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Γενικά Σχόλια 
 
 Κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου, παρόλο που η Πανδημία φαινόταν ότι δεν θα  

σταματήσει τόσο άμεσα όσο περιμέναμε τελικά, έμοιαζε πως τουλάχιστον δεν θα κρινόταν σκό-
πιμο  να επανέλθουμε σε ένα γενικό Lockdown όπως αυτό του Μαρτίου. Δυστυχώς, επαναφέρο-
ντας αυτόν τον οδηγό ξανά στο προσκήνιο, ως βασικό άξονα για την ενημέρωση των πολιτών και 
των επιχειρήσεων, φαίνεται πως οι αισιόδοξες προβλέψεις μας σιγά σιγά διαψεύδονται από τα 
γεγονότα.  

 
 Στην αρχή, στόχος μας ήταν να απαριθμήσουμε τη δέσμη των μέτρων που θα ψηφίζονταν 

από τους αρμόδιους και θα βοηθούσαν στην λειτουργία της αγοράς μεσοπρόθεσμα. Θέλαμε κάθε 
επιχείρηση, ανάλογα με τις ανάγκες της, να μπορεί να προσαρμοστεί όσο το δυνατόν πιο ομαλά 
με τις συνθήκες που είχαν δημιουργηθεί στον κλάδο δραστηριότητάς της, αλλά και στο γενικό πλαί-
σιο της αγοράς. 

 
 Πλέον νομίζουμε ότι όλα αυτά είναι μια μεγάλη πρόκληση. Ένα στοίχημα που πρέπει να 

βάλουμε όλοι μαζί ότι, μετά από ένα τόσο μεγάλο Υγειονομικό, Κοινωνικό, Οικονομικό γεγονός θα 
πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε εδώ, υγιείς και εν συνεχεία έτοιμοι να ανταποκριθούμε στα νέα 
δεδομένα. Δεδομένα που, όπως μας έδειξε και η πρώτη φάση της Οικονομικής  Ύφεσης, για κά-
ποιους δημιούργησαν ευκαιρίες και καινούρια δυναμική.  

 
 Η πλειονότητα των επιχειρήσεων αναδιοργάνωσε βασικά τμήματα λειτουργίας τους και οι 

περισσότεροι εξ αυτών είδαν ότι μπορούν να ανταποκριθούν σε οποιεσδήποτε συνθήκες, αρκεί να 
προσπαθήσουν, να θέσουν νέους στόχους και να επενδύσουν σε σύγχρονες στρατηγικές τις οποίες 
προσφέρει η υπάρχουσα τεχνολογία. 

 

 
 

Έκτακτα Εργασιακά μέτρα από την πλευρά των Επιχειρήσεων 
 
 Όπως έχουμε αντιληφθεί όλοι μας, η Κυβέρνηση, θέλοντας προφανώς να στηρίξει και τις 

αρχικές της επιλογές, αλλά και βαδίζοντας πάνω σε ¨δοκιμασμένες¨ λύσεις, για κάποιους κοινής 
αποδοχής, ξεκίνησε την πρώτη δέσμη των μέτρων με βασικό κριτήριο εκείνο των Κωδικών Αριθμών 
Δραστηριότητας (εν συντομία ΚΑΔ) της ΚΥΑ του Απριλίου. Συγκεκριμένα: 

 
• Ο εργοδότης συνεχίζει, με απόφασή του, να καθορίζει γενικά ότι η εργασία που παρέχεται 

από τον εργαζόμενο μπορεί να πραγματοποιηθεί και μέσω του συστήματος της εξ αποστάσεως 
εργασίας.  

 
• Για λόγους περιορισμού της διασποράς και μέχρι το Τέλος Νοεμβρίου, οι Επιχειρήσεις - ερ-

γοδότες που εδρεύουν ή έχουν υποκατάστημα σε οποιαδήποτε Περιφερειακή Ενότητα της χώρας,  
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υποχρεούνται να εφαρμόζουν το σύστημα της εξ αποστάσεως παροχής εργασίας στους εργαζο-
μένους τους, σε όποιες περιπτώσεις η εργασία τους μπορεί να παρασχεθεί με αυτό το σύστημα και 
σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) επί του συνολικού αριθμού των εργαζομένων αυτών. Το έ-
ντυπο υλοποίησης είναι διαθέσιμο στο πληροφοριακό σύστημα Εργάνη (Ε4.1- 
44921/1377/2.11.2020). 

  
• Στην ίδια απόφαση αναφέρεται ότι, το ωράριο εργασίας των εργαζομένων σε επιχειρήσεις 

του ιδιωτικού τομέα, προσαρμόζεται υποχρεωτικά, κατά την έναρξη και λήξη του με τρόπο ώστε 
ανά μισή ώρα και εντός διώρου να προσέρχονται και να αποχωρούν οι εργαζόμενοι σε σχέση με 
την έναρξη και τη λήξη, αντίστοιχα, του ωραρίου τους.   

 
• Σύμφωνα με τα νέα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί από τους αρμόδιους φορείς και το Δελ-

τίο Τύπου που εξέδωσε το Υπουργείο Εργασίας την 06η Νοεμβρίου, εργοδότες που εντάσσονται 
στον διευρυμένο ΚΑΔ Απριλίου (βλ. παράρτημα Α) δύναται να θέσουν σε Αναστολή μέρος του προ-
σωπικού τους μέχρι το τέλος του μήνα.  

 
Πιο συγκεκριμένα: 
 

 Από την 3η.11.2020 έως την 30η.11.2020 τίθενται σε αναστολή οι συμβάσεις εργασίας ερ-
γαζομένων σε επιχειρήσεις  των οποίων η λειτουργία ανεστάλη με κρατική εντολή την 
3η.11.2020 σε συγκεκριμένες Περιφερειακές  Ενότητες, πριν την ανακοίνωση των γενικευ-
μένων μέτρων για το σύνολο της επικράτειας, 
 

 Από την 7η.11.2020  ή οποιαδήποτε άλλη διαφορετική ημερομηνία έναρξης του μέτρου α-
ναστολής λειτουργίας επιχειρήσεων με κρατική εντολή, πχ κομμωτήρια, έως και την 
30η.11.2020 τίθενται σε αναστολή οι συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων σε επιχειρή-
σεις των οποίων η λειτουργία ανεστάλη με κρατική εντολή. 

 
 Από την 7η.11.2020  ή οποιαδήποτε άλλη διαφορετική ημερομηνία έναρξης του μέτρου 

αναστολής των εργαζομένων, με απόφαση των πληττόμενων επιχειρήσεων βάσει ΚΑΔ Α-
πριλίου.  

 
• Συνεχίζεται το πρόγραμμα «Συν-εργασία» για όλες τις λειτουργούσες επιχειρήσεις, ανεξαρ-

τήτως ΚΑΔ, που εμφανίζουν πτώση τζίρου τουλάχιστον 20% επί του αντίστοιχου χρονικού διαστή-
ματος. 

 
• Παραμένει ενεργό το πρόγραμμα προσλήψεων για 100.000 επιδοτούμενες νέες θέσεις ερ-

γασίας. Αφορά δυνητικά ωφελούμενους οι οποίοι δεν είχαν ενεργή σύμβαση εργασίας με την αι-
τούσα επιχείρηση-εργοδότη, ή με άλλον εργοδότη, για τουλάχιστον έναν (1) μήνα πριν από την 
ημερομηνία της πρόσληψης. 

 
• Για το χρονικό διάστημα από 1.9.2020 έως 31.12.2020 καταβάλλονται από τον κρατικό προ-

ϋπολογισμό  οι εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές για τα 12μηνης λειτουργίας ξενοδοχεία που 
είχαν κατά το χρονικό διάστημα από Ιανουάριο 2020 έως και Αύγουστο 2020 χαμηλότερα ακαθά-
ριστα έσοδα κατά τουλάχιστον εβδομήντα τοις εκατό (70%) από το αντίστοιχο χρονικό διάστημα 
του έτους 2019. 
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• Επιδοτούνται οι επιχειρήσεις του πολιτισμού με το 40% των θέσεων θεατή αντί 10 ευρώ 

για τα θέατρα και 4 ευρώ  για τους κινηματόγραφους  με αναλόγια του αριθμό παραστάσεων, με 
την υποχρέωση επιστροφής του 20% της επιδότησης με τη μορφή κοινωνικού εισιτήριου προς ευ-
παθείς ομάδες του πληθυσμού. Το μέτρο ισχύει για τους μήνες Οκτώβριο έως και Δεκέμβριο. 

 
• Καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό το 80% του μισθολογικού και μη μισθολογι-

κού κόστους για χρονικό διάστημα μέχρι 12 μήνες σε τουριστικές επιχειρήσεις 12μηνης λειτουρ-
γίας με περισσότερους από 50 εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης, που θα υλοποιήσουν επεν-
δυτικά σχέδια ενεργειακής και κτιριακής αναβάθμισης των εγκαταστάσεων τους. 

 
• Επιδότηση των συνολικών ασφαλιστικών εισφορών στις αερομεταφορές και στις ακτο-

πλοϊκές μεταφορές μέχρι και την 31.12.2020. 
 
 

Έκτακτα μέτρα για Εργαζόμενους  
 
• Όλοι οι εργαζόμενοι για τους οποίους αναστέλλεται προσωρινά η σύμβαση 

εργασίας τους, λόγω αναστολής λειτουργίας της επιχείρησης με κρατική εντολή ή 
βάσει ΚΑΔ, θα λάβουν αποζημίωση ύψους 800,00 ευρώ, κατ’ εξαίρεση για τον μήνα 
Νοέμβριο. Το διάστημα της αποζημίωσης θα αφορά μόνο την περίοδο κατά την ο-
ποία δεν εκτέλεσαν τα εργασιακά τους καθήκοντα. Κατά τα λοιπά, η επιχείρηση υ-
ποχρεούται να καταβάλει τα δεδουλευμένα της περιόδου προ της αναστολής των 
εργασιών της. Το μέτρο καλύπτει όλους τους εργαζόμενους που έχουν προσληφθεί 
μέχρι και την 4.11.2020. 
 

• Το Κράτος καλύπτει πλήρως τα ασφαλιστικά δικαιώματα, συνταξιοδοτικά 
και υγείας, των εργαζομένων και τις ασφαλιστικές τους εισφορές, με βάση το σύνολο 
του ονομαστικού τους μισθού.  

 
• Δικαιούχοι της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης θα είναι όλοι οι εργαζόμενοι 

που θα τεθούν σε καθεστώς αναστολής των συμβάσεων εργασίας τους, με την προ-
ϋπόθεση να έχουν εγγραφεί και οι ίδιοι στην πλατφόρμα του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ έως την 
24.11 και 07.12, αντίστοιχα (βλ. Δηλώσεις Αναστολής Δραστηριοτήτων Εργοδοτών-
Εργαζομένων). 

 
• Παράλληλα, γι’ αυτούς τους εργαζομένους, αναστέλλεται η πληρωμή τυχόν 

ρυθμισμένων φορολογικών τους υποχρεώσεων, μόνο για τον Νοέμβριο, οι οποίες 
μετατίθενται στο τέλος της εκάστοτε ρύθμισης. 
 

• Οι εργαζόμενοι που τίθενται σε αναστολή σύμβασης εργασίας δικαιούνται 
υποχρεωτική μείωση ενοικίου κατά 40%  για την κύρια κατοικία τους αλλά και για 
τη φοιτητική κατοικία των τέκνων τους. 

 
• Παρατάθηκε το μέτρο λήψης αδειών ειδικού σκοπού για τους γονείς που τα παιδιά τους 

φοιτούν στο γυμνάσιο. Θυμίζουμε ότι, είχε θεσμοθετηθεί δικαίωμα λήψης άδειας ειδικού σκοπού 
διάρκειας κατ’ ελάχιστον τριών ημερών, υπό την προϋπόθεση ότι ο εργαζόμενος κάνει χρήση μιας  
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ημέρας από την κανονική του άδεια για κάθε τρεις ημέρες άδειας ειδικού σκοπού (σύνολο τέσσε-
ρις ημέρες απουσίας). 

 
*Η ανωτέρω άδεια μπορεί να ληφθεί, εφόσον ένας τουλάχιστον γονέας εργάζεται στον ι-

διωτικό τομέα ως μισθωτός, ακόμα και εάν ο άλλος γονέας είναι ελεύθερος επαγγελματίας. 
 

• Από τις ημέρες της άδειας ειδικού σκοπού τα δύο τρίτα (2/3) καλύπτονται από τον εργο-
δότη, και το ένα τρίτο (1/3) από τον τακτικό προϋπολογισμό.  

 
• Ο εργοδότης υποχρεούται να δηλώσει στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» όσους εργα-

ζομένους έκαναν χρήση της ανωτέρω άδειας ειδικού σκοπού, καθώς και τη διάρκεια αυτής, μέσω 
του Ε11.1 εντύπου.  

 
• Επεκτείνεται κατά 2 μήνες η καταβολή του επιδόματος ανεργίας σε όσους ανέργους η επι-

δότηση ανεργίας τους έληξε τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο. Χορηγεί-
ται νέα εφάπαξ οικονομική ενίσχυση, ύψους 400 ευρώ, σε μη επιδοτούμενους μακροχρόνια ανέρ-
γους. 

 
• Παρέχεται η δυνατότητα υποβολής μονομερών δηλώσεων από τους εποχικά εργαζόμε-

νους στον τουρισμό ώστε να λάβουν την  αποζημίωση ύψους 534 ευρώ για τον μηνά Οκτώβριο. 
 
• Παρέχεται η δυνατότητα υποβολής μονομερών δηλώσεων για τους καλλιτέχνες που έχουν 

απογραφεί στην πλατφόρμα των καλλιτεχνών, προκειμένου να λάβουν μηνιαία αποζημίωση ειδι-
κού σκοπού 534 ευρώ για τους  μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο. 

 
• Παρέχεται η δυνατότητα υποβολής μονομερών δηλώσεων για τους ξεναγούς και τους του-

ριστικούς συνόδους προκειμένου να λάβουν μηνιαία  αποζημίωση ειδικού σκοπού 534 ευρώ για 
τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο. 

 
• Καταβάλλεται αναλόγια αποζημίωσης άδειας για εργαζόμενους που είναι σε αναστολή στα 

12μηνης λειτουργίας ξενοδοχεία, υπολογιζόμενη στα 2/25 ανά μηνά αναστολής με βάση υπολογι-
σμού το ποσό των 534 ευρώ. 

 
 
Ελεύθεροι Επαγγελματίες 
 
• Για τους ελεύθερους επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις θα ισχύσει για πρώτη φορά 

το μέτρο της Επιστρεπτέας προκαταβολής, ανεξαρτήτως εάν απασχολούν εργαζομένους ή έχουν 
ταμειακή μηχανή, υπό την προϋπόθεση ότι παρουσιάζουν μείωση τζίρου 20% και έχουν ελάχιστο 
τζίρο αναφοράς 300 ευρώ. 

 
• Ειδικά όσοι έχουν κλείσει ή κλείνουν με κρατική εντολή τον Οκτώβριο και μέχρι τις 10 Νο-

εμβρίου, δικαιούνται να συμμετάσχουν στην Επιστρεπτέα Προκαταβολή 4, ανεξαρτήτως πτώσης 
τζίρου τους, εφόσον έχουν ελάχιστο τζίρο αναφοράς 300 ευρώ. Επίσης, αποκτούν πλέον δικαίωμα 
συμμετοχής και οι νέες επιχειρήσεις. 
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• Οι ατομικές επιχειρήσεις χωρίς εργαζόμενους θα λάβουν σταθερό ποσό 1.000 ευρώ στην 

Επιστρεπτέα Προκαταβολή 4 και έως 1.000 ευρώ στην Επιστρεπτέα Προκαταβολή 5, λαμβάνοντας 
υπόψη τον μαθηματικό τύπο. 

 
Αναστολές φόρων 
 
• Για τις επιχειρήσεις που αναστέλλεται 

η λειτουργία τους με εντολή δημόσιας αρχής, 
στις οποίες περιλαμβάνεται πλέον το λιανε-
μπόριο και άλλες δραστηριότητες, παρέχεται 
δυνατότητα αναστολής καταβολής του ΦΠΑ, 
πληρωτέου τον μήνα Νοέμβριο, μέχρι τις 30 
Απριλίου 2021. Η εν λόγω οφειλή θα αποπλη-
ρωθεί σε 12 δόσεις με μηδενικό επιτόκιο, ή 24 
δόσεις με επιτόκιο 2,5%, από τον Μάιο του 
2021 και έπειτα. 

 
• Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα α-

ναστολής πληρωμής των δόσεων ρυθμισμέ-
νων φορολογικών οφειλών, πληρωτέων τον 
μήνα Νοέμβριο. Η αποπληρωμή τους μετατί-
θεται σε αντίστοιχες δόσεις, στο τέλος τις ε-
κάστοτε ρύθμισης. 

 
Αναστολές εισφορών επιχειρήσεων 
 
• Για τις επιχειρήσεις που αναστέλλεται 

η λειτουργία τους με εντολή δημόσιας αρχής, 
δίνεται η δυνατότητα αναστολής πληρωμής 
των δόσεων ρυθμισμένων ασφαλιστικών ο-
φειλών, πληρωτέων τον μήνα Νοέμβριο. Η 
αποπληρωμή τους μετατίθεται σε αντίστοιχες 
δόσεις, στο τέλος της εκάστοτε ρύθμισης. 

 
 
 

Χρηματοδότηση των επιχειρήσεων 
 
• Συνεχίζεται η αναστολή πληρωμής 

δόσεων τραπεζικών δανείων, με βάση τη 
διευρυμένη λίστα ΚΑΔ Απριλίου, σε συνεννό-
ηση με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών, έως το 
τέλος του έτους. 

 
• Το ίδιο ισχύει και για το διευρυμένο 

πλαίσιο χρηματοδότησης, υπό τη μορφή επι-
στρεπτέας προκαταβολής, με εκτεταμένο 
χρονικό ορίζοντα αποπληρωμής και περίοδο 
χάριτος, για όλες τις επιχειρήσεις που πλήττο-
νται δραστικά λόγω της εμφάνισης και διάδο-
σης του κορονοϊού. Σύμφωνα με τις νέες ε-
ξαγγελίες, το συγκεκριμένο μέτρο θα επεκτα-
θεί και σε ατομικές επιχειρήσεις, ενώ για ό-
σους κλείνουν με Κρατική εντολή παύει να ι-
σχύει και ο περιορισμός πτώσης του τζίρου. 
Οι τελευταίες δικαιούνται, κατ’ ελάχιστο, δύο 
χιλιάδες ευρώ επιδότηση.   

 
• Η Επιστρεπτέα Προκαταβολή 4 θα χο-

ρηγηθεί, ενισχυμένη, τον μήνα Νοέμβριο, με 
βάση την πτώση τζίρου Σεπτεμβρίου – Οκτω-
βρίου (απαιτείται πτώση 20% σε σχέση με την 
ημερομηνία αναφοράς 2019). Επιπλέον, θα 
χορηγηθεί 5η Επιστρεπτέα Προκαταβολή τον 
μήνα Δεκέμβριο, με βάση την πτώση τζίρου 
και του Νοεμβρίου. 

 
• Και στις δύο Επιστρεπτέες Προκατα-

βολές, το 50% της κάθε ενίσχυσης δεν επι-
στρέφεται. 

 
** Βασική προϋπόθεση και πάλι είναι η δια-
τήρηση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας. 

Προσοχή: 
Το παρόν πλαίσιο, διατήρησης των υφιστάμενων θέσεων εργασίας, τίθεται με διαφορετικά 

χρονοδιαγράμματα για κάθε πρόγραμμα χρηματοδότησης. Η επιστρεπτέα προκαταβολή και η ε-
πιδότηση των τόκων θέτουν ως χρονικό ορίζοντα την 31.12.2020 (παρατείνεται ανά μήνα εφαρμο-
γής του), ενώ θυμίζουμε ότι το δάνειο μέσω του ΕΤΕΑΝ ΤΕΠΙΧ ΙΙ προϋποθέτει την διατήρηση των 
υφιστάμενων θέσεων για δύο έτη.  

Μέτρα για την ενίσχυση 
των Επιχειρήσεων
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Μισθώσεις Ακινήτων 
 
• Όλες οι επιχειρήσεις που πλήττονται σύμφωνα με τη διευρυμένη λίστα ΚΑΔ Απριλίου, 

πλέον ανά την επικράτεια, δικαιούνται υποχρεωτική μείωση ενοικίου κατά 40% στα επαγγελμα-
τικά τους ακίνητα. 

 
• Το ίδιο ισχύει και για τους εργαζομένους των παραπάνω επιχειρήσεων, εφόσον πρόκειται 

για πρώτη κατοικία, ενώ αντίστοιχη έκπτωση δόθηκε και στα φοιτητικά μισθώματα όταν ένας εκ 
των γονέων έχει τεθεί σε αναστολή εργασίας.  

 
• Παράλληλα, για τους ιδιοκτήτες των ακινήτων των παραπάνω περιπτώσεων, προβλέπεται 

ότι το 1/2 της ζημίας που θα συμψηφίζονταν με τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, δεν θα συμ-
ψηφίζεται πλέον, αλλά θα καταβάλλεται άμεσα στους δικαιούχους, και θα πιστώνεται απευθείας 
στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς. 

 
 
Δηλώσεις Αναστολής Δραστηριοτήτων Εργοδοτών-Εργαζομένων 
 
• Η επίσημη πλατφόρμα στο Π.Σ. Εργάνη στην οποία αναρτώνται οι «Δηλώσεις Αναστολής 

Δραστηριοτήτων Εργοδοτών» θα είναι ενεργή μετά την 15η Νοεμβρίου 2020 και μέχρι τις 
07.12.2020. Εκεί θα συμπληρωθούν όλοι οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων που δεν εργάζονται, 
είτε λόγω κρατικής εντολής, είτε βάσει πληττόμενου ΚΑΔ. Για όσους κλείνουν με κρατική εντολή, η 
εν λόγω προθεσμίες λήγουν την 24.11.2020. 

 
• Παράλληλα, στις ως άνω ημερομηνίες έχει δοθεί η δυνατότητα και στους εργαζόμενους να 

υποβάλουν τις σχετικές αιτήσεις, ώστε τελικά να λάβουν την αποζημίωση ειδικού σκοπού των 
800,00 ευρώ για το μήνα Νοέμβριο.  

 
• Επαναλαμβάνεται ότι, η δυνατότητα ανάκλησης αναστολής των συμβάσεων εργασίας των 

εργαζομένων για έκτακτες, κατεπείγουσες, μη αναβαλλόμενες και ανελαστικές ανάγκες της επιχεί-
ρησης θα είναι σε ισχύ. Το παρόν ισχύει για όλες τις εταιρείες που πλήττονται, ενώ αποτελεί  υπο-
χρέωση του εργοδότη να υποβάλλει ειδική δήλωση στο Εργάνη, πριν την έναρξη της εργασίας.  

 
• Ο εργοδότης υποχρεούται να δηλώσει τους ερ-

γαζόμενους που τελούν σε αναστολή συμβάσεων ερ-
γασίας τους στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ και να το γνωστοποιή-
σει και στους ίδιους. Σε περίπτωση που ο εργοδότης 
δεν προβεί στις ανωτέρω ενέργειες, τότε ο ίδιος αλλά 
και ο εργαζόμενος, θα αποκλείονται από την υπα-
γωγή του στα ευνοϊκά μέτρα αναστολής οφειλών δό-
σεων και καταβολών προς το Δημόσιο (Ισχύει από 
ΠΝΠ/20.03.2020 - Άρθρο 11Γ). 
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Επιστροφές οφειλών από Δημόσιο Τομέα 
 
• Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων συνεχίζει την άμεση αποπληρωμή όλων των ληξι-

πρόθεσμων υποχρεώσεων προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, επιστρέφοντας τα ποσά όλων 
των υπό έλεγχο υποθέσεων, ύψους έως 30.000 ευρώ. Παράλληλα προχωρά και σε απλοποίηση 
των διαδικασιών για να αποφεύγονται οι καθυστερήσεις και να μην στερείται ρευστότητα η 
πραγματική οικονομία.  
 

 
Τραπεζικό Σύστημα 
 
• Οι τράπεζες αναστέλλουν, έως το τέλος του έτους, τις πληρωμές χρεολυσίων για τις συνε-

πείς επιχειρήσεις. Η διευκόλυνση αφορά νομικά πρόσωπα που ανήκουν στους κλάδους οι οποίοι 
πλήττονται άμεσα, βάσει των ΚΑΔ Απριλίου (βλ. Παράρτημα Α). 

 
• Με αίτησή τους, οι παραπάνω δανειολήπτες δύναται να αιτηθούν τη μεταγενέστερη κατα-

βολή χρεολυσίων, με παράταση της διάρκειας των πιστώσεων, αρκεί τα δάνειά τους να ήταν ενή-
μερα την 31η/12/2019.  

 
• Αναμένεται η απόφαση σχετικά με το θέμα των μεταχρονολογημένων επιταγών.  
 

 
 
Διατάξεις αναφορικά με το ΦΠΑ 
 
• Οι αποφάσεις για τους μειωτικούς συντελεστές που είχαν ανακοινωθεί από το Υπουργείο 

κατά την πρώτη φάση των μέτρων, συνεχίζουν να ισχύουν μέχρι σήμερα.  
 
• Θυμίζουμε ότι, μειώθηκε στο 6% ο ΦΠΑ σε προϊόντα που είναι απαραίτητα για την προ-

στασία από τον κορονοϊό και την αποφυγή της μετάδοσής του. 
 

Συγκεκριμένα, ο συντελεστής μειώνεται στο 6% σε προϊόντα, όπως είναι: 

(α) οι μάσκες και τα γάντια (ΔΚ ΕΧ 3926, ΕΧ 4015, ΕΧ 4818 ΕΧ, ΕΧ 6307) 

(β) τα αντισηπτικά διαλύματα, μαντιλάκια και άλλα παρασκευάσματα (ΔΚ 3307 ΕΧ, ΔΚ ΕΧ 3401,    
    ΔΚ ΕΧ 2828, ΔΚ ΕΧ 3402, ΔΚ ΕΧ 3808 και ΕΧ 3824) 

(γ) το σαπούνι και άλλα παρασκευάσματα για την ατομική υγιεινή (ΔΚ ΕΧ 3401 και ΕΧ 3402) 
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(δ) η αιθυλική αλκοόλη, εφόσον χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη από τη βιομηχανία για την 
    παραγωγή αντισηπτικών (ΔΚ ΕΧ 2207) 

(ε) Καθαρή αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη γεωργικής προέλευσης με αλκοολικό τίτλο 
    95%, η οποία διατίθεται εμφιαλωμένη στη λιανική πώληση (ΔΚ ΕΧ 2207). 
 

 Η προσθήκη αυτών των ειδών στον υπερμειωμένο συντελεστή ΦΠΑ, ισχύει μέχρι τέλος του 
έτους και αποσκοπεί στη μείωση του κόστους αγοράς των προϊόντων που είναι απαραίτητα για την 
ατομική υγιεινή και προσωπική προστασία. 

 
Σε Ευρωπαικό Επίπεδο 
 
 Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, εξακολουθούν να ισχύουν οι συντονισμένες πρωτοβουλίες οι ο-

ποίες θα έχουν συμπληρωματικό χαρακτήρα προς τα εθνικά μέτρα. 
 
• Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεσμοθετεί ειδικό επενδυτικό ταμείο, με πόρους που θα διοχετευ-

θούν στα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης, σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στην αγορά εργα-
σίας και σε άλλους ευάλωτους κλάδους της οικονομίας.   

 
• Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων προχωρά στην κινητοποίηση χρηματοδοτικών πόρων 

για την παροχή κεφαλαίων κίνησης και για την προώθηση πρόσθετων επενδύσεων, με στόχο την 
ενίσχυση των επιχειρήσεων, ιδίως των μικρομεσαίων. 

 
• Συνολικά, θα υπάρξει επιπλέον ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων, με τον βέλτι-

στο συνδυασμό πόρων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, το ΕΣΠΑ, την Ελληνική Αναπτυ-
ξιακή Τράπεζα και τον Όμιλο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, κατά τρόπο που να διασφα-
λιστεί η μέγιστη μόχλευση. 

 
 
 

 Για περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τα παραπάνω μέτρα και για ειδικές περιπτώσεις 
που ο καθένας στην επιχείρηση του δύναται να αντιμετωπίσει, είμαστε πάντα στη διάθεσή σας.  
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Παράρτημα Α (Διευρυμένη λίστα ΚΑΔ Απριλίου  ) 
 
ΚΑΔ ΚΛΑΔΟΣ 
01.19.2 Καλλιέργεια ανθέων και μπουμπουκιών ανθέων σπόρων ανθέων 
01.29 Άλλες πολυετείς καλλιέργειες 
01.30 Πολλαπλασιασμός των φυτών 
01.49.19.02 Εκτροφή γουνοφόρων ζώων (αλεπούς, μινκ, μυοκάστορα, τσιντσιλά και άλλων) 

01.49.3 Παραγωγή ακατέργαστων γουνοδερμάτων και διάφορων ακατέργαστων προ-
βιών και δερμάτων 

01.63.10.12 Υπηρεσίες εκκοκκισμού βαμβακιού (εκ των υστέρων πώληση για ίδιο λογαρια-
σμό) 

01.63.10.13 Υπηρεσίες εκκοκκισμού βαμβακιού (εκ των υστέρων πώληση για λογαριασμό 
τρίτων) 

02.10 Δασοκομία και άλλες δασοκομικές δραστηριότητες 
02.20 Υλοτομία 
02.30 Συλλογή προϊόντων αυτοφυών φυτών μη ξυλώδους μορφής 
02.40 Υποστηρικτικές προς τη δασοκομία υπηρεσίες 
03.11 Θαλάσσια αλιεία 
03.12 Αλιεία γλυκών υδάτων 
03.21 Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια 
03.22 Υδατοκαλλιέργεια γλυκών υδάτων 
05.10 Εξόρυξη λιθάνθρακα 
05.20 Εξόρυξη λιγνίτη 
07.10 Εξόρυξη σιδηρομεταλλεύματος 
07.29 Εξόρυξη λοιπών μη σιδηρούχων μεταλλευμάτων 

08.11 Εξόρυξη διακοσμητικών και οικοδομικών λίθων, ασβεστόλιθου, γύψου, κιμω-
λίας και σχιστόλιθου 

08.12 Λειτουργία φρεάτων παραγωγής αμμοχάλικου και άμμου· εξόρυξη αργίλου και 
καολίνης 

08.91 Εξόρυξη ορυκτών για τη χημική βιομηχανία και τη βιομηχανία λιπασμάτων 
08.92 Εξόρυξη τύρφης 
08.93 Εξόρυξη αλατιού 
08.99 Άλλες εξορυκτικές και λατομικές δραστηριότητες π.δ.κ.α. 
09.10 Υποστηρικτικές δραστηριότητες για την άντληση πετρελαίου και φυσικού αερίου 

09.90 Υποστηρικτικές δραστηριότητες για άλλες εξορυκτικές και λατομικές δραστηριό-
τητες 

10.11 Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος 
10.12 Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος πουλερικών 
10.13 Παραγωγή προϊόντων κρέατος και κρέατος πουλερικών 
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10.20 Επεξεργασία και συντήρηση ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων 
10.31 Επεξεργασία και συντήρηση πατατών 
10.32 Παραγωγή χυμών φρούτων και λαχανικών 
10.39 Άλλη επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών 
10.41 Παραγωγή ελαίων και λιπών 
10.42 Παραγωγή μαργαρίνης και παρόμοιων βρώσιμων λιπών 
10.51 Λειτουργία γαλακτοκομείων και τυροκομία 
10.52 Παραγωγή παγωτών 
10.61 Παραγωγή προϊόντων αλευρόμυλων 
10.62 Παραγωγή αμύλων και προϊόντων αμύλου 
10.71 Αρτοποιία παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής 

10.72 Παραγωγή παξιμαδιών και μπισκότων· παραγωγή διατηρούμενων ειδών ζαχα-
ροπλαστικής 

10.73 Παραγωγή μακαρονιών, λαζανιών, κουσκούς και παρόμοιων αλευρωδών προϊ-
όντων 

10.81 Παραγωγή ζάχαρης 
10.82 Παραγωγή κακάου, σοκολάτας και ζαχαρωτών 
10.83 Επεξεργασία τσαγιού και καφέ 
10.84 Παραγωγή αρτυμάτων και καρυκευμάτων 
10.85 Παραγωγή έτοιμων γευμάτων και φαγητών 

10.86 Παραγωγή ομογενοποιημένων παρασκευασμάτων διατροφής και διαιτητικών 
τροφών 

10.89 Παραγωγή άλλων ειδών διατροφής π.δ.κ.α. 

10.91 Παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών για ζώα που εκτρέφονται σε αγρο-
κτήματα 

10.92 Παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών για ζώα συντροφιάς 
11.01 Απόσταξη, ανακαθαρισμός και ανάμιξη αλκοολούχων ποτών 
11.02 Παραγωγή οίνου από σταφύλια 
11.03 Παραγωγή μηλίτη και κρασιών από άλλα φρούτα 
11.04 Παραγωγή άλλων μη αποσταγμένων ποτών που υφίστανται ζύμωση 
11.05 Ζυθοποιία 
11.06 Παραγωγή βύνης 

11.07 Παραγωγή αναψυκτικών· παραγωγή μεταλλικού νερού και άλλων εμφιαλωμέ-
νων νερών 

13.10 Προπαρασκευή και νηματοποίηση υφαντικών ινών 
13.20 Ύφανση κλωστοϋφαντουργικών υλών 
13.30 Τελειοποίηση (φινίρισμα) υφαντουργικών προϊόντων 
13.91 Κατασκευή πλεκτών υφασμάτων και υφασμάτων πλέξης κροσέ 
13.92 Κατασκευή έτοιμων κλωστοϋφαντουργικών ειδών, εκτός από ενδύματα 
13.93 Κατασκευή χαλιών και κιλιμιών 
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13.94 Κατασκευή χοντρών και λεπτών σχοινιών, σπάγκων και διχτυών 

13.95 Κατασκευή μη υφασμένων ειδών και προϊόντων από μη υφασμένα είδη, εκτός 
από τα ενδύματα 

13.96 Κατασκευή άλλων τεχνικών και βιομηχανικών κλωστοϋφαντουργικών ειδών 
13.99 Κατασκευή άλλων υφαντουργικών προϊόντων π.δ.κ.α. 
14.11 Κατασκευή δερμάτινων ενδυμάτων 
14.12 Κατασκευή ενδυμάτων εργασίας 
14.13 Κατασκευή άλλων εξωτερικών ενδυμάτων 
14.14 Κατασκευή εσωρούχων 
14.19 Κατασκευή άλλων ενδυμάτων και εξαρτημάτων ένδυσης 
14.20 Κατασκευή γούνινων ειδών 
14.31 Κατασκευή ειδών καλτσοποιΐας απλής πλέξης και πλέξης κροσέ 
14.39 Κατασκευή άλλων πλεκτών ειδών και ειδών πλέξης κροσέ 
15.11 Κατεργασία και δέψη δέρματος κατεργασία και βαφή γουναρικών 

15.12 Κατασκευή ειδών ταξιδιού (αποσκευών), τσαντών και παρόμοιων ειδών, ειδών 
σελοποιΐας και σαγματοποιίας 

15.20 Κατασκευή υποδημάτων 
16.10 Πριόνισμα, πλάνισμα και εμποτισμός ξύλου 
16.21 Κατασκευή αντικολλητών (κόντρα-πλακέ) και άλλων πλακών με βάση το ξύλο 
16.22 Κατασκευή συναρμολογούμενων δαπέδων παρκέ 
16.23 Κατασκευή άλλων ξυλουργικών προϊόντων οικοδομικής 
16.24 Κατασκευή ξύλινων εμπορευματοκιβώτιων 

16.29 Κατασκευή άλλων προϊόντων από ξύλο κατασκευή ειδών από φελλό και ειδών 
καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής 

17.11 Παραγωγή χαρτοπολτού 
17.12 Κατασκευή χαρτιού και χαρτονιού 

17.21 Κατασκευή κυματοειδούς χαρτιού και χαρτονιού και εμπορευματοκιβώτιων από 
χαρτί και χαρτόνι 

17.22 Κατασκευή χάρτινων ειδών οικιακής χρήσης, ειδών υγιεινής και ειδών τουαλέ-
τας 

17.23 Κατασκευή ειδών χαρτοπωλείου (χαρτικών) 
17.24 Κατασκευή χαρτιού για επενδύσεις τοίχων (ταπετσαρίας) 
17.29 Κατασκευή άλλων ειδών από χαρτί και χαρτόνι 
18.11 Εκτύπωση εφημερίδων 
18.12 Άλλες εκτυπωτικές δραστηριότητες 
18.13 Υπηρεσίες προεκτύπωσης και προεγγραφής μέσων 
18.14 Βιβλιοδετικές και συναφείς δραστηριότητες 
18.20 Αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων 
19.10 Παραγωγή προϊόντων οπτανθρακοποίησης (κοκοποίησης) 
20.11 Παραγωγή βιομηχανικών αερίων 
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20.12 Παραγωγή χρωστικών υλών 
20.13 Παραγωγή άλλων ανόργανων βασικών χημικών ουσιών 
20.14 Παραγωγή άλλων οργανικών βασικών χημικών ουσιών 
20.15 Παραγωγή λιπασμάτων και αζωτούχων ενώσεων 
20.16 Παραγωγή πλαστικών σε πρωτογενείς μορφές 

20.17 Παραγωγή συνθετικού ελαστικού (συνθετικού καουτσούκ) σε πρωτογενείς μορ-
φές 

20.20 Παραγωγή παρασιτοκτόνων και άλλων αγροχημικών προϊόντων 

20.30 Παραγωγή χρωμάτων, βερνικιών και παρόμοιων επιχρισμάτων, μελανιών τυ-
πογραφίας και μαστιχών 

20.41 Παραγωγή σαπουνιών και απορρυπαντικών, προϊόντων καθαρισμού και στίλ-
βωσης 

20.42 Παραγωγή αρωμάτων και παρασκευασμάτων καλλωπισμού 
20.51 Παραγωγή εκρηκτικών 
20.52 Παραγωγή διαφόρων τύπων κόλλας 
20.53 Παραγωγή αιθέριων ελαίων 
20.59 Παραγωγή άλλων χημικών προϊόντων π.δ.κ.α. 
20.60 Παραγωγή μη φυσικών ινών 

22.11 Κατασκευή επισώτρων (ελαστικών οχημάτων) και σωλήνων από καουτσούκ· 
αναγόμωση και ανακατασκευή επισώτρων (ελαστικών οχημάτων) από καουτσούκ 

22.19 Κατασκευή άλλων προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) 
22.21 Κατασκευή πλαστικών πλακών, φύλλων, σωλήνων και καθορισμένων μορφών 
22.22 Κατασκευή πλαστικών ειδών συσκευασίας 
22.23 Κατασκευή πλαστικών οικοδομικών υλικών 
22.29 Κατασκευή άλλων πλαστικών προϊόντων 
23.11 Κατασκευή επίπεδου γυαλιού 
23.12 Μορφοποίηση και κατεργασία επίπεδου γυαλιού 
23.13 Κατασκευή κοίλου γυαλιού 
23.14 Κατασκευή ινών γυαλιού 

23.19 Κατασκευή και κατεργασία άλλων ειδών γυαλιού, περιλαμβανομένου του γυα-
λιού για τεχνικές χρήσεις 

23.20 Παραγωγή πυρίμαχων προϊόντων 
23.31 Κατασκευή κεραμικών πλακιδίων και πλακών 
23.32 Κατασκευή τούβλων, πλακιδίων και λοιπών δομικών προϊόντων από οπτή γη 

23.41 Κατασκευή κεραμικών ειδών οικιακής χρήσης και κεραμικών διακοσμητικών ει-
δών 

23.42 Κατασκευή κεραμικών ειδών υγιεινής 
23.43 Κατασκευή κεραμικών μονωτών και κεραμικών μονωτικών εξαρτημάτων 
23.44 Κατασκευή άλλων κεραμικών προϊόντων για τεχνικές χρήσεις 
23.49 Παραγωγή άλλων προϊόντων κεραμικής 
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23.51 Παραγωγή τσιμέντου 
23.52 Παραγωγή ασβέστη και γύψου 
23.61 Κατασκευή δομικών προϊόντων από σκυρόδεμα 
23.62 Κατασκευή δομικών προϊόντων από γύψο 
23.63 Κατασκευή έτοιμου σκυροδέματος 
23.64 Κατασκευή κονιαμάτων 
23.65 Κατασκευή ινοτσιμέντου 
23.69 Κατασκευή άλλων προϊόντων από σκυρόδεμα, γύψο και τσιμέντο 
23.70 Κοπή, μορφοποίηση και τελική επεξεργασία λίθων 
23.91 Παραγωγή λειαντικών προϊόντων 
23.99 Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων π.δ.κ.α. 
24.10 Παραγωγή βασικού σιδήρου, χάλυβα και σιδηροκραμάτων 

24.20 Κατασκευή χαλύβδινων σωλήνων, αγωγών, κοίλων ειδών με καθορισμένη 
μορφή και συναφών εξαρτημάτων 

24.31 Ψυχρή επεκτατική ολκή ράβδων χάλυβα 
24.32 Ψυχρή έλαση στενών φύλλων χάλυβα 
24.33 Ψυχρή μορφοποίηση ή δίπλωση μορφοράβδων χάλυβα 
24.34 Ψυχρή επεκτατική ολκή συρμάτων 
24.41 Παραγωγή πολύτιμων μετάλλων 
24.42 Παραγωγή αλουμίνιου (αργίλιου) 
24.43 Παραγωγή μολύβδου, ψευδάργυρου και κασσίτερου 
24.44 Παραγωγή χαλκού 
24.45 Παραγωγή άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων 
24.46 Επεξεργασία πυρηνικών καυσίμων 
24.51 Χύτευση σιδήρου 
24.52 Χύτευση χάλυβα 
24.53 Χύτευση ελαφρών μετάλλων 
24.54 Χύτευση άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων 
25.11 Κατασκευή μεταλλικών σκελετών και μερών μεταλλικών σκελετών 
25.12 Κατασκευή μεταλλικών πορτών και παράθυρων 
25.21 Κατασκευή σωμάτων και λεβήτων κεντρικής θέρμανσης 
25.29 Κατασκευή άλλων μεταλλικών ντεπόζιτων, δεξαμενών και δοχείων 

25.30 Κατασκευή ατμογεννητριών, με εξαίρεση τους λέβητες ζεστού νερού για την κε-
ντρική θέρμανση 

25.50 Σφυρηλάτηση, κοίλανση, ανισόπαχη τύπωση και μορφοποίηση μετάλλων με έ-
λαση· κονιομεταλλουργία 

25.61 Κατεργασία και επικάλυψη μετάλλων 
25.62 Μεταλλοτεχνία 
25.71 Κατασκευή μαχαιροπίρουνων 
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25.72 Κατασκευή κλειδαριών και μεντεσέδων 
25.73 Κατασκευή εργαλείων 
25.91 Κατασκευή χαλύβδινων βαρελιών και παρόμοιων δοχείων 
25.92 Κατασκευή ελαφρών μεταλλικών ειδών συσκευασίας 
25.93 Κατασκευή ειδών από σύρμα, αλυσίδων και ελατηρίων 
25.94 Κατασκευή συνδετήρων και προϊόντων κοχλιομηχανών 
25.99 Κατασκευή άλλων μεταλλικών προϊόντων πδκα 
26.11 Κατασκευή ηλεκτρονικών εξαρτημάτων 
26.12 Κατασκευή έμφορτων ηλεκτρονικών πλακετών 
26.20 Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού 
26.30 Κατασκευή εξοπλισμού επικοινωνίας 
26.40 Κατασκευή ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης 
26.51 Κατασκευή οργάνων και συσκευών μέτρησης, δοκιμών και πλοήγησης 
26.52 Κατασκευή ρολογιών 

26.60 Κατασκευή ακτινολογικών και ηλεκτρονικών μηχανημάτων ιατρικής και θερα-
πευτικής χρήσης 

26.70 Κατασκευή οπτικών οργάνων και φωτογραφικού εξοπλισμού 
26.80 Κατασκευή μαγνητικών και οπτικών μέσων 

27.11 Κατασκευή ηλεκτροκινητήρων, ηλεκτρογεννητριών και ηλεκτρικών μετασχημα-
τιστών 

27.12 Κατασκευή συσκευών διανομής και ελέγχου ηλεκτρικού ρεύματος 
27.20 Κατασκευή ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών 
27.31 Κατασκευή καλωδίων οπτικών ινών 
27.32 Κατασκευή άλλων ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών συρμάτων και καλωδίων 
27.33 Κατασκευή εξαρτημάτων καλωδίωσης 
27.40 Κατασκευή ηλεκτρολογικού φωτιστικού εξοπλισμού 
27.51 Κατασκευή ηλεκτρικών οικιακών συσκευών 
27.52 Κατασκευή μη ηλεκτρικών οικιακών συσκευών 
27.90 Κατασκευή άλλου ηλεκτρικού εξοπλισμού 

28.11 Κατασκευή κινητήρων και στροβίλων, με εξαίρεση τους κινητήρες αεροσκαφών, 
οχημάτων και δικύκλων 

28.12 Κατασκευή εξοπλισμού υδραυλικής ενέργειας 
28.13 Κατασκευή άλλων αντλιών και συμπιεστών 
28.14 Κατασκευή άλλων ειδών κρουνοποιΐας και βαλβίδων 

28.15 Κατασκευή τριβέων, οδοντωτών μηχανισμών μετάδοσης κίνησης, στοιχείων ο-
δοντωτών τροχών και μετάδοσης κίνησης 

28.21 Κατασκευή φούρνων, κλιβάνων και καυστήρων 
28.22 Κατασκευή εξοπλισμού ανύψωσης και διακίνησης φορτίων 

28.23 Κατασκευή μηχανών και εξοπλισμού γραφείου (εκτός ηλεκτρονικών υπολογι-
στών και περιφερειακού εξοπλισμού) 
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28.24 Κατασκευή ηλεκτροκίνητων εργαλείων χειρός 
28.25 Κατασκευή ψυκτικού και κλιματιστικού εξοπλισμού μη οικιακής χρήσης 
28.29 Κατασκευή άλλων μηχανημάτων γενικής χρήσης π.δ.κ.α. 
28.30 Κατασκευή γεωργικών και δασοκομικών μηχανημάτων 
28.41 Κατασκευή μηχανημάτων μορφοποίησης μετάλλου 
28.49 Κατασκευή άλλων εργαλειομηχανών 
28.91 Κατασκευή μηχανημάτων για τη μεταλλουργία 
28.92 Κατασκευή μηχανημάτων για τα ορυχεία, τα λατομεία και τις δομικές κατασκευές 
28.93 Κατασκευή μηχανημάτων επεξεργασίας τροφίμων, ποτών και καπνού 

28.94 Κατασκευή μηχανημάτων για τη βιομηχανία κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, 
ενδυμάτων ή δερμάτινων ειδών 

28.95 Κατασκευή μηχανημάτων για την παραγωγή χαρτιού και χαρτονιού 
28.96 Κατασκευή μηχανημάτων παραγωγής πλαστικών και ελαστικών ειδών 
28.99 Κατασκευή άλλων μηχανημάτων ειδικής χρήσης π.δ.κ.α. 
29.10 Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων 

29.20 Κατασκευή αμαξωμάτων για μηχανοκίνητα οχήματα· κατασκευή ρυμουλκούμε-
νων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων 

29.31 Κατασκευή ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού για μηχανοκίνητα οχήματα 
29.32 Κατασκευή άλλων μερών και εξαρτημάτων για μηχανοκίνητα οχήματα 
30.11 Ναυπήγηση πλοίων και πλωτών κατασκευών 
30.12 Ναυπήγηση σκαφών αναψυχής και αθλητισμού 
30.20 Κατασκευή σιδηροδρομικών αμαξών και τροχαίου υλικού 
30.30 Κατασκευή αεροσκαφών και διαστημόπλοιων και συναφών μηχανημάτων 
30.91 Κατασκευή μοτοσικλετών 
30.92 Κατασκευή ποδηλάτων και αναπηρικών αμαξιδίων 
30.99 Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών π.δ.κ.α. 
31.01 Κατασκευή επίπλων για γραφεία και καταστήματα 
31.02 Κατασκευή επίπλων κουζίνας 
31.03 Κατασκευή στρωμάτων 
31.09 Κατασκευή άλλων επίπλων 
32.11 Κοπή νομισμάτων 
32.12 Κατασκευή κοσμημάτων και συναφών ειδών 
32.13 Κατασκευή κοσμημάτων απομίμησης και συναφών ειδών 
32.20 Κατασκευή μουσικών οργάνων 
32.30 Κατασκευή αθλητικών ειδών 
32.40 Κατασκευή παιχνιδιών κάθε είδους 
32.50 Κατασκευή ιατρικών και οδοντιατρικών οργάνων και προμηθειών 
32.91 Κατασκευή σκουπών και βουρτσών 
32.99 Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες πδκα 



Οδηγός Έκτακτων Μέτρων 08.11.2020                                                              

PKF HELLAS ׀ Λ. Κηφισίας 124 ׀ Τ.Κ. 11526 ׀ Αθήνα ׀ Τηλ. 210 7480600 18 ׀ 

 
 

33.11 Επισκευή μεταλλικών προϊόντων 
33.12 Επισκευή μηχανημάτων 
33.13 Επισκευή ηλεκτρονικού και οπτικού εξοπλισμού 
33.14 Επισκευή ηλεκτρικού εξοπλισμού 
33.15 Επισκευή και συντήρηση πλοίων και σκαφών 
33.16 Επισκευή και συντήρηση αεροσκαφών και διαστημόπλοιων 
33.17 Επισκευή και συντήρηση άλλου εξοπλισμού μεταφορών 
33.19 Επισκευή άλλου εξοπλισμού 
33.20 Εγκατάσταση βιομηχανικών μηχανημάτων και εξοπλισμού 
35.13 Διανομή ηλεκτρικού ρεύματος 
35.14 Εμπόριο ηλεκτρικού ρεύματος 
35.22 Διανομή αέριων καυσίμων μέσω αγωγών 
35.23 Εμπόριο αέριων καυσίμων μέσω αγωγών 
35.30 Παροχή ατμού και κλιματισμού 
37.00 Επεξεργασία λυμάτων 
38.11 Συλλογή μη επικίνδυνων απορριμμάτων 
38.12 Συλλογή επικίνδυνων απορριμμάτων 
38.21 Επεξεργασία και διάθεση μη επικίνδυνων απορριμμάτων 
38.22 Επεξεργασία και διάθεση επικίνδυνων απορριμμάτων 
38.31 Αποσυναρμολόγηση παλαιών ειδών 
38.32 Ανάκτηση διαλεγμένου υλικού 
39.00 Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων 
41.10 Ανάπτυξη οικοδομικών σχεδίων 
41.20 Κατασκευαστικές εργασίες κτιρίων για κατοικίες και μη 
42.11 Κατασκευή δρόμων και αυτοκινητοδρόμων 
42.12 Κατασκευή σιδηροδρομικών γραμμών και υπόγειων σιδηροδρόμων 
42.13 Κατασκευή γεφυρών και σηράγγων 
42.21 Κατασκευή κοινωφελών έργων σχετικών με μεταφορά υγρών 
42.22 Κατασκευή κοινωφελών έργων ηλεκτρικής ενέργειας και τηλεπικοινωνιών 
42.91 Κατασκευή υδραυλικών και λιμενικών έργων 
42.99 Κατασκευή άλλων έργων πολιτικού μηχανικού π.δ.κ.α. 
43.11 Κατεδαφίσεις 
43.12 Προετοιμασία εργοταξίου 
43.13 Δοκιμαστικές γεωτρήσεις 
43.21 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 
43.22 Υδραυλικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης 
43.29 Άλλες κατασκευαστικές εγκαταστάσεις 
43.31 Επιχρίσεις κονιαμάτων 
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43.32 Ξυλουργικές εργασίες 
43.33 Επενδύσεις δαπέδων και τοίχων 
43.34 Χρωματισμοί και τοποθέτηση υαλοπινάκων 
43.39 Άλλες κατασκευαστικές εργασίες ολοκλήρωσης και τελειώματος 
43.91 Δραστηριότητες κατασκευής στεγών 
43.99 Άλλες εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες π.δ.κ.α. 
45.11 Πώληση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων 
45.19 Πώληση άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων 
45.20 Συντήρηση και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων 
45.31 Χονδρικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων 

45.32 Λιανικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων σε εξειδι-
κευμένα καταστήματα 

45.40 Πώληση, συντήρηση και επισκευή μοτοσικλετών και των μερών και εξαρτημά-
των τους 

46.11 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση γεωργικών πρώτων 

υλών, ζώντων ζώων, κλωστοϋφαντουργικών πρώτων υλών και ημιτελών προϊό-
ντων 

46.12 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση καυσίμων, μεταλλευ-
μάτων, μετάλλων και βιομηχανικών χημικών προϊόντων 

46.13 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ξυλείας και οικοδομι-
κών υλικών 

46.14 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση μηχανημάτων, βιομη-
χανικού εξοπλισμού, πλοίων και αεροσκαφών 

46.15 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση επίπλων, ειδών οι-
κιακής χρήσης, σιδηρικών και ειδών κιγκαλερίας 

46.16 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση κλωστοϋφαντουργι-
κών προϊόντων, ενδυμάτων, γουναρικών, υποδημάτων και δερμάτινων προϊόντων 

46.17 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση τροφίμων, ποτών και 
καπνού 

46.18 

Εμπορικοί αντιπρόσωποι ειδικευμένοι στην πώληση άλλων συγκεκριμένων 
προϊόντων, εκτός από Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
βασικών φαρμακευτικών προϊόντων (46.18.11.03), Εμπορικοί αντιπρόσωποι που 
μεσολαβούν στην πώληση εργαστηριακών ειδών, ιατροφαρμακευτικών ειδών υ-
γιεινής ή φαρμακευτικών ειδών (46.18.11.04), Εμπορικοί αντιπρόσωποι που με-
σολαβούν στην πώληση ιατρικών αναλώσιμων υλικών (46.18.11.05), Εμπορικοί 
αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση σαπουνιών και απορρυπαντι-
κών, προϊόντων καθαρισμού και στιλβωτικών (46.18.11.07), Εμπορικοί αντιπρό-
σωποι που μεσολαβούν στην πώληση φαρμακευτικών σκευασμάτων 
(46.18.11.08) 

46.18.11.01 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ακτινολογικών και η-

λεκτρονικών μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού ιατρικής και θεραπευτικής χρή-
σης 

46.18.11.02 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση αρωμάτων και παρα-
σκευασμάτων καλλωπισμού 
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46.18.11.06 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ιατρικών και οδοντια-
τρικών οργάνων, μηχανημάτων και εργαλείων 

46.19 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση διαφόρων ειδών 
46.21 Χονδρικό εμπόριο σιτηρών, ακατέργαστου καπνού, σπόρων και ζωοτροφών 
46.22 Χονδρικό εμπόριο λουλουδιών και φυτών 
46.23 Χονδρικό εμπόριο ζώντων ζώων 
46.24 Χονδρικό εμπόριο δερμάτων, προβιών και κατεργασμένου δέρματος 
46.31 Χονδρικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών 
46.32 Χονδρικό εμπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος 

46.33 Χονδρικό εμπόριο γαλακτοκομικών προϊόντων, αβγών και βρώσιμων ελαίων 
και λιπών 

46.34 Χονδρικό εμπόριο ποτών 
46.36 Χονδρικό εμπόριο ζάχαρης, σοκολάτας και ειδών ζαχαροπλαστικής 
46.37 Χονδρικό εμπόριο καφέ, τσαγιού, κακάου και μπαχαρικών 

46.38 Χονδρικό εμπόριο άλλων τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων ψαριών, καρκινο-
ειδών και μαλακίων 

46.39 Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού 
46.41 Χονδρικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων 
46.42 Χονδρικό εμπόριο ενδυμάτων και υποδημάτων 
46.43 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών 
46.44 Χονδρικό εμπόριο ειδών πορσελάνης και γυαλικών και υλικών καθαρισμού 
46.45 Χονδρικό εμπόριο αρωμάτων και καλλυντικών 

46.46.12 Χονδρικό εμπόριο χειρουργικών, ιατρικών και ορθοπεδικών οργάνων και συ-
σκευών 

46.47 Χονδρικό εμπόριο επίπλων, χαλιών και φωτιστικών 
46.48 Χονδρικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων 
46.49 Χονδρικό εμπόριο άλλων ειδών οικιακής χρήσης 

46.51 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού υ-
πολογιστών και λογισμικού 

46.52 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και εξαρτη-
μάτων 

46.61 Χονδρικό εμπόριο γεωργικών μηχανημάτων, εξοπλισμού και προμηθειών 
46.62 Χονδρικό εμπόριο εργαλειομηχανών 

46.63 Χονδρικό εμπόριο εξορυκτικών μηχανημάτων, καθώς και μηχανημάτων για κα-
τασκευαστικά έργα και έργα πολιτικού μηχανικού 

46.64 Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων για την κλωστοϋφαντουργική βιομηχανία, και 
χονδρικό εμπόριο ραπτομηχανών και πλεκτομηχανών 

46.65 Χονδρικό εμπόριο επίπλων γραφείου 
46.66 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανών και εξοπλισμού γραφείου 
46.69 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων και εξοπλισμού 
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46.72 Χονδρικό εμπόριο μετάλλων και μεταλλευμάτων 
46.73 Χονδρικό εμπόριο ξυλείας, οικοδομικών υλικών και ειδών υγιεινής 

46.74 Χονδρικό εμπόριο σιδηρικών, υδραυλικών ειδών και εξοπλισμού και προμη-
θειών για εγκαταστάσεις θέρμανσης 

46.75 Χονδρικό εμπόριο χημικών προϊόντων 
46.76 Χονδρικό εμπόριο άλλων ενδιάμεσων προϊόντων 
46.77 Χονδρικό εμπόριο απορριμμάτων και υπολειμμάτων 
46.90 Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο 

47.19 Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από Εκμετάλ-
λευση καταστήματος ψιλικών ειδών γενικά (47.19.10.01) 

47.23 Λιανικό εμπόριο ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων σε εξειδικευμένα καταστή-
ματα 

47.24 Λιανικό εμπόριο ψωμιού, αρτοσκευασμάτων και λοιπών ειδών αρτοποιίας και 
ζαχαροπλαστικής σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.25 Λιανικό εμπόριο ποτών σε εξειδικευμένα καταστήματα 
47.29 Λιανικό εμπόριο άλλων τροφίμων σε εξειδικευμένα καταστήματα 
47.30 Λιανικό εμπόριο καυσίμων κίνησης σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.41 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων υπολο-
γιστών και λογισμικού σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.42 Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα 
47.43 Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.51 Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε εξειδικευμένα καταστή-
ματα 

47.52 Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και τζαμιών σε εξειδικευμένα καταστή-
ματα 

47.53 Λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων δαπέδου και τοίχου σε εξει-
δικευμένα καταστήματα 

47.54 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.59 Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής χρήσης σε ε-
ξειδικευμένα καταστήματα 

47.61 Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε εξειδικευμένα καταστήματα 
47.62 Λιανικό εμπόριο εφημερίδων και γραφικής ύλης σε εξειδικευμένα καταστήματα 
47.63 Λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα 
47.64 Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα 
47.65 Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους σε εξειδικευμένα καταστήματα 
47.71 Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.72 Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων ειδών σε εξειδικευμένα καταστή-
ματα 

47.74 Λιανικό εμπόριο ιατρικών και ορθοπεδικών ειδών σε εξειδικευμένα καταστή-
ματα 

47.75 Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού σε εξειδικευμένα κατα-
στήματα 
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47.76 Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών, σπόρων, λιπασμάτων, ζώων συντροφιάς 
και σχετικών ζωοτροφών σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.77 Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα 
47.78 Άλλο λιανικό εμπόριο καινούργιων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα 
47.79 Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε καταστήματα 

47.81 Λιανικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού, σε υπαίθριους πάγκους και α-
γορές 

47.82 Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων και υποδημά-
των, σε υπαίθριους πάγκους και αγορές 

47.89 Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε υπαίθριους πάγκους και αγορές 
47.91.71 Λιανικό εμπόριο ειδών ιματισμού, με αλληλογραφία ή μέσω Διαδικτύου 
47.91.72 Λιανικό εμπόριο υποδημάτων, με αλληλογραφία ή μέσω Διαδικτύου 

47.91.73 Λιανικό εμπόριο δερμάτινων ειδών και ειδών ταξιδιού, με αλληλογραφία ή μέσω 
Διαδικτύου 

47.99 Άλλο λιανικό εμπόριο εκτός καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή αγορών 
49.10 Υπεραστικές σιδηροδρομικές μεταφορές επιβατών 
49.20 Σιδηροδρομικές μεταφορές εμπορευμάτων 
49.31 Αστικές και προαστιακές χερσαίες μεταφορές επιβατών 
49.32 Εκμετάλλευση ταξί 
49.39 Άλλες χερσαίες μεταφορές επιβατών π.δ.κ.α. 
49.41 Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων 
49.42 Υπηρεσίες μετακόμισης 
50.10 Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές επιβατών 
50.20 Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές εμπορευμάτων 
50.30 Εσωτερικές πλωτές μεταφορές επιβατών 
50.40 Εσωτερικές πλωτές μεταφορές εμπορευμάτων 
51.10 Αεροπορικές μεταφορές επιβατών 
51.21 Αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων 
52.10 Αποθήκευση 
52.21 Δραστηριότητες συναφείς με τις χερσαίες μεταφορές 
52.22 Δραστηριότητες συναφείς με τις πλωτές μεταφορές 
52.23 Δραστηριότητες συναφείς με τις αεροπορικές μεταφορές 
52.24 Διακίνηση φορτίων 
52.29 Άλλες υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες 

53.20 Άλλες ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες, εκτός από Υπηρε-
σίες κατ οίκον παράδοσης τροφίμων (delivery) (53.20.12) 

55.10 Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα 
55.20 Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής 

55.30 Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκού-
μενα οχήματα 
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55.90 Άλλα καταλύματα 
56.10 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης 
56.21 Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις 

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

56.30 Δραστηριότητες παροχής ποτών 
58.11 Έκδοση βιβλίων 
58.12 Έκδοση τηλεφωνικών και κάθε είδους καταλόγων 
58.13 Έκδοση εφημερίδων 
58.14 Έκδοση έντυπων περιοδικών κάθε είδους 
58.19 Άλλες εκδοτικές δραστηριότητες 
58.21 Έκδοση παιχνιδιών για ηλεκτρονικούς υπολογιστές 
58.29 Έκδοση άλλου λογισμικού 

59.11 Δραστηριότητες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών 
προγραμμάτων 

59.12 Δραστηριότητες συνοδευτικές της παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βί-
ντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων 

59.13 Δραστηριότητες διανομής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών 
προγραμμάτων 

59.14 Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών 
59.20 Ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις 
60.10 Ραδιοφωνικές εκπομπές 
60.20 Υπηρεσίες τηλεοπτικού προγραμματισμού και τηλεοπτικών εκπομπών 
61.90 Άλλες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες 
62.01 Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών συστημάτων 

62.02 Δραστηριότητες παροχής συμβουλών σχετικά με τους ηλεκτρονικούς υπολογι-
στές 

62.03 Υπηρεσίες διαχείρισης ηλεκτρονικών συστημάτων 

62.09 Άλλες δραστηριότητες της τεχνολογίας της πληροφορίας και δραστηριότητες υ-
πηρεσιών ηλεκτρονικών υπολογιστών 

63.11 Επεξεργασία δεδομένων, καταχώρηση και συναφείς δραστηριότητες 
63.12 Δικτυακές πύλες (web portals) 
63.91 Δραστηριότητες πρακτορείων ειδήσεων 
63.99 Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας π.δ.κ.α. 
64.20 Δραστηριότητες εταιρειών χαρτοφυλακίου (holding) 

64.30 Δραστηριότητες σχετικές με καταπιστεύματα (trusts), κεφάλαια (funds) και πα-
ρεμφερή χρηματοπιστωτικά μέσα 

64.91 Χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) 
65.11 Ασφάλειες ζωής 
65.12 Ασφάλειες εκτός από τις ασφάλειες ζωής 
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65.20 Αυτασφάλιση 
66.12 Δραστηριότητες σχετικές με συναλλαγές συμβάσεων χρεογράφων και αγαθών 

66.19 Άλλες δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, με ε-
ξαίρεση τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία 

66.21 Αξιολόγηση κινδύνων και ζημιών 
66.22 Δραστηριότητες ασφαλιστικών πρακτόρων και μεσιτών 

66.29 Άλλες δραστηριότητες συναφείς προς τις ασφαλίσεις και τα συνταξιοδοτικά τα-
μεία 

66.30 Δραστηριότητες διαχείρισης κεφαλαίων 
68.10 Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων 
68.20 Εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων 
68.31 Μεσιτικά γραφεία ακινήτων 
68.32 Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης 
69.10 Νομικές δραστηριότητες 

69.20 Δραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και λογιστικού ελέγχου παροχή 
φορολογικών συμβουλών 

70.10 Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων 
70.21 Δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας 

70.22 Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών 
διαχείρισης 

71.11 Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων 

71.12 Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών 
συμβουλών 

71.20 Τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις 
72.11 Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στη βιοτεχνολογία 
72.19 Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη σε άλλες φυσικές επιστήμες και τη μηχανική 
72.20 Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες 
73.11 Διαφημιστικά γραφεία 
73.12 Παρουσίαση στα μέσα ενημέρωσης 
73.20 Έρευνα αγοράς και δημοσκοπήσεις 
74.10 Δραστηριότητες ειδικευμένου σχεδίου 
74.20 Φωτογραφικές δραστηριότητες 
74.30 Δραστηριότητες μετάφρασης και διερμηνείας 
74.90 Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες π.δ.κ.α. 
75.00 Κτηνιατρικές δραστηριότητες 
77.11 Ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων 
77.12 Ενοικίαση και εκμίσθωση φορτηγών 
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 
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77.31 Ενοικίαση και εκμίσθωση γεωργικών μηχανημάτων και εξοπλισμού 

77.32 Ενοικίαση και εκμίσθωση μηχανημάτων και εξοπλισμού κατασκευών και έργων 
πολιτικού μηχανικού 

77.33 Ενοικίαση και εκμίσθωση μηχανημάτων και εξοπλισμού γραφείου (συμπεριλαμ-
βανομένων των ηλεκτρονικών υπολογιστών) 

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 π.δ.κ.α. 

77.40 Εκμίσθωση πνευματικής ιδιοκτησίας και παρεμφερών προϊόντων, με εξαίρεση 
τα έργα με 

  δικαιώματα δημιουργού 
78.10 Δραστηριότητες γραφείων εύρεσης εργασίας 
78.20 Υπηρεσίες γραφείων εύρεσης προσωρινής απασχόλησης 
78.30 Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού 
79.11 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων 
79.12 Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών 
79.90 Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες 
80.10 Δραστηριότητες παροχής ιδιωτικής προστασίας 
80.20 Δραστηριότητες υπηρεσιών συστημάτων προστασίας 
80.30 Δραστηριότητες έρευνας 

81.10 
Δραστηριότητες συνδυασμού βοηθητικών υπηρεσιών (Συνδυασμένες βοηθητι-

κές υπηρεσίες σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους (καθαρισμού, φύλαξης, υποδοχής 
κ.λπ.) 

81.21 Γενικός καθαρισμός κτιρίων 
81.22 Άλλες δραστηριότητες καθαρισμού κτιρίων και βιομηχανικού καθαρισμού 
81.29 Άλλες δραστηριότητες καθαρισμού 
81.30 Δραστηριότητες υπηρεσιών τοπίου 
82.11 Συνδυασμένες διοικητικές δραστηριότητες γραφείου 

82.19 Αναπαραγωγή φωτοτυπιών, προετοιμασία εγγράφων και άλλες ειδικευμένες 
δραστηριότητες γραμματειακής υποστήριξης 

82.20 Δραστηριότητες τηλεφωνικών κέντρων 
82.30 Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων 

82.91 Δραστηριότητες γραφείων είσπραξης και γραφείων οικονομικών και εμπορικών 
πληροφοριών 

82.92 Δραστηριότητες συσκευασίας 
82.99 Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις π.δ.κ.α. 

84.12 
Ρύθμιση των δραστηριοτήτων για την παροχή περίθαλψης υγείας, εκπαίδευ-

σης, πολιτιστικών και άλλων κοινωνικών υπηρεσιών, εκτός από την κοινωνική α-
σφάλιση 
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84.13 Ρύθμιση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και συμβολή στην αποτελεσμα-
τικότερη λειτουργία των επιχειρήσεων 

84.23 Δικαιοσύνη και δικαστικές δραστηριότητες 
85.10 Προσχολική εκπαίδευση 
85.20 Πρωτοβάθμια εκπαίδευση 
85.31 Γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
85.32 Τεχνική και επαγγελματική δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
85.41 Μεταδευτεροβάθμια μη τριτοβάθμια εκπαίδευση 
85.42 Τριτοβάθμια εκπαίδευση 
85.51 Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση 
85.52 Πολιτιστική εκπαίδευση 
85.53 Δραστηριότητες σχολών ερασιτεχνών οδηγών 
85.59 Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α. 
85.60 Εκπαιδευτικές υποστηρικτικές δραστηριότητες 
86.21 Δραστηριότητες άσκησης γενικών ιατρικών επαγγελμάτων 
86.22 Δραστηριότητες άσκησης ειδικών ιατρικών επαγγελμάτων 
86.23 Δραστηριότητες άσκησης οδοντιατρικών επαγγελμάτων 
86.90 Άλλες δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας 
87.10 Δραστηριότητες νοσοκομειακής φροντίδας με παροχή καταλύματος 

87.20 Δραστηριότητες φροντίδας με παροχή καταλύματος για άτομα με νοητική υστέ-
ρηση, ψυχικές διαταραχές και χρήση ουσιών 

87.30 Δραστηριότητες φροντίδας με παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα 
με αναπηρία 

87.90 Άλλες δραστηριότητες φροντίδας με παροχή καταλύματος 

88.10 Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για ηλικιωμέ-
νους και άτομα με αναπηρία 

88.91 Δραστηριότητες βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών 
88.99 Άλλες δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος πδκα 
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 
91.01 Δραστηριότητες βιβλιοθηκών και αρχειοφυλακείων 
91.02 Δραστηριότητες μουσείων 

91.03 Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων πόλων έλξης επισκε-
πτών 

91.04 Δραστηριότητες βοτανικών και ζωολογικών κήπων και φυσικών βιοτόπων 

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) 
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93.11 Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων 
93.12 Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων 
93.13 Εγκαταστάσεις γυμναστικής 
93.19 Άλλες αθλητικές δραστηριότητες 
93.21 Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων 
93.29 Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας 
94.11 Δραστηριότητες επιχειρηματικών και εργοδοτικών οργανώσεων 
94.12 Δραστηριότητες επαγγελματικών οργανώσεων 
94.91 Δραστηριότητες θρησκευτικών οργανώσεων 
94.99 Δραστηριότητες άλλων οργανώσεων π.δ.κ.α. 
95.11 Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού 
95.12 Επισκευή εξοπλισμού επικοινωνίας 
95.21 Επισκευή ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης 
95.22 Επισκευή συσκευών οικιακής χρήσης και εξοπλισμού σπιτιού και κήπου 
95.23 Επιδιόρθωση υποδημάτων και δερμάτινων ειδών 
95.24 Επισκευή επίπλων και ειδών οικιακής επίπλωσης 
95.25 Επισκευή ρολογιών και κοσμημάτων 
95.29 Επισκευή άλλων ειδών προσωπικής και οικιακής χρήσης 

96.01 Πλύσιμο και (στεγνό) καθάρισμα κλωστοϋφαντουργικών και γούνινων προϊό-
ντων 

96.02 Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων αισθητικής 
96.04 Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία 

96.09 
Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών π.δ.κ.α., εκτός από 

Υπηρεσίες οικιακού υπηρέτη (96.09.19.13), Υπηρεσίες προσωπικού οδηγού αυ-
τοκινήτων (96.09.19.15) 

  

Καταστήματα λιανικού εμπορίου που λειτουργούν με συμφωνίες συνεργασίας 
όλων των καταστημάτων λιανικού εμπορίου τύπου «κατάστημα εντός καταστήμα-
τος» (shops-in a-shop), που βρίσκονται σε εκπτωτικά καταστήματα (outlet), εμπο-
ρικά κέντρα ή εκπτωτικά χωριά, εξαιρούμενων των σούπερ μάρκετ και των φαρ-
μακείων, υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο για τους κατανα-
λωτές. 

  

Επιχειρήσεις έκδοσης πρωτογενούς (branded) ψηφιακού περιεχομένου, οι ο-
ποίες είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενη-
μέρωσης (Μητρώο Online Media) που τηρείται στην Γενική Γραμματεία Επικοινω-
νίας και Ενημέρωσης κατά την έκδοση της παρούσας ή υποβάλουν σχετική αίτηση 
εγγραφής και ενταχθούν σε αυτό κατόπιν έγκρισης της αρμόδιας επιτροπής της 
ΓΓΕΕ. 

  
Καταστήματα και επιχειρήσεις κάθε είδους που λειτουργούν εντός ξενοδοχεια-

κών μονάδων, ξενοδοχειακών συγκροτημάτων και των αερολιμένων, όπως και τα 
καταστήματα αφορολογήτων ειδών. 
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