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Επαγγελματική μίςθωςη 
 

 
 

Έννοια  

 

Επαγγελματικι είναι θ μίςκωςθ με τθν οποία παραχωρείται θ χριςθ ακινιτου για να 

αςκιςει ο μιςκωτισ ςε αυτό προςτατευόμενεσ από το νόμο δραςτθριότθτεσ (επαγγελματικζσ). 

Ειδικότερα, πρόκειται για μιςκώςεισ ακινιτων που ςυνάπτονται για ςτζγαςθ επαγγελματικών 

χώρων π.χ. δικθγορικών γραφείων, ιατρείων, γραφείων διπλωματοφχων μθχανικών και 

υπομθχανικών, ςυμβολαιογραφείων, λογιςτικών γραφείων κ.λπ. 

 

 

Νομοθετική ρφθμιςη 

 

Η νομοκεςία για τισ επαγγελματικζσ μιςκώςεισ ζχει κωδικοποιθκεί με το π.δ. 34/1995. 

Με το ν. 4242/2014 (θμερομθνία ζναρξθσ ιςχφοσ 28/02/2014) επιλκαν οριςμζνεσ 

τροποποιιςεισ ςτο π.δ. 34/1995 όςον αφορά τισ μιςκώςεισ με τθν υποχρεωτικι δωδεκαετι 

ιςχφ, ενώ καταργικθκαν αρκετζσ διατάξεισ του για τισ μιςκώςεισ που ςυνιφκθςαν μετά τθν 

28θ/02/2014, οι οποίεσ ζχουν ωσ νόμιμθ κατώτερθ διάρκεια τρία μόνο ζτθ. Μπορεί, δθλαδι, 

να γίνει λόγοσ για τισ «παλαιζσ μιςκώςεισ» που ζχουν ςυναφκεί, παρατακεί ι ανανεωκεί πριν 

από τθν 28θ/02/2014, ςυμπεριλαμβανομζνων και των μιςκώςεων των οποίων ζχει λιξει θ 

δωδεκαετισ διάρκεια και δεν ζχουν παρζλκει εννζα (9) μινεσ από τθ λιξθ τθσ, ενώ «νζεσ 

μιςκώςεισ» χαρακτθρίηονται εκείνεσ που καταρτίςτθκαν μετά τθν 28θ/02/2014. Οι διατάξεισ 

του Αςτικοφ Κώδικα εφαρμόηονται ςτο μζτρο που δεν ζρχονται ςε αντίκεςθ με τθν ειδικι 

νομοκεςία. 
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Βαςικέσ υποχρεώςεισ των μερών  

 

Υποχρεώςεισ εκμιςθωτή 

 

 Υποχρζωςθ παραχώρθςθσ ςτο μιςκωτι τθσ χριςθσ του μιςκίου, ιτοι τθσ 

επαγγελματικισ ςτζγθσ, κατάλλθλθσ για τθ ςυμφωνθμζνθ χριςθ κακ’ όλθ τθ 

διάρκεια τθσ μίςκωςθσ. 

 Ο εκμιςκωτισ φζρει τα βάρθ του μιςκίου και τουσ φόρουσ που το βαρφνουν,  

ενώ επιβαρφνεται και με τισ αναγκαίεσ δαπάνεσ που ο μιςκωτισ ζκανε ςτο 

μίςκιο. 

 

Υποχρεώςεισ μιςθωτή 

 

 Υποχρζωςθ καταβολισ του ςυμφωνθμζνου μιςκώματοσ κατά τισ 

ςυμφωνθμζνεσ προκεςμίεσ. 

 Υποχρζωςθ χριςθσ του μιςκίου με επιμζλεια και κατά τα ςυμφωνθκζντα, ιτοι 

χριςθσ του ωσ επαγγελματικισ ςτζγθσ και όχι ωσ κατοικίασ.  

 
 

Λφςη 

 

Οι «νζεσ μιςκώςεισ» ιςχφουν για τρία ζτθ, ακόμθ και αν ζχουν ςυμφωνθκεί για 

βραχφτερο ι για αόριςτο χρόνο, ενώ μπορεί να λυκοφν με νεότερθ ςυμφωνία που 

αποδεικνφεται με ζγγραφο βζβαιθσ χρονολογίασ. Η καταγγελία γίνεται εγγράφωσ, επιδίδεται 

ςτον εκμιςκωτι ι μιςκωτι και τα ζννομα αποτελζςματα τθσ επζρχονται τρεισ μινεσ από τθν 

κοινοποίθςθ τθσ.  

Σθμειώνεται ότι για τισ «νζεσ μιςκώςεισ» ζχουν καταργθκεί οι διατάξεισ του π.δ. 

34/1995 για τουσ ειδικοφσ λόγουσ καταγγελίασ π.χ. καταγγελία για ιδιόχρθςθ ι ανοικοδόμθςθ, 

ιδιοκατοίκθςθ, δθμιουργία κφριασ κατοικίασ, κατεδάφιςθ ετοιμόρροπου κτίςματοσ, 

πτώχευςθσ του μιςκωτι.   

 

 


