
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στο σχέδιο νόμου «σερ; κυρώσεως της αχό 2-7 louvuicu 1985
Πράξης Νομοθετικού χεριεχομέινου «χαράταση των μισθώ
σεων κατοΊκιών xrai χχλοΜστευρη ορ-χμ-ένων διαδικασιών
για την ανο-νέωση μ/ισθώσεων κχτοιχ·ώ\η.

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Το μέτρο σου έλαβε. η Κυβέδνηση, με την οκό κύρωση Πρά
ξη Νομοθετικού Περιεχομένου, με το οκοίο χαρατ-είνοντα- ο: 
μισθώσεις κατοικιών χαι αχλουστεύοντχ: ορισμένος διαδικα- 

για την ανανέωση των μισθώσεων κατοικιών, εντάσσεται 
στην αρχή της χχρέμβαπης της νομοθετικής εξουσίας για να 
εξασφαλίζεται η ομαλότητά της χρ-οσφοράς και της ζήτησης 
των χρος ενοιχίαση κατοικιών. Εχειδή αχρόόλετταγ χβτά -.ον 
χρόνο xou ψηφίστηκε. ο Ν. 1467/84, η λήςη των μισθώσεων 
κατοικιών στις 30 Ιουνίου 198ο, δηλαδή Αίγες εβδομάι-ες με
τά τ!ς εκλογές (2.6.85), σήμα-.νε ότι χολλοί μισθωτές βρέ
θηκαν στην χ/άγχη >3 αναζητούν νέα κατοικία σε χρονική χε- 
ρίοδο -χου αυτό αχοδείχθηχε εξαιρετχά δυσχερές, δηλαδή κ> 
ρίως στη/ χρ ©εκλογική χερίοδο.

Η χολιτιχή ευθύνη χαρέχει τη δυνατότητα στη/ Κυβέρνηση, 
να σχιλαμβάνετα: των -δεμάτων του αφορούν τη χρήση στέγης 
για κατοικία, η οχοία αχστελε-ί αναντίρρητα χρσθό χρώσης 
ανάγχης.

Ανεξάρτητα όμως οστό; τα χαραχάνω, θεωρούμε βέβαιο ότ'.
. το λαμΑανόμενο μέτρο είναι το μόνο του ήταν δυνατόν με τις 
χαρούσες συνθήκες να θεσχισθεί, χωρίς να θίξει τις'σερί 

.ιδιοκτησίας διατάξεις του Συντάγματος, καθ' όσονο: διττά- " 
ξεις της υχό κύρωση Πράξης Νομοθετικού άεριεχΟμενοο 
έχουν χεριεχόμενο καθαρά κοινωνικού χαρακτήρα και δίκαιο-' 
λογοόνται σκοό την εξαιρετικά δυσχερή χρονική σερίοδο Ιος η 
χροεκλογική. .

τ. Ειδιχώτερα, οκό της χυραυμόνης με το χρώτο άρθρο του 
Νομοσχεδίου -.Πράξης Νομοθετικού τεριεχομένσυ. χροβλέχον- 
‘tcrt τα ακόλουθα: ...' ._ .. . — .

Άρθρο 11

Με το άρθρο αυτό αντικαθίστοΝταί οι διατάξεις της χει
ρογράφου 2 του άρθρου 3 του Ν. 1467/84. σου -αναφέρονται 
στους όρους σου αρέσει να αναγράφονται στο μισθωτήριο έγ
γραφο για νβ έχει αυτό αχοδεεκτική δύναμη οχέρ του εκμισθω- 
τή, ότσως το μίσθωμα σε δραχμές, τη διεύθυνση της χατοιχίας 
του εκμισθωτή, δήλωση του εχμισδωτή για το υάο-ς '-ου θεμι
τού μισθώματος χλχ. ... -.

Οι χασαχάνω όροι συντελούν, στον ατοτελεσματιχότερο έλεγ
χο των μισθωμάτων χαι στην χρόληψη κατοστρατηγήτεων 
τον Νόμου 1467/84.

Άρθρο 2.

Με το άρθρο χυτό οι μισθώσεις χοτοινών των οχοίων η 
διάρκεια του σομφωνημένου χρόνου είχε λήξει χαι χαρατάθη- 
χαν μέχρι 30.6.85 μ* την χοςκτγρ. 1 -του άρθρου 9 του Ν. 
1467/84 καθώς χαι οι μεσθώσενς χου λύονται έως της 31 
Ιανουάριου 1986. λέγω χχρόδου του συμοωνημένου χρόνου ή 
λόγω χαταγγελίας τής σύμβασης ως αορίστου χρόνου, χαρα- 
τείνοντα: έως τη/· τμερομηνία αυτή (31.1.1986), εο’ όσον το 
μίσθιο εξακολουθεί να χρησιμοποιείται ως κατοικία.

Εσίσης η εχτέλ-εση δικαστικών αποφάσεων, σου διατάσσουν 
αχό δόση του μισθίου γτα τους χαρ αχόν ω λόγους, αναστέλλεται 
έως τις 31 Ιανουάριου 1986, εχτός αν οι αποφάσεις χυτές 
έχουν ήδη καταστεί αμετάχλητες.

'Αρθρο 3.

Με το άρθρο χυτό χαταργούνται οι διατάξε’ς των άρθρων 
6 χαι 7 του Ν. 1467/84 σου αναφέρονται στο μηχανισμό χρό- 
τασης χαι ασοδοχής ή άρνησης της χαράτασης των μισθώ
σεων χχθώς χαι στη στέρηση του ϊιχαιώμιτος του ευιμισθωτή,

- to ορνηθεί την χαράταση της μισθωτηρίας σύμβασης όταν 
δεν έχει ακολουθήσει τις διατάξεις του Ν. 1467/84.

Αθήνα, 6 Αυγουστοσ 1985 
Οε Τχουργοί

Arxorοσύνης Εμ-σοσίου
Γ. Α. ΜΑΓΚΑΚΉΣ- ΝΙΚΟΣ ΑΗΡ IT ΙΛΗΣ

Τροσοσσιούμενες χαι χαταργούμενες διατάξεις.

Ρύθμιση θεμάτων μισθώσεων χατοιχιών Ν. 1467 ΦΕΚ 
109/1.8.84.

'Αρθρο 3.
Οι χαρ. 1 χαι 2 του άρθρου 5 του Ν. 1236/1982 αντι

καθίστανται ως εξής:

u.1. Η μίσθωση ακινήτου για κατοικία έχει διάρκεια δύο 
ετών, και αν ακόμη έχει συμοωνηθεί για βραχύτερο χρονικυ 
διάστημα ή για αόριστο χρόνο. Συμφωνία για σαραταοη το- 
χρονου της μίσθωσης ισχύει τουλάχιστον για ένα έτος, έστω 
και αν συμφωνηθεί για βραχύτερο χρονικό διάστημα ή για 
αόριστό χρόνο. Σε μισθώσεις σου η διάρκειά τους συμοωνήθη- ' 
χε μικρότερη της διετίας, ο μισθωτής δικαιούται να καταγ
γείλει τη μίσθωση κατά τον χυμρωνημένο χρόνο της λήξης 
της.

Ο εκμισθωτής δεν μσορεί να εγείρει αγωγή εξώσεως μ: 
βάση τη λύτη της μίσθωσης, λόγω καταγγελίας του μισθωτή 
κατα το σροηγούμενο εδάφιο, αν δεν σροσκομίσει έγγραφο 5έ- 
ό^ης χρονολογίας με τό zipιεχίμενο της καταγγελίας'.

σ . 2. Το έγγραφο της μισθωτικής χύμβασης σρέσει να ανα- 
: Τ?άφε:': α) τό μίσθωμά σε δραχμές, δ) τη διεύθυνση της κα

τοικίας του εκμισθωτή, γ/ τόν κύριο ή τον νόμέά του μίσθιο-,
- το ονοματεχώνυυμό και τη δ-ιεύθ-χ/ση' τής κατοικίας του Χαι ’ 

ο) αν το μίσθιο δεν εκμισθώνεται γ'ια σρώτη φορά ως χατε:· * 
χία, το χρωτο θεμιτέ μίσθωμα σου είχε χαταβληθε! γι’ αυ- ' 
το, καθώς και το θεμιτό μίσθωμα του τελευταίου μήνα της 
σροηγούμενης μίσθωσης». ' -V '

• :Άρθρο'6.-.

ί. Αν ο μισθωτής εκιθυμει τη/ χαράτοιση του χρό/θυ της 
μίσθωσης, το δηλώνει με έγγραφο βέβαιης χρονολογίας χσος . 
τον εκμισθωτή τουλάχιστον τέσσερις μήνες σριν λήξει η 
μίσθωση. Ο εκμισθωτής υσοχρεούτα: να δηλώσει, με έγγραφο 
βέβαιης χρονολογίας μέσα σε χροθεσμία τριχ/τα (30) ημεριό- 
χσό τη ληφη της σαραχάνω ίτρ.ωσης του μισθωτή, αν ασοδε 
χεται ή αρνείται την σαράταση της μίσθωσης. Αν ο μισθωτής 
δεν ασευθύνει εμχρόθεσμα τη/ χαρασάνω, δήλωση ή ο εκμι
σθωτής ασαντήσε: .αρνητικά, η μίχθωση ?εν σρχτε:νετ2ΐ. Αν 
ο εκμι-·θω .η, -*'/ α..α/τσ,σ-ι μεσροθεσμα. η μίσθωση χαρατει- 
νετα: για ένα έτος. Η ασοδοχή ασό τον εκμισθωτή της δήλω- ' 
σης του μισθωτή για χαράταση της μίσθωσης χαρατείνε; 
τη διάρκεια της μίσθωσης χατά τη συμφωνία των συμβαλλό
μενων, αλλά όχι για διάστημα μικρότερο του ενός έτους.

2. Νέα χαράταση της μίσθωσης είναι δυνατή μόνο σύα 
φωνα με τις διατάξεις χυτού του άρθρου.

3. Οι συμβαλλόμενοι μχορούν οχοτεδήχοτε να λύσουν τη
μίσθωση με νεώτερη συμφωνία τους χου χρέχει να αχοδειχνυ- ,' 
εται με έγγραφο βέβαιης χρονολογίας. _ ... .

4. Ο: χαράγραφο: 1 και 2 του άρθρου αυτού χρέχει νσ. .
αναγράφονται ολόκληρες στο έγγραφο της μισθωτικής σύμ
βασης ως ιδιαίτερος όρος, χου αρχίζει με τις λέξεις σΚατα 
τον ισχύοντα νόμο...». -

Άρθρο 7.

Αν δεν αναγραφούν στο μισθωτήριο τα στοιχεία του άρθρου
3. χαρ. 2 του νόμου αυτού ή δεν αναγραφούν ακριβή στοιχεία 
εκ μέρους του εκμισθωτή ή οεν τηρηθούν οι διατάξεις των χα
ρ αγράφων 3 χαι 4 του άρθρου 6 του νόμου χυτού ή χροεισχρά- 
χθούν μισθώματα για χερισσότερους αχό τον χρώτο μήνες τη-ς 
μίσθωση-ς χαθώς xat να χαραβιχσθούν οι διατάξεις χερί του 
χχτά τον νόμο θεμιτού μισθώματος, ο εκμισθωτής δεν δικαι
ούται να οιρνηθεί την χαράταση της μίσθωσης σύμφωνα με 
το άρθρο θ αυτού του νόμου. ... .


