
 ΕΘΝΙΚΗ ΥΝΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

 

«Η ΕΣΕΕ εξηγεί ηοςρ ηπειρ λόγοςρ πος ζςζηήνει εννεαεηή ζςμβαηική διάπκεια 

ζηιρ νέερ εμποπικέρ μιζθώζειρ» 

  

Γεκνζηεύηεθε ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο (ΦΔΚ 50Α΄/28-2-14) ν λένο λόκνο 

4242/2014, ν νπνίνο, ζην άξζξν 13, πεξηέρεη ηηο λέεο δηαηάμεηο γηα ηηο εκπνξηθέο 

κηζζώζεηο, νη νπνίεο ηειηθώο ενζυμάηυζαν ηο αίηημα ηηρ ΕΣΕΕ για διαηήπηζη 

ηηρ 12εηούρ σπονικήρ πποζηαζίαρ ζηιρ παλαιέρ μιζθώζειρ, συπίρ όμυρ να 

ζςμβαίνει ηο ίδιο για ηιρ νέερ. Ωο εθ ηνύηνπ, ε λνκηθή ππεξεζία ηεο ΔΣΔΔ 

επεζήκαλε ηηο βαζηθέο αιιαγέο ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λόκνπ γηα ηηο λέεο κηζζώζεηο ηεο 

επαγγεικαηηθήο ζηέγεο, ηηο νπνίεο γλσζηνπνίεζε ζε όινπο ηνπο Δκπνξηθνύο 

Σπιιόγνπο θαη ηηο Οκνζπνλδίεο κέιε ηεο θαη είλαη νη αθόινπζεο: 

• Η δηάξθεηα ησλ λέσλ κηζζώζεσλ θαζνξίδεηαη πιένλ ειεύζεξα από ηνπο 

ζπκβαιιόκελνπο. Ωο ειάρηζην ρξνληθό δηάζηεκα πξνζηαζίαο ηεο κίζζσζεο ηίζεηαη ε 

3εηία, όπσο θαη ζηηο κηζζώζεηο θαηνηθηώλ. Απηό ην ειάρηζην ρξνληθό δηάζηεκα ηεο 

3εηίαο δεζκεύεη ηόζν ηνλ εθκηζζσηή όζν θαη ηνλ κηζζσηή. 

• Η θαηαγγειία από ηνλ εθκηζζσηή ή ην κηζζσηή, κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνύ ηνπο 

ρξόλνπ, ή ηεο λόκηκεο ηξηεηίαο αλ έρεη ζπκθσλεζεί γηα κηθξόηεξν ρξνληθό δηάζηεκα, 

γίλεηαη εγγξάθσο θαη ε κίζζσζε ιύλεηαη ηξεηο (3) κήλεο από ηελ θνηλνπνίεζή ηεο. 

• Γεληθώο, νη λέεο κηζζώζεηο ζα δηέπνληαη από ηηο γεληθέο δηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνύ 

Κώδηθα, θαη από ό,ηη έρεη ζπκθσλεζεί κε ην κηζζσηήξην. Σηηο λέεο κηζζώζεηο δελ 

έρνπλ εθαξκνγή νη παιαηέο δηαηάμεηο πεξί δηάξθεηαο, ηδηόρξεζεο, αλνηθνδόκεζεο, 

απνδεκίσζεο άπιεο εκπνξηθήο αμίαο ηνπ π.δ. 34/95. 

Γεδνκέλνπ όηη, κεηά ηελ εηζαγσγή ησλ λέσλ δηαηάμεσλ, ηα πάληα θξίλνληαη από ην 

κηζζσηήξην θαη ην πεξηερόκελό ηνπ, δελ επηηξέπνληαη ιάζε ή παξαιείςεηο από ηνπο 

ζπλαδέιθνπο, δηόηη έλα αηειέο, αζαθέο ή ειιηπέο κηζζσηήξην κπνξεί λα ηηλάμεη ηόζν  

κηα επέλδπζε όζν θαη ηελ ίδηα ηελ επηρείξεζε ζηνλ αέξα. Η λνκηθή ππεξεζία ηεο 

ΔΣΔΔ γηα λα δηεπθνιύλεη ηηο δηαπξαγκαηεύζεηο, ζπλέηαμε έλα ζρέδην, ζύκθσλα κε ηηο 

ζέζεηο πνπ είρε θαηαζέζεη ζην Υπνπξγείν Αλάπηπμεο, πξνθεηκέλνπ λα απνηειέζεη κία 

αξρηθή βάζε, αιιά θαη λα δώζεη ηελ θαηεπζπληήξηα γξακκή ηεο ηειηθήο ζπκθσλίαο 

κεηαμύ ηδηνθηήηε θαη ελνηθηαζηή ζε κία λέα εκπνξηθή κίζζσζε. Η ΕΣΕΕ ζςζηήνει 

ζηοςρ εμπόποςρ οι νέερ μιζθώζειρ να έσοςν ηοςλάσιζηον εννεαεηή ζςμβαηική 

διάπκεια για ηπειρ ζοβαπούρ λόγοςρ: 

1) Για να ςπάπσει δικαίυμα επιζηποθήρ ηος ΦΠΑ ησλ εξγαζηώλ θαη πιηθώλ 

αλαθαίληζεο θαη δηακόξθσζεο κηζζσκέλσλ ρώξσλ. Βάζεη ηνπ άξζξνπ 30 παξ. 1 λ. 

2859/2000, όπσο ηζρύεη, ε επηζηξνθή ηνπ ΦΠΑ ζύκθσλα κε ηνλ Κώδηθα, γηα ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο δαπάλεο πξνϋπνζέηεη ρξήζε ηνπ αθηλήηνπ γηα ρξνληθό δηάζηεκα 

ηνπιάρηζηνλ 9 ρξόλσλ. 

2) Για να αποζβεζηεί θοπολογικά μία επένδςζη κε ην πξνβιεπόκελν 20% εηεζίσο, 

απαηηνύληαη ηνπιάρηζηνλ 5 ρξόληα, ηα νπνία δελ θαιύπηνληαη ρξνληθά από ηε ηξηεηία. 

3) Για να μποπεί να σπημαηοδοηηθεί η ζσεηική επένδςζη από ηο ΕΣΠΑ. Σύκθσλα 

κε ηνλ Οδεγό Πξνγξάκκαηνο γηα ηελ Δλίζρπζε Μ.Μ.Δ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη 

ζηνπο ηνκείο Μεηαπνίεζεο - Τνπξηζκνύ - Δκπνξίνπ - Υπεξεζηώλ ζην πιαίζην ηνπ 

ΔΣΠΑ 2007-2013 θαη ζπγθεθξηκέλα ζην παξάξηεκα vii (ζειίδα 18 - Καηεγνξία 



Γαπαλώλ: Δμνπιηζκόο θαη εγθαηαζηάζεηο πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο θαη 

εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο) αλαθέξεηαη ξεηά όηη «νη δαπάλεο γηα θηηξηαθά είλαη 

επηιέμηκεο εθόζνλ ππάξρεη ηδηνθηεζία ή παξαρώξεζε ρξήζεο ή κίζζσζε ή λόκηκε 

ζύζηαζε επηθαξπίαο επί ηνπ αθηλήηνπ γηα ρξνληθό δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ νθηώ (8) 

εηώλ. Η πεξίνδνο ηεο νθηαεηίαο ππνινγίδεηαη από ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο 

απόθαζεο έληαμεο ηεο επέλδπζεο». 

Ταπηόρξνλα, ζηα λέα κηζζσηήξηα ζπζηήλεηαη από ηελ ΔΣΔΔ λα πεξηιεθζεί 

δηαθνξνπνηεκέλνο ρξόλνο δέζκεπζεο ηνπ κηζζσηή πνπ ζέιεη λα θάλεη κηα ζνβαξή 

επέλδπζε (πεξηνξηζκέλνο ζηελ εθ ηνπ λόκνπ 3εηία), ώζηε λα κπνξεί λα απνδεζκεπζεί 

από ηε καθξνρξόληα κίζζσζε ζε πεξίπησζε δπζκελνύο εμέιημεο ηεο επηρείξεζήο ηνπ. 

Θα είλαη δειαδή ζπλήζεηο ζηελ πξάμε θαη απόιπηα έγθπξεο νη κηζζώζεηο κε κεγάιε 

ζπκβαηηθή δηάξθεηα ππέξ ηνπ κηζζσηή, αιιά κε δέζκεπζή ηνπ λα παξακείλεη ζην 

κίζζην κόλνλ γηα κηα 3εηία, κεηά ην πέξαο ηεο νπνίαο απνρσξεί αδεκίσο. Δπίζεο, 

πξναηξεηηθά πξνηείλεηαη κία μοπθή άςληρ εμποπικήρ ανηαπόδοζηρ ηνπ εθκηζζσηή 

πξνο ηνλ κηζζσηή, γηα ηελ πξνζηηζέκελε αμία πνπ ν ηειεπηαίνο έρεη πξνζδώζεη ζην 

αθίλεην κε ηελ δξαζηεξηόηεηά ηνπ, ύτοςρ 6 μιζθυμάηυν θαη ζηελ πεξίπησζε 

εγθαηάζηαζεο νκνεηδνύο επηρείξεζεο, ύτοςρ 12 μιζθυμάηυν. Ωο πξνο ηελ 

δηθαηνδνζία ηεο επίιπζεο ησλ δηαθνξώλ, πξνηηκάηαη ε δηακεζνιάβεζε θαη νη 

ηοπικέρ επιηποπέρ διακανονιζμού εμποπικών μιζθώζευν ζε πξώην βαζκό από ηα 

Γηθαζηήξηα. 

Γηα ηηο πθηζηάκελεο κηζζώζεηο παξακέλεη ζε ηζρύ ε 12εηήο πξνζηαζία ηεο κίζζσζεο, 

αιιά θαηαξγήζεθε ην δηθαίσκα ηεο κνλνκεξνύο ηεηξαεηνύο παξάηαζεο ζηελ 16εηία.  

Παξάιιεια, θαηαξγήζεθε ε άπιε εκπνξηθή αμία όπσο ηελ μέξακε θαη εηζήρζε κία 

κεηαβαηηθή δηάηαμε γηα θαηαβνιή απνδεκίσζεο 6 ελνηθίσλ ζηνλ κηζζσηή, εάλ ν 

εθκηζζσηήο θαηαγγείιεη κέρξη 31 Απγνύζηνπ 2014 ηελ κίζζσζε πνπ έρεη ιήμεη. Η 

ξύζκηζε έρεη σο ζηόρν ηεο λα κελ εμσζνύλ άκεζα κηζζσηέο πνπ ιήγνπλ νη κηζζώζεηο 

ηνπο θαη λα δνζεί αξθεηόο ρξόλνο ζηηο δύν πιεπξέο λα ελεκεξσζνύλ γηα ην λέν 

θαζεζηώο θαη λα επηηύρνπλ λέα ζπκθσλία. Δπίζεο, γίλεηαη ζύληκεζε ησλ 

πξνζεζκηώλ γηα θαηαγγειία ιόγσ ηδηόρξεζεο/αλνηθνδόκεζεο ζε 9 έσο18 κήλεο, αληί 

18 έσο 30 πνπ ίζρπε σο ζήκεξα. Οη απνδεκηώζεηο ηνπ κηζζσηή νξίδνληαη ζε 8-15 

κηζζώκαηα γηα ηελ ηδηόρξεζε, 15-20 κηζζώκαηα γηα ηελ εγθαηάζηαζε ζηνλ ίδην ρώξν 

όκνηαο επηρείξεζεο θαη 6-9 κηζζώκαηα γηα αλνηθνδόκεζε. 

Τέλορ, ο ππόεδπορ ηηρ ΕΣΕΕ Βαζίληρ Κοπκίδηρ δήλυζε ζσεηικά: 

"... Καηά ηελ θαηάξηηζε θάζε λέαο κίζζσζεο ζύκθσλα κε ην ηζρύνλ λνκηθό θαζεζηώο 

εκπνξηθώλ κηζζώζεσλ, ε ΕΣΕΕ ζπκβνπιεύεη ηνπο ππνςήθηνπο κηζζσηέο 

θαηαζηεκάησλ θαη άιισλ ρώξσλ γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε, νπσζδήπνηε λα δεηνύλ, γηα 

ηξείο ζνβαξνύο ιόγνπο, ε ζπκβαηηθή δηάξθεηα ηνπ κηζζσηεξίνπ ηνπο λα είλαη 

ηνπιάρηζηνλ ελλεαεηήο, ώζηε λα έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα αμηνπνηήζνπλ ηα θνξνινγηθά, 

ρξεκαηνδνηηθά θαη επελδπηηθά δηθαηώκαηα ησλ επηρεηξήζεώλ ηνπο. 

Η κίζζσζε ελόο αθηλήηνπ κε ζνβαξό επηρεηξεκαηηθό αληηθείκελν, γηα ρξνληθό δηάζηεκα 

ελλέα εηώλ, αθελόο δίλεη ην δηθαίσκα θνξνινγηθήο απόζβεζεο ηεο επέλδπζεο θαη 

αθεηέξνπ επηζηξνθήο ηνπ ΦΠΑ ησλ εξγαζηώλ αλαθαίληζεο θαη πιηθώλ δηακόξθσζεο. Ο 

θπξηόηεξνο όκσο ιόγνο είλαη, όηη κόλν ε ππεξθάιπςε ηεο νθηαεηνύο κίζζσζεο 

επηηξέπεη ηελ επηιεμηκόηεηα ησλ δαπαλώλ, πνπ άιισζηε απνηειεί ην ζνβαξόηεξν 

θίλεηξν γηα έληαμε θαη ρξεκαηνδόηεζε θάζε επηρεηξεκαηηθήο επέλδπζεο κέζσ ΕΣΠΑ..."  


