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ΘΕΜΑ: «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11-03-

2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «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)» 

 

ΑΠΟΥΑΗ 

Ο ΤΥΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Σο άρθρο 2 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

«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). 
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2. Σο άρθρο 38 του ν. 4753/2020 «Λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την 

εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1150 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του υμβουλίου της 20ης Ιουνίου 2019 για την προώθηση της δίκαιης 

μεταχείρισης και της διαφάνειας για τους επιχειρηματικούς χρήστες 

επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης (L 186), ρυθμίσεις για τη 

Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, την Επιτροπή Ανταγωνισμού, τη 

λειτουργία της αγοράς και λοιπές διατάξεις» (Α΄227).   

3. Σο ν. 4174/2013 «Υορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» (Α΄ 170 - 

Κ.Υ.Δ.). 

4. Σο ν.δ. 356/1974 «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων εσόδων» (Α΄ 90 - 

Κ.Ε.Δ.Ε.). 

5. Σο π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Τπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181). 

6. Σο π.δ. 16/1989 «Κανονισμός λειτουργίας Δημοσίων Οικονομικών Τπηρεσιών 

(Δ.Ο.Τ.) και των Σοπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών» (Α΄ 6). 

7. Σην υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020 απόφαση του Διοικητή της 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β΄ 4738). 

8. Σο π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Τπουργών, 

Αναπληρωτών Τπουργών και Τφυπουργών» (Α΄ 121). 

9. Σην υπό στοιχεία Τ2/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «ύσταση 

Θέσεων Αναπληρωτή Τπουργού και Τφυπουργών» (Β΄ 2901). 

10. Σην υπ’ αρ. 339/18-07-2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του 

Τπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Τφυπουργό 

Οικονομικών, Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β΄ 3051). 

11. Σο Κεφάλαιο Α΄ «ύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους 

Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της 

συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και 

άλλες διατάξεις» (Α΄ 94), ιδίως το άρθρο 41. 

12. Σην υποπαρ. Ε2 της παρ. Ε του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012, περί 

σύστασης θέσης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (Α’ 222), σε 

συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 13 και της παρ.10 του 

άρθρου 41 του ν. 4389/2016. 

13. Σην υπ’ αρ. 1/20-01-2016 πράξη του Τπουργικού υμβουλίου «Επιλογή και 

διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του 

Τπουργείου Οικονομικών» (Τ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της 

παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, την υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 

απόφαση του υμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Εσόδων «Ανανέωση θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Εσόδων» (Τ.Ο.Δ.Δ. 689), καθώς και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17-1-

2020 απόφαση του Τπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του 

Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Τ.Ο.Δ.Δ. 27). 

14. Σην υπό στοιχεία Α. 1256/2020 απόφαση του Τφυπουργού Οικονομικών 

«Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11-03-

2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης 
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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) (Β΄5206). 

15. Σην υπό στοιχεία Α. 1279/2020 απόφαση του Τφυπουργού Οικονομικών 

«Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11-03-

2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «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)» (Β΄5638). 

16. Σην υπό στοιχεία Α. 1014/2021 απόφαση του Τφυπουργού Οικονομικών 

«Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11-03-

2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “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)» (Β΄286). 

17. Σην υπό στοιχεία Α. 1028/2021 απόφαση του Τφυπουργού Οικονομικών 

«Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11-03-

2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “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)» (Β΄726). 

18. Σην υπό στοιχεία Α. 1055/2021 απόφαση του Τφυπουργού Οικονομικών 

«Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11-03-

2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “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)» (Β΄1070). 

19. Σην υπό στοιχεία Α. 1095/2021 απόφαση του Τφυπουργού Οικονομικών 

«Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11-03-

2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “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)» (Β΄1714). 

20. Σην υπό στοιχεία Α. 1109/2021 απόφαση του Τφυπουργού Οικονομικών 

«Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11-03-

2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “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)» (Β΄2092). 

21. Σην υπό στοιχεία Α. 1148/2021 απόφαση του Τφυπουργού Οικονομικών 

«Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11-03-

2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «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)» (Β΄2783). 
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22. Σην υπό στοιχεία Α. 1091/2021 απόφαση του Τφυπουργού Οικονομικών 

«Παράταση της προθεσμίας της παρ.1 της υπό στοιχεία Α.1200/2020 

απόφασης Τφυπουργού Οικονομικών “Παράταση και αναστολή είσπραξης 

βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Τ./ Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών για τις οποίες είχε 

χορηγηθεί παράταση προθεσμιών καταβολής και αναστολή είσπραξης στο 

πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της 

εμφάνισης κορωνοϊού COVID-19” (Β΄3612)» 

23. Σην ανάγκη καθορισμού ειδικότερων θεμάτων και λεπτομερειών για την 

εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 της από 11-3-2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου «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). 

24. Σην εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 

(Α.Α.Δ.Ε.). 

25. Σο γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται 

δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. 

 

ΑΠΟΥΑΙΖΟΤΜΕ 

1. Παρατείνεται η προθεσμία καταβολής της δόσης Ιανουαρίου 2022 ρυθμίσεων 

και διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στις 

Δ.Ο.Τ./Ελεγκτικά Κέντρα των εργαζομένων στις επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν 

ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 30-12-2021  από τους 

αναγραφόμενους στο συνημμένο πίνακα, ο οποίος και αποτελεί αναπόσπαστο 

μέρος της παρούσας, ή  ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 30-12-2021 ΚΑΔ 

δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους αναγραφόμενους στον συνημμένο 

πίνακα, όπως αυτά προκύπτουν από την δήλωση φόρου εισοδήματος 

φορολογικού έτους 2020 η οποία έχει υποβληθεί μέχρι τις 29-12-2021, τα 

οποία είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο 

ΚΑΔ στις 30-12-2021, των οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί σε προσωρινή 

αναστολή κατά τον μήνα Ιανουάριο  ανά την επικράτεια είτε λόγω απαγόρευσης 

της λειτουργίας της επιχείρησης με εντολή δημόσιας αρχής, είτε λόγω της 

εφαρμογής του μέτρου της περ. α΄ της υποπαρ. 2Α του ενδέκατου άρθρου της 

από 20-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄68), η οποία κυρώθηκε 

με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83). Από την εφαρμογή της παρούσας 

απόφασης εξαιρούνται τα πρόσωπα της παρ. 5 του δέκατου τρίτου άρθρου της 

από 14/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄64), η οποία 

κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’76). ε περίπτωση τετραψήφιου 

ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες πενταψήφιων, εξαψήφιων και 

οκταψήφιων ΚΑΔ. 

Η εν λόγω δόση Ιανουαρίου καταβάλλεται την τελευταία εργάσιμη ημέρα του 

επόμενου μήνα της τελευταίας δόσης του προγράμματος της υφιστάμενης 

ρύθμισης τμηματικής καταβολής, όπως αυτό έχει τυχόν διαμορφωθεί, σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρου 290 του ν. 4738/2020 (Α’ 207) και των υπό 
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στοιχεία Α. 1256/2020 (Β΄5206) και Α. 1279/2020 (Β΄5638) Αποφάσεων του 

Τφυπουργού Οικονομικών. 

2. Από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης εξαιρούνται οι εργαζόμενοι: α) 

στους  φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 

14 του ν. 4270/2014, β) στα εκτός αυτής Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου 

(Ν.Π.Δ.Δ.), γ) στα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που ανήκουν στο 

κράτος, ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Σ.Α. –κατά την έννοια της επίτευξης κρατικού ή 

δημοσίου ή αυτοδιοικητικού σκοπού, εποπτείας, διορισμού και ελέγχου της 

πλειοψηφίας της Διοίκησής τους- ή επιχορηγούνται τακτικά, σύμφωνα με τις 

κείμενες διατάξεις, από κρατικούς πόρους κατά πενήντα τοις εκατό (50%) 

τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους, δ) στις εκτός αυτής δημόσιες 

επιχειρήσεις και οργανισμούς του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005 (Α΄ 314), 

ανεξαρτήτως εάν έχουν εξαιρεθεί από την εφαρμογή του και ε)στις επιχειρήσεις 

που υπάγονται στο Κεφάλαιο Β΄ του αμέσως παραπάνω νόμου. 

3. Σα στοιχεία των εργαζομένων των οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί σε 

αναστολή λαμβάνονται από το Πληροφοριακό ύστημα ΕΡΓΑΝΗ. 

4. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

Ο ΤΥΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 

  ΑΠΟΣΟΛΟ ΒΕΤΡΟΠΟΤΛΟ 
                   

ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ: 

Α. ΠΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

1. Αποδέκτες πίνακα Γ & Δ 

2. Δ/νση τρατηγικής Σεχνολογιών Πληροφορικής  (με την παράκληση να 

αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε.) 

3. Γενική Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

4. Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη ΑΑΔΕ 

 
Β. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

1. Γραφείο  Τπουργού Οικονομικών 

2. Γραφείο Τφυπουργού Οικονομικών 

  3. Αποδέκτες πίνακα Α, Β, Ε, Σ, Ζ, Η, Θ (εκτός από το Εθνικό Συπογραφείο) Ι,ΙΒ, 

ΙΔ, ΙΕ, ΙΣ. 

4. Αυτοτελές Γραφείο Σύπου και Δημοσίων χέσεων 

   5. Γραφείο Γενικής Γραμματείας Υορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας 

Περιουσίας 

 

Γ. ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 

1. Γραφείο  Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων  

2. Γραφεία κ.κ. Γεν. Διευθυντών 

3.  Δ/νση Εισπράξεων και Επιστροφών- Σμήματα Α, Β, Γ, Δ, Ε, Γραμματεία 

4.  Αυτοτελές Σμήμα υντονισμού Μεταρρυθμιστικών Δράσεων και 

Επικοινωνίας 

 

 

ΑΔΑ: 9ΒΚΗ46ΜΠ3Ζ-ΑΗ5



6 

 

 
ΠΙΝΑΚΑ2: ΚΑΔ ΑΝΑΣΟΛΗ ΡΤΘΜΙΜΕΝΩΝ ΥΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΥΕΙΛΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

 

Αναστολή ρυθμισμένων φορολογικών υποχρεώσεων για τον Ιανουάριο δικαιούνται 

εργαζόμενοι των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τίθενται σε προσωρινή ανατολή κατά τον 

μήνα Ιανουάριο επιχειρήσεων που έχουν κύριο ΚΑΔ την 30/12/2021 ή δευτερεύοντα 

ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα το φορολογικό έτος 2020 σύμφωνα με τις δηλώσεις 

φορολογίας εισοδήματος που έχουν υποβληθεί έως και την 29/12/2021, έναν από τους 

ακόλουθους. ε περίπτωση τετραψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι 

υποκατηγορίες πενταψήφιων, εξαψήφιων και οκταψήφιων ΚΑΔ.  

ΚΑΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
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 

55.90.13.00 Υπθρεςίεσ κλιναμαξϊν (βαγκόν-λι) και υπθρεςίεσ φπνου ςε άλλα μεταφορικά μζςα 

55.90.19.00 Άλλεσ υπθρεςίεσ καταλφματοσ π.δ.κ.α. 

56.10 Δραςτθριότθτεσ υπθρεςιϊν εςτιατορίων και κινθτϊν μονάδων εςτίαςθσ 

56.21 Δραςτθριότθτεσ υπθρεςιϊν τροφοδοςίασ για εκδθλϊςεισ 

56.29  Άλλεσ υπθρεςίεσ εςτίαςθσ, εκτόσ από Υπθρεςίεσ γευμάτων που παρζχονται από ςτρατιωτικζσ 
τραπεηαρίεσ (ΚΑΔ 56.29.20.01) 

56.30 Δραςτθριότθτεσ παροχισ ποτϊν 

59.13.11.02 Υπθρεςίεσ εκμετάλλευςθσ κινθματογραφικϊν ταινιϊν 

59.14 Δραςτθριότθτεσ προβολισ κινθματογραφικϊν ταινιϊν 

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

77.29.11.01 Υπθρεςίεσ ενοικίαςθσ ςτερεοφωνικϊν ςυγκροτθμάτων 

77.29.12.03 Υπθρεςίεσ ενοικίαςθσ κακιςμάτων για εκδθλϊςεισ 

77.29.13.00 Υπθρεςίεσ ενοικίαςθσ και χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ μουςικϊν οργάνων 

77.39.19.03 Υπθρεςίεσ ενοικίαςθσ εξοπλιςμοφ εκκζςεων 

79.11 Δραςτθριότθτεσ ταξιδιωτικϊν πρακτορείων 

79.12 Δραςτθριότθτεσ γραφείων οργανωμζνων ταξιδιϊν 

79.90 Άλλεσ δραςτθριότθτεσ υπθρεςιϊν κρατιςεων και ςυναφείσ δραςτθριότθτεσ 

82.30 Οργάνωςθ ςυνεδρίων και εμπορικϊν εκκζςεων 

85.51 Ακλθτικι και ψυχαγωγικι εκπαίδευςθ 

85.52 Πολιτιςτικι εκπαίδευςθ 

86.90.13.02 Υπθρεςίεσ μαλάκτθ (μαςζρ) 

90.01 Τζχνεσ του κεάματοσ 

90.02 Υποςτθρικτικζσ δραςτθριότθτεσ για τισ τζχνεσ του κεάματοσ 

90.03.11.04 Υπθρεςίεσ ενορχθςτρωτι 

90.03.11.07 Υπθρεςίεσ μουςουργοφ 

90.03.11.17 Υπθρεςίεσ χορογράφου 

90.03.11.18 Υπθρεςίεσ χορωδοφ 

90.04 Εκμετάλλευςθ αικουςϊν κεαμάτων και ςυναφείσ δραςτθριότθτεσ 

91.04 Δραςτθριότθτεσ βοτανικϊν και ηωολογικϊν κιπων και φυςικϊν βιοτόπων 

92.00.11.01 Υπθρεςίεσ καηίνο 

93.11 Εκμετάλλευςθ ακλθτικϊν εγκαταςτάςεων 

93.12 Δραςτθριότθτεσ ακλθτικϊν ομίλων 
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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, εκτόσ από Υπθρεςίεσ αποδυτθρίων και 
βεςτιαρίων παραλιϊν (πλαη) (ΚΑΔ 93.29.11.01), Υπθρεςίεσ εκμετάλλευςθσ καλάςςιων λουτρϊν 
(ΚΑΔ 93.29.11.02), Υπθρεςίεσ εκμετάλλευςθσ παιχνιδιϊν κάλαςςασ (καλάςςιων ποδθλάτων, 
κανό και παρόμοιων ειδϊν αναψυχισ) (ΚΑΔ 93.29.11.04), Υπθρεςίεσ μίςκωςθσ ομπρελϊν ι/και 
κακιςμάτων παραλιϊν (πλαη) (ΚΑΔ 93.29.11.05) και Υπθρεςίεσ χιονοδρομικοφ κζντρου (ΚΑΔ 
93.29.11.07) 

94.99.16.00 Υπθρεςίεσ που παρζχονται από πολιτιςτικζσ και ψυχαγωγικζσ ενϊςεισ 

96.04  Δραςτθριότθτεσ ςχετικζσ με τθ φυςικι ευεξία, με εξαίρεςθ των υπθρεςιϊν διαιτολογίασ (ΚΑΔ 
96.04.10.01), των υπθρεςιϊν διαιτολογικϊν μονάδων (ΚΑΔ 96.04.10.02) και των υπθρεςιϊν 
προςωπικισ υγιεινισ και φροντίδασ ςϊματοσ (ΚΑΔ 96.04.10.06) 
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