
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στο σχέδιο νόμου «Σύμβαση της χρονομερισσικής μίσθωσης 
και της ρύθμισης συναφών θεαάτων».

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου. η Κυοέρνηση εισάγει / 
στη χώρ2 μας στο χώρ-ο του τουρισμού, το σύστημσ της «χρο- 
νομεριστικής μίσθωσης». Το σύστημα αυτό που αναφέρετα: 
στη μίσθωση τουριστικών καταλυμάτων, έχε: εφαρμνοσθεί με 
επιτυχία εδώ και αρκετά χρόνια. "ε χώρες της Ευρώπης 
κα: της Ααερικης. και είναι γνωστό, με τον όρο «TIME
sharing».

Σύμφωνα με τη σύμβαση της «χρονομεριστικής μισ-θωσης» 
ο ένας των συμβαλλόμενων, ο «εκμισθωτής», αναλαμβάνει 
την υποχρέωση να παραχωρεί κάθε χρόνο., στον αντισυμβαλ
λόμενο, το «μισθωτή» για π ρ οκ α-θ ο ρ ι σ μέν 0 ατό τη σύμβα- 
ση χρονικό διάστημα (συνήθως 1—4 εβδομάδες σε προκα
θορισμένο μήνα του χρόνον), παραθεριστικί κατάλυμα. ν.αι 
τις συνάσεις υπηρεσίες που παρέχονται σε ξενοδοχειακές μο
νάδες ή γενικά τουριστικές εγκαταστάσεις σου λειτουργούν 
με άδεια του Ε.Ο.Τ. Ο αντισυμβαλλόμενος «μισθωτής», κα
ταβάλλει το συμφωνηθέν χρηματικό αντάλλαγμα «μίσθω- 
μα». Το χρηματακό αντάλλαγμα, εφόσον ο μισθωτής είναι 
μόνιμος κάτοικος αλλοϊατής, καταβάλλεται σε συνάλλαγχα 
και είναι υποχρεωτικά εκχωρητέο στην Τράπεζα της Ελ
λάδος.

Η σύμβαση της χρονομεριστικής μίσθωσης, μπορεί να συ- 
ν-αφθεί για χρονικό διάστημα 5 έως 60 χρόνια, και ο μισθω
τής μπορβί να παραχωρεί τη χρήση του παφαθεριστικού κα
ταλύματος του μίσθωσε, για μια ή περισσότερες χρήσεις, σε 
τρίτα πρόσωπα, ειδικά εξουσιοδοτημένα ατό αυτόν.

Η ανάττυξη του παραπάνω συστήματος και στη χώρα μας. 
θ.α αναβάλει σημαντικά στη; προσέλκυση σημαντικού αριθ
μού, υιΐηρλής εισοδηματικής στάθμης τουριστών ατό το εξω
τερικό, και μάλιστα σε σταθερή βάση, με αντίστοιχη εισα
γωγή σημαντικού τοσού συναλλάγματος επίσης σε σταθερή 
βάση. Και τούτο διότι, η εξασφάλιση ατό μεγάλο- αριθμό 
τουριστών παραθεριστικού καταλύματος στη χώρα μας για 
αρκετά χρόνια και για μικρό χρονικό διάστημα κά-λε χρόνο, 
μέσα στο οτοίο μπορούν να κάνουν τις διακοτές τους. -S<7 έχε: 
σα συνέτεια να πραγματοποιούν τι; διακοτές τους για μία 
σειρά ετών, στη χώοα μας. Ενώ ταυτόχρονα ταρέχεται η δυ
νατότητα της ανταλλαγής των καταλυμάτων αυτών σε τα- 
γκόσαια κλίμοεκα. μέσω των «0?γαν«μών ανταλλαγών — 
TIME SHARING» του λειτουργού; με ετιτυχία στο διεθνή 
χώρο.

Ήτσ; η παράλληλη λειτουργία του συστήματος των α
νταλλαγών των παρα-θεριστ: κών καταλυμάτων σε βιεθνή 
κλίμακα, μειώνει σοβαρά τη δυνατότητα ετηρεασμού του του- 
ριστικού ρεύματος ατό δυσμενείς τολιτικές ή άλλες συγκυ
ρίες του διεθνή χώρου.

Επίσης με το σύστημα της χρονομεριστικής μίσθωσης πα- 
ρέχεται η δυνατότητα επιμήκυνσης της τουσιστικής πιριό- 
θου. επειδή ακριβώς το σύστημα αυτό, απευθύνεται σε ομά
δες στόχων στο διεθνή χώρο, με τελείως διαφορετικές κλι- 
ματολογικές συνθήκες, αλλά και σε ομάδες ατόμων με δια
φορετικές χρονικές δεσμεύσεις, όσο»; αφορά την εργασία τους 
(εργάτες - υπάλληλο: - συνταξιούχοι - επιχειρηματίες). 
Ιΐράγματι με το σύστημα χυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί, 
εκ των τροτέρων και για σειρά ετών, μίσθωση του αυτου 
καταλύματος σε 50 διαφορετικά άτομα για 50 εβδομάδες 
το χρόνμ με είσπραξη ανάλογου ποσού συναλλάγματος.

Ειδικότερα με τις διατάξεις των Ν/Σ ορίζοντα: τα εξής:

η χρονική διάρκεια που μπορεί να ρυναφθε! η σχετική συχ- 
ίαση (από 5 έως 60 χρόνιαί. Καθορίζεται εννοιολογικά ο 
όρος παραθεριστικό κατάλυμα σαν ξενοδοχειακή μονάδα και 
εν **ένε: τουσιστικτ εγκατάσταση που λειτουογνούν με άδεια 
του Ε.Ο.Τ.

Επίσης καθορίζεται το υποχρεωτικό της σύναθης της συμ- 
ίασης αυτής με συμβολαιογραφικό -έγγραοο. ττε μεταγιασης 
του και τη; γνωστοποίησής του στον Ελληνικό Οργανισμό 
Τουρισμού.

Τέλος, ορι,ετα: η υποχρεωτιν.η συμφωνία του τυχσχατος 
πσυ καταβάλλει ο μισθωτής σε συνάλλαγμα, εφόσον είναι μό
νιμος κάτοικος αλλοδαπής, και η υποχρέωση εκχώρησης τού
του στην Τράπεζα της Ελλάδος, εντός μηνίς από την είσ
πραξή του από τον εκμισθωτή.

Άρθρο 2.

Με την πρώτη παράγραφο του άρθρου αυτού καθορίζεται 
ότι ο: καθολικοί και ειδικοί διάδοχοι τόσο του μισθωτή όσο 
και του εκμισθωτή αναλαμβάνουν όλα τα δικαιώματα και 
τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση της ετήσιας 
επαναλαμβανόμενης μίσθωσης.

.Επίσης με τη δεύτερη παράγραφο του άρθρου αυτού, πα
ρέχεται το δικαίωμα στο μισθωτή να παραχωρεί τη χρήση, 
σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης του ακινήτου που μί
σθωσε. σε τρίτους, ειδικά εθουσιοδοτημένους από αυτόν, για 
μιά ή περισσότερες περιόδους.

Με την παράγραφο αυτή θεσπίζεται το καθεστώς ανταλ
λαγής παραθεριστικών καταλυμάτων σε παγ-κόσχια κλίμακα, 
που μποοεί να γίνε: και μέσω των «Οσγανισχών ανταλλαγών 
— TIME SHARING» που λειτουργούν στο διεθνή χώρο.

Τέλος, με την τρίτη παράγραφο του άρθρου αυτού, δε
σμεύεται ο τυχόν νέος κτήτορας του ακινήτου (καθολικός ή 
ειδικός διάδοχος του εκμισθωτή), να αναγνωρίσει τις *;:νό- 
μενες από το μισθωτή προκαταβολές των μισθωμάτων και 
αν ακόμη αυτές αφορούν χρονικό διάστημα κατά το οποίο 
έχε: αυτός, την κυριότητα του ακινήτου.

Το αυτό ισχύει και για τον ενυπόθηκο δανειστή εφόσον η 
εγγραφή της υποθήκης έγινε μετά τη μεταγραφή τη; σύμ- 
βαση; της μίσθωσης.

Σκοπός της παραγράφου αυτής είναι να διασοαλισ-θεί η 
απρόσκοπτη συνέχεια της σύμβασης και η εγγύηση της στα
θερότητάς σης. άσ/ετα με τις επιχειρηματικές δοσοληθ’ες 
ταυ εκμισθωτή ή την κληρονομική διαδοχή αυτού, που αφορά 
στην κυριότητα του μίσθιου ακινήτου.

Άρθρο 3.

Επειδή η επιτυχία του συστήματος αυτού εξαρτάτα: κύρια 
από την αξιοπιστία του και την αντοχή του. στη μεγάλη 
χρονικά διάρκεια που συνάπτετα: η σχετική σύμβαση, κριθηκε 
σκόπιμο τα ακίνητα (ξενοδοχειακές και τουριστικές εν γ-ένε: 
εγκαταστάσεις) να είναι κατά το δυνατόν απαλλαγμένα από 
εμπράγματες ασφάλειες (βάρη) υπέρ του Δημοσίου. Ν.Π. 
Δ.Δ. και των εν γένει δανειοδοτικών Οργανισμών.

Έτσι με το άρθρο αυτό παρέχεται δυνατότητα μεταβολής 
του καθεστώτος των εγγυήσεων που βασιζόταν μέχρι σήμερα 
σχεδόν αποκλειστικά στις εμπράγματες ασφάλειες επί ακι
νήτων, με τις εγγυητικές επιστολές τραπεζών, που θα προ
σκομίσει ο επιχειρηματίας στους παραπάνω δανειστές του.

Οι εγγυητικές αυτές επιστολές πρέπει να είναι τραπέ- 
ζης της έγκρισης των δανειστών, προς αποφυγή εμπλοκών 
ή υποβάθμισης της εγγύησης πσυ παρέχουν ο: ήδη υπάρ·/ο> 
σες εμπράγματες ασφάλειες.

Με

Άρθρο 1.

το άρθρο αυτό προσδιορίζεται εννοιολογικά η σύμβαση 
■ήσίνας επαναλαμβανόμενης μίσθωσης και καθορίζεται

Άρθρο 4.

Με την πρώτη παράγραφο του άρθρου αυτού εξουσιοδοτεί
ται ο Τποοργός Εθνικής Οικονομίας να ρυθμίζει με αποφά-



— 2 _

σεις του: α) δέματα β» αναφέ-ρονται στις προότο-δέσεις 
υχαγωγή; των ενδιαφερομένων τουριστικών μονάδων στο σύ
στημα ττ,ς χρονικά διαιρετή; μίσδωσης, S) δέματα επο- 
τττειβ; και ελέγξου των παρεχόμενων υπηρεσιών που δα γί
νεται ατό τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού, γ) τους υπο
χρεωτικού; όρους που 6a τρέψτε: va περιλαμβάνει τ σύμδίση 
της χρονικά διαιρετή; μίσδωσης και ϊ) κάδε άλλο συν2: -; 
ζήτημα που αναφέρετα: στη λειτουργία y.a: οργάνωση των α
κινήτων που μισδώνοντβι σύμφωνα με τι; διατιξει; του νο
μού χυτού.

Σκοπό; τη; παραγράφου χυτή; είναι va εξουσιοδοτηδ-εί ο 
Τπουργός Ε-δνική; Οικονομία;, με αποφάσεις του va προσ
διορίζει τον; όρον; ‘/.a: εν γένε: va ασκεί σύμφωνα μ: π; 
σιαμορφούμενε; ε·/.άστοτε συνδήν.ες την πολιτική στον τομέα 
τον τουρισμού με ευελιξία y.a: προσαρμοστικότητα. σύμφωνα 
με τ:; ανάγκες τη; Βιε-δνού; y.a: εσωτερική; αγορά;.

Με τη δεύτερη. παράγρασο τον άο-δσου αυτού, καδορίζεται 
η αρμοδιότητα τον Γενικού Γρχμματέσ τον Ελληνικού Οτγα- 
ν:σμού Τουρισμού, να υπαγάγει με απόφασή τον. τον; εν::α- 
σερόμενου;. εφ’ όσον πληρούν τ:; πςοϋπο-δέσ:!; τον ·$7 ί.ί- 
δοριστούν από τι; αποφάσεις τη; προηγούμενη: παοαγσάςου. 
στις διατάξεις τον νόμον χυτού.

Άρδρο δ.

Με το άρδρο χυτό ύπαγε ατ: στο; ρυθμίσει; των εντά
ξεων τσέρι μίσδωσης φράγματος τον Αστικού Κώδικα κάδε 
•δέμα τον δεν ρυδμίζεται με τον παρόντα νόμο εξαιρ-έσε: των 
άρ-δρων 610 και 612 τον ΑάΚ.

'Ap-Spo 6.
Το άρδρο χυτό αναφέοεται στις περιπτώσεις ανάκλησης 

της άδειας λειτουργίας των επιχειρήσεων με το νόμο αυτό.

Άρδρο 7.

Με την πρώτη παράγραφο τον άρ-Spov αυτού, προδλέπετα: 
η μείωαη στο μισό των εξόδων τον απαιτούντα. για τη σύ
νταξη τον σχετικού συμβολαιογραφικού εγγράοον της σύμία- 
σης της ετήσιας ετανάλαμδανόμενης μίσθωση; και της με- 
ταγοαφή; αυτού.

Με τη δεύτερη ταράγραφο τον άρ-Spov αυτού a-roκλείεσαι 
η εφαρμογή στη σύμόαση χυτή των διατάξεων οοοολογία: 
μεταίιίαοη-ς ακινήτων.

'Ap-Spo 8.
Με το άρδρο αυτό κυρώνεται η νσ' αριθμόν 703007/] 976 

ατόφαση τον Γενικού Γραμματέα τον Ελληνικού Οογχ/ισμού 
Τουσισμού «πεο! κχ/ονισμού σχέσεων ξενοδόχων και πελατών» 

Β 166/1976'' από τότε τον δημοσιεύτηκε στην Ε
φημερίδα της Κυδερνήσεως.

' Άαδρο 9.

Με το ao-Spc χυτό ορίζεται η έναρξη ισχύος του νάεου 
χυτού.
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Ο: Τπουργοί
Εδνική; Οικονομίας Δικαεοχύνησ Οικονομικών
Κ. ΣΗΜΙΤΗΣ ΑΠ. ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Δ. ΤΣΟΒΟΛΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΓ

τική; μίσδωσης και τη ρύδμιση συνα
φών -δεμάτων.

Άρ-δρο 1.

1. Με την επανακαμΒανόμενη ετήσια σε τχ/.τή -/οονσυε
ριστική μισδωση. ς μεν εκμισ-δωτής αναλαμοάνει την υπο- 
χρέωση να ταρχ/ωρεί κάδε χρόνο στον μισ-δωτή. κατά την

^υαόαση χρονομερισ-

διάρκεια τον χρόνον της σύμόασης. -την χρήση τον συμφ ωνη- 
δέντο; παρ.χδερισικού καταλύμματο; και να παρέχει σ' αυ
τόν τις σμμφωνητδεισες συναφείς ντηρεσίες. για πρόσκαιρο 
και π ροκβδ ορισμένο ατό τη σύμδαση χρονικο διάστημα, ο οε 
μια-δωτής να καταόάλει το συμφωνηδέν μίσ-δωμα.

2. Ως ταρα-δεριστικά καταλύματα νοούνται ξενοοοχεια- 
κές μονάδες και γενικά τουριστικές εγκαταστάσεις τον λει
τουργούν με δεια τον Ελ/.ηνικου Οργανισμόν Τουρισμόν.

3. Η Συμοαση της χρονομερ ιστικής μίσθωσης. σννομω 
λογειτα: για χρονικό διάστημα 5 έως 60 χρόνια, και ισχύει 
μόνο εάν σννταχ-δεί με συμβολαιογραφικό έγγραφο το οποίο 
τρέτει να μεταγραφεί και να γνωστοποιηδει στον Ελληνι
κό Οργανισμέ Τουρισμού.

4. Το μίσ-δωμα συμφωνείται, εφ όσον ο μισδωτής είναι 
μόνιμος κάτοικος αλλοδαπής, σε συνάλλαγμα, το οτοίο εκ
χωρείται υτοχρεωτικά ατό τον εκμισ-δωτή στην Τράπεζα ττ,ς 
Ελλάδος, εντός μηνός ατό την είσπραξή τον.

Με τράξεις τον Διοικητή της Τράτεζα; τη; Ελλάδος 
μτορεί να τροποποιείται η ρύ-δμιση ττ,ς παραγράφου αντης.

Άρδρο 2.

1. Οι καδολικοί και ειδικοί διάδοχο: τον μισδωτή και 
εκμισδωτή υτεισέρχονται ατα δικαιώματα και τις ντυχρ ιώ
σεις του δικαιοταρόχον τους οι οτοίοι απορρέουν ατο την 
συμόαση.

1. Ο μισδωτής μτορεί να ταρχ/ωρήσε: τη χρήση τον κα
ταλύματος τον μίσδωσε σύμφωνα μι το άρδρο 1 του 'ίαον 
αυτού, για μία ή περισσότερες χρήσεις, σε τρίτα τροσωτα, 
ειδικά εξουσιοδοτημένα απ’ αυτόν.

3. Αξιώσεις των καδολικών και ειδικών διαδόχων του 
εκμισδωτή του αφορούν σε προκαταβολές μισθωμάτων του 
εισπράχθησχ; ατ' αυτόν, κχδώς και αξιώσει; για κατασχέ
σει; μισδωμάτων -του έγιναν ατό του; δανειστές του. δεν 
μτορούν να προ&ληδούν ούτε κατ' ένσταση, κατά του μισδω- 
τή, των καδολικών και ειδικών διαδόχων του.

Άρδρο 3.

Γτοδήκες. τροσσημειώσεις, αναγκαστικές και συντηρητι
κές κατασχέσεις, του έχουν γραφεί ετί ακινήτων τα οτοία 
εκμισδώνοντα: κατά το άρδρο 1 του νόμου αυτού, τρος ε
ξασφάλιση ατβιτήσεων του Δημοσίου. Ν.11.Δ.Δ.. Δήαων 
και Κοινοτήτων. Οργανισμών Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Τρα- 
τεζών η άλλων δανειοδοτικών Οργανισμών, αίρονται υτο
χρεωτικά εφ’ όσον ελληνική ή ξένη Τράτεζα. τη; έγκριση; 
των ταρσττάνω δανειστών, χορηγήσει εγγυητική ετιστολή 
με την οτοία δα καλύπτεται το σύνολο τη; απαίτηση;.

_Ά:δρο 4.
1. Με ατοφάσει; του Ττουργού Εδνικής Οικονομίας, του 

δημοσιεύονται στην Εφημερίδα τη; Κυόερνήτεω;. α) ρ>δ- 
μίζοντα: τα -δέμοττα ετοττεια; και ε/^εγχου των ακινήτων

Ι-ανι- 
"01?

και των ·ταρεχομένω>> υπηρεσιών ατό τον Ε/.ληνικό Οργ. 
σμέ Τουρεσμού. ί) κα-δορίζοντα: ο: όρο: και ο: προϋποδέσ
ολικής ή μερΓχής ϋΓτγωγής των ε
ριοχέ; της: T^r3>· Βιατάξεις τι
ρίζοντα: ο:: υΓπχρεωτ:7.ο! όρο: roj -,
ίαση τη; 5νοαερ:^Γχής μίτ^ωττ;
*δ· χυναφε; ζήτηαα. που αναφέρετα: στη λειτουργία και 
γάνωση των ακινήτων τσυ αιαδώνοντα: σύ<μοωνα με 
διατάξει; του όσου αυ"ού.

2. Η υπαγωγή των ενδιαφερομένων στις διατάξει; 
νόυου αυτού, εφ’ όσον τληρεύν τι; προΰπο-δόσει; που -δα 
•δοριστουν μ: τι; ατοοάσει; ση; τσοηγούμενη; πσ'εαγρά 
γίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Ελλην 
Οργα-νιχμού Τουριχμού.

Άρδρο δ.

1.0: διατάξει; του Αστικού Κώδικα που αναφέροντα: 
μισδωση τράγματος εφαγκόζ^τα·; ανάλχ-α προκειμένου
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