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ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΡΥΘΜΙΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΜΙΘΩΕΩΝ
Άρθρο 15
Ρφθμιςη θεμάτων Εμπορικών Μιςθώςεων
1. Συνιςτϊνται Επιτροπζσ Διακανονιςμοφ για τισ Εμπορικζσ Μιςκϊςεισ, ωσ εξωδικαςτικό όργανο επίλυςθσ διαφορϊν που αφοροφν τθν αναπροςαρμογι του μιςκϊματοσ των
εμπορικϊν μιςκϊςεων του π.δ. 34/1995 (Αϋ 30). Στισ Επιτροπζσ υπάγονται και οι, βάςει
του άρκρου 4 του παραπάνω προεδρικοφ διατάγματοσ, εξαιροφμενεσ μιςκϊςεισ, πλθν
των περιπτϊςεων αϋ, βϋ, ιγϋ, ιεϋ, ιςτϋ και ικϋ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου αυτοφ.
2. Οι Επιτροπζσ ςυγκροτοφνται από τρία (3) μζλθ με τουσ αντίςτοιχουσ αναπλθρωτζσ
τουσ ωσ εξισ: ζναν Σφμβουλο, Πάρεδρο ι Δικαςτικό Αντιπρόςωπο, που υπθρετεί ςε
Γραφείο Νομικοφ Συμβοφλου ι Δικαςτικό Γραφείο τθσ οικείασ Περιφζρειασ, ωσ Πρόεδρο, ζναν κοινό εκπρόςωπο των επαγγελματικϊν και επιςτθμονικϊν φορζων τθσ περιφερειακισ ενότθτασ και ζναν εκπρόςωπο τθσ Πανελλινιασ Ομοςπονδίασ Ιδιοκτθτϊν
Ακινιτων.
3. Τα μζλθ των Επιτροπϊν, τακτικά και αναπλθρωματικά, κατά τθν άςκθςθ των αρμοδιοτιτων τουσ δεςμεφονται μόνο από το νόμο και τθ ςυνείδθςι τουσ. Επίςθσ, ζχουν
υποχρζωςθ τιρθςθσ τθσ εμπιςτευτικότθτασ και τθσ εχεμφκειασ.
4. Οι Επιτροπζσ Διακανονιςμοφ εδρεφουν και λειτουργοφν ςτθν ζδρα κάκε περιφερειακισ ενότθτασ και μποροφν να είναι περιςςότερεσ από μία ςε κάκε περιφερειακι ενότθτα. Με απόφαςθ του κατά τόπο αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχθ ορίηονται ο αρικμόσ
των Επιτροπϊν, τα μζλθ αυτϊν, κακϊσ και ο γραμματζασ κάκε επιτροπισ, εκ των υπαλλιλων τθσ οικείασ περιφερειακισ ενότθτασ.
Κάκε επαγγελματικόσ και επιςτθμονικόσ φορζασ υποδεικνφει ςτον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχθ, εντόσ προκεςμίασ δεκαπζντε (15) θμερϊν μετά από ςχετικι ζγγραφθ
πρόςκλθςι του, ζνα μζλοσ τθσ Επιτροπισ με τον αναπλθρωτι του. Τα μετζχοντα ςτισ
Επιτροπζσ μζλθ επιλζγονται με κλιρωςθ μεταξφ των υποδειχκζντων. Η ζγγραφθ πρόςκλθςθ από τον Αντιπεριφερειάρχθ και θ δεκαπενκιμερθ προκεςμία ιςχφουν και για
τθν υπόδειξθ των εκπροςϊπων των ιδιοκτθτϊν από τθν Πανελλινια Ομοςπονδία Ιδιοκτθτϊν Ακινιτων. Η άπρακτθ παρζλευςθ τθσ προκεςμίασ ςυνεπάγεται τον απευκείασ
οριςμό των μελϊν από τον Περιφερειάρχθ. Στθν περίπτωςθ αυτι, ωσ εκπρόςωποι ορίηονται ζνασ μιςκωτισ και ζνασ εκμιςκωτισ ακινιτου τθσ περιφζρειασ που υπάγονται
ςτθ ρφκμιςθ του π.δ. 34/1995. Η κθτεία των Επιτροπϊν είναι διετισ και μπορεί να παρατείνεται με απόφαςθ του κατά τόπο αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχθ για ζναν ακόμθ
χρόνο.
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5. Η Επιτροπι Διακανονιςμοφ είναι αρμόδια για τθν εξϊδικθ επίλυςθ διαφορϊν που
αφοροφν τθν αναπροςαρμογι του μιςκϊματοσ ςτισ εμπορικζσ μιςκϊςεισ για ακίνθτα
που βρίςκονται μζςα ςτα όρια τθσ οικείασ περιφερειακισ ενότθτασ. Η Επιτροπι επιλαμβάνεται των υποκζςεων που εμπίπτουν ςτθν αρμοδιότθτά τθσ κατόπιν ενυπόγραφθσ αναφοράσ ενόσ τουλάχιςτον των εμπλεκόμενων μερϊν. Προχπόθεςη για το παραδεκτό τησ αναφοράσ είναι να ζχει παρζλθει διετία από την ζναρξη τησ μίςθωςησ ή
την τελευταία οικειοθελή ή δικαςτική αναπροςαρμογή του μιςθώματοσ ή από προηγοφμενη αναφορά του ιδίου μζρουσ ή από την τελευταία προςφυγή ςτη διαμεςολάβηςη του ν. 3898/2010 (Α΄ 211), καθώσ και η προηγοφμενη ζγγραφη όχληςη για
αναπροςαρμογή χωρίσ ανταπόκριςη για την αυτή μίςθωςη. Η υποβολι τθσ αναφοράσ δεν διακόπτει οφτε αναςτζλλει τισ προβλεπόμενεσ από το νόμο προκεςμίεσ για τθν
άςκθςθ ενδίκου βοθκιματοσ.
6. Η Επιτροπι εξετάηει αντικειμενικά και αμερόλθπτα τισ υποκζςεισ που άγονται ενϊπιόν τθσ με βάςθ τθν αρχι τθσ εκατζρωκεν ακρόαςθσ, κατά τρόπο ϊςτε να παρζχεται θ
δυνατότθτα ςε όλα τα ενδιαφερόμενα μζρθ να εκφράηουν εγγράφωσ ι προφορικά τισ
απόψεισ τουσ και να ενθμερϊνονται για τουσ ιςχυριςμοφσ και τα ζγγραφα που προςκομίηει το άλλο μζροσ. Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να παρίςτανται ςτην Επιτροπή
μετά ή δια δικηγόρου.
7. Εάν επιτευχκεί ςυμβιβαςμόσ ωσ προσ τθν αναπροςαρμογι του μιςκϊματοσ ςυντάςςεται Πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μζλθ τθσ Επιτροπισ και τα εμπλεκόμενα
μζρθ ι τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ ι τουσ πλθρεξοφςιουσ δικθγόρουσ τουσ, επζχει κζςθ δικαςτικοφ ςυμβιβαςμοφ και αποτελεί τίτλο εκτελεςτό. Διαφορετικά, θ Επιτροπι εκδίδει Πόριςμα, αντίγραφο του οποίου λαμβάνουν τα μζρθ, το οποίο εκφράηει
τθν εκτίμθςι τθσ επί τθσ υποκζςεωσ, κακϊσ και τθ γνϊμθ τθσ τυχόν μειοψθφίασ. Το
Πόριςμα τθσ Επιτροπισ λαμβάνεται υπόψθ από τα Δικαςτιρια και εκτιμάται ελεφκερα.
8. Συμβιβαςμόσ επί του μιςκϊματοσ που επιτυγχάνεται από τα μζρθ χωρίσ να ζχει υποβλθκεί ςτθν Επιτροπι ςχετικι αναφορά ι πριν από τθν ακρόαςθ μπορεί να επικυρϊνεται από αυτι με τθν υποβολι υπογεγραμμζνου από τα μζρθ Πρακτικοφ. Το επικυρωμζνο από τθν Επιτροπι Πρακτικό επζχει θζςη δικαςτικοφ ςυμβιβαςμοφ και αποτελεί τίτλο εκτελεςτό.
9. Η ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ για επίτευξθ ςυμβιβαςμοφ δεν μπορεί να υπερβαίνει τισ
είκοςι (20) εργάςιμεσ θμζρεσ από τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ αναφοράσ ςφμφωνα
με τθν παράγραφο 5. Εντόσ είκοςι (20) εργάςιμων θμερϊν από τθν ολοκλιρωςθ τθσ
διαδικαςίασ διακανονιςμοφ και εφόςον δεν ζχει επιτευχκεί ςυμβιβαςμόσ θ Επιτροπι
υποχρεοφνται να εκδϊςει πόριςμα ςφμφωνα με τθν παράγραφο 7.
10. Στθ διαδικαςία του παρόντοσ άρκρου υπάγονται και μιςκϊςεισ των προεδρικϊν
διαταγμάτων 715/1979 (Αϋ 212) και 19/1932 (Αϋ 409). Η επίτευξθ ςυμβιβαςμοφ και θ
εφαρμογι του Πρακτικοφ Συμβιβαςμοφ από τον εκμιςκωτι ι μιςκωτι που υπάγεται
ςτισ ανωτζρω διατάξεισ δεν απαιτεί ζγκριςθ από άλλθ Αρχι ι φορζα.
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11. Οι μιςκϊςεισ των χειμερινϊν και κερινϊν κινθματογράφων και κεάτρων, διατθρθτζων και μθ, που λιγουν, ςφμφωνα με το άρκρο 23 παρ. 1 του ν. 3728/2008 (Αϋ
258), τθν 31θ Δεκεμβρίου 2011, παρατείνονται αυτοδικαίωσ μζχρι τθν 31θ Δεκεμβρίου
2016. Επίςθσ, παρατείνονται αυτοδικαίωσ, μζχρι τθν 31θ Δεκεμβρίου 2016, όςεσ μιςκϊςεισ κινθματογράφων και κεάτρων λιγουν, για οποιονδιποτε λόγο, μετά τθν 31θ
Δεκεμβρίου 2011. Στισ παραπάνω περιπτϊςεισ δεν επιτρζπεται ζωσ τθν 31θ Δεκεμβρίου 2016 αφξθςθ του καταβαλλόμενου κατά το χρόνο δθμοςίευςθσ του παρόντοσ μιςκϊματοσ.
12. Μιςκϊςεισ ακινιτων, που υπάγονται ςτο π.δ. 34/1995, οι οποίεσ αφοροφν ςε
ακίνθτα που ςτεγάηονται τουριςτικζσ επιχειριςεισ με εκμιςκωτι το Δθμόςιο, νομικό
πρόςωπο δθμοςίου δικαίου, Ο.Τ.Α. ι φορζα του ευρφτερου δθμόςιου τομζα, ςυμπεριλαμβανομζνων αυτϊν που ζχουν παρατακεί ι ανανεωκεί, μποροφν να παρατείνονται
μζχρι δϊδεκα (12) χρόνια από τθ λιξθ τουσ με απόφαςθ του αρμόδιου οργάνου και με
απευκείασ ςφναψθ ςφμβαςθσ παράταςθσ τθσ μίςκωςθσ με τον εγκατεςτθμζνο ςτο μίςκιο μιςκωτι. Το ίδιο ιςχφει και για μιςκϊςεισ των παραπάνω ακινιτων που ζχουν
λιξει και των οποίων το μίςκιο δεν ζχει αποδοκεί.
13. Για τισ μιςκϊςεισ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου, ακόμα και όταν πρόκειται για
μικτζσ μιςκϊςεισ το ετιςιο μίςκωμα δεν μπορεί να ςυμφωνθκεί κατϊτερο από το
4,8% τθσ εκάςτοτε ιςχφουςασ αντικειμενικισ αξίασ του μιςκίου ι, ςτισ περιοχζσ που
δεν ιςχφει το ςφςτθμα του προςδιοριςμοφ τθσ αξίασ των ακινιτων με αντικειμενικά
κριτιρια, τθσ αγοραίασ αξίασ του μιςκίου.
14. Μιςκϊςεισ ακινιτων ςτα οποία ςτεγάηονται τουριςτικζσ επιχειριςεισ, που καταρτίςτθκαν κατ’ εφαρμογι τθσ παραγράφου 19 του άρκρου 7 του ν. 2741/1999 «Ενιαίοσ
Φορζασ Ελζγχου Τροφίμων, άλλεσ ρυκμίςεισ κεμάτων αρμοδιότθτασ του Υπουργείου
Ανάπτυξθσ και λοιπζσ διατάξεισ» (Αϋ199), όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 9 του ν.
3517/2006 (Αϋ 271), με ετιςιο μίςκωμα ίςο ι μεγαλφτερο από το 6% τθσ εκάςτοτε αντικειμενικισ ι τθσ αγοραίασ αξίασ του μιςκίου ςτισ περιοχζσ που δεν ιςχφει το ςφςτθμα προςδιοριςμοφ τθσ αξίασ των ακινιτων με αντικειμενικά κριτιρια, μποροφν να τροποποιθκοφν ωσ προσ τον όρο αυτόν με ςυμφωνία των ςυμβαλλόμενων μερϊν. Στθν
περίπτωςθ αυτι, το ςυμφωνθκζν μίςκωμα δεν μπορεί να είναι κατϊτερο από το 4,8%
τθσ εκάςτοτε ιςχφουςασ αντικειμενικισ αξίασ ι τθσ αγοραίασ αξίασ του μιςκίου, κατά
τθν παραπάνω διάκριςθ.
15. Τα τρία τελευταία εδάφια τθσ παρ. 19 του άρκρου 7 του ν. 2741/1999, όπωσ αυτά
προςτζκθκαν με το άρκρο 9 του ν. 3517/2006 (Αϋ 271), καταργοφντ αι.
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