
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του 
άρθρου 2 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετι-
κού Περιεχομένου (Α΄ 55), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του 
ν.  4682/2020 (Α΄  76) με την οποία λαμβάνονται 
κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνη-
τικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού 
COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διά-
δοσής του.

2 Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του 
άρθρου 1 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετι-
κού Περιεχομένου (Α΄ 55), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του 
ν.  4682/2020 (Α΄  76) με την οποία λαμβάνονται 
κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνη-
τικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού 
COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διά-
δοσής του.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. Α. 1254 (1)
Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του 
άρθρου 2 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετι-
κού Περιεχομένου (Α΄ 55), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του 
ν. 4682/2020 (Α΄ 76) με την οποία λαμβάνονται 
κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητι-
κών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού 
COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της 
διάδοσής του. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 της από 11-3-2020 Πρά-

ξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) «Κατεπείγοντα 
μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της 
εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης 
περιορισμού της διάδοσής του» (Α΄ 55), όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 
του ν. 4682/2020 (Α΄ 76).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 38 «Εξουσιοδότηση στον 
Υπουργό Οικονομικών για παράταση των προθεσμιών 
καταβολής δόσεων ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής 
σε εξαιρετικές περιπτώσεις» του ν. 4753/2020 «Λήψη συ-
μπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονι-
σμού (ΕΕ) 2019/1150 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 20ης Ιουνίου 2019 για την προώθη-
ση της δίκαιης μεταχείρισης και της διαφάνειας για τους 
επιχειρηματικούς χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών δι-
αμεσολάβησης (L 186), ρυθμίσεις για τη Διυπηρεσιακή 
Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, την Επιτροπή Ανταγωνισμού, 
τη λειτουργία της αγοράς και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 227).

3. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 «Φορολογικές δι-
αδικασίες και άλλες διατάξεις» (Α΄ 170 - Κ.Φ.Δ.), όπως 
ισχύουν.

4. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 «Περί κωδικός Ει-
σπράξεως Δημοσίων εσόδων» (Α΄ 90 - Κ.Ε.Δ.Ε.), όπως 
ισχύουν.

5. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονο-
μικών» (Α΄ 181).

6. Τις διατάξεις του π.δ. 16/1989 «Κανονισμός λειτουργί-
ας Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και των Το-
πικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών» (Α΄ 6).

7. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020 από-
φαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β΄ 4738), όπως ισχύει.

8. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121).

9. Την υπό στοιχεία Υ2/9-7-2019 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού 
και Υφυπουργών» (Β΄ 2901).

10. Την υπ’ αρ. 339/18-07-2019 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανά-
θεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, 
Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β΄ 3051).

11. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρ-
τητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου 
του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρ-
μογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρ-
θρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 94), 
όπως ισχύουν, ιδίως το άρθρο 41.
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12. Τις διατάξεις της υποπαρ. Ε2 της παρ. Ε του πρώτου 
άρθρου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), όπως ισχύει, περί σύστα-
σης θέσης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, σε συν-
δυασμό με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 13 και της 
παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν.

13. 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 
διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, 
όπως ισχύουν, την υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 απόφαση του 
Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση θητείας 
του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσό-
δων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689), καθώς και την υπό στοιχεία 5294 
ΕΞ 2020/17-1-2020 απόφαση Υπουργού Οικονομικών 
«Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

14. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.18159/14-3-2020 
κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων, Προστασίας του πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου 
της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας όλων των 
οργανωμένων παράλιων (δημόσιων, δημοτικών, ιδιω-
τικών), των χιονοδρομικών κέντρων, των αγορών των 
άρθρων 37 και 38 του ν. 4497/2017 (Α΄ 171) και ρύθμιση 
σχετικών ζητημάτων» (Β΄ 859).

15. Την υπ’ αρ. 18152/14-3-2020 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του 
Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και 
Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απα-
γόρευσης λειτουργίας εποχικών τουριστικών καταλυμά-
των από 15-3-2020 έως και 30-4-2020» (Β΄ 857).

16. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 18149/13-3-2020 
κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσω-
τερικών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγό-
ρευσης λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων, 
μουσείων, αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων, αθλητι-
κών εγκαταστάσεων, καθώς και γενικά χώρων συνάθροι-
σης κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό 
διάστημα από 14-3-2020 έως και 27-3-2020» (Β΄ 855).

17. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π. οικ.16838/10-3-2020 
κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, 
Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών «Επιβολή 
του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας 
των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, νηπιαγω-
γείων, σχολικών μονάδων, ανωτάτων εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων, κέντρων ξένων γλωσσών, φροντιστηρίων 
και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών, φορέων και 
ιδρυμάτων, δημοσίων και ιδιωτικών, κάθε τύπου και βαθ-
μού της χώρας για το χρονικό διάστημα από 11-3-2020 
έως και 24-3-2020» (Β΄ 783).

18. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π. οικ. 16837/10-3-2020 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας, 
Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών «Επιβολή του 
μέτρου προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας χώρων 

αθλητικών εκδηλώσεων και άλλων αθλητικών εγκατα-
στάσεων με παρουσία άνω των εξήντα (60) ατόμων στον 
αγωνιστικό χώρο διεξαγωγής του αθλήματος» (Β΄ 782).

19. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 17733/12-3-2020 κοι-
νή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υπο-
θέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερι-
κών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης 
λειτουργίας θεάτρων, κινηματογράφων, χώρων καλλιτε-
χνικών εκδηλώσεων, κέντρων διασκέδασης, παιδότοπων, 
δημοσίων και ιδιωτικών γυμναστηρίων, ιδιωτικών σχο-
λών εκμάθησης αθλημάτων, κολυμβητηρίων κλειστών 
και ανοικτών στο σύνολο της Επικράτειας για το χρονικό 
διάστημα από 13/3/2020 έως και 27/3/2020» (Β΄ 833).

20. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.19024/17-3-2020 
κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσω-
τερικών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγό-
ρευσης λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων, στο σύνολο 
της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 18-3-2020 
έως και 31-3-2020, προς περιορισμό της διασποράς του 
κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 915).

21. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.71342/06-11-2020 
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυ-
νας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινω-
νικών Υποθέσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, 
Μετανάστευσης και Ασύλου, Υποδομών και Μεταφο-
ρών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έκτακτα μέτρα προστασίας 
της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω δια-
σποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επι-
κράτειας για το διάστημα από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 
2020 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020» (Β΄ 4899), 
όπως ισχύει.

22. Την ανάγκη καθορισμού ειδικότερων θεμάτων και 
λεπτομερειών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρ-
θρου 2 της από 11-3-2020 (Π.Ν.Π.) «Κατεπείγοντα μέτρα 
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης 
του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού 
της διάδοσής του» (Α΄ 55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76).

23. Την εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

24. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Παρατείνεται η προθεσμία καταβολής της δόσης Νο-
εμβρίου 2020 ρυθμίσεων και διευκολύνσεων τμηματικής 
καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά 
Κέντρα για τις επιχειρήσεις που σωρευτικά:

α) έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 
20-03-2020 από τους αναγραφόμενους στο συνημμέ-
νο πίνακα, ο οποίος και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 
της παρούσας, ή ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 
20-03-2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας από 
τους αναγραφόμενους στο συνημμένο πίνακα, όπως 
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αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισο-
δήματος φορολογικού έτους 2018, τα οποία είναι με-
γαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν 
στον κύριο ΚΑΔ στις 20-03-2020 και

β) η λειτουργία τους αναστέλλεται με εντολή δημόσι-
ας αρχής, σύμφωνα με τους αναγραφόμενους ΚΑΔ στο 
συνημμένο πίνακα.

Η εν λόγω δόση Νοεμβρίου καταβάλλεται την τελευ-
ταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα της τελευταίας 
δόσης του προγράμματος της υφιστάμενης ρύθμισης 
τμηματικής καταβολής, όπως αυτό έχει τυχόν δια-
μορφωθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 290 
ν. 4738/2020 (Α΄ 207).

2. Από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης εξαι-
ρούνται: α) οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως 

ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 14 ν. 4270/2014, β) 
τα εκτός αυτής Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου 
(Ν.Π.Δ.Δ.), γ) τα  Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου 
(Ν.Π.Ι.Δ.) που ανήκουν στο κράτος, ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. 
-κατά την έννοια της επίτευξης κρατικού ή δημοσίου 
ή αυτοδιοικητικού σκοπού, εποπτείας, διορισμού και 
ελέγχου της πλειοψηφίας της Διοίκησής τους- ή επι-
χορηγούνται τακτικά, σύμφωνα με τις κείμενες διατά-
ξεις, από κρατικούς πόρους κατά πενήντα τοις εκατό 
(50%) τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους, 
δ) οι εκτός αυτής δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί 
του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005 (Α΄ 314), ανεξαρ-
τήτως εάν έχουν εξαιρεθεί από την εφαρμογή του και 
ε) οι επιχειρήσεις που υπάγονται στο Κεφάλαιο Β΄ του 
αμέσως παραπάνω νόμου.
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77.22      
77.29           
77.39.13         
77.39.19.03     
79.90.32         
79.90.39     ,    

     . . . . 
82.30       
85.10   
85.51      
85.52   
85.53      
85.59   . . . . 
86.90.19.10          
88.10.11        
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 20 Νοεμβρίου 2020

Ο Υφυπουργός
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

88.10.12      
88.91          

       ( ) (88.91.12) 
        (  88.91.13.03) 

90.01     
90.02        
90.03.11.04   
90.03.11.07   
90.03.11.17   
90.03.11.18   
90.04        
91.01      
91.02    
91.03            
91.04          
92.00            

 (on-line)  (92.00.14),      (on-line) 
 (92.00.21)  

93.11    
93.12    
93.13    
93.19    ,        

   ,      
(93.19.13.03) 

93.21         
93.29       
94.99.16         
96.02  ,      
96.04       
96.09.19.06       
96.09.19.08     
96.09.19.09   ( ) 
96.09.19.12   
96.09.19.16   ,   (  , ,   

A  ) 
96.09.19.17      (piercing) 

          
     «   » 

(shops-in a-shop),      (outlet),  
   ,        
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    Αριθμ. Α. 1255 (2)
Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του 

άρθρου 1 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετι-

κού Περιεχομένου (Α΄ 55), όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του 

ν. 4682/2020 (Α΄ 76) με την οποία λαμβάνονται 

κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητι-

κών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού 

COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της 

διάδοσής του. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 της από 11-3-2020 Πρά-

ξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) «Κατεπείγοντα 
μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της 
εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης 
περιορισμού της διάδοσής του» (Α΄ 55), όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 
του ν. 4682/2020 (Α΄ 76).

2. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 «Φορολογικές δι-
αδικασίες και άλλες διατάξεις» (Α΄ 170 - Κ.Φ.Δ.), όπως 
ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 «Περί κωδικός Ει-
σπράξεως Δημοσίων εσόδων» (Α΄ 90 - Κ.Ε.Δ.Ε.), όπως 
ισχύουν.

4. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονο-
μικών» (Α΄ 181).

5. Τις διατάξεις του π.δ. 16/1989 «Κανονισμός λειτουρ-
γίας Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και των 
Τοπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών» 
(Α΄ 6).

6. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020 από-
φαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β΄ 4738), όπως ισχύει.

7. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121).

8. Την υπό στοιχεία Υ2/9-7-2019 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού 
και Υφυπουργών» (Β΄ 2901).

9. Την υπ’ αρ. 339/18-07-2019 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανά-
θεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, 
Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β΄ 3051).

10. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρ-
τητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου 
του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρ-
μογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρ-
θρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 94), 
όπως ισχύουν, ιδίως το άρθρο 41.

11. Τις διατάξεις της υποπαρ. Ε2 της παρ. Ε του πρώ-
του άρθρου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), όπως ισχύει, περί 
σύστασης θέσης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, 
σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 13 
και της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως 
ισχύουν.

12. 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 
διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, 
όπως ισχύουν, την υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 απόφαση του 
Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση θητείας 
του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσό-
δων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689), καθώς και την υπό στοιχεία 5294 
ΕΞ 2020/17-1-2020 απόφαση Υπουργού Οικονομικών 
«Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

13. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.18159/14-3-2020 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
Προστασίας του πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υπο-
θέσεων, Υγείας και Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου 
της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας όλων των 
οργανωμένων παράλιων (δημόσιων, δημοτικών, ιδιω-
τικών), των χιονοδρομικών κέντρων, των αγορών των 
άρθρων 37 και 38 του ν. 4497/2017 (Α΄ 171) και ρύθμιση 
σχετικών ζητημάτων» (Β΄ 859).

14. Την υπ’ αρ. 18152/14-3-2020 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του 
Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και 
Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απα-
γόρευσης λειτουργίας εποχικών τουριστικών καταλυμά-
των από 15-3-2020 έως και 30-4-2020» (Β΄ 857).

15. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 18149/13-3-2020 
κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσω-
τερικών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγό-
ρευσης λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων, 
μουσείων, αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων, αθλητι-
κών εγκαταστάσεων, καθώς και γενικά χώρων συνάθροι-
σης κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό 
διάστημα από 14-3-2020 έως και 27-3-2020» (Β΄ 855).

16. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π. οικ.16838/10-3-2020 
κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, 
Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών «Επιβολή 
του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας 
των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, νηπιαγω-
γείων, σχολικών μονάδων, ανωτάτων εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων, κέντρων ξένων γλωσσών, φροντιστηρίων 
και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών, φορέων και 
ιδρυμάτων, δημοσίων και ιδιωτικών, κάθε τύπου και βαθ-
μού της χώρας για το χρονικό διάστημα από 11-3-2020 
έως και 24-3-2020» (Β΄ 783).

17. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π. οικ. 16837/10-3-2020 
κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, 
Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών «Επι-
βολή του μέτρου προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας 
χώρων αθλητικών εκδηλώσεων και άλλων αθλητικών 
εγκαταστάσεων με παρουσία άνω των εξήντα (60) ατό-
μων στον αγωνιστικό χώρο διεξαγωγής του αθλήματος» 
(Β΄ 782).
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18. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 17733/12-3-2020 
κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσω-
τερικών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγό-
ρευσης λειτουργίας θεάτρων, κινηματογράφων, χώρων 
καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, κέντρων διασκέδασης, παι-
δότοπων, δημοσίων και ιδιωτικών γυμναστηρίων, ιδιω-
τικών σχολών εκμάθησης αθλημάτων, κολυμβητηρίων 
κλειστών και ανοικτών στο σύνολο της Επικράτειας για 
το χρονικό διάστημα από 13/3/2020 έως και 27/3/2020» 
(Β΄ 833).

19. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.19024/17-3-2020 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υπο-
θέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτε-
ρικών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευ-
σης λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων, στο σύνολο της 
Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 18-3-2020 
έως και 31-3-2020, προς περιορισμό της διασποράς του 
κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 915).

20. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.71342/06-11-2020 
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυ-
νας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινω-
νικών Υποθέσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, 
Μετανάστευσης και Ασύλου, Υποδομών και Μεταφο-
ρών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έκτακτα μέτρα προστασίας 
της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω δια-
σποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επι-
κράτειας για το διάστημα από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 
2020 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020» (Β΄ 4899), 
όπως ισχύει.

21. Την ανάγκη καθορισμού ειδικότερων θεμάτων και 
λεπτομερειών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρ-
θρου 1 της από 11-3-2020 (Π.Ν.Π.) «Κατεπείγοντα μέτρα 
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης 
του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού 
της διάδοσής του» (Α΄ 55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύ-
ει, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 
(Α΄ 76).

22. Την εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

23. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Παρατείνονται μέχρι και την 30-04-2021, οι προθε-
σμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτι-
κά Κέντρα οφειλών από δηλώσεις ΦΠΑ με ποσό φόρου 
προς καταβολή (χρεωστικές) που λήγουν ή έληξαν από 
01-11-2020 μέχρι και 30-11-2020 για τις επιχειρήσεις που 
σωρευτικά:

α) έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 
20-03-2020 από τους αναγραφόμενους στο συνημμένο 
πίνακα, ο  οποίος και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 
της παρούσας, ή ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 
20-03-2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας από 
τους αναγραφόμενους στο συνημμένο πίνακα, όπως 
αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισο-
δήματος φορολογικού έτους 2018, τα οποία είναι με-
γαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν 
στον κύριο ΚΑΔ στις 20-03-2020 και

β) η λειτουργία τους αναστέλλεται με εντολή δημόσι-
ας αρχής, σύμφωνα με τους αναγραφόμενους ΚΑΔ στο 
συνημμένο πίνακα.

Οι ανωτέρω οφειλές δύναται να ενταχθούν σε πρό-
γραμμα ρύθμισης σύμφωνα με τους όρους και τις προ-
ϋποθέσεις του άρθρου 289 του ν. 4738/2020 (Α΄ 207), 
όπως ισχύει.

2. Από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης εξαι-
ρούνται: α) οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως 
ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014, 
β) τα εκτός αυτής Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαί-
ου (Ν.Π.Δ.Δ.), γ) τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου 
(Ν.Π.Ι.Δ.) που ανήκουν στο κράτος, ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. 
-κατά την έννοια της επίτευξης κρατικού ή δημοσίου 
ή αυτοδιοικητικού σκοπού, εποπτείας, διορισμού και 
ελέγχου της πλειοψηφίας της Διοίκησής τους - ή επι-
χορηγούνται τακτικά, σύμφωνα με τις κείμενες διατά-
ξεις, από κρατικούς πόρους κατά πενήντα τοις εκατό 
(50%) τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους, 
δ) οι εκτός αυτής δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί 
του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005 (Α΄ 314), ανεξαρ-
τήτως εάν έχουν εξαιρεθεί από την εφαρμογή του και 
ε) οι επιχειρήσεις που υπάγονται στο Κεφάλαιο Β΄ του 
αμέσως παραπάνω νόμου.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ  
Σε περίπτωση τετραψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες 
πενταψήφιων, εξαψήφιων και οκταψήφιων. Σε περίπτωση εξαψήφιου 
συμπεριλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες οκταψήφιων.  
 
47.19 Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από Εκμετάλλευση 

καταστήματος ψιλικών ειδών γενικά (47.19.10.01) και Εκμετάλλευση περίπτερου 
(47.19.10.02)  

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  
47.62.63 Λιανικό εμπόριο χαρτικών ειδών,  
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  
47.75 Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα, 

εκτός από Λιανικό εμπόριο χαρτιού υγείας, χαρτομάντιλων, μαντιλιών και πετσετών 
καθαρισμού προσώπου, τραπεζομάντιλων και πετσετών φαγητού, από χαρτί 
(47.75.76.19)  

47.76 Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών, σπόρων, λιπασμάτων, ζώων συντροφιάς και 
σχετικών ζωοτροφών σε εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από Λιανικό εμπόριο 
αποξηραμένων οσπριωδών λαχανικών, αποφλοιωμένων, για σπορά (47.76.77.02), 
Λιανικό εμπόριο γεωργικών σπόρων σε μικροσυσκευασίες (47.76.77.04), Λιανικό 
εμπόριο δενδρυλλίων και φυτών (εκτός καλλωπιστικών φυτών) (47.76.77.05),  Λιανικό 
εμπόριο ελαιούχων σπόρων π.δ.κ.α. (47.76.77.06), Λιανικό εμπόριο ζώντων φυτών, 
κονδύλων, βολβών και ριζών, μοσχευμάτων και παραφυάδων, μυκηλιών μανιταριών 
(47.76.77.07), Λιανικό εμπόριο καλαμποκιού για σπορά (47.76.77.08), Λιανικό εμπόριο 
κεραμικών ειδών που χρησιμοποιούνται στη γεωργία και για τη μεταφορά ή τη 
συσκευασία αγαθών (47.76.77.09), Λιανικό εμπόριο σπόρων ανθέων και καρπών 
(47.76.77.13), Λιανικό εμπόριο σπόρων ζαχαρότευτλων και σπόρων κτηνοτροφικών 
φυτών (47.76.77.14), Λιανικό εμπόριο σπόρων ηλίανθου, σουσαμιού, κάρδαμου, 
κράμβης, ελαιοκράμβης και σιναπιού, για σπορά (47.76.77.15), Λιανικό εμπόριο 
σπόρων λαχανικών (47.76.77.16), Λιανικό εμπόριο σπόρων πατάτας (47.76.77.17), 
Λιανικό εμπόριο φρέσκων φυτών που χρησιμοποιούνται κυρίως στην αρωματοποιία, 
τη φαρμακευτική ή την παραγωγή εντομοκτόνων, μυκητοκτόνων ή για παρόμοιους 
σκοπούς (47.76.77.18), Λιανικό εμπόριο φυσικών χριστουγεννιάτικων δέντρων 
(47.76.77.19), Λιανικό εμπόριο φυτικών υλών π.δ.κ.α. για σπαρτοπλεκτική, 
παραγέμισμα, βάτες, βαφή ή δέψη, φυτικών προϊόντων π.δ.κ.α. (47.76.77.20), Λιανικό 
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εμπόριο λιπασμάτων και αγροχημικών προϊόντων (47.76.78) και Λιανικό εμπόριο ζώων 
συντροφιάς και τροφών για ζώα συντροφιάς (47.76.79) 

47.77 Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα  
47.78 Άλλο λιανικό εμπόριο καινούργιων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από 

Λιανικό εμπόριο υλικών καθαρισμού (47.78.84), Λιανικό εμπόριο καύσιμου 
πετρελαίου οικιακής χρήσης, υγραέριου, άνθρακα και ξυλείας (47.78.85), Λιανικό 
εμπόριο περουκών και ποστίς (47.78.86.24), Λιανικό εμπόριο ακατέργαστων 
αγροτικών προϊόντων π.δ.κ.α. (47.78.87) και Λιανικό εμπόριο μηχανημάτων και 
εξοπλισμού π.δ.κ.α. (47.78.88)  

47.79 Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε καταστήματα 
47.82 Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων και υποδημάτων, σε 

υπαίθριους πάγκους και αγορές  
47.89 Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε υπαίθριους πάγκους και αγορές  
47.99 Άλλο λιανικό εμπόριο εκτός καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή αγορών, με εξαίρεση 

το Άλλο λιανικό εμπόριο πετρελαίου οικιακής χρήσης, υγραέριου, άνθρακα και ξυλείας 
εκτός καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή αγορών (47.99.85), καθώς και του λιανικού 
εμπορίου άλλων τυποποιημένων τροφίμων π.δ.κ.α. μέσω αυτόματων πωλητών 
(47.99.24.01), του λιανικού εμπορίου τυποποιημένων προϊόντων αρτοποιίας μέσω 
αυτόματων πωλητών (47.99.16.01), του λιανικού εμπορίου ροφημάτων μέσω 
αυτόματων πωλητών (47.99.21.01) και του λιανικού εμπορίου τυποποιημένων ειδών 
ζαχαροπλαστικής μέσω αυτόματων πωλητών (47.99.17.01) 

56.10 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης  
56.21 Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις  
56.29 Άλλες υπηρεσίες εστίασης, με εξαίρεση τις Υπηρεσίες γευμάτων που παρέχονται από 

στρατιωτικές τραπεζαρίες (56.29.20.01)  
56.30 Δραστηριότητες παροχής ποτών 
59.14 Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών                                                               
71.20.14 Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου οχημάτων οδικών μεταφορών 
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  
77.39.13 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης μοτοσικλετών και τροχόσπιτων 
77.39.19.03 Υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού εκθέσεων 
79.90.32 Υπηρεσίες κρατήσεων για συνεδριακά κέντρα και εκθεσιακούς χώρους 
79.90.39 Υπηρεσίες κρατήσεων για εισιτήρια εκδηλώσεων, υπηρεσίες ψυχαγωγίας και 

αναψυχής και Άλλες υπηρεσίες κρατήσεων π.δ.κ.α. 
82.30 Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων  
85.10 Προσχολική 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. 
86.90.19.10 Υπηρεσίες οδηγιών διατροφής από ειδικούς που δεν είναι γιατροί 
88.10.11 Υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής υποστήριξης σε ηλικιωμένους 
88.10.12 Υπηρεσίες κέντρων ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων 
88.91 Δραστηριότητες βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών με εξαίρεση τα Κέντρα 

Δημιουργικής Απασχόλησης παιδιών και ατόμων με αναπηρία (ΚΔΑΠΜΕΑ) (88.91.12) 
και τις υπηρεσίες κατ οίκον φύλαξης μικρών παιδιών (ΚΑΔ 88.91.13.03) 
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90.01 Τέχνες του θεάματος  
90.02 Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος 
90.03.11.04 Υπηρεσίες ενορχηστρωτή 
90.03.11.07 Υπηρεσίες μουσουργού 
90.03.11.17 Υπηρεσίες χορογράφου 
90.03.11.18 Υπηρεσίες χορωδού 
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 , με εξαίρεση υπηρεσίες που σχετίζονται με την 

εκπαίδευση κατοικίδιων ζώων συντροφιάς, για κυνήγι και σχετικές δραστηριότητες 
(93.19.13.03) 

93.21 Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων  
93.29 Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας  
94.99.16 Υπηρεσίες που παρέχονται από πολιτιστικές και ψυχαγωγικές ενώσεις 
96.02 Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων αισθητικής  
96.04 Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία 
96.09.19.06 Υπηρεσίες γραφείων γνωριμίας ή συνοικεσίων  
96.09.19.08 Υπηρεσίες γυαλίσματος υποδημάτων  
96.09.19.09 Υπηρεσίες δερματοστιξίας (τατουάζ) 
96.09.19.12 Υπηρεσίες ιερόδουλου 
96.09.19.16 Υπηρεσίες στολισμού εκκλησιών, αιθουσών κλπ (για γάμους, βαπτίσεις, κηδείες και 

Aλλες εκδηλώσεις) 
96.09.19.17 Υπηρεσίες τρυπήματος δέρματος του σώματος (piercing) 

 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 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 20 Νοεμβρίου 2020

Ο Υφυπουργός

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ  
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*02052232511200012*

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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