
Οδηγός Έκτακτων Μέτρων Επικαιροποιημένος με το Ν.4690/2020     
                                                         

PKF HELLAS ׀ Λ. Κηφισίας 124 ׀ Τ.Κ. 11526 ׀ Αθήνα ׀ Τηλ. 210 7480600 1 ׀ 

 

Οδηγός Έκτακτων Μέτρων  

 για την Ενίσχυση της Οικονομίας  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Οδηγός Έκτακτων Μέτρων 07.06.2020 - Επικαιροποίηση με Ν.4690/2020                                                            

PKF HELLAS ׀ Λ. Κηφισίας 124 ׀ Τ.Κ. 11526 ׀ Αθήνα ׀ Τηλ. 210 7480600 2 ׀ 

 
 

 

Πίνακας περιεχομένων 
Γενικά Σχόλια ...................................................................................................................................... 3 

Tα Ασφαλιστικά και Εργασιακά Μέτρα του Ν.4690/2020 – Παρατάσεις .......................................... 3 

Από την πλευρά των Εργοδοτών ............................................................................................................... 3 

Από την πλευρά των Εργαζομένων ........................................................................................................... 5 

Ελεύθεροι Επαγγελματίες ......................................................................................................................... 7 

Tα Φορολογικά Μέτρα του Ν.4690/2020 – Παρατάσεις. ................................................................... 8 

Αναστολές φόρων ..................................................................................................................................... 8 

Αναστολές εισφορών επιχειρήσεων ......................................................................................................... 9 

Χρηματοδότηση των επιχειρήσεων .......................................................................................................... 9 

Μισθώσεις Ακινήτων ............................................................................................................................... 10 

Άμεσες Επιστροφές Φόρων ..................................................................................................................... 10 

Δηλώσεις Αναστολής Δραστηριοτήτων Εργοδοτών - Παρατάσεις ................................................... 11 

Τραπεζικό Σύστημα ........................................................................................................................... 12 

Διατάξεις αναφορικά με το ΦΠΑ ...................................................................................................... 12 

Σε Ευρωπαικό Επίπεδο ...................................................................................................................... 13 

Συμπέρασμα ....................................................................................................................................... 14 

Παράρτημα Α (Επιλέξιμοι ΚΑΔ επιχειρήσεων) ................................................................................ 15 

 

 

 

 
 
PKF Συμβουλευτική 
Λ. Κηφισίας 124 
115 26 - Αθήνα  
Τηλ.: 210.74.80.600 

Επιμέλεια 
Κυπραίος Γιώργος 
Senior Accountant 
Κιν.:  6977.455.413 
E-mail: g.kipraios@pkf.com.gr 

 
 

mailto:g.kipraios@pkf.com.gr


Οδηγός Έκτακτων Μέτρων 07.06.2020 - Επικαιροποίηση με Ν.4690/2020                                                            

PKF HELLAS ׀ Λ. Κηφισίας 124 ׀ Τ.Κ. 11526 ׀ Αθήνα ׀ Τηλ. 210 7480600 3 ׀ 

 
 

 
Γενικά Σχόλια 
 
 Σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα δημοσιευμένα στοιχεία που έχουμε από ΠΝΠ, σχετικές εγκυ-
κλίους και Δελτία Τύπου, κρίναμε σκόπιμο να συντάξουμε το παρόν ενημερωτικό και να παραθέ-
σουμε τους βασικούς άξονες υλοποίησης των μέτρων, για την παροχή στήριξης προς όλους του 
πολίτες και τις επιχειρήσεις που πλήττονται άμεσα ή έμμεσα από τις επιπτώσεις του Παγκόσμιου 
φαινομένου εξάπλωσης της νόσου Covid-19. 
 
 Στόχος μας είναι, όχι μόνο να απαριθμήσουμε τη δέσμη των μέτρων που θα ληφθούν το 
επόμενο διάστημα, αλλά να προσπαθήσουμε να αναδείξουμε τις λεπτομέρειες που προκύπτουν  
από τις ουκ ολίγες εξαγγελίες.  

 Με μπλε χρώμα έχουν συμπληρωθεί όλες οι προσθήκες και διευκρινήσεις 
 
 
Tα Ασφαλιστικά και Εργασιακά Μέτρα του Ν.4690/2020 – Παρατάσεις 

Από την πλευρά των Εργοδοτών 

 
 Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων έ-
χουν ληφθεί τα παρακάτω έκτακτα μέτρα, ώστε να περιοριστεί η επέκταση του φαινομένου.  
 
Συγκεκριμένα: 
 

• Αναστέλλεται η υποχρέωση του εργοδότη να καταχωρεί στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡ-
ΓΑΝΗ» κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου, συμπεριλαμβανομένης και της υπερωριακής α-
πασχόλησης. Για όσο χρόνο εφαρμόζεται το μέτρο, ο εργοδότης υποχρεούται να γνωστοποιήσει, 
συγκεντρωτικά, κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου από την 11η Μαρτίου και έπειτα, κατά 
το πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα της παρασχεθείσας εργασίας. Με την υπ’ αριθμ. 
14638/Δ1.4991/09.04.20, επανακαθορίστηκαν οι όροι και τα χρονικά πλαίσια υποβολής των πα-
ραπάνω δηλώσεων. Το μέτρο έχει παραταθεί μέχρι και τις 15 Ιουνίου, σύμφωνα με την 
20788/610/29.5.2020. 
 

• Η δυνατότητα του εργοδότη να καθορίζει με απόφασή του ότι η εργασία που παρέχεται 
από τον εργαζόμενο στον προβλεπόμενο, από την ατομική σύμβαση, τόπο εργασίας, θα πραγμα-
τοποιείται με το σύστημα της εξ' αποστάσεως εργασίας, η οποία θεσμοθετήθηκε ως έκτακτο και 
προσωρινό μέτρο με την παρ. 2 του άρθρου 4 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομέ-
νου, ως ισχύει, παρατείνεται μέχρι και την 30η Ιουνίου 2020. 

 
• Μονομερώς, και μόνο για τους εργοδότες που πλήττονται, δίνεται η δυνατότητα υπαγωγής 

μέρους ή όλων των εργαζομένων τους σε καθεστώς αναστολής της σύμβασης εργασίας τους, για 
45 ημέρες (Α.2 άρθρο 1 παρ.1./12998/232/23.3.2020). 

 
• Σύμφωνα με το άρθρο 10 της ΠΝΠ 01.05.20 το εν λόγω μέτρο παρατάθηκε αυτόματα μέχρι 

την 31η Μαΐου για τις επιχειρήσεις που έκλεισαν με Κρατική εντολή, ενώ δόθηκε η δυνατότητα και  

https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/%25CE%25A0%25CE%259D%25CE%25A011.03.2020/year/2020/article/4/paragraph/2
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/985
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/985
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στις πληττόμενες επιχειρήσεις για την εφαρμογή του, σε ανώτερο ποσοστό μέχρι και του 60% του 
προσωπικού στο οποίο έχουν ήδη ανασταλεί οι συμβάσεις του και όχι πέραν της 31ης Μαΐου.  

 
• Από τον  Ιούνιο και έως τα τέλη Ιουλίου, τη δυνατότητα αναστολής των συμβάσεων εργα-

σίας, θα την έχουν μόνο οι επιχειρήσεις του ξενοδοχειακού κλάδου, της εστίασης, του αθλητισμού 
και του τουρισμού γενικότερα.  

 
• Οι επιχειρήσεις, των οποίων είχε ανασταλεί η λειτουργία με εντολή δημόσιας αρχής ή ήταν 

πληττόμενες σημαντικά, βάσει των σχετικών υπουργικών αποφάσεων, δύνανται να προσαρμόζουν 
το ωράριο εργασίας των εργαζομένων τους με το ωράριο λειτουργίας τους. Βασική προϋπόθεση 
είναι να μην μεταβάλλεται το είδος της σύμβασης εργασίας των εργαζομένων αυτών. 
 

• Στο πλαίσιο των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας, o εργοδότης δύ-
ναται να ορίζει προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας της επιχείρησης – Άρθρο 9 ΠΝΠ/20.03.2020. Η 
παρούσα καταργήθηκε με το άρθρο 31 του Ν.4690/2020. 

 
• Η παραπάνω διάταξη αντικαταστάθηκε με το πρόγραμμα «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» μέσω του οποίου 

οι επιχειρήσεις, και για το χρονικό διάστημα από 15.06 έως 15.10,  δύνανται να προβαίνουν για 
έναν ή περισσότερους μήνες, σε μείωση του χρόνου εβδομαδιαίας εργασίας μέχρι και 50%, μέρους 
ή του συνόλου των εργαζομένων τους, με εξαρτημένη σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης. 
 

• Για όσο διάστημα διαρκεί το μέτρο, καταβάλλεται στους εργαζόμενους των επιχειρήσεων-
εργοδοτών που εντάσσονται στον μηχανισμό, οικονομική ενίσχυση βραχυχρόνιας εργασίας σε πο-
σοστό 60% επί των καθαρών αποδοχών των εργαζομένων που αντιστοιχούν στο χρόνο κατά τον 
οποίο δεν εργάζονται καθώς και αναλογία του επιδόματος αδείας και του επιδόματος Χριστουγέν-
νων έτους 2020. 

 
• Για ομίλους επιχειρήσεων, ο εργοδότης του οποίου η επιχειρηματική δραστηριότητα πλήτ-

τεται σημαντικά ή τελεί υπό απαγόρευση της επιχειρηματικής δραστηριότητάς του με βάση τις 
κείμενες κανονιστικές πράξεις, δύναται να μεταφέρει προσωπικό από επιχείρηση του ομίλου σε 
επιχείρηση του ιδίου ομίλου, κατόπιν σχετικής μεταξύ τους συμφωνίας. 

 
*Οι επιχειρήσεις του ομίλου που θα εφαρμόσουν τα οριζόμενα υποχρεούνται να διατηρή-

σουν, συνολικά, τον ίδιο αριθμό εργαζομένων που απασχολούνταν πριν από τη μεταφορά. 
 
• Επιχειρήσεις , που σταμάτησαν την δραστηριότητά τους έπειτα από Κρατική εντολή,  δεν 

έχουν υποχρέωση χορήγησης των αποδοχών στους εργαζομένους τους. Αυτό συμβαίνει διότι, η 
απόφαση για το κλείσιμο των επιχειρήσεων προέκυψε λόγω ανωτέρας βίας και όχι από πράξεις ή 
παραλήψεις της διοίκησης των επιχειρήσεων (Έγγραφο: 35870/661/07-08-2017).  
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• Για τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια η απόφαση ισχύει μόνο σε περίπτωση καθολικού κλεισίμα-

τος των σχολείων και όχι όταν παρέχεται Τηλεργασία, έστω και από μέρος του προσωπικού τους 
(14199/249/2020 άρθρο 2 παρ. 5)- Το παρόν φαίνεται να αντιβαίνει στο άρθρο 656 του ΑΚ. 

 
• Το δώρο Πάσχα για τις όλες τις πληττόμενες επιχειρήσεις θα καταβληθεί στο σύνολό του, 

και όχι αργότερα από την 30.06.2020, χωρίς να απαγορεύεται η καταβολή του νωρίτερα, εφόσον 
υπάρχει η οικονομική δυνατότητα. Οι μισθωτοί οι οποίοι θα τεθούν σε καθεστώς αναστολής, θα 
λάβουν μειωμένο, κατά αναλογία, το δώρο Πάσχα. 

 
• Βάσει του άρθρου 15 του Ν.4690/2020 επεκτείνεται χρονικά η απαλλαγή από την υποχρέ-

ωση καταβολής του 40% του μισθώματος: 
 

 και για τον μήνα Ιούνιο για επαγγελματικές μισθώσεις επιχειρήσεων, για τις οποίες ε-
λήφθησαν κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο 2020 ή λαμβάνονται και κατά τον μήνα 
Ιούνιο ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας 
για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους, που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19. 

 
 για επαγγελματικές μισθώσεις εταιριών και για όσο χρόνο εξακολουθούν οι εν λόγω 

επιχειρήσεις να πλήττονται, βάσει νέων Υπουργικών αποφάσεων, το μέτρο θα παρατείνεται 
σταδιακά και το αργότερο έως και τον μήνα Αύγουστο 2020. 

 

Από την πλευρά των Εργαζομένων 

 
• Όλοι οι εργαζόμενοι για τους οποίους θα συνεχίσει να αναστέλλεται προσωρινά η σύμβαση 

εργασίας τους, θα λαμβάνουν αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους 534,00 ευρώ ανά μήνα και επ’ 
αυτού του ποσού θα υπολογίζονται πλέον οι ασφαλιστικές τους εισφορές. Το διάστημα της απο-
ζημίωσης θα αφορά μόνο την περίοδο κατά την οποία 
δεν εκτέλεσαν τα εργασιακά τους καθήκοντα.  

 
• Παράλληλα, γι’ αυτούς τους εργαζομένους, 

συνεχίζει να αναστέλλεται η πληρωμή τυχόν φορολο-
γικών τους υποχρεώσεων, για 4 μήνες. 
 

• Όπως αναφέραμε και προηγουμένως, από τον  
Ιούνιο και έως τα τέλη Ιουλίου, τη δυνατότητα ανα-
στολής των συμβάσεων εργασίας, θα την έχουν μόνο 
οι επιχειρήσεις του ξενοδοχειακού κλάδου, της εστία-
σης, του αθλητισμού και του τουρισμού γενικότερα. 
Οι εργαζόμενοι των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τί-
θενται σε αναστολή είναι δικαιούχοι της αποζημίω-
σης ειδικού σκοπού, του δέκατου τρίτου άρθρου της 
από 14.3.2020 Π.Ν.Π. 
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• Το παρόν ισχύει και για τους εποχικά εργαζομένους με δικαίωμα επαναπρόσληψης, των 

οποίων ανεστάλη η σύμβαση εργασίας τους από 01.06 έως 30.09, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται 
στο άρθρο 32 του Ν.4690/2020. Αντίστοιχες επιδοτήσεις, διάρκειας τριών μηνών, δύναται να δο-
θούν και σε εργαζόμενους χωρίς δικαίωμα επαναπρόσληψης, οι οποίοι μετά το 2019 έλαβαν τα-
κτική επιδότηση ανεργίας.  
 

• Δημοσιεύτηκε απόφαση που ορίζει ότι, σε περίπτωση άμεσης αποπληρωμής των φορολο-
γικών τους υποχρεώσεων, θα παρέχεται έκπτωση 25% επί των βεβαιωμένων οφειλών ΔΟΥ και τυ-
χόν ρυθμίσεων. Η παρούσα συνεχίζει να ισχύει για το πλήθος των ρυθμίσεων των φορολογουμέ-
νων (άρθρο 3 Ν.4690/2020).  
 

• Προς διευκόλυνση των γονέων εργαζομένων και λόγω αναστολής της λειτουργίας των εκ-
παιδευτηρίων όλης της χώρας,  θεσμοθετήθηκε δικαίωμα λήψης άδειας ειδικού σκοπού διάρκειας 
κατ’ ελάχιστον τριών ημερών, υπό την προϋπόθεση ότι ο εργαζόμενος κάνει χρήση μιας ημέρας 
από την κανονική του άδεια για κάθε τρεις ημέρες άδειας ειδικού σκοπού. 

 
*Η ανωτέρω άδεια μπορεί να ληφθεί για όσο διάστημα θα παρατείνεται η λειτουργία των 

εκπαιδευτικών μονάδων της χώρας ή θα υπολειτουργούν, εφόσον ένας τουλάχιστον γονέας εργά-
ζεται στον ιδιωτικό τομέα ως μισθωτός, ακόμα και εάν ο άλλος γονέας είναι ελεύθερος επαγγελ-
ματίας. Επιπρόσθετα, η άδεια ειδικού σκοπού μπορεί να χορηγηθεί στους δικαιούχους εργαζόμε-
νους γονείς κατά τις ημέρες που το υποτμήμα στο οποίο έχουν ενταχθεί τα τέκνα δεν λειτουργεί 
και κατά συνέπεια αυτά δεν δύνανται να προσέλθουν στο σχολείο τους. 
 

• 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, μέχρι 
τις 15.06.2020, μέσω του Ε11.1 εντύπου για τους μήνες Μάρτιο έως Μάϊο.  

 
• Τέλος, η Κυβέρνηση φαίνεται να ορίζει ως βασική προϋπόθεση την διατήρηση όλων των 

θέσεων εργασίας, για την ενίσχυση των επιχειρήσεων, είτε αυτές ενταχθούν στο μέτρο της ανα-
στολής εργασίας, είτε σε αυτό της 6μηνης λειτουργίας με προσωπικό ασφαλείας. Το ίδιο εφαρμό-
ζεται και σε όλες τις  ευνοϊκές ρυθμίσεις που αφορούν επιδότηση ή δανεισμό μέσω του Τραπεζικού 
συστήματος, με εγγυητή το Ελληνικό Δημόσιο.  

 
• Σύμφωνα με το Α.2 άρθρο 1 της παρ.5-12998/232/23.3.2020, στο μέτρο δεν συμπεριλαμ-

βάνονται οι αποχωρούντες οικειοθελώς από την εργασία τους, οι αποχωρούντες λόγω συνταξιο-
δότησης, καθώς και οι εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου των οποίων η σύμβαση εργασίας λήγει μετά  
τη λήξη της αναστολής. Προσοχή, αυτές οι διευκρινήσεις έχουν δοθεί μόνο από το Υπουργείο Ερ-
γασίας και όχι από την ΑΑΔΕ. 

 
• Σημειώνεται ότι, στην απόφαση του Υπουργείου 12998/232/23.3.2020, αναφέρεται ότι το 

μέτρο εφαρμόζεται όχι μόνο στις περιπτώσεις απόλυσης, αλλά και σε περιπτώσεις μη διατήρησης 
των υφιστάμενων θέσεων εργασίας μέσω τροποποίησης των συμβάσεων από πλήρη σε μερική  
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απασχόληση ή εκ περιτροπής εργασία (Είχαμε εκφράσει την έντονη επιφύλαξή μας για το μέτρο 
αυτό, βάσει της αρχικής ΠΝΠ).  

  
 

Ελεύθεροι Επαγγελματίες 

 
• Για τους ελεύθερους επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις (έως πέντε εργαζόμενους) 

που δραστηριοποιούνται σε κλάδους που παρουσιάζεται δραστική μείωση της οικονομικής τους 
δραστηριότητας (βλ. Παράρτημα Α), παρέχεται δυνατότητα αναστολής καταβολής μέχρι και την 
30.09.2020 των βεβαιωμένων οφειλών, καθώς και των δόσεων των ρυθμίσεων, που λήγουν ή έλη-
ξαν, από την 31.3.2020 έως και την 31.05.2020. 

 
• Παρόμοια ρύθμιση ψηφίστηκε και για τρέχουσες ασφ. Εισφορές μηνών Φεβρουαρίου & 

Μαρτίου, η εξόφληση των οποίων μπορεί να γίνει τμηματικά σε 4 δόσεις, με προθεσμία καταβο-
λής την 30.09.2020 (Δ.15/Δ΄/οικ.13412/327). Για τις εισφορές αυτές θα δίνεται έκπτωση 25% σε 
περίπτωση εμπρόθεσμης καταβολής, σύμφωνα με το άρθρο 18 της ΠΝΠ 30.03.2020/2020. Οι δό-
σεις των ρυθμίσεων στα ασφαλιστικά ταμεία αναστέλλονται ισόχρονα κατά τρίμηνο. Η παρούσα 
διάταξη παρατάθηκε επίσης και για τις εισφορές του μηνός Απριλίου, ωστόσο θα χρειαστεί ιδιαί-
τερη προσοχή στους ΚΑΔ τους οποίους έχει ορίσει το Υπουργείο Εργασίας, αφού έχουν εξαιρεθεί 
ορισμένοι από αυτούς που αναφέρονται στο Παράρτημα και έχουν ανακοινωθεί από την ΑΑΔΕ. 

 
• Επίσης, έγινε η καταβολή του επιδόματος των 800,00 ευρώ, σε ελεύθερους επαγγελματίες, 

βάσει της επικαιροποιημένης κάθε φορά λίστας των «ευπαθών» ΚΑΔ (βλ. Παράρτημα Α). 
 
• Στις ειδικές περιπτώσεις επιστημονικών κλάδων (οικονομολόγοι και λογιστές, μηχανικοί, 

δικηγόροι, ιατροί, εκπαιδευτικοί και ερευνητές), προβλέπονται: 
 
 Για τους επαγγελματίες και εργοδότες ότι και για τις επιχειρήσεις που έχουν πληγεί ση-

μαντικά (ήτοι όχι επίδομα), με πρόσθετη παροχή ειδικών Επιδομάτων της τάξεως των 600,00 
ευρώ (η κατάρτιση καταργήθηκε). 

 
 Για τους εργαζομένους της ως άνω κατηγορίας ισχύουν όλες οι διατάξεις που αφορούν 

τους πληττόμενους ΚΑΔ, περί αναστολής εργασιών και έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης.  
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Tα Φορολογικά Μέτρα του Ν.4690/2020 – Παρατάσεις. 

Αναστολές φόρων  

• Τα μέτρα αυτά είναι οριζόντια και αφορούν όλες τις επιχειρήσεις που ανήκουν στους κλά-
δους που πλήττονται δραστικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορονοϊού (βλ. Παράρτημα 
Α), ανεξάρτητα εάν αυτές μένουν ανοικτές, είτε λειτουργούν μέρος της δραστηριότητάς τους, είτε 
κλείσουν οριστικά μετά από κρατική εντολή. 
 
 *Σημειώνεται πως δεν αφορούν το σύνολο της οικονομίας. 
 

• Η περίοδος εφαρμογής των μέτρων αρχικά αφορούσε το διάστημα 11.03 έως 30.04.2020. 
Για όλες τις επιχειρήσεις αναστέλλονται περιοδικά για 4 μήνες όλες οι οφειλές που λήγουν ή έλη-
ξαν κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα και αφορούν:  
 

 Την καταβολή οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από δηλώσεις Φ.Π.Α. 
 Την καταβολή κάθε είδους βεβαιωμένων οφειλών στις Δ.Ο.Υ ή τα Ελεγκτικά Κέντρα. 
 Την καταβολή των δόσεων ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών. 

 
*Όλα τα παραπάνω αναστέλλονται χωρίς να απαιτούνται επιπλέον τόκοι ή προσαυξήσεις.  

 
• Η παραπάνω αναστολές δόθηκαν και για τις οφειλές του Μαΐου, οι οποίες αναστέλλονται 

έως την 30.09.2020 (Α.1106/2020). Στην ίδια απόφαση και σε περίπτωση που οι εργαζόμενοι των 
επιχειρήσεων τίθενται σε καθεστώς αναστολής της σύμβασης εργασίας τους και ο οικείος εργοδό-
της καταγγείλει αυτή, καθώς και στην περίπτωση που, μετά την ολοκλήρωση του μέτρου, οι επι-
χειρήσεις δεν διατηρούν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας, η παράταση ή η αναστολή παύει αυ-
τοδικαίως και οι οφειλές βαρύνονται με τόκους και προσαυξήσεις, βάσει της αρχικής ημερομηνίας 
βεβαίωσης. 

 
• Στο άρθρο 1 της ΠΝΠ 30.03.2020/2020 παρέχεται έκπτωση 25% επί των βεβαιωμένων ο-

φειλών Δ.Ο.Υ. και τυχόν δόσεων ρυθμίσεων, εκτός του ΦΠΑ και τυχόν παρακρατούμενων φόρων, 
σε περίπτωση που δεν αξιοποιηθεί από μέρους της επιχείρησης το μέτρο της αναστολής και κατα-
βληθούν εμπρόθεσμα όλοι οι φόροι. Για εμπρόθεσμη καταβολή δόσης ρύθμισης δεν προκύπτει 
κανένας περιορισμός στο είδος του φόρου που καταβάλλεται.  
 

* Με νεότερη ΠΝΠ την 01.05.2020 και συγκεκριμένα με το άρθρο 2 της παρούσας, η έκπτωση 
ποσοστού 25% ισχύει και για οφειλές που καταβλήθηκαν από τις 11 Μαρτίου έως και 29 Μαρτίου 
2020, και διενεργείται μέσω συμψηφισμού με άλλες βεβαιωμένες οφειλές ή δόσεις ρυθμίσεων, οι 
οποίες έχουν καταληκτικές ημερομηνίες καταβολής μετά από την 1η Ιουνίου 2020. 

 
• Τροποποιήθηκε το άρθρο 1 παρ. 1 της ΠΝΠ 11.03.2020 και δίνεται η δυνατότητα συμψηφι-

σμού του 25% του ΦΠΑ Μαρτίου (Δήλωση ΦΠΑ Απριλίου) με συμψηφισμό μελλοντικών φορολο-
γικών υποχρεώσεων.  Η αλλαγή επήλθε με νέα ΠΝΠ που εκδόθηκε 13.04.2020 και δεν εφαρμό-
στηκε έκτοτε ξανά.  
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Αναστολές εισφορών επιχειρήσεων 

  
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση 13226/325 η οποία ορίζει την αναστολή 

των ασφαλιστικών εισφορών των επιχειρήσεων. Σύμφωνα με την ανωτέρω: 
 

• Για τις επιχειρήσεις ή εργοδότες που έχει ανασταλεί η λειτουργία του ή έ-
χουν ενταχθεί στους ΚΑΔ του παραρτήματος Α, οι τρέχουσες ασφαλιστικές εισφο-
ρές, περιόδου Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020  δύναται να καταβληθούν έως 30.9 
και  31.10 αντίστοιχα, χωρίς πρόσθετους τόκους ή προσαυξήσεις. Αναφορικά με τις 
ασφαλιστικές εισφορές του Απριλίου, αυτές δύναται να καταβληθούν μέχρι την 
30.11, αντίστοιχα (Δ.15/Δ'/οικ.16484/499 ). Για περαιτέρω λεπτομέρειες, σχετικά με 
τους ΚΑΔ που έχουν ενταχθεί στα παραπάνω ευεργετήματα, ανατρέξτε στην 
Δ.15/Δ'/οικ.18044/575/25.5.2020. 
 

• Αναφορικά με τις ρυθμίσεις οι δόσεις που είναι απαιτητές από τις 31.03 και 
έπειτα, παρατείνονται κατά 3 μήνες. Το μέτρο είναι ακόμα σε ισχύ.  

 
• Οι Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις για όλα τα διαστήματα υποβολής, απο-

στέλλονται στις εκάστοτε προθεσμίες του, χωρίς παρατάσεις.  
 

Χρηματοδότηση των επιχειρήσεων 

 
• Ήδη χρηματοδοτήθηκε πλήθος επιχειρήσεων με τη μορφή της επιστρεπτέας 

προκαταβολής, για  εκτεταμένο χρονικό ορίζοντα αποπληρωμής και με περίοδο χά-
ριτος. Το ύψος της διαθέσιμης χρηματοδότησης υπολογίστηκε αναλογικά της μείω-
σης του τζίρου των επιχειρήσεων, καθώς και το μισθολογικό και μη μισθολογικό 
κόστος των εργαζομένων που απασχολούσαν αυτό το διάστημα.  
 

• Σε δεύτερο χρόνο και πάντως μέσα στον Ιούνιο, θα τρέξει εκ νέου η πλατ-
φόρμα των αιτήσεων για την επιστρεπτέα προκαταβολή, ώστε να είναι σε θέση να 
ενταχθούν και επιχειρήσεις που κατά την πρώτη δεν έδειξαν ενδιαφέρον για χρη-
ματοδότηση.  

*Βασική προϋπόθεση και πάλι είναι η διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων 
εργασίας. 
 
Το παρόν πλαίσιο, διατήρησης των υφιστάμενων θέσεων εργασίας, τίθεται με δια-
φορετικά χρονοδιαγράμματα για κάθε πρόγραμμα χρηματοδότησης. Η επιστρε-
πτέα προκαταβολή και η επιδότηση των τόκων θέτουν ως χρονικό ορίζοντα την 
31.10.2020, ενώ το δάνειο μέσω του ΕΤΕΑΝ ΤΕΠΙΧ ΙΙ προϋποθέτει την διατήρηση 
των υφιστάμενων θέσεων για δύο έτη.  
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Μισθώσεις Ακινήτων 

 
 Σε μία λογική διαμοιρασμού του βάρους αυτής της δύσκολης κατάστασης, το Υπουργείο 
προέβει σε μια δέσμη μέτρων που θα αφορούν και τις μελλοντικές καταβολές φόρων. Στο πλαίσιο 
αυτό αποφασίστηκε: 

  
• Ο ΕΝΦΙΑ του 2020 να βασιστεί στο προηγούμενο καθεστώς των αντικειμενικών αξιών, οι 

οποίες για φέτος θα παραμείνουν αμετάβλητες. 
 

• Με νέα τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή, για όλες τις επιχειρήσεις που έχουν πληγεί 
βάσει ΚΑΔ ή με αναστολή λειτουργίας από Κρατική εντολή, προβλέφθηκε ότι θα καταβάλλουν το 
60% του μισθώματος του επαγγελματικού ακινήτου τους, για  τους μήνες από Μάρτιο έως και τον 
Ιούνιο, ενώ για επαγγελματικές μισθώσεις που εξακολουθούν οι εν λόγω επιχειρήσεις να πλήττο-
νται η μείωση θα συνεχίσει να ισχύει μέχρι και τον μήνα Αύγουστο 2020. Παρόμοια αντιμετώπιση 
θα έχουν και οι Χρηματοδοτικές μισθώσεις πραγμάτων, κινητών και ακινήτων, που προορίζονται 
αποκλειστικά για τις επαγγελματικές ανάγκες των συγκεκριμένων επιχειρήσεων.  

 
• 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 (τροπολογία 22.04.2020).  

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

η αναστολή πληρωμών των φορολογικών τους υποχρεώσεων για 4 μήνες, και ταυτόχρονα, βάσει 
της νέας τροπολογίας, θα έχουν δικαίωμα έκπτωσης ποσού ίσου με ποσοστό 20% επί του 60% των 
μισθωμάτων των μηνών αυτών, λογιζομένων πριν την ως άνω μείωση, από οφειλές με καταληκτική 
ημερομηνία καταβολής προς τη φορολογική αρχή από 31-7-2020 και μετά. 
 

Άμεσες Επιστροφές Φόρων 

 
• Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων προχωρά σε 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.  
 

• Σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν.4690/2020, παρατείνεται για ένα μήνα, ήτοι έως και 25.06 
η προθεσμία καταβολής στα τελωνεία του Φόρου Κατανάλωσης (Φ.Κ.) και του Φόρου Προστιθέ-
μενης Αξίας (ΦΠΑ) που βεβαιώνονται έως και την 25η Μαΐου 2020 για προϊόντα καφέ τα οποία 
εξήλθαν από το καθεστώς αναστολής της φορολογικής αποθήκης κατά τον μήνα Απρίλιο 2020. 
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Δηλώσεις Αναστολής Δραστηριοτήτων Εργοδοτών - Παρατάσεις 
 

• Στο Π.Σ. Εργάνη έχουν ήδη αναρτηθεί οι «Δηλώσεις Αναστολής Δραστηριοτήτων Εργοδο-
τών». Εκεί συμπληρώθηκαν όλοι οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων που δεν εργάστηκαν λόγω του 
υποχρεωτικού «λουκέτου» ή λόγω υπαγωγής των επιχειρήσεων βάσει ΚΑΔ. 

 
• Σύμφωνα με το άρθρο 10 της ΠΝΠ 01.05.20 το εν λόγω μέτρο παρατάθηκε αυτόματα μέχρι 

την 31η Μαΐου για τις επιχειρήσεις που έκλεισαν με Κρατική εντολή, ενώ δόθηκε η δυνατότητα και 
στις πληττόμενες επιχειρήσεις για την εφαρμογή του, σε ανώτερο ποσοστό μέχρι και του 60% του 
προσωπικού στο οποίο έχουν ήδη ανασταλεί οι συμβάσεις του και όχι πέραν της 31ης Μαΐου.  

 
• Παράλληλα, είχε 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 χρονικό 
διάστημα των 45 ημερών. Σύμφωνα με τη νέα οδηγία, δεν είναι απαραίτητο από τη μεριά των 
εργαζομένων να υποβάλλουν συμπληρωματικές δηλώσεις για την παράταση της αναστολής, παρά 
μόνο εάν έχουν να διορθώσουν τυχόν στοιχεία του τραπεζικού τους λογαριασμού κλπ 
(οικ.17788/346/8.5.2020).  

 
• Επαναλαμβάνεται ότι, δόθηκε η δυνατότητα ανάκλησης αναστολής των συμβάσεων εργα-

σίας των εργαζομένων για έκτακτες, κατεπείγουσες, μη αναβαλλόμενες και ανελαστικές ανάγκες 
της επιχείρησης. Το παρόν ισχύει για όλες τις εταιρείες που πλήττονται, ενώ αποτελεί  υποχρέωση 
του εργοδότη να υποβάλλει ειδική δήλωση στο Εργάνη, πριν την έναρξη της εργασίας. 
 

• Η παρεχόμενη εργασία είναι αναλογικά καταβαλλόμενη από τον εργοδότη. Ο χρόνος αυτός 
παρατείνει για ισόχρονο την αναστολή των συμβάσεων εργασίας μέχρι συμπληρώσεως των 45 η-
μερών που διαρκεί η αναστολή αυτών. 

 
• Ο εργοδότης υποχρεούται να δηλώσει τους εργαζόμενους που τελούν σε αναστολή συμβά-

σεων εργασίας τους στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ και να το γνωστοποιήσει και στους ίδιους. Σε περίπτωση που 
ο εργοδότης δεν προβεί στις ανωτέρω ενέργειες, τότε ο ίδιος αλλά και ο εργαζόμενος, θα αποκλεί-
ονται από την υπαγωγή του στα ευνοϊκά μέτρα αναστολής οφειλών δόσεων και καταβολών προς 
το Δημόσιο (Άρθρο 11Γ, ΠΝΠ/20.03). Βάσει νέας απόφασης του ΕΦΚΑ, η ημερομηνία έναρξης α-
ναστολής των συμβάσεων εργασίας είναι αυτή που δηλώνεται στην οικεία Α.Π.Δ. και όχι αυτή της 
ημερομηνίας υποβολής της δήλωσης στο Εργάνη. 
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Τραπεζικό Σύστημα 
 

• Ήδη οι τράπεζες αναστέλλουν, έως τον Σεπτέμβριο, τις πληρωμές χρεολυσίων για τις συνε-
πείς επιχειρήσεις. Η διευκόλυνση αφορά νομικά πρόσωπα που ανήκουν στους κλάδους οι οποίοι 
πλήττονται άμεσα από την παρούσα κρίση (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.  

 
• Παρόμοια αντιμετώπιση θα έχουν και όσοι δικαιούνται την κρατική ενίσχυση των 800 ευρώ. 

Και σε αυτούς - κατόπιν επικοινωνίας με το δανειολήπτη – οι τράπεζες θα προχωρήσουν στην α-
ναστολή καταβολής των δόσεων για τρεις μήνες. 
 

• Υπογράφηκε επίσης, επιδότηση επιτοκίου ενήμερων επιχειρηματικών δανείων για τους 
μήνες Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο, ενώ προβλέπεται η δυνατότητα παράτασης του χρονικού διαστή-
ματος για επιπλέον δύο μήνες, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο. Οι υποβολές αιτήσεων ολοκλη-
ρώνονται έως 30.06.2020. Η εφαρμογή λειτουργεί ήδη από 28.04 μέσω της πλατφόρμας 
ependisis.gr 

 
• Στο άρθρο 2 της από 30.03.2020 ΠΝΠ αναφέρεται η λήψη μέτρων αναστολής στις προθε-

σμίες εμφάνισης των επιταγών κατά 75 ημέρες από την ημερομηνία λήξης τους. Το παρόν ισχύει 
για αξιόγραφα που έληξαν μέχρι και την 31.05, ενώ περιλαμβάνει και κομιστές αξιογράφων εκτός 
προβλεπόμενων ΚΑΔ, υπό προϋποθέσεις. Βάσει του άρθρου 38 του Ν.4690/2020 προβλέπεται πα-
ράταση του χρόνου αναστολής των προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων που 
οφείλονται από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στον τουριστικό κλάδο κατά 
επιπλέον 60 ημέρες. 

 
• Μέσα από το αντίστοιχο e-banking κάθε συμβαλλόμενης Τράπεζας, έχει δηωθεί το πλήθος 

των επιταγών των οποίων αναστέλλεται η πληρωμή τους. Με αμοιβαία συμφωνία οι επιταγές δύ-
ναται να πληρώνονται κανονικά, ακόμα και εάν έχει ανασταλεί αρχικώς η πληρωμή τους. 

 
 
Διατάξεις αναφορικά με το ΦΠΑ 
 

• Με απόφαση που δημοσιεύθηκε σήμερα 20.03.2020, μειώθηκε στο 6% ο ΦΠΑ σε προϊόντα 
που είναι απαραίτητα για την προστασία 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 πα-
ραγωγή 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. 
 
 Παράλληλα, σύμφωνα με το άρθρο 11 του νέου νόμου και για το χρονικό διάστημα από την 
1η Ιουνίου 2020 έως την 31η Οκτωβρίου 2020 ορίζεται νέος συντελεστής Φ.Π.Α.: 
 

• Στο 13% από 24% που ισχύει, για τα μη αλκοολούχα ποτά, χωρίς προσθήκη αλκοόλης σε 
οποιαδήποτε αναλογία (ΔΕ ΕΧ 2202) και για τα εισιτήρια κινηματογράφων και 

• Στο 13% από 24% που ισχύει για τις υπηρεσίες μεταφοράς προσώπων και των αποσκευών 
τους (άρθρο 3). 

• Επίσης, απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α. οι εργασίες παρασκευής αντισηπτικών ειδών από 
τις βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις για λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας, έως 
την 31.12.2020. 

 
 
Σε Ευρωπαικό Επίπεδο 
 
 Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αναλαμβάνονται συντονισμένες πρωτοβουλίες, συμπληρωματικές 
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. 

 
• Σύμφωνα με την απόφαση του Eurogroup, αυτό το ποσό μπορεί να χρηματοδοτήσει διάφο-

ρες δράσεις, όπως είναι η ρευστότητα των επιχειρήσεων, η στήριξη της απασχόλησης και των ει-
σοδημάτων των εργαζομένων. 

 
• 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. 
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Συμπέρασμα 

 Όπως γίνεται αντιληπτό, όσο δύσκολος φαίνεται να είναι ο περιορισμός του ιού που προ-
καλεί τη νόσο Covid-19 για τους ειδικούς και τους επιστήμονες της Ιατρικής, τόσο θα δυσκολέψει  
και τις Αρχές όλων των Κρατών ανά τον κόσμο, στην αντιμετώπιση, μελέτη και ανάλυση των οικο-
νομικών επιπτώσεων που αναπόφευκτα θα δημιουργηθούν από αυτόν. 
  
 Ο νέος πανδημικός κορονοϊός SARS-CoV-2, προς το παρόν, δεν μπορεί να εμποδιστεί να 
μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, ωστόσο μελέτες δείχνουν ότι η χαρτογράφηση από τους 
ειδικούς έχει ήδη γίνει και η ανακάλυψη του εμβολίου είναι πολύ κοντά. Στόχος για τώρα είναι η 
μετάδοση να επιβραδυνθεί και να «απλωθεί» στον χρόνο.  Αυτό ακριβώς οι επιδημιολόγοι ονο-
μάζουν «εξομάλυνση» ή «ισοπέδωση» της επιδημικής καμπύλης, κάτι που έχει κρίσιμη σημασία 
για το πόσο αποτελεσματικά θα ανταποκριθεί το σύστημα υγείας μίας χώρας.  
 
 Θεωρητικά, αυτός πρέπει να είναι και ο τρόπος αντιμετώπισης των Οικονομικών επιπτώ-
σεων που θα δημιουργηθούν από το αρνητικό κλίμα το οποίο διέπει αυτήν την στιγμή την παγκό-
σμια αγορά. Η «θωράκιση» των επιχειρήσεων μέχρι το σημείο που αυτές θα είναι λειτουργικές και 
όσο το δυνατόν προσαρμοσμένες στις σημερινές συνθήκες της αγοράς, είναι ο στόχος. Οι «σπα-
σμωδικές» και πολλές φορές «παρορμητικές» αντιδράσεις, σίγουρα πρέπει να αποφευχθούν, α-
φού τις περισσότερες των περιπτώσεων φέρνουν τα ακριβώς αντίθετα αποτελέσματα από τα ανα-
μενόμενα.  

 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 (Επιλέξιμοι ΚΑΔ επιχειρήσεων) 
 

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 προβιών και 
δερμάτων 

01.63.10.12 Υπηρεσίες εκκοκκισμού βαμβακιού (εκ των υστέρων πώληση για ίδιο λογαριασμό) 
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, κιμωλίας και σχι-
στόλιθου 

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 δραστηριότητες 
10.11 Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος 
10.12 Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος πουλερικών 
10.13 Παραγωγή προϊόντων κρέατος και κρέατος πουλερικών 
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 
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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 ζαχαροπλαστι-
κής 

10.73 Παραγωγή μακαρονιών, λαζανιών, κουσκούς και παρόμοιων αλευρωδών προϊόντων 
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 αγροκτήματα 
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 εμφιαλωμένων 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 
13.94 Κατασκευή χοντρών και λεπτών σχοινιών, σπάγγων και διχτυών 

13.95 Κατασκευή μη υφασμένων ειδών και προϊόντων από μη υφασμένα είδη, εκτός από τα εν-
δύματα 

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 καλτσοποιίας απλής πλέξης και πλέξης κροσέ 
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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 σελοποι-
ίας 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 καλαθο-
ποιίας 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 τουαλέτας 
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 
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 μορφές 
20.20 Παραγωγή παρασιτοκτόνων και άλλων αγροχημικών προϊόντων 

20.30 Παραγωγή χρωμάτων, βερνικιών και παρόμοιων επιχρισμάτων, μελανιών τυπογραφίας 
και μαστιχών 

20.41 Παραγωγή σαπουνιών και απορρυπαντικών, προϊόντων καθαρισμού και στίλβωσης 
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 
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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 γυαλιού για τε-
χνικές 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 ειδών 
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 
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 συ-
ναφών 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 
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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 κεντρική 
θέρμανση 

25.50 Σφυρηλάτηση, κοίλανση, ανισόπαχη τύπωση και μορφοποίηση μετάλλων με έλαση· κο-
νιομεταλλουργία 

25.61 Κατεργασία και επικάλυψη μετάλλων 
25.62 Μεταλλοτεχνία 
25.71 Κατασκευή μαχαιροπίρουνων 
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 θεραπευτικής 
χρήσης 

26.70 Κατασκευή οπτικών οργάνων και φωτογραφικού εξοπλισμού 
26.80 Κατασκευή μαγνητικών και οπτικών μέσων 
27.11 Κατασκευή ηλεκτροκινητήρων, ηλεκτρογεννητριών και ηλεκτρικών μετασχηματιστών 
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 
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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, οχημά-
των και δικύκλων 

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

28.15 Κατασκευή τριβέων, οδοντωτών μηχανισμών μετάδοσης κίνησης, στοιχείων οδοντωτών 
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 υπολογιστών και πε-
ριφερειακού εξοπλισμού) 

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, ενδυμά-
των 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 ρυμουλκούμενων και η-
μιρυμουλ- κούμενων 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 
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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 
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 
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42.99 Κατασκευή άλλων έργων πολιτικού μηχανικού π.δ.κ.α. 
43.11 Κατεδαφίσεις 
43.12 Προετοιμασία εργοτάξιου 
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 
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 εξειδικευμένα κα-
ταστήματα 

45.40 Πώληση, συντήρηση και επισκευή μοτοσικλετών και των μερών και εξαρτημάτων τους 

46.11 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση γεωργικών πρώτων υλών, ζώ-
ντων ζώων, κλωστοϋφαντουργικών πρώτων υλών και ημιτελών προϊόντων 

46.12 

Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση καυσίμων, μεταλλευμάτων, με-
τάλλων και βιομηχανικών χημικών προϊόντων, εκτός από Εμπορικοί αντιπρόσωποι που 
μεσολαβούν στην πώληση στερεών, υγρών και αέριων καυσίμων και συναφών προϊόντων 
(46.12.11) 

46.13 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ξυλείας και οικοδομικών υλικών 

46.14 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση μηχανημάτων, βιομηχανικού ε-
ξοπλισμού, 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 προϊό-
ντων, 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 φαρμακευτι-
κών προϊόντων (46.18.11.03), Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ερ-
γαστηριακών ειδών, ιατροφαρμακευτικών ειδών υγιεινής ή φαρμακευτικών ειδών 
(46.18.11.04), Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ιατρικών αναλώσι-
μων υλικών (46.18.11.05), Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση σα-
πουνιών και απορρυπαντικών, προϊόντων καθαρισμού και στιλβωτικών (46.18.11.07), Ε-
μπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση φαρμακευτικών σκευασμάτων 
(46.18.11.08) 

46.18.11.01 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ακτινολογικών και ηλεκτρονικών 
μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού ιατρικής και θεραπευτικής χρήσης 
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46.18.11.02 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση αρωμάτων και παρασκευασμά-
των καλλωπισμού 

46.18.11.06 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ιατρικών και οδοντιατρικών ορ-
γάνων, 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, 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 
46.46.12 Χονδρικό εμπόριο χειρουργικών, ιατρικών και ορθοπεδικών οργάνων και συσκευών 
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 
46.61 Χονδρικό εμπόριο γεωργικών μηχανημάτων, εξοπλισμού και προμηθειών 
46.62 Χονδρικό εμπόριο εργαλειομηχανών 

46.63 Χονδρικό εμπόριο εξορυκτικών μηχανημάτων, καθώς και μηχανημάτων για κατασκευα-
στικά 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 
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 προμηθειών για ε-
γκαταστάσεις θέρμανσης 

46.75 Χονδρικό εμπόριο χημικών προϊόντων 



Οδηγός Έκτακτων Μέτρων 07.06.2020 - Επικαιροποίηση με Ν.4690/2020                                                            

PKF HELLAS ׀ Λ. Κηφισίας 124 ׀ Τ.Κ. 11526 ׀ Αθήνα ׀ Τηλ. 210 7480600 24 ׀ 

 
 

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 Εκμετάλλευση κατα-
στήματος ψιλικών ειδών γενικά (47.19.10.01), Εκμετάλλευση περίπτερου (47.19.10.02 ) 

47.23 Λιανικό εμπόριο ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.24 Λιανικό εμπόριο ψωμιού, αρτοσκευασμάτων και λοιπών ειδών αρτοποιίας και ζαχαρο-
πλαστικής 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 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 

47.76 Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών, σπόρων, λιπασμάτων, ζώων συντροφιάς και σχετι-
κών ζωοτροφών σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.77 Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.78 
Άλλο λιανικό εμπόριο καινούργιων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από Λια-
νικό εμπόριο καύσιμου πετρελαίου οικιακής χρήσης, υγραέριου, άνθρακα και ξυλείας 
(47.78.85) 

47.79 Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε καταστήματα 
47.81 Λιανικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού, σε υπαίθριους πάγκους και αγορές 

47.82 Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων και υποδημάτων, σε υ-
παίθριους 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 διαδίκτυου 
47.91.72 Λιανικό εμπόριο υποδημάτων, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου 
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47.91.73 Λιανικό εμπόριο δερμάτινων ειδών και ειδών ταξιδιού, με αλληλογραφία ή μέσω διαδί-
κτυου 

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 Υπηρεσίες κατ οί-
κον 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 ρυμουλκούμενα οχή-
ματα 

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 στρατιω-
τικές 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 προ-
γραμμάτων 
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59.12 Δραστηριότητες συνοδευτικές της παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τη-
λεοπτικών προγραμμάτων 

59.13 Δραστηριότητες διανομής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμ-
μάτων 

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 υπολογιστές 
62.03 Υπηρεσίες διαχείρισης ηλεκτρονικών συστημάτων 

62.09 Άλλες δραστηριότητες της τεχνολογίας της πληροφορίας και δραστηριότητες υπηρεσιών 
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 πδκα 
64.20 Δραστηριότητες εταιρειών χαρτοφυλακίου (holding) 

64.30 Δραστηριότητες σχετικές με καταπιστεύματα (trusts), κεφάλαια (funds) και παρεμφερή 
χρηματοπιστωτικά μέσα 

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

66.19 Άλλες δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, με εξαίρεση 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 ταμεία 
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 φορολογι-
κών συμβουλών 

70.10 Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων 
70.21 Δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας 

70.22 Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρι-
σης 

71.11 Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων 
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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 
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 (συμπεριλαμβανομέ-
νων 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 
πδκα 

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 βοηθητικές υπηρε-
σίες σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους (καθαρισμού, φύλαξης, υποδοχής κλπ) 

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

82.19 Αναπαραγωγή φωτοτυπιών, προετοιμασία εγγράφων και άλλες ειδικευμένες δραστηριό-
τητες γραμματειακής υποστήριξης 

82.20 Δραστηριότητες τηλεφωνικών κέντρων 
82.30 Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων 

82.91 Δραστηριότητες γραφείων είσπραξης και γραφείων οικονομικών και εμπορικών πληρο-
φοριών 

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, εκπαίδευσης, πολιτι-
στικών και άλλων κοινωνικών υπηρεσιών, εκτός από την κοινωνική ασφάλιση 

84.13 Ρύθμιση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και συμβολή στην αποτελεσματικότερη 
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 υστέρηση, ψυ-
χικές διαταραχές και χρήση ουσιών 

87.30 Δραστηριότητες φροντίδας με παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με ανα-
πηρία 

87.90 Άλλες δραστηριότητες φροντίδας με παροχή καταλύματος 

88.10 Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους 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 
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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 επισκεπτών 
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) 

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 προϊόντων 
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 οι-
κιακού 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» (shops-in a-
shop), που βρίσκονται σε εκπτωτικά καταστήματα (outlet), εμπορικά κέντρα ή εκπτωτικά 
χωριά, εξαιρουμένων των σούπερ μάρκετ και των φαρμακείων, υπό την προϋπόθεση ότι 
διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο για τους καταναλωτές. 

  

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

  κονιομεταλλουργία 
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Καταστήματα λιανικού εμπορίου που λειτουργούν με συμφωνίες συνεργασίας όλων των 
καταστημάτων λιανικού εμπορίου τύπου «κατάστημα εντός καταστήματος» (shops-in a-
shop), που βρίσκονται σε εκπτωτικά καταστήματα (outlet), εμπορικά κέντρα ή εκπτωτικά 
χωριά, εξαιρουμένων των σούπερ μάρκετ και των φαρμακείων, υπό την προϋπόθεση ότι 
διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο για τους καταναλωτές. 

  

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. 

  
Καταστήματα και επιχειρήσεις κάθε είδους που λειτουργούν εντός ξενοδοχειακών μονά-
δων και ξενοδοχειακών συγκροτημάτων, όπως και εντός των αερολιμένων της επικρά-
τειας. 

  
Καταστήματα λιανικής πώλησης τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης 
της ανανέωσης προπληρωμένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και της επισκευής και α-
ντικατάστασης τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού χρηστών. 
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