών διαμορφώνεται ελεύθερα.'

Β) Κσταργούμενες

1) Το εδάφιο ε του άρθρου 3 του ν. 813/1978, όπως 
αυτό προστέθηκε με το άρθρο 6 παρ. 3 του ν. 1898/1990.

3. Στο άρθρο 3 του ν. 813/1978 προστίθεται εδάφιο ε\ 
που έχει ως εξής;

"ε. Ο. μισθώσεις ακινήτων ανηκόντων στη περιουσία του 
Ταμείου Εθνικής Αμύνης και των Ν.Π.Δ.Δ. των υπαγομένων 
στο Υπουργείο Εθνικής Αμύνης.'

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Ρύθμιση θεμάτων επαγγελματικών μισθώσεων 

Άρθρο 1

1. Μισθώσεις, που υπάγονται στις διατάξεις του ν. 813/ 
1978 (®ΕΚ 137 Α'), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε 
μεταγενέστερα και λήγουν, σύμφωνα με τη σύμβαση ή το 
νόμο μέχρι και 29 Φεβρουάριου 1992. παρατείνονται αυτο- 
δυκαίως μέχρι την ημερομηνία αυτή με την επιφύλαξη της 
παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 813/1978. Με απόφαση 
του Υπουργού Δικαιοσύνης μπορούν να παρατηθούν α 
μκιθώσεις αυτές μέχρι δύο ακόμη μήνες.

Ζ Παρατείνονται επίσης κατά τον ίδιο τρόπο και οι 
μισθώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 
του ν. 1953/1991, εφ' όσον το μίσθιο έχει κατά τη σύναψη 
της συμβάσεως χαρακτηρισθεί ως επαγγελματική στέγη. 
Καταγγελίες των μισθώσεων αυτών, που έχουν τυχόν γίνει 
κατά τα όσα ορίζοντα στο ίδιο άρθρο, καθίστανται ανίσχυρες.

3. Σπς μισθώσεις που παρατείνονται σύμφωνα με την 
παράγραφο 1 ο εκμισθωτής έχει από το χρόνο ενάρξεως 
της παράτασης δικαίωμα αναπροσαρμογής του μισθώματος 
ανεξάρτητα πότε έγινε η τελευταία. Το νέο μίσθωμα δεν 
μπορεί να καθορισθεί κατώτερο του 6% ετησίως της προσ
διορισμένης, κατά το χρόνο της δημόσιεύσεως του παρόντοςΜιχ. Παπακωνσταντίνου


