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ΘΕΜΑ:  Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11.03.2020

Πράξης  Νομοθετικού  Περιεχομένου  «Κατεπείγοντα  μέτρα  αντιμετώπισης  των

αρνητικών  συνεπειών  της  εμφάνισης  του  κορωνοϊού  COVID-19  και  της  ανάγκης

περιορισμού  της  διάδοσής  του»  (Α΄  55),  όπως  κυρώθηκε  με  το  άρθρο  2  του  ν.

4682/2020 (Α΄76), τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 της από 11.3.2020  Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π)

«Κατεπείγοντα  μέτρα  αντιμετώπισης  των  αρνητικών  συνεπειών  της  εμφάνισης  του

1

http://www.aade.gr/


κορωνοϊού  COVID-19  και  της  ανάγκης  περιορισμού  της  διάδοσης  του»  (Α΄  55),  όπως

τροποποιήθηκε και ισχύει, όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄76).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του ν. 4690/2020 (Α’ 104).

3. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 ( Α΄ 170 - Κ.Φ.Δ.), όπως ισχύουν.

4. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 (Α΄ 90 - Κ.Ε.Δ.Ε.), όπως ισχύουν.

5. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181).

6. Τις  διατάξεις  του  π.δ.  16/1989   «Κανονισμός  λειτουργίας  Δημοσίων  Οικονομικών

Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και των Τοπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών» (Α΄ 6).

7. Την υπ’ αρ. Δ.ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017 (Β΄ 968) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης

Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων  «Οργανισμός  της  Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων

(Α.Α.Δ.Ε.)», όπως ισχύει.

8. Το π.δ.  83/2019  «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης,  Υπουργών,  Αναπληρωτών

Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).

9. Την υπ’ αρ. Υ2/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση Θέσεων Αναπληρωτή

Υπουργού και Υφυπουργών» (Β΄ 2901).

10. Την υπ’ αρ. 339/18-07-2019 (Β΄ 3051) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού

Οικονομικών  «Ανάθεση  αρμοδιοτήτων  στον  Υφυπουργό  Οικονομικών  Απόστολο

Βεσυρόπουλο». 

11. Τις διατάξεις του ν. 4389/2016  «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας

δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 94),

όπως ισχύουν, ιδίως το άρθρο 41.

12. Την  υπ’  αρ.   Δ1α/ΓΠ.οικ.18159/14.3.2020  (Β΄  859)  κοινή  απόφαση  των  Υπουργών

Ανάπτυξης  και  Επενδύσεων,  Προστασίας  του  πολίτη,  Εργασίας  και  Κοινωνικών

Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης

λειτουργίας  όλων των οργανωμένων παραλιών (δημόσιων,  δημοτικών,  ιδιωτικών),  των

χιονοδρομικών κέντρων, των αγορών των άρθρων 37 και 38 του ν. 4497/2017 (Α΄ 171) και

ρύθμιση σχετικών ζητημάτων.».

13. Την  υπ’  αρ.  18152/14.3.2020  (Β΄  857)  κοινή  απόφαση  των  Υπουργών  Ανάπτυξης  και

Επενδύσεων,  Προστασίας του πολίτη,  Εργασίας και  Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και

Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας εποχικών

τουριστικών καταλυμάτων από 15.3.2020 έως και 30.4.2020».

14. Την  υπ’  αρ.   Δ1α/ΓΠ.οικ.  18149/13.3.2020  (Β΄  855)  κοινή  απόφαση  των  Υπουργών

Ανάπτυξης  και  Επενδύσεων,  Προστασίας  του  Πολίτη,  Εργασίας  και  Κοινωνικών

Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της

προσωρινής  απαγόρευσης  λειτουργίας  επιμέρους  ιδιωτικών  επιχειρήσεων,  μουσείων,

αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων, αθλητικών εγκαταστάσεων, καθώς και γενικά χώρων

συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 14.3.2020

έως και 27.3.2020.».
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15. Την Δ1α/ΓΠ οικ.16838/10.3.2020 (Β΄ 783) κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και

Επενδύσεων,  Προστασίας  του  Πολίτη,  Παιδείας  και  Θρησκευμάτων,  Εργασίας  και

Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών «Επιβολή του

μέτρου  της  προσωρινής  απαγόρευσης  λειτουργίας  των  βρεφονηπιακών  και  παιδικών

σταθμών,  νηπιαγωγείων,  σχολικών  μονάδων,  ανωτάτων  εκπαιδευτικών  ιδρυμάτων,

κέντρων  ξένων  γλωσσών,  φροντιστηρίων  και  πάσης  φύσεως  εκπαιδευτικών  δομών,

φορέων και ιδρυμάτων, δημοσίων και ιδιωτικών, κάθε τύπου και βαθμού της χώρας για

το χρονικό διάστημα από 11.3.2020 έως και 24.3.2020».

16. Την Δ1α/ΓΠ οικ. 16837/10.3.2020 (Β΄ 782) κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του

Πολίτη,  Υγείας,  Πολιτισμού  και  Αθλητισμού  και  Εσωτερικών  «Επιβολή  του  μέτρου

προσωρινής  απαγόρευσης  λειτουργίας  χώρων  αθλητικών  εκδηλώσεων  και  άλλων

αθλητικών εγκαταστάσεων με παρουσία άνω των εξήντα (60) ατόμων στον αγωνιστικό

χώρο διεξαγωγής του αθλήματος».

17. Την  υπ΄αρ.Δ1α/ΓΠ.οικ.  17733/12.3.2020  (Β΄  833)  κοινή  απόφαση  των  Υπουργών

Ανάπτυξης  και  Επενδύσεων,  Προστασίας  του  Πολίτη,  Εργασίας  και  Κοινωνικών

Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της

προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας θεάτρων, κινηματογράφων, χώρων καλλιτεχνικών

εκδηλώσεων, κέντρων διασκέδασης, παιδότοπων, δημοσίων και ιδιωτικών γυμναστηρίων,

ιδιωτικών  σχολών  εκμάθησης  αθλημάτων,  κολυμβητηρίων  κλειστών  και  ανοικτών  στο

σύνολο της Επικράτειας για το χρονικό διάστημα από 13/3/2020 έως και 27/3/2020».

18. Την Δ1α/ΓΠ.οικ.19024/17.3.2020 (Β΄ 915) κοινή απόφαση των Υπουργών, Ανάπτυξης και

Επενδύσεων,  Προστασίας  του  Πολίτη,  Εργασίας  και  Κοινωνικών  Υποθέσεων,  Υγείας,

Πολιτισμού  και  Αθλητισμού  και  Εσωτερικών  «Επιβολή  του  μέτρου  της  προσωρινής

απαγόρευσης λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων, στο σύνολο της Επικράτειας,  για το

χρονικό διάστημα από 18.3.2020 έως και 31.3.2020, προς περιορισμό της διασποράς του

κορωνοϊού COVID-19». 

19. Την υπ’ αρ. 1/20.01.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και

διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου

Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν.

4389/2016,  όπως  ισχύουν,  την  υπ’  αρ.  39/3/30-11-2017  (Υ.Ο.Δ.Δ.  689)  απόφαση  του

Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)  «Ανανέωση

θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων», καθώς και την υπ’ αρ.

5294/2020 απόφαση Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

20. Την  12997/231/23.03.2020  (993 Β’)  απόφαση του Υπουργού  Εργασίας  και  Κοινωνικών

Υποθέσεων  «Μηχανισμός  εφαρμογής  των  μέτρων  στήριξης  των  εργαζομένων  με

εξαρτημένη εργασία για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κωρονοΐού COVID-19».
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21. Την ανάγκη καθορισμού των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11.3.2020

Π.Ν.Π «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του

κορωνοϊού  COVID-19  και  της  ανάγκης  περιορισμού  της  διάδοσης  του»  (Α΄  55),  όπως

τροποποιήθηκε και ισχύει, όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76). 

22. Την εισήγηση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. 

23. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού

προϋπολογισμού. 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Παρατείνονται μέχρι και την 31/10/2020 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων

στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών, που λήγουν ή έληξαν από 01/06/2020 έως και

την 30/06/2020 των κάτωθι προσώπων: 

i. των  μισθωτών  στις  επιχειρήσεις,  οι  οποίες  έχουν  ενεργό,  κύριο  κωδικό

δραστηριότητας στις 20/03/2020 τους αναφερόμενους στο συνημμένο πίνακα, ο

οποίος  και  αποτελεί  αναπόσπαστο  μέρος  της  παρούσας  ή  των  οποίων  τα

ακαθάριστα  έσοδα  ενεργού  κατά  την  20/03/2020  ΚΑΔ  δευτερεύουσας

δραστηριότητας από τους αναγραφόμενους στον συνημμένο πίνακα, όπως αυτά

προκύπτουν  από την  αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος  φορολογικού έτους

2018, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο

ΚΑΔ στις 20/03/2020, των οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή είτε

λόγω απαγόρευσης της λειτουργίας της επιχείρησης με εντολή δημόσιας αρχής,

είτε λόγω της εφαρμογής του μέτρου της περίπτωσης α΄ της υποπαραγράφου 2Α

του εντέκατου άρθρου της από 20/03/2020 Π.Ν.Π (Α΄ 68). 

ii. των φυσικών προσώπων που εκμισθώνουν κύρια κατοικία τουλάχιστον σε έναν

από τους μισθωτούς στις επιχειρήσεις της περίπτωσης i της παρούσας. 

iii. των φυσικών προσώπων που εκμισθώνουν ακίνητο για την κάλυψη στεγαστικών

αναγκών τέκνων εξαρτώμενων μελών, τα οποία φοιτούν σε ίδρυμα τριτοβάθμιας

εκπαίδευσης εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας τους εφόσον, ένας τουλάχιστον

γονέας υπάγεται στους μισθωτούς της προηγούμενης περίπτωσης. 

Έως την ίδια ημερομηνία και για τις ίδιες ως άνω οφειλές και πρόσωπα, παρατείνονται

και  οι  προθεσμίες  καταβολής  των  δόσεων  ρυθμίσεων/  διευκολύνσεων  τμηματικής

καταβολής βεβαιωμένων οφειλών.

2. Αναστέλλεται  μέχρι  και  την  31/10/2020  η  είσπραξη  των  βεβαιωμένων  και

ληξιπρόθεσμων κατά την 01/06/2020 οφειλών των ανωτέρω προσώπων. 
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3. Κατά  την  καταβολή  δεν  υπολογίζονται  οι  τόκοι  και  προσαυξήσεις  του  χρονικού

διαστήματος της αναστολής. 

4. Από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης εξαιρούνται τα πρόσωπα της παραγράφου

5 του δέκατου τρίτου άρθρου της από 14/03/2020 Π.Ν.Π. (Α΄ 64) και οι μισθωτοί που

εργάζονται στα εξής πρόσωπα: α) φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως ορίζονται στην

παράγραφο 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014, β) τα εκτός αυτής Νομικά Πρόσωπα

Δημοσίου  Δικαίου  (Ν.Π.Δ.Δ.),  γ)  Νομικά  Πρόσωπα  Ιδιωτικού  Δικαίου  (Ν.Π.Ι.Δ.)  που

ανήκουν στο κράτος, ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. - κατά την έννοια της επίτευξης κρατικού ή

δημοσίου  ή  αυτοδιοικητικού  σκοπού,  εποπτείας,  διορισμού  και  ελέγχου  της

πλειοψηφίας της Διοίκησής τους- ή επιχορηγούνται τακτικά, σύμφωνα με τις κείμενες

διατάξεις,  από  κρατικούς  πόρους  κατά  πενήντα  τοις  εκατό  (50%)  τουλάχιστον  του

ετήσιου προϋπολογισμού τους, δ) οι εκτός αυτής δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί

του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005 (Α΄ 314), ανεξαρτήτως εάν έχουν εξαιρεθεί από την

εφαρμογή  του  και  ε)  οι  επιχειρήσεις  που  υπάγονται  στο  Κεφάλαιο  Β΄  του  αμέσως

παραπάνω νόμου. 

5. Η απόφαση αυτή δεν καταργεί τις αποφάσεις υπ’ αρ. Α.1061/ 26.03.2020 (Β΄ 1043), Α.

1075/02.04.2020 (Β΄ 1160), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. Α. 1086/13.04.2020 (Β΄

1388) απόφαση και Α. 1108/ 08.05.2020 (Β΄1822).

6. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:

Α. ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. Εθνικό Τυπογραφείο για Δημοσίευση στο τεύχος Β'
2. Αποδέκτες πίνακα Γ & Δ.
3. Δ/νση Στρατηγικής Τεχνολογιών Πληροφορικής (με την παράκληση να αναρτηθεί στην

ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε.)
4. Γενική Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΑΑΔΕ
5. Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη ΑΑΔΕ

Β. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1) Γραφείο Υπουργού Οικονομικών
2) Γραφείο Υφυπουργού Οικονομικών
3) Γραφείο Γεν. Γραμματέα Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας
4) Αποδέκτες πίνακα Α, Β, Ε, ΣΤ, Ζ, Η, Θ, Ι, ΙΒ, ΙΔ, ΙΕ, ΙΣΤ
5) Αυτοτελές Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων
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Γ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1) Γραφείο Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
2) Γραφεία κ.κ. Γεν. Διευθυντών
3) Δ/νση Εισπράξεων- Τμήματα Α, Β, Γ, Δ, Ε, Γραμματεία
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Πίνακας  Κωδικών  Αριθμών  Δραστηριότητας  (ΚΑΔ)  των  κλάδων  που  εξακολουθούν  να
πλήττονται.  Σε  περίπτωση  τετραψήφιου  ΚΑΔ  συμπεριλαμβάνονται  όλες  οι  υποκατηγορίες
πενταψήφιων, εξαψήφιων και οκταψήφιων. Σε περίπτωση εξαψήφιου συμπεριλαμβάνονται
όλες οι κατηγορίες οκταψήφιων.

ΚΑΔ ΚΛΑΔΟΣ

33.16 Επισκευή και συντήρηση αεροσκαφών και διαστημόπλοιων

47.19

Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός 
από Εκμετάλλευση καταστήματος ψιλικών ειδών γενικά 
(47.19.10.01), Εκμετάλλευση περίπτερου (47.19.10.02 ), καθώς
και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με 
παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.) 

47.41

Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών 
μονάδων υπολογιστών και λογισμικού σε εξειδικευμένα 
καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή 
τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.) 

47.42
Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα 
καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή 
τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.) 

47.43
Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και εικόνας σε εξειδικευμένα 
καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή 
τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.) 

47.51

Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε 
εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες 
ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον 
(e-shop κτλ.) 

47.52

Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και τζαμιών σε 
εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες 
ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον 
(e-shop κτλ.) 

47.53

Λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων δαπέδου και 
τοίχου σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες 
ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον 
(e-shop κτλ.) 

47.54
Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε εξειδικευμένα
καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή 
τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.) 

47.59

Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής 
χρήσης σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες
ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον 
(e-shop κτλ.) 

47.61
Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε εξειδικευμένα καταστήματα, με 
εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με
παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.) 

47.62.63
Λιανικό εμπόριο χαρτικών ειδών, με εξαίρεση τις υπηρεσίες 
ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον 
(e-shop κτλ.) 

47.63 Λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής και εικόνας σε 
εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες 
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ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον 
(e-shop κτλ.) 

47.64
Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα 
καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή 
τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.) 

47.65
Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους σε εξειδικευμένα 
καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή 
τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.) 

47.71
Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα, με 
εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με
παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.) 

47.72

Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων ειδών σε 
εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες 
ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον 
(e-shop κτλ.) 

47.75

Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού σε 
εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από Λιανικό εμπόριο χαρτιού 
υγείας, χαρτομάντιλων, μαντιλιών και πετσετών καθαρισμού 
προσώπου, τραπεζομάντιλων και πετσετών φαγητού, από χαρτί 
(47.75.76.19), καθώς και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή 
τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.) 

47.76 Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών, σπόρων, λιπασμάτων, 
ζώων συντροφιάς και σχετικών ζωοτροφών σε εξειδικευμένα 
καταστήματα, εκτός από Λιανικό εμπόριο αποξηραμένων 
οσπριωδών λαχανικών, αποφλοιωμένων, για σπορά 
(47.76.77.02),
 Λιανικό εμπόριο γεωργικών σπόρων σε μικροσυσκευασίες 
(47.76.77.04), 
Λιανικό εμπόριο δενδρυλλίων και φυτών (εκτός καλλωπιστικών 
φυτών) (47.76.77.05),  
Λιανικό εμπόριο ελαιούχων σπόρων π.δ.κ.α. (47.76.77.06), 
Λιανικό εμπόριο ζώντων φυτών, κονδύλων, βολβών και ριζών, 
μοσχευμάτων και παραφυάδων, μυκηλιών μανιταριών 
(47.76.77.07), 
Λιανικό εμπόριο καλαμποκιού για σπορά (47.76.77.08), 
Λιανικό εμπόριο κεραμικών ειδών που χρησιμοποιούνται στη 
γεωργία και για τη μεταφορά ή τη συσκευασία αγαθών 
(47.76.77.09), 
Λιανικό εμπόριο σπόρων ανθέων και καρπών (47.76.77.13), 
Λιανικό εμπόριο σπόρων ζαχαρότευτλων και σπόρων 
κτηνοτροφικών φυτών (47.76.77.14), 
Λιανικό εμπόριο σπόρων ηλίανθου, σουσαμιού, κάρδαμου, 
κράμβης, ελαιοκράμβης και σιναπιού, για σπορά (47.76.77.15), 
Λιανικό εμπόριο σπόρων λαχανικών (47.76.77.16), 
Λιανικό εμπόριο σπόρων πατάτας (47.76.77.17), 
Λιανικό εμπόριο φρέσκων φυτών που χρησιμοποιούνται κυρίως 
στην αρωματοποιία, τη φαρμακευτική ή την παραγωγή 
εντομοκτόνων, μυκητοκτόνων ή για παρόμοιους σκοπούς 
(47.76.77.18), 
Λιανικό εμπόριο φυσικών χριστουγεννιάτικων δέντρων 
(47.76.77.19), 
Λιανικό εμπόριο φυτικών υλών π.δ.κ.α. για σπαρτοπλεκτική, 
παραγέμισμα, βάτες, βαφή ή δέψη, φυτικών προϊόντων π.δ.κ.α. 
(47.76.77.20), 

8



Λιανικό εμπόριο λιπασμάτων και αγροχημικών προϊόντων 
(47.76.78), 
Λιανικό εμπόριο ζώων συντροφιάς και τροφών για ζώα 
συντροφιάς (47.76.79), 
καθώς και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου 
με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.) 

47.77
Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε εξειδικευμένα 
καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή 
τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.) 

47.78

Άλλο λιανικό εμπόριο καινούργιων ειδών σε εξειδικευμένα 
καταστήματα, εκτός από Λιανικό εμπόριο υλικών καθαρισμού 
(47.78.84), 
Λιανικό εμπόριο καύσιμου πετρελαίου οικιακής χρήσης, 
υγραέριου, άνθρακα και ξυλείας (47.78.85), 
Λιανικό εμπόριο ακατέργαστων αγροτικών προϊόντων π.δ.κ.α. 
(47.78.87), 
Λιανικό εμπόριο μηχανημάτων και εξοπλισμού π.δ.κ.α. 
(47.78.88), καθώς και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή 
τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.) 

47.79
Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε καταστήματα, με 
εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με
παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.) 

47.82

Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων 
και υποδημάτων, σε υπαίθριους πάγκους και αγορές, με εξαίρεση
τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με 
παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.) 

47.89
Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε υπαίθριους πάγκους και αγορές,
με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου
με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.) 

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
52.21.29.0

2 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 Aλλα 
μεταφορικά μέσα
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55.90.19 Aλλες υπηρεσίες καταλύματος π.δ.κ.α.

56.10

Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων 
εστίασης, με εξαίρεση 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 σερβίρισμα σε αυτά

56.21 Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις 

56.29
Aλλες υπηρεσίες εστίασης, εκτός από Υπηρεσίες γευμάτων που 
παρέχονται από στρατιωτικές τραπεζαρίες (56.29.20.01)

56.30

Δραστηριότητες παροχής ποτών, με εξαίρεση 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 σερβίρισμα 
σε αυτά 

59.11
Δραστηριότητες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο 
και τηλεοπτικών προγραμμάτων 

59.12
Δραστηριότητες συνοδευτικές της παραγωγής κινηματογραφικών
ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων  

59.13
Δραστηριότητες διανομής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και 
τηλεοπτικών προγραμμάτων 

59.14 Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών 

77.11
Ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών 
μηχανοκίνητων οχημάτων 

77.21 Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών 

77.22 Ενοικίαση βιντεοκασετών και δίσκων 

77.29
Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων ειδών προσωπικής ή οικιακής 
χρήσης 

77.34 Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού πλωτών μεταφορών 

77.35 Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού αεροπορικών μεταφορών 

77.39
Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων μηχανημάτων, ειδών εξοπλισμού
και υλικών αγαθών πδκα

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 
86.90.13.0

2 Υπηρεσίες μαλάκτη (μασέρ)

88.10

Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος
για ηλικιωμένους 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 
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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 

91.03
Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων πόλων 
έλξης επισκεπτών 

92.00

Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα εκτός από Υπηρεσίες τυχερών 
παιχνιδιών σε απ ευθείας (on-line) σύνδεση (92.00.14), 
Υπηρεσίες στοιχημάτων σε απ ευθείας (on-line) σύνδεση 
(92.00.21). 

93.11
Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων, εκτός από υπηρεσίες 
πίστας καρτ (93.11.10.04) 

93.12
Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων, πλην αθλητών και ομάδων 
που είναι σε προετοιμασία ολυμπιακών αγώνων 

93.13 Εγκαταστάσεις γυμναστικής 

93.19

Άλλες αθλητικές δραστηριότητες, εξαιρουμένων των υπηρεσιών 
που σχετίζονται με την εκπαίδευση κατοικίδιων ζώων 
συντροφιάς, για κυνήγι και σχετικές δραστηριότητες 
(93.19.13.03) 

93.21 Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων

93.29 Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας 
94.99.16.0

1 Υπηρεσίες πολιτιστικών συλλόγων και σωματείων
94.99.16.0

2 Υπηρεσίες ψυχαγωγικών μη αθλητικών λεσχών

96.02 Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων αισθητικής 

96.04

Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία, εξαιρουμένων των
υπηρεσιών διαιτολογίας (96.04.10.01), 
των υπηρεσιών διαιτολογικών μονάδων (πολυδύναμων μονάδων 
συνδυασμού αισθητικής και δίαιτας (με εξαίρεση την σωματική 
άσκηση) (96.04.10.02), 
υπηρεσιών προσωπικής υγιεινής και φροντίδας σώματος 
(αποτρίχωσης, θεραπείας με υπεριώδεις και υπέρυθρες ακτίνες, 
(96.04.10.06) 

96.09.19.1
2 Υπηρεσίες ιερόδουλου

Καταστήματα λιανικού εμπορίου που λειτουργούν με συμφωνίες 
συνεργασίας όλων των καταστημάτων λιανικού εμπορίου τύπου 
«κατάστημα εντός καταστήματος» (shops-in a-shop), που 
βρίσκονται σε εκπτωτικά καταστήματα (outlet), εμπορικά κέντρα 
ή εκπτωτικά χωριά, εξαιρουμένων των σούπερ μάρκετ και των 
φαρμακείων, υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν ανεξάρτητη 
είσοδο για τους καταναλωτές.
Καταστήματα και επιχειρήσεις κάθε είδους που λειτουργούν 
εντός ξενοδοχειακών μονάδων, ξενοδοχειακών συγκροτημάτων 
και των αερολιμένων της επικράτειας, όπως και τα καταστήματα 
αφορολογήτων ειδών ανά την επικράτεια.
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