
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. Α. 1164 
 Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για 

την απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής 

του 40% του συνολικού μισθώματος για τους μή-

νες Ιούλιο και Αύγουστο 2020. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου δεύτερου της 

από 20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
(Π.Ν.Π.) (Α΄ 68), όπως αυτή προστέθηκε με την παρ. 1 του 
άρθρου 15 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104), η οποία κυρώθηκε 
με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83).

2. Τις διατάξεις του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατά-
ξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών 
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 94), ιδίως το άρθρο 41.

3. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 «Φορολογικές δια-
δικασίες και άλλες διατάξεις» (Α΄ 170), όπως ισχύουν.

4. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 «Περί Κώδικος Ει-
σπράξεως Δημοσίων Εσόδων» (Α΄ 90), όπως ισχύουν 
ιδίως το άρθρο 83.

5. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121).

6. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).

7. Το π.δ. 142/2017 (Α΄ 181) «Οργανισμός Υπουργείου 
Οικονομικών», σε συνδυασμό με το άρθρο 1 του π.δ. 84/ 
2019 (Α΄ 123).

8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομο-
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργα-
να», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005
(Α΄ 98).

9. Την υπ’ αρ. Υ2/09.07.2019 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και 
Υφυπουργών» (Β΄ 2901).

10. Την υπ’ αρ. 339/18.07.2019 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανά-
θεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, 
Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β΄ 3051).

11. Την υπ’ αρ. 1/20.01.2016 πράξη Υπουργικού Συμ-
βουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της 
Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου 
Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατά-
ξεις της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως 
ισχύουν, την υπ’ αρ. 39/3/30.11.2017 απόφαση του Συμ-
βουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων «Ανανέωσης θητείας του Διοικητή της Ανεξάρ-
τητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689), καθώς 
και την υπ’ αρ. 5294/17.01.2020 απόφαση του Υπουργού 
Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

12. Την υπ’ αρ. Δ.ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017 απόφαση 
του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
«Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(Α.Α.Δ.Ε.)» (Β΄ 968), όπως ισχύει.

13. Την από 09.07.2020 εισήγηση του Διοικητή της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

14. Την ανάγκη καθορισμού των πληττόμενων επιχει-
ρήσεων για την εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου δεύτε-
ρου της από 20.03.2020 Π.Ν.Π. (Α΄ 68), όπως κυρώθηκε 
με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83).

15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα-
τικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020, απο-
φασίζουμε:

1. Ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατά-
σταση επιχείρησης, η οποία εξακολουθεί να πλήττεται οι-
κονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνο-
ϊού COVID-19 κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, ήτοι 
επιχείρησης η οποία έχει ενεργό, κύριο Κωδικό Αριθμό 
Δραστηριότητας (ΚΑΔ) στις 20 Μαρτίου 2020 έναν από 
τους αναφερόμενους στο Παράρτημα, το οποίο και απο-
τελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, ή της οποίας 
τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά τις 20 Μαρτίου 2020 
ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους αναγρα-
φόμενους στο Παράρτημα, όπως αυτά προκύπτουν από 
την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού 
έτους 2018, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα 
που αντιστοιχούν στο κύριο ΚΑΔ στις 20 Μαρτίου 2020, 
απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του 40% 
του συνολικού μισθώματος για τους μήνες Ιούλιο και Αύ-
γουστο 2020, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων 
περί μισθώσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο 
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και τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου δεύτερου της από 
20.03.2020 Π.Ν.Π. (Α΄ 68), όπως κυρώθηκε με άρθρο 1
του ν. 4683/2020 (Α΄ 83).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Πίνακας Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) 

των κλάδων για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο 2020. 
Σε περίπτωση τετραψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται 
όλες οι υποκατηγορίες πενταψήφιων, εξαψήφιων και 
οκταψήφιων. Σε περίπτωση εξαψήφιου συμπεριλαμβά-
νονται όλες οι κατηγορίες οκταψήφιων.

ΚΑΔ Περιγραφή

33.16 Επισκευή και συντήρηση αεροσκαφών 
και διαστημόπλοιων

47.78.89.04 Λιανικό εμπόριο διάφορων τουριστικών 
και λοιπών παρόμοιων ειδών λαϊκής
τέχνης

49.31 Αστικές και προαστιακές χερσαίες
μεταφορές επιβατών

49.39 Άλλες χερσαίες μεταφορές επιβατών 
π.δ.κ.α.

50.10 Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές 
επιβατών

50.30 Εσωτερικές πλωτές μεταφορές επιβατών

51.10 Αεροπορικές μεταφορές επιβατών

51.21 Αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων

52.21.29.02 Υπηρεσίες οδηγού λεωφορείου
(μη εκμεταλλευτή)

52.22 Δραστηριότητες συναφείς με τις πλωτές 
μεταφορές

52.23 Δραστηριότητες συναφείς
με τις αεροπορικές μεταφορές

55.10 Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα

55.20 Καταλύματα διακοπών και
άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής

55.30 Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για 
οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα 
οχήματα

55.90.13 Υπηρεσίες κλιναμαξών (βαγκόν-λι) και 
υπηρεσίες ύπνου σε άλλα μεταφορικά 
μέσα

55.90.19 άλλες υπηρεσίες καταλύματος π.δ.κ.α.

56.10 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων
και κινητών μονάδων εστίασης, με εξαί-
ρεση τις δραστηριότητες που αφορούν 
διανομή προϊόντων (delivery) και παροχή 
προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα 
(take away) στις οποίες δεν επιτρέπεται η 
χρήση τραπεζοκαθισμάτων και το σερβί-
ρισμα σε αυτά

56.21 Δραστηριότητες υπηρεσιών
τροφοδοσίας για εκδηλώσεις

56.29 Άλλες υπηρεσίες εστίασης, εκτός από 
Υπηρεσίες γευμάτων που παρέχο-
νται από στρατιωτικές τραπεζαρίες 
(56.29.20.01)

56.30 Δραστηριότητες παροχής ποτών, με 
εξαίρεση τις δραστηριότητες που αφο-
ρούν διανομή προϊόντων (delivery) και 
παροχή προϊόντων σε πακέτο από το 
κατάστημα (take away) στις οποίες δεν 
επιτρέπεται η χρήση τραπεζοκαθισμά-
των και το σερβίρισμα σε αυτά

59.11 Δραστηριότητες παραγωγής κινηματο-
γραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτι-
κών προγραμμάτων

59.12 Δραστηριότητες συνοδευτικές της παρα-
γωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο 
και τηλεοπτικών προγραμμάτων

59.13 Δραστηριότητες διανομής κινηματογρα-
φικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών 
προγραμμάτων

59.14 Δραστηριότητες προβολής κινηματο-
γραφικών ταινιών

77.11 Ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων 
και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων

77.39.13 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτι-
κής μίσθωσης μοτοσικλετών και τροχό-
σπιτων

79.11 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών
πρακτορείων

79.12 Δραστηριότητες γραφείων
οργανωμένων ταξιδιών

79.90 Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών
κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες

82.30 Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών 
εκθέσεων

85.52 Πολιτιστική εκπαίδευση

88.10 Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας 
χωρίς παροχή καταλύματος για ηλικιωμέ-
νους και άτομα με αναπηρία, με εξαίρεση 
τις Υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας χωρίς 
παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους 
και άτομα με αναπηρία (ΚΑΔ 88.10.10), 
καθώς και τις Υπηρεσίες επίσκεψης και 
παροχής υποστήριξης σε ηλικιωμένους 
(ΚΑΔ 88.10.11).

90.01 Τέχνες του θεάματος

90.02 Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις 
τέχνες του θεάματος

90.03 Καλλιτεχνική δημιουργία

90.04 Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και 
συναφείς δραστηριότητες

91.02 Δραστηριότητες μουσείων
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91.03 Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων 
και παρόμοιων πόλων έλξης επισκεπτών

93.11 Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστά-
σεων, εκτός από υπηρεσίες πίστας καρτ 
(93.11.10.04)

93.12 Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων, πλην 
αθλητών και ομάδων που είναι σε προε-
τοιμασία ολυμπιακών αγώνων

93.13 Εγκαταστάσεις γυμναστικής

93.19 Άλλες αθλητικές δραστηριότητες, εξαι-
ρουμένων των υπηρεσιών που σχετί-
ζονται με την εκπαίδευση κατοικίδιων 
ζώων συντροφιάς, για κυνήγι και σχετικές 
δραστηριότητες (93.19.13.03)

93.29.19.05 Υπηρεσίες παιδότοπου

94.99.16.01 Υπηρεσίες πολιτιστικών συλλόγων και 
σωματείων

Καταστήματα και επιχειρήσεις κάθε εί-
δους που λειτουργούν εντός ξενοδο-
χειακών μονάδων, ξενοδοχειακών συ-
γκροτημάτων και των αερολιμένων της 
επικράτειας, όπως και τα καταστήματα 
αφορολογήτων ειδών ανά την επικράτεια.

2. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 9 Ιουλίου 2020

Ο Υφυπουργός

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ   
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*02028671507200004*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-

μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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