
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
                                        
  

  

 

Πρέβεζα 30/09/2020 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

Οι ΚΑΔ των επιχειρήσεων που μπορούν να συμφωνήσουν τουλάχιστον 30% 
μείωση ενοικίου με τον εκμισθωτή για τον μήνα Σεπτέμβριο 

Το Επιμελητήριο Πρέβεζας ενημερώνει ότι  δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση Α.1213/2020 του 

Υπ. Οικονομικών με την οποία προσδιορίζονται οι πληττόμενες επιχειρήσεις οι οποίες μπορούν να 

απαλλαγούν από την υποχρέωση καταβολής τουλάχιστον του 30% του συνολικού μισθώματος για 

το μήνα Σεπτέμβριο 2020, εφόσον επέλθει συμφωνία μεταξύ εκμισθωτή και μισθωτή. 

Αναλυτικά η απόφαση προβλέπει τα ακόλουθα: 

1. Ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, η οποία πλήττεται 

οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, ήτοι επιχείρησης η 

οποία έχει ενεργό, κύριο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) στις 20 Μαρτίου 2020 έναν από 

τους αναφερόμενους στο Παράρτημα, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 

παρούσας, ή της οποίας τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά τις 20 Μαρτίου 2020 ΚΑΔ 

δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους αναγραφόμενους 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, 

δύναται να απαλλαγεί από την υποχρέωση καταβολής μέρους του συνολικού μισθώματος, το 

οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το 30% του συνολικού μισθώματος για τον μήνα 

Σεπτέμβριο 2020, μετά από σχετική συμφωνία μεταξύ του εκμισθωτή και του μισθωτή, κατά 

παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6 

του άρθρου δεύτερου της από 20.03.2020 Π.Ν.Π. (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με άρθρο 1 του ν. 

4683/2020 (Α’ 83) και ισχύει. 

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

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Πίνακας Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των πληττόμενων επιχειρήσεων για την 

προαιρετική απαλλαγή καταβολής μισθώματος για τον μήνα Σεπτέμβριο 2020. Σε περίπτωση 

τετραψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες πενταψήφιων, εξαψήφιων και 

οκταψήφιων. Σε περίπτωση εξαψήφιου συμπεριλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες οκταψήφιων. 



ΚΑΔ    Περιγραφή  

 

47.51    Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε εξειδικευμένα 

    καταστήματα 

47.71     Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από λιανικό 

    εμπόριο ειδών ένδυσης, εξαρτημάτων ρουχισμού και άλλων ειδών από 

    γουνόδερμα (εκτός καλυμμάτων κεφαλής) (47.71.71.27) και λιανικό εμπόριο 

    ειδών ένδυσης, εξαρτημάτων ρουχισμού από γουνόδερμα (47.71.71.34)  

47.72    Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων ειδών σε εξειδικευμένα 

    καταστήματα 

47.75    Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού σε εξειδικευμένα 

    καταστήματα 

47.76.77   Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών και σπορών  

47.77    Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.19.10.03   Εκμετάλλευση πολυκαταστημάτων (υπεραγορών)  

47.19.10.05   Λιανικό εμπόριο διαφημιστικών ειδών (μπρελόκ, μπλουζών, αναπτήρων, 

    στυλό κ.λπ.)  

47.19.10.08   Λιανικό εμπόριο ειδών δώρων γενικά  

47.78.86   Λιανικό εμπόριο άλλων μη εδώδιμων καταναλωτικών προϊόντων π.δ.κ.α. 

47.78.89  Λιανικό εμπόριο μη εδώδιμων μη καταναλωτικών προϊόντων π.δ.κ.α., εκτός 

    από Λιανικό εμπόριο διάφορων τουριστικών και λοιπών παρόμοιων ειδών 

    λαϊκής τέχνης (47.78.89.04)  

47.81    Λιανικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού, σε υπαίθριους πάγκους και 

    αγορές 

47.82    Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων και 

    υποδημάτων, σε υπαίθριους πάγκους και αγορές  

47.89    Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε υπαίθριους πάγκους και αγορές 

 


