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  Αθήνα,       27 / 3 / 2020 

 

 

Απιθ. Ππυη. : Γ.15 / Γ΄ / οικ.13412 / 327  

 

 

ΠΡΟ : Δθνικό Σςπογπαθείο 

              (για δημοζίεςζη) 

 

 

ΚΟΗΝ. :  e-ΔΦΚΑ 

                Γπαθείο κ. Γιοικηηή 

 

                Ακαδημίαρ 22 

                106 71 Αθήνα 

 

 

ΘΔΜΑ : «Καθοπιζμόρ λεπηομεπειών εθαπμογήρ ηος άπθπος όγδοος ηηρ από 

20.03.2020 Ππάξηρ Νομοθεηικού Πεπιεσομένος (Α΄ 68) με ηην οποία λαμβάνονηαι 

καηεπείγονηα μέηπα για ηην ανηιμεηώπιζη ηυν ζςνεπειών ηος κινδύνος 

διαζποπάρ ηος κοπυνοφού COVID – 19, ηη ζηήπιξη ηηρ κοινυνίαρ και ηηρ 

επισειπημαηικόηηηαρ και ηη διαζθάλιζη ηηρ ομαλήρ λειηοςπγίαρ ηηρ αγοπάρ και 

ηηρ δημόζιαρ διοίκηζηρ» 

 

 

ΑΠΟΦΑΖ 

 

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ 

ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ 

 

 

Έρνληαο ππφςε: 

 

1. Τηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ φγδννπ ηεο απφ 20.3.2020 Πξάμεο 

Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ «Καηεπείγνληα κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

ζπλεπεηψλ ηνπ θηλδχλνπ δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ COVID – 19, ηε ζηήξημε ηεο 

θνηλσλίαο θαη ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηεο 

αγνξάο θαη ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο» (Α΄ 68). 

2. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 90 ηνπ Κψδηθα Ννκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα 

θπβεξλεηηθά φξγαλα, πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν πξψην ηνπ π.δ. 63/2005 (Α΄ 98). 

3. Τηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 134/2017 (Α΄ 168) «Οξγαληζκφο Υπνπξγείνπ Δξγαζίαο, 

Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο». 

4. Τηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 81/2019 (Α΄ 119). 
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5. Τν π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Γηνξηζκφο Αληηπξνέδξνπ ηεο Κπβέξλεζεο, Υπνπξγψλ, 

Αλαπιεξσηψλ Υπνπξγψλ θαη Υθππνπξγψλ». 

6. Τελ αξηζκ. Α.1053/20.3.2020 απφθαζε ηνπ Υθππνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, Απφζηνινπ 

Βεζπξφπνπινπ «Καζνξηζκφο ησλ ιεπηνκεξεηψλ εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφ 

11.3.2020 Π.Ν.Π. (Α΄ 55), κε ηελ νπνία ιακβάλνληαη θαηεπείγνληα κέηξα 

αληηκεηψπηζεο ησλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ ηεο εκθάληζεο ηνπ θνξνλστνχ COVID – 19 

θαη ηεο αλάγθεο πεξηνξηζκνχ ηεο δηάδνζήο ηνπ» (Β΄ 949), φπσο ηζρχεη. 

7. Τελ αξηζκ. Α.1054/20.3.2020 απφθαζε ηνπ Υθππνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, Απφζηνινπ 

Βεζπξφπνπινπ «Καζνξηζκφο ησλ ιεπηνκεξεηψλ εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 1 ηεο απφ 

11.3.2020 Π.Ν.Π. (Α΄ 55), κε ηελ νπνία ιακβάλνληαη θαηεπείγνληα κέηξα 

αληηκεηψπηζεο ησλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ ηεο εκθάληζεο ηνπ θνξνλστνχ COVID – 19 

θαη ηεο αλάγθεο πεξηνξηζκνχ ηεο δηάδνζήο ηνπ» (Β΄ 950), φπσο ηζρχεη. 

8. Τν αξηζ.13398/Γ4 810/26.03.2020 εηζεγεηηθφ ζεκείσκα ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο 

Οηθνλνκηθψλ Υπεξεζηψλ ηνπ Υπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Υπνζέζεσλ, 

βάζεη ηνπ άξζξνπ 24 παξ. 5 πεξίπησζε ε ηνπ λ.4270/2014 (Α΄ 143), φπσο 

αληηθαηαζηάζεθε κε ην 34 παξ. 1 ηνπ λ.4484/2017 (Α΄ 110) 
 

9. Τν γεγνλφο φηη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο απφθαζεο απηήο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζηνλ 

θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ 

 

  

ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ 

 

 

Άπθπο 1  
 

Παπάηαζη πποθεζμίαρ καηαβολήρ ηπεσοςζών αζθαλιζηικών ειζθοπών  

και δόζευν – Ρύθμιζη καηαβολήρ ηπεσοςζών αζθαλιζηικών ειζθοπών 

 

1.α. Γηα ηνπο απηναπαζρνινχκελνπο θαη ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο ηνπ άξζξνπ 2 ηεο 

παξνχζαο, ε πξνζεζκία θαηαβνιήο ησλ ηξερνπζψλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ, 

πεξηφδνπ απαζρφιεζεο Φεβξνπαξίνπ θαη Μαξηίνπ 2020, απαηηεηψλ έσο 31/3/2020 

θαη 30/4/2020, αληίζηνηρα, θαζψο θαη ηπρφλ δφζεσλ νθεηιήο απφ ζπκπιεξσκαηηθή 

εθθαζάξηζε αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ πξνεγνχκελσλ εηψλ, απαηηεηψλ εληφο ησλ 

αλσηέξσ εκεξνκεληψλ, παξαηείλεηαη ρσξίο ηνλ ππνινγηζκφ θαηά ην δηάζηεκα απηφ, 

ηφθσλ θαη άιισλ πξνζαπμήζεσλ ιφγσ εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο. 

β. Οη εηζθνξέο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ εμνθινχληαη ηκεκαηηθά ζε ηέζζεξηο (4) 

ηζφπνζεο κεληαίεο δφζεηο, θαηαβιεηέεο κέρξη ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε εκέξα θάζε 

κήλα, κε πξνζεζκία θαηαβνιήο ηεο πξψηεο δφζεο έσο 30/9/2020. Σε πεξίπησζε 

εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο δφζεο, ην ζπλνιηθφ πνζφ απηήο, πξνζαπμάλεηαη κε ηνλ 

πξνβιεπφκελν ηφθν θαζπζηέξεζεο ιφγσ εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο. Δθφζνλ ηεξνχληαη 

νη φξνη ηεο ξχζκηζεο δχλαηαη λα ρνξεγείηαη απνδεηθηηθφ αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο 

δηκεληαίαο ηζρχνο. 
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2. Γηα ηνπο απηναπαζρνινχκελνπο θαη ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο ηνπ άξζξνπ 2 ηεο 

παξνχζαο, ε πξνζεζκία θαηαβνιήο ησλ δφζεσλ ελεξγψλ ξπζκίζεσλ, απαηηεηψλ έσο 

31/3/2020, θαζψο θαη ε πξνζεζκία φισλ ησλ επφκελσλ κεληαίσλ δφζεσλ ηεο θάζε 

ξχζκηζεο, παξαηείλεηαη θαηά ηξεηο (3) κήλεο. Καηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο 

παξάηαζεο θαηαβνιήο ησλ δφζεσλ, δελ ππνινγίδνληαη πξφζζεηα ηέιε, ηφθνη θαη 

ινηπέο πξνζαπμήζεηο θαη επηβαξχλζεηο. Καηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηεο 

νηθείαο ξχζκηζεο πνπ αθνξά ε δφζε. 

3. Ωο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ζεσξνχληαη νη εηζθνξέο  γηα ην ζχλνιν ησλ θιάδσλ 

αζθάιηζεο (θχξηαο αζθάιηζεο, πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, επηθνπξηθήο αζθάιηζεο, 

εθάπαμ παξνρήο), θαζψο θαη νπνηνπδήπνηε άιινπ θνξέα γηα ηνλ νπνίν ν e-ΔΦΚΑ 

ζπλεηζπξάηηεη εηζθνξέο, κε εμαίξεζε ηηο εηζθνξέο απφ πξναηξεηηθή αζθάιηζε. 

 

 

Άπθπο 2 
 

Γικαίυμα ςπαγυγήρ 

 

1. Σηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ππάγνληαη νη απηνηειψο απαζρνινχκελνη θαη νη 

ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο ηνπ e-Δ.Φ.Κ.Α, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηνπ 

λ.4387/2016 (Α΄85), φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 22 ηνπ λ.4670/2020 (A΄ 43), 

θαζψο θαη πξφζσπα πνπ ππάγνληαη ζηελ αζθάιηζε ηνπ πξψελ ΟΓΑ κε εηζνδεκαηηθά 

ή πιεζπζκηαθά θξηηήξηα, νη νπνίνη έρνπλ ελεξγφ, θχξην θσδηθφ δξαζηεξηφηεηαο ζηηο 

20/03/2020, πνπ αλαθέξεηαη ζην ζπλεκκέλν πίλαθα, φπσο απηφο ηζρχεη θάζε θνξά, ν 

νπνίνο απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο. 

2. Σε πεξίπησζε πνπ ηα πξφζσπα ηεο παξ. 1 αζθνχλ πνιιαπιή επαγγεικαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα ή αζθνχλ παξάιιεια θαη δξαζηεξηφηεηα ππαθηέα ζηελ αζθάιηζε ηνπ 

πξψελ ΟΓΑ, νη ξπζκίζεηο ηνπ άξζξνπ 1 εθαξκφδνληαη, εθφζνλ γηα κία απφ ηηο 

αζθνχκελεο επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο έρνπλ ελεξγφ, θχξην θσδηθφ 

δξαζηεξηφηεηαο ζηηο 20/03/2020 πνπ αλαθέξεηαη ζην ζπλεκκέλν πίλαθα. 

3. Σε πεξίπησζε πνπ ηα πξφζσπα ηεο παξ. 1 παξάιιεια απαζρνινχληαη σο κηζζσηνί, 

νη ξπζκίζεηο ηνπ άξζξνπ 1 εθαξκφδνληαη γηα ηπρφλ δηαθνξά εηζθνξάο γηα ηελ 

αζθνχκελε επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ πξνθχπηεη θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 

36 ηνπ λ.4387/2016 (Α΄ 85), φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 32 ηνπ λ.4670/2020 

(Α΄ 43), ε νπνία αθνξά πεξηφδνπο απαζρφιεζεο Φεβξνπαξίνπ θαη Μαξηίνπ 2020. 

 

 

Άπθπο 3 
 

Αναζηολή λήτηρ αναγκαζηικών μέηπυν 

 

Αλαζηέιιεηαη κέρξη θαη 31/08/2020 ε δηαδηθαζία ιήςεο αλαγθαζηηθψλ κέηξσλ γηα 

ηελ είζπξαμε ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ πξνο θνξείο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ελψ 

δηαηεξνχληαη νη θαηαζρέζεηο θαη ππνζήθεο πνπ έρνπλ επηβιεζεί.  
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ΠΗΝΑΚΑ ΚΩΓΗΚΩΝ ΑΡΗΘΜΩΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 

 

Παξαηίζεηαη ν Κσδηθφο Αξηζκφο Γξαζηεξηφηεηαο (ΚΑΓ) ησλ θιάδσλ πνπ 

πιήηηνληαη. Οη ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ θχξην ΚΑΓ έλαλ απφ ηνπο θαησηέξσ 

εληάζζνληαη ζηα κέηξα ζηήξημεο. Σε πεξίπησζε ηεηξαςήθηνπ ΚΑΓ  

ζπκπεξηιακβάλνληαη φιεο νη ππνθαηεγνξίεο εμαςήθησλ θαη νθηαςήθησλ. Σε 

πεξίπησζε εμαςήθηνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη φιεο νη θαηεγνξίεο νθηαςήθησλ. 

 

ΚΑΔ         ΚΛΑΔΟ 

01.19.2 Καλλιζργεια ανκζων και μπουμπουκιϊν ανκζων ςπόρων ανκζων 

01.29.3 Καλλιζργεια φυτικϊν υλϊν που χρθςιμοποιοφνται για ςπαρτοπλεκτικι, παραγζμιςμα, βάτεσ, 
βαφι ι δζψθ 

01.30 Πολλαπλαςιαςμόσ των φυτϊν                                                                                                                                                                                                                                         

01.49.19.02 Εκτροφι γουνοφόρων ηϊων (αλεποφσ, μινκ, μυοκάςτορα, τςιντςιλά και άλλων) 

01.49.3 Παραγωγι ακατζργαςτων γουνοδερμάτων και διάφορων ακατζργαςτων προβιϊν και δερμάτων 

01.63.10.12 Τπθρεςίεσ εκκοκκιςμοφ βαμβακιοφ (εκ των υςτζρων πϊλθςθ για ίδιο λογαριαςμό) 

01.63.10.13 Τπθρεςίεσ εκκοκκιςμοφ βαμβακιοφ (εκ των υςτζρων πϊλθςθ για λογαριαςμό τρίτων) 

03.11 Θαλάςςια αλιεία                                                                                                                                                                                                                                                   

03.12 Αλιεία γλυκϊν υδάτων                                                                                                                                                                                                                                              

03.21 Θαλάςςια υδατοκαλλιζργεια                                                                                                                                                                                                                                         

03.22 Τδατοκαλλιζργεια γλυκϊν υδάτων                                                                                                                                                                                                                                    

10.39.23 Παραγωγι επεξεργαςμζνων και ςυντθρθμζνων καρπϊν με κζλυφοσ, αράπικων φιςτικιϊν, που 
διακζτονται καβουρδιςμζνα, αλατιςμζνα ι με άλλο τρόπο παραςκευαςμζνα 

10.52 Παραγωγι παγωτϊν 

10.71 Αρτοποιία παραγωγι νωπϊν ειδϊν ηαχαροπλαςτικισ 

10.82 Παραγωγι κακάου, ςοκολάτασ και ηαχαρωτϊν 

10.83 Επεξεργαςία τςαγιοφ και καφζ                                                                                                                                                                                                                                      

10.85 Παραγωγι ζτοιμων γευμάτων και φαγθτϊν                                                                                                                                                                                                                             

11.01 Απόςταξθ, ανακακαριςμόσ και ανάμιξθ αλκοολοφχων ποτϊν                                                                                                                                                                                                             

11.02 Παραγωγι οίνου από ςταφφλια                                                                                                                                                                                                                                       

11.03 Παραγωγι μθλίτθ και κραςιϊν από άλλα φροφτα                                                                                                                                                                                                                       

11.04 Παραγωγι άλλων μθ αποςταγμζνων ποτϊν που υφίςτανται ηφμωςθ                                                                                                                                                                                                        

11.05 Ηυκοποιία                                                                                                                                                                                                                                                         

13.10 Προπαραςκευι και νθματοποίθςθ υφαντικϊν ινϊν                                                                                                                                                                                                                      

13.20 Υφανςθ κλωςτοχφαντουργικϊν υλϊν                                                                                                                                                                                                                                   

13.30 Σελειοποίθςθ (φινίριςμα) υφαντουργικϊν προϊόντων                                                                                                                                                                                                                  

13.91 Καταςκευι πλεκτϊν υφαςμάτων και υφαςμάτων πλζξθσ κροςζ                                                                                                                                                                                                            

13.92 Καταςκευι ζτοιμων κλωςτοχφαντουργικϊν ειδϊν, εκτόσ από ενδφματα                                                                                                                                                                                                   

13.93 Καταςκευι χαλιϊν και κιλιμιϊν                                                                                                                                                                                                                                     

13.94 Καταςκευι χοντρϊν και λεπτϊν ςχοινιϊν, ςπάγγων και διχτυϊν                                                                                                                                                                                                        

13.95 Καταςκευι μθ υφαςμζνων ειδϊν και προϊόντων από μθ υφαςμζνα είδθ, εκτόσ από τα ενδφματα                                                                                                                                                                            

13.96 Καταςκευι άλλων τεχνικϊν και βιομθχανικϊν κλωςτοχφαντουργικϊν ειδϊν                                                                                                                                                                                               

13.99 Καταςκευι άλλων υφαντουργικϊν προϊόντων π.δ.κ.α.                                                                                                                                                                                                                  

14.11 Καταςκευι δερμάτινων ενδυμάτων                                                                                                                                                                                                                                    

14.12 Καταςκευι ενδυμάτων εργαςίασ                                                                                                                                                                                                                                      

14.13 Καταςκευι άλλων εξωτερικϊν ενδυμάτων                                                                                                                                                                                                                              

14.14 Καταςκευι εςωροφχων                                                                                                                                                                                                                                               

14.19 Καταςκευι άλλων ενδυμάτων και εξαρτθμάτων ζνδυςθσ                                                                                                                                                                                                                 
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14.20 Καταςκευι γοφνινων ειδϊν                                                                                                                                                                                                                                          

14.31 Καταςκευι ειδϊν καλτςοποιίασ απλισ πλζξθσ και πλζξθσ κροςζ                                                                                                                                                                                                        

14.39 Καταςκευι άλλων πλεκτϊν ειδϊν και ειδϊν πλζξθσ κροςζ                                                                                                                                                                                                              

15.11 Κατεργαςία και δζψθ δζρματοσ κατεργαςία και βαφι γουναρικϊν 

15.12 Καταςκευι ειδϊν ταξιδιοφ (αποςκευϊν), τςαντϊν και παρόμοιων ειδϊν, ειδϊν ςελοποιίασ και 
ςαγματοποιίασ                                                                                                                                                             

15.20 Καταςκευι υποδθμάτων                                                                                                                                                                                                                                              

16.29 Καταςκευι άλλων προϊόντων από ξφλο καταςκευι ειδϊν από φελλό και ειδϊν καλακοποιίασ και 
ςπαρτοπλεκτικισ 

17.12 Καταςκευι χαρτιοφ και χαρτονιοφ                                                                                                                                                                                                                                   

17.21 Καταςκευι κυματοειδοφσ χαρτιοφ και χαρτονιοφ και εμπορευματοκιβϊτιων από χαρτί και χαρτόνι                                                                                                                                                                        

17.22.13 Καταςκευι δίςκων, πιάτων κάκε είδουσ και φλιτηανιϊν και παρόμοιων ειδϊν, από χαρτί ι χαρτόνι 

17.23 Καταςκευι ειδϊν χαρτοπωλείου (χαρτικϊν)                                                                                                                                                                                                                           

17.29 Καταςκευι άλλων ειδϊν από χαρτί και χαρτόνι                                                                                                                                                                                                                       

18.11 Εκτφπωςθ εφθμερίδων                                                                                                                                                                                                                                               

18.12 Άλλεσ εκτυπωτικζσ δραςτθριότθτεσ                                                                                                                                                                                                                                  

18.13 Τπθρεςίεσ προεκτφπωςθσ και προεγγραφισ μζςων                                                                                                                                                                                                                      

18.14 Βιβλιοδετικζσ και ςυναφείσ δραςτθριότθτεσ                                                                                                                                                                                                                         

18.20 Αναπαραγωγι προεγγεγραμμζνων μζςων                                                                                                                                                                                                                                

20.30 Παραγωγι χρωμάτων, βερνικιϊν και παρόμοιων επιχριςμάτων, μελανιϊν τυπογραφίασ και 
μαςτιχϊν 

20.41.4 Παραγωγι ευωδϊν παραςκευαςμάτων και κεριϊν 

20.42 Παραγωγι αρωμάτων και παραςκευαςμάτων καλλωπιςμοφ 

20.51.13 Παραγωγι πυροτεχνθμάτων 

20.51.14 Παραγωγι φωτοβολίδων, πυραφλων δθμιουργίασ βροχισ, ςθμάτων ομίχλθσ και άλλων 
πυροτεχνικϊν ειδϊν (εξαιρουμζνων των πυροτεχνθμάτων) 

20.53 Παραγωγι αικζριων ελαίων                                                                                                                                                                                                                                          

22.29.25 Καταςκευι εφοδίων γραφείου ι ςχολικϊν εφοδίων από πλαςτικζσ φλεσ 

23.19.22 Καταςκευι γυαλιϊν ρολογιϊν τοίχου και χεριοφ ι ματογυαλιϊν, μθ κατεργαςμζνων οπτικά 
ςφαιρϊν (μπαλϊν) κοίλων και των τμθμάτων τουσ, από γυαλί, για τθν καταςκευι παρόμοιων 
γυαλιϊν 

25.92 Καταςκευι ελαφρϊν μεταλλικϊν ειδϊν ςυςκευαςίασ 

25.99 Καταςκευι άλλων μεταλλικϊν προϊόντων πδκα 

26.51 Καταςκευι οργάνων και ςυςκευϊν μζτρθςθσ, δοκιμϊν και πλοιγθςθσ 

26.60 Καταςκευι ακτινολογικϊν και θλεκτρονικϊν μθχανθμάτων ιατρικισ και κεραπευτικισ χριςθσ 

27.40 Καταςκευι θλεκτρολογικοφ φωτιςτικοφ εξοπλιςμοφ 

30.92 Καταςκευι ποδθλάτων και αναπθρικϊν αμαξιδίων 

31.01 Καταςκευι επίπλων για γραφεία και καταςτιματα                                                                                                                                                                                                                     

31.02 Καταςκευι επίπλων κουηίνασ                                                                                                                                                                                                                                        

31.03 Καταςκευι ςτρωμάτων                                                                                                                                                                                                                                               

31.09 Καταςκευι άλλων επίπλων                                                                                                                                                                                                                                           

32.12 Καταςκευι κοςμθμάτων και ςυναφϊν ειδϊν                                                                                                                                                                                                                            

32.13 Καταςκευι κοςμθμάτων απομίμθςθσ και ςυναφϊν ειδϊν                                                                                                                                                                                                                 

32.20 Καταςκευι μουςικϊν οργάνων                                                                                                                                                                                                                                        

32.30 Καταςκευι ακλθτικϊν ειδϊν                                                                                                                                                                                                                                         

32.40 Καταςκευι παιχνιδιϊν κάκε είδουσ                                                                                                                                                                                                                                  

32.50 Καταςκευι ιατρικϊν και οδοντιατρικϊν οργάνων και προμθκειϊν 

32.99 Άλλεσ μεταποιθτικζσ δραςτθριότθτεσ πδκα 

33.12 Επιςκευι μθχανθμάτων 
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33.13 Επιςκευι θλεκτρονικοφ και οπτικοφ εξοπλιςμοφ                                                                                                                                                                                                                      

33.14 Επιςκευι θλεκτρικοφ εξοπλιςμοφ                                                                                                                                                                                                                                    

33.15 Επιςκευι και ςυντιρθςθ πλοίων και ςκαφϊν 

33.16 Επιςκευι και ςυντιρθςθ αεροςκαφϊν και διαςτθμόπλοιων 

35.30.2 Τπθρεςίεσ παροχισ πάγου· υπθρεςίεσ παροχισ ψυχροφ αζρα και νεροφ 

45.11 Πϊλθςθ αυτοκινιτων και ελαφρϊν μθχανοκίνθτων οχθμάτων                                                                                                                                                                                                             

45.19 Πϊλθςθ άλλων μθχανοκίνθτων οχθμάτων                                                                                                                                                                                                                               

45.20 υντιρθςθ και επιςκευι μθχανοκίνθτων οχθμάτων 

45.31 Χονδρικό εμπόριο μερϊν και εξαρτθμάτων μθχανοκίνθτων οχθμάτων 

45.32 Λιανικό εμπόριο μερϊν και εξαρτθμάτων μθχανοκίνθτων οχθμάτων ςε εξειδικευμζνα 
καταςτιματα                                                                                                                                                                         

45.40 Πϊλθςθ, ςυντιρθςθ και επιςκευι μοτοςικλετϊν και των μερϊν και εξαρτθμάτων τουσ                                                                                                                                                                                    

46.11.12 Εμπορικοί αντιπρόςωποι που μεςολαβοφν ςτθν πϊλθςθ λουλουδιϊν και φυτϊν 

46.11.19.02 Εμπορικοί αντιπρόςωποι που μεςολαβοφν ςτθν πϊλθςθ ακατζργαςτων γουνοδερμάτων και 
διάφορων ακατζργαςτων προβιϊν και δερμάτων 

46.11.19.26 Εμπορικοί αντιπρόςωποι που μεςολαβοφν ςτθν πϊλθςθ υφαντικϊν ινϊν 

46.14 Εμπορικοί αντιπρόςωποι που μεςολαβοφν ςτθν πϊλθςθ μθχανθμάτων, βιομθχανικοφ εξοπλιςμοφ, 
πλοίων και αεροςκαφϊν 

46.15 Εμπορικοί αντιπρόςωποι που μεςολαβοφν ςτθν πϊλθςθ επίπλων, ειδϊν οικιακισ χριςθσ, 
ςιδθρικϊν και ειδϊν κιγκαλερίασ                                                                                                                                                 

46.16 Εμπορικοί αντιπρόςωποι που μεςολαβοφν ςτθν πϊλθςθ κλωςτοχφαντουργικϊν προϊόντων, 
ενδυμάτων, γουναρικϊν, υποδθμάτων και δερμάτινων προϊόντων                                                                                                                       

46.17.11.24 Εμπορικοί αντιπρόςωποι που μεςολαβοφν ςτθν πϊλθςθ τςαγιοφ και καφζ 

46.17.11.25 Εμπορικοί αντιπρόςωποι που μεςολαβοφν ςτθν πϊλθςθ τυποποιθμζνων ειδϊν διατροφισ 

46.17.12 Εμπορικοί αντιπρόςωποι που μεςολαβοφν ςτθν πϊλθςθ ποτϊν 

46.18.11.02 Εμπορικοί αντιπρόςωποι που μεςολαβοφν ςτθν πϊλθςθ αρωμάτων και παραςκευαςμάτων 
καλλωπιςμοφ 

46.18.12 Εμπορικοί αντιπρόςωποι που μεςολαβοφν ςτθν πϊλθςθ παιχνιδιϊν κάκε είδουσ, ειδϊν 
ακλθτιςμοφ, ποδθλάτων, βιβλίων, εφθμερίδων, περιοδικϊν και χαρτικϊν ειδϊν, μουςικϊν 
οργάνων, ρολογιϊν χεριοφ και τοίχου, φωτογραφικοφ και οπτικοφ εξοπλιςμοφ 

46.18.19 Εμπορικοί αντιπρόςωποι που μεςολαβοφν ςτθν πϊλθςθ άλλων ςυγκεκριμζνων προϊόντων π.δ.κ.α. 

46.19 Εμπορικοί αντιπρόςωποι που μεςολαβοφν ςτθν πϊλθςθ διαφόρων ειδϊν                                                                                                                                                                                                  

46.22 Χονδρικό εμπόριο λουλουδιϊν και φυτϊν                                                                                                                                                                                                                             

46.24 Χονδρικό εμπόριο δερμάτων, προβιϊν και κατεργαςμζνου δζρματοσ                                                                                                                                                                                                     

46.31.11.02 Χονδρικό εμπόριο ακατζργαςτων ξθρϊν καρπϊν 

46.31.12.08 Χονδρικό εμπόριο κατεργαςμζνων ξθρϊν καρπϊν 

46.31.12.15 Χονδρικό εμπόριο ξθρϊν καρπϊν, καβουρδιςμζνων αράπικων φιςτικιϊν, αλατιςμζνων ι με άλλο 
τρόπο ςυντθρθμζνων 

46.33.13.05 Χονδρικό εμπόριο ηωικϊν ι φυτικϊν λιπϊν και ελαίων και των κλαςμάτων τουσ, υδρογονωμζνων, 
εςτεροποιθμζνων, αλλά χωρίσ να ζχουν υποςτεί περαιτζρω παραςκευι 

46.34 Χονδρικό εμπόριο ποτϊν                                                                                                                                                                                                                                            

46.36 Χονδρικό εμπόριο ηάχαρθσ, ςοκολάτασ και ειδϊν ηαχαροπλαςτικισ 

46.37 Χονδρικό εμπόριο καφζ, τςαγιοφ, κακάου και μπαχαρικϊν                                                                                                                                                                                                             

46.38 Χονδρικό εμπόριο άλλων τροφίμων, ςυμπεριλαμβανομζνων ψαριϊν, καρκινοειδϊν και μαλακίων 

46.39 Μθ εξειδικευμζνο χονδρικό εμπόριο τροφίμων, ποτϊν και καπνοφ                                                                                                                                                                                                      

46.41 Χονδρικό εμπόριο κλωςτοχφαντουργικϊν προϊόντων                                                                                                                                                                                                                    

46.42 Χονδρικό εμπόριο ενδυμάτων και υποδθμάτων                                                                                                                                                                                                                         

46.43 Χονδρικό εμπόριο θλεκτρικϊν οικιακϊν ςυςκευϊν                                                                                                                                                                                                                     

46.44 Χονδρικό εμπόριο ειδϊν πορςελάνθσ και γυαλικϊν και υλικϊν κακαριςμοφ                                                                                                                                                                                              

46.45 Χονδρικό εμπόριο αρωμάτων και καλλυντικϊν                                                                                                                                                                                                                         
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46.47 Χονδρικό εμπόριο επίπλων, χαλιϊν και φωτιςτικϊν                                                                                                                                                                                                                   

46.48 Χονδρικό εμπόριο ρολογιϊν και κοςμθμάτων                                                                                                                                                                                                                          

46.49 Χονδρικό εμπόριο άλλων ειδϊν οικιακισ χριςθσ                                                                                                                                                                                                                      

46.51 Χονδρικό εμπόριο θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν, περιφερειακοφ εξοπλιςμοφ υπολογιςτϊν και 
λογιςμικοφ                                                                                                                                                                    

46.52 Χονδρικό εμπόριο θλεκτρονικοφ και τθλεπικοινωνιακοφ εξοπλιςμοφ και εξαρτθμάτων                                                                                                                                                                                    

46.64 Χονδρικό εμπόριο μθχανθμάτων για τθν κλωςτοχφαντουργικι βιομθχανία, και χονδρικό εμπόριο 
ραπτομθχανϊν και πλεκτομθχανϊν 

46.65 Χονδρικό εμπόριο επίπλων γραφείου                                                                                                                                                                                                                                 

46.66 Χονδρικό εμπόριο άλλων μθχανϊν και εξοπλιςμοφ γραφείου                                                                                                                                                                                                            

46.69 Χονδρικό εμπόριο άλλων μθχανθμάτων και εξοπλιςμοφ                                                                                                                                                                                                                 

46.76 Χονδρικό εμπόριο άλλων ενδιάμεςων προϊόντων                                                                                                                                                                                                                       

46.77.10.30 Χονδρικό εμπόριο φυτικϊν απορριμμάτων και φυτικϊν υπολειμμάτων 

46.90 Μθ εξειδικευμζνο χονδρικό εμπόριο                                                                                                                                                                                                                                 

47.19 Άλλο λιανικό εμπόριο ςε μθ εξειδικευμζνα καταςτιματα, εκτόσ από Εκμετάλλευςθ καταςτιματοσ 
ψιλικϊν ειδϊν γενικά (47.19.10.01), Εκμετάλλευςθ περίπτερου (47.19.10.02 ) 

47.24.16.08 Λιανικό εμπόριο τυροπιτϊν, ςάντουιτσ και παρόμοιων ειδϊν 

47.24.16.10 Λιανικό εμπόριο φρζςκων ειδϊν ηαχαροπλαςτικισ και γλυκιςμάτων 

47.24.16.11 Λιανικό εμπόριο φφλλων κροφςτασ ι κανταϊφιοφ 

47.24.17 Λιανικό εμπόριο ειδϊν ηαχαροπλαςτικισ με βάςθ τθ ηάχαρθ 

47.25 Λιανικό εμπόριο ποτϊν ςε εξειδικευμζνα καταςτιματα 

47.41 Λιανικό εμπόριο θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν, περιφερειακϊν μονάδων υπολογιςτϊν και 
λογιςμικοφ ςε εξειδικευμζνα καταςτιματα                                                                                                                                           

47.42 Λιανικό εμπόριο τθλεπικοινωνιακοφ εξοπλιςμοφ ςε εξειδικευμζνα καταςτιματα                                                                                                                                                                                         

47.43 Λιανικό εμπόριο εξοπλιςμοφ ιχου και εικόνασ ςε εξειδικευμζνα καταςτιματα                                                                                                                                                                                          

47.51 Λιανικό εμπόριο κλωςτοχφαντουργικϊν προϊόντων ςε εξειδικευμζνα καταςτιματα                                                                                                                                                                                        

47.52 Λιανικό εμπόριο ςιδθρικϊν, χρωμάτων και τηαμιϊν ςε εξειδικευμζνα καταςτιματα                                                                                                                                                                                      

47.53 Λιανικό εμπόριο χαλιϊν, κιλιμιϊν και επενδφςεων δαπζδου και τοίχου ςε εξειδικευμζνα 
καταςτιματα                                                                                                                                                                   

47.54 Λιανικό εμπόριο θλεκτρικϊν οικιακϊν ςυςκευϊν ςε εξειδικευμζνα καταςτιματα                                                                                                                                                                                         

47.59 Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιςτικϊν και άλλων ειδϊν οικιακισ χριςθσ ςε εξειδικευμζνα 
καταςτιματα                                                                                                                                                                  

47.61 Λιανικό εμπόριο βιβλίων ςε εξειδικευμζνα καταςτιματα                                                                                                                                                                                                              

47.62 Λιανικό εμπόριο εφθμερίδων και γραφικισ φλθσ ςε εξειδικευμζνα καταςτιματα                                                                                                                                                                                         

47.63 Λιανικό εμπόριο εγγραφϊν μουςικισ και εικόνασ ςε εξειδικευμζνα καταςτιματα                                                                                                                                                                                        

47.64 Λιανικό εμπόριο ακλθτικοφ εξοπλιςμοφ ςε εξειδικευμζνα καταςτιματα                                                                                                                                                                                                 

47.65 Λιανικό εμπόριο παιχνιδιϊν κάκε είδουσ ςε εξειδικευμζνα καταςτιματα                                                                                                                                                                                               

47.71 Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων ςε εξειδικευμζνα καταςτιματα                                                                                                                                                                                                            

47.72 Λιανικό εμπόριο υποδθμάτων και δερμάτινων ειδϊν ςε εξειδικευμζνα καταςτιματα                                                                                                                                                                                      

47.74 Λιανικό εμπόριο ιατρικϊν και ορκοπεδικϊν ειδϊν ςε εξειδικευμζνα καταςτιματα 

47.75 Λιανικό εμπόριο καλλυντικϊν και ειδϊν καλλωπιςμοφ ςε εξειδικευμζνα καταςτιματα, εκτόσ από 
Λιανικό εμπόριο χαρτιοφ υγείασ, χαρτομάντιλων, μαντιλιϊν και πετςετϊν κακαριςμοφ προςϊπου, 
τραπεηομάντιλων και πετςετϊν φαγθτοφ, από χαρτί (47.75.76.19) 

47.76 Λιανικό εμπόριο λουλουδιϊν, φυτϊν, ςπόρων, λιπαςμάτων, ηϊων ςυντροφιάσ και ςχετικϊν 
ηωοτροφϊν ςε εξειδικευμζνα καταςτιματα, εκτόσ από Λιανικό εμπόριο αποξθραμζνων 
οςπριωδϊν λαχανικϊν, αποφλοιωμζνων, για ςπορά (47.76.77.02), Λιανικό εμπόριο γεωργικϊν 
ςπόρων ςε μικροςυςκευαςίεσ(47.76.77.04), Λιανικό εμπόριο δενδρυλλίων και φυτϊν (εκτόσ 
καλλωπιςτικϊν φυτϊν) (47.76.77.05),  Λιανικό εμπόριο ελαιοφχων ςπόρων π.δ.κ.α. (47.76.77.06), 
Λιανικό εμπόριο ηϊντων φυτϊν, κονδφλων, βολβϊν και ριηϊν, μοςχευμάτων και παραφυάδων, 
μυκθλιϊν μανιταριϊν (47.76.77.07), Λιανικό εμπόριο καλαμποκιοφ για ςπορά (47.76.77.08), 
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Λιανικό εμπόριο κεραμικϊν ειδϊν που χρθςιμοποιοφνται ςτθ γεωργία και για τθ μεταφορά ι τθ 
ςυςκευαςία αγακϊν (47.76.77.09), Λιανικό εμπόριο ςπόρων ανκζων και καρπϊν (47.76.77.13), 
Λιανικό εμπόριο ςπόρων ηαχαρότευτλων και ςπόρων κτθνοτροφικϊν φυτϊν (47.76.77.14), 
Λιανικό εμπόριο ςπόρων θλίανκου, ςουςαμιοφ, κάρδαμου, κράμβθσ, ελαιοκράμβθσ και ςιναπιοφ, 
για ςπορά (47.76.77.15), Λιανικό εμπόριο ςπόρων λαχανικϊν (47.76.77.16), Λιανικό εμπόριο 
ςπόρων πατάτασ (47.76.77.17), Λιανικό εμπόριο φρζςκων φυτϊν που χρθςιμοποιοφνται κυρίωσ 
ςτθν αρωματοποιία, τθ φαρμακευτικι ι τθν παραγωγι εντομοκτόνων, μυκθτοκτόνων ι για 
παρόμοιουσ ςκοποφσ (47.76.77.18), Λιανικό εμπόριο φυςικϊν χριςτουγεννιάτικων δζντρων 
(47.76.77.19), Λιανικό εμπόριο φυτικϊν υλϊν π.δ.κ.α. για ςπαρτοπλεκτικι, παραγζμιςμα, βάτεσ, 
βαφι ι δζψθ, φυτικϊν προϊόντων π.δ.κ.α. (47.76.77.20), Λιανικό εμπόριο λιπαςμάτων και 
αγροχθμικϊν προϊόντων (47.76.78), Λιανικό εμπόριο ηϊων ςυντροφιάσ και τροφϊν για ηϊα 
ςυντροφιάσ (47.76.79). 

47.77 Λιανικό εμπόριο ρολογιϊν και κοςμθμάτων ςε εξειδικευμζνα καταςτιματα                                                                                                                                                                                              

47.78 Άλλο λιανικό εμπόριο καινοφργιων ειδϊν ςε εξειδικευμζνα καταςτιματα, εκτόσ από Λιανικό 
εμπόριο υλικϊν κακαριςμοφ (47.78.84), Λιανικό εμπόριο καφςιμου πετρελαίου οικιακισ χριςθσ, 
υγραζριου, άνκρακα και ξυλείασ (47.78.85), Λιανικό εμπόριο ακατζργαςτων αγροτικϊν προϊόντων 
π.δ.κ.α. (47.78.87), Λιανικό εμπόριο μθχανθμάτων και εξοπλιςμοφ π.δ.κ.α. (47.78.88).                                                                                                                                                                                

47.79 Λιανικό εμπόριο μεταχειριςμζνων ειδϊν ςε καταςτιματα                                                                                                                                                                                                              

47.82 Λιανικό εμπόριο κλωςτοχφαντουργικϊν προϊόντων, ενδυμάτων και υποδθμάτων, ςε υπαίκριουσ 
πάγκουσ και αγορζσ                                                                                                                                                         

47.89 Λιανικό εμπόριο άλλων ειδϊν ςε υπαίκριουσ πάγκουσ και αγορζσ                                                                                                                                                                                                      

47.99 Άλλο λιανικό εμπόριο εκτόσ καταςτθμάτων, υπαίκριων πάγκων ι αγορϊν 

49.10 Τπεραςτικζσ ςιδθροδρομικζσ μεταφορζσ επιβατϊν 

49.20 ιδθροδρομικζσ μεταφορζσ εμπορευμάτων                                                                                                                                                                                                                             

49.31 Αςτικζσ και προαςτιακζσ χερςαίεσ μεταφορζσ επιβατϊν                                                                                                                                                                                                               

49.32 Εκμετάλλευςθ ταξί                                                                                                                                                                                                                                                 

49.39 Άλλεσ χερςαίεσ μεταφορζσ επιβατϊν π.δ.κ.α.                                                                                                                                                                                                                        

49.41 Οδικζσ μεταφορζσ εμπορευμάτων 

50.10 Θαλάςςιεσ και ακτοπλοϊκζσ μεταφορζσ επιβατϊν                                                                                                                                                                                                                      

50.20 Θαλάςςιεσ και ακτοπλοϊκζσ μεταφορζσ εμπορευμάτων 

50.30 Εςωτερικζσ πλωτζσ μεταφορζσ επιβατϊν                                                                                                                                                                                                                              

50.40 Εςωτερικζσ πλωτζσ μεταφορζσ εμπορευμάτων 

51.10 Αεροπορικζσ μεταφορζσ επιβατϊν                                                                                                                                                                                                                                    

51.21 Αεροπορικζσ μεταφορζσ εμπορευμάτων 

52.21 Δραςτθριότθτεσ ςυναφείσ με τισ χερςαίεσ μεταφορζσ 

52.22 Δραςτθριότθτεσ ςυναφείσ με τισ πλωτζσ μεταφορζσ                                                                                                                                                                                                                   

52.23 Δραςτθριότθτεσ ςυναφείσ με τισ αεροπορικζσ μεταφορζσ 

52.24 Διακίνθςθ φορτίων                                                                                                                                                                                                                                                 

52.29 Άλλεσ υποςτθρικτικζσ προσ τθ μεταφορά δραςτθριότθτεσ                                                                                                                                                                                                              

55.10 Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλφματα                                                                                                                                                                                                                                

55.20 Καταλφματα διακοπϊν και άλλα καταλφματα ςφντομθσ διαμονισ                                                                                                                                                                                                         

55.30 Χϊροι καταςκινωςθσ, εγκαταςτάςεισ για οχιματα αναψυχισ και ρυμουλκοφμενα οχιματα                                                                                                                                                                                  

56.10 Δραςτθριότθτεσ υπθρεςιϊν εςτιατορίων και κινθτϊν μονάδων εςτίαςθσ                                                                                                                                                                                                 

56.21 Δραςτθριότθτεσ υπθρεςιϊν τροφοδοςίασ για εκδθλϊςεισ                                                                                                                                                                                                               

56.29 Aλλεσ υπθρεςίεσ εςτίαςθσ, εκτόσ από Τπθρεςίεσ γευμάτων που παρζχονται από ςτρατιωτικζσ 
τραπεηαρίεσ (56.29.20.01) 

56.30 Δραςτθριότθτεσ παροχισ ποτϊν                                                                                                                                                                                                                                      

58.11 Ζκδοςθ βιβλίων                                                                                                                                                                                                                                                    

58.12 Ζκδοςθ τθλεφωνικϊν και κάκε είδουσ καταλόγων                                                                                                                                                                                                                      

58.13 Ζκδοςθ εφθμερίδων                                                                                                                                                                                                                                                 
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58.14 Ζκδοςθ ζντυπων περιοδικϊν κάκε είδουσ                                                                                                                                                                                                                             

58.19 Άλλεσ εκδοτικζσ δραςτθριότθτεσ                                                                                                                                                                                                                                    

59.11 Δραςτθριότθτεσ παραγωγισ κινθματογραφικϊν ταινιϊν, βίντεο και τθλεοπτικϊν προγραμμάτων                                                                                                                                                                            

59.12 Δραςτθριότθτεσ ςυνοδευτικζσ τθσ παραγωγισ κινθματογραφικϊν ταινιϊν, βίντεο και τθλεοπτικϊν 
προγραμμάτων                                                                                                                                                           

59.13 Δραςτθριότθτεσ διανομισ κινθματογραφικϊν ταινιϊν, βίντεο και τθλεοπτικϊν προγραμμάτων                                                                                                                                                                             

59.14 Δραςτθριότθτεσ προβολισ κινθματογραφικϊν ταινιϊν                                                                                                                                                                                                                  

59.20 Θχογραφιςεισ και μουςικζσ εκδόςεισ                                                                                                                                                                                                                                

60.10 Ραδιοφωνικζσ εκπομπζσ                                                                                                                                                                                                                                             

60.20 Τπθρεςίεσ τθλεοπτικοφ προγραμματιςμοφ και τθλεοπτικϊν εκπομπϊν                                                                                                                                                                                                    

61.90.10.02 Τπθρεςίεσ ραδιοταξί 

61.90.10.07 Τπθρεςίεσ πρόςβαςθσ του κοινοφ ςτο διαδίκτυο (ςε χϊρουσ, που δεν παρζχονται τρόφιμα ι 
ποτά)  

63.91 Δραςτθριότθτεσ πρακτορείων ειδιςεων                                                                                                                                                                                                                               

63.99 Άλλεσ δραςτθριότθτεσ υπθρεςιϊν πλθροφορίασ πδκα 

68.20 Εκμίςκωςθ και διαχείριςθ ιδιόκτθτων ι μιςκωμζνων ακινιτων                                                                                                                                                                                                         

69.10 Νομικζσ δραςτθριότθτεσ                                                                                                                                                                                                                                            

69.20 Δραςτθριότθτεσ λογιςτικισ, τιρθςθσ βιβλίων και λογιςτικοφ ελζγχου παροχι φορολογικϊν 
ςυμβουλϊν, εκτόσ Τπθρεςίεσ οικονομικοφ ελζγχου (69.20.1 ) 

70.21 Δραςτθριότθτεσ δθμοςίων ςχζςεων και επικοινωνίασ                                                                                                                                                                                                                  

70.22 Δραςτθριότθτεσ παροχισ επιχειρθματικϊν ςυμβουλϊν και άλλων ςυμβουλϊν διαχείριςθσ 

71.11 Δραςτθριότθτεσ αρχιτεκτόνων 

71.12 Δραςτθριότθτεσ μθχανικϊν και ςυναφείσ δραςτθριότθτεσ παροχισ τεχνικϊν ςυμβουλϊν 

71.20 Σεχνικζσ δοκιμζσ και αναλφςεισ 

72.11 Ζρευνα και πειραματικι ανάπτυξθ ςτθ βιοτεχνολογία                                                                                                                                                                                                                 

72.19 Ζρευνα και πειραματικι ανάπτυξθ ςε άλλεσ φυςικζσ επιςτιμεσ και τθ μθχανικι                                                                                                                                                                                        

72.20 Ζρευνα και πειραματικι ανάπτυξθ ςτισ κοινωνικζσ και ανκρωπιςτικζσ επιςτιμεσ                                                                                                                                                                                       

73.11 Διαφθμιςτικά γραφεία                                                                                                                                                                                                                                              

73.12 Παρουςίαςθ ςτα μζςα ενθμζρωςθσ                                                                                                                                                                                                                                    

73.20 Ζρευνα αγοράσ και δθμοςκοπιςεισ                                                                                                                                                                                                                                   

74.10 Δραςτθριότθτεσ ειδικευμζνου ςχεδίου                                                                                                                                                                                                                               

74.20 Φωτογραφικζσ δραςτθριότθτεσ                                                                                                                                                                                                                                       

74.30 Δραςτθριότθτεσ μετάφραςθσ και διερμθνείασ                                                                                                                                                                                                                         

74.90 Άλλεσ επαγγελματικζσ, επιςτθμονικζσ και τεχνικζσ δραςτθριότθτεσ π.δ.κ.α.                                                                                                                                                                                          

77.11 Ενοικίαςθ και εκμίςκωςθ αυτοκινιτων και ελαφρϊν μθχανοκίνθτων οχθμάτων                                                                                                                                                                                            

77.12 Ενοικίαςθ και εκμίςκωςθ φορτθγϊν 

77.21 Ενοικίαςθ και εκμίςκωςθ ειδϊν αναψυχισ και ακλθτικϊν ειδϊν                                                                                                                                                                                                        

77.22 Ενοικίαςθ βιντεοκαςετϊν και δίςκων                                                                                                                                                                                                                                

77.29 Ενοικίαςθ και εκμίςκωςθ άλλων ειδϊν προςωπικισ ι οικιακισ χριςθσ                                                                                                                                                                                                  

77.33 Ενοικίαςθ και εκμίςκωςθ μθχανθμάτων και εξοπλιςμοφ γραφείου (ςυμπεριλαμβανομζνων των 
θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν)                                                                                                                                                    

77.34 Ενοικίαςθ και εκμίςκωςθ εξοπλιςμοφ πλωτϊν μεταφορϊν                                                                                                                                                                                                               

77.35 Ενοικίαςθ και εκμίςκωςθ εξοπλιςμοφ αεροπορικϊν μεταφορϊν                                                                                                                                                                                                          

77.39 Ενοικίαςθ και εκμίςκωςθ άλλων μθχανθμάτων, ειδϊν εξοπλιςμοφ και υλικϊν αγακϊν πδκα 

77.40 Εκμίςκωςθ πνευματικισ ιδιοκτθςίασ και παρεμφερϊν προϊόντων, με εξαίρεςθ τα ζργα με 
δικαιϊματα δθμιουργοφ                                                                                                                                                          

78.10 Δραςτθριότθτεσ γραφείων εφρεςθσ εργαςίασ, εκτόσ από Τπθρεςίεσ εφρεςθσ ιατρικοφ προςωπικοφ 
(78.10.11.02) 

78.20 Τπθρεςίεσ γραφείων εφρεςθσ προςωρινισ απαςχόλθςθσ, εκτόσ από Τπθρεςίεσ γραφείων εφρεςθσ 
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προςωρινισ απαςχόλθςθσ για τθν παροχι ιατρικοφ προςωπικοφ (78.20.16) 

78.30 Άλλεσ υπθρεςίεσ διάκεςθσ ανκρϊπινου δυναμικοφ, εκτόσ από Aλλεσ υπθρεςίεσ διάκεςθσ 
ανκρϊπινου δυναμικοφ για ιατρικζσ εργαςίεσ (78.30.16) 

79.11 Δραςτθριότθτεσ ταξιδιωτικϊν πρακτορείων                                                                                                                                                                                                                           

79.12 Δραςτθριότθτεσ γραφείων οργανωμζνων ταξιδιϊν                                                                                                                                                                                                                      

79.90 Άλλεσ δραςτθριότθτεσ υπθρεςιϊν κρατιςεων και ςυναφείσ δραςτθριότθτεσ                                                                                                                                                                                              

80.30 Δραςτθριότθτεσ ζρευνασ                                                                                                                                                                                                                                            

81.10 Δραςτθριότθτεσ ςυνδυαςμοφ βοθκθτικϊν υπθρεςιϊν ( υνδυαςμζνεσ βοθκθτικζσ υπθρεςίεσ ςε 
κτίρια και εξωτερικοφσ χϊρουσ (κακαριςμοφ, φφλαξθσ, υποδοχισ κλπ)                                                                                                                                                                                                                   

82.19 Αναπαραγωγι φωτοτυπιϊν, προετοιμαςία εγγράφων και άλλεσ ειδικευμζνεσ δραςτθριότθτεσ 
γραμματειακισ υποςτιριξθσ                                                                                                                                                     

82.30 Οργάνωςθ ςυνεδρίων και εμπορικϊν εκκζςεων                                                                                                                                                                                                                         

82.92 Δραςτθριότθτεσ ςυςκευαςίασ                                                                                                                                                                                                                                        

82.99 Άλλεσ δραςτθριότθτεσ παροχισ υπθρεςιϊν προσ τισ επιχειριςεισ π.δ.κ.α.                                                                                                                                                                                             

84.13.15 Διοικθτικζσ υπθρεςίεσ που ςχετίηονται με το διανεμθτικό εμπόριο και τθν τροφοδοςία με 
τρόφιμα, με τα ξενοδοχεία και τα εςτιατόρια 

84.13.16 Διοικθτικζσ υπθρεςίεσ που ςχετίηονται με τουριςτικά κζματα 

84.23 Δικαιοςφνθ και δικαςτικζσ δραςτθριότθτεσ                                                                                                                                                                                                                          

85.10 Προςχολικι εκπαίδευςθ                                                                                                                                                                                                                                             

85.20 Πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ                                                                                                                                                                                                                                            

85.31 Γενικι δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ                                                                                                                                                                                                                                   

85.32 Σεχνικι και επαγγελματικι δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ                                                                                                                                                                                                                

85.41 Μεταδευτεροβάκμια μθ τριτοβάκμια εκπαίδευςθ                                                                                                                                                                                                                       

85.42 Σριτοβάκμια εκπαίδευςθ                                                                                                                                                                                                                                            

85.51 Ακλθτικι και ψυχαγωγικι εκπαίδευςθ                                                                                                                                                                                                                                

85.52 Πολιτιςτικι εκπαίδευςθ                                                                                                                                                                                                                                            

85.53 Δραςτθριότθτεσ ςχολϊν εραςιτεχνϊν οδθγϊν                                                                                                                                                                                                                          

85.59 Άλλθ εκπαίδευςθ π.δ.κ.α.                                                                                                                                                                                                                                          

85.60 Εκπαιδευτικζσ υποςτθρικτικζσ δραςτθριότθτεσ                                                                                                                                                                                                                       

86.21 Δραςτθριότθτεσ άςκθςθσ γενικϊν ιατρικϊν επαγγελμάτων 

86.22 Δραςτθριότθτεσ άςκθςθσ ειδικϊν ιατρικϊν επαγγελμάτων 

86.23 Δραςτθριότθτεσ άςκθςθσ οδοντιατρικϊν επαγγελμάτων                                                                                                                                                                                                                 

86.90 Aλλεσ δραςτθριότθτεσ ανκρϊπινθσ υγείασ εκτόσ από Τπθρεςίεσ ςχετικζσ με τθν εγκυμοςφνθ 
(86.90.11) 

88.10 Δραςτθριότθτεσ κοινωνικισ μζριμνασ χωρίσ παροχι καταλφματοσ για θλικιωμζνουσ και άτομα με 
αναπθρία                                                                                                                                                                

88.91 Δραςτθριότθτεσ βρεφονθπιακϊν και παιδικϊν ςτακμϊν                                                                                                                                                                                                                 

88.99 Άλλεσ δραςτθριότθτεσ κοινωνικισ μζριμνασ χωρίσ παροχι καταλφματοσ πδκα 

90.01 Σζχνεσ του κεάματοσ                                                                                                                                                                                                                                               

90.02 Τποςτθρικτικζσ δραςτθριότθτεσ για τισ τζχνεσ του κεάματοσ                                                                                                                                                                                                         

90.03 Καλλιτεχνικι δθμιουργία                                                                                                                                                                                                                                           

90.04 Εκμετάλλευςθ αικουςϊν κεαμάτων και ςυναφείσ δραςτθριότθτεσ                                                                                                                                                                                                        

91.01 Δραςτθριότθτεσ βιβλιοκθκϊν και αρχειοφυλακείων                                                                                                                                                                                                                    

91.02 Δραςτθριότθτεσ μουςείων                                                                                                                                                                                                                                           

91.03 Λειτουργία ιςτορικϊν χϊρων και κτιρίων και παρόμοιων πόλων ζλξθσ επιςκεπτϊν                                                                                                                                                                                       

91.04 Δραςτθριότθτεσ βοτανικϊν και ηωολογικϊν κιπων και φυςικϊν βιοτόπων                                                                                                                                                                                                

92.00 Συχερά παιχνίδια και ςτοιχιματα εκτόσ από Τπθρεςίεσ τυχερϊν παιχνιδιϊν ςε απ ευκείασ (on-
line) ςφνδεςθ (92.00.14), Τπθρεςίεσ ςτοιχθμάτων ςε απ ευκείασ (on-line) ςφνδεςθ (92.00.21) 

93.11 Εκμετάλλευςθ ακλθτικϊν εγκαταςτάςεων                                                                                                                                                                                                                              
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93.12 Δραςτθριότθτεσ ακλθτικϊν ομίλων                                                                                                                                                                                                                                   

93.13 Εγκαταςτάςεισ γυμναςτικισ                                                                                                                                                                                                                                         

93.19 Άλλεσ ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ                                                                                                                                                                                                                                    

93.21 Δραςτθριότθτεσ πάρκων αναψυχισ και άλλων κεματικϊν πάρκων                                                                                                                                                                                                         

93.29 Άλλεσ δραςτθριότθτεσ διαςκζδαςθσ και ψυχαγωγίασ                                                                                                                                                                                                                   

94.99.16.01 Τπθρεςίεσ πολιτιςτικϊν ςυλλόγων και ςωματείων  

94.99.16.02 Τπθρεςίεσ ψυχαγωγικϊν μθ ακλθτικϊν λεςχϊν 

95.12 Επιςκευι εξοπλιςμοφ επικοινωνίασ                                                                                                                                                                                                                                  

95.21 Επιςκευι θλεκτρονικϊν ειδϊν ευρείασ κατανάλωςθσ                                                                                                                                                                                                                   

95.22 Επιςκευι ςυςκευϊν οικιακισ χριςθσ και εξοπλιςμοφ ςπιτιοφ και κιπου                                                                                                                                                                                                

95.23 Επιδιόρκωςθ υποδθμάτων και δερμάτινων ειδϊν                                                                                                                                                                                                                       

95.24 Επιςκευι επίπλων και ειδϊν οικιακισ επίπλωςθσ                                                                                                                                                                                                                     

95.25 Επιςκευι ρολογιϊν και κοςμθμάτων                                                                                                                                                                                                                                  

95.29 Επιςκευι άλλων ειδϊν προςωπικισ και οικιακισ χριςθσ                                                                                                                                                                                                               

96.02 Δραςτθριότθτεσ κομμωτθρίων, κουρείων και κζντρων αιςκθτικισ                                                                                                                                                                                                       

96.04 Δραςτθριότθτεσ ςχετικζσ με τθ φυςικι ευεξία                                                                                                                                                                                                                       

96.09.19 Διάφορεσ Aλλεσ υπθρεςίεσ π.δ.κ.α. εκτόσ από Αςτρολογικζσ και πνευματιςτικζσ υπθρεςίεσ 
(96.09.19.01), Τπθρεςίεσ γενεαλογικζσ (96.09.19.03), Τπθρεςίεσ οικιακοφ υπθρζτθ (96.09.19.13), 
Τπθρεςίεσ προςωπικοφ οδθγοφ αυτοκινιτων (96.09.19.15) 

 Καταςτιματα λιανικοφ εμπορίου που λειτουργοφν με ςυμφωνίεσ ςυνεργαςίασ όλων των 
καταςτθμάτων λιανικοφ εμπορίουτφπου «κατάςτθμα εντόσ καταςτιματοσ» (shops-in a-shop), που 
βρίςκονται ςε εκπτωτικά καταςτιματα (outlet), εμπορικά κζντρα ι εκπτωτικά χωριά, 
εξαιρουμζνων των ςοφπερ μάρκετ και των φαρμακείων, υπό τθν προχπόκεςθ ότι διακζτουν 
ανεξάρτθτθ είςοδο για τουσ καταναλωτζσ. 

 Επιχειριςεισ ζκδοςθσ πρωτογενοφσ (branded) ψθφιακοφ περιεχομζνου, οι οποίεσ είναι 
εγγεγραμζνεσ ςτο Μθτρϊο Επιχειριςεων Θλεκτρονικϊν Μζςων Ενθμζρωςθσ (Μθτρϊο 
OnlineMedia) που τθρείται ςτθν Γενικι Γραμματεία Επικοινωνίασ και Ενθμερωςθσ κατά τθν 
ζκδοςθ τθσ παροφςασ ι υποβάλουν ςχετικι αίτθςθ εγγραφισ και ενταχκοφν ςε αυτό κατόπιν 
ζγκριςθσ τθσ αρμόδιασ επιτροπισ τθσ ΓΓΕΕ. 

 

 

Η απφθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβέξλεζεο. 

 

 

 

      Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΔΡΓΑΗΑ 

                  ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ 

 

 

 

         ΗΩΑΝΝΖ ΒΡΟΤΣΖ 
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