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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΓΔΟΥ 207
Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος
για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις
που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης
και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τους
μήνες Μάρτιο ως και Αύγουστο 2020.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου τρίτου της από 30.3.2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες
κατεπείγουσες διατάξεις» (Α’ 75), η οποία κυρώθηκε με το
άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86), όπως τροποποιήθηκε
με το άρθρο τέταρτο της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για την αντιμετώπιση των
συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού
COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α’ 84) και
ειδικότερα της παρ. 3 αυτού.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 107 της Συνθήκης για τη
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως του στοιχείου β’ της παρ. 3 του άρθρου αυτού.
3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 1407/2013 της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων
107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (ΕΕ
L351/1 της 24.12.2013).
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 651/2014 της Επιτροπής
της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική
αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης (ΕΕ L 187/26.6.2014).
5. Την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ)
υπ’ αρ. C(2020) 1863/19.03.2020 «Προσωρινό πλαίσιο
για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να
στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας
έξαρσης της νόσου COVID-19», όπως ισχύει.
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6. Τις διατάξεις της παρ. 4 της υποπαρ. Β.10 της παρ. Β
του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και
4172/2013» (Α’ 107).
7. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες
διατάξεις» (Α’ 112), όπως ισχύει.
8. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).
9. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121).
10. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
11. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1
του π.δ. 84/2019 (Α’ 123).
12. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192), όπως τροποποιήθηκε
με το άρθρο 2 του π.δ. 84/2019 (Α’ 123).
13. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, το
οποίο κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005
(Α’ 98).
14. Tην υπό στοιχεία Y44/5.8.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 3299).
15. Την υπό στοιχεία Υ2/09.07.2019 απόφαση του
Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β’ 2901).
16. Την υπ’ αρ. 339/18-7-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο
Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).
17. Την υπ’ αρ. 1076/02.04.2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υλοποίηση
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του προσωρινού μέτρου ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του
κορωνοϊού COVID-19 και διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος» (Β’ 1135).
18. Την ανάγκη επιπλέον στήριξης και παροχής ενίσχυσης των επιχειρήσεων που πλήττονται οικονομικά λόγω
της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.
19. Την υπό στοιχεία 99659ΕΞ2020/9-9-2020 εισήγηση
της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του
Υπουργείου Οικονομικών.
20. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020, αποφασιζουμε:
Άρθρο 1
Εκδήλωση ενδιαφέροντος και υποβολή
στοιχείων εσόδων
1. Για τη λήψη ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας
Προκαταβολής υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος
στη διαδικτυακή ηλεκτρονική πλατφόρμα με τίτλο
«myBusinessSupport» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων (ΑΑΔΕ) οι κάτωθι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν
πληγεί οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του
κορωνοϊού COVID-19:
α) Oι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) και οι Οργανισμοί Λιμένων.
β) Oι ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών, καθώς και μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ, οι οποίες
έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα
και λειτουργούν νομίμως, ανεξαρτήτως Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ), με εξαίρεση τις ακόλουθες:
αα) Ατομικές επιχειρήσεις που δεν απασχολούσαν κανένα εργαζόμενο με σχέση εξαρτημένης εργασίας κατά
την 1η Αυγούστου 2020 και δεν διαθέτουν φορολογική
ταμειακή μηχανή. Κατ’ εξαίρεση δύνανται να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος ατομικές επιχειρήσεις
που δεν απασχολούσαν κανένα εργαζόμενο με σχέση
εξαρτημένης εργασίας κατά την 1η Αυγούστου 2020 και
δεν διαθέτουν φορολογική ταμειακή μηχανή εφόσον:
i) είτε έχουν ενεργό κύριο ΚΑΔ στις 20.03.2020 έναν
από τους περιγραφόμενους στο συνημμένο πίνακα Ι, ο
οποίος και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας,
ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την
20.03.2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας από
τους περιγραφόμενους στο συνημμένο πίνακα Ι, όπως
αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, είναι μεγαλύτερα
από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο
ΚΑΔ στις 20.03.2020,
ii) είτε έχουν την έδρα τους στο Δήμο Μεσαπείων και
στις Δημοτικές Ενότητες Νέας Αρτάκης και Ληλαντίων
του Δήμου Χαλκιδέων, ανεξαρτήτως ΚΑΔ.
ββ) Επιχειρήσεις που απασχολούσαν περισσότερους
από χίλιους (1.000) εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης
εργασίας κατά την 1η Αυγούστου 2020.
γγ) Επιχειρήσεις που είναι σε αδράνεια από τον Απρίλιο
του 2019 και μετά, όπως αυτό προκύπτει από τα στοιχεία
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που τηρούνται στο φορολογικό Μητρώο της ΑΑΔΕ ή
από την υποβολή μηδενικών δηλώσεων ΦΠΑ καθ’ όλη
την περίοδο αυτή.
δδ) Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και
Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ) που αποτελούν αμιγώς δημοτικές, διαδημοτικές, διακοινοτικές,
διανομαρχιακές, κοινοτικές και νομαρχιακές επιχειρήσεις, δημοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις, δημοτικές
συνεταιριστικές επιχειρήσεις, ενώσεις προσώπων διαχείρισης κτιρίων, επιτροπές εράνων, ευρωπαϊκοί όμιλοι
οικονομικού σκοπού, κοινοπραξίες, διεθνείς οργανισμοί
και πολιτικά κόμματα.
2. Εκδήλωση ενδιαφέροντος δύνανται να υποβάλλουν οι επιχειρήσεις της προηγούμενης παραγράφου
οι οποίες:
α) Είτε δεν ήταν προβληματικές στις 31 Δεκεμβρίου
2019 κατά την έννοια του Κανονισμού υπ’ αρ. 651/2014
(ΕΕ L 187/26.6.2014) και δεν έχουν στη διάθεσή τους
προηγούμενη ενίσχυση η οποία έχει κηρυχθεί ασυμβίβαστη με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ειδικά οι
μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, κατά την έννοια του
Παραρτήματος Ι του Καν. 651/2014, δύναται να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος ακόμη και αν ήταν προβληματικές στις 31/12/2019, υπό την προϋπόθεση ότι:
αα) δεν υπάγονται σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία και
ββ) δεν έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης και δεν έχουν
ακόμη αποπληρώσει το δάνειο ή λύσει τη σύμβαση εγγύησης, ή δεν έχουν λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης και
υπόκεινται ακόμη σε σχέδιο αναδιάρθρωσης.
β) Είτε πληρούν τις προϋποθέσεις του Κανονισμού
υπ’ αρ. 1407/2013 (ΕΕ L351/1 της 24.12.2013) και δεν
έχουν ήδη εξαντλήσει το τιθέμενο στον Κανονισμό ανώτατο όριο, για την τριετία 2018-2020.
3. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις υποβάλλουν στην
πλατφόρμα «myBusinessSupport» τα κατωτέρω στοιχεία:
Α. Για τους μήνες Ιανουάριο έως και Αύγουστο 2020,
α) Επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ, συμπληρώνουν:
τον κύκλο εργασιών ΦΠΑ (κωδ. 312 της δήλωσης ΦΠΑ)
διακριτά για κάθε μήνα.
β) Επιχειρήσεις μη υποκείμενες σε ΦΠΑ, απαλλασσόμενες και ειδικών καθεστώτων ΦΠΑ, συμπληρώνουν
αα) τα ακαθάριστα έσοδα διακριτά για κάθε μήνα,
ββ) το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων (κωδ. 047
του εντύπου Ε3) του φορολογικού έτους 2019,
γγ) το σύνολο των εξόδων του φορολογικού έτους
2019.
Το σύνολο των εξόδων προσδιορίζεται από τον κωδικό
580 του εντύπου Ε3, μειούμενο κατά τον κωδικό 581
(παροχές σε εργαζόμενους) και κατά τον κωδικό 585
(διάφορα λειτουργικά έξοδα) στο μέρος που αφορά σε
δαπάνες ενοικίου της επιχείρησης.
Επιπροσθέτως, προ-συμπληρώνονται τα στοιχεία τα
οποία διαθέτει η ΑΑΔΕ βάσει των δηλώσεων (ΦΠΑ ή Εισοδήματος) των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων.
Τα ως άνω υποβαλλόμενα στοιχεία δεν δύνανται να
τροποποιούνται από την επιχείρηση μετά την οριστικοποίησή τους.
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Β. Για τους μήνες Σεπτέμβριο έως και Δεκέμβριο 2020,
οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως τύπου τηρούμενων βιβλίων, συμπληρώνουν τον κύκλο εργασιών ΦΠΑ ή τα ακαθάριστα έσοδα κάθε μήνα, κατά περίπτωση, από την
τρίτη (3η) μέχρι τη δέκατη (10η) ημέρα του επόμενου
μήνα.
Τα ανωτέρω στοιχεία που συμπληρώνονται από την
επιχείρηση, επαληθεύονται από τις δηλώσεις ΦΠΑ και
Εισοδήματος, στις αντίστοιχες φορολογικές χρήσεις,
όταν αυτές υποβληθούν.
4. Για τη συμπλήρωση της εικόνας της επιχείρησης και
τον έλεγχο πλήρωσης των προϋποθέσεων χορήγησης
της ενίσχυσης, η ΑΑΔΕ δύναται να αποτυπώνει στην
πλατφόρμα λοιπές πληροφορίες, που τηρούνται στα
ηλεκτρονικά αρχεία αυτής ή αποστέλλονται σε αυτή
από άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Ενδεικτικά, αυτά μπορεί να είναι, συγκριτικά στοιχεία εσόδων και
δαπανών προηγούμενων περιόδων, όπως προκύπτουν
από τις δηλώσεις των επιχειρήσεων.
5. Η πλατφόρμα προσφέρεται ως εφαρμογή του Ο.Π.Σ.
TAXISnet της ΑΑΔΕ και η είσοδος σε αυτήν διενεργείται
με τη χρήση των σχετικών διαπιστευτηρίων.
6. Με την είσοδο στην εφαρμογή και την υποβολή
της εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η επιχείρηση πιστοποιεί
την ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων και συναινεί
στην επεξεργασία των διαθέσιμων στοιχείων της ΑΑΔΕ
καθώς και των υποβαλλόμενων στοιχείων, προκειμένου
να διενεργηθεί αυτοματοποιημένος έλεγχος προϋποθέσεων χορήγησης και υπολογισμός του ύψους ενίσχυσης.
Επιπροσθέτως, ελέγχεται αυτοματοποιημένα και ως
προϋπόθεση η δήλωση λογαριασμού-ΙΒΑΝ από την
επιχείρηση στην προσωποποιημένη πληροφόρηση του
TAXISnet, η συντακτική εγκυρότητά του, καθώς και η
επαλήθευσή του από το αντίστοιχο ίδρυμα πληρωμών.
7. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος και τα ως άνω συνοδευτικά στοιχεία υποβάλλονται στην πλατφόρμα έως
την 21η Σεπτεμβρίου 2020.
8. Η υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατά
τα ανωτέρω δεν δημιουργεί οιοδήποτε δικαίωμα ή αξίωση στις αιτούσες επιχειρήσεις.
9. Οι προϋποθέσεις υπαγωγής στο μέτρο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, η διαδικασία αίτησης και
χορήγησης της ενίσχυσης, ο τρόπος υπολογισμού του
ύψους της ενίσχυσης οι προϋποθέσεις και η διαδικασία
επιστροφής της εν όλω ή εν μέρει, καθώς και κάθε άλλη
σχετική λεπτομέρεια θα καθοριστούν με όμοια απόφαση
η οποία θα εκδοθεί μετά την παρέλευση της προθεσμίας
υποβολής των αιτημάτων της παρούσης.
ΠΙΝΑΚΑΣ Ι ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Παρατίθεται πίνακας με τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των κλάδων που εμπίπτουν στην υποπερ. i
της υποπερ. αα της περίπτωσης β της παρ. 1 του άρθρου
1. Σε περίπτωση τετραψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται
όλες οι υποκατηγορίες πενταψήφιων, εξαψήφιων και
οκταψήφιων, σε περίπτωση πενταψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες εξαψήφιων και
οκταψήφιων κ.ο.κ.
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ΚΑΔ Περιγραφή κλάδου
Εκτροφή γουνοφόρων ζώων
01.49.19.02 (αλεπούς, μινκ, μυοκάστορα,
τσιντσιλά και άλλων)
Παραγωγή ακατέργαστων
γουνοδερμάτων και διάφορων
01.49.3
ακατέργαστων προβιών και
δερμάτων
14.20 Κατασκευή γούνινων ειδών
Κατεργασία και δέψη δέρματος
15.11 κατεργασία και βαφή
γουναρικών
Επισκευή και συντήρηση
33.16 αεροσκαφών και
διαστημόπλοιων
Χονδρικό εμπόριο
46.42.11.27 δεψασμένων η κατεργασμένων
γουνοδερμάτων
Χονδρικό εμπόριο ειδών
ένδυσης, εξαρτημάτων
46.42.11.29 ρουχισμού και άλλων ειδών
από γουνόδερμα (εκτός από
καλύμματα κεφαλιού)
46.42.11.40

Χονδρικό εμπόριο ημιετοίμων
γουναρικών

46.42.11.58

Χονδρικό εμπόριο
αποκομμάτων γουναρικών

Χονδρικό εμπόριο διάφορων
46.90.10.06 τουριστικών και λοιπών
παρόμοιων ειδών λαϊκής τέχνης
Λιανικό εμπόριο ειδών ένδυσης,
εξαρτημάτων ρουχισμού και
47.71.71.27
άλλων ειδών από γουνόδερμα
(εκτός καλυμάτων κεφαλής)
Λιανικό εμπόριο ειδών ένδυσης,
47.71.71.34 εξαρτημάτων ρουχισμού από
γουνόδερμα
Λιανικό εμπόριο διάφορων
47.78.89.04 τουριστικών και λοιπών
παρόμοιων ειδών λαϊκής τέχνης
Άλλο λιανικό εμπόριο εκτός
47.99 καταστημάτων, υπαίθριων
πάγκων ή αγορών
49.31

Αστικές και προαστιακές
χερσαίες μεταφορές επιβατών

49.39

Άλλες χερσαίες μεταφορές
επιβατών π.δ.κ.α.

50.10

Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές
μεταφορές επιβατών

50.30

Εσωτερικές πλωτές μεταφορές
επιβατών
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51.10

Αεροπορικές μεταφορές
επιβατών

51.21

Αεροπορικές μεταφορές
εμπορευμάτων

52.21.29.02

Υπηρεσίες οδηγού λεωφορείου
(μη εκμεταλλευτή)

56.29

Υπηρεσίες πώλησης
εισιτηρίων αστικών χερσαίων
52.21.29.03
συγκοινωνιακών μέσων από
τρίτους, λιανικά
Υπηρεσίες πώλησης
εισιτηρίων αστικών χερσαίων
52.21.29.04
συγκοινωνιακών μέσων από
τρίτους, χονδρικά
Υπηρεσίες πώλησης εισιτηρίων
υπεραστικών χερσαίων
52.21.29.05
συγκοινωνιακών μέσων από
τρίτους
52.22

Δραστηριότητες συναφείς με τις
πλωτές μεταφορές

52.23

Δραστηριότητες συναφείς με τις
αεροπορικές μεταφορές

55.10

Ξενοδοχεία και παρόμοια
καταλύματα

55.20

Καταλύματα διακοπών και άλλα
καταλύματα σύντομης διαμονής

Χώροι κατασκήνωσης,
εγκαταστάσεις για οχήματα
55.30
αναψυχής και ρυμουλκούμενα
οχήματα

56.30

59.11

59.12

59.13

Υπηρεσίες κλιναμαξών (βαγκόν55.90.13 λι) και υπηρεσίες ύπνου σε άλλα
μεταφορικά μέσα

59.14

Aλλες υπηρεσίες καταλύματος
55.90.19
π.δ.κ.α.

74.30

Δραστηριότητες υπηρεσιών
εστιατορίων και κινητών
μονάδων εστίασης, με εξαίρεση
τις δραστηριότητες που
αφορούν διανομή προϊόντων
56.10 (delivery) και παροχή προϊόντων
σε πακέτο από το κατάστημα
(take away) στις οποίες
δεν επιτρέπεται η χρήση
τραπεζοκαθισμάτων και το
σερβίρισμα σε αυτά
56.21

Δραστηριότητες υπηρεσιών
τροφοδοσίας για εκδηλώσεις

74.20

77.11
77.21
77.29
77.34
77.35
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Άλλες υπηρεσίες εστίασης,
με εξαίρεση τις Υπηρεσίες
γευμάτων που παρέχονται
από στρατιωτικές τραπεζαρίες
(56.29.20.01), Υπηρεσίες που
παρέχονται από καντίνες
εργοστάσιων ή γραφείων
(56.29.20.03), Υπηρεσίες που
παρέχονται από σχολικές
καντίνες (κυλικεία) (56.29.20.04),
Υπηρεσίες που παρέχονται
από φοιτητικά εστιατόρια
(56.29.20.05)
Δραστηριότητες παροχής
ποτών, με εξαίρεση τις
δραστηριότητες που αφορούν
διανομή προϊόντων (delivery)
και παροχή προϊόντων σε
πακέτο από το κατάστημα
(take away) στις οποίες
δεν επιτρέπεται η χρήση
τραπεζοκαθισμάτων και το
σερβίρισμα σε αυτά
Δραστηριότητες παραγωγής
κινηματογραφικών ταινιών,
βίντεο και τηλεοπτικών
προγραμμάτων
Δραστηριότητες
συνοδευτικές της παραγωγής
κινηματογραφικών ταινιών,
βίντεο και τηλεοπτικών
προγραμμάτων
Δραστηριότητες διανομής
κινηματογραφικών ταινιών,
βίντεο και τηλεοπτικών
προγραμμάτων
Δραστηριότητες προβολής
κινηματογραφικών ταινιών
Φωτογραφικές δραστηριότητες
Δραστηριότητες μετάφρασης
και διερμηνείας
Ενοικίαση και εκμίσθωση
αυτοκινήτων και ελαφρών
μηχανοκίνητων οχημάτων
Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών
αναψυχής και αθλητικών ειδών
Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων
ειδών προσωπικής ή οικιακής
χρήσης
Ενοικίαση και εκμίσθωση
εξοπλισμού πλωτών μεταφορών
Ενοικίαση και εκμίσθωση
εξοπλισμού αεροπορικών
μεταφορών
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Δραστηριότητες πάρκων
93.21 αναψυχής και άλλων θεματικών
πάρκων

Υπηρεσίες ενοικίασης και
77.39.13 χρηματοδοτικής μίσθωσης
μοτοσικλετών και τροχόσπιτων
77.39.19.03

Υπηρεσίες ενοικίασης
εξοπλισμού εκθέσεων

79.11

Δραστηριότητες ταξιδιωτικών
πρακτορείων

79.12

Δραστηριότητες γραφείων
οργανωμένων ταξιδιών

93.29
94.99.16.01

Οργάνωση συνεδρίων και
εμπορικών εκθέσεων

85.51

Αθλητική και ψυχαγωγική
εκπαίδευση

85.52 Πολιτιστική εκπαίδευση
Δραστηριότητες κοινωνικής
μέριμνας χωρίς παροχή
καταλύματος για ηλικιωμένους
και άτομα με αναπηρία,
με εξαίρεση τις Υπηρεσίες
κοινωνικής μέριμνας χωρίς
88.10
παροχή καταλύματος για
ηλικιωμένους και άτομα με
αναπηρία (ΚΑΔ 88.10.10), καθώς
και τις Υπηρεσίες επίσκεψης
και παροχής υποστήριξης σε
ηλικιωμένους (ΚΑΔ 88.10.11).

Δραστηριότητες παροχής
επιχειρηματικών συμβουλών
και άλλων συμβουλών
διαχείρισης για επιχειρήσεις
που δραστηριοποιούνται
στην παροχή επιχειρηματικών
συμβουλών και άλλων
συμβουλών διαχείρισης
αποκλειστικά προς και για
ξενοδοχειακά καταλύματα
Καταστήματα και επιχειρήσεις
κάθε είδους που λειτουργούν
εντός ξενοδοχειακών μονάδων,
ξενοδοχειακών συγκροτημάτων
και των αερολιμένων της
επικράτειας, όπως και τα
καταστήματα αφορολογήτων
ειδών ανά την επικράτεια.

Υποστηρικτικές δραστηριότητες
για τις τέχνες του θεάματος

90.03 Καλλιτεχνική δημιουργία
Εκμετάλλευση αιθουσών
90.04 θεαμάτων και συναφείς
δραστηριότητες
91.02 Δραστηριότητες μουσείων
Λειτουργία ιστορικών χώρων και
91.03 κτιρίων και παρόμοιων πόλων
έλξης επισκεπτών
92.00.11

Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών
τραπεζιού

93.11

Εκμετάλλευση αθλητικών
εγκαταστάσεων

93.12

Δραστηριότητες αθλητικών
ομίλων

Υπηρεσίες πολιτιστικών
συλλόγων και σωματείων

Υπηρεσίες στολισμού
εκκλησιών, αιθουσών κ.λπ. (για
96.09.19.16
γάμους, βαπτίσεις, κηδείες και
Άλλες εκδηλώσεις)

90.01 Τέχνες του θεάματος
90.02

Άλλες δραστηριότητες
διασκέδασης και ψυχαγωγίας

Δραστηριότητες σχετικές
με τη φυσική ευεξία, εκτός
από υπηρεσίες διαιτολογίας
(96.04.10.01) και Υπηρεσίες
96.04 διαιτολογικών μονάδων
(πολυδύναμων μονάδων
συνδυασμού άσκησης,
αισθητικής και δίαιτας)
(96.04.10.02)

Άλλες δραστηριότητες
79.90 υπηρεσιών κρατήσεων και
συναφείς δραστηριότητες
82.30
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Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 10 Σεπτεμβρίου 2020
Οι Υπουργοί
Οικονομικών

Αναπληρωτής
Υπουργός Οικονομικών

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Υφυπουργός Οικονομικών

Ανάπτυξης και Επενδύσεων

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

93.13 Εγκαταστάσεις γυμναστικής
Άλλες αθλητικές
93.19
δραστηριότητες
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης 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 ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, 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 Τμήμα 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) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται 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
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης 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 ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες 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 Εθνικό 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, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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

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)

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

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

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

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

*02038671009200008*

