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Άρθρο 111 ν. 4446/2016 (ΦΕΚ Α 240 22.12.2016) 

 

Ρσθμίζεις για ηη βρατστρόνια μίζθωζη ακινήηων ζηο 

πλαίζιο ηης οικονομίας ηοσ διαμοιραζμού 
 

 

 

 1. Γηα ηνπο ζθνπνύο ηνπ παξόληνο άξζξνπ σο αθίλεην λνείηαη: 

 

 α) ην δηακέξηζκα, 

 

 β) ε κνλνθαηνηθία, εμαηξνπκέλσλ ησλ κνλνθαηνηθηώλ νη νπνίεο έρνπλ ραξαθηεξηζηεί 

σο ηέηνηεο ιόγσ ηεο θαηάξγεζεο ηεο ζύζηαζεο νξηδόληηαο ηδηνθηεζίαο, 

 

 γ) νπνηαδήπνηε άιιε κνξθή νηθήκαηνο κε δνκηθή θαη ιεηηνπξγηθή απηνηέιεηα, 

 

 δ) ηα δσκάηηα εληόο δηακεξηζκάησλ ή κνλνθαηνηθηώλ. 

 

 Ωο νηθνλνκία ηνπ δηακνηξαζκνύ νξίδεηαη θάζε κνληέιν όπνπ νη ςεθηαθέο 

πιαηθόξκεο δεκηνπξγνύλ κηα αλνηθηή αγνξά γηα ηελ πξνζσξηλή ρξήζε αγαζώλ ή 

ππεξεζηώλ πνπ ζπρλά παξέρνπλ ηδηώηεο. 

 

 Ωο ςεθηαθέο πιαηθόξκεο νξίδνληαη νη ειεθηξνληθέο, δηκεξείο ή πνιπκεξείο αγνξέο, 

όπνπ δύν ή πεξηζζόηεξεο νκάδεο ρξεζηώλ επηθνηλσλνύλ κέζσ δηαδηθηύνπ κε ηε 

κεζνιάβεζε ηνπ δηαρεηξηζηή ηεο πιαηθόξκαο πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί κία 

ζπλαιιαγή κεηαμύ ηνπο. 

 

 Ωο βξαρπρξόληα κίζζσζε νξίδεηαη ε κίζζσζε αθηλήηνπ πνπ ζπλάπηεηαη κέζσ ησλ 

ςεθηαθώλ πιαηθνξκώλ γηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή δηάξθεηα, κηθξόηεξε ηνπ έηνπο. 

 

 Ωο δηαρεηξηζηήο αθηλήηνπ βξαρπρξόληαο κίζζσζεο (ζην εμήο «δηαρεηξηζηήο 

αθηλήηνπ») νξίδεηαη ην θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν ή θάζε είδνπο λνκηθή νληόηεηα, 

πνπ αλαιακβάλεη ηελ δηαδηθαζία αλάξηεζεο αθηλήηνπ ζηηο ςεθηαθέο πιαηθόξκεο κε 

ζθνπό ηε βξαρπρξόληα κίζζσζε θαη γεληθά κεξηκλά γηα ηε βξαρπρξόληα κίζζσζε ηνπ 

αθηλήηνπ. Γηαρεηξηζηήο αθηλήηνπ δύλαηαη λα είλαη είηε θύξηνο ηνπ αθηλήηνπ ή λνκέαο 

ή επηθαξπσηήο ή ππεθκηζζσηήο ή ηξίηνο. 
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 2. Πξνβιέπεηαη δπλαηόηεηα βξαρπρξόληαο κίζζσζεο αθηλήηνπ, κέζσ ησλ ςεθηαθώλ 

πιαηθνξκώλ ζην πιαίζην ηεο νηθνλνκίαο ηνπ δηακνηξαζκνύ, ππό ηηο αθόινπζεο 

πξνϋπνζέζεηο: 

 

 α. Ο δηαρεηξηζηήο αθηλήηνπ λα έρεη εγγξαθεί ζην «Μεηξών Αθηλήησλ Βξαρπρξόληαο 

Γηακνλήο» πνπ ηεξείηαη ζηελ Αλεμάξηεηε Αξρή Γεκνζίσλ Δζόδσλ (Α.Α.Γ.Δ.). 

 

 β. O αξηζκόο εγγξαθήο ζην Μεηξών Αθηλήησλ Βξαρπρξόληαο Γηακνλήο 

ππνρξεσηηθά λα ζπλνδεύεη ηελ αλάξηεζε ηνπ αθηλήηνπ, ζε εκθαλέο ζεκείν, ζηηο 

ςεθηαθέο πιαηθόξκεο, θαζώο θαη ζε θάζε κέζν πξνβνιήο. 

 

 γ. Σηηο πεξηπηώζεηο πνπ νη δηαρεηξηζηέο αθηλήησλ δηαζέηνπλ Δηδηθό Σήκα 

Λεηηνπξγίαο (Δ.Σ.Λ.) ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 1 έσο 4 ηνπ λ. 4276/2014 

(Α`155) θαη ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 46 ηνπ λ. 4179/2013 (Α`175), δελ ππνρξενύληαη 

λα εγγξαθνύλ ζην Μεηξών Αθηλήησλ Βξαρπρξόληαο Γηακνλήο, έρνπλ όκσο ηελ 

ππνρξέσζε λα αλαγξάθνπλ, ζε εκθαλέο ζεκείν, ηνλ αξηζκό ηνπ Δηδηθνύ Σήκαηνο 

Λεηηνπξγίαο (Δ.Σ.Λ.) θαηά ηελ αλάξηεζε ηνπ αθηλήηνπ ζηηο ςεθηαθέο πιαηθόξκεο, 

θαζώο θαη ζε θάζε κέζν πξνβνιήο. 

 

 Η θαηαρώξεζε ζην Μεηξών Αθηλήησλ Βξαρπρξόληαο Γηακνλήο πξαγκαηνπνηείηαη 

αλά εθκηζζνύκελν αθίλεην. 

 

 3. α. Τν εηζόδεκα πνπ απνθηάηαη ζην πιαίζην ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 39Α ηνπ λ. 

4172/2013 (Α`167) απαιιάζζεηαη ηνπ ΦΠΑ. 

 

 β. Ο δηαρεηξηζηήο αθηλήηνπ πνπ δελ δηαζέηεη Δηδηθό Σήκα Λεηηνπξγίαο (Δ.Σ.Λ.) 

ππνρξενύηαη ζηελ ππνβνιή Γήισζεο Βξαρπρξόληαο Γηακνλήο, ζε ειεθηξνληθή 

εθαξκνγή πνπ ζα δεκηνπξγεζεί από ηελ Α.Α.Γ.Δ. θαη δελ ππνβάιιεη Γειώζεηο 

Πιεξνθνξηαθώλ Σηνηρείσλ Μίζζσζεο Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο. 

 

 Σηελ ίδηα ππνρξέσζε ππνβνιήο Γήισζεο Βξαρπρξόληαο Γηακνλήο ππόθεηληαη θαη ηα 

πξόζσπα ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ. 46 ηνπ λ. 4179/2013. 

 

 4. α. Ο θύξηνο ηνπ αθηλήηνπ ή ν λνκέαο ή ν επηθαξπσηήο ή ν ππεθκηζζσηήο εθόζνλ 

αλαζέηεη ζε ηξίην ηε δηαρείξηζε ηνπ αθηλήηνπ ηνπ κε ζθνπό ηε βξαρπρξόληα κίζζσζε, 

έρεη ππνρξέσζε ππνβνιήο Γήισζεο Πιεξνθνξηαθώλ Σηνηρείσλ Μίζζσζεο Αθίλεηεο 

Πεξηνπζίαο ζηελ νπνία ζα θαηαρσξήζεη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαρεηξηζηή ηνπ αθηλήηνπ. Σε 

πεξίπησζε κε ππνβνιήο απηήο, ζεσξείηαη ν ίδηνο δηαρεηξηζηήο ηνπ αθηλήηνπ. 

 

 β. Σε πεξίπησζε ζπληδηνθηεζίαο αθηλήηνπ, όηαλ δηαρεηξηζηήο ηνπ αθηλήηνπ είλαη έλαο 

εθ ησλ ζπληδηνθηεηώλ, νη ππόινηπνη ζπληδηνθηήηεο δελ ππνρξενύληαη ζηελ ππνβνιή 

Γήισζεο Πιεξνθνξηαθώλ Σηνηρείσλ Μίζζσζεο Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο. 
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 γ. Ο θύξηνο ηνπ αθηλήηνπ ή ν λνκέαο ή ν επηθαξπσηήο ή ν ππεθκηζζσηήο εθόζνλ 

εθκηζζώλεη αθίλεην κε δηθαίσκα ππεθκίζζσζεο εμαθνινπζεί λα έρεη ηελ ππνρξέσζε 

ππνβνιήο ηεο Γήισζεο Πιεξνθνξηαθώλ Σηνηρείσλ Μίζζσζεο Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο, 

ζύκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

 

 5. α. Σε πεξίπησζε κε ηήξεζεο ησλ πξνϋπνζέζεσλ ησλ νξηδόκελσλ ζηηο 

παξαγξάθνπο 2 θαη 8 επηβάιιεηαη απηνηειέο δηνηθεηηθό πξόζηηκν ύςνπο πέληε 

ρηιηάδσλ (5.000) επξώ ζηνπο δηαρεηξηζηέο αθηλήησλ. Τν πξόζηηκν απνηειεί δεκόζην 

έζνδν, επηβάιιεηαη θαη εηζπξάηηεηαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Δ.Γ.Δ. από ηελ 

Α.Α.Γ.Δ.. Από ηε δηαπίζησζε ηεο παξάβαζεο ν δηαρεηξηζηήο αθηλήηνπ βξαρπρξόληαο 

κίζζσζεο ππνρξενύηαη εληόο δεθαπέληε (15) εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ λα πξνβεί ζηηο 

απαξαίηεηεο ελέξγεηεο ζπκκόξθσζεο. Σε πεξίπησζε κε ηήξεζεο εθ λένπ 

πξνϋπνζέζεσλ ησλ παξαγξάθσλ 2 θαη 8, εληόο ελόο έηνπο από ηελ έθδνζε ηεο 

πξάμεο επηβνιήο ηνπ πξνζηίκνπ, ην πξόζηηκν απηό επηβάιιεηαη ζην δηπιάζην θαη 

ζηελ πεξίπησζε θάζε επόκελεο ίδηαο παξάβαζεο, ζην ηεηξαπιάζην ηνπ αξρηθώο 

επηβιεζέληνο. 

 

 β. Σε πεξίπησζε κε ππνβνιήο ή ππνβνιήο αλαθξηβνύο Γήισζεο Βξαρπρξόληαο 

Γηακνλήο επηβάιιεηαη ζηνλ δηαρεηξηζηή αθηλήηνπ πξόζηηκν ίζν κε ην δηπιάζην ηνπ 

κηζζώκαηνο όπσο απηό εκθαλίδεηαη ζηελ ςεθηαθή πιαηθόξκα θαηά ηελ εκέξα πνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη ν έιεγρνο. 

 

 γ. Σε πεξίπησζε εθπξόζεζκεο Γήισζεο Βξαρπρξόληαο Γηακνλήο επηβάιιεηαη 

απηνηειέο δηνηθεηηθό πξόζηηκν ύςνπο εθαηό (100) επξώ. 

 

 δ. Σε πεξίπησζε κε αληαπόθξηζεο ζην αίηεκα ηεο Α.Α.Γ.Δ., θαηά ηελ παξάγξαθν 7 

επηβάιινληαη ηα πξόζηηκα ησλ πεξηπηώζεσλ γ` θαη δ` ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ λ. 

4174/2013 (Α` 170). 

 

 6. Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξόληνο άξζξνπ, κπνξεί λα δηελεξγνύληαη έιεγρνη θαη από 

κηθηά ζπλεξγεία ειέγρνπ πνπ απνηεινύληαη από ππαιιήινπο ηεο Α.Α.Γ.Δ. θαη ηνπ 

Υπνπξγείνπ Τνπξηζκνύ. Δπηπιένλ κπνξεί λα δεηείηαη ε ζπλδξνκή ηεο Οηθνλνκηθήο 

Αζηπλνκίαο. 

 

 7. Η Α.Α.Γ.Δ. κπνξεί λα δεηεί από θάζε ςεθηαθή πιαηθόξκα, ε νπνία 

δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ νηθνλνκία ηνπ δηακνηξαζκνύ, θάζε πιεξνθνξία ε νπνία είλαη 

απαξαίηεηε γηα ηελ ηαπηνπνίεζε ησλ δηαρεηξηζηώλ αθηλήησλ, θαζώο θαη ησλ 

αθηλήησλ πνπ αλαξηώληαη ζε απηέο. 

 

 8. Με θνηλή απόθαζε ησλ Υπνπξγώλ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο, Οηθνλνκηθώλ θαη 

Τνπξηζκνύ κπνξεί, γηα ιόγνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνζηαζία ηεο θαηνηθίαο, λα 

θαζνξηζηνύλ γεσγξαθηθέο πεξηνρέο, όπνπ ζα ηζρύνπλ πεξηνξηζκνί ζηε δηάζεζε 

αθηλήησλ γηα βξαρπρξόληα κίζζσζε σο εμήο: 
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 α. Να κελ επηηξέπεηαη ε βξαρπρξόληα κίζζσζε άλσ ησλ δύν (2) αθηλήησλ αλά 

Α.Φ.Μ. δηθαηνύρνπ εηζνδήκαηνο. 

 

 β. Η κίζζσζε θάζε αθηλήηνπ λα κελ ππεξβαίλεη ηηο ελελήληα (90) εκέξεο αλά 

εκεξνινγηαθό έηνο θαη γηα λεζηά θάησ ησλ δέθα ρηιηάδσλ (10.000) θαηνίθσλ ηηο 

εμήληα (60) εκέξεο αλά εκεξνινγηαθό έηνο. Υπέξβαζε ηεο δηάξθεηαο ηνπ 

πξνεγνύκελνπ εδαθίνπ επηηξέπεηαη, εθόζνλ ην ζπλνιηθό εηζόδεκα ηνπ εθκηζζσηή ή 

ηνπ ππεθκηζζσηή, από ην ζύλνιν ησλ αθηλήησλ πνπ δηαζέηεη γηα κίζζσζε ή 

ππεθκίζζσζε, δελ μεπεξλά ηηο δώδεθα ρηιηάδεο (12.000) επξώ θαηά ην νηθείν 

θνξνινγηθό έηνο. 

 

 9. Με θνηλή απόθαζε ησλ Υπνπξγώλ Οηθνλνκηθώλ θαη Τνπξηζκνύ θαη ηνπ Γηνηθεηή 

ηεο Α.Α.Γ.Δ., νξίδνληαη νη όξνη ζπλεξγαζίαο ηνπ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ κε ηελ 

εθάζηνηε ςεθηαθή πιαηθόξκα. 

 

 10. Με απόθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηεο Α.Α.Γ.Δ. θαζνξίδνληαη νη ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ 

έλαξμε ηζρύνο θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ Μεηξώνπ Αθηλήησλ Βξαρπρξόληαο Γηακνλήο 

θαη γηα ηε δηαδηθαζία ππνβνιήο ηεο Γήισζεο Βξαρπρξόληαο Γηακνλήο, ηε δηελέξγεηα 

ηνπ ειέγρνπ, ηα όξγαλα επηβνιήο ησλ θπξώζεσλ ηεο παξαγξάθνπ 5, θαζώο θαη θάζε 

άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξόληνο άξζξνπ.». 

 

 

*** Τν άξζξν 111,όπσο είρε ηξνπνπνηεζεί  κε ην άξζξν 36 Ν.4465/2017,ΦΔΚ Α 

47/4.4.2017, αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ην άξζξν 84 Ν.4472/2017,ΦΔΚ Α 

74/19.5.2017. 

 


