
 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της Α.1072/2020 απόφασης (ΦΕΚ 
1157/Β’) και συμπλήρωση του Πίνακα Κωδικών 
Αριθμών Δραστηριότητας επιχειρήσεων.

2 Τροποποίηση της Α.1073/2020 απόφασης (ΦΕΚ 
1158/Β’) και συμπλήρωση του Πίνακα Κωδικών 
Αριθμών Δραστηριότητας επιχειρήσεων.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.    Α.1083 (1)
Τροποποίηση της Α.1072/2020 απόφασης (ΦΕΚ 

1157/Β’) και συμπλήρωση του Πίνακα Κωδικών 

Αριθμών Δραστηριότητας επιχειρήσεων. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 της από 11.3.2020 

(ΦΕΚ 55 Α΄) πράξης νομοθετικού περιεχομένου, «Κατε-
πείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνε-
πειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της 
ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει, όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 
2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76).

2. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 (170 Α΄- Κ.Φ.Δ.), όπως 
ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 (90 Α΄ - Κ.Ε.Δ.Ε.), όπως 
ισχύουν.

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

5. Τις διατάξεις του π.δ. 16/1989 (ΦΕΚ 6 Α΄) «Κανονι-
σμός λειτουργίας Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών 
(Δ.Ο.Υ.) και των Τοπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλ-
λήλων αυτών».

6. Την αριθμ. Δ.ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017 (968 Β΄) από-
φαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως ισχύει.

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

8. Την αριθμ. Υ2/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουρ-
γού «Σύσταση Θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυ-
πουργών» (2901 Β’).

9. Την αριθμ. 339/18-07-2019 (ΦΕΚ 3051/Β΄/26-7-2019) 
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικο-
νομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οι-
κονομικών Απόστολο Βεσυρόπουλο».

10. Τις διατάξεις του ν. 4389/2016 (94 Α΄) «Επείγουσες 
διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονο-
μικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και 
άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν, ιδίως το άρθρο 41.

11. Την αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.18159/14.3.2020 (ΦΕΚ 859/
Β΄/14.3.2020) απόφαση των υπουργών, Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων - Προστασίας του Πολίτη - Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων - Υγείας - Εσωτερικών «Επιβολή του 
μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας όλων 
των οργανωμένων παραλιών (δημόσιων, δημοτικών, ιδι-
ωτικών), των χιονοδρομικών κέντρων, των αγορών των 
άρθρων 37 και 38 του ν. 4497/2017 (Α΄ 171) και ρύθμιση 
σχετικών ζητημάτων»

12. Την αριθμ. 18152/14.3.2020 (ΦΕΚ 857/Β΄/14.3.2020) 
απόφαση των υπουργών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων - 
Προστασίας του Πολίτη - Εργασίας και Κοινωνικών Υπο-
θέσεων - Υγείας - Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της 
προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας εποχικών τουρι-
στικών καταλυμάτων από 15.3.2020 έως και 30.4.2020».

13. Την αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 18149/13.3.2020 (ΦΕΚ 855/
Β΄/13.3.2020) απόφαση των υπουργών, Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού 
και Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής 
απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχει-
ρήσεων, μουσείων, αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων, 
αθλητικών εγκαταστάσεων, καθώς και γενικά χώρων 
συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, για 
το χρονικό διάστημα από 14.3.2020 έως και 27.3.2020».

14. Την Δ1α/ΓΠ οικ.16838/10.3.2020 (ΦΕΚ 783/Β’/
10.3.2020) απόφαση των υπουργών, Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών «Επιβολή του 
μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των 
βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, νηπιαγωγείων, 
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σχολικών μονάδων, ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, 
κέντρων ξένων γλωσσών, φροντιστηρίων και πάσης φύ-
σεως εκπαιδευτικών δομών, φορέων και ιδρυμάτων, δη-
μοσίων και ιδιωτικών, κάθε τύπου και βαθμού της χώρας 
για το χρονικό διάστημα από 11.3.2020 έως και 24.3.2020».

15. Την Δ1α/ΓΠ οικ. 16837/10.3.2020 (ΦΕΚ 782/Β’/
10.3.2020) απόφαση των υπουργών, Προστασίας του 
Πολίτη - Υγείας - Πολιτισμού και Αθλητισμού - Εσωτε-
ρικών «Επιβολή του μέτρου προσωρινής απαγόρευσης 
λειτουργίας χώρων αθλητικών εκδηλώσεων και άλλων 
αθλητικών εγκαταστάσεων με παρουσία άνω των εξή-
ντα (60) ατόμων στον αγωνιστικό χώρο διεξαγωγής του 
αθλήματος».

16. Την αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 17733/12.3.2020 (ΦΕΚ 833/
Β’/12.3.2020) απόφαση των υπουργών, Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού 
και Εσωτερικών, «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής 
απαγόρευσης λειτουργίας θεάτρων, κινηματογράφων, 
χώρων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, κέντρων διασκέδα-
σης, παιδότοπων, δημοσίων και ιδιωτικών γυμναστηρίων, 
ιδιωτικών σχολών εκμάθησης αθλημάτων, κολυμβητηρί-
ων κλειστών και ανοικτών στο σύνολο της Επικράτειας για 
το χρονικό διάστημα από 13/3/2020 έως και 27/3/2020».

17. Την Δ1α/ΓΠ.οικ.19024/17.3.2020 (ΦΕΚ 915/Β΄/
17.3.2020) απόφαση των υπουργών, Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινω-
νικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού 
και Εσωτερικών, «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής 
απαγόρευσης λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων, στο 
σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 
18.3.2020 έως και 31.3.2020, προς περιορισμό της δια-
σποράς του κορωνοϊού COVID-19».

18. Την 1/20.01.2016 (ΦΕΚ 18 Υ.Ο.Δ.Δ.) πράξη του 
Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού 
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων 
του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις δι-
ατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/
2016, όπως ισχύουν, την αριθμ. 39/3/30-11-2017 (ΦΕΚ 689
Υ.Ο.Δ.Δ.) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της 
Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωσης θητείας του Διοικητή της Ανεξάρ-
τητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» καθώς και την αριθμ. 
5294/2020 απόφαση Υπουργού Οικονομικών «Ανανέ-
ωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων» (ΦΕΚ 27/Υ.Ο.Δ.Δ./17-1-2020).

19. Την Α.1072/2020 (ΦΕΚ 1157/Β’) απόφαση του Υφυ-
πουργού Οικονομικών «Καθορισμός των λεπτομερειών 
εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 
55 Α΄) όπως τροποιήθηκε και ισχύει με την οποία λαμβά-
νονται κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητι-
κών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 
και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του».

20. Την ανάγκη καθορισμού των λεπτομερειών εφαρ-
μογής του άρθρου 2 της από 11.3.2020 (ΦΕΚ 55 Α΄) πρά-
ξης νομοθετικού περιεχομένου, «Κατεπείγοντα μέτρα 
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης 
του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού 
της διάδοσής του», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, όπως 
αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄76).

21. Την εισήγηση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.
22. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-

λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Τροποποιείται η Α.1072/2020 (ΦΕΚ 1157/Β’) απόφαση 
ως προς τον πίνακα Κωδικών Αριθμών Δραστηριότη-
τας (ΚΑΔ) επιχειρήσεων των κλάδων που πλήττονται 
και συμπληρώνεται με τον συνημμένο πίνακα ο οποίος 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Παρατίθεται συμπληρωματικός πίνακας με τον Κω-

δικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των κλάδων που 
πλήττονται. Σε περίπτωση τετραψήφιου ΚΑΔ συμπερι-
λαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες πενταψήφιων, εξα-
ψήφιων και οκταψήφιων. Σε περίπτωση πενταψήφιου 
συμπεριλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες εξαψήφιων και 
οκταψήφιων. Σε περίπτωση εξαψήφιου συμπεριλαμβά-
νονται όλες οι κατηγορίες οκταψήφιων.
ΚΑΔ ΚΛΑΔΟΣ

Καταστήματα και επιχειρήσεις κάθε είδους που λειτουργούν 

εντός ξενοδοχειακών μονάδων και ξενοδοχειακών συγκροτη-

μάτων, όπως και εντός των αερολιμένων της επικράτειας.

Καταστήματα λιανικής πώλησης τηλεπικοινωνιακών υπηρε-

σιών, συμπεριλαμβανομένης της ανανέωσης προπληρωμένων 

τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και της επισκευής και αντικα-

τάστασης τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού χρηστών.

  Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 13 Απριλίου 2020

Ο Υφυπουργός

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 

Ι

Αριθμ.     Α.1084 (2)
 Τροποποίηση της Α.1073/2020 απόφασης (ΦΕΚ 
1158/Β') και συμπλήρωση του Πίνακα Κωδικών 
Αριθμών Δραστηριότητας επιχειρήσεων. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 της από 11.3.2020 

(ΦΕΚ 55 Α') πράξης νομοθετικού περιεχομένου, «Κατεπεί-
γοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών 
της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης 
περιορισμού της διάδοσής του», όπως τροποποιήθη-
κε και ισχύει, όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 2 του 
ν. 4682/2020 (Α' 76).

2. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 (170 Α'-Κ.Φ.Δ.), όπως 
ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 (90 Α' - Κ.Ε.Δ.Ε.), όπως 
ισχύουν.

4. Το π.δ. 142/2017 (181 Α') «Οργανισμός Υπουργείου 
Οικονομικών».

5. Τις διατάξεις του π.δ. 16/1989 (ΦΕΚ 6 Α') «Κανονισμός 
λειτουργίας Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) 
και των Τοπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων 
αυτών».
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6. Την αριθμ. Δ.ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017 (968 Β') από-
φαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως ισχύει.

7. Το π.δ. 83/2019 (121 Α') «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών».

8. Την αριθμ. Υ2/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουρ-
γού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυ-
πουργών» (2901 Β').

9. Την αριθμ. 339/18-07-2019 (ΦΕΚ 3051/Β'/26-7-2019) 
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικο-
νομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οι-
κονομικών Απόστολο Βεσυρόπουλο».

10. Τις διατάξεις του ν. 4389/2016 (94 Α') «Επείγουσες 
διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονο-
μικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και 
άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν, ιδίως το άρθρο 41.

11. Την αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.18159/14.3.2020 (ΦΕΚ 859/
Β'/14.3.2020) απόφαση των υπουργών, Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων - Προστασίας του Πολίτη - Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων - Υγείας - Εσωτερικών «Επιβολή του 
μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας όλων 
των οργανωμένων παράλιων (δημόσιων, δημοτικών, ιδι-
ωτικών), των χιονοδρομικών κέντρων, των αγορών των 
άρθρων 37 και 38 του ν. 4497/2017 (Α' 171) και ρύθμιση 
σχετικών ζητημάτων».

12. Την αριθμ. 18152/14.3.2020 (ΦΕΚ 857/Β'/14.3.2020) 
απόφαση των υπουργών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων - 
Προστασίας του Πολίτη - Εργασίας και Κοινωνικών Υπο-
θέσεων - Υγείας - Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της 
προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας εποχικών τουρι-
στικών καταλυμάτων από 15.3.2020 έως και 30.4.2020».

13. Την αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 18149/13.3.2020 (ΦΕΚ 855/
Β'/13.3.2020) απόφαση των υπουργών, Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού 
και Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής 
απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχει-
ρήσεων, μουσείων, αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων, 
αθλητικών εγκαταστάσεων, καθώς και γενικά χώρων 
συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, για 
το χρονικό διάστημα από 14.3.2020 έως και 27.3.2020».

14. Την Δ1α/ΓΠ οικ.16838/10.3.2020 (ΦΕΚ 783/Β'/
10.3.2020) απόφαση των υπουργών, Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών «Επιβολή του 
μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των 
βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, νηπιαγωγείων, 
σχολικών μονάδων, ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμά-
των, κέντρων ξένων γλωσσών, φροντιστηρίων και πάσης 
φύσεως εκπαιδευτικών δομών, φορέων και ιδρυμάτων, 
δημοσίων και ιδιωτικών, κάθε τύπου και βαθμού της 
χώρας για το χρονικό διάστημα από 11.3.2020 έως και 
24.3.2020».

15. Την Δ1α/ΓΠ οικ. 16837/10.3.2020 (ΦΕΚ 782/Β'/
10.3.2020) απόφαση των υπουργών, Προστασίας του 

Πολίτη - Υγείας - Πολιτισμού και Αθλητισμού - Εσωτε-
ρικών «Επιβολή του μέτρου προσωρινής απαγόρευσης 
λειτουργίας χώρων αθλητικών εκδηλώσεων και άλλων 
αθλητικών εγκαταστάσεων με παρουσία άνω των εξή-
ντα (60) ατόμων στον αγωνιστικό χώρο διεξαγωγής του 
αθλήματος».

16. Την αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 17733/12.3.2020 (ΦΕΚ 833/
Β'/12.3.2020) απόφαση των υπουργών, Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού 
και Εσωτερικών, «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής 
απαγόρευσης λειτουργίας θεάτρων, κινηματογράφων, 
χώρων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, κέντρων διασκέ-
δασης, παιδότοπων, δημοσίων και ιδιωτικών γυμνα-
στηρίων, ιδιωτικών σχολών εκμάθησης αθλημάτων, 
κολυμβητηρίων κλειστών και ανοικτών στο σύνολο της 
Επικράτειας για το χρονικό διάστημα από 13/3/2020 έως 
και 27/3/2020».

17. Την Δ1α/ΓΠ.οικ.19024/17.3.2020 (ΦΕΚ 915/Β'/
17.3.2020) απόφαση των υπουργών, Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινω-
νικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού 
και Εσωτερικών, «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής 
απαγόρευσης λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων, στο 
σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 
18.3.2020 έως και 31.3.2020, προς περιορισμό της δια-
σποράς του κορωνοϊού COVID-19».

18. Την 1/20.01.2016 (ΦΕΚ 18 Υ.Ο.Δ.Δ.) πράξη του 
Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού 
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων 
του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις δι-
ατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/
2016, όπως ισχύουν, την αριθμ. 39/3/30-11-2017 
(ΦΕΚ 689 Υ.Ο.Δ.Δ.) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκη-
σης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωσης θητείας του Διοικητή της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» καθώς και την 
αριθμ. 5294/2020 απόφαση Υπουργού Οικονομικών 
«Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (ΦΕΚ 27/Υ.Ο.Δ.Δ./17-1-2020).

19. Την Α.1073/2020 (ΦΕΚ 1158/Β’) απόφαση του Υφυ-
πουργού Οικονομικών «Καθορισμός των λεπτομερειών 
εφαρμογής του άρθρου 1 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 
55 Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με την οποία 
λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των 
αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού 
COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής 
του».

20. Την ανάγκη καθορισμού των λεπτομερειών εφαρ-
μογής του άρθρου 1 της από 11.3.2020 (ΦΕΚ 55 Α') πρά-
ξης νομοθετικού περιεχομένου, «Κατεπείγοντα μέτρα 
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης 
του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού 
της διάδοσής του», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, όπως 
αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α' 76).

21. Την εισήγηση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.
22. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-

λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:



 

 

 
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ14416 Τεύχος B’ 1387/14.04.2020

Τροποποιείται η Α.1073/2020 (ΦΕΚ 1158/Β’) απόφαση 
ως προς τον πίνακα Κωδικών Αριθμών Δραστηριότη-
τας (ΚΑΔ) επιχειρήσεων των κλάδων που πλήττονται 
και συμπληρώνεται με τον συνημμένο πίνακα ο οποίος 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Παρατίθεται συμπληρωματικός πίνακας με τον Κω-
δικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των κλάδων που 
πλήττονται. Σε περίπτωση τετραψήφιου ΚΑΔ συμπερι-
λαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες πενταψήφιων, εξα-
ψήφιων και οκταψήφιων. Σε περίπτωση πενταψήφιου 
συμπεριλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες εξαψήφιων και 
οκταψήφιων. Σε περίπτωση εξαψήφιου συμπεριλαμβά-
νονται όλες οι κατηγορίες οκταψήφιων.

ΚΑΔ ΚΛΑΔΟΣ

Καταστήματα και επιχειρήσεις κάθε είδους που λειτουργούν 

εντός ξενοδοχειακών μονάδων και ξενοδοχειακών συγκροτη-

μάτων, όπως και εντός των αερολιμένων της επικράτειας. .

Καταστήματα λιανικής πώλησης τηλεπικοινωνιακών υπηρε-

σιών, συμπεριλαμβανομένης της ανανέωσης προπληρωμένων 

τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και της επισκευής και αντικα-

τάστασης τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού χρηστών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 13 Απριλίου 2020

Ο Υφυπουργός

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ   
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