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της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Οικονομικών στις υποχρεώσεις 
της ως Δικαιούχου της Δράσης «Αποζημίωση 
ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων 
λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού 
COVID-19».

2 Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για 
την προαιρετική απαλλαγή από την υποχρέωση 
καταβολής τουλάχιστον του 30% του συνολικού 
μισθώματος για το μήνα Σεπτέμβριο 2020.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 107420 ΕΞ 2020 (1)
   Σύσταση Ομάδας Εργασίας για την υποστήριξη 

της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσι-

ών του Υπουργείου Οικονομικών στις υποχρεώ-

σεις της ως Δικαιούχου της Δράσης «Αποζημίωση 

ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων 

λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού 

COVID-19». 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 34 του ν. 1914/1990 «Εκσυγχρονισμός 

και ανάπτυξη του δημόσιου τομέα και της κεφαλαιαγο-
ράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (Α’ 178), 
όπως αποσαφηνίστηκε με την παρ. 1 του άρθρου 13 του 
ν. 2346/1995 (Α’ 220),

β) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133), όπως ισχύει,

γ) των άρθρων 13 έως 15 του ν. 2690/1999 «Κύρωση 
του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 45), όπως ισχύει,

δ) του άρθρου 5 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογρα-
φείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 131),

ε) του άρθρου 2 του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της δια-
φάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πρά-
ξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητι-
κών οργάνων στο διαδίκτυο ‘Πρόγραμμα Διαύγεια’ και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 112), όπως ισχύει,

στ) του ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο 
και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) 
στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 
(Α’ 297) και άλλες διατάξεις» (Α’ 265), όπως ισχύει,

ζ) του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’  143), 
όπως ισχύει,

η) του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), σε συνδυ-
ασμό με τις διατάξεις της περ. 22 του άρθρου 119 του 
ν. 4622/2019.

θ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α’ 181), όπως ισχύει,

ι) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

2. Την υπό στοιχεία 39162ΕΞ2020/15.04.2020 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 
με θέμα «Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση 
των επιχειρήσεων, λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της 
νόσου του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 1457), όπως ισχύει.

3. Το υπό στοιχεία Υ.Γ145/10-09-2020 έγγραφο της 
Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπουργείου Οικονομι-
κών με θέμα «Συγκρότηση και ορισμός μελών ομάδας 
εργασίας στη ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών».

4. Την υπό στοιχεία 82784 ΕΞ 2020/30.07.2020 εισήγηση 
του Αναπληρωτή Προϊστάμενου της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών.

5. Την ανάγκη υποβοήθησης του έργου της ΓΔΟΥ ως 
Δικαιούχου της Δράσης «Αποζημίωση ειδικού σκοπού 
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για την ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και 
διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» η οποία έχει τη γενι-
κή εποπτεία και την ευθύνη της διοικητικής υποστήριξης 
της δράσης.

6. Το γεγονός ότι με τις διατάξεις της απόφασης αυτής 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού για την αποζημίωση των μελών το ύψος της 
οποίας θα προσδιοριστεί με την έκδοση σχετικής από-
φασης, αποφασίζουμε:

Α. Συνιστούμε στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών Ομάδα Εργα-
σίας για την υποστήριξη της Γενικής Διεύθυνσης Οικο-
νομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών στις 
υποχρεώσεις της ως Δικαιούχου της Δράσης «Αποζημίω-
ση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω 
της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19»

Β.Ι. Έργο της Ομάδας Εργασίας είναι:
1. η συστηματική επίβλεψη και ο συντονισμός των 

επιμέρους ενεργειών για την υλοποίηση της δράσης, 
καθώς και η συνεργασία μεταξύ όλων των μελών της 
Ομάδας Εργασίας, προκειμένου να ολοκληρωθούν τα 
παραδοτέα, όπως αναλυτικά περιγράφονται στην περί-
πτωση ΙΙΙ της παρούσας παραγράφου και σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην υπό στοιχεία 39162ΕΞ2020/15.04.2020 
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, με θέμα «Αποζημίωση ειδικού σκοπού για 
την ενίσχυση των επιχειρήσεων, λόγω της εμφάνισης και 
διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 1457), 
όπως ισχύει.

2. η παρέμβασή της όταν παρατηρούνται καθυστερή-
σεις ή άλλες δυσαρμονίες στην υλοποίηση της δράσης 
και στην ολοκλήρωση των παραδοτέων.

ΙΙ. Η ΓΔΟΥ αναλαμβάνει την υποχρέωση της συγκέ-
ντρωσης των δικαιολογητικών υλοποίησης της δράσης 
και της τήρησης όλων των παραστατικών, καθώς και της 
επιβεβαίωσης τήρησης των υποχρεώσεων των δικαιού-
χων της ενίσχυσης, αποκλειστικά και μόνο στη βάση πα-
ραστατικών και εγγράφων που της έχουν υποβληθεί από 
την ΑΑΔΕ ή άλλο αρμόδιο φορέα, καθώς και το σύνολο 
των υποχρεώσεων Δικαιούχου, όπως ορίζονται στον 
ν. 4314/2014 και το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου 
της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020.

ΙΙΙ. Η ΓΔΟΥ, μέσω της Ομάδας Εργασίας, θα παρέχει 
στην αρμόδια Διαχειριστική Αρχή και την Αρχή Πιστο-
ποίησης όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τη διασφάλιση 
επαρκούς διαδρομής ελέγχου.

Η ανωτέρω υπηρεσία υποχρεούται:
1. Να συγκεντρώνει τις πληροφορίες που απαιτούνται 

για την για την υποβολή των ετήσιων εκθέσεων στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά τα προβλεπόμενα στο σημείο 
87 του Προσωρινού Πλαισίου.

2. Να τηρεί για δέκα (10) έτη, από την ημερομηνία κα-
ταβολής της ενίσχυσης, λεπτομερή αρχεία όσον αφο-
ρά τη χορήγηση ενισχύσεων που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής της υπό στοιχεία 39162ΕΞ2020/15.4.2020 
(Β’ 1457) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, όπως ισχύει, τα οποία να περιλαμβάνουν 

όλα τα στοιχεία (δικαιολογητικά έγγραφα και παραστατι-
κά) που είναι αναγκαία για να πιστοποιηθεί η τήρηση των 
προϋποθέσεων της παραπάνω απόφασης από οποιοδή-
ποτε αρμόδιο εθνικό ή ευρωπαϊκό όργανο ελέγχου. Τα 
ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά έγγραφα διατη-
ρούνται είτε υπό τη μορφή πρωτοτύπων, ή αντιγράφων 
των πρωτοτύπων ή σε κοινώς αποδεκτούς φορείς δεδο-
μένων, περιλαμβανομένων των ηλεκτρονικών εκδόσεων 
των πρωτότυπων εγγράφων ή εγγράφων που υπάρχουν 
μόνο σε ηλεκτρονική μορφή.

3. Να προβαίνει σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που 
προκύπτει εκ του ρόλου της ως «δικαιούχος» της δρά-
σης, όπως αυτές περιγράφονται στην οικεία απόφαση 
ένταξης.

4. Να διαβιβάζει στοιχεία που περιέχουν υπόνοια απά-
της στις αρμόδιες αρχές, στο πλαίσιο της Εθνικής και Ευ-
ρωπαϊκής Πολιτικής για την καταπολέμηση της απάτης 
στις διαρθρωτικές δράσεις. Λεπτομερής αναφορά για 
την «Καταπολέμηση της απάτης στις διαρθρωτικές δρά-
σεις» υπάρχει στην ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ (www.espa.gr) 
και συγκεκριμένα στο σύνδεσμο https://www.espa.gr/
el/Pages/staticAntiFraudPolicy.aspx.».

5. Να αποδέχεται τη συμπερίληψή της στον κατάλογο 
των πράξεων του Ε.Π. που δημοσιοποιεί η οικεία ΕΥΔ 
στις διαδικτυακές πύλες www.ependyseis.gr, www.
espa.gr, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 115 και στο 
Παράρτημα ΧΙΙ του Καν. 1303/2013, και στο οποίο ανα-
φέρονται: η ονομασία του δικαιούχου και της πράξης, 
σύνοψη της πράξης, ημερομηνία έναρξης της πράξης, 
συνολική επιλέξιμη δαπάνη, ποσοστό συγχρηματοδότη-
σης, ταχυδρομικός κώδικας ή άλλη κατάλληλη ένδειξη 
της τοποθεσίας, χώρα, ονομασία της κατηγορίας παρέμ-
βασης της πράξης.

6. Να λαμβάνει όλα τα μέτρα πληροφόρησης και δη-
μοσιότητας που προβλέπονται στο Παράρτημα ΧΙΙ του 
Κανονισμού 1303/2013 και ειδικότερα:

αα) να ενημερώνει το κοινό σχετικά με την στήριξη 
που έχει λάβει από τα Ταμεία:

i) παρέχοντας στο διαδικτυακό τόπο του, εάν υπάρχει, 
σύντομη περιγραφή της πράξης, ανάλογης προς το επί-
πεδο της στήριξης, που περιλαμβάνει τους στόχους και 
τα αποτελέσματά της και επισημαίνει τη χρηματοδοτική 
συνδρομή από την Ένωση,

ii) τοποθετώντας τουλάχιστον μία αφίσα με πληρο-
φόρηση σχετικά με το έργο (ελάχιστο μέγεθος Α3), που 
περιλαμβάνει τη χρηματοδοτική συνδρομή από την 
Ένωση, σε σημείο εύκολα ορατό από το κοινό, όπως η 
είσοδος σε ένα κτίριο,

ββ) να εξασφαλίζει ότι οι λήπτες της ενίσχυσης στην 
πράξη έχουν ενημερωθεί για την χρηματοδότηση από 
το ΕΣΠΑ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)».

7. Να συντάσσει παρουσιολόγια για όλα τα στελέχη της 
Ομάδας Εργασίας που συμμετέχουν στις συναντήσεις 
εργασίας (τακτικών ή αναπληρωματικών μελών).

8. Nα τηρεί τα απαραίτητα αρχεία και πρακτικά των 
συνεδριάσεων της Ομάδας Εργασίας.

9. Να συντάσσει εξαμηνιαίες εκθέσεις απολογισμού, 
αναφορές προόδου.

10. Να συντάσσει εξαμηνιαίες εκθέσεις προγραμματι-
σμού εργασιών για το επόμενο χρονικό διάστημα.
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11. Να συντάσσει τελική έκθεση αποτίμησης των ερ-
γασιών που εκτελέστηκαν κατά τη διάρκεια υλοποίησης 
της δράσης.

12. Οικονομικός απολογισμός της δράσης/Παρουσία-
ση του ποσοστού απορρόφησης/Παρακολούθηση των 
πληρωμών της δράσης προς εταιρίες κ.λπ.

Γ. Η ομάδα Εργασίας θα συνεδριάζει εντός του κανο-
νικού ωραρίου λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών 
και λόγω της φύσης και των ιδιαίτερων απαιτήσεων του 
έργου και ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύπτουν 
δύναται να πραγματοποιεί τις συνεδριάσεις και εκτός 
ωραρίου εργασίας. Η διάρκεια λειτουργίας της, ως εκ του 
υποστηρικτικού της ρόλου, ισχύει έως την ολοκλήρωση 
του συγχρηματοδοτούμενου έργου της και δύναται να 
παραταθεί και για την τήρηση των μακροχρόνιων υπο-
χρεώσεων που απορρέουν από την πράξη και ανάλογα 
με τις ανάγκες που θα προκύψουν.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2020

Ο Υπουργός
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ   

Ι

 Αριθμ. A. 1213 (2)
Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για 

την προαιρετική απαλλαγή από την υποχρέωση 

καταβολής τουλάχιστον του 30% του συνολικού 

μισθώματος για το μήνα Σεπτέμβριο 2020. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου της από 

20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) 
(Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 
(Α’ 83), και ειδικότερα την παρ. 6 αυτού, η οποία προστέ-
θηκε με το άρθρο 4 του ν. 4722/2020 (Α΄ 177).

2. Τις διατάξεις του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατά-
ξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών 
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 94), ιδίως το άρθρο 41.

3. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδι-
κασίες και άλλες διατάξεις» (Α’ 170), όπως ισχύουν.

4. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 «Περί Κώδικος Ει-
σπράξεως Δημοσίων Εσόδων» (Α’ 90), όπως ισχύουν 
ιδίως το άρθρο 83.

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

6. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

7. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α’ 181), σε συνδυασμό με το άρθρο 1 του 
π.δ. 84/2019 (Α’ 123).

8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που 

κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98) 
σε συνδυασμό με τις διατάξεις της περ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

9. Την υπό στοιχεία Υ2/09.07.2019 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού 
και Υφυπουργών» (Β’ 2901).

10. Την υπ’ αρ. 339/18.7.2019 κοινή απόφαση του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστο-
λο Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).

11. Την υπ’ αρ. 1/20.01.2016 Πράξη Υπουργικού Συμ-
βουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της 
Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου 
Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατά-
ξεις της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως 
ισχύουν, την υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 απόφαση του Συμ-
βουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων «Ανανέωσης θητείας του Διοικητή της Ανεξάρ-
τητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689), καθώς 
και την υπ’ αρ. 5294/17-1-2020 απόφαση του Υπουργού 
Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

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

13. Την από 22/09/2020 εισήγηση του Διοικητή της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

14. Την ανάγκη καθορισμού των πληττόμενων επιχει-
ρήσεων για την εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου δεύ-
τερου της από 20.3.2020 Π.Ν.Π. (Α’ 68), όπως κυρώθηκε 
με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83).

15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα-
τικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020, απο-
φασίζουμε:

1. Ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατά-
σταση επιχείρησης, η οποία πλήττεται οικονομικά λόγω 
της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, 
ήτοι επιχείρησης η οποία έχει ενεργό, κύριο Κωδικό 
Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) στις 20 Μαρτίου 2020 
έναν από τους αναφερόμενους στο Παράρτημα, το 
οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, 
ή της οποίας τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά τις 20 
Μαρτίου 2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας 
από τους αναγραφόμενους στο Παράρτημα, όπως αυτά 
προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήμα-
τος φορολογικού έτους 2018, είναι μεγαλύτερα από τα 
ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στο κύριο ΚΑΔ στις 
20 Μαρτίου 2020, δύναται να απαλλαγεί από την υπο-
χρέωση καταβολής μέρους του συνολικού μισθώματος, 
το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το 30% του 
συνολικού μισθώματος για τον μήνα Σεπτέμβριο 2020, 
μετά από σχετική συμφωνία μεταξύ του εκμισθωτή και 
του μισθωτή, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξε-
ων περί μισθώσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παρ. 6 του άρθρου δεύτερου της από 20.03.2020 Π.Ν.Π. 
(Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με άρθρο 1 του ν. 4683/2020 
(Α’ 83) και ισχύει.
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2. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Πίνακας Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των πληττόμενων επιχειρήσεων για την προαιρετική απαλλαγή 

καταβολής μισθώματος για τον μήνα Σεπτέμβριο 2020. Σε περίπτωση τετραψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες 
οι υποκατηγορίες πενταψήφιων, εξαψήφιων και οκταψήφιων. Σε περίπτωση εξαψήφιου συμπεριλαμβάνονται όλες 
οι κατηγορίες οκταψήφιων. 

ΚΑΔ Περιγραφή
47.51 Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.71 

Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από λιανικό εμπόριο ειδών 
ένδυσης, εξαρτημάτων ρουχισμού και άλλων ειδών από γουνόδερμα (εκτός καλυμμάτων κεφαλής) 
(47.71.71.27) και λιανικό εμπόριο ειδών ένδυσης, εξαρτημάτων ρουχισμού από γουνόδερμα 
(47.71.71.34)

47.72 Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.75 Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.76.77 Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών και σπορών
47.77 Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.19.10.03 Εκμετάλλευση πολυκαταστημάτων (υπεραγορών)
47.19.10.05 Λιανικό εμπόριο διαφημιστικών ειδών (μπρελόκ, μπλουζών, αναπτήρων, στυλό κ.λπ.)
47.19.10.08 Λιανικό εμπόριο ειδών δώρων γενικά

47.78.86 Λιανικό εμπόριο άλλων μη εδώδιμων καταναλωτικών προϊόντων π.δ.κ.α.

47.78.89 Λιανικό εμπόριο μη εδώδιμων μη καταναλωτικών προϊόντων π.δ.κ.α., εκτός από Λιανικό εμπόριο 
διάφορων τουριστικών και λοιπών παρόμοιων ειδών λαϊκής τέχνης (47.78.89.04)

47.81 Λιανικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού, σε υπαίθριους πάγκους και αγορές

47.82 Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων και υποδημάτων, σε υπαίθριους 
πάγκους και αγορές

47.89 Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε υπαίθριους πάγκους και αγορές

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 24 Σεπτεμβρίου 2020
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