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ΘΕΜΑ: «Καθοριςμόσ των λεπτομερειών εφαρμογήσ του άρθρου 2 τησ από 11-03-2020 
Πράξησ Νομοθετικοφ Περιεχομζνου «Κατεπείγοντα μζτρα αντιμετώπιςησ των αρνητικών 
ςυνεπειών τησ εμφάνιςησ του κορωνοϊοφ COVID-19 και τησ ανάγκησ περιοριςμοφ τησ 
διάδοςήσ του»  (Α΄55), όπωσ τροποποιήθηκε και ιςχφει, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 
του ν.4682/2020 (Α΄76)»  

ΑΠΟΦΑΗ 

Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

Ζχοντασ υπόψθ: 

1. Σισ διατάξεισ του άρκρου 2 τθσ από 11-3-2020 Πράξθσ Νομοκετικοφ Περιεχομζνου 

«Κατεπείγοντα μζτρα αντιμετϊπιςθσ των αρνθτικϊν ςυνεπειϊν τθσ εμφάνιςθσ του 

κορωνοϊοφ COVID-19 και τθσ ανάγκθσ περιοριςμοφ τθσ διάδοςισ του» (Αϋ 55), όπωσ 

τροποποιικθκε και ιςχφει, θ οποία κυρϊκθκε με το άρκρο 2 του ν. 4682/2020 (Αϋ 

76). 

 
 
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
 

1. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
     ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΦΤΠOΤΡΓΟΤ 
 

2. ΑΑΔΕ 
 

 
 

 

 

 

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 

 

Α.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ 
ΔΙΟΙΚΗΗ  
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΙΠΡΑΞΕΩΝ 
ΣΜΗΜΑΣΑ  Α΄ 
Σηλζφωνο:  2103636059, 2103375433 
 
Β.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ  
1) ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ 
    ΣΜΗΜΑ Β΄, Δ΄ 
  Σηλζφωνο: 2104802203 
2)ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ          

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
ΣΜΗΜΑ Γ΄ 

3) ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
    ΣΜΗΜΑ Β΄ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: 

 Αριθ. ΦΕΚ: 617 Β΄/17/02/2021 

Αθήνα,  15   Φεβρουαρίου  2021 

 

Α.1029 

 

 

 

 

 

Σαχ. Δ/νςθ : Καρ. ερβίασ 10 ΠΡΟ Ωσ Πίνακασ Διανομισ 

Σαχ. Κϊδικασ : 101 84 Ακινα 
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2. Σισ διατάξεισ του άρκρου 38 του ν. 4753/2020 «Λιψθ ςυμπλθρωματικϊν μζτρων 

για τθν εφαρμογι του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2019/1150 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου 

και του υμβουλίου τθσ 20θσ Ιουνίου 2019 για τθν προϊκθςθ τθσ δίκαιθσ 

μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ για τουσ επιχειρθματικοφσ χριςτεσ επιγραμμικϊν 

υπθρεςιϊν διαμεςολάβθςθσ (L 186), ρυκμίςεισ για τθ Διυπθρεςιακι Μονάδα 

Ελζγχου Αγοράσ, τθν Επιτροπι Ανταγωνιςμοφ, τθ λειτουργία τθσ αγοράσ και λοιπζσ 

διατάξεισ» (Αϋ227).  

3. Σισ διατάξεισ του ν. 4174/2013 «Φορολογικζσ διαδικαςίεσ και άλλεσ διατάξεισ» (Αϋ 

170 - Κ.Φ.Δ.), όπωσ ιςχφουν. 

4. Σισ διατάξεισ του ν.δ. 356/1974 «Περί κϊδικοσ Ειςπράξεωσ Δθμοςίων εςόδων» (Αϋ 

90 - Κ.Ε.Δ.Ε.), όπωσ ιςχφουν. 

5. Σο π.δ. 142/2017 «Οργανιςμόσ Τπουργείου Οικονομικϊν» (Αϋ 181). 

6. Σισ διατάξεισ του π.δ. 16/1989 «Κανονιςμόσ λειτουργίασ Δθμοςίων Οικονομικϊν 

Τπθρεςιϊν (Δ.Ο.Τ.) και των Σοπικϊν Γραφείων και κακικοντα υπαλλιλων αυτϊν» 

(Αϋ 6). 

7. Σθν υπό ςτοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 απόφαςθ του Διοικθτι τθσ 

Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων «Οργανιςμόσ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ 

Δθμοςίων Εςόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Βϋ 4738), όπωσ ιςχφει. 

8. Σο π.δ. 83/2019 «Διοριςμόσ Αντιπροζδρου τθσ Κυβζρνθςθσ, Τπουργϊν, 

Αναπλθρωτϊν Τπουργϊν και Τφυπουργϊν» (Αϋ 121). 

9. Σθν υπό ςτοιχεία Τ2/9-7-2019 απόφαςθ του Πρωκυπουργοφ «φςταςθ Θζςεων 

Αναπλθρωτι Τπουργοφ και Τφυπουργϊν» (Βϋ 2901). 

10. Σθν υπ’ αρ. 339/18-07-2019 κοινι απόφαςθ του Πρωκυπουργοφ και του Τπουργοφ 

Οικονομικϊν «Ανάκεςθ αρμοδιοτιτων ςτον Τφυπουργό Οικονομικϊν, Απόςτολο 

Βεςυρόπουλο» (Βϋ 3051). 

11. Σισ διατάξεισ του Κεφαλαίου Αϋ «φςταςθ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων» 

του Μζρουσ Πρϊτου του ν. 4389/2016 «Επείγουςεσ διατάξεισ για τθν εφαρμογι τθσ 

ςυμφωνίασ δθμοςιονομικϊν ςτόχων και διαρκρωτικϊν μεταρρυκμίςεων και άλλεσ 

διατάξεισ» (Α’94), όπωσ ιςχφουν, ιδίωσ το άρκρο 41. 

12. Σισ διατάξεισ τθσ υποπαρ. Ε2 τθσ παρ. Ε’ του άρκρου πρϊτου του ν. 4093/2012 

(Αϋ222), όπωσ ιςχφει, περί ςφςταςθσ κζςθσ Γενικοφ Γραμματζα Δθμοςίων Εςόδων, 

ςε ςυνδυαςμό με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 1 του άρκρου 13 και τθσ παρ. 10 του 

άρκρου 41 του ν. 4389/2016, όπωσ ιςχφουν. 

13. Σθν υπ’ αρ. 1/20-1-2016 πράξθ Τπουργικοφ υμβουλίου «Επιλογι και διοριςμόσ 

Γενικοφ Γραμματζα τθσ Γενικισ Γραμματείασ Δθμοςίων Εςόδων του Τπουργείου 

Οικονομικϊν» (Τ.Ο.Δ.Δ. 18), ςε ςυνδυαςμό με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 10 του άρκρου 

41 του ν. 4389/2016, όπωσ ιςχφουν, τθν υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 απόφαςθ του 

υμβουλίου Διοίκθςθσ τθσ Α.Α.Δ.Ε. «Ανανζωςθ κθτείασ του Διοικθτι τθσ 

Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων» (Τ.Ο.Δ.Δ. 689), κακϊσ και τθν υπό ςτοιχεία 

5294 ΕΞ 2020/17-1-2020 απόφαςθ του Τπουργοφ Οικονομικϊν «Ανανζωςθ τθσ 

κθτείασ του Διοικθτι τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων» (Τ.Ο.Δ.Δ. 27). 
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14. Σθν υπό ςτοιχεία Α. 1254/2020 απόφαςθ του Τφυπουργοφ Οικονομικϊν 

«Κακοριςμόσ των λεπτομερειϊν εφαρμογισ του άρκρου 2 τθσ από 11-3-2020 

Πράξθσ Νομοκετικοφ Περιεχομζνου (Αϋ 55), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, θ 

οποία κυρϊκθκε με το άρκρο 2 του ν. 4682/2020 (Αϋ 76) με τθν οποία λαμβάνονται 

κατεπείγοντα μζτρα αντιμετϊπιςθσ των αρνθτικϊν ςυνεπειϊν τθσ εμφάνιςθσ του 

κορωνοϊοφ COVID-19 και τθσ ανάγκθσ περιοριςμοφ τθσ διάδοςισ του» (Βϋ5223). 

15. Σθν υπό ςτοιχεία Α. 1280/2020 απόφαςθ του Τφυπουργοφ Οικονομικϊν 

«Κακοριςμόσ των λεπτομερειϊν εφαρμογισ του άρκρου 2 τθσ από 11-3-2020 

Πράξθσ Νομοκετικοφ Περιεχομζνου “Κατεπείγοντα μζτρα αντιμετϊπιςθσ των 

αρνθτικϊν ςυνεπειϊν τθσ εμφάνιςθσ του κορωνοϊοφ COVID-19 και τθσ ανάγκθσ 

περιοριςμοφ τθσ διάδοςισ του”  (Αϋ55), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, θ οποία 

κυρϊκθκε με το άρκρο 2 του ν.4682/2020 (Αϋ76)» (Βϋ5639). 

16. Σθν υπό ςτοιχεία Α. 1015/2021 απόφαςθ του Τφυπουργοφ Οικονομικϊν 

«Κακοριςμόσ των λεπτομερειϊν εφαρμογισ του άρκρου 2 τθσ από 11-03-2020 

Πράξθσ Νομοκετικοφ Περιεχομζνου “Κατεπείγοντα μζτρα αντιμετϊπιςθσ των 

αρνθτικϊν ςυνεπειϊν τθσ εμφάνιςθσ του κορωνοϊοφ COVID-19 και τθσ ανάγκθσ 

περιοριςμοφ τθσ διάδοςισ του”  (Αϋ55), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, θ οποία 

κυρϊκθκε με το άρκρο 2 του ν.4682/2020 (Αϋ76)» (Βϋ246). 

17. Σθν ανάγκθ κακοριςμοφ ειδικότερων κεμάτων και λεπτομερειϊν για τθν εφαρμογι 

των διατάξεων του άρκρου 2 τθσ από 11-3-2020 Πράξθσ Νομοκετικοφ 

Περιεχομζνου «Κατεπείγοντα μζτρα αντιμετϊπιςθσ των αρνθτικϊν ςυνεπειϊν τθσ 

εμφάνιςθσ του κορωνοϊοφ COVID-19 και τθσ ανάγκθσ περιοριςμοφ τθσ διάδοςισ 

του» (Αϋ 55), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, θ οποία κυρϊκθκε με το άρκρο 2 του 

ν. 4682/2020 (Αϋ 76). 

18. Σθν ειςιγθςθ του Διοικθτι τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων (Α.Α.Δ.Ε.). 

19. Σο γεγονόσ ότι από τισ διατάξεισ τθσ απόφαςθσ αυτισ δεν προκαλείται δαπάνθ ςε 

βάροσ του Κρατικοφ Προχπολογιςμοφ. 

 

ΑΠΟΦΑΙΖΟΤΜΕ 

1. Παρατείνεται θ προκεςμία καταβολισ τθσ δόςθσ Φεβρουαρίου 2021 ρυκμίςεων και 

διευκολφνςεων τμθματικισ καταβολισ βεβαιωμζνων οφειλϊν ςτισ Δ.Ο.Τ./Ελεγκτικά 

Κζντρα για τισ  επιχειριςεισ που ζχουν ενεργό, κφριο κωδικό δραςτθριότθτασ ςτισ 20-3-

2020 από τουσ αναγραφόμενουσ ςτο ςυνθμμζνο πίνακα, ο οποίοσ και αποτελεί 

αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ, ι ακακάριςτα ζςοδα ενεργοφ κατά τθν 20-3-2020 

ΚΑΔ δευτερεφουςασ δραςτθριότθτασ από τουσ αναγραφόμενουσ ςτο ςυνθμμζνο πίνακα, 

όπωσ αυτά προκφπτουν από τθν αρχικι διλωςθ φόρου ειςοδιματοσ φορολογικοφ ζτουσ 

2018, τα οποία είναι μεγαλφτερα από τα ακακάριςτα ζςοδα που αντιςτοιχοφν ςτον 

κφριο ΚΑΔ ςτισ 20-3-2020. 
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Θ εν λόγω δόςθ Φεβρουαρίου καταβάλλεται τθν τελευταία εργάςιμθ θμζρα του 

επόμενου μινα τθσ τελευταίασ δόςθσ του προγράμματοσ τθσ υφιςτάμενθσ ρφκμιςθσ 

τμθματικισ καταβολισ, όπωσ αυτό ζχει τυχόν διαμορφωκεί, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 

του άρκρου 290 ν. 4738/2020 (Α’ 207) και των υπό ςτοιχεία Α. 1254/2020 (Βϋ5223), Α. 

1280 (Βϋ5639) και Α. 1015/2021 (Βϋ246) Αποφάςεων του Τφυπουργοφ Οικονομικϊν. 

2. Από τθν εφαρμογι τθσ παροφςασ απόφαςθσ εξαιροφνται: α) οι φορείσ τθσ Γενικισ 

Κυβζρνθςθσ, όπωσ ορίηονται ςτθν παρ. 1 του άρκρου 14 ν. 4270/2014, β) τα εκτόσ αυτισ 

νομικά πρόςωπα δθμοςίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), γ) τα Νομικά Πρόςωπα Ιδιωτικοφ Δικαίου 

(Ν.Π.Ι.Δ.) που ανικουν ςτο κράτοσ, ι ςε Ν.Π.Δ.Δ. ι Ο.Σ.Α. –κατά τθν ζννοια τθσ επίτευξθσ 

κρατικοφ ι δθμοςίου ι αυτοδιοικθτικοφ ςκοποφ, εποπτείασ, διοριςμοφ και ελζγχου τθσ 

πλειοψθφίασ τθσ Διοίκθςισ τουσ- ι επιχορθγοφνται τακτικά, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ 

διατάξεισ, από κρατικοφσ πόρουσ κατά πενιντα τοισ εκατό (50%) τουλάχιςτον του 

ετιςιου προχπολογιςμοφ τουσ, δ) οι εκτόσ αυτισ δθμόςιεσ επιχειριςεισ και οργανιςμοί 

του Κεφαλαίου Αϋ του ν. 3429/2005 (Αϋ 314), ανεξαρτιτωσ εάν ζχουν εξαιρεκεί από τθν 

εφαρμογι του και ε) οι επιχειριςεισ που υπάγονται ςτο Κεφάλαιο Βϋ του αμζςωσ 

παραπάνω νόμου. 

3. Θ παροφςα απόφαςθ να δθμοςιευκεί ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ. 

 
Ο  ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

                                              ΑΠΟΣΟΛΟ ΒΕΤΡΟΠΟΤΛΟ 
 
 
ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ: 

Α. ΠΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
1. Αποδζκτεσ πίνακα Γ & Δ 
2. Δ/νςθ τρατθγικισ Σεχνολογιϊν Πλθροφορικισ  (με τθν παράκλθςθ να αναρτθκεί 

ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Α.Α.Δ.Ε.) 
3. Γενικι Δ/νςθ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ 
4. Θλεκτρονικι Βιβλιοκικθ ΑΑΔΕ 
 
Β. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 
1. Γραφείο  Τπουργοφ Οικονομικϊν 
2. Γραφείο Τφυπουργοφ Οικονομικϊν 
3.Αποδζκτεσ πίνακα Α, Β, Ε, Σ, Η, Θ, Θ, Ι, ΙΒ, ΙΔ, ΙΕ, ΙΣ. 
4. Αυτοτελζσ Γραφείο Σφπου και Δθμοςίων χζςεων 
5. Γραφείο Γενικισ Γραμματείασ Φορολογικισ Πολιτικισ και Δθμόςιασ Περιουςίασ 
 
Γ. ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 
1. Γραφείο  Διοικθτι Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων  
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2. Γραφεία κ.κ. Γεν. Διευκυντϊν 
3.  Δ/νςθ Ειςπράξεων- Σμιματα Α, Β, Γ, Δ, Ε, Γραμματεία 
4.  Αυτοτελζσ Σμιμα υντονιςμοφ Μεταρρυκμιςτικϊν Δράςεων και Επικοινωνίασ 
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ΠΙΝΑΚΑ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ  

Σε πεξίπησζε ηεηξαςήθηνπ ΚΑΔ ζπκπεξηιακβάλνληαη φιεο νη ππνθαηεγνξίεο πεληαςήθησλ, 

εμαςήθησλ θαη νθηαςήθησλ. Σε πεξίπησζε πεληαςήθηνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη φιεο νη 

θαηεγνξίεο εμαςήθησλ θαη νθηαςήθησλ. Σε πεξίπησζε εμαςήθηνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη φιεο νη 

θαηεγνξίεο νθηαςήθησλ.  

01.49.19.02 Εθηξνθή γνπλνθφξσλ δψσλ (αιεπνχο, κηλθ, κπνθάζηνξα, ηζηληζηιά θαη άιισλ) 

01.49.3 Παξαγσγή αθαηέξγαζησλ γνπλνδεξκάησλ θαη δηάθνξσλ αθαηέξγαζησλ πξνβηψλ θαη 

δεξκάησλ 

14.20 Καηαζθεπή γνχληλσλ εηδψλ 

15.11 Καηεξγαζία θαη δέςε δέξκαηνο θαηεξγαζία θαη βαθή γνπλαξηθψλ 

33.16 Επηζθεπή θαη ζπληήξεζε αεξνζθαθψλ θαη δηαζηεκφπινησλ 

46.42.11.27 Φνλδξηθφ εκπφξην δεςαζκέλσλ ε θαηεξγαζκέλσλ γνπλνδεξκάησλ 

46.42.11.40 Φνλδξηθφ εκπφξην εκηεηνίκσλ γνπλαξηθψλ  

46.42.11.29 Φνλδξηθφ εκπφξην εηδψλ έλδπζεο, εμαξηεκάησλ ξνπρηζκνχ θαη άιισλ εηδψλ απφ 

γνπλφδεξκα (εθηφο απφ θαιχκκαηα θεθαιηνχ) 

46.42.11.58 Φνλδξηθφ εκπφξην απνθνκκάησλ γνπλαξηθψλ  

46.90.10.06 Φνλδξηθφ εκπφξην δηάθνξσλ ηνπξηζηηθψλ θαη ινηπψλ παξφκνησλ εηδψλ ιατθήο ηέρλεο 

47.19 Άιιν ιηαληθφ εκπφξην ζε κε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα, εθηφο απφ Εθκεηάιιεπζε 

θαηαζηήκαηνο ςηιηθψλ εηδψλ γεληθά (47.19.10.01) θαη Εθκεηάιιεπζε πεξίπηεξνπ 

(47.19.10.02) 

47.41 Ληαληθφ εκπφξην ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, πεξηθεξεηαθψλ κνλάδσλ ππνινγηζηψλ θαη 

ινγηζκηθνχ ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα 

47.42 Ληαληθφ εκπφξην ηειεπηθνηλσληαθνχ εμνπιηζκνχ ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα  

47.43 Ληαληθφ εκπφξην εμνπιηζκνχ ήρνπ θαη εηθφλαο ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα  

47.51 Ληαληθφ εκπφξην θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα  

47.52 Ληαληθφ εκπφξην ζηδεξηθψλ, ρξσκάησλ θαη ηδακηψλ ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα  

47.53 Ληαληθφ εκπφξην ραιηψλ, θηιηκηψλ θαη επελδχζεσλ δαπέδνπ θαη ηνίρνπ ζε εμεηδηθεπκέλα 

θαηαζηήκαηα  

47.54 Ληαληθφ εκπφξην ειεθηξηθψλ νηθηαθψλ ζπζθεπψλ ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα  

47.59 Ληαληθφ εκπφξην επίπισλ, θσηηζηηθψλ θαη άιισλ εηδψλ νηθηαθήο ρξήζεο ζε εμεηδηθεπκέλα 

θαηαζηήκαηα 

47.61 Ληαληθφ εκπφξην βηβιίσλ ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα  

47.62.63 Ληαληθφ εκπφξην ραξηηθψλ εηδψλ  

47.63 Ληαληθφ εκπφξην εγγξαθψλ κνπζηθήο θαη εηθφλαο ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα  

47.64 Ληαληθφ εκπφξην αζιεηηθνχ εμνπιηζκνχ ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα  

47.65 Ληαληθφ εκπφξην παηρληδηψλ θάζε είδνπο ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα  

47.71 Ληαληθφ εκπφξην ελδπκάησλ ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα  

47.72 Ληαληθφ εκπφξην ππνδεκάησλ θαη δεξκάηηλσλ εηδψλ ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα  

47.75 Ληαληθφ εκπφξην θαιιπληηθψλ θαη εηδψλ θαιισπηζκνχ ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα, 

εθηφο απφ Ληαληθφ εκπφξην ραξηηνχ πγείαο, ραξηνκάληηισλ, καληηιηψλ θαη πεηζεηψλ 

θαζαξηζκνχ πξνζψπνπ, ηξαπεδνκάληηισλ θαη πεηζεηψλ θαγεηνχ, απφ ραξηί (47.75.76.19)  

47.76 Ληαληθφ εκπφξην ινπινπδηψλ, θπηψλ, ζπφξσλ, ιηπαζκάησλ, δψσλ ζπληξνθηάο θαη 

ζρεηηθψλ δσνηξνθψλ ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα, εθηφο απφ Ληαληθφ εκπφξην 

απνμεξακέλσλ νζπξησδψλ ιαραληθψλ, απνθινησκέλσλ, γηα ζπνξά (47.76.77.02), Ληαληθφ 

εκπφξην γεσξγηθψλ ζπφξσλ ζε κηθξνζπζθεπαζίεο (47.76.77.04), Ληαληθφ εκπφξην 

δελδξπιιίσλ θαη θπηψλ (εθηφο θαιισπηζηηθψλ θπηψλ) (47.76.77.05),  Ληαληθφ εκπφξην 

ειαηνχρσλ ζπφξσλ π.δ.θ.α. (47.76.77.06), Ληαληθφ εκπφξην δψλησλ θπηψλ, θνλδχισλ, 

βνιβψλ θαη ξηδψλ, κνζρεπκάησλ θαη παξαθπάδσλ, κπθειηψλ καληηαξηψλ (47.76.77.07), 

Ληαληθφ εκπφξην θαιακπνθηνχ γηα ζπνξά (47.76.77.08), Ληαληθφ εκπφξην θεξακηθψλ 

εηδψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε γεσξγία θαη γηα ηε κεηαθνξά ή ηε ζπζθεπαζία αγαζψλ 

(47.76.77.09), Ληαληθφ εκπφξην ζπφξσλ αλζέσλ θαη θαξπψλ (47.76.77.13), Ληαληθφ 
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εκπφξην ζπφξσλ δαραξφηεπηισλ θαη ζπφξσλ θηελνηξνθηθψλ θπηψλ (47.76.77.14), 

Ληαληθφ εκπφξην ζπφξσλ ειίαλζνπ, ζνπζακηνχ, θάξδακνπ, θξάκβεο, ειαηνθξάκβεο θαη 

ζηλαπηνχ, γηα ζπνξά (47.76.77.15), Ληαληθφ εκπφξην ζπφξσλ ιαραληθψλ (47.76.77.16), 

Ληαληθφ εκπφξην ζπφξσλ παηάηαο (47.76.77.17), Ληαληθφ εκπφξην θξέζθσλ θπηψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο ζηελ αξσκαηνπνηία, ηε θαξκαθεπηηθή ή ηελ παξαγσγή 

εληνκνθηφλσλ, κπθεηνθηφλσλ ή γηα παξφκνηνπο ζθνπνχο (47.76.77.18), Ληαληθφ εκπφξην 

θπζηθψλ ρξηζηνπγελληάηηθσλ δέληξσλ (47.76.77.19), Ληαληθφ εκπφξην θπηηθψλ πιψλ 

π.δ.θ.α. γηα ζπαξηνπιεθηηθή, παξαγέκηζκα, βάηεο, βαθή ή δέςε, θπηηθψλ πξντφλησλ 

π.δ.θ.α. (47.76.77.20), Ληαληθφ εκπφξην ιηπαζκάησλ θαη αγξνρεκηθψλ πξντφλησλ 

(47.76.78), Ληαληθφ εκπφξην δψσλ ζπληξνθηάο θαη ηξνθψλ γηα δψα ζπληξνθηάο 

(47.76.79), θαζψο θαη ηηο ππεξεζίεο ειεθηξνληθνχ ή ηειεθσληθνχ εκπνξίνπ κε παξάδνζε 

θαη΄ νίθνλ (e-shop θηι.)                                                                                                                                                                                                                                                                                    

47.77 Ληαληθφ εκπφξην ξνινγηψλ θαη θνζκεκάησλ ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα  

47.78 Άιιν ιηαληθφ εκπφξην θαηλνχξγησλ εηδψλ ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα, εθηφο απφ 

Ληαληθφ εκπφξην πιηθψλ θαζαξηζκνχ (47.78.84), Ληαληθφ εκπφξην θαχζηκνπ πεηξειαίνπ 

νηθηαθήο ρξήζεο, πγξαέξηνπ, άλζξαθα θαη μπιείαο (47.78.85), Ληαληθφ εκπφξην πεξνπθψλ 

θαη πνζηίο (47.78.86.24), Ληαληθφ εκπφξην αθαηέξγαζησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ π.δ.θ.α. 

(47.78.87), Ληαληθφ εκπφξην κεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ π.δ.θ.α. (47.78.88)  

47.79 Ληαληθφ εκπφξην κεηαρεηξηζκέλσλ εηδψλ ζε θαηαζηήκαηα  

47.82 Ληαληθφ εκπφξην θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ, ελδπκάησλ θαη ππνδεκάησλ, ζε 

ππαίζξηνπο πάγθνπο θαη αγνξέο  

47.89 Ληαληθφ εκπφξην άιισλ εηδψλ ζε ππαίζξηνπο πάγθνπο θαη αγνξέο  

47.99 Άιιν ιηαληθφ εκπφξην εθηφο θαηαζηεκάησλ, ππαίζξησλ πάγθσλ ή αγνξψλ, κε εμαίξεζε ην 

Άιιν ιηαληθφ εκπφξην πεηξειαίνπ νηθηαθήο ρξήζεο, πγξαέξηνπ, άλζξαθα θαη μπιείαο 

εθηφο θαηαζηεκάησλ, ππαίζξησλ πάγθσλ ή αγνξψλ (47.99.85), θαζψο θαη ηνπ ιηαληθνχ 

εκπνξίνπ άιισλ ηππνπνηεκέλσλ ηξνθίκσλ π.δ.θ.α. κέζσ απηφκαησλ πσιεηψλ 

(47.99.24.01), ηνπ ιηαληθνχ εκπνξίνπ ηππνπνηεκέλσλ πξντφλησλ αξηνπνηίαο κέζσ 

απηφκαησλ πσιεηψλ (47.99.16.01), ηνπ ιηαληθνχ εκπνξίνπ ξνθεκάησλ κέζσ απηφκαησλ 

πσιεηψλ (47.99.21.01) θαη ηνπ ιηαληθνχ εκπνξίνπ ηππνπνηεκέλσλ εηδψλ 

δαραξνπιαζηηθήο κέζσ απηφκαησλ πσιεηψλ (47.99.17.01)  

49.31 Αζηηθέο θαη πξναζηηαθέο ρεξζαίεο κεηαθνξέο επηβαηψλ                                                                                                                                                                                                               

49.39 Άιιεο ρεξζαίεο κεηαθνξέο επηβαηψλ π.δ.θ.α.                                                                                                                                                                                                                        

50.10 Θαιάζζηεο θαη αθηνπιντθέο κεηαθνξέο επηβαηψλ                                                                                                                                                                                                                      

50.30 Εζσηεξηθέο πισηέο κεηαθνξέο επηβαηψλ                                                                                                                                                                                                                              

51.10 Αεξνπνξηθέο κεηαθνξέο επηβαηψλ                                                                                                                                                                                                                                    

51.21 Αεξνπνξηθέο κεηαθνξέο εκπνξεπκάησλ 

52.21.29.02  Υπεξεζίεο νδεγνχ ιεσθνξείνπ (κε εθκεηαιιεπηή) 

52.21.29.03 Υπεξεζίεο πψιεζεο εηζηηεξίσλ αζηηθψλ ρεξζαίσλ ζπγθνηλσληαθψλ κέζσλ απφ ηξίηνπο, 

ιηαληθά 

52.21.29.04 Υπεξεζίεο πψιεζεο εηζηηεξίσλ αζηηθψλ ρεξζαίσλ ζπγθνηλσληαθψλ κέζσλ απφ ηξίηνπο, 

ρνλδξηθά 

52.21.29.05 Υπεξεζίεο πψιεζεο εηζηηεξίσλ ππεξαζηηθψλ ρεξζαίσλ ζπγθνηλσληαθψλ κέζσλ απφ 

ηξίηνπο 

52.22 Δξαζηεξηφηεηεο ζπλαθείο κε ηηο πισηέο κεηαθνξέο                                                                                                                                                                                                                   

52.23 Δξαζηεξηφηεηεο ζπλαθείο κε ηηο αεξνπνξηθέο κεηαθνξέο 

55.10 Ξελνδνρεία θαη παξφκνηα θαηαιχκαηα                                                                                                                                                                                                                                

55.20 Καηαιχκαηα δηαθνπψλ θαη άιια θαηαιχκαηα ζχληνκεο δηακνλήο                                                                                                                                                                                                         

55.30 

Φψξνη θαηαζθήλσζεο, εγθαηαζηάζεηο γηα νρήκαηα αλαςπρήο θαη ξπκνπιθνχκελα 

νρήκαηα                                                                                                                                                                                  

55.90.13  Υπεξεζίεο θιηλακαμψλ (βαγθφλ-ιη) θαη ππεξεζίεο χπλνπ ζε Aιια κεηαθνξηθά κέζα 

55.90.19  Aιιεο ππεξεζίεο θαηαιχκαηνο π.δ.θ.α. 
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56.10 Δξαζηεξηφηεηεο ππεξεζηψλ εζηηαηνξίσλ θαη θηλεηψλ κνλάδσλ εζηίαζεο  

56.21 Δξαζηεξηφηεηεο ππεξεζηψλ ηξνθνδνζίαο γηα εθδειψζεηο  

56.29 Άιιεο ππεξεζίεο εζηίαζεο, κε εμαίξεζε ηηο Υπεξεζίεο γεπκάησλ πνπ παξέρνληαη απφ 

ζηξαηησηηθέο ηξαπεδαξίεο (56.29.20.01)  

56.30 Δξαζηεξηφηεηεο παξνρήο πνηψλ  

59.13.11.02 Υπεξεζίεο εθκεηάιιεπζεο θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ 

59.14 Δξαζηεξηφηεηεο πξνβνιήο θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ                                                                                                                                                                                                                  

71.20.14 Υπεξεζίεο ηερληθνχ ειέγρνπ νρεκάησλ νδηθψλ κεηαθνξψλ 

74.20 Φσηνγξαθηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

74.30 Δξαζηεξηφηεηεο κεηάθξαζεο θαη δηεξκελείαο 

77.11 Ελνηθίαζε θαη εθκίζζσζε απηνθηλήησλ θαη ειαθξψλ κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ                                                                                                                                                                                            

77.21 Ελνηθίαζε θαη εθκίζζσζε εηδψλ αλαςπρήο θαη αζιεηηθψλ εηδψλ  

77.22 Ελνηθίαζε βηληενθαζεηψλ θαη δίζθσλ  

77.29 Ελνηθίαζε θαη εθκίζζσζε άιισλ εηδψλ πξνζσπηθήο ή νηθηαθήο ρξήζεο  

77.34 Ελνηθίαζε θαη εθκίζζσζε εμνπιηζκνχ πισηψλ κεηαθνξψλ    

77.35 Ελνηθίαζε θαη εθκίζζσζε εμνπιηζκνχ αεξνπνξηθψλ κεηαθνξψλ            

77.39.13 Υπεξεζίεο ελνηθίαζεο θαη ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο κνηνζηθιεηψλ θαη ηξνρφζπηησλ 

77.39.19.03 Υπεξεζίεο ελνηθίαζεο εμνπιηζκνχ εθζέζεσλ 

79.11 Δξαζηεξηφηεηεο ηαμηδησηηθψλ πξαθηνξείσλ                                                                                                                                                                                                                           

79.12 Δξαζηεξηφηεηεο γξαθείσλ νξγαλσκέλσλ ηαμηδηψλ                                                                                                                                                                                                                      

79.90.32 Υπεξεζίεο θξαηήζεσλ γηα ζπλεδξηαθά θέληξα θαη εθζεζηαθνχο ρψξνπο 

79.90.39 Υπεξεζίεο θξαηήζεσλ γηα εηζηηήξηα εθδειψζεσλ, ππεξεζίεο ςπραγσγίαο θαη αλαςπρήο 

θαη Άιιεο ππεξεζίεο θξαηήζεσλ π.δ.θ.α. 

82.30 Οξγάλσζε ζπλεδξίσλ θαη εκπνξηθψλ εθζέζεσλ                                                                                                                                                                                                                         

85.10 Πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε  

85.51 Αζιεηηθή θαη ςπραγσγηθή εθπαίδεπζε  

85.52 Πνιηηηζηηθή εθπαίδεπζε  

85.53 Δξαζηεξηφηεηεο ζρνιψλ εξαζηηερλψλ νδεγψλ                                                                                                                                                                                                                          

85.59 Άιιε εθπαίδεπζε π.δ.θ.α.  

86.90.19.10 Υπεξεζίεο νδεγηψλ δηαηξνθήο απφ εηδηθνχο πνπ δελ είλαη γηαηξνί 

88.10.11 Υπεξεζίεο επίζθεςεο θαη παξνρήο ππνζηήξημεο ζε ειηθησκέλνπο 

88.10.12 Υπεξεζίεο θέληξσλ εκεξήζηαο θξνληίδαο ειηθησκέλσλ 

88.91 Δξαζηεξηφηεηεο βξεθνλεπηαθψλ θαη παηδηθψλ ζηαζκψλ κε εμαίξεζε ηα Κέληξα 

Δεκηνπξγηθήο Απαζρφιεζεο παηδηψλ θαη αηφκσλ κε αλαπεξία (ΚΔΑΠΜΕΑ) (88.91.12) 

θαη ηηο ππεξεζίεο θαη νίθνλ θχιαμεο κηθξψλ παηδηψλ (ΚΑΔ 88.91.13.03)  

90.01 Τέρλεο ηνπ ζεάκαηνο                                                                                                                                                                                                                                               

90.02 Υπνζηεξηθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηηο ηέρλεο ηνπ ζεάκαηνο 

90.03.11.04 Υπεξεζίεο ελνξρεζηξσηή 

90.03.11.07 Υπεξεζίεο κνπζνπξγνχ 

90.03.11.17 Υπεξεζίεο ρνξνγξάθνπ 

90.03.11.18 Υπεξεζίεο ρνξσδνχ 

90.04 Εθκεηάιιεπζε αηζνπζψλ ζεακάησλ θαη ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο                                                                                                                                                                                                        

91.01 Δξαζηεξηφηεηεο βηβιηνζεθψλ θαη αξρεηνθπιαθείσλ                                                                                                                                                                                                                    

91.02 Δξαζηεξηφηεηεο κνπζείσλ                                                                                                                                                                                                                                           

91.03 Λεηηνπξγία ηζηνξηθψλ ρψξσλ θαη θηηξίσλ θαη παξφκνησλ πφισλ έιμεο επηζθεπηψλ                                                                                                                                                                                       

91.04 Δξαζηεξηφηεηεο βνηαληθψλ θαη δσνινγηθψλ θήπσλ θαη θπζηθψλ βηνηφπσλ                                                                                                                                                                                                

92.00 Τπρεξά παηρλίδηα θαη ζηνηρήκαηα εθηφο απφ Υπεξεζίεο ηπρεξψλ παηρληδηψλ ζε απ επζείαο 
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(on-line) ζχλδεζε (92.00.14), Υπεξεζίεο ζηνηρεκάησλ ζε απ επζείαο (on-line) ζχλδεζε 

(92.00.21)                                                                                                                             

93.11 Εθκεηάιιεπζε αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ σο πξνο ηνπο εζσηεξηθνχο ηνπο ρψξνπο θαη σο 

πξνο ηνπο ρψξνπο νκαδηθήο άζιεζεο 

93.12 Δξαζηεξηφηεηεο αζιεηηθψλ νκίισλ 

93.13 Εγθαηαζηάζεηο γπκλαζηηθήο  

93.19 Άιιεο αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο , κε εμαίξεζε ππεξεζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

εθπαίδεπζε θαηνηθίδησλ δψσλ ζπληξνθηάο, γηα θπλήγη θαη ζρεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

(93.19.13.03)  

93.21 Δξαζηεξηφηεηεο πάξθσλ αλαςπρήο θαη άιισλ ζεκαηηθψλ πάξθσλ                                                                                                                                                                                                         

93.29 Άιιεο δξαζηεξηφηεηεο δηαζθέδαζεο θαη ςπραγσγίαο                                                                                                                                                                                                                   

94.99.16 Υπεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ πνιηηηζηηθέο θαη ςπραγσγηθέο ελψζεηο 

96.02 Δξαζηεξηφηεηεο θνκκσηεξίσλ, θνπξείσλ θαη θέληξσλ αηζζεηηθήο                                                                                                                                                                                                       

96.04 Δξαζηεξηφηεηεο ζρεηηθέο κε ηε θπζηθή επεμία 

96.09.19.06 Υπεξεζίεο γξαθείσλ γλσξηκίαο ή ζπλνηθεζίσλ  

96.09.19.08 Υπεξεζίεο γπαιίζκαηνο ππνδεκάησλ  

96.09.19.09 Υπεξεζίεο δεξκαηνζηημίαο (ηαηνπάδ) 

96.09.19.12 Υπεξεζίεο ηεξφδνπινπ 

96.09.19.16 Υπεξεζίεο ζηνιηζκνχ εθθιεζηψλ, αηζνπζψλ θιπ (γηα γάκνπο, βαπηίζεηο, θεδείεο θαη 

Aιιεο εθδειψζεηο) 

96.09.19.17 Υπεξεζίεο ηξππήκαηνο δέξκαηνο ηνπ ζψκαηνο (piercing) 

 Καηαζηήκαηα θαη επηρεηξήζεηο θάζε είδνπο πνπ ιεηηνπξγνχλ εληφο μελνδνρεηαθψλ 

κνλάδσλ, μελνδνρεηαθψλ ζπγθξνηεκάησλ θαη ησλ αεξνιηκέλσλ ηεο επηθξάηεηαο, φπσο θαη 

ηα θαηαζηήκαηα αθνξνινγήησλ εηδψλ αλά ηελ επηθξάηεηα. 

 Καηαζηήκαηα ιηαληθνχ εκπνξίνπ πνπ ιεηηνπξγνχλ κε ζπκθσλίεο ζπλεξγαζίαο φισλ ησλ 

θαηαζηεκάησλ ιηαληθνχ εκπνξίνπ ηχπνπ «θαηάζηεκα εληφο θαηαζηήκαηνο» (shops-in a-

shop), πνπ βξίζθνληαη ζε εθπησηηθά θαηαζηήκαηα (outlet), εκπνξηθά θέληξα ή εθπησηηθά 

ρσξηά, εμαηξνπκέλσλ ησλ ζνχπεξ κάξθεη θαη ησλ θαξκαθείσλ ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη 

δηαζέηνπλ αλεμάξηεηε είζνδν γηα ηνπο θαηαλαισηέο 
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