
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Στο σχέδιο νόμου «για τή ρύθμιση των μισθώσεων τών κατα

στημάτων διάθεση; όπωροκηπευτικών προϊό/των των Κεν
τρικών'Λαχαναγορών ’Αθηνών καί Θεσσαλονίκης».

Ιΐρός τη Βουλή των Ίίλλήνων

Όπως είναι γνωστό, οί Κεντρικές Λαχαναγορές Αθι,νων 
καί Θεσσαλονίκης οέν είναι κεροοσκοπικοι οργανισμοί. ιυίναι 
Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δίκαιου χαί έχουν προυρισμο την 
όρθή οργανωτή τής χονδρικής εμπορίας τών όπωροκη.τευτι- 
χών. Γι’ αύτό χαί οί μισθώσεις των χατασχημάτων έχουν το 
χαρακτήρα τής χαραχώρητης τής χρήσης άντί συμδολ.κου μι
σθώματος, πού σήμερα δεν χαλόχτει, χαρά την νομοθετημένη 
αντίθετη ύποχρ-έωση, ούτε τό μισό τών λειτουργικών εξόδων 
τών Λαχαναγορών.

Ό σκοπός τού Ν. 813/1978 χαί ή προστατευτική λειτουρ
γία ‘τών διατάξεών του δεν συμόιέάζονται άπόλυεα μέ τον 
σκοπό χαί την λειτουργία τών Κεντρικών Λαχαναγορών. Ή 
εκμετάλλευση δέ τής προνομιακής παραχώρησης τών κατα
στημάτων καί ή επιδίωξη οικονομικών ωφελημάτων σέ έάρος 
τού κοινωνικού συνόλου ϊέν μπορούν νά άφήσουν αδιάφορη τήν 
Πολιτεία. Είναι υποχρέωση όλων ή εξασφάλιση τής ομαλής 
Λειτουργίας τών Κεχτρικών Λαχαναγορών, ή απορρόφηση τής 
παραγωγής χαί ή προστασία τών καταναλωτών.

Για την αντιμετώπιση τών πιο χάνω προβλημάτων χαί τή 
ρύθμιση τών μισθώσεων τών καταστημάτων διάθεσης όπωρο- 
χηπευτικών προϊόντων τών Κεντρικών Λαχαναγορών ’Αθη
νών καί Θεσσαλονίκης προτείνεται αύτό τό σχέδιο νόμου,
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ΚΑΤΑΡΓΟΓΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΖΕΙΣ ‘
α) Περί έχποριχών χαί ετέρων τινώγ κατηγοριών μισθώ

σεων Ν. 813 ΦΕΚ 137A/31.8.7S.

Προστατευόμεναι μισθώσεις.

’ Άρθρον 1.

1. Εις τάς διατάξεις τού παρόντος υπάγονται αί μισθώ- 
σεις ακινήτων, αί όποίαι συνάπτονται:

α) Προς έπιχείρησιν εις τούτα εμπορικών πράξεων ή 
προς άσκησιν επαγγέλματος μ ή ελευθερίου.

β) Προς έγκατάστασιν εκπαιδευτηρίων καί παιδικών στα
θμών έν γένει.

γ) Προς στέγασιν κλινικών καί πόσης φόσεως νοσηλευτκ- 
κών ιδρυμάτων.

δ) Πρός χρησιμοποίησιν αυτών ώς όλως απαραίτητων 6οη- 
ίητ ικών χώρων ετέρων ακινήτων, εις τα όποια ασκούνται αί 
προίλεπόμεναι ύπό τού παρόντος άρθρου δραστηριότητες. Δια>· 
κοπή τής άσκήσεως τών δραστηριοτήτων τούτων μέχρις εξ 
μηνών δεν αίρει την προστασίαν εκ τού παρόντος.

2. ’Επί μικτής χρήσεως διά τήν υπαγωγήν τής μισθώ
σεως εις τάς διατάξεις τού παρόντος λαμδάνεται ύπ’ όθιν ή 
προέχουσα χρήσις τού μισθίου.

Άρθρον 3.

Λεν υπάγονται εις τάς διατάξεις τού παρόντος:

α) Αί μισθώσει; αί όποίαι κατά τήν καλή·/ πιστίν καί τά 
συναλλακτικά ήθη συνάπτονται συνήθως διά χρονικόν διάστη
μα μή ύπερό αίνον τό έτος.

β) Αί μισθώσεις εις τάς όποιας τό μίσθιον χρησιμοποιείται 
ώς οίκοτροφείον, πλήν τών οίκων ευγηρίας.

γ) At μισθώσεις χώρων εντός συνοριακών σταθμών ή πε
ριοχών λιμένων ή αεροδρομίων.

δ) Αί μισθώσεις χώρων εντός δημοσίων, δημοτικών ή κοι
νοτικών κήπων καί άλσών άνηκόντων εις το Λημόσιον, δή
μους ή κοινότητας, αί μισθώσεις χώρων εντός νεκροταφείων, 
ώς και αϊ μισθώσεις ακινήτων εντός άρχαιολογ.κών χώρων.

Άρθρον 4.

Διάρκεια τή; μισθώσεως.

1. Ή μίσθωσις ισχύει δι’ εξ έτη, και άν έχη συναφθή διά 
όραχύτερον ή αόριστον χρόνον, δύναται δε νά λυ-θή διά νεωτέ- 
ρας συμφωνίας, άποδεικνυομένης δι’ εγγράφου όείαίας χρο
νολογίας.

2. Αί διατάξει; τού παρόντος νόμου εφαρμόζονται καί έπί 
μισθώσεων συναφθεισών διά χρόνον μείζονα τών εξ έτών,

3 .Μισθώσεις ακινήτων προς στέγασιν δημοσίων εκπαιδευ
τηρίων έπιτρέπεται νά συναφθούν εις πάσαν περίπτωσιν καί 
διά έραχύτερον χρόνον, έφ’ όσον ταύτα κείνται εις' κωμοπόλείς 
έχούσας πληθυσμόν μέχρι πέντε χιλιάδων κατοίκων.

Πε{>ΐ τροποποιήσεως διατάξεων τού Ν. 813/1978 
«περί έμϊοορΛκήν καί έτέοων τρ>ών κατηγοριών’μισθώσεων»
Ν.. }229/ΦΕ3ί 17 Α/ί 7,2,82. " "";

'*·'·ν ’’· ’ ·Ί'ν-! Τ Αρθρον 1. ‘ν '' 1 -·"'■·
Ή όπό στοιχ. α' κερίπτ. τής παρ. 1 τού άρθρου 1 τού Ν. 

813/1978 αντικαθίσταται ώς ακολούθως:

- ί *α) -Πρός έπιχείρησιν φις τούτα εμπορικώνπράξεων ή 
προς άσκησιν επαγγέλματος ή δραστηριότητας προστατευο- 
μένης ύπό τού παρόντος». , ,·

.. , · Άρθρον 2. ' ’

Ή ύπό στοιχ. δ' περίπτ. τού άρθρου 3 τού Ν. 813/1978 
αντικαθίσταται ώς ακολούθως:

«5) Αί μισθώσεις χώρων εντός δημοσίων, δημοτικών ή 
κοινοτικών κήπων καί άλσών, πλοιτειών και έν γένει κοινο
χρήστων χώρων άνηκόντων εις τό Δημόσιον, Δήμους ή Κοι
νότητας, αί μισθώσεις χώρων έντός νεκροταφείων, αί μισθώ
σεις ακινήτων έντός αρχαιολογικών χώρων, ώς καί αί μι
σθώσεις χώρων έντός κτιρίων στεγαζόντων δημοσίας υπηρε
σίας, έπιφυλασσομένων τών διατάξεων περί παραχωρησεως 
κυλικείων εις αναπήρους, κατά τάς διατάξεις περί προστα
σίας τών αναπήρων καί θυμάτων πολέμου. Ώς αρχαιαλογι- 

■ κοί χώροι νοούνται οί περιφραγμένοι χώροι έντός τών οποίων 
εύρίσκανται εμφανείς αρχαιότητες, ή είσοδος δε τού κοινού 
εις αυτούς επιτρέπεται κατά τον ύπό τής αρχαιολογικής υπη
ρεσίας καθοριζόμενον χρόνον.

Ή προηγουαένη παράγραφος εφαρμόζεται κσά ΐπί τών υφι
σταμένων εις τούτους χώρους μισθώσεων».


