
Μέτρα για πανδηµίες και µη:

Σύντοµος Οδηγός 
Επιβίωσης για 

Ενοικιαστές Τι ισχύει σήµερα µε την µείωση των 
ενοικίων εξαιτίας της κρίσης του COVID19:

Μπορείς να πληρώσεις το 60% του ενοικίου σου εφόσον δουλεύεις 
σε επιχείρηση που έκλεισε είτε µε κρατική εντολή, είτε επειδή ανήκει στις 

πληττόµενες οικονοµικά επιχειρήσεις. Αυτό µπορείς εύκολα να το διαπιστώσεις από 
τη στιγµή που το αφεντικό σου θα σου κοινοποιήσει την αναστολή της σύµβασης σου.

Επίσης, µπορείς πάλι να πληρώσεις το 60% εάν είσαι φοιτήτρια, µένεις µακρυά από τον 
τόπο µόνιµης κατοικίας σου και είσαι εξαρτώµενο µέλος εργαζόµενου σε επιχείρηση που 

έχει ανασταλεί η λειτουργία της εξαιτίας του κορωνοϊού.

*Προς το παρόν αυτή η ρύθµιση ισχύει για του µήνες Απρίλιο και Μάϊο 2020.

Τι ισχύει γενικά µε την µη πληρωµή του ενοικίου:

2) Ο δεύτερος τρόπος είναι σχετικά πιο σύντοµος από 
τον παραπάνω αλλά σε κάθε περίπτωση κι εδώ χρει-
άζεται κάποιος χρόνος (τουλάχιστον κάνα δίµηνο). 
Για να ξεκινήσει αυτή η διαδικασία θα πρέπει να πλη-
ρούνται κάποιες προϋποθέσεις. Η κύρια προϋπόθεση 
είναι να υπάρχει αποδεικτικό της µίσθωσης δηλαδή 
κάποιο συµβόλαιο. Άρα εντελώς «µαύρες» µισθώ-
σεις είναι δύσκολο, έως αδύνατο, να πάρουν αυτόν 
τον δρόµο. Οι άλλες προϋποθέσεις αφορούν νοµικά 
ζητήµατα όπως οι λόγοι µη καταβολής, η επίδοση εξώ-
δικου από δικαστικό επιµελητή στην ενοικιάστρια και η 
µη καταβολή του ενοικίου µέσα σε 15 µέρες. ∆ηλαδή 
αν πληρώσεις κάτι µέσα σε αυτό το δεκαπενθήµερο 
µάλλον την γλιτώνεις.  

Αυτό που ισχύει γενικά είναι ότι πλέον ο 
νόµος δεν υποστηρίζει την ενοικιάστρια 
αλλά τον ιδιοκτήτη - γενικά.

Τι µπορεί να συµβεί νοµικά όταν δεν πλη-
ρώνεις το ενοίκιο σου (µέρος ή ολόκληρό 
ή ακόµα και αν πληρώνεις εκπρόθεσµα): 

Από την πρώτη µέρα καθυστέρησης, ο 
ιδιοκτήτης έχει το δικαίωµα να καταγγεί-
λει το συµβόλαιο και να ασκήσει αγωγή 
εναντίον σου.

Αυτό µπορεί να το κάνει µε δύο τρόπους:

1) Ο ένας είναι αρκετά χρονοβόρος και κοστίζει (δι-
κηγόροι, παράβολα, κλπ). Αν ο ιδιοκτήτης αποφασί-
σει να ακολουθήσει αυτόν τον δρόµο, σε πάει στα 
δικαστήρια, ζητάει τα οφειλόµενα νοίκια και µάλιστα 
έντοκα. Αυτή η διαδικασία πρέπει να πάρει σειρά για 
να δικαστεί, να περάσουν κάποιοι µήνες, να έρθει κι η 
δική σου η σειρά και να δεις τι θα γίνει.

Μέσες άκρες δεν είναι ιδιαίτερα εύκολο να σε 

διώξουν από το σπίτι σου αν δεν πληρώσεις το 

ενοίκιο, αλλά όχι ακατόρθωτο. Σε κάθε περίπτω-

ση, µε την κρίση του κορωνοϊού τα δικαστήρια 

είναι σε αναστολή λειτουργίας κι επίσης έχουν 

απαγορευτεί και οι πράξεις αναγκαστικής εκτέλε-

σης, όπως η έξωση. Άρα, όσο ισχύουν τα µέτρα, 

πρακτικά δεν µπορεί να γίνει κάτι.


