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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
14 Ιουνίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. οικ. 23101/476
Τροποποίηση της υπ΄ αρ. οικ. 17788/346/8.5.2020
κοινής υπουργικής απόφασης «Περαιτέρω μέτρα
στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων - εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας
του κορωνοϊού COVID-19 και τη σταδιακή επαναλειτουργία της αγοράς εργασίας» (Β΄ 1779).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ –
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα δέκατο, ενδέκατο και δωδέκατο της από
1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων
συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και
την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 2 του
ν. 4690/2020 (Α΄ 104),
2. το άρθρο δέκατο τρίτο της από 14.3.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19» (Α΄64), όπως αυτή κυρώθηκε με
το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76),
3. τα άρθρα ένατο, δέκατο και ενδέκατο της από
20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών
του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη
στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και
τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και
της δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 68), όπως κυρώθηκε με το
άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄83),
4. τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143),
όπως ισχύουν,
5. τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(Α΄ 133),
6. το άρθρο 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με
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το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 Κωδικοποίηση της
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (Α΄ 98), όπως ισχύει και διατηρήθηκε σε ισχύ με την
παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133),
7. την παρ. 2 του άρθρου 12 του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α΄ 145), όπως
ισχύει,
8. το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης»
(Α΄ 168), όπως ισχύει,
9. το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181), όπως ισχύει,
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. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121),
12. το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123),
13. τη υπ΄ αρ. 340/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού
και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄ 3051),
14. τη υπ΄ αρ. Α.1053/20.3.2020 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του
άρθρου 2 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών
της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης
περιορισμού της διάδοσής του» (Β΄ 949), όπως ισχύει,
15. τη υπ΄ αρ. Α.1054/20.3.2020 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του
άρθρου 1 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (55 Α΄), με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών
της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης
περιορισμού της διάδοσής του» (Β΄ 950), όπως ισχύει,
16. τη υπ΄ αρ. 40331/Δ1.13521/13.9.2019 απόφαση
του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
«Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
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17. τη υπ΄ αρ. οικ. 12997/231/23.3.2020 απόφαση του
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Μηχανισμός εφαρμογής των μέτρων στήριξης των εργαζομένων με εξαρτημένη εργασία για την αντιμετώπιση των
επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 993),
18. τη υπ΄ αρ. 12998/232/23.3.2020 κοινή υπουργική
απόφαση «Μέτρα στήριξης εργαζομένων επιχειρήσεων
εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα, που έχουν αριθμό Μητρώου εργοδότη (ΑΜΕ) στον e- ΕΦΚΑ, των οποίων ή έχει
ανασταλεί η επιχειρηματική τους δραστηριότητα, βάσει
ΚΑΔ, με εντολή δημόσιας αρχής ή πλήττονται σημαντικά
βάσει ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας ή δευτερεύουσας
βάσει των ακαθάριστων εσόδων έτους 2018, όπως ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1078),
19. τη με αριθμ. οικ. 14199/249/5.4.2020 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων εργοδοτών πάσης φύσεως εκπαιδευτικών
δομών του ιδιωτικού τομέα, στους οποίους έχει επιβληθεί το μέτρο της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας
με εντολή δημόσιας αρχής για την αντιμετώπιση του
κορωνοϊού COVID-19. Εξ αποστάσεως εργασία (τηλεκπαίδευση/τηλεκατάρτιση) εκπαιδευτικών και λοιπές
διατάξεις» (Β΄1217),
20. τη υπ΄ αρ. οικ.17788/346/8.5.2020 κοινή υπουργική
απόφαση «Περαιτέρω μέτρα στήριξης εργαζομένων και
επιχειρήσεων - εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα για
την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της
πανδημίας του κορωνοϊού COVID- 19 και την σταδιακή
επαναλειτουργία της αγοράς εργασίας» (Β΄1779),
21. τη υπ΄ αρ. οικ. 20922/1146/3.6.2020 εισήγηση της
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
22. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται επιπλέον δαπάνη πέραν αυτής που είχε υπολογιστεί με την υπ΄ αρ. οικ. 17788/346/8.5.2020 κοινή
απόφαση, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της υπ΄ αρ. οικ. 17788/346/8.5.2020
κοινής απόφασης «Περαιτέρω μέτρα στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων - εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα
για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την σταδιακή
επαναλειτουργία της αγοράς εργασίας» (Β΄ 1779) και αντικαθίσταται ο πίνακας του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ αυτής ως εξής:
«
ΚΑΔ ΠΟΥ ΑΝΟΙΞΑΝ, ΠΟΥ ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ ΟΛΟ ΤΟ ΜΑΪΟ
ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΩΣ 100% ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Επισκευή και συντήρηση πλοίων και σκα3315
φών
Επισκευή και συντήρηση αεροσκαφών
3316
και διαστημόπλοιων
Επισκευή και συντήρηση άλλου εξοπλι3317
σμού μεταφορών
Λιανικό εμπόριο διάφορων τουριστικών
47.78.89.04
και λοιπών παρόμοιων ειδών λαϊκής τέχνης
Υπεραστικές σιδηροδρομικές μεταφορές
4910
επιβατών

4931
4939
5010
5020
5030
5040
5110
5121
52.21.1
52.21.21
52.21.29.02
52.21.29.03

52.21.29.04

52.21.29.05
5222
5223
5510
5520
5530
55.90.13
55.90.19
5610
5621
5629
5630

Τεύχος B’ 2275/14.06.2020

Αστικές και προαστιακές χερσαίες μεταφορές επιβατών
Άλλες χερσαίες μεταφορές επιβατών
π.δ.κ.α.
Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές
επιβατών
Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές
εμπορευμάτων
Εσωτερικές πλωτές μεταφορές επιβατών
Εσωτερικές πλωτές μεταφορές εμπορευμάτων
Αεροπορικές μεταφορές επιβατών
Αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων
Υπηρεσίες σχετικές με τις σιδηροδρομικές μεταφορές
Υπηρεσίες σταθμών λεωφορείων
Υπηρεσίες οδηγού λεωφορείου (μη εκμεταλλευτή)
Υπηρεσίες πώλησης εισιτηρίων αστικών
χερσαίων συγκοινωνιακών μέσων από
τρίτους, λιανικά
Υπηρεσίες πώλησης εισιτηρίων αστικών
χερσαίων συγκοινωνιακών μέσων από
τρίτους, χονδρικά
Υπηρεσίες πώλησης εισιτηρίων υπεραστικών χερσαίων συγκοινωνιακών μέσων
από τρίτους
Δραστηριότητες συναφείς με τις πλωτές
μεταφορές
Δραστηριότητες συναφείς με τις αεροπορικές μεταφορές
Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα
Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής
Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για
οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα
οχήματα
Υπηρεσίες κλιναμαξών (βαγκόν-λι) και υπηρεσίες ύπνου σε Άλλα μεταφορικά μέσα
Άλλες υπηρεσίες καταλύματος π.δ.κ.α.
Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων
και κινητών μονάδων εστίασης
Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις
Άλλες υπηρεσίες εστίασης, εκτός από
Υπηρεσίες γευμάτων που παρέχονται από
στρατιωτικές τραπεζαρίες (56.29.20.01)
Δραστηριότητες παροχής ποτών

5911

Δραστηριότητες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών
προγραμμάτων

5912

Δραστηριότητες συνοδευτικές της παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο
και τηλεοπτικών προγραμμάτων
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5913
5914

7022

7711
7721
7729
7734
7735
7739
7911
7912
7990
8230
8510
8520
8531
8532

8541
8542
8551
8552
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Δραστηριότητες διανομής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών
προγραμμάτων
Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών
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
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
Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων μηχανημάτων, ειδών εξοπλισμού και υλικών
αγαθών π.δ.κ.α.
Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων
Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων
ταξιδιών
Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες
Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων
Προσχολική εκπαίδευση, εξαιρείται η
εξ΄αποστάσεως εκπαίδευση
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, εξαιρείται η
εξ΄αποστάσεως εκπαίδευση
Γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευση, εξαιρείται η εξ΄αποστάσεως εκπαίδευση
Τεχνική και επαγγελματική δευτεροβάθμια εκπαίδευση, εξαιρείται η εξ΄αποστάσεως εκπαίδευση
Μεταδευτεροβάθμια μη τριτοβάθμια εκπαίδευση, εξαιρείται η εξ΄ αποστάσεως
εκπαίδευση
Τριτοβάθμια εκπαίδευση, εξαιρείται η
εξ΄αποστάσεως εκπαίδευση
Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση,
εξαιρείται η εξ΄αποστάσεως εκπαίδευση
Πολιτιστική εκπαίδευση, εξαιρείται η εξ΄αποστάσεως εκπαίδευση

8810

8891
9001
9002
9003
9004
9101
9102
9103
9104

9200

9311
9312
9313
9319
9321
9329
94.99.16
9604
96.09.11.03
96.09.11.04
96.09.19.02
96.09.19.04
96.09.19.05

8559

Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α., εξαιρείται η
εξ΄αποστάσεως εκπαίδευση

96.09.19.06

8560

Εκπαιδευτικές υποστηρικτικές δραστηριότητες

96.09.19.09
96.09.19.12
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Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας
χωρίς παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία με εξαίρεση
τις υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας χωρίς
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 βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών
Τέχνες του θεάματος
Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις
τέχνες του θεάματος
Καλλιτεχνική δημιουργία
Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και
συναφείς δραστηριότητες
Δραστηριότητες βιβλιοθηκών και αρχειοφυλακείων
Δραστηριότητες μουσείων
Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων
και παρόμοιων πόλων έλξης επισκεπτών
Δραστηριότητες βοτανικών και ζωολογικών κήπων και φυσικών βιοτόπων
Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα εκτός
από Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών σε απ
ευθείας (on-line) σύνδεση (92.00.14), υπηρεσίες στοιχημάτων σε απ ευθείας (online) σύνδεση (92.00.21), των υπηρεσιών
λαχείων, παιχνιδιών με αριθμούς και μπίγκο (92.00.13), των υπηρεσιών τυχερών
παιχνιδιών (92.00.19), άλλων υπηρεσιών
στοιχημάτων (92.00.29)
Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων
Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων
Εγκαταστάσεις γυμναστικής
Άλλες αθλητικές δραστηριότητες
Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και
άλλων θεματικών πάρκων
Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και
ψυχαγωγίας
Υπηρεσίες που παρέχονται από πολιτιστικές και ψυχαγωγικές ενώσεις
Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική
ευεξία, εκτός από υπηρεσίες διαιτολογίας
(96.04.10.01)
Υπηρεσίες μεταφοράς ζώων συντροφιάς
Υπηρεσίες φιλοξενίας ζώων συντροφιάς
Υπηρεσίες αχθοφόρων
Υπηρεσίες γευσιγνωσίας
Υπηρεσίες γκαρνταρόμπας
Υπηρεσίες γραφείων γνωριμίας ή συνοικεσίων
Υπηρεσίες δερματοστιξίας (τατουάζ)
Υπηρεσίες ιερόδουλου
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96.09.19.14 Υπηρεσίες πορτιέρη και παρκαδόρου
Υπηρεσίες στολισμού εκκλησιών, αιθου96.09.19.16 σών κλπ (για γάμους, βαπτίσεις, κηδείες
και άλλες εκδηλώσεις)
Υπηρεσίες τρυπήματος δέρματος του σώ96.09.19.17
ματος (piercing)
Καταστήματα λιανικού εμπορίου που
βρίσκονται σε εκπτωτικά καταστήματα
(outlet), εμπορικά κέντρα ή εκπτωτικά
χωριά, εξαιρουμένων των σούπερ μάρκετ
και των φαρμακείων, υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο για
τους καταναλωτές.
Καταστήματα και επιχειρήσεις κάθε είδους που λειτουργούν εντός ξενοδοχειακών μονάδων, ξενοδοχειακών συ-
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γκροτημάτων και των αερολιμένων της
επικράτειας, όπως και τα καταστήματα
αφορολογήτων ειδών ανά την επικράτεια.
».
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 12 Ιουνίου 2020
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