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Προς τη Βουλή των Ελ'

■ "•'θώσειο κατοικιών ρυθμίζονται με τις διατάζεις του ν.
- .·_ όπως τοοποποιήθηκαν με το άρθρο 22 του ν. 1810/1988

..... ν. 1875/1990.
,ιατάξεις αυτές, όπως ρητά ορίζεται στο άρθρο 1 του ν. 

'375.Ί9Γ ), ισχύουν μέχρι 31-8-1990.
απο την ημερομηνία αυτήν και μετά υπάρχει κίνδυνος να δη- 

,ιουογηοουν προβλήματα στην «αγορά» της ενοικιαζόμενης κα
τοικίας. που θα αφορούν τις αυξήσεις των μισθωμάτων και τις 
καταγγελίες των υπαοχουσών μισθώσεων (εξώσεις).

Η ποοτεινόμενη ρύθμιση, η οποία είναι προσωρινής ισχύος, ε- 
. τάσσεται στην αοχή της παρέμβασης της νομοθετικής εξουσίας 
ic τη διατήρηση της ομαλότητας στις συναλλαγές των μισθω- 

•άτων κατοικιών, χωρίς να θιγούν οι διατάζεις του Συντάγματος 
πεοί ποοσταοιαο της ιδιοκτησίας».

Με τσ νομοσχέδιο αυτό επιδιώκεται η εξομάλυνση της «αγοράς» 
ης ενοικιαζόμενης κατοικίας και η προστασία όλων των μερών, 
νοικιαστών και ιδιοκτητών, από οποιαδήποτε καταχρηστική συ- 
ιπεοίΦορά, όσον αφορά τις μισθωτικές τους σχέσεις. 

h εξομάλυνση αυτή δεν μπορεί να επέλθει, εάν δεν στηρίζεται 
—, ■ αρχή της ελευθερίας των συμβάσεων. Τούτο επιχειρείται στο 
- -λν νομοσχέδιο με την αποσύνδεση ορισμένων κατηγοριών μι- 

τθωσεων από τις προστατευτικές διατάξεις και τη διαμόρφωση 
ων μισθώσεων αυτών με ελεύθερη διαπραγμάτευση των συμβαλ- 
όμενων μερών.
Ειδικότερα προβλέπονται τα εξής:
Με το άρθρο 1 παρατείνεται η ισχύς των διατάξεων του ν. 

703/1987, όπως ισχύει σήμερα, μέχρι 30-6-1991, με επιφύλαξη των 
ιατάξεων του άρθρου 3 του παρόντος νόμου, οι οποίες αναφέ- 
ονται στις κατηγορίες ακινήτων που οι συμβάσεις μισθώσεως δια- 
ορφώνονται ελεύθερα από τους συμβαλλόμενους.
Με το άρθρο 2 παράγραφος 1 παρατείνονται μέχρι 30-6-1991 

λες οι μισθώσεις αορίστου χρόνου, καθώς και οι μισθώσεις ορι- 
αένου χρόνου, που λήγουν μέχρι την ημερομηνία αυτή.
Με την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου τα μισθώματα κατοικιών, 

τυ οι συμβάσεις μισθώσεως έχουν λήξει ή είναι αορίστου χρό- 
υ ή καθίστανται αορίστου χρόνου μετά την 31-8-1990, παραμέ- 

juv μέχρι 30-61991 στο ύψος που διαμορφώθηκαν κατά τις 
ατάξειςτου ν. 1875/1990 με συντελεστές και τιμή εκκίνησης για 
ν προσδιοοισμό της φορολογητέας αξίας των ακινήτων, που ί- 
υαν κατά την έναρξη ισχύος του ν. 1875/1990.
_ια τα μισθώμοτα κατοικιών, των οποίων οι συμβάσεις μισθώ- 
ως θα συνάπτονται από την ΐη Σεπτεμβρίου 1990 κοι εφεξής, 
ουν εφαρμογή οι διατάξειο του άρθρου 7 του ν. 1703/1987, με 
'.τελεστή απόδοσης 7%.
Με το άοθοο 3 επιχειοείται, μετά από πολλά χρόνια, η ομαλο- 
ιηση της «αγοοάς» της κατοικίας και τίθενται οι βάσεις για μια 
αδιακή αντιμετώπιση των αρρυθμιών που κυριαρχούν σήμερα, 
τελικό στόχο τη λειτουργία του νόμου της προσφοράς ijai ζή
σης και στον τομέα αυτόν. Η εξομάλυνση της «αγοράς» της ε- 
κιαζόμενης κατοικίας μπορεί να επέλθει μόνο με την ελεύθερη 
“οαγμάτευση των μισθωτικών όρων μεταξύ των συμβαλλόμε- 

»■ μερών και κυρίως, του καθορισμού του μισθώματος.
Οι κστηγοοίεσ ακινήτων, που χρησιμοποιούνται για κύρια κα
κία και τις οποίες προτείνουμε με το νομοσχέδιο αυτό να εξαι- 
ΐούν των προστατευτικών διατάξεων, είναι οι εξής:
:) Οι νεόδμητες κατοικίες που μισθώνονται για πρώτη φορά, 
ατάργπση της μισθωτικής δεσμεύσεως των ακινήτων αυτών 
αρρύνει την παραγωγή και διάθεση νέων κατοικιών προς ό- 
ος όλων των ενδιαφερομένων.
) Οι κατοικίες που έχουν εμβαδόν 140 M2 και άνω ή αντικει- 
ικής αξίας άνω τω>· - 300.000 δρχ., εξαιρουμένων των κατοι

■ΠΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ κιών που ήδη είναι μισθωμένες σε πολύτεκνους. Παρ όλες τις 
επιφυλάξεις που είναι δυνατό vq διατυπωθούν, ως προς το προ- 
τεινόμενο μέγεθος, είναι δύσκολο ν 'αμφισβητηθεί το γεγονός ό
τι τα ακίνητα που υπερβαίνουν τα 140 ή αντικειμενικής αξίας 
άνω των 25.000.000 δρχ. δεν ανήκουν στη κατηγορία των ακινή
των που απευθύνονται σε πλούσιους μισθωτές. Με την έννοια αυ
τήν, η εξαίρεσή τους επιβεβαιώνει την αρχή, κατά την οποία η 
λόγω ειδικών συνθηκών υφιστάμενη προστασία μισθωμάτων εί
ναι δυνατό να δικαιολογηθεί μόνο εφ' όσον κατοχυρώνει ένα λο
γικό όριο οικιστικής καλύψεως.

γ) Οι κατοικίες που έχουν χαρακτηρισθεί ως διατηρητέες. Εί
ναι γνωστή και οπωσδήποτε καταδικαστέα η κατάσταση στην ο
ποία έχουν περιέλθει ακίνητα που έχουν χαρακτηρισθεί ως 
διατηρητέα λόγω της αρχιτεκτονικής μορφής τους ή για λόγους 
που αναφέρονται στην ιστορία και την παράδοση της χώρας μας, 
λόγω της αναγκαστικής αδιαφορίας των ιδιοκτητών για τη συντή
ρησή τους. Η εξαίρεση τους από τις διατάξεις της μισθωτικής προ
στασίας των ακινήτων θα οδηγήσει ασφαλώς στην ισχυροποίηση 
και πραγματοποίηση των προθέσεων της Πολιτείας.

δ) Οι κατοικίες που θα αγορασθούν από ομογενείς με συνάλ
λαγμα, του οποίου η εισαγωγή θα γίνει απ οδεδειγμένα μετά την 
ισχύ του νόμου αυτού. Η εξαίρεση αυτή αποβλέπει στο να ενθαρ
ρύνει τους ομογενείς να τοποθετήσουν, όσοι το επιθυμούν, κεφά
λαια και οικονομίες τους σε ακίνητα, χωρίς τον κίνδυνο 
ν'απωλέοουν στη συνέχεια την απόδοση των χρημάτων τους, ε
πιτυγχάνοντας εισροή συναλλάγματος που τόσο έχει ανάγκη η 
Χώρα μας.

ε) Οι κατοικίες που ο μισθωτής ή σύζυγός του έχει άλλη ιδιό
κτητη κατοικία στην (δια πόλη ή προάστιά της που να καλύπτει 
τις οικογενειακές ή ατομικές ανάγκες στέγασής του, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του ν. 1591/1986, οι οποίες καθορίζουν το ελάχιστο 
εμβαδόν κατοικίας για κάθε άτομο. Το μέτρο αυτό δεν έχει σχέ
ση με τις ισχύουσες διατάξεις περί ιδιοκατοικήοεως, αλλά δεν κρί- 
νεται δίκαιο, μισθωτής ή σύζυγός του που έχει ιδιόκτητη κατοικία 
στην ίδια πόλη ή προάστιό της, η οποία καλύπτει τις στεγαστικές 
του ανάγκες, να την εκμισθώνει με ελεύθερο μίσθωμα, αποκτώ
ντας μεγαλύτερο εισόδημα από το μίσθωμα που καταβάλλει, εφ' 
όσον εμπίπτει σε μία από τις α' έως δ' εξαιρέσεις.

Με το άρθρο 4 ορίζεται ότι δικαστική απόφαση που διατάσσει 
την απόδοση του μισθίου μπορεί να παρέχει προθεσμία για την 
εκτέλεσή της μέχρι τριών μηνών, εφ' όσον, κατά την κρίση του 
δικαστηρίου, συντρέχουν ειδικοί λόγοι. Σε κάθε περίπτωση όμως 
δεν μπορεί να εκτελεσθεί η δικαστική αυτή απόφαση πριν παρέλ- 
θουν τριάντα ημέρες από την επίδοση της επιταγής.

Αθήνα. 8 Αυγούστου 1990 
Ο Υπουργός Εμπορίου 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΞΑΡΧΑΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Το άρθρο 1 και οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του άρθρου 2 του ν. 
1875/1990 (ΟΕΚ 21/21-2-90) «Τροποποίηση του ν. 1708Ί987 «Ρύθ
μιση μισθώσεων κατοικιών» και άλλες διατάξεις» και η παρ. 2 του 
άρθρου 9 του Ν. 1703/1987 (ΟΕΚ 78 Α/87), έχουν ως εξής:

'Αρθρο 1

«Παρατείνεται η ισχύς του ν. 1703/1987 (ΟΕΚ 78/87) «Ρύθμιση 
μισθώσεως κατοικιών», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του 
ν. 1810/1988, μέχρι 31-61990».

Άρθρο 2
«Παράταση μισθώσεων και αύξηση μισθωμάτων

1. Οι μισθώσεις ακινήτων που χρησιμοποιούνται κατά τη μισθω
τική σύμβαση για κύρια κατοικία και οι οποίες την 1-2-1990 έχουν



2

λήξει ή είναι αορίστου χρόνου, καθώς και εκμισθώσεις ορισμέ
νου χρόνου, που λήγουν μετά την 1 -2-1990,-παρατεί νονται μέχρι 
3V-8-1990.

2. α) Στις μισθώσεις που παρατείνονται, σύμφωνα με την προη
γούμενη παράγραφο, εφ όσον το μίσθιο βρίσκεται σεπεριοχήπου 
ο προσδιορισμός του μισθώματος γίνεται κατά την παρ 1 του άρ
θρου 7 του Ν.1703/1987, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο.22 του 
ν. 1810/1988. ο μισθωτής υποχρεούται από ιης Φεβρουάριου 1990 
να καταβάλλει το κατα την 31-1-1990 νόμιμα καταβαλλόμενο μη
νιαίο μίσθωμα, προσαυξανόμενο κατά 15%.

β) Σε περίπτωση, που κατά την 1-2-1990. το.μίσθωμα που προ
κύπτει, μετά την κατά το προηγούμενο εδάφιο της παραγράφου 
αυτής αύξηση, είναι μικρότερο από εκείνο που προκύπτει από το 
άρθρο 7, παρ. 1 του ν. 1703/1987, όπως τροποποιήθηκε με το άρ
θρο 22 του ν. 1810/1988, τότε ο εκμισθωτής δικαιούται να απαιτή
σει από 1-2-1990 αύξηση του μισθώματος μέχρι να συμπληρωθεί 
το ποσό αυτό.

γ) Εάν η κατά το προηγούμενο εδάφιο της παραγράφου αυτής 
προκύπτουσα διαφορά μισθώματος υπερβαίνει το ποσό των πέ
ντε χιλιάδων (5.000)δρχ., αυτή καταβάλλεται τμηματικά σε δύο δέ
σεις, ως εξής: από την 1.2.1990 μέχρι και την 31.5.1990 ο μισθωτής 
καταβάλλεΐ-5.000 δρχ. μηνιαίως, την δε 1.6.1990 καταβάλλεται το 
σύνολο της αυξήσεως

δ) Για τις μισθώσεις που ο χρόνος λήξης τους επέρχεται μετά 
την 1-2-1990, το κατά το εδάφιο α' της παραγράφου αυτής καθο
ριζόμενο μίσθωμα καταβάλλεται μετά τη λήξη τους.

ε) Στις μισθώσεις, που το μίσθιο βρίσκεται σε περιοχές που δεν 
έχει επεκταθεί η εφαρμογή του άρθρου 11 του ν. 1249/1982, όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 14 του ν. 1473/1984, το νόμιμα κατα
βαλλόμενο κατά την 31-1-1990 μηνιαίο μίσθωμα προσαυξάνεται κα
τά 15%, για μεν τις μισθώσεις που έχουν λήξει ή είναι.αορίστου 
χρόνου, από 1-2-1990, για δε τις μισθώσεις που ο χρόνος λήξης 
τους επέρχεται μετά την 1-2-1990, από τη λήξη τους.

2.Χπς μισθώσεις, που θα συνάπτονται από 1.2.1990 και εφεξής, 
το μίσθωμα διαμορφώνεται, σύμφωνα.με την παράγραφο 1 του 
άρθρου 7 του ν. 1703/1987, με συντελεστή απόδοσης 7%.»

Άρθρο 9

«2. Δικαστική απόφαση, που διατόσσει απόδοση μισθίου το ο
ποίο χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία, δεν.μπορεί να εκτελεσθεί 
πριν παρέλθουν είκοσι ημέρες από την επίδοση της επιταγής».

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Τροποποίηση του ν. 1703/1987 "Ρύθμιση μισθώσεων 
κατοικιών» και άλλες διατάξεις

Άρθρο 1

Παρατεινεται η ισχύς του ν. 1703/1987 (ΟΕΚ7.8Α787) -Ρύθμιση 
μισθώσεων κατοικιών», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του 
ν. 1810/1989 και το ν. 1875/1990, μέχρι 30-6-91. με την επιφύλαξη 
των ρυθμίσεων του έιρθοου 3 του νόμου αυτού.

Άρθρο 2
Παρσταση μισθώσεων

1. Οι μισθώσεις ακινήτων που χρησιμοποιούνται κατά τη μισθω- 
τικηισύμβαση για κύριο κατοικία και οι οποίες κατά την έναρξη 
ισχύος του νόμου αυτού έχουν λήξε: ή είναιαορίστου χρονου, κα
θώς και οι μισθώσεις ορισμένου χρόνου που λήγουν μετά την 
31-8-1990, παρατεινονται μέχρι 30-6-199'..

2. Ταμισθώματα των μισθώσεων της ανωτέρω παραγράφου πα
ραμένουν μέχρι 30-0-1991 στα ύφος που διαμορφώθηκαν κατά τις 
διατάξεις του ν. 1875/1990 με συντελεστές και τιμή εκκίνησης για

τον-προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των ακινήτων, no 
σχααν κατά την ιέναρξη ισχύος του ν. 1875/1990.

3_Στις μισθώσεις που θα.συνάπτονται από 1-9-1990 και εφεό 
το μίσθωμα διαμορφώνεται, σύμφωνα με την παράγραφε 1 - 
άρθρου 7 του ν. 1703/1987, με συντελεστή απόδοσης 7%, μ» - 
επιφύλαξη των διατάξεων του μιρθρου 3 του παρόντος νόμο

-Αρθρα.3
Εξαιρέσεις μισθώσεων .ακινήτων

Εξαιρούνται των διατάξεων των.άρθρων 1 και.2 του νόμου ε 
τού οι κατωτέρω κατηγορίες ακινήτων-και το μίσθωμα,· καθωε - 
η διάρκεια της μίσθωσης, διαμορφώνεται ελεύθερα από 1-9-if 
στις μισθώσεις για κύρια κατοικία:

α) Νεόδμητες κατοικίες πρώτης μίσθωσης.
β) Κατοικίες εμβαδού 140 τετραγωνικών μέτρων καιάνω η 

ντικειμενικής αξίας άνω των 25.000.000 δρχ., εξαιρουμένων 
ήδη.μισθωμένων σε πολυτέκνομς.

γ) Κατοικίες που έχουν .χαρακτηρισθεί ως διατηρητέες.
δ) Κατοικίες που.θα_αγορασθούν από ομογενείς με ουνάλΛο 

μα, του οποίου η .εισαγωγή έγινε αποδεδειγμένα μετά την ιο ■ 
του νόμου αυτού.

ε) Κατοικίεςτιου ο μισθωτής ή ο σύζυγος_αυτού έχει ιδιοκτη: 
κατοικία στην ίδια πόλη ηπροάστιο αυτής που καλύπτειτις οικι 
γενειακές ή ατομικές ανύγκες στέγασής του, κατά τις.διατάξε: 
του ν. 1591/1986 και εμπίπτει στις παραπάνω υπό στοιχεία α ευ 
δ’ εξαιρέσεις αυτού.του άρθρου.

■Άρθρο 4
. Δικοναμικές διατάξεις

Η παράγραφος 2 του άρθρου 9 του ν. 1703/1987 αντικαθίστς 
ται ως εξής:

«2. Δικαστική απόφαση που διατόσσει απόδοση μισθίου το c 
ποίο χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία, μπορεί να παρέχει npc 
θεσμία μέχρι τρειςμήν,ες γιατην εκτέλεσή της, εφ' όσον κατό ττν. 
κρίση του δικαστηρίου συντρέχουν ειδικοί λόγοι.,Σε κάθε περί 
πτωση,δεν μπορεί να εκτελεσθεί η απόφαση που διατόσσει one 
δόση .μισθίου πριν παρέλθουν τριάκοντα ημέρες από την επίδοατ 
της επιταγής».

Άρθρο £

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει την ΙηΣεπτεμβρίου 1990.

Αθήνα 8 Αυγούστου 1930 
Ο Υπουργός Εμπορίου

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΞΑΡΧΑΣ

Αριθμ. 137/3/1990

ΕΚΘΕΣΗ

Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75. παρ. 1 του Συντάγματος)

στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εμπορίου «7ροποποίηση του 
ν. Τ7Ό3/1987 "Ρύθμιση μισθώτσεων κατοικιών και άλλες διατάξεις*

Με τις διατάξεις.του πιο πάνω νομοσχεδίου πραβλέπονται τε 
εξής:

1. Η ισχύς του ν. 1703/1987 -Ρύθμιση μισθώσεων κατοικιών», ό
πως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του ν. 1810/1988 και το ν. 

■1875/1990. που ρυθμίζει τις μισθώσεις των κατοικιών, παρατείνε- 
ται μέχρι 30.5.1991. (Σύμφωνα με τις ισχυουσες διατάξεις οι μισθώ-


