
στο σχέδιο νόμου Τροποποίηση του ν. 1703/1987 “Ρύθ
μιση μισθώσεων κατοικιών"'

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Οι μισθώσεις των κατοικιών ρυθμίζοντα με τις διατάξεις 
του ν. 1703/1987, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 
του ν. 1810/1988, το ν. 1875/1990 και το ν, 1898/1990,

Οι διατάξεις αυτές, όπως ρητά ορίζεται στο άρθρο 1 του 
ν. 1898/1990 ισχύουν μέχρι 30-6-1991.

Οι κατά το παρελθόν κρατικές παρεμβάσεις σε συμφωνίες 
του ιδιωτικού δικαίου, όπως είναι οι συμβάσεις μισθώσεων 
κατοικιών, υπό το ποόσχημα μάλιστα της ασκήσεως κοινω
νικής πολιτικής, απεδειχθησαν αναμφισβήτητα αναποτελε
σματικές, σε καμία δε περίπτωση δεν κατόρθωσαν να λύσουν 
προβλήματα, ουδέ καν προσκαίρως, αφού αντί της σκο- 
πουμένης εξομάλυνσης στην 'αγορά' της ενοικιαζόμενης 
στέγης, επέτυχαν να δημιουργήσουν στρατιές διαμαρτυρό- 
μενων πολιτών, τόσο ιδιοκτητών όσο και ενοικιαστών, και 
να εδραιώσουν ένα απαράδεκτο κατεστημένο στις μισθώσεις 
κατοικιών, η άμεση ανατροπή του οποίου, καίτοι εφικτή 
κάτω υπό καθεστώς λειτουργίας των νόμων της αγοράς, 
εν τούτοις ουχί άνευ συνεπειών βραχυπροθέσμως τουλά
χιστον.

Κάτω απ' αυτές τις συνθήκες η προτεινόμενη ρύθμιση, η 
οποία είναι προσωρινή, αλλά πάντως διετούς διάρκειας, 
σκοπεί το μεν τη διασφάλιση της ομαλότητας στις μισθωτικές 
σχέσεις, το δε στην ενεργοποίηση των αρχών της ελεύθερης 
οικονομίας σε κάποιο αριθμό μισθώσεων, που καταφανώς 
δεν χρειάζονται την παρεμβατική πολιτική.

Η επέκταση των εξαρέσεων που καταγράφονται στο 
άρθρο 3 του σχεδίου αυτού αναμένεται μετά βεβαιότητας 
να συμβάλλει σε μείζονα προσφορά μισθίων και στα εξ 
αυτής της αυξήσεως της προσφοράς ευεργετικά αποτελέ
σματα.

Για τις προτεινόμενες ρυθμίσεις ελήφθησαν υπόψη, τόσο 
το πόρισμα της διυπουργικής επιτροπής η οποίο συγκρο
τήθηκε ύστερα από τη 1247/17-1-1990 απόφαση της Επι
τροπής Τιμών και Εισοδημάτων (Οικουμενική Κυβέρνηση) 
όσο και οι προτάσεις της διακομματικής επιτροπής (Νέας 
Δημοκρατίας και Συνασπισμού της Αριστερός και της Προό
δου) καθώς και οι προτάσεις των «προσώπων των ενδια- 
Φερόμενων μερών (Ιδιοκτητών και Ενοικιαστών).

Το νομοσχέδιο αυτό αποτελεί το συγκερασμό των πα
ραπάνω προτάσεων και επιδιώκει την εξομάλυνση της 'α
γοράς' της ενοικιαζόμενης κατοικίας κατά τρόπο απο
τελεσματικό, με παράλληλη προστασία ομφοτέρων των με
ρών, ενοικιαστών και ιδιοκτητών. Η εξομάλυνση αυτή δε 
μπορεί να επέλθει εάν δεν στηρίζεται στην αρχή της 
ελευθερίας των συμβάσεων.

Ας σημειωθεί όη προς αυτήν ακριβώς την κατεύθυνση 
της εξομάλυνσης πέραν των ρυθμίσεων του νομοσχεδίου 
αυτού κατατείνουν και άλλες αποφάσεις και ενέργειες, όπως 
η 50130/1991 απόφαση του Υπουργού Εργασίας, με την 
οποία τίθεται σε εφαρμογή διαρκές πρόγραμμα χορήγησης 
επιδότησης ενοικίου σε δικαιούχους του Οργανισμού Ερ
γατικής Κατοικίας, αλλά και η έγκριση εντάξεων στο σχέδιο 
πόλης οικοδομικών συνεταιρισμών, που αυτή μόνη υπολο
γίζεται να οδηγήσει στην κατά 400.000 αύξηση των κατοικιών.

Εξάλλου δεν πρέπει να αγνοηθεί και το γεγονός ότι η 
κατά σημαντικότατο ποσοστό αύξηση της οικοδομικής δρα
στηριότητας στην Αττική, μπορεί να αποδοθεί εν πολλοίς 
και στην πολιτική πρακτική της απελευθέρωσης ορισμένων 
κατηγοριών μισθώσεων.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ειδικότερα προβλέπονται τα εξής:
Με το αοθοο 1 παρατείνεται η ισχύς των διατάξεων τα. 

ν. 1703/1987, όπως ισχύει σήμερα, μέχρι 30-6-1993, με 
επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 3 του παρόντος 
νομού, οι οποίες αναφέρονται στις κατηγορίες ακινήτων 
που το μίσθωμα και ο συμβατικός χρόνος μισ6ύ>σεως δια
μορφώνονται ελεύθερα από τους συμβαλλόμενους.

Με το άρθρο 2 παράγραφος 1 παρατείνονται μέχρι 30- 
6-1993 όλες οι μισθώσεις αορίστου χρόνου, καθώς κα α 
μισθώσεις ορισμένου χρόνου που λήγουν μέχρι την ημε
ρομηνία αυτή.

Με την παράγραφο 2 εδάφιο ία) του ίδιου άρθρου αυ
ξάνονται τα μισθώματα των κατοικιών κατά ποσοστό 12% 
υπό την προϋπόθεση ότι αυτά έχουν διαμορφωθεί σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διατάξεις.

Η αύξηση αυτή καταβάλλεται από 1ης Ιουλίου 1991.
Με το εδάφιο (β) τα παραπάνω μισθώματα αυξάνονται 

από 1ης Ιουλίου 1992 κατά ποσοστό 8%.
Με το εδάφιο (γ) προβλέπεται ότι οι μισθώσεις που 

συνάπτονται από 1-7-1991 και εφεξής και δεν εμπίπτουν 
στις εξαιρέσεις του άρθρου 3 του παρόντος νόμου, η κατά 
το εδάφιο (α) της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού αύξηση 
κατά ποσοστό 12% υπολογίζεται στο μίσθωμα το οποίο 
προκύπτει σύμφωνο με την παράγραφο 1 του άρθρου 7 
του ν. 1703/1987 με συντελεστή απόδοσης 5% επί της 
τιμής εκκίνησης που ίσχυε στις 31 Δεκεμβρίου 1990.

Επειδή στα εδάφια (α), (β) και (γ) της παραγράφου αυτής, 
οι ρυθμίσεις αναφέρονται σε μίσθια που βρίσκονται σε 
περιοχές που έχουν επεκταθεί οι διατάξεις του άρθρου 41 
του ν. 1249/1982, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 14 
του ν. 1473/1984 (Προσδιορισμός της αντικειμενικής αξίας 
των ακινήτων), με το εδάφιο (δ) αυτής, αυξάνονται τα 
μισθώματα κατά το ίδιο ποσοστό (12%) από 1-7-1991 και 
(8%) από 1-7-1992 των μισθώσεων των ακινήτων, που 
βρίσκονται σε περιοχές που δεν έχει επεκταθεί ο προσ
διορισμός της αντικειμενικής αξίας των ακινήτων.

Τέλος με το εδάφιο (ε) της παραγράφου αυτής προβλέ- 
πεται ότι η κατά τα εδάφια (α), (β) και (δ) αύξηση του 
μισθώματος για τις μισθώσεις που λήγουν μετά την 1η 
Ιουλίου 1991, η αύξηση καταβάλλεται από τη λήξη τους.

Με το άρθρο 3 διευρύνονται οι κατηγορίες κατοικιών, 
που οι συμβάσεις μισθώσεων διαμορφώνονται από τους 
συμβαλλόμενους με ελεύθερη διαπραγμάτευση. Οι κατηγο
ρίες αυτές είναι οι εξής:

α) Κατοικίες το πρώτον μισθούμενες, νεόδμητες κατοικίες 
που αποκτήθηκαν μέσα στην τελευταία πενταετία προ της 
ισχύος του παρόντος νόυου. Επίσης οι κατοικίες που α
ποδεδειγμένα έχουν παοαμείνε’ κενές τουλάχιστον ένα 
έτος, καθώς κα κατοικίες που αποδεδειγμένα είναι κενές 
εκ γεγονότων οψειλομένων στο μισθωτή.

Η κατάργηση της μισθωτικής δεσμεύσεως των ανωτέρω 
ακινήτων ενθαρρύνει την παραγωγή κα διάθεση νέων κα
τοικιών προς όφελος όλων των ενδιαφερομένων.

β) Οι κατοικίες που έχουν αντικειμενική αξία 30.000.CXX) 
κα άνω εξαιρουυένων των ήδη μισθωμένων σε πολύτεκνους. 
Η ρύθμιση αυτή προβλέπεται ήδη στο ν. 1898/1990.

γ) Οι κατοικίες που αποκτήθηκαν μετά την 1-9-1989 από 
ομογενείς ή 'Ελληνες ναυτικούς ή από τους συζύγους τους 
αποδεδειγμένα με εισαγωγή συναλλάγματος το οποίο α
ντιστοιχεί τουλάχιστον στα 2/3 της αξίας τους. Η ρύθμιση 
αυτή που προβλέπεται ήδη στο ν. 1898/1990 επεκτείνετα 
κα για ακίνητα που αποκτήθηκαν από την 1η Σεπτεμβρίου 
1989 κα εντεύθεν κα σκοπό έχει να ενθαρρύνει ακόμη 
περισσότερο τους ομογενείς να τοποθετήσουν, όσοι το 
επιθυμούν, κεφάλαια κα οικονομίες τους σε ακίνητα χωρίς 
τον κίνδυνο V απωλέσουν στη συνέχεια την απόδοση των 
χρημάτων τους, επιτυγχάνοντας εισροή συναλλάγματος που
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τόσο πολύ έχε» ανάγκη η Χώρα μας.
δ) Οι κατοικίες που έχουν χαροκτηρισθεί ως διατηρητέες. 

Η ρύθμιση αυτή ήδη προβλέπεται στο ν. 1898/1990.
ε) Κατοικίες που ο μισθωτής ή ο σύζυγός του ή τα ανήλικα 

τέκνα τους έχουν ιδιόκτητη κατοικία στην ίδια πόλη ή 
προάστιο αυτής, που καλύπτει τις οικογενειακές ή ατομικές 
ανάγκες στέγασής του κατά τις διατάξεις του άρθρου 14 
παρ. 3 του ν. 1591/1986, όπως έχει αντικατασταθεί από 
την παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 1882/1990.

στ) Οι κατοικίες εμβαδού 120 τετραγωνικών μέτρων και 
άνω, όπως το εμβαδόν ορίζεται στο συμβόλαιο κτήσεως, 
εξαιρουμένων των ήδη μισθωμένων στους πολύτεκνους.

Η ρύθμιση αυτή ήδη προβλέπεται στο ν. 1898/1990 και 
επεκτείνεται ακόμη περισσότερο με στόχο την εξομάλυνση 
της 'αγοράς' της ενοικιαζόμενης κατοικίας έχοντας υπόψη 
την αρχή κατά την οποία η λόγω ειδικών συνθηκών υφι
στάμενη προστασία μισθωμάτων είναι δυνατό να δικαιολο
γηθεί μόνο εφ' όσον κατοχυρώνει ένα λογικό όριο οικιστικής 
καλύψεως.

ζ) Τα ακίνητα που μισθώνονται για επαγγελματική στέγη 
κατά τις διατάξεις του ν. 813/1978 ‘περί εμπορικών και 
ετέρων κατηγοριών μισθώσεων" όπως ισχύει σήμερα, ενώ 
εκ κατασκευής προορίζονται για κατοικία.

Με το άρθρο 4 προβλέπεται όπ αν το δικαίωμα της 
ιδιοκατοίκησης ασκείται υπέρ συζύγου, τέκνου ή γονέα είναι 
απαράδεκτη η συζήτηση της αγωγής, εφ' όσον δεν προ
σκομίζεται έγγραφη δήλωση των προσώπων αυτών, που να 
βεβαιώνει την πρόθεσή τους αυτήν, η οποία μπορεί να γίνει 
και προφορικά κατά τη συζήτηση της αγωγής. Επί πλέον 
το δικαστήριο υποχρεούται να ελέγξει την αληθή πρόθεση 
και τη δυνατότητα των εν λόγω προσώπων για ιδιοκατοίκηση, 
δυνάμενο να διατάξει και την αυτοπρόσωπο ενώπιον του 
εμφάνιση των προσώπων αυτών.

Με το άρθρο 5 προβλέπονται τέσσερις συντελεστές 
παλαιότητας για τον προσδιορισμό του Ανώτατου Επιτρε
πόμενου Μισθώματος (Α.Ε.Μ.) αντί των τριών που ισχύουν 
μέχρι σήμερα ήτοι: μέχρι 5 ετών, (1), από 5-15 ετών (0,9), 
από 15-20 ετών (0,8) και από 20 ετών και άνω (0,7).

Με το άρθρο 6 προβλέπεται όπ η δικαστική απόφαση 
που δια τάσσε απόδοση μισθίου που χρησιμοποιείται για 
κύρια κατοικία, μπορεί να παρέχει προθεσμία μέχρι έξι μήνες 
(αντί 3 μηνών που ίσχυε μέχρι σήμερα) από την έκδοσή 
της για την εκτέλεσή της, εφόσον κατά την κρίση του 
Δικαστηρίου συντρέχουν ειδικοί λόγοι.

Σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να εκτελεσθεί η απόφαση 
που διατάσσει την απόδοση μισθίου πριν παρέλθουν 40 
ημέρες (αντί των 30 ημερών που προεβλέπετο μέχρι σήμερα) 
από την επίδοση της επιταγής.

Επίσης για τις μισθώσεις που υφϊστσνται κατά την έναρξη 
ισχύος του νόμου αυτού, χωρεί καταγγελία υπό του δι- 
καιθυμένου, για ιδιοκατοίκηση και ανοικοδόμηση, εφ' όσον 
παρήλθε ο συμβατικός χρόνος. Οι προθεσμίες αυτές κρί- 
νονται ικανοποιητικές και απαραίτητες για την εξεύρεση 
νέος κατοικίας από τον ενοικιαστή.

Αθήνα, 8 Μαιου 1991 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

Αθαν. Ξαρχάς

ΤΡΟΠΟΠΟίΟΥΚΕ',ΈΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Τα άρθρα 1, 2, 3 και 4 ταυ ν. 1533/1330 (ΨΕΚ 125 AV90) 
"Τροποποίηση του ν. 1703/57 ρύέμιση μισθώσει·' κατοικιών 
και άλλες διατάξεις" και η παράγραφος 2 του άρθρου 3

του εδαφίου β'της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν. 
1703/87 (ΦΕΚ 78/Α/87) "Ρύθμιση μισθώσεων κατοικιών", 
έχουν ως εξής:

Νόμος 1896/90

Άρθρο 1

Παρατείνεται η ισχύς του ν. 1703/1987 (ΦΕΚ 78/Α/87) 
"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 άρθρου 3 
του νόμου αυτού.

Άρθρο 2
Παράταση μισθώσεων

1. Οι μισθώσεις ακινήτων που χρησιμοποιούνται κατά την 
μισθωπκή σύμβαση για κύρια κατοικία και οι οποίες κατά 
την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού έχουν λήξει ή είναι 
αορίστου χρόνου, καθώς και ot μισθώσεις ορισμένου χρόνου 
που λήγουν μετά την 31/8/90, παρατεινονται μέχρι 30/6/91.

2. Τα μισθώματα των μισθώσεων της ανωτέρω παραγράφου 
παραμένουν μέχρι 3Q/6/91 στο ύψος που διαμορφώθηκαν 
κατά τις διατάξεις του ν. 1875/90 με συντελεστές και τιμή 
εκκίνησης για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας 
των ακινήτων, που ίσχυαν κατά την έναρξη ισχύος του ν. 
1875/1990.

3. Στις μισθώσεις που θα συνάπτοντοι από 1/9/1990 και 
εφεξής, το μίσθωμα διαμορφώνεται, σύμφωνα με την παοάγρ. 
1 του άρθρου 7 του ν. 1703/1987, με συντελεστή απόδοσης 
7% επί της τιμής εκκίνησης που ορίζεται στην προηγούμενη 
παράγραφο, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 
3 του παρόντος νόμου.

Άρθρο 3
Εξαιρέσεις μισθώσεων ακινήτων

Εξαιρούνται των διατάξεων των άρθρων 1 και 2 του νόμου 
αυτού οι κατωτέρω κατηγορίες ακινήτων και το μίσθωμα, 
καθώς και η διάρκεια της μίσθωσης, διαμορφώνεται ελεύθερα 
από 1/9/1990 στις μισθώσεις για κύρια κατοικία:

α) Νεόδμητες κατοικίες πρώτης μίσθωσης.
β) Κατοικίες εμβαδού 140 τετραγωνικών μέτρων και άνω, 

όπως το εμβαδόν ορίζεται στο συμβόλαιο κτήσεως ή αντι
κειμενικής αξίας άνω των 30.000.000 δρχ., εξαρουμένων 
των ήδη μισθωμένων σε πολύτεκνους.

γ) Κατοικίες που έχουν χαροκτηρισθεί ως διατηρητέες.
δ) Κατοικίες που θα αποκτηθούν από ομογενείς ή "Ελληνες 

ναυτικούς ή από τους συζύγους τους αποδεδετγμένα με 
εισαγωγή συναλλάγματος το οποίο αντίστοιχε; τουλάχιστον 
στα 2/3 της αξίας τους, μετά την ισχύ του νόμου αυτου.

ε) Κατοικίες που ο μισθωτής ή ο σύζυγος αυτού ή τα 
ανήλικα τέκνα έχουν ιδιόκτητη κατοικία στην ίδιο πόλη ή 
προάστιο αυτής που καλύπτει τις οικογενειακές ή ατομικές 
ανάγκες στέγασής του, κατά τις διατάξεις του άρθρου 14 
παράγρ. 3 του ν. 1591/1986 όπως έχει αντικατασταθεί από 
την παράγρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 1882/1990 και εμπίπτει 
στις παραπάνω υπό στοιχεία ο' έως δ' εξαιρέσεις αυτού 
του άρθρου ή η κατοικία αυτή είναι κενή.

Άρθρο 4
Δικονομικές διατάξεις

Η παράγρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 1703/1987 αντικαθίσταται 
ως εξής:
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*2. Δικαστική απόφαση, που διατάσσει απόδοση μισθίου 
το οποίο χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία, μπορεί να 
παρέχει προθεσμία μέχρι τρεις μήνες από την έκδοσή της 
γιο την εκτέλεσή της, ε® όσον κατά την κρίση του δικα
στηρίου συντρέχουν ειδικά λόγοι. Σε κάθε περίπτωση δεν 
μπορεί να εκτελεσθεί η απόφαση που διατάσσει απόδοση 
μισθίου πριν παρέλθουν τριάκοντα ημέρες από την επίδοση 
της επιταγής."

Νόμος 1703/87

Άρθρο 3
Λύση της μίσθωσης για ιδιοκατοίκηση και ανοικοδόμηση

1..........
2. Αν το δικαίωμα της ιδιοκατοίκησης ασκείται υπέρ συ

ζύγου, τέκνου ή γονέα, είναι απαράδεκτη η συζήτηση της 
αγωγής, εφόσον δεν προσκομίζεται έγγραφη δήλωση των 
προσώπων αυτών που να βεβαιώνει την πρόθεσή τους αυτή. 
Η δήλωση μπορεί να γίνει και προφορικά στο δικαστήριο 
κατά τη συζήτηση της αγωγής.

Άρθρο 7
Ανώτατο επιτρεπόμενο μίσθωμα

1. α).....
β) Ο συντελεστής παλαιότητας ορίζεται γα μίσθια μέχρι 

5 ετών (1), από 5-15 ετών (0,9) και από 15 ετών και άνω 
(0,8). Η παλαιότητα αρχίζει να υπολογίζεται μετά δύο έτη 
από την έκδοση της οικοδομικής άδειας ή από την τελευταία 
αναθεώρησή της ή από την έκδοση πράξης νομιμοποίησης 
γα αυθαίρετα κτισματα.

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Συνεδρίαση αριθμός 40 της 7 Μα ί ου 1991, ώρα 6.00 μ.μ. 
Συνεδρίασε το τμήμα Δ'της Κεντρικής Νομοπαρασκευα

στικής Επιτροπής που παρευρέθηκαν α Γ. Πανταζόπουλος, 
επίτιμος αρεοπαγίτης, Σ. Σαρηβαλάσης και Σ. Χαοαλαμπίδης, 
σύμβουλοι επικράτειας, Π. Μπούρας πρόεδρος εφετών Δ-Δ. 
(εισηγητής), X. Γεωργακόπουλος, εφέτης και Φ. Αρναού- 
τογλου, πάρεδρος ΣτΕ και επεξεργάστηκε σχέδιο νόμου 
του Υπουργείου Εμπορίου με τίτλο "Τροποποίηση του ν. 
1703/1987 'Ρύθμιση μισθώσεων κατοικιών'.

Γραμματέας η Ειρήνη Παπανίκου - Γαβριλιάδη. 
Παρευρέθηκαν οι εκπρόσωποι του Υπουργού Α. Βουπέρος 

και Δ. Καολής. Τη γλωσσική επεξεργασία του κειμένου 
εκανε ο Γ. Μαγουλάς, επίκουρος καθηγητής πανεπιστημίου.

Η Επιτροπή συζήτησε το περιεχόμενο του νομοσχέδιου 
και διετύπωσε τις εξής παρατηρήσεις:

Α' Γενικές παρατηρήσεις
1. Όπου μνημονεύονται αριθμοί νόμων να μην παρατίθεται 

η περίληψη, αλλά σε παρένθεση, κατά την πρώτη μνεία, 
το τεύχος και ο αριθμός του φύλλου της Εφ. Κυβ. λ_χ. ν. 
1703/1987 (Α. 78).

2. Σημειουται ότι σε πολλά άρθρα του νομοσχεδίου δεν 
υπάρχει τίτλος και συνιστάται η συμπλήρωση.

3. Όπου στο κείμενο του νομοσχεδίου υπάρχει η φράση 
'του νόμου αυτού' να αντικατασταθεί από τη φράση 'του 
παρόντος νόμου'.

Β' Ειδικές παρατήρησεις 
1. Στο άρθρο 2:
α) Στους στίχους 1-2 της περ. α να απαλειφθεί η φράση 

'του άρθρου αυτού'.

β) Η πεο. β της παρ. 2 να διατυπωθεί ως εξής:
*β) Το μίθωμα όπως διαμορφώνεται κατά το προηγούμενο 

εδάφιο προσαυξάνεται από 1-7-1992 κατά 8%.’ 
γ) Στην περ. γ της παρ. 2 στους στίχους 2-3 αντί: ·η

κατά το εδάφιον __ αύξησις' να τεθεί: 'η κατά το εδάφιο
α της παραγράφου αυτής αύξηση'.

δ) Στην περίπτωση δ της παρ. 2 στον πρώτο στίχο αντί 
'που 'να τεθεί 'όπου. Επίσης ο πέμπτος στίχος να διατυ
πωθεί ως εξής: 'Το μίσθωμα αυτό από 1-7-1992 προσαυ
ξάνεται κατά 8%'.

ε) Στην περ. ε της παρ. 2 στο δεύτερο στίχο να φύγουν 
οι παρενθέσεις από το α, β και δ.

2. Στο άρθρο 3:
α) Να προστεθεί στο άρθρο τίτλος ως εξής: 'Εξαιρέσεις 

μισθώσεων ακινήτων', 
β) Να απαλειφθούν οι στίχο 1-2. 
γ) Στον τέταρτο στίχο η κατάληξη της λέξης 'σχέσις' 

αντί' ις' να γραφεί 'η'.
δ) Στην περ. α στον πρώτο στίχο αντί του διαζεικτικού 

■ή' να τεθεί κόμμα (.). Επίσης στον τέταρτο στίχο η φράση: 
'εκ γεγονότων... μισθωτή' να διατυπωθεί ως εξής: ' γα 
λόγους οφειλομένους στο μισθωτή’.

ε) Στην περ. ε οι δυο πρώτα στίχα να διατυπωθούν ως 
εξής:

’ε) Κατοικίες που ο μισθωτής ή ο σύζυγος αυτού ή τα 
ανήλικα τέκνα τους έχουν στην ίδια πόλη ή προάστειό της 
ιδιόκτητη κατοικία, η οποία καλύπτει τις οικογενειακές ή 
ατομικές ανάγκες’.

στ) Η περίπτωση 'C να προταχθεί της περίπτωτης 'στ' 
και να γίνει αντίστοιχη αναρίθμηση.

ζ) Στην περ. στ (του σχεδίου) στο δεύτερο στίχο να 
απαλειφθεί η λέξη 'σήμερα'.

3. Στο άρθρο 4:
α) Το κείμενο της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 1703/1987, 

όπως ανηκαθίστασται, να τεθεί εντός εισαγωγικών.
β) Στην τελευταίο περίοδο της παραγράφου αυτής να 

απαλειφθεί η φράση 'των προσώπων ... λόγοι', και να 
προστεθεί η λέξη 'του', μετά τη λέξη 'εμφάνιση'.

4. Στο άρθρο 5:
Το κείμενο του εδαφίου β της παρ. 1 του άρθρου 7 του 

ν. 1703/1987, όπως αντικαθίσταται, vc τεθεί εντός εισα
γωγικών.

5. Στο άρθρο 6:
α) Το κείμενο της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 1703/1987, 

όπως αντικαθίσταται, να τεθεί εντός εισαγωγικών.
β) Το κείμενο του τελευταίου εδαφίου 'Για τις μισθώσεις 

.... χρόνος-, να μην γραφεί συνεχεία στο υπόλοιπο κείμενο, 
αλλά να αρχίζει από νέο στίχο.

Αθήνα, 7 Μαιου 1991 

Ο Πρόεδρος Η Γραμματέος

Γ. ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Ε. ΠΑΠΑΝΙΚΟΥ - ΓΑΒΡΙΛΙΑΔΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Τροποποίηση του ν.1703/1987 Τ'ϋθμιση μισθώσεων κα
τοικιών"

Άρθρο 1

παρατείνεται η ισχύς του ν.1703/1987 (ΦΕΚ 78/87 Α’), 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του ν.1810/1988 (ΦΕΚ 
223/88 Α ). το ν. 1875/1990 (ΦΕΚ 21/90 Α') και το ν. 1898/1990


