
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. Α.1088 
Καθορισμός των Κωδικών Αριθμών Δραστηρι-

οτήτων (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων για την εφαρ-

μογή της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 78 του

ν. 4790/2021 «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την 

προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνεχι-

ζόμενες συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού 

COVID-19, την ανάπτυξη, την κοινωνική προστα-

σία και την επαναλειτουργία των δικαστηρίων και 

άλλα ζητήματα» (Α’ 48). 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 78 και ιδίως την περ. α’ της 

παρ. 1 του ν. 4790/2021 (Α’ 48).
2. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 (Α’ 170 -Κ.Φ.Δ.).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 3259/2004 

(Α’ 149).
4. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονο-

μικών» (Α’ 181).
5. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 

νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ-
γανα» (Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

6. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020 από-
φαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738), όπως ισχύει.

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

8. Την υπό στοιχεία Υ2/9.7.2019 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Σύσταση Θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού 
και Υφυπουργών» (Β’ 2901).

9. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β’ 4805).

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

12. Την υπ’ αρ. 1/20.01.2016 πράξη του Υπουργικού 
Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα 
της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουρ-
γείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις 
διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, 
όπως ισχύουν, την υπ’ αρ. 39/3/30.11.2017 απόφαση 
του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δη-
μοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Ανανέωση της θητείας του 
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 689) καθώς και την υπ’ αρ. 5294/2020 απόφα-
ση Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του 
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

13. Την ανάγκη καθορισμού των Κωδικών Αριθμών 
Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων που εμπίπτουν 
στο πεδίο εφαρμογής της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 
78 του ν. 4790/2021 «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την 
προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνεχιζόμενες 
συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την 
ανάπτυξη, την κοινωνική προστασία και την επαναλει-
τουργία των δικαστηρίων και άλλα ζητήματα» (Α’ 48).

14. Την εισήγηση του Διοικητή της ΑΑΔΕ.
15. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-

λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός

Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται οι Κωδικοί 
Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ), που εμπίπτουν στο πε-
δίο εφαρμογής της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 78 του 
ν. 4790/2021 (Α’ 48), για την υπαγωγή, από την 1η.4.2021 
και μέχρι την 30η.4.2021, αξιογράφων οφειλόμενων από 
επιχειρήσεις που,

- είτε έχουν αναστείλει τη δραστηριότητά τους κατ’ 
εφαρμογή κανονιστικών πράξεων της Διοίκησης, με 
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δραστηριότητα που εμπίπτει στους ΚΑΔ του συνημμέ-
νου Παραρτήματος 1, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος της παρούσας,

- είτε έχουν πληγεί δραστικά από την πανδημία του 
κορωνοϊού COVID-19, με δραστηριότητα που εμπίπτει 
στους ΚΑΔ του συνημμένου Παραρτήματος 2, το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας και εμφα-
νίζουν μειωμένο κύκλο εργασιών μεγαλύτερο του 40% 
για την περίοδο Οκτωβρίου έως Δεκεμβρίου 2020, σε 
σχέση με την αντίστοιχη περίοδο έτους 2019,

- είτε ιδρύθηκαν μετά την 1η.1.2020, με δραστηριό-
τητα που εμπίπτει στους ΚΑΔ των συνημμένων Παραρ-
τημάτων 1 και 2, μη συνυπολογιζομένου του κύκλου 
εργασιών τους.

Άρθρο 2
Προϋποθέσεις Υπαγωγής - Δικαιούχοι

Από την 1η.4.2021 και μέχρι την 30η.4.2021, αναστέλ-
λονται οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής 
αξιογράφων, κατά τριάντα (30) ημέρες από την αναγρα-
φόμενη ημερομηνία επί εκάστου αξιογράφου, οφειλό-
μενων από επιχειρήσεις του άρθρου 1, οι οποίες από 
5.11.2020 έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας 
από τους αναφερόμενους - κατά περίπτωση - στους συ-
νημμένους πίνακες των Παραρτημάτων 1 και 2, οι οποί-
οι και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας 
ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 
5.11.2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας (όπως 
αυτή αναγράφεται στα Παραρτήματα 1 & 2), της αρχι-
κής δήλωσης φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 
2019, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που 
αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ την 5.11.2020.

Η προϋπόθεση του μειωμένου κύκλου εργασιών το 
2020 κατά ποσοστό μεγαλύτερο από 40% σε σχέση με 
το 2019, για τις πληγείσες επιχειρήσεις υπολογίζεται ως 
ακολούθως:

Α) για τις επιχειρήσεις που είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ, 
είτε αυτές τηρούν απλογραφικά βιβλία είτε τηρούν δι-
πλογραφικά, λαμβάνεται υπόψη το άθροισμα του κύ-
κλου εργασιών μηνών Οκτωβρίου έως και Δεκεμβρίου 
2019 και συγκρίνεται με το αντίστοιχο του 2020, εάν πα-
ρουσιάζει μείωση κατά ποσοστό μεγαλύτερο από 40%,

Β) για τις επιχειρήσεις που δεν είναι υποκείμενες σε 
ΦΠΑ ή είναι υποκείμενες και απαλλασσόμενες, λαμβά-
νεται υπόψη, το άθροισμα των ακαθαρίστων εσόδων 
μηνών Οκτωβρίου έως και Δεκεμβρίου 2020, όπως αυτά 
έχουν διακριτά δηλωθεί ή θα δηλωθούν στην ηλεκτρο-

νική πλατφόρμα «myBusinessSupport» της ΑΑΔΕ. Για τη 
σύγκριση με το έτος 2019, λαμβάνεται υπόψη το 25% 
των ακαθαρίστων εσόδων της δήλωσης ΦΕ φορολο-
γικού έτους 2019. Σε περίπτωση μη υποβολής δήλω-
σης ΦΕ λόγω μη παρέλευσης της υποχρέωσης, η πλη-
ροφορία των ακαθαρίστων εσόδων αντλείται από το 
25% του δηλούμενου ποσού εσόδων στην πλατφόρμα 
«myBusinessSupport» για το 2019. Σε περίπτωση μη υπο-
βολής δήλωσης Φ.Ε., αν και έχει παρέλθει η ημερομηνία 
της σχετικής υποχρέωσης, η επιχείρηση δεν υπάγεται 
στο πεδίο εφαρμογής της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 
78 του ν. 4790/2021 (Α’ 48). Η δήλωση των ακαθαρίστων 
εσόδων στην πλατφόρμα, δύναται να πραγματοποιηθεί 
από τις 20 Απριλίου 2021 μέχρι τις 26 Απριλίου 2021.

Σε περίπτωση που έχουν δηλωθεί ψευδή ή ανακριβή 
στοιχεία πέραν των συνεπειών της ψευδούς δήλωσης 
επέρχεται απώλεια των ευεργετημάτων της περ. (α) της 
παρ. 1 του άρθρου 78 του ν. 4790/2021 (Α’ 48).

Άρθρο 3
Τρόπος αποστολής ή διαβίβασης πληροφοριών 
από την ΑΑΔΕ προς τα Πιστωτικά Ιδρύματα για 
τον έλεγχο της πλήρωσης των προϋποθέσεων 
του άρθρου 2

1. Η διασταύρωση των φορολογικών στοιχείων και ο 
έλεγχος για την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρ-
θρου 2 πραγματοποιείται με ηλεκτρονικό τρόπο από την 
ΑΑΔΕ. Ακολούθως, διαβιβάζονται προς τα πιστωτικά και 
εν γένει χρηματοδοτικά ιδρύματα ή φορείς που λειτουρ-
γούν νόμιμα χάριν αυτών και τηρούν αρχεία δεδομένων 
οικονομικής συμπεριφοράς, συγκεντρωτικοί κατάλογοι 
με τα στοιχεία και πληροφορίες των δικαιούχων.

2. Η διαβίβαση των στοιχείων της προηγούμενης 
παραγράφου γίνεται απευθείας από την ΑΑΔΕ μέσω 
ασφαλούς συστήματος μεταφοράς αρχείου. Ειδικά για 
πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα γίνεται μέσω της 
«Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε.» (ΔΙΑΣ).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Παρατίθεται πίνακας με τους Κωδικούς Αριθμούς Δρα-

στηριότητας (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων που,
1. είτε έχουν αναστείλει τη δραστηριότητά τους κατ’ 

εφαρμογή κανονιστικών πράξεων της Διοίκησης (Πα-
ράρτημα 1),

2. είτε έχουν πληγεί δραστικά από την επιδημία του 
κορωνοϊού COVID-19 (Παράρτημα 2).
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Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα 19 Απριλίου 2021

Ο Αναπληρωτής Ο Υφυπουργός
Υπουργός Οικονομικών Οικονομικών

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ   
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*02015871904210020*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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) 

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

Ιστότοπος: www.et.gr 

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

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

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

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης 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 ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, 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 Τμή-

μα 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) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται 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 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης 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 ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες 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 Εθνι-
κό 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, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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