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Αρ. Πρωτ.: Α. 1228

ΠΡΟ: Ωρ πίνακα διανομήρ

ΘΔΜΑ: «Ρχζκηζε εηδηθψλ ζεκάησλ ζρεηηθά κε ηνπο εηδηθφηεξνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ
εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ κεξηθή θαηαβνιή κηζζσκάησλ ζην πιαίζην ησλ κέηξσλ πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηε δηαζπνξά ηνπ θνξσλντνχ COVID-19»

ΑΠΟ ΦΑΣΗ
ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΚΑΗ ΝΖΗΩΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ

Έρνληαο ππφςε :
1. ηελ παξ.4 ηνπ άξζξνπ δεχηεξνπ ηεο απφ 20.3.2020 Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ
«Καηεπείγνληα κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζπλεπεηψλ ηνπ θηλδχλνπ δηαζπνξάο ηνπ
θνξσλντνχ COVID-19, ηε ζηήξημε ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηε
δηαζθάιηζε ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο θαη ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο» (Α’ 68), ε νπνία
θπξψζεθε κε ην άξζξν 1 ηνπ λ.4683/2020 (Α’ 83), φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξάγξαθν 1
ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ.4690/2020 (Α’ 104),
2. ην άξζξν 3 ηνπ λ.4684/2020 (Α’ 86), φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 4
ηνπ λ.4690/2020 (Α’ 104) θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ.4722/2020 (Α’
177),
3. ηελ παξ.4 ηνπ εμεθνζηνχ ηξίηνπ άξζξνπ ηεο απφ 30.03.2020 Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ
Πεξηερνκέλνπ «Μέηξα αληηκεηψπηζεο ηεο παλδεκίαο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19 θαη άιιεο
θαηεπείγνπζεο δηαηάμεηο» (Α’ 75), ε νπνία θπξψζεθε κε ην άξζξν 1 ηνπ λ.4684/2020 (Α’ 86),
φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ.4690/2020 (Α’ 104),
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4. ηηο ππνπαξ.4α θαη 4β ηνπ εμεθνζηνχ ηξίηνπ άξζξνπ ηεο απφ 30.03.2020 Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ
Πεξηερνκέλνπ «Μέηξα αληηκεηψπηζεο ηεο παλδεκίαο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19 θαη άιιεο
θαηεπείγνπζεο δηαηάμεηο» (Α’ 75), ε νπνία θπξψζεθε κε ην άξζξν 1 ηνπ λ.4684/2020 (Α’ 86) θαη
ε νπνία πξνζηέζεθε κε ηελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ λ.4690/2020 (Α’ 104) θαη
αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ.4722/2020 (Α’ 177),
5. ηελ παξ.5 ηνπ άξζξνπ δεχηεξνπ ηεο απφ 20.3.2020 Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ
«Καηεπείγνληα κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζπλεπεηψλ ηνπ θηλδχλνπ δηαζπνξάο ηνπ
θνξσλντνχ COVID-19, ηε ζηήξημε ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηε
δηαζθάιηζε ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο θαη ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο» (Α’ 68), ε νπνία
θπξψζεθε κε ην άξζξν 1 ηνπ λ.4683/2020 (Α’ 83), ε νπνία πξνζηέζεθε κε ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ
15 ηνπ λ.4690/2020 (Α’ 104) θαη αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ.4722/2020
(Α’ 177),
6. ηελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ δεχηεξνπ ηεο απφ 20.3.2020 Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ (Α’ 68),
φπσο πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 26 ηνπ λ.4683/2020 (Α’ 83),
7. ηελ απφ 11.3.2020 Πξάμε Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ «Καηεπείγνληα κέηξα αληηκεηψπηζεο ησλ
αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ ηεο εκθάληζεο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19 θαη ηεο αλάγθεο πεξηνξηζκνχ
ηεο δηάδνζήο ηνπ» (Α’ 55), φπσο θπξψζεθε κε ην άξζξν 2 ηνπ λ. 4682/2020 (Α’ 76),
8. ηνλ λ.4622/2019 «Δπηηειηθφ Κξάηνο: νξγάλσζε, ιεηηνπξγία θαη δηαθάλεηα ηεο Κπβέξλεζεο, ησλ
θπβεξλεηηθψλ νξγάλσλ θαη ηεο θεληξηθήο δεκφζηαο δηνίθεζεο» (Α’ 133),
9. ηνλ λ.4270/2014 «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο
2011/85/ΔΔ) - δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Α’ 143),
10. ηνλ λ.3861/2010 «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ
ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην Γηαδίθηπν ‘’Πξφγξακκα
Γηαχγεηα’’ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Α’ 112) θαη ηνλ λ.3469/2006 «Δζληθφ Σππνγξαθείν, Δθεκεξίο
ηεο Κπβεξλήζεσο θαη ινηπέο δηαηάμεηο» (Α’ 131),
11. ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 90 ηνπ π.δ.63/2005 «Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ
Κπβέξλεζε θαη ηα θπβεξλεηηθά φξγαλα» (Α’ 98) θαη δηαηεξήζεθε ζε ηζρχ κε ηελ παξ.22 ηνπ
άξζξνπ 119 ηνπ λ.4622/2019 (Α’ 133),
12. ην π.δ.62/2020 «Γηνξηζκφο Αλαπιεξσηψλ Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ» (Α’ 155),
13. ην π.δ.84/2019 «χζηαζε θαη θαηάξγεζε Γεληθψλ Γξακκαηεηψλ
Γξακκαηεηψλ/Δληαίσλ Γηνηθεηηθψλ Σνκέσλ Τπνπξγείσλ» (Α’ 123),

θαη

Δηδηθψλ

14. ην π.δ.83/2019 «Γηνξηζκφο Αληηπξνέδξνπ ηεο Κπβέξλεζεο, Τπνπξγψλ, Αλαπιεξσηψλ
Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ» (Α’ 121),
15. ην π.δ.81/2019 «χζηαζε, ζπγρψλεπζε, κεηνλνκαζία θαη θαηάξγεζε Τπνπξγείσλ θαη
θαζνξηζκφο ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο - Μεηαθνξά ππεξεζηψλ θαη αξκνδηνηήησλ κεηαμχ
Τπνπξγείσλ» (Α’ 119),
16. ην π.δ.142/2017 «Οξγαληζκφο Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ» (Α’ 181),
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17. ην π.δ.134/2017 «Οξγαληζκφο Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο
Αιιειεγγχεο» (Α’ 168),
18. τθν υπ’ αρ.339/18.7.2019 κοινι απόφαςθ του Πρωκυπουργοφ και του Υπουργοφ Οικονομικών
«Ανάκεςθ αρμοδιοτιτων ςτον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόςτολο Βεςυρόπουλο» (Β’ 3051),
19. τθν υπό ςτοιχεία Y44/05.8.2020 απόφαςθ του Πρωκυπουργοφ «Ανάκεςθ αρμοδιοτιτων ςτον
Αναπλθρωτι Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκθ» (Β’ 3299),
20. τθν υπ’ αρ.1/20.01.2016 πράξθ του Υπουργικοφ Συμβουλίου «Επιλογι και διοριςμόσ Γενικοφ
Γραμματζα τθσ Γενικισ Γραμματείασ Δθμοςίων Εςόδων του Υπουργείου Οικονομικών»
(Υ.Ο.Δ.Δ. 18), ςε ςυνδυαςμό με τισ διατάξεισ τθσ παρ.10 του άρκρου 41 του ν.4389/2016, όπωσ
ιςχφουν, τθν υπ’ αρ.39/3/30-11-2017 απόφαςθ του Συμβουλίου Διοίκθςθσ τθσ Α.Α.Δ.Ε.
«Ανανζωςθσ κθτείασ του Διοικθτι τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689)
κακώσ και τθν υπ’ αρ.5294/17-01-2020 απόφαςθ Υπουργοφ Οικονομικών «Ανανζωςθ τθσ
κθτείασ του Διοικθτι τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27),
21. τθν επιτακτικι ανάγκθ ςτιριξθσ επιχειριςεων-εργοδοτών του ιδιωτικοφ τομζα, των οποίων
ζχει αναςταλεί θ επιχειρθματικι τουσ δραςτθριότθτα, με εντολι δθμόςιασ αρχισ για τθν
αντιμετώπιςθ τθσ διαςποράσ του κορωνοϊοφ COVID-19, ι ζχουν πλθγεί δραςτικά από τθ
διαςπορά του κορωνοϊοφ COVID-19, των εργαηομζνων αυτών, κακώσ και των ναυτικών των
οποίων θ ςφμβαςθ ναυτολόγθςθσ τελεί ςε αναςτολι,
22. τθν ανάγκθ κακοριςμοφ των λεπτομερειών εφαρμογισ του άρκρου δεφτερου τθσ από
20.3.2020 Πράξθσ Νομοκετικοφ Περιεχομζνου «Κατεπείγοντα μζτρα αντιμετώπιςθσ των
αρνθτικών ςυνεπειών τθσ εμφάνιςθσ του κορωνοϊοφ COVID-19 και τθσ ανάγκθσ περιοριςμοφ
τθσ διάδοςισ του» (Α’ 68),
23. τθν από 28.9.2020 ειςιγθςθ του Διοικθτι τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων,
24. το γεγονόσ ότι από τισ διατάξεισ τθσ παροφςασ δεν προκαλείται δαπάνθ ςε βάροσ του Κρατικοφ
προχπολογιςμοφ.

ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ:

Άπθπο 1
Γικαιούσοι μεπικήρ απαλλαγήρ από ηην καηαβολή επαγγελμαηικών μιζθώζεων
1. Οη κηζζσηέο επαγγεικαηηθήο κίζζσζεο πξνο εγθαηάζηαζε επηρεηξήζεσλ, γηα ηηο νπνίεο έρνπλ
ιεθζεί εηδηθά θαη έθηαθηα κέηξα πεξί αλαζηνιήο ή πξνζσξηλήο απαγφξεπζεο ιεηηνπξγίαο γηα
πξνιεπηηθνχο ή θαηαζηαιηηθνχο ιφγνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ θνξσλντφ COVID-19,
απαιιάζζνληαη απφ ηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο ηνπ 40% ηνπ ζπλνιηθνχ κηζζψκαηνο γηα ηνπο κήλεο
Μάξηην, Απξίιην, Μάην θαη Ινχλην 2020, θαηά παξέθθιηζε ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ πεξί κηζζψζεσλ
θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην δεχηεξν άξζξν ηεο απφ 20.03.2020 Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ
3
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Πεξηερνκέλνπ (Α’ 68), ε νπνία θπξψζεθε κε ην άξζξν 1 ηνπ λ.4683/2020 (Α’ 83), φπσο
αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 4 ηνπ λ.4690/2020 (Α’ 104) θαη ην άξζξν 15 ηνπ λ.4690/2020 (Α’
104).
Οη κηζζσηέο επαγγεικαηηθήο κίζζσζεο πξνο εγθαηάζηαζε επηρεηξήζεσλ, νη νπνίεο έρνπλ πιεγεί
δξαζηηθά απφ ηελ επηδεκία ηνπ θνξσλντνχ COVID-19, δπλάκεη ησλ απνθάζεσλ πνπ εθδίδνληαη θαη’
εμνπζηνδφηεζε ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 1, ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 2 θαη ησλ παξ.1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 3
ηεο απφ 11.3.2020 Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ (Α’ 55), απαιιάζζνληαη απφ ηελ ππνρξέσζε
θαηαβνιήο ηνπ 40% ηνπ ζπλνιηθνχ κηζζψκαηνο γηα ηνπο κήλεο Απξίιην θαη Μάην 2020, θαηά
παξέθθιηζε ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ πεξί κηζζψζεσλ.
Οη κηζζσηέο επαγγεικαηηθήο κίζζσζεο πξνο εγθαηάζηαζε επηρεηξήζεσλ νη νπνίεο έρνπλ πιεγεί
νηθνλνκηθά απφ ηελ επηδεκία ηνπ θνξσλντνχ COVID-19, δπλάκεη ησλ απνθάζεσλ πνπ εθδίδνληαη
θαη’ εμνπζηνδφηεζε ηεο παξ.5 ηνπ άξζξνπ δεχηεξνπ ηεο απφ 20.03.2020 Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ
Πεξηερνκέλνπ (Α’ 68), απαιιάζζνληαη απφ ηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο ηνπ 40% ηνπ ζπλνιηθνχ
κηζζψκαηνο γηα ηνπο κήλεο Ινχλην, Ινχιην, Αχγνπζην θαη επηέκβξην 2020, θαηά παξέθθιηζε ησλ
θείκελσλ δηαηάμεσλ πεξί κηζζψζεσλ.
2. Σν παξφλ εθαξκφδεηαη θαη γηα ηελ πεξίπησζε επαγγεικαηηθήο κίζζσζεο πξνο εγθαηάζηαζε
επηρείξεζεο, γηα ηελ νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη εληειψο απαξαίηεηνη βνεζεηηθνί ρψξνη άιισλ
αθηλήησλ, ζηνπο νπνίνπο αζθνχληαη νη δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο ηεο παξ.1. Οη ρψξνη
ζηάζκεπζεο νρεκάησλ ηεο επηρείξεζεο γηα ηελ ζηάζκεπζε νρεκάησλ ησλ ζηειερψλ ζεσξνχληαη
εληειψο απαξαίηεηνη βνεζεηηθνί ρψξνη, φηαλ απηνί βξίζθνληαη ζε πεξίθιεηζην ρψξν, ήηνη θιεηζηφ
απφ θάζε πιεπξά, απφ θάζε θαηεχζπλζε θαη εθ’ φζνλ ν ρψξνο απηφο αλαγξάθεηαη ζηε δήισζε Δ9
σο βνεζεηηθφο ρψξνο.
3. Σα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα ηζρχνπλ θαη γηα ηελ πεξίπησζε ηεο παξαρψξεζεο απφ κέξνπο ηνπ
κηζζσηή ζε άιινλ ηεο ρξήζεο ηνπ κηζζίνπ κε αληάιιαγκα, θαη ηδίσο ζηελ ππεθκίζζσζε, πξνο
εγθαηάζηαζε επηρείξεζεο ηεο παξ.1. ηελ πεξίπησζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ δηθαηνχρνο
κεξηθήο απαιιαγήο δχλαηαη λα είλαη κφλν ν ηξίηνο ζηνλ νπνίν παξαρσξείηαη ε ρξήζε ηνπ κηζζίνπ
(ππνκηζζσηήο) θαη ζηνλ νπνίν ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηεο παξνχζαο θαη φρη ν κηζζσηήο, κε ηελ
επηθχιαμε ηεο πεξίπησζεο φπνπ δηθαηνχρνο κεξηθήο απαιιαγήο απφ ηελ θαηαβνιή κηζζψκαηνο,
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο, είλαη απηνηειψο θαη ν κηζζσηήο. Η κεξηθή θαηαβνιή ηνπ
κηζζψκαηνο ζηνλ κηζζσηή / ππεθκηζζσηή, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα, δελ επηδξά ζηελ
θχξηα κηζζσηηθή ζρέζε.

Άπθπο 2
Γικαιούσοι μεπικήρ απαλλαγήρ από ηην καηαβολή μιζθώζεων κύπιαρ καηοικίαρ
1. Οη κηζζσηέο κίζζσζεο θχξηαο θαηνηθίαο, ζηηο νπνίεο κηζζσηήο είλαη εξγαδφκελνο ή ζχδπγνο ή ην
έηεξν κέξνο ζπκθψλνπ ζπκβίσζεο εξγαδνκέλνπ ζε επηρείξεζε ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο
παξνχζαο, ηνπ νπνίνπ έρεη αλαζηαιεί πξνζσξηλά ε ζχκβαζε εξγαζίαο ιφγσ ησλ κέηξσλ απνθπγήο
ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19 απαιιάζζνληαη απφ ηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο ηνπ 40%
ηνπ ζπλνιηθνχ κηζζψκαηνο γηα ηνπο κήλεο Μάξηην, Απξίιην, Μάην, Ινχλην, Ινχιην, Αχγνπζην θαη
4
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επηέκβξην 2020, θαηά πεξίπησζε. Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ απαηηείηαη ν
εξγαδφκελνο, αλεμαξηήησο εάλ έρεη ζπκβιεζεί ν ίδηνο ή ν/ε ζχδπγνο ή ην έηεξν κέξνο ζπκθψλνπ
ζπκβίσζεο σο κηζζσηήο, λα ζπλδεφηαλ κε ζρέζε εξγαζίαο κε ηελ επηρείξεζε θαηά ηνλ ρξφλν
έλαξμεο εθαξκνγήο ησλ εηδηθψλ θαη έθηαθησλ κέηξσλ πεξί αλαζηνιήο ή πξνζσξηλήο απαγφξεπζεο
ιεηηνπξγίαο γηα πξνιεπηηθνχο ή θαηαζηαιηηθνχο ιφγνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ θνξσλντφ COVID19.
2. Σα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ ηζρχνπλ θαη γηα ηελ πεξίπησζε ηεο
παξαρψξεζεο απφ κέξνπο ηνπ κηζζσηή ζε άιινλ ηεο ρξήζεο ηνπ κηζζίνπ κε αληάιιαγκα θαη ηδίσο
ζηελ ππεθκίζζσζε. ηελ πεξίπησζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ δηθαηνχρνο κεξηθήο απαιιαγήο
δχλαηαη λα είλαη κφλν ν ηξίηνο ζηνλ νπνίν παξαρσξείηαη ε ρξήζε ηνπ κηζζίνπ (ππνκηζζσηήο) γηα
κίζζσζε θχξηαο θαηνηθίαο θαη ζηνλ νπνίν ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηεο παξνχζαο θαη φρη ν
κηζζσηήο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο πεξίπησζεο φπνπ δηθαηνχρνο κεξηθήο απαιιαγήο απφ ηελ θαηαβνιή
κηζζψκαηνο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο, είλαη απηνηειψο θαη ν κηζζσηήο. Η κεξηθή
θαηαβνιή ηνπ κηζζψκαηνο ζηνλ κηζζσηή/ππεθκηζζσηή, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα,
δελ επηδξά ζηελ θχξηα κηζζσηηθή ζρέζε.

Άπθπο 3
Γικαιούσοι μείωζηρ μιζθώμαηορ για μιζθώζειρ εξαπηημένων μελών θοιηηηών ςπό όποςρ
1. Η απαιιαγή απφ ηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο ηνπ 40% ηνπ ζπλνιηθνχ κηζζψκαηνο, θαηά
παξέθθιηζε ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ πεξί κηζζψζεσλ, ηζρχεη θαη γηα ηηο ζπκβάζεηο κίζζσζεο
αθηλήησλ γηα ηελ θάιπςε ζηεγαζηηθψλ αλαγθψλ ηέθλνπ – εμαξηψκελνπ κέινπο, ην νπνίν θνηηά ζε
ίδξπκα ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο εθηφο ηνπ ηφπνπ κφληκεο θαηνηθίαο ηνπ, εθφζνλ έλαο ηνπιάρηζηνλ
γνλέαο είλαη εξγαδφκελνο ζε επηρείξεζε ηνπ άξζξνπ 1 ηεο παξνχζαο θαη ηνπ νπνίνπ έρεη αλαζηαιεί
πξνζσξηλά ε ζχκβαζε εξγαζίαο ιφγσ ησλ κέηξσλ απνθπγήο ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ COVID19. Η απαιιαγή ηζρχεη γηα ηνπο κήλεο Απξίιην, Μάην, Ινχλην, Ινχιην, Αχγνπζην θαη επηέκβξην
2020, θαηά πεξίπησζε.
2. Σα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ ηζρχνπλ θαη γηα ηελ πεξίπησζε ηεο
παξαρψξεζεο απφ κέξνπο ηνπ κηζζσηή ζε άιινλ ηεο ρξήζεο ηνπ κηζζίνπ κε αληάιιαγκα θαη ηδίσο
ζηελ ππεθκίζζσζε. ηελ πεξίπησζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ, δηθαηνχρνο κεξηθήο απαιιαγήο
δχλαηαη λα είλαη κφλν ν ηξίηνο ζηνλ νπνίν παξαρσξείηαη ε ρξήζε ηνπ κηζζίνπ (ππνκηζζσηήο) θαη
ζηνλ νπνίν ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηεο παξνχζαο θαη φρη ν κηζζσηήο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο
πεξίπησζεο φπνπ δηθαηνχρνο κεξηθήο απαιιαγήο απφ ηελ θαηαβνιή κηζζψκαηνο, ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο, είλαη απηνηειψο θαη ν κηζζσηήο. Η κεξηθή θαηαβνιή ηνπ κηζζψκαηνο ζηνλ
κηζζσηή/ππεθκηζζσηή, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα, δελ επηδξά ζηελ θχξηα κηζζσηηθή
ζρέζε.
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Άπθπο 4
Γικαιούσοι μείωζηρ μιζθώμαηορ για ναςηικούρ με ζύμβαζη ναςηολόγηζηρ ζε αναζηολή
1. Ναπηηθνί ησλ νπνίσλ ε ζχκβαζε λαπηνιφγεζεο ηειεί ζε αλαζηνιή ζχκθσλα κε ηελ παξ.2 ηνπ
εμεθνζηνχ ηξίηνπ άξζξνπ ηεο απφ 30.03.2020 Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ (Α’ 75), ή
ζχδπγνο ή ην έηεξν κέξνο ζπκθψλνπ ζπκβίσζεο απαιιάζζνληαη απφ ηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο ηνπ
40% ηνπ ζπλνιηθνχ κηζζψκαηνο θχξηαο θαηνηθίαο γηα ηνπο κήλεο Απξίιην, Μάην, Ινχλην, Ινχιην,
Αχγνπζην θαη επηέκβξην 2020, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο ζρεηηθέο θαλνληζηηθέο πξάμεηο, θαηά
παξέθθιηζε ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ πεξί κηζζψζεσλ.
2. Σα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ ηζρχνπλ θαη γηα ηελ πεξίπησζε ηεο
παξαρψξεζεο απφ κέξνπο ηνπ κηζζσηή ζε άιινλ ηεο ρξήζεο ηνπ κηζζίνπ θαη ηδίσο ζηελ
ππεθκίζζσζε. ηελ πεξίπησζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ δηθαηνχρνο κεξηθήο απαιιαγήο δχλαηαη
λα είλαη κφλν ν ηξίηνο ζηνλ νπνίν παξαρσξείηαη ε ρξήζε ηνπ κηζζίνπ (ππνκηζζσηήο), κε ηελ
επηθχιαμε ηεο ζπλδξνκήο ησλ πξνυπνζέζεσλ ηεο παξνχζαο θαη ζην πξφζσπν ηνπ κηζζσηή. Η
κεξηθή θαηαβνιή ηνπ κηζζψκαηνο ζηνλ κηζζσηή/ππεθκηζζσηή, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ
παξνχζα, δελ επηδξά ζηελ θχξηα κηζζσηηθή ζρέζε.

Άπθπο 5
Λοιπέρ πςθμίζειρ
1. ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο κεξηθήο θαηαβνιήο κηζζψκαηνο,
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα άξζξα 1 έσο 3 ηεο παξνχζαο, θαη ην κίζζσκα έρεη θαηαβιεζεί ζε
πξνγελέζηεξν ρξφλν απφ ηνλ κήλα γηα ηνλ νπνίν νξίδεηαη κεξηθή θαηαβνιή, ην 40% ηνπ κηζζψκαηνο
γηα ην νπνίν ν κηζζσηήο απαιιάζζεηαη απφ ηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο ζπκςεθίδεηαη ζηηο επφκελεο
θαηαβνιέο κηζζσκάησλ. ηελ πεξίπησζε κε χπαξμεο επφκελσλ θαηαβνιψλ κηζζσκάησλ ιφγσ
ιήμεο ηεο κηζζσηηθήο ζρέζεο, ηα ρξεκαηηθά πνζά ηεο απαιιαγήο αλαδεηνχληαη σο αρξεσζηήησο
θαηαβιεζέληα πνζά.
2. ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ζηε κηζζσηηθή ζρέζε κεηέρνπλ πεξηζζφηεξνη κηζζσηέο θαη νη
πξνυπνζέζεηο κεξηθήο θαηαβνιήο κηζζψκαηνο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα άξζξα 1 έσο 3 ηεο
παξνχζαο, δελ ζπληξέρνπλ γηα ην ζχλνιν ησλ κηζζσηψλ, κε ηελ επηθχιαμε ησλ νξηδνκέλσλ γηα ηελ
πεξίπησζε ζπδχγνπ ή έηεξνπ κέξνο ζπκθψλνπ ζπκβίσζεο, ε κεξηθή θαηαβνιή κηζζψκαηνο
ππνινγίδεηαη αλαινγηθά ζχκθσλα κε ην κεξίδην ζπκκεηνρήο ηνπ δηθαηνχρνπ κηζζσηή ζην κίζζσκα.
3. ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ησλ άξζξσλ 1 έσο 3 ηεο παξνχζαο
θαη ην κίζζσκα θαηαβάιιεηαη θαηά ηε ιήμε ηεο κίζζσζεο ή ζε κηθξφηεξα δηαζηήκαηα θαη πάλησο
κεγαιχηεξα ηνπ κελφο, ε απαιιαγή ησλ άξζξσλ 1 έσο 3 ηνπ 40% ηνπ ζπλνιηθνχ κηζζψκαηνο γηα
ηνπο πξνβιεπφκελνπο κήλεο ππνινγίδεηαη αλαινγηθά.
4. Σα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 θαη ζηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 3 ηεο παξνχζαο
ηζρχνπλ γηα νιφθιεξν ηνλ κήλα γηα ηνλ νπνίν πξνβιέπεηαη κεξηθή θαηαβνιή κηζζσκάησλ, θαηά
πεξίπησζε, αλεμαξηήησο ησλ εκεξψλ αλά κήλα θαηά ηηο νπνίεο έρεη αλαζηαιεί πξνζσξηλά ε
ζχκβαζε εξγαζίαο ηνπ εξγαδφκελνπ.
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5. Η παξνχζα εθαξκφδεηαη θαη ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία εθκηζζσηέο είλαη: α) νη Φνξείο ηεο
Γεληθήο Κπβέξλεζεο, φπσο νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ.4270/2014, β) ηα
εθηφο απηήο λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ (Ν.Π.Γ.Γ.), γ) ηα Ννκηθά Πξφζσπα Ιδησηηθνχ
Γηθαίνπ (Ν.Π.Ι.Γ.) πνπ αλήθνπλ ζην θξάηνο ή ζε Ν.Π.Γ.Γ. ή Ο.Σ.Α. - θαηά ηελ έλλνηα ηεο επίηεπμεο
θξαηηθνχ ή δεκνζίνπ ή απηνδηνηθεηηθνχ ζθνπνχ, επνπηείαο, δηνξηζκνχ θαη ειέγρνπ ηεο πιεηνςεθίαο
ηεο Γηνίθεζήο ηνπο - ή επηρνξεγνχληαη ηαθηηθά, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, απφ θξαηηθνχο
πφξνπο θαηά πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) ηνπιάρηζηνλ ηνπ εηήζηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπο, δ) νη εθηφο
απηήο δεκφζηεο επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνί ηνπ Κεθαιαίνπ Α΄ ηνπ λ.3429/2005 (Α’ 314),
αλεμαξηήησο εάλ έρνπλ εμαηξεζεί απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ θαη ε) νη επηρεηξήζεηο πνπ ππάγνληαη ζην
Κεθάιαην Β΄ ηνπ ακέζσο παξαπάλσ λφκνπ.
6. Απφ ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο εμαηξνχληαη, ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία είλαη κηζζσηέο: α)
νη θνξείο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, φπσο νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ
λ.4270/2014, β) ηα εθηφο απηήο λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ (Ν.Π.Γ.Γ.), γ) ηα Ννκηθά
Πξφζσπα Ιδησηηθνχ Γηθαίνπ (Ν.Π.Ι.Γ.) πνπ αλήθνπλ ζην θξάηνο ή ζε Ν.Π.Γ.Γ. ή Ο.Σ.Α. - θαηά ηελ
έλλνηα ηεο επίηεπμεο θξαηηθνχ ή δεκνζίνπ ή απηνδηνηθεηηθνχ ζθνπνχ, επνπηείαο, δηνξηζκνχ θαη
ειέγρνπ ηεο πιεηνςεθίαο ηεο Γηνίθεζήο ηνπο - ή επηρνξεγνχληαη ηαθηηθά, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο
δηαηάμεηο, απφ θξαηηθνχο πφξνπο θαηά πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) ηνπιάρηζηνλ ηνπ εηήζηνπ
πξνυπνινγηζκνχ ηνπο, δ) νη εθηφο απηήο δεκφζηεο επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνί ηνπ Κεθαιαίνπ Α΄
ηνπ λ.3429/2005 (Α’ 314), αλεμαξηήησο εάλ έρνπλ εμαηξεζεί απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ θαη ε) νη
επηρεηξήζεηο πνπ ππάγνληαη ζην Κεθάιαην Β΄ ηνπ λ.3429/2005 (Α’ 314).

Άπθπο 6
Έναπξη ιζσύορ
Η παροφςα απόφαςθ ιςχφει από τθν ζναρξθ ιςχφοσ τθσ από 20.3.2020 Πράξθσ Νομοκετικοφ
Περιεχομζνου «Κατεπείγοντα μζτρα για τθν αντιμετώπιςθ των ςυνεπειών του κινδφνου διαςποράσ
του κορωνοϊοφ COVID-19, τθ ςτιριξθ τθσ κοινωνίασ και τθσ επιχειρθματικότθτασ και τθ διαςφάλιςθ
τθσ ομαλισ λειτουργίασ τθσ αγοράσ και τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ» (Α΄68).

Η παροφςα απόφαςθ να δθμοςιευτεί ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ.

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΧΡΗΣΟ ΣΑΪΚΟΤΡΑ

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ
ΑΔΩΝΙ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΝΗΙΩΣΙΚΗ
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ
ΙΩΑΝΝΗ ΒΡΟΤΣΗ

ΠΟΛΙΣΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΗ ΠΛΑΚΙΩΣΑΚΗ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΘΕΟΔΩΡΟ ΚΤΛΑΚΑΚΗ

Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΠΟΣΟΛΟ ΒΕΤΡΟΠΟΤΛΟ
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ΠΗΝΑΚΑ ΓΗΑΝΟΜΖ:
Α. ΠΡΟ ΔΝΔΡΓΔΗΑ

1. Δζληθφ Σππνγξαθείν (γηα δεκνζίεπζε)
2. Γ/λζε ηξαηεγηθήο Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο (κε ηελ παξάθιεζε λα αλαξηεζεί ζηελ
ηζηνζειίδα ηεο Α.Α.Γ.Δ.)
3. Γεληθή Γ/λζε Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ΑΑΓΔ (κε ηελ παξάθιεζε λα αλαξηεζεί ζην
δηαδηθηπαθφ ηφπν ηεο Α.Α.Γ.Δ.)
4. Ηιεθηξνληθή Βηβιηνζήθε ΑΑΓΔ
Β. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΗΑ ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ

1. Γξαθείν Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο θαη Δπελδχζεσλ
2. Γξαθείν Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ
3. Γξαθείν Τπνπξγνχ Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο
Γ. ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΝΟΜΖ

1. Γξαθείν Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ
2. Γξαθείν Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ
3. Γξαθείν Τθππνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, θ. Βεζπξφπνπινπ
4. Γξαθείν Τπεξεζηαθήο Γξακκαηέσο Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ
5. Γξαθεία Γεληθψλ Γξακκαηέσλ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ
6. Γεληθή Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ
7. Γξαθείν Γηνηθεηή Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ
8. Γξαθεία θ.θ. Γελ. Γηεπζπληψλ ΑΑΓΔ
9. Γ/λζε Δθαξκνγήο Άκεζεο Φνξνινγίαο ΑΑΓΔ - Σκήκαηα Α΄- Β΄
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