
ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟ-ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 

ΟΦΕΙΛΩΝ-ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ 

1.Παρατείνονται  οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών των επιχειρήσεων,  που 

λήγουν ή έληξαν από 11/03/2020 έως και την 30/4/2020. 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 η είσπραξη των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων κατά τις 11/03/2020 οφειλών των ανωτέρω προσώπων.

3. Κατά την καταβολή δεν υπολογίζονται οι τόκοι και προσαυξήσεις του χρονικού διαστήματος της αναστολής.-- 

4.Παρατείνονται μέχρι και την 30/09/2020 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών των 

επιχειρήσεων, που λήγουν ή έληξαν από 01/05/2020 έως και 31/05/2020. 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.

5. Αναστέλλεται μέχρι και την 30/09/2020 η είσπραξη των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων κατά την

01/05/2020 οφειλών των ανωτέρω προσώπων

Επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας 

στις 20/03/2020 από τους αναφερόμενους στην απόφαση 1053/20, 

όπως αυτή τροποποιήθηκε με την απόφαση 1062/20 και περιλαμβάνει 

και τις επιχειρήσεις  των οποίων οι ΚΑΔ δευτερεύουσας 

δραστηριότητας έχουν μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα από τα 

ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20/3/2020, 

όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος 

φορολογικού έτους 2018. . Μισθωτοί των επιχειρήσεων αυτών και 

φυσικά πρόσωπα που εκμισθώνουν ακίνητα στις ανωτέρω 

επιχειρήσεις --Επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ενεργό, κύριο κωδικό 

δραστηριότητας στις 20/03/2020 από τους αναφερόμενους στην 

απόφαση 1106/20.

11/3/2020 και 13/05/20 αντίστοιχα
Παράταση έως την 31/08/2020 

και 30/09/20 αντίστοιχα. 

Άρθρο 2 της από 11.03.2020 

ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 Α') και Απόφαση 

1053/20 (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΈΝΗ)--

Απόφαση 1106/20

 ---Στην περίπτωση που εργαζόμενοι 

επιχειρήσεων (μέρος ή όλοι) τίθενται 

σε καθεστώς αναστολής της σύμβασης 

εργασίας τους και ο οικείος εργοδότης 

καταγγείλει αυτή, καθώς και την 

περίπτωση που, μετά την ολοκλήρωση 

του μέτρου, οι επιχειρήσεις δεν 

διατηρούν τον ίδιο αριθμό θέσεων 

εργασίας, η παράταση ή η αναστολή 

παύει αυτοδικαίως και οι οφειλές 

βαρύνονται με τόκους και 

προσαυξήσεις, βάσει της αρχικής 

ημερομηνίας βεβαίωσης.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 

ΟΦΕΙΛΩΝ-ΦΠΑ 

Παρατείνονται οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών από δηλώσεις ΦΠΑ με ποσό 

φόρου προς καταβολή (χρεωστικές), που λήγουν ή έληξαν από 11/03/2020 μέχρι και την 30/04/2020.

2. Αναστέλλεται μέχρι και την 31/08/2020 η είσπραξη των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων κατά τις 11/03/2020 οφειλών από 

δηλώσεις ΦΠΑ με ποσό φόρου προς καταβολή (χρεωστικές) των ανωτέρω προσώπων.

3. Κατά την καταβολή δεν υπολογίζονται οι τόκοι και προσαυξήσεις του χρονικού διαστήματος της αναστολής.

Επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν ως ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας 

στις 20/03/2020 από τους αναφερόμενους στην απόφαση 1054/20, 

όπως αυτή τροποποιήθηκε με την απόφαση 1063/20 και περιλαμβάνει 

και τις επιχειρήσεις  των οποίων οι ΚΑΔ δευτερεύουσας 

δραστηριότητας έχουν μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα από τα 

ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20/3/2020, 

όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος 

φορολογικού έτους 2018.

11/3/2020 Παράταση έως την 31/08/2020

Άρθρο 1 της από 11.03.2020 

ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 Α') και Απόφαση 

1054/20 (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΈΝΗ)-

Στην περίπτωση που εργαζόμενοι 

επιχειρήσεων (μέρος ή όλοι) τίθενται 

σε καθεστώς αναστολής της σύμβασης 

εργασίας τους και ο οικείος εργοδότης 

καταγγείλει αυτή, καθώς και στην 

περίπτωση που, μετά την ολοκλήρωση 

του μέτρου, οι επιχειρήσεις δεν 

διατηρούν τον ίδιο αριθμό θέσεων 

εργασίας, η παράταση ή η αναστολή 

παύει αυτοδικαίως και οι οφειλές 

βαρύνονται με τόκους και 

προσαυξήσεις, βάσει της αρχικής 

ημερομηνίας βεβαίωσης.

ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗΣ 

ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

Για τις επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα εκπίπτει ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των δόσεων των βεβαιωμένων στη 

Φορολογική Διοίκηση οφειλών τους με ημερομηνία καταβολής από τις 30 Μαρτίου 2020 έως και τις 30 Απριλίου 2020, εφόσον 

αυτές καταβάλλονται εμπρόθεσμα. Σε περίπτωση οφειλών που τελούν σε καθεστώς ρύθμισης/διευκόλυνσης τμηματικής 

καταβολής, εκπίπτει ποσοστό εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) του ποσού της δόσης της ρύθμισης.Οι οφειλές ΦΠΑ και οι οφειλές 

από παρακρατούμενους φόρους που έχουν βεβαιωθεί στη φορολογική διοίκηση και είναι καταβλητέες από 30/3/2020 έως και 

30/4/2020 οι οποίες δεν τελούν σε καθεστώς ρύθμισης / διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής, δεν θα υπόκεινται στην 

έκπτωση του 25% ούτε σε οποιαδήποτε άλλη έκπτωση. Για τη χορήγηση της έκπτωσης σε περίπτωση ρύθμισης / 

διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής θα πρέπει να έχουν εξοφληθεί όλες οι προηγούμενες δόσεις της ρύθμισης / 

διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής. Η έκπτωση του 25%, δεν αφορά την καταβολή της πρώτης δόσης. Η έκπτωση ποσοστού 

είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) ισχύει και για οφειλές που καταβλήθηκαν από τις 11 Μαρτίου 2020 έως και τις 29 Μαρτίου 

2020, και διενεργείται μέσω συμψηφισμού ποσού ίσου με το ποσό της έκπτωσης με άλλες βεβαιωμένες οφειλές, ή δόσεις 

Επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας 

στις 20/03/2020 από τους αναφερόμενους στην απόφαση 1053/20, 

όπως αυτή τροποποιήθηκε με την απόφαση 1062/20 και περιλαμβάνει 

και τις επιχειρήσεις  των οποίων οι ΚΑΔ δευτερεύουσας 

δραστηριότητας έχουν μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα από τα 

ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20/3/2020, 

όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος 

φορολογικού έτους 2018. . Μισθωτοί των επιχειρήσεων αυτών και 

φυσικά πρόσωπα που εκμισθώνουν ακίνητα στις ανωτέρω 

επιχειρήσεις 

30/3/2020

Ημερομηνία εμπρόθεσμης 

καταβολής από τις 30 Μαρτίου 

2020 έως και τις 30 Απριλίου 

2020.

ΠΝΠ 30/03/20 άρθρο 1--

Διευκρινίσεις - Aπόφαση 

Α.1068/2020. Διευκρινίσεις για 

την έκπτωση δίνονται με την 

απόφαση Ε.2046/2020

ΠΝΠ 01/05/20 άρθρο 2

Παράταση εμπρόθεσμης πληρωμής 

των φορολογικών οφειλών που λήγουν 

στις 30 και 31/03/20, έως τις 

10/04/20. Παρατείνονται και οι 

προθεσμίες καταβολής των οφειλών 

που τελούν σε καθεστώς 

ρύθμισης/διευκόλυνσης τμηματικής 

καταβολής, των οποίων οι δόσεις 

λήγουν την 31.03.2020.

ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗΣ 

ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ-ΦΠΑ

Οι επιχειρήσεις που είτε απαγορεύτηκε η λειτουργία τους, είτε εντάσσονται στις πληττόμενες βάσει ΚΑΔ, εφόσον εξοφλήσουν 

ολοσχερώς μέχρι και τις 30 Απριλίου 2020 το συνολικό ποσό της οφειλής που αντιστοιχεί στην απόδοση του Φόρου 

Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) που προκύπτει από τις δηλώσεις α' τριμήνου του 2020 για τους υπόχρεους σε τήρηση 

απλογραφικών βιβλίων και του τρίτου μήνα του 2020 για τους υπόχρεους σε τήρηση διπλογραφικών βιβλίων, παρέχεται η 

δυνατότητα του συμψηφισμού ποσού ίσου με το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί της καταβληθείσας οφειλής, με άλλες 

οφειλές ή δόσεις ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής στη Φορολογική Διοίκηση, οι οποίες έχουν 

καταληκτικές ημερομηνίες καταβολής μετά και την 1η Μαΐου 2020. Για τους υπόχρεους σε τήρηση διπλογραφικών βιβλίων, 

προϋπόθεση εφαρμογής του προηγούμενου εδαφίου είναι η εξόφληση του Φ.Π.Α. της περιόδου Φεβρουαρίου 2020, με 

εξαίρεση τις υπόχρεες επιχειρήσεις που τελούσαν σε αναστολή στις 26 Μαρτίου 2020.

Οι επιχειρήσεις που είτε απαγορεύτηκε η λειτουργία τους, είτε 

εντάσσονται στις πληττόμενες βάσει ΚΑΔ.
30/3/2020 ΠΝΠ 13/04/20 άρθρο 3

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΟΡΟΥ
Επιστροφή φόρου εισοδήματος Ν.Π. και ΦΠΑ Ν.Π. και φυσικών προσώπων όταν δεν έχει παραγραφεί η απαίτηση, έως 30.000 €, 

ανά φορολογία και ανά δικαιούχο.

Όλες οι επιχειρήσεις για φόρο εισοδήματος και ΦΠΑ και όλα τα φυσικά 

πρόσωπα για ΦΠΑ
Άμεσα

 Άρθρο 3 ΠΝΠ 20.03.2020--

εγκύκλιος Ε 2037/2020 

Άμεση επιστροφή φόρου των νομικών 

προσώπων και οντοτήτων, έως 30.000 

€. Η επιστροφή αφορά εκκρεμείς 

υποθέσεις ελέγχου, δηλαδή υποθέσεις 

για τις οποίες για τις οποίες δεν έχει 

εκδοθεί πράξη προσωρινού 

διορθωτικού προσδιορισμού φόρου 

μέχρι την 20/3/2020

ΠΑΡΑΤΑΣΗΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 

ΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΤΕΣ 

ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 

ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Παρατείνονται  οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. οφειλών, που λήγουν ή έληξαν από 11/03/2020 έως και 

την 30/04/2020 και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων 

οφειλών, των φυσικών προσώπων που εκμισθώνουν ακίνητα στις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ενεργό, κύριο κωδικό 

δραστηριότητας στις 20/03/2020 τους αναφερόμενους στον επικαιροποιημένο πίνακα (Α 1061/20) ή των οποίων τα ακαθάριστα 

έσοδα ενεργού κατά την 20/3/2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους αναγραφόμενους στον πίνακα (Α 1061/20), 

όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, είναι μεγαλύτερα από τα 

ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20/3/2020 καθώς και των μισθωτών 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 20.3.2020 πράξης νομοθετικού 

περιεχομένου (Α' 68) (ένταξη εργοδότη στους ΚΑΔ).--Παρατείνονται μέχρι και την 30/09/2020 οι προθεσμίες καταβολής των 

βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. οφειλών, που

λήγουν ή έληξαν από 01/05/2020 έως και την 31/05/2020 των μισθωτών στις επιχειρήσεις, των οποίων η σύμβαση εργασίας 

τελεί σε αναστολή. Αναστέλλεται μέχρι και την 30/09/2020 η είσπραξη των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων κατά τις 

01/05/2020 οφειλών των ανωτέρω προσώπων

Φυσικά πρόσωπα που εκμισθώνουν ακίνητα / μισθωτοί επιχειρήσεων 

με αναστολή σύμβασης εργασίας που εντάσσονται στους κύριους ή 

δευτερεύοντες ΚΑΔ, ή έχει απαγορευτεί η λειτουργία τους.

11/3/2020 και 13/05/20 αντίστοιχα
Μέχρι και την 31/08/2020 και 

30/09/20 αντίστοιχα

Απόφαση 1061/2020--

Απόφαση 1108/20

ΜΥΦ

Η προθεσμία υποβολής των καταστάσεων φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση πληροφοριών (ΜΥΦ) του ημερολογιακού 

έτους 2019 παρατείνεται έως την 30η Ιουνίου 2020, ενώ η προθεσμία για τη διόρθωση των αποκλίσεων στα υποβληθέντα 

στοιχεία προμηθευτών παρατείνεται έως την 31η Ιουλίου 2020.

Όλες οι επιχειρήσεις 30/06/20 και 31/07/20 Απόφαση 1051/20

ΜΕΤΡΑ (ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ) ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ

Σελίδα 1 Μέτρα αντιμετώπισης πανδημίας 04-05-2020



ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ 

ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ 

ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Παρατείνεται η προθεσμία καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών μηνών Φεβρουαρίου  και Μαρτίου 2020.

Αφορά τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές εργαζόμενων και εργοδότη, περιόδου απασχόλησης Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020  

για το διάστημα έως την απαγόρευση λειτουργίας των  επιχειρήσεων ή έως την αναστολή συμβάσεων εργασίας σε εφαρμογή της περ. 

α) της υποπαρ. 2Α του άρθρου ενδέκατου, της από 20.3.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 68/τ.Α’/  20.03.2020),που είναι απαιτητές έως 31/3/2020 και 

30/4/2020  αντίστοιχα. Οι επιχειρήσεις θα υποβάλλουν ΑΠΔ εμπρόθεσμα. 

Επιχειρήσεις που έχουν ενεργό, κωδικό (κύριο ή δευτερεύοντα με 

μεγαλύτερα έσοδα από τον κύριο) δραστηριότητας στις  20/03/2020,  

από τους αναγραφόμενους στους Πίνακες Κωδικών Αριθμών 

Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των αριθ. Α.1053/2020 (Β’949) και Α.1054/2020 

(Β’950) υπουργικών αποφάσεων. 

31/3/2020

Οι εισφορές μπορούν 

καταβληθούν έως 

30/9/2020 και  έως 

31/10/2020 αντίστοιχα. 

Επιπλέον η προθεσμία 

καταβολής των δόσεων 

ενεργών  ρυθμίσεων, 

απαιτητών έως 31/3/2020 

καθώς και η προθεσμία 

όλων των επόμενων 

μηνιαίων δόσεων της κάθε 

ρύθμισης, παρατείνεται 

κατά τρεις (3) μήνες. 

Άρθρο 3 ΠΝΠ 11/03/20-- 

Απόφαση Δ.15/Δ’/οικ. 

13226/325 Διευκρινίσεις 

δόθηκαν και με την 

απόφαση 

Αρ.Πρωτ.Φ80020/14013/Δ1

6.407  

Δ.15/Δ’/οικ.13937/337/202

0  

ΕΡΓΑΝΗ

Aναστέλλεται η υποχρέωση του εργοδότη να καταχωρεί στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων, καθώς 

και την υπερεργασία και τη νόμιμη, κατά την ισχύουσα νομοθεσία, υπερωριακή απασχόληση.

Όλες οι επιχειρήσεις 11-Μαρ 30/4/2020 Άρθρο 4 § 1 ΠΝΠ 11-03-20-

Για όσο χρόνο εφαρμόζεται το 

παραπάνω ο εργοδότης υποχρεούται να 

γνωστοποιήσει στο πληροφοριακό 

σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 

συγκεντρωτικά, κάθε αλλαγή ή 

τροποποίηση του ωραρίου ή της 

οργάνωσης του χρόνου εργασίας των 

εργαζομένων, καθώς και την 

υπερεργασία και τη νόμιμη, κατά την 

ισχύουσα νομοθεσία, υπερωριακή 

απασχόληση, που πραγματοποιήθηκε 

εντός του προηγούμενου μήνα κατά το 

πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα 

της παρασχεθείσας εργασίας.

ΜΕΤΡΑ (ΕΡΓΑΣΙΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ) ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ

ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ

Ο εργοδότης δύναται με απόφασή του να καθορίζει ότι η εργασία που παρέχεται από τον εργαζόμενο στον προβλεπόμενο από την 

ατομική σύμβαση τόπο εργασίας, θα πραγματοποιείται με το σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας. Εργαζόμενοι με τηλεργασία σε 

επιχειρήσεις - βάσει ΚΑΔ κύριας ή δευτερεύουσας βάσει των ακαθάριστων εσόδων έτους 2018, δεν είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης 

ειδικού σκοπού. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες, δύνανται να συμφωνήσουν με τους εργαζόμενούς τους, των οποίων οι συμβάσεις 

εργασίας τους τελούν σε αναστολή και είναι δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού, την παροχή εργασίας με τηλεργασία, μόνο για 

πρόσκαιρες ανάγκες της επιχείρησης.

Επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που έχουν οριστεί από το 

Υπουργείο Οικονομικών, βάσει Κ.Α.Δ κύριας ή δευτερεύουσας 

δραστηριότητας, ως κλάδοι πληττόμενοι.

11/3/2020

Άρθρο 4 § 2 ΠΝΠ 11/03/20--

Απόφαση οικ.13738/413-31-

3-2020 με την οποία 

παρέχονται διευκρινίσεις 

επι της Κ.Υ.Α. αριθμ. 

12998/232/23-3-2020 .

ΑΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ 

ΣΚΟΠΟΥ
Οι γονείς εργαζόμενοι, δύνανται να κάνουν χρήση της άδειας ειδικού σκοπού. Όλες οι επιχειρήσεις

Για όσο καιρό διαρκεί η 

αναστολή της λειτουργίας 

των  μονάδων που 

αναφέρονται στη διάταξη.

Ο εργοδότης υποχρεούται να δηλώσει 

στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» 

του Υπουργείου Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων όσους 

εργαζομένους του έκαναν χρήση της 

ανωτέρω άδειας, καθώς και τη διάρκεια 

αυτής, μετά το πέρας της 10ης.4.2020 

και σε κάθε περίπτωση μέχρι τις 

15.4.2020.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ 

ΜΕΙΩΣΗΣ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Οι επιχειρήσεις-εργοδότες, που τελούν σε αναστολή της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, κατόπιν εντολής δημόσιας αρχής,  

υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις προσωπικού με καταγγελία των συμβάσεων εργασίας. Σε περίπτωση πραγματοποίησής 

τους, οι καταγγελίες αυτές είναι άκυρες. (1*)

 Επιχειρήσεις-εργοδότες, που τελούν σε αναστολή της επιχειρηματικής 

τους δραστηριότητας, κατόπιν εντολής δημόσιας αρχής, 

Για όσο χρονικό διάστημα 

διαρκούν τα μέτρα 

αντιμετώπισης, από 

18/03/20.

Άρθρο 11 § 1 ΠΝΠ 20/03/20

ΑΝΑΣΤΟΛΗ 

ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αναστολή των συμβάσεων  εργασίας μέρους ή του συνόλου του προσωπικού επιχειρήσεων, προκειμένου να προσαρμοστούν οι 

λειτουργικές ανάγκες τους. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που κάνουν χρήση της ανωτέρω ρύθμισης απαγορεύεται 

ρητά να προβούν σε καταγγελία των συμβάσεων εργασίας για το σύνολο του προσωπικού τους και, σε περίπτωση πραγματοποίησής 

της, αυτή είναι άκυρη.  (2*)--

Επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που έχουν οριστεί από το 

Υπουργείο Οικονομικών, βάσει Κ.Α.Δ κύριας ή δευτερεύουσας 

δραστηριότητας, ως κλάδοι πληττόμενοι.

24/3/2020  20/4/2020.

Άρθρο 11 § 2 Α (α) και (β) 

ΠΝΠ 20/03/20--Απόφαση 

12998-235/23/03/20 

Αναλυτική αναφορά (1*)--οικ. 

ΓΔ2/16764/106/2020

Προσδιορισμός της διαδικασίας για την 

κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών 

λόγω αναστολής συμβάσεων εργασίας.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ 

ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Δίνεται η δυνατότητα παράτασης της αναστολής μέχρι του 60% των συμβάσεων που έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή. Επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που έχουν οριστεί από το 

Υπουργείο Οικονομικών, βάσει Κ.Α.Δ κύριας ή δευτερεύουσας 

δραστηριότητας, ως κλάδοι πληττόμενοι.

1/5/2020

Για ανώτατο χρονικό 

διάστημα τριάντα (30) 

ημερών και πάντως όχι 

αργότερα της 31ης Μαΐου 

2020.

ΠΝΠ 01/05/20 άρθρο 10--

Απόφαση 

οικ.17788/346/2020

ΑΝΑΚΛΗΣΗ 

ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Επιχειρήσεις που έχουν θέσει σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, μπορούν να 

προβούν σε ανάκληση της αναστολής των συμβάσεων εργασίας τουλάχιστον για το 40% των εργαζομένων των οποίων οι συμβάσεις 

τελούν σε αναστολή και εφόσον η αναστολή έχει διατηρηθεί κατ’ ελάχιστο για δεκαπέντε (15) ημέρες. Οι συμβάσεις των 

εργαζόμενων των οποίων ανακαλείται η αναστολή δεν μπορούν να τεθούν εκ νέου σε αναστολή.

Επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που έχουν οριστεί από το 

Υπουργείο Οικονομικών, βάσει Κ.Α.Δ κύριας ή δευτερεύουσας 

δραστηριότητας, ως κλάδοι πληττόμενοι.

1/5/2020 31/5/2020

ΠΝΠ 01/05/20 άρθρο 11--

Απόφαση 

οικ.17788/346/2020

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ 

ΑΝΑΚΛΗΣΗ

Επιτρέπεται η προσωρινή ανάκληση της αναστολής των συμβάσεων εργασίας εργαζομένων για έκτακτες, κατεπείγουσες, μη 

αναβαλλόμενες και ανελαστικές ανάγκες. Μετά από τη λήξη της προσωρινής ανάκλησης της αναστολής της σύμβασης εργασίας 

συνεχίζεται η αναστολή της σύμβασης μέχρι της συμπληρώσεως του πλήρους χρονικού διαστήματός της.

 Επιχειρήσεις-εργοδότες, που τελούν σε αναστολή της επιχειρηματικής 

τους δραστηριότητας, κατόπιν εντολής δημόσιας αρχής και επιχειρήσεις 

που έχουν οριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών, βάσει Κ.Α.Δ κύριας ή 

δευτερεύουσας δραστηριότητας, ως κλάδοι πληττόμενοι.

1/5/2020 31/5/2020

ΠΝΠ 01/05/20 άρθρο 12--

Απόφαση 

οικ.17788/346/2020



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ

 Δικαιούχοι έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωσης ειδικού σκοπού. Η αποζημίωση είναι ύψους οκτακοσίων ευρώ (800€), 

η οποία καλύπτει χρονικό διάστημα 45 ημερολογιακών ημερών.

Οι εργαζόμενοι, των οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή, είτε 

λόγω απαγόρευσης της λειτουργίας της επιχείρησης με εντολή δημόσιας 

αρχής, είτε λόγω εφαρμογής του μέτρου της περ. α) της υποπαρ. 2Α 

(ΚΑΔ) Οι εργαζόμενοι των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει λυθεί από 

1ης Μαρτίου 2020 έως 20 Μαρτίου 2020, είτε με καταγγελία από τον 

εργοδότη είτε με οικειοθελή αποχώρηση από τους ίδιους.

Άρθρο 11 § 2 Β (α) και (β) 

ΠΝΠ 20/03/20-- απόφαση 

13031/Δ1.4551-24/03/20 

και απόφαση 12997/231-

24/03/20

Απόφαση 12998-

235/23/03/20 

ΔΙΑΚΟΠΗ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

(1*)Οι εργαζόμενοι δεν οφείλουν να παρέχουν την εργασία τους και οι επιχειρήσεις δεν οφείλουν αποδοχές (Ανωτέρα βία)/Οι 

συμβάσεις ορισμένου παρατείνονται κατά το διάστημα της απαγόρευσης. Άδειες χωρίς αποδοχές δεν ισχύουν. Ο εργαζόμενος 

δικαιούται την αποζημίωση ειδικού σκοπού των 800€ (45 ημέρες). Οι καταγγελίες συμβάσεων εργασίας από 18/03/20 είναι άκυρες. 

Στους εργαζόμενους παρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη επί των ονομαστικών μισθών τους για χρονικό διάστημα 45 ημερών, η 

οποία καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Οι ΑΠΔ υποβάλλονται κανονικά.

Επιχειρήσεις των οποίων η λειτουργία έχει απαγορευτεί βάσει νόμου. 23/3/2020
Για το διάστημα της 

απαγόρευσης. 

Απόφαση 12998-

232/23/03/20--

οικ.14676/253/2020\Διευκ

ρινίσεις επί της 12998/20  

για την υποβολή 

υπεύθυνων δηλώσεων για 

Διορθώσεις – 

συμπληρώσεις υπεύθυνων 

δηλώσεων επιχειρήσεων 

και εργαζομένων 

ΑΝΑΣΤΟΛΗ 

ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ-

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

(2*)Οι επιχειρήσεις της κατηγορίας αυτής, μπορούν να αναστέλλουν τις συμβάσεις εργασίας, μέρους ή του συνόλου των 

εργαζομένων τους,  που  εργάζονται σε αυτούς  κατά την 21/3/2020 και για συνεχόμενο ανέκκλητο χρονικό διάστημα σαράντα πέντε 

(45) ημερολογιακών ημερών.  Συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, που δεν έχουν λήξει μέχρι την 21/3/2020  

μπορούν να τίθενται σε αναστολή. Ο επιχειρήσεις - εργοδότες που αναστέλλουν τις συμβάσεις εργασίας μέρους των εργαζομένων 

τους, μπορούν για τους υπόλοιπους εργαζόμενους να ορίσουν προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας ή και μεταφορά προσωπικού σε 

επιχειρήσεις εντός του ιδίου ομίλου. Οι επιχειρήσεις-, υποχρεούνται, μετά τη λήξη του χρόνου της αναστολής των συμβάσεων 

εργασίας του προσωπικού τους, να διατηρήσουν, για χρονικό διάστημα ίσο με εκείνο της αναστολής (δηλαδή για 45 ημέρες), τον ίδιο 

αριθμό θέσεων εργασίας, που σημαίνει τους ίδιους εργαζόμενους και με τους ίδιους όρους εργασίας κατά την 21/3/2020. 

Επιχειρήσεις των οποίων η λειτουργία έχει πληγεί βάσει ΚΑΔ. 24/3/2020  20/4/2020,

Απόφαση 12998-

232/23/03/20--

οικ.14676/253/2020\Διευκ

ρινίσεις επί της 12998/20  

για την υποβολή 

υπεύθυνων δηλώσεων για 

Διορθώσεις – 

συμπληρώσεις υπεύθυνων 

δηλώσεων επιχειρήσεων 

και εργαζομένων

ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΑΣΧΑ

Επίδομα Πάσχα:Οι επιχειρήσεις εργοδότες των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα έχει απαγορευτεί ή βάσει ΚΑΔ έχουν πληγεί, 

μπορούν να καταβάλουν το επίδομα εορτών Πάσχα σε χρόνο μεταγενέστερο από την Μεγάλη Τετάρτη και σε κάθε περίπτωση όχι 

μετά την  30η Ιουνίου 2020. Στην περίπτωση κατά την οποία η εργασιακή σχέση των απασχολουμένων στις ανωτέρω επιχειρήσεις – 

εργοδότες τίθεται σε αναστολή, το ποσό εκ του επιδόματος εορτών Πάσχα που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα αναστολής της 

εργασιακής σχέσης καταβάλλεται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Εργοδότες των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα έχει 

απαγορευτεί ή βάσει ΚΑΔ  έχουν πληγεί οικονομικά.

Άρθρο 19 ΠΝΠ 30/03/20 -- 

Προβλέπεται να εκδοθεί 

απόφαση.

Αυτοτελώς απασχολουμένοι και ελεύθεροι επαγγελματίες-μέλη εταιρειών :εφόσον καταβάλλουν εμπρόθεσμα τις τρέχουσες Άρθρο 18 ΠΝΠ 30/03/20 

Την έκπτωση 25% ή τις δόσεις (στις 

περιπτώσεις των πληττομένων), την 

δικαιούνται όλοι όσοι καταβάλλουν 

ΕΚΠΤΩΣΗ 25% ΣΤΙΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Αυτοτελώς απασχολουμένοι και ελεύθεροι επαγγελματίες-μέλη εταιρειών :εφόσον καταβάλλουν εμπρόθεσμα τις τρέχουσες 

ασφαλιστικές εισφορές περιόδου απασχόλησης μηνών Φεβρουαρίου και Μαρτίου του έτους 2020, παρέχεται δυνατότητα καταβολής 

μειωμένων εισφορών κατά ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί του ποσού που αντιστοιχεί στην ασφαλιστική κατηγορία 

επιλογής ή κατάταξής τους. Η έκπτωση δεν παρέχεται στην περίπτωση της παράτασης καταβολής των εισφορών. Πρέπει να έχουν 

εξοφληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές Ιανουαρίου 2020.

Όλοι οι αυτοτελώς απασχολουμένοι -ελεύθεροι επαγγελματίες- μέλη 

εταιρειών
20/3/2020

Άρθρο 18 ΠΝΠ 30/03/20 

και άρθρο 8 της ΠΝΠ 

20/03/20 Απόφαση 

Δ.15/Δ’/οικ.13994/339/202

0.

δικαιούνται όλοι όσοι καταβάλλουν 

ασφαλιστικές εισφορές με το σύστημα 

των μη μισθωτών, είτε είναι 

αυταπασχολούμενοι, είτε μέλη 

εταιρειών. 

Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 15/2020 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

ΑΣΦΑΛΟΥΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ο εργοδότης δύναται, με απόφασή του, να ορίζει προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας της επιχείρησης ως εξής: α) Κάθε εργαζόμενος 

μπορεί να απασχολείται κατ' ελάχιστο δύο (2) εβδομάδες με περίοδο αναφοράς τον μήνα, συνεχόμενα ή διακεκομμένα και β) Ο 

ανωτέρω τρόπος οργάνωσης της εργασίας γίνεται ανά εβδομάδα και εντάσσεται σε αυτόν τουλάχιστον το 50% του προσωπικού της 

επιχείρησης. Ο εργοδότης που θα εφαρμόσει αυτόν τον τρόπο οργάνωσης της εργασίας υποχρεούται να διατηρήσει τον ίδιο αριθμό 

εργαζομένων που απασχολούνταν κατά την έναρξη εφαρμογής του.

Εργοδότες των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα έχει 

απαγορευτεί ή βάσει ΚΑΔ  έχουν πληγεί οικονομικά.
20/3/2020 Έως 20/09/20

Άρθρο 9 ΠΝΠ 20/03/20-Θα 

εκδοθεί απόφαση για την 

εφαρμογή της διάταξης. A 

14638/16-04-20

ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΜΕΤΑΞΥ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ο εργοδότης του οποίου η επιχειρηματική δραστηριότητα πλήττεται σημαντικά (ΚΑΔ) ή τελεί υπό απαγόρευση της επιχειρηματικής 

δραστηριότητάς του , δύναται να μεταφέρει προσωπικό από επιχείρηση του ομίλου σε επιχείρηση του ιδίου ομίλου, κατόπιν σχετικής 

μεταξύ τους συμφωνίας.

Εργοδότες των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα έχει 

απαγορευτεί ή βάσει ΚΑΔ  έχουν πληγεί οικονομικά.
20/3/2020 Άρθρο 10 ΠΝΠ 20/03/20

Οι επιχειρήσεις του ομίλου 

υποχρεούνται να διατηρήσουν, 

συνολικά, τον ίδιο αριθμό εργαζομένων 

που απασχολούνταν πριν από τη 

μεταφορά.



ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΛΗΞΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ 

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ

Σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά, δύναται να χορηγείται ενίσχυση επιστρεπτέα, εν όλω ή εν μέρει, με τη μορφή της 

«επιστρεπτέας προκαταβολής».
Όλες οι επιχειρήσεις -υπό προυποθέσεις 30/3/2020

Οι αιτήσεις 

υποβάλλονται έως 

τις 15/05/20-

παράταση έως τις 

19/05/20

Άρθρο 3 ΠΝΠ 30/03/20-- 

Απόφαση Α 1076/2020 

(τροποποιήθηκε με την 

Α.1080/2020 (ΦΕΚ Β' 1294/10-04-

2020) και με την Α.1091/2020 

(ΦΕΚ B' 1466/16-04-2020)--Ε. 

2067

Eπιχειρήσεις που μπορούν να 

υποβάλλουν αίτηση-στοιχεία δήλωσης)--

Οι προϋποθέσεις υπαγωγής  στο  μέτρο  

της  Επιστρεπτέας Προκαταβολής, η 

διαδικασία αίτησης και χορήγησης της 

ενίσχυσης, ο τρόπος υπολογισμού του 

ύψους της ενίσχυσης οι προϋποθέσεις 

και η διαδικασία επιστροφής της εν όλω 

ή εν μέρει, καθώς και κάθε άλλη σχετική 

λεπτομέρεια θα καθοριστούν με όμοια 

απόφαση.

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 

ΤΟΚΩΝ

Πρόσκληση προς τις επιχειρήσεις για την ένταξή τους στο πρόγραμμα επιδότησης Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων 

Επιχειρήσεων. 

Λήπτες της ενίσχυσης, είναι οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, ανεξάρτητα 

από τη νομική τους μορφή, που λειτουργούν στη χώρα.
15/4/2020 30/6/2020

Απόφαση 37674/20 κατ’ 

εξουσιοδότηση του άρθρου έξι 

της 20.3.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου, 

40286/2020 και 44417/2020

ΜΕΤΡΑ (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ) ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ



ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΛΗΞΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Όπως ανακοινώθηκε από την Ελληνική Ένωση Τραπεζών (ΕΕΤ), τα μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων που πλήττονται περιλαμβάνουν 

 αναστολή καταβολής των δόσεων κεφαλαίου (χρεωλύσια)  που οφείλονται από σήμερα  μέχρι,  τουλάχιστον, την  30/9/2020. Οι 

επιχειρήσεις που δικαιούνται της συγκεκριμένης διευκόλυνσης θα καταβάλουν μόνο τους τόκους. Ο διακανονισμός γίνεται μετά 

από συμφωνία με την τράπεζα.

Το μέτρο αφορά μόνο νομικά πρόσωπα που ανήκουν σε κλάδους, οι 

οποίοι πλήττονται άμεσα από την παρούσα κρίση.
30/9/2020 Δεν αφορά νομοθετική ρύθμιση

ΑΠΑΛΛΑΓΗ 

ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ

Ο μισθωτής-νομικό πρόσωπο-οντότητα επαγγελματικής εγκατάστασης επιχείρησης,  απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής 

του 40% του συνολικού μισθώματος. Ισχύει και στις περιπτώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων ακινήτων ή κινητών για 

επαγγελματική χρήση. Το μέτρο στήριξης των επιχειρήσεων της έκπτωσης κατά 40% του ενοικίου της επαγγελματικής τους στέγης  

αφορά και τους πληττόμενους κλάδους ελευθέρων επαγγελματιών – επιστημόνων.

Επιχειρήσεις των οποίων η λειτουργία έχει απαγορευτεί βάσει νόμου. 

Επιχειρήσεις των οποίων η δραστηριότητα εντάσσεται στους ΚΑΔ που 

έχουν δημοσιευτεί για τις πληττόμενες επιχειρήσεις (Απρίλιος).

Μάρτιος-Απρίλιος 

2020

άρθρο 2 της ΠΝΠ 20/03/20--

εγκύκλιος  

οικ.17321/327/4.5.2020

ΑΠΑΛΛΑΓΗ 

ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ
Ο μισθωτής κύριας κατοικίας απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος.

Εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις των οποίων η λειτουργία έχει απαγορευτεί 

βάσει νόμου. Εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις οι οποίες πλήττονται βάσει 

ΚΑΔ, των οποίων η σύμβαση εργασίας είναι σε αναστολή (Απρίλιος).

Μάρτιος-Απρίλιος 

2020
άρθρο 2 της ΠΝΠ 20/03/20

ΔΙΑΚΟΠΗ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Προσωρινή διακοπή των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων συνεχούς λειτουργίας Επιχειρήσεις των οποίων η λειτουργία έχει απαγορευτεί βάσει νόμου. Απόφαση Δ1α/ΓΠ οικ 20035

ΔΙΑΚΟΠΗ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Προσωρινή διακοπή των εποχικών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων Επιχειρήσεις των οποίων η λειτουργία έχει απαγορευτεί βάσει νόμου. Απόφαση 18152/2020

ΠΑΡΑΤΑΣΗ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΔΗΛΩΣΕΩΝ

Παράταση του χρόνου υποβολής δηλώσεων φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου, τελών χαρτοσήμου, περιβαλλοντικού τέλους 

πλαστικής σακούλας, φόρου διαμονής και δηλώσεων φόρου κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και κερδών από τυχερά 

παίγνια με καταληκτική ημερομηνία υποβολής εντός των μηνών Μαρτίου και Απριλίου 2020.

Όλες οι επιχειρήσεις

Ενδεικτικά: ΦΣΚ και 

τέλη χ/μου για δύο 

μήνες/ 

Απόφαση 1064/2020
(εκτός από το χ/μο που αποδίδεται με 

τον παρακρατούμενο φόρο). 

ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ-

ΠΑΡΑΤΑΣΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 

ΛΗΞΕΩΣ

Από τις 30 Μαρτίου 2020 και μέχρι την 31η Μαΐου 2020, για τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων 

όπως αναφέρονται δίπλα, αναστέλλονται οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής οφειλόμενων από αυτές αξιογράφων κατά 

εβδομήντα πέντε (75) ημέρες από την αναγραφόμενη ημερομηνία επί εκάστου αξιογράφου. Οι κομιστές αξιογράφων, οι οποίοι 

κατά την έκδοση της παρούσας δεν δραστηριοποιούνται σε Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που πλήττονται, μπορούν να 

ενταχθούν ατομικά στις πληττόμενες επιχειρήσεις και να υπαχθούν στις ρυθμίσεις των άρθρων 1, 2 και 3 της από 11.3.2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου από την 1η Απριλίου 2020 και εφεξής, εάν το σύνολο της αξίας των αξιογράφων που 

αναστέλλονται, σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 1, είναι μεγαλύτερο του είκοσι τοις εκατό (20%) του μέσου μηνιαίου κύκλου 

συναλλαγών τους του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους, όπως αυτός υπολογίζεται με βάση τις συνολικές εκροές που 

έχουν περιληφθεί σε αρχικές και τροποποιητικές, εμπρόθεσμες ή εκπρόθεσμες δηλώσεις ΦΠΑ. Από την εφαρμογή της παρούσας 

εξαιρούνται κομιστές που ανήκουν σε ΚΑΔ των επιχειρήσεων που παρουσιάζουν σημαντική αύξηση του κύκλου των συναλλαγών 

τους στη διάρκεια της κρίσης.

Επιχειρήσεις των οποίων οι ΚΑΔ δραστηριότητας αναφέρονται στις 

αποφάσεις για την αναστολή καταβολής ΦΠΑ-βεβαιωμένων 

φορολογικών οφειλών και ασφαλιστικών εισφορών που έχουν 

δημοσιευτεί ή πρόκειται να συμπεριληφθούν στις ανωτέρω αποφάσεις 

κατά τον μήνα Απρίλιο του έτους 2020.

30/3/2020 31/5/2020 Άρθρο 2 ΠΝΠ 30/03/20

Τα αξιόγραφα, πρέπει να 

διαβιβασθούν ηλεκτρονικά από όποιον 

έχει δικαίωμα ή έχει υποχρέωση 

(εκδότες ή αποδέκτες ή κομιστές τους), 

στα πιστωτικά ιδρύματα εντός τριών 

(3) εργάσιμων ημερών από τις 

30/03/20 για τις επιχειρήσεις που 

περιλαμβάνονται ήδη στις πληττόμενες 

επιχειρήσεις ή εντός τριών (3) 

εργάσιμων ημερών από την επόμενη 

της συμπερίληψης των ΚΑΔ των 

επιχειρήσεων σε υπουργική . Με 

απόφαση θα καθοριστούν οι 

ΛΟΙΠΑ ΜΕΤΡΑ  ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ

τους στη διάρκεια της κρίσης.
απόφαση θα καθοριστούν οι 

αναγκαίες λεπτομέρεις για την 

εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων. 

Απόφαση 1099/2020

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 

ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΎ
Δικαιούχοι έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωσης ειδικού σκοπού. Η αποζημίωση είναι ύψους οκτακοσίων ευρώ (800€)

Ελεύθεροι επαγγελματίες -αυτοαπασχολουμένοι, ιδιοκτήτες ατομικών 

επιχειρήσεων, επιχειρήσεις με τη μορφή ομόρρυθμων, ετερόρρυθμων 

και περιορισμένης ευθύνης εταιρειών και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών 

εταιρειών (IKE), οι οποίες δεν απασχολούν εργαζομένους ή απασχολούν 

μέχρι και πέντε (5) εργαζομένους.

20/3/2020

Ημερομηνία 

υποβολής έως 24 

Απριλίου  και 

αφορά διάστημα 

σαράντα πέντε (45) 

ημερών, από την 

17η Μαρτίου 2020 

έως και την 30η 

Απριλίου 2020

Άρθρο 8 ΠΝΠ 20/03/20- 

Απόφαση 39162/2020

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ

Καταβάλλεται οικονομική ενίσχυση-αποζημίωση ειδικού σκοπού, ύψους εξακοσίων (600€)ευρώ, στους δικαιούχους επιστήμονες-

ελεύθερους επαγγελματίες.

Eπιστήμονες-ελεύθεροι επαγγελματίες οι οποίοι εντάσσονται στους έξι 

βασικούς επιστημονικούς κλάδους της χώρας, βάσει ΚΑΔ κύριας 

επιχειρηματικής δραστηριότητας, όπως αυτοί περιγράφονται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 της απόφασης και σύμφωνα με την επιστημονική-

επαγγελματική ιδιότητά τους βάσει ΑΦΜ.

29/4/2020

Όσοι δικαιούχοι της 

οικονομικής 

ενίσχυσης-

αποζημίωσης 

ειδικού σκοπού δεν 

είχαν λάβει μέρος 

στην πρόσκληση 

εκπαίδευσης, 

μπορούν  μέχρι τις 

08.05.2020 να 

υποβάλλουν αίτηση 

στο Εργάνη.

16604/3224/29-4-2020 Κ.Υ.Α.

ΜΕΤΑΒΟΛΉ ΚΑΔ 

ΚΥΡΙΑΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 της 13.04.2020 Π.Ν.Π. Mεταβολές ως προς την κύρια δραστηριότητα επιχειρήσεων («κύριος 

ΚΑΔ»), με ημερομηνία μεταβολής 20.3.2020 και προγενέστερα, που έχουν δηλωθεί στο φορολογικό Μητρώο μεταξύ 23/3/2020 και 

13/4/2020 γίνονται δεκτές, εφόσον από τη δηλωθείσα κύρια δραστηριότητα προκύπτουν τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα στο 

φορολογικό έτος 2019. 

Όλες οι επιχειρήσεις 13/4/2020
Άρθρο 2 ΠΝΠ 13/04/20 και Α 

1114/20

Σύμφωνα με το άρθρο 2, ο νέος κύριος 

ΚΑΔ που δηλώνεται περιλαμβανόταν 

έως την έναρξη ισχύος της παρούσας 

πνπ ως δευτερεύων ΚΑΔ στο Μητρώο 

του φορολογουμένου και είναι ο ΚΑΔ 

της επιχείρησης με τα μεγαλύτερα 

ακαθάριστα έσοδα του φορολογικού 

έτους 2019.



ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 1053/20-- ΚΑΔ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. οικ. 17788/346/8.5.2020  Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις που έχουν 

Κύριο ΚΑΔ κατά τη δημοσίευση του παρόντος ή ΚΑΔ με το μεγαλύτερο ποσοστό ακαθάριστων 

εσόδων, όπως αποτυπώνεται στην τελευταία περιοδική δήλωση Ε3, έναν από τους κατωτέρω 

δύνανται να προβαίνουν σε παράταση αναστολών συμβάσεων εργασίας εργαζομένων τους σε 

ποσοστό μεγαλύτερο του προβλεπομένου και οριστική ανάκληση αναστολής συμβάσεων 

εργασίας των εργαζομένων τους σε ποσοστό μικρότερο του προβλεπομένου. Για τις 

επιχειρήσεις που παραμένουν κλειστές με κρατική εντολή κατά το μήνα Μάιο 2020 

παρατείνεται η αναστολή των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους ανεξάρτητα από 

την τυχόν συμπερίληψή τους στην κατωτέρω λίστα. Σε περίπτωση τετραψήφιου ΚΑΔ 

συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες πενταψήφιων, εξαψήφιων και οκταψήφιων. Σε 

περίπτωση πενταξήφιου συμπεριλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες εξαψήφιων και 

οκταψήφιων. Σε περίπτωση εξαψήφιου συμπεριλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες 

οκταψήφιων.

ΚΑ∆ ΚΛΑ∆ΟΣ

01.19.2 Καλλιέργεια ανθέων και µπουµπουκιών ανθέων σπόρων ανθέων

01.29.3
Καλλιέργεια φυτικών υλών που χρησιµοποιούνται για σπαρτοπλεκτική, 

παραγέµισµα, βάτες, βαφή ή δέψη

01.30 Πολλαπλασιασµός των φυτών 33.15 Επισκευή και συντήρηση πλοίων και σκαφών

01.49.19.

02

Εκτροφή γουνοφόρων ζώων (αλεπούς, µινκ, µυοκάστορα, τσιντσιλά και 

άλλων)
33.16 Επισκευή και συντήρηση αεροσκαφών και διαστηµόπλοιων

01.49.3
Παραγωγή ακατέργαστων γουνοδερµάτων και διάφορων ακατέργαστων 

προβιών και δερµάτων
33.17 Επισκευή και συντήρηση άλλου εξοπλισµού µεταφορών

01.63.10.

12

Υπηρεσίες εκκοκκισµού βαµβακιού (εκ των υστέρων πώληση για ίδιο 

λογαριασµό)
49.10 Υπεραστικές σιδηροδροµικές µεταφορές επιβατών

01.63.10.

13

Υπηρεσίες εκκοκκισµού βαµβακιού (εκ των υστέρων πώληση για 

λογαριασµό τρίτων)
49.31 Αστικές και προαστιακές χερσαίες µεταφορές επιβατών

03.11 Θαλάσσια αλιεία 49.39 Άλλες χερσαίες µεταφορές επιβατών π.δ.κ.α.

03.12 Αλιεία γλυκών υδάτων 50.10 Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές µεταφορές επιβατών



03.21 Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια 50.20 Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές µεταφορές εµπορευµάτων

03.22 Υδατοκαλλιέργεια γλυκών υδάτων 50.30 Εσωτερικές πλωτές µεταφορές επιβατών

10.39.23

Παραγωγή επεξεργασµένων και συντηρηµένων καρπών µε κέλυφος, 

αράπικων φιστικιών, που διαθέτονται καβουρδισµένα, αλατισµένα ή µε 

άλλο τρόπο παρασκευασµένα

50.40 Εσωτερικές πλωτές µεταφορές εµπορευµάτων

10.52 Παραγωγή παγωτών 51.10 Αεροπορικές µεταφορές επιβατών

10.71 Αρτοποιία παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής 51.21 Αεροπορικές µεταφορές εµπορευµάτων

10.82 Παραγωγή κακάου, σοκολάτας και ζαχαρωτών 52.21.1 Υπηρεσίες σχετικές µε τις σιδηροδροµικές µεταφορές

10.83 Επεξεργασία τσαγιού και καφέ 52.21.21 Υπηρεσίες σταθµών λεωφορείων

10.85 Παραγωγή έτοιµων γευµάτων και φαγητών
52.21.29.

02
Υπηρεσίες οδηγού λεωφορείου (µη εκµεταλλευτή)

11.01 Απόσταξη, ανακαθαρισµός και ανάµιξη αλκοολούχων ποτών
52.21.29.

03

Υπηρεσίες πώλησης εισιτηρίων αστικών χερσαίων συγκοινωνιακών µέσων από τρίτους, 

λιανικά

11.02 Παραγωγή οίνου από σταφύλια
52.21.29.

04

Υπηρεσίες πώλησης εισιτηρίων αστικών χερσαίων συγκοινωνιακών µέσων από τρίτους, 

χονδρικά

11.03 Παραγωγή µηλίτη και κρασιών από άλλα φρούτα
52.21.29.

05
Υπηρεσίες πώλησης εισιτηρίων υπεραστικών χερσαίων συγκοινωνιακών µέσων από τρίτους

11.04 Παραγωγή άλλων µη αποσταγµένων ποτών που υφίστανται ζύµωση 52.22 ∆ραστηριότητες συναφείς µε τις πλωτές µεταφορές



11.05 Ζυθοποιία 52.23 ∆ραστηριότητες συναφείς µε τις αεροπορικές µεταφορές

13.10 Προπαρασκευή και νηµατοποίηση υφαντικών ινών 55.10 Ξενοδοχεία και παρόµοια καταλύµατα

13.20 Ύφανση κλωστοϋφαντουργικών υλών 55.20 Καταλύµατα διακοπών και άλλα καταλύµατα σύντοµης διαµονής

13.30 Τελειοποίηση (φινίρισµα) υφαντουργικών προϊόντων 55.30 Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήµατα αναψυχής και ρυµουλκούµενα οχήµατα

13.91 Κατασκευή πλεκτών υφασµάτων και υφασµάτων πλέξης κροσέ 55.90.13 Υπηρεσίες κλιναµαξών (βαγκόν-λι) και υπηρεσίες ύπνου σε άλλα µεταφορικά µέσα

13.92 Κατασκευή έτοιµων κλωστοϋφαντουργικών ειδών, εκτός από ενδύµατα 55.90.19 Άλλες υπηρεσίες καταλύµατος π.δ.κ.α.

13.93 Κατασκευή χαλιών και κιλιµιών 56.10 ∆ραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών µονάδων εστίασης

13.94 Κατασκευή χοντρών και λεπτών σχοινιών, σπάγγων και διχτυών 56.21 ∆ραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις

13.95
Κατασκευή µη υφασµένων ειδών και προϊόντων από µη υφασµένα είδη, 

εκτός από τα ενδύµατα
56.29

Άλλες υπηρεσίες εστίασης, εκτός από Υπηρεσίες γευµάτων που παρέχονται από στρατιωτικές 

τραπεζαρίες (56.29.20.01)

13.96
Κατασκευή άλλων τεχνικών και βιοµηχανικών κλωστοϋφαντουργικών 

ειδών
56.30 ∆ραστηριότητες παροχής ποτών

13.99 Κατασκευή άλλων υφαντουργικών προϊόντων π.δ.κ.α. 59.11
∆ραστηριότητες παραγωγής κινηµατογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών 

προγραµµάτων

14.11 Κατασκευή δερµάτινων ενδυµάτων 59.12
∆ραστηριότητες συνοδευτικές της παραγωγής κινηµατογραφικών ταινιών, βίντεο και 

τηλεοπτικών προγραµµάτων



14.12 Κατασκευή ενδυµάτων εργασίας 59.13 ∆ραστηριότητες διανοµής κινηµατογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραµµάτων

14.13 Κατασκευή άλλων εξωτερικών ενδυµάτων 59.14 ∆ραστηριότητες προβολής κινηµατογραφικών ταινιών

14.14 Κατασκευή εσωρούχων 70.22

∆ραστηριότητες παροχής επιχειρηµατικών συµβουλών και άλλων συµβουλών διαχείρισης για 

επιχειρήσεις που δραστηροποιούνται στην παροχή επιχειρηµατικών συµβουλών και άλλων 

συµβουλών διαχείρισης αποκλειστικά προς και για ξενοδοχειακά καταλύµατα

14.19 Κατασκευή άλλων ενδυµάτων και εξαρτηµάτων ένδυσης 77.11 Ενοικίαση και εκµίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών µηχανοκίνητων οχηµάτων

14.20 Κατασκευή γούνινων ειδών 77.21 Ενοικίαση και εκµίσθωση ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών

14.31 Κατασκευή ειδών καλτσοποιίας απλής πλέξης και πλέξης κροσέ 77.29 Ενοικίαση και εκµίσθωση άλλων ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης

14.39 Κατασκευή άλλων πλεκτών ειδών και ειδών πλέξης κροσέ 77.34 Ενοικίαση και εκµίσθωση εξοπλισµού πλωτών µεταφορών

15.11 Κατεργασία και δέψη δέρµατος κατεργασία και βαφή γουναρικών 77.35 Ενοικίαση και εκµίσθωση εξοπλισµού αεροπορικών µεταφορών

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

ειδών σελοποιίας και σαγµατοποιίας
77.39 Ενοικίαση και εκµίσθωση άλλων µηχανηµάτων, ειδών εξοπλισµού και υλικών αγαθών π.δ.κ.α.

15.20 Κατασκευή υποδηµάτων 79.11 ∆ραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων

16.29
Κατασκευή άλλων προϊόντων από ξύλο κατασκευή ειδών από φελλό 

και ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής
79.12 ∆ραστηριότητες γραφείων οργανωµένων ταξιδιών

17.12 Κατασκευή χαρτιού και χαρτονιού 79.90 Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες



17.21
Κατασκευή κυµατοειδούς χαρτιού και χαρτονιού και 

εµπορευµατοκιβώτιων από χαρτί και χαρτόνι
82.30 Οργάνωση συνεδρίων και εµπορικών εκθέσεων

17.22.13
Κατασκευή δίσκων, πιάτων κάθε είδους και φλιτζανιών και παρόµοιων 

ειδών, από χαρτί ή χαρτόνι
85.10 Προσχολική εκπαίδευση, εξαιρείται η εξ' αποστάσεως εκπαίδευση

17.23 Κατασκευή ειδών χαρτοπωλείου (χαρτικών) 85.20 Πρωτοβάθµια εκπαίδευση, εξαιρείται η εξ' αποστάσεως εκπαίδευση

17.29 Κατασκευή άλλων ειδών από χαρτί και χαρτόνι 85.31 Γενική δευτεροβάθµια εκπαίδευση, εξαιρείται η εξ' αποστάσεως εκπαίδευση

18.11 Εκτύπωση εφηµερίδων 85.32
Τεχνική και επαγγελµατική δευτεροβάθµια εκπαίδευση, εξαιρείται η εξ' αποστάσεως 

εκπαίδευση

18.12 Άλλες εκτυπωτικές δραστηριότητες 85.41 Μεταδευτεροβάθµια µη τριτοβάθµια εκπαίδευση, εξαιρείται η εξ' αποστάσεως εκπαίδευση

18.13 Υπηρεσίες προεκτύπωσης και προεγγραφής µέσων 85.42 Τριτοβάθµια εκπαίδευση, εξαιρείται η εξ' αποστάσεως εκπαίδευση

18.14 Βιβλιοδετικές και συναφείς δραστηριότητες 85.51 Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση, εξαιρείται η εξ' αποστάσεως εκπαίδευση

18.20 Αναπαραγωγή προεγγεγραµµένων µέσων 85.52 Πολιτιστική εκπαίδευση, εξαιρείται η εξ' αποστάσεως εκπαίδευση

20.30
Παραγωγή χρωµάτων, βερνικιών και παρόµοιων επιχρισµάτων, 

µελανιών τυπογραφίας και µαστιχών
85.59 Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α., εξαιρείται η εξ' αποστάσεως εκπαίδευση

20.41.4 Παραγωγή ευωδών παρασκευασµάτων και κεριών 85.60 Εκπαιδευτικές υποστηρικτικές δραστηριότητες

20.42 Παραγωγή αρωµάτων και παρασκευασµάτων καλλωπισµού 88.10

∆ραστηριότητες 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 (ΚΑ∆ 88.10.10), καθώς και τις Υπηρεσίες επίσκεψης και 

παροχής υποστήριξης σε ηλικιωµένους (ΚΑ∆ 88.10.11)



20.51.13 Παραγωγή πυροτεχνηµάτων 88.91 ∆ραστηριότητες βρεφονηπιακών και παιδικών σταθµών

20.51.14

Παραγωγή φωτοβολίδων, πυραύλων δηµιουργίας βροχής, σηµάτων 

οµίχλης και άλλων πυροτεχνικών ειδών (εξαιρουµένων των 

πυροτεχνηµάτων)

90.01 Τέχνες του θεάµατος

20.53 Παραγωγή αιθέριων ελαίων 90.02 Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάµατος

22.29.25 Κατασκευή εφοδίων γραφείου ή σχολικών εφοδίων από πλαστικές ύλες 90.03 Καλλιτεχνική δηµιουργία

23.19.22

Κατασκευή γυαλιών ρολογιών τοίχου και χεριού ή µατογυαλιών, µη 

κατεργασµένων οπτικά σφαιρών (µπαλών) κοίλων και των τµηµάτων 

τους, από γυαλί, για την κατασκευή παρόµοιων γυαλιών

90.04 Εκµετάλλευση αιθουσών θεαµάτων και συναφείς δραστηριότητες

25.92 Κατασκευή ελαφρών µεταλλικών ειδών συσκευασίας 91.01 ∆ραστηριότητες βιβλιοθηκών και αρχειοφυλακείων

25.99 Κατασκευή άλλων µεταλλικών προϊόντων π.δ.κ.α. 91.02 ∆ραστηριότητες µουσείων

26.51 Κατασκευή οργάνων και συσκευών µέτρησης, δοκιµών και πλοήγησης 91.03 Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόµοιων πόλων έλξης επισκεπτών

26.60
Κατασκευή ακτινολογικών και ηλεκτρονικών µηχανηµάτων ιατρικής και 

θεραπευτικής χρήσης
91.04 ∆ραστηριότητες βοτανικών και ζωολογικών κήπων και φυσικών βιοτόπων

27.40 Κατασκευή ηλεκτρολογικού φωτιστικού εξοπλισµού 93.11 Εκµετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων

30.92 Κατασκευή ποδηλάτων και αναπηρικών αµαξιδίων 93.12 ∆ραστηριότητες αθλητικών οµίλων

31.01 Κατασκευή επίπλων για γραφεία και καταστήµατα 93.13 Εγκαταστάσεις γυµναστικής



31.02 Κατασκευή επίπλων κουζίνας 93.19 Άλλες αθλητικές δραστηριότητες

31.03 Κατασκευή στρωµάτων 93.21 ∆ραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεµατικών πάρκων

31.09 Κατασκευή άλλων επίπλων 93.29 Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας

32.12 Κατασκευή κοσµηµάτων και συναφών ειδών 94.99.16 Υπηρεσίες που παρέχονται από πολιτιστικές και ψυχαγωγικές ενώσεις

32.13 Κατασκευή κοσµηµάτων αποµίµησης και συναφών ειδών 96.04 ∆ραστηριότητες σχετικές µε τη φυσική ευεξία, εκτός από υπηρεσίες διαιτολογίας (96.04.10.01)

32.20 Κατασκευή µουσικών οργάνων
96.09.11.

03
Υπηρεσίες µεταφοράς ζώων συντροφιάς

32.30 Κατασκευή αθλητικών ειδών
96.09.11.

04
Υπηρεσίες φιλοξενίας ζώων συντροφιάς

32.40 Κατασκευή παιχνιδιών κάθε είδους
96.09.19.

02
Υπηρεσίες αχθοφόρων

32.50 Κατασκευή ιατρικών και οδοντιατρικών οργάνων και προµηθειών
96.09.19.

04
Υπηρεσίες γευσιγνωσίας

32.99 Άλλες µεταποιητικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.
96.09.19.

05
Υπηρεσίες γκαρνταρόµπας

33.12 Επισκευή µηχανηµάτων
96.09.19.

09
Υπηρεσίες δερµατοστιξίας (τατουάζ)

33.13 Επισκευή ηλεκτρονικού και οπτικού εξοπλισµού
96.09.19.

12
Υπηρεσίες ιερόδουλου



33.14 Επισκευή ηλεκτρικού εξοπλισµού
96.09.19.

14
Υπηρεσίες πορτιέρη και παρκαδόρου

33.15 Επισκευή και συντήρηση πλοίων και σκαφών
96.09.19.

16

Υπηρεσίες στολισµού εκκλησιών, αιθουσών κ.λπ. (για γάµους, βαπτίσεις, κηδείες και άλλες 

εκδηλώσεις)

33.16 Επισκευή και συντήρηση αεροσκαφών και διαστηµόπλοιων
96.09.19.

17
Υπηρεσίες τρυπήµατος δέρµατος του σώµατος (piercing)

35.30.2
Υπηρεσίες παροχής πάγου· υπηρεσίες παροχής ψυχρού αέρα και 

νερού

Καταστήµατα λιανικού εµπορίου 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.

45.11 Πώληση αυτοκινήτων και ελαφρών µηχανοκίνητων οχηµάτων
Καταστήµατα και επιχειρήσεις κάθε είδους που λειτουργούν εντός ξενοδοχειακών µονάδων, 

ξενοδοχειακών συγκροτηµάτων και των αερολιµένων της χώρας.

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 

εξειδικευµένα καταστήµατα

45.40
Πώληση, συντήρηση και επισκευή µοτοσικλετών και των µερών και 

εξαρτηµάτων τους

46.11.12
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση λουλουδιών 

και φυτών

46.11.19.

02

Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση 

ακατέργαστων γουνοδερµάτων και διάφορων ακατέργαστων προβιών 

και δερµάτων



46.11.19.

26

Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση υφαντικών 

ινών

46.14
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση 

µηχανηµάτων, βιοµηχανικού εξοπλισµού, πλοίων και αεροσκαφών

46.15
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση επίπλων, 

ειδών οικιακής χρήσης, σιδηρικών και ειδών κιγκαλερίας

46.16

Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση 

κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυµάτων, γουναρικών, 

υποδηµάτων και δερµάτινων προϊόντων

46.17.11.

24

Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση τσαγιού και 

καφέ

46.17.11.

25

Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση 

τυποποιηµένων ειδών διατροφής

46.17.12 Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση ποτών

46.18.11.

02

Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση αρωµάτων 

και παρασκευασµάτων καλλωπισµού

46.18.12

Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση παιχνιδιών 

κάθε είδους, ειδών αθλητισµού, ποδηλάτων, βιβλίων, εφηµερίδων, 

περιοδικών και χαρτικών ειδών, µουσικών οργάνων, ρολογιών χεριού 

και τοίχου, φωτογραφικού και οπτικού εξοπλισµού

46.18.19
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση άλλων 

συγκεκριµένων προϊόντων π.δ.κ.α.

46.19
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση διαφόρων 

ειδών

46.22 Χονδρικό εµπόριο λουλουδιών και φυτών



46.24 Χονδρικό εµπόριο δερµάτων, προβιών και κατεργασµένου δέρµατος

46.31.11.

02
Χονδρικό εµπόριο ακατέργαστων ξηρών καρπών

46.31.12.

08
Χονδρικό εµπόριο κατεργασµένων ξηρών καρπών

46.31.12.

15

Χονδρικό εµπόριο ξηρών καρπών, καβουρδισµένων αράπικων 

φιστικιών, αλατισµένων ή µε άλλο τρόπο συντηρηµένων

46.33.13.

05

Χονδρικό εµπόριο ζωικών ή φυτικών λιπών και ελαίων και των 

κλασµάτων τους, υδρογονωµένων, εστεροποιηµένων, αλλά χωρίς να 

έχουν υποστεί περαιτέρω παρασκευή

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, 

καρκινοειδών 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

46.47 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 υπολογιστών και λογισµικού

46.52
Χονδρικό εµπόριο ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού και 

εξαρτηµάτων

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



46.76 Χονδρικό εµπόριο άλλων ενδιάµεσων προϊόντων

46.77.10.

30
Χονδρικό εµπόριο φυτικών απορριµµάτων και φυτικών υπολειµµάτων

46.90 Μη εξειδικευµένο χονδρικό εµπόριο

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)

47.24.16.

08
Λιανικό εµπόριο τυροπιτών, σάντουιτς και παρόµοιων ειδών

47.24.16.

10
Λιανικό εµπόριο φρέσκων ειδών ζαχαροπλαστικής και γλυκισµάτων

47.24.16.

11
Λιανικό εµπόριο φύλλων κρούστας ή κανταϊφιού

47.24.17 Λιανικό εµπόριο ειδών ζαχαροπλαστικής µε βάση τη ζάχαρη

47.25 Λιανικό εµπόριο ποτών σε εξειδικευµένα καταστήµατα

47.41
Λιανικό εµπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών µονάδων 

υπολογιστών 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 

καταστήµατα

47.52
Λιανικό εµπόριο σιδηρικών, χρωµάτων και τζαµιών σε εξειδικευµένα 

καταστήµατα

47.53
Λιανικό εµπόριο χαλιών, κιλιµιών και επενδύσεων δαπέδου και τοίχου 

σε εξειδικευµένα καταστήµατα

47.54
Λιανικό εµπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε εξειδικευµένα 

καταστήµατα

47.59
Λιανικό εµπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής χρήσης 

σε εξειδικευµένα 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 

καταστήµατα



47.74
Λιανικό εµπόριο ιατρικών και ορθοπεδικών ειδών σε εξειδικευµένα 

καταστήµατα

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)

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), 

Λιανι-κό 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 

(47.76.78), Λιανικό εµπόριο ζώων συντροφιάς και τροφών για ζώα 

συντροφιάς (47.76.79).

47.77
Λιανικό εµπόριο ρολογιών και κοσµηµάτων σε εξειδικευµένα 

καταστήµατα

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).

47.79 Λιανικό εµπόριο µεταχειρισµένων ειδών σε καταστήµατα

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

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

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

52.21 ∆ραστηριότητες συναφείς µε τις χερσαίες µεταφορές

52.21.29.

01
Υπηρεσίες οδηγού ταξί (µη εκµεταλλευτή)



52.21.29.

02
Υπηρεσίες οδηγού λεωφορείου (µη εκµεταλλευτή)

52.21.29.

06
Υπηρεσίες συνοδού σχολικών λεωφορείων

52.22 ∆ραστηριότητες συναφείς µε τις πλωτές µεταφορές

52.23 ∆ραστηριότητες συναφείς µε τις αεροπορικές µεταφορές

52.24 ∆ιακίνηση φορτίων

52.29 Άλλες υποστηρικτικές προς τη µεταφορά δραστηριότητες

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

56.10 ∆ραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών µονάδων εστίασης

56.21 ∆ραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις

56.29
Αλλες υπηρεσίες εστίασης, εκτός από Υπηρεσίες γευµάτων που 

παρέχονται από στρατιωτικές τραπεζαρίες (56.29.20.01)



56.30 ∆ραστηριότητες 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

59.11
∆ραστηριότητες παραγωγής κινηµατογραφικών ταινιών, βίντεο και 

τηλεοπτικών προγραµµάτων

59.12
∆ραστηριότητες συνοδευτικές της παραγωγής κινηµατογραφικών 

ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραµµάτων

59.13
∆ραστηριότητες διανοµής κινηµατογραφικών ταινιών, βίντεο και 

τηλεοπτικών προγραµµάτων

59.14 ∆ραστηριότητες προβολής κινηµατογραφικών ταινιών

59.20 Ηχογραφήσεις και µουσικές εκδόσεις

60.10 Ραδιοφωνικές εκποµπές



60.20 Υπηρεσίες τηλεοπτικού προγραµµατισµού και τηλεοπτικών εκποµπών

61.90.10.

02
Υπηρεσίες ραδιοταξί

61.90.10.

07

Υπηρεσίες πρόσβασης του κοινού στο διαδίκτυο (σε χώρους, που δεν 

παρέχονται τρόφιµα ή ποτά)

63.91 ∆ραστηριότητες πρακτορείων ειδήσεων

63.99 Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας π.δ.κ.α.

68.20 Εκµίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή µισθωµένων ακινήτων

69.10 Νοµικές δραστηριότητες

69.20

∆ραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και λογιστικού ελέγχου 

παροχή φορολογικών συµβουλών, εκτός Υπηρεσίες οικονοµικού 

ελέγχου (69.20.1)

70.21 ∆ραστηριότητες δηµοσίων σχέσεων και επικοινωνίας

70.22
∆ραστηριότητες παροχής επιχειρηµατικών συµβουλών και άλλων 

συµβουλών διαχείρισης

71.11 ∆ραστηριότητες αρχιτεκτόνων

71.12
∆ραστηριότητες 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 ∆ιαφηµιστικά γραφεία

73.12 Παρουσίαση στα µέσα ενηµέρωσης

73.20 Έρευνα αγοράς και δηµοσκοπήσεις

74.10 ∆ραστηριότητες ειδικευµένου σχεδίου

74.20 Φωτογραφικές δραστηριότητες

74.30 ∆ραστηριότητες µετάφρασης και διερµηνείας

74.90
Άλλες επαγγελµατικές, επιστηµονικές και τεχνικές δραστηριότητες 

π.δ.κ.α.

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

77.33
Ενοικίαση και εκµίσθωση µηχανηµάτων και εξοπλισµού γραφείου 

(συµπεριλαµβανοµένων 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
∆ραστηριότητες γραφείων εύρεσης εργασίας, εκτός από Υπηρεσίες 

εύρεσης ιατρικού προσωπικού (78.10.11.02)

78.20

Υπηρεσίες γραφείων εύρεσης προσωρινής απασχόλησης, εκτός από 

Υπηρεσίες γραφείων εύρεσης προσωρινής απασχόλησης για την 

παροχή ιατρικού προσωπικού (78.20.16)

78.30

Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναµικού, εκτός από άλλες 

υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναµικού για ιατρικές εργασίες 

(78.30.16)



79.11 ∆ραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων

79.12 ∆ραστηριότητες γραφείων οργανωµένων ταξιδιών

79.90
Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς 

δραστηριότητες

80.30 ∆ραστηριότητες έρευνας

81.10

∆ραστηριότητες συνδυασµού βοηθητικών υπηρεσιών (Συνδυασµένες 

βοηθητικές υπηρεσίες σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους (καθαρισµού, 

φύλαξης, υποδοχής κ.λπ.)

82.19
Αναπαραγωγή φωτοτυπιών, προετοιµασία εγγράφων και άλλες 

ειδικευµένες δραστηριότητες γραµµατειακής υποστήριξης

82.30 Οργάνωση συνεδρίων και εµπορικών εκθέσεων

82.92 ∆ραστηριότητες συσκευασίας

82.99
Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις 

π.δ.κ.α.

84.13.15
∆ιοικητικές υπηρεσίες που σχετίζονται µε το διανεµητικό εµπόριο και 

την τροφοδοσία µε τρόφιµα, µε τα ξενοδοχεία και τα εστιατόρια

84.13.16 ∆ιοικητικές υπηρεσίες που σχετίζονται µε τουριστικά θέµατα

84.23 ∆ικαιοσύνη 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 ∆ραστηριότητες σχολών ερασιτεχνών οδηγών

85.59 Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α.

85.60 Εκπαιδευτικές υποστηρικτικές δραστηριότητες

86.21 ∆ραστηριότητες άσκησης γενικών ιατρικών επαγγελµάτων



86.22 ∆ραστηριότητες άσκησης ειδικών ιατρικών επαγγελµάτων

86.23 ∆ραστηριότητες άσκησης οδοντιατρικών επαγγελµάτων

86.90
Αλλες δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας εκτός από Υπηρεσίες 

σχετικές µε την εγκυµοσύνη (86.90.11)

88.10
∆ραστηριότητες κοινωνικής µέριµνας χωρίς παροχή καταλύµατος για 

ηλικιωµένους και άτοµα µε αναπηρία

88.91 ∆ραστηριότητες βρεφονηπιακών και παιδικών σταθµών

88.99
Άλλες δραστηριότητες κοινωνικής µέριµνας χωρίς παροχή καταλύµατος 

π.δ.κ.α.

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 ∆ραστηριότητες βιβλιοθηκών και αρχειοφυλακείων

91.02 ∆ραστηριότητες µουσείων



91.03
Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόµοιων πόλων έλξης 

επισκεπτών

91.04
∆ραστηριότητες βοτανικών και ζωολογικών κήπων και φυσικών 

βιοτόπων

92.00

Τυχερά παιχνίδια και στοιχήµατα εκτός από Υπηρεσίες τυχερών 

παιχνιδιών σε απ ευθείας (online) σύνδεση (92.00.14), Υπηρεσίες 

στοιχηµάτων σε απ ευθείας (online) σύνδεση (92.00.21)

93.11 Εκµετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων

93.12 ∆ραστηριότητες αθλητικών οµίλων

93.13 Εγκαταστάσεις γυµναστικής

93.19 Άλλες αθλητικές δραστηριότητες

93.21 ∆ραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεµατικών πάρκων

93.29 Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας

94.99.16.

01
Υπηρεσίες πολιτιστικών συλλόγων και σωµατείων

94.99.16.

02
Υπηρεσίες ψυχαγωγικών µη αθλητικών λεσχών

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

96.02 ∆ραστηριότητες κοµµωτηρίων, κουρείων και κέντρων αισθητικής

96.04 ∆ραστηριότητες σχετικές µε τη φυσική ευεξία

96.09.19

∆ιάφορες Αλλες υπηρεσίες π.δ.κ.α. εκτός από Αστρολογικές και 

πνευµατιστικές υπηρεσίες (96.09.19.01), Υπηρεσίες γενεαλογικές 

(96.09.19.03), Υπηρεσίες οικιακού υπηρέτη (96.09.19.13), Υπηρεσίες 

προσωπικού οδηγού αυτοκινήτων (96.09.19.15)

Καταστήµατα λιανικού εµπορίου που λειτουργούν µε συµφωνίες 

συνεργασίας όλων των καταστηµάτων λιανικού εµπορίου τύπου 

«κατάστηµα εντός καταστήµατος» (shopsin 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.

Επιχειρήσεις έκδοσης πρωτογενούς (branded) ψηφιακού περιεχοµένου, 

οι οποίες είναι εγγεγραµένες στο Μητρώο Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών 

Μέσων Ενηµέρωσης (Μητρώο Online Media) που τηρείται στην

Γενική Γραµµατεία Επικοινωνίας και Ενηµερωσης κατά την έκδοση της 

παρούσας ή υποβάλουν σχετική αίτηση εγγραφής και ενταχθούν σε 

αυτό κατόπιν έγκρισης της αρµόδιας επιτροπής της ΓΓΕΕ.


