
   ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 Αριθμ. Α.1122 
Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπό στοιχεία 

1100330/1954/ΔΜ/ΠΟΛ1133/06-10-2008 από-

φασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομι-

κών «Καθορισμός νέας Εθνικής Ονοματολογίας 

Οικονομικών Δραστηριοτήτων (Κ.Α.Δ. 2008)» 

(Β’ 2149). 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1.1. Των άρθρων 4, 10, 11 και 15, της παρ. 2 του άρ-

θρου 18 και της παρ. 3 του άρθρου 19 του ν. 4174/2013 
«Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» (Α’ 170),

1.2. του πρώτου εδαφίου των παρ. 1 και 2 του άρθρου 
36 του ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθε-
μένης Αξίας» (Α’ 248),

1.3. του ν.  4172/2013 «Φορολογία Εισοδήματος, 
επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν.  4046/2012, του 
ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 167),  και ιδίως του άρθρου 71ζ,

1.4. του άρθρου 11 «Βεβαίωση του γνησίου της υπο-
γραφής - Επικύρωση των αντιγράφων» του Κώδικα Δι-
οικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999 - Α’ 45),

1.5. του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την 
εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 94),

1.6. του άρθρου τριακοστού όγδοου της από 13.4.2020 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Μέτρα για την αντι-
μετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημί-
ας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες 
διατάξεις” (Α’ 84), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του 
ν. 4690/2020 (Α’ 104),

1.7. της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-
2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738).

2. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 

για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτή-
ρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 
αυτών και την κατάργηση της οδηγίας υπό στοιχεία 
95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δε-
δομένων).

3. Την υπ’ αρ. 1/20-01-2016 πράξη του Υπουργικού 
Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα 
της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουρ-
γείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις δι-
ατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41
του ν. 4389/2016, την υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 απόφα-
ση του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή 
της Α.Α.Δ.Ε.» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) και την υπό στοιχεία 5294
ΕΞ 2020/17-01- 2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομι-
κών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτη-
της Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

4. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1115805 ΕΞ 2017/
31-07-2017 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 
και εξουσιοδότηση υπογραφής “Με εντολή Διοικητή” σε 
όργανα της Φορολογικής Διοίκησης» (Β’ 2743).

5. Την υπό στοιχεία ΠΟΛ 1006/31-12-2013 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημο-
σίων Εσόδων «Διαδικασία και Δικαιολογητικά Απόδοσης 
Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)/Μεταβολής 
Στοιχείων και Έναρξης/Μεταβολής και Διακοπής Επιχει-
ρηματικής Δραστηριότητας» (Β’ 19/2014).

6. Την υπό στοιχεία 1100330/1954/ΔΜ/ΠΟΛ1133/
06-10-2008 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και 
Οικονομικών  «Καθορισμός νέας Εθνικής Ονοματολογίας 
Οικονομικών Δραστηριοτήτων (Κ.Α.Δ. 2008)» (Β’ 2149).

7. Την ανάγκη επικαιροποίησης της Εθνικής Ονοματο-
λογίας Οικονομικών Δραστηριοτήτων.

8. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπο-
λογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, 
αποφασίζουμε:

Ο πίνακας της αναθεωρημένης έκδοσης «Κωδικοί 
Αριθμοί Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) 2008» της υπό στοι-
χεία 1100330/1954/ΔΜ/ΠΟΛ1133/06-10-2008 Α.Υ.Ο.Ο. 
(Β’ 2149), τροποποιείται ως κάτωθι:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Άρθρο 1
Προσθήκη νέων Κ.Α.Δ.

Προστίθενται οι ακόλουθοι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.):

Κ.Α.Δ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
01.62.10.11 Υπηρεσίες σταβλισμού ζώων, άλλων από ζώα συντροφιάς
20.59.59.03 Παραγωγή υγρών αναπλήρωσης ηλεκτρονικών τσιγάρων
27.90.11.01 Κατασκευή ηλεκτρονικών τσιγάρων και μερών τους
29.10.24.01 Κατασκευή ηλεκτρικών οχημάτων για τη μεταφορά επιβατών
29.10.30.01 Κατασκευή ηλεκτρικών οχημάτων για τη μεταφορά δέκα ή περισσότερων επιβατών
29.20.10.01 Κατασκευή αμαξωμάτων για ηλεκτρικά οχήματα
29.32.30.03 Κατασκευή μερών και εξαρτημάτων π.δ.κ.α., αποκλειστικά για ηλεκτρικά οχήματα

30.91.13.01 Κατασκευή ηλεκτρικών μοτοσικλετών (συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρικών ποδηλάτων και άλλων 
ηλεκτρικών οχημάτων)

30.91.20.01 Κατασκευή μερών και εξαρτημάτων αποκλειστικά για ηλεκτρικές μοτοσικλέτες
(συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρικών ποδηλάτων και άλλων ηλεκτρικών οχημάτων)

30.92.20.01 Κατασκευή ηλεκτρικών αναπηρικών καροτσιών, εκτός από μέρη και εξαρτήματά τους
30.92.30.01 Κατασκευή μερών και εξαρτημάτων αποκλειστικά για ηλεκτρικά αναπηρικά καροτσάκια

46.12.13.21 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση υγρών αναπλήρωσης ηλεκτρονικών 
τσιγάρων

46.18.19.09 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ηλεκτρονικών τσιγάρων και μερών τους
46.49.39.31 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών τσιγάρων και μερών τους
46.75.12.73 Χονδρικό εμπόριο υγρών αναπλήρωσης ηλεκτρονικών τσιγάρων
47.52.42.13 Λιανικό εμπόριο υγρών αναπλήρωσης ηλεκτρονικών τσιγάρων
47.52.49.84 Λιανικό εμπόριο υλικών και εξοπλισμού για ιδιοκατασκευές
47.54.54.43 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών τσιγάρων και μερών τους
77.40.19.02 Υπηρεσίες παραχώρησης τεχνικών μεθόδων
86.90.19.13 Υπηρεσίες οστικής υγείας
86.90.19.14 Υπηρεσίες μυϊκής ενδυνάμωσης μέσω θεραπείας

Άρθρο 2
Κατάργηση παλαιών Κ.Α.Δ.

Καταργούνται οι ακόλουθοι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας:

Κ.Α.Δ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
01.62.10.07 Υπηρεσίες παροχής καταλύματος σε οικιακά ζώα συντροφιάς
10.89.19.01 Παραγωγή υγρών αναπλήρωσης ηλεκτρονικών τσιγάρων

46.17.11.28 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση υγρών αναπλήρωσης ηλεκτρονικών 
τσιγάρων

46.38.29.29 Χονδρικό εμπόριο υγρών αναπλήρωσης ηλεκτρονικών τσιγάρων
47.29.24.36 Λιανικό εμπόριο υγρών αναπλήρωσης ηλεκτρονικών τσιγάρων

82.99.19.08
Υπηρεσίες μεταβίβασης ή παραχώρησης χρήσης άυλων αγαθών (δικαιωμάτων πνευματικής 
ιδιοκτησίας, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών εκμετάλλευσης βιομηχανικών και εμπορικών
σημάτων και παρόμοιων δικαιωμάτων)

82.99.19.09 Υπηρεσίες παραχώρησης τεχνικών μεθόδων

Άρθρο 3
Διαδικασία αντικατάστασης των καταργούμενων Κ.Α.Δ.

Για τις περιπτώσεις φορολογουμένων, φυσικών ή νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων που έχουν δηλωθεί 
στο φορολογικό Μητρώο δραστηριότητες από τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας οι οποίοι καταργούνται, 
η Φορολογική Διοίκηση θα προβεί, με κεντρικές διαδικασίες, σε αντικατάστασή τους με τον αντίστοιχο νέο Κω-
δικό Αριθμό Δραστηριότητας που προστίθεται με την παρούσα απόφαση ή τον ήδη υπάρχοντα Κωδικό Αριθμό 
Δραστηριότητας, ως εξής:
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Καταργούμενος Κ.Α.Δ. Αντικαθίσταται με τον νέο Κ.Α.Δ. Αντικαθίσταται με τον ήδη υπάρχοντα Κ.Α.Δ.
10.89.19.01 20.59.59.03 -
46.17.11.28 46.12.13.21 -
46.38.29.29 46.75.12.73 -
47.29.24.36 47.52.42.13 -
82.99.19.09 77.40.19.02 -
01.62.10.07 - 96.09.11.04
82.99.19.08 - 77.40.19.01

Μετά το πέρας της διαδικασίας θα αποσταλεί σχετικό ενημερωτικό μήνυμα στην προσωποποιημένη πληροφό-
ρηση του λογαριασμού των φορολογουμένων στο TAXISnet.

Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με την επιφύλαξη του επό-
μενου εδαφίου.

Η διαδικασία του άρθρου 3 θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 21/6/2021.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 24 Μαΐου 2021

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ   



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ26064 Τεύχος B’ 2287/01.06.2021

*02022870106210004*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 
• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-

σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-

μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 

δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 

αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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