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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
19 Μαρτίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Α.1056
Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του
άρθρου 2 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης
περιορισμού της διάδοσής του» (Α΄ 55), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία κυρώθηκε
με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76).
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης
του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού
της διάδοσής του» (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 4753/2020 «Λήψη
συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1150 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Ιουνίου 2019 για την
προώθηση της δίκαιης μεταχείρισης και της διαφάνειας
για τους επιχειρηματικούς χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης (L 186), ρυθμίσεις για τη Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, την Επιτροπή
Ανταγωνισμού, τη λειτουργία της αγοράς και λοιπές
διατάξεις» (Α΄ 227).

Αρ. Φύλλου 1071

3. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» (Α΄ 170 - Κ.Φ.Δ.).
4. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων» (Α΄ 90 - Κ.Ε.Δ.Ε.).
5. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181).
6. Τις διατάξεις του π.δ. 16/1989 «Κανονισμός λειτουργίας Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και των
Τοπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών»
(Α΄ 6).
7. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/
23-10-2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β΄ 4738).
8. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121).
9. Την υπό στοιχεία Υ2/9-7-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση Θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού
και Υφυπουργών» (Β΄ 2901).
10. Την υπ’ αρ. 339/18-07-2019 κοινή απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών,
Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β΄ 3051).
11. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου
του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94),
όπως ισχύουν, ιδίως το άρθρο 41.
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12. Τις διατάξεις της υποπαρ. Ε2 της παρ. Ε’ του άρθρου
πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), όπως ισχύει, περί σύστασης θέσης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, σε
συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 13
και της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως
ισχύουν.
13. Την υπ’ αρ. 1/20-1-2016 πράξη Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της
Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου 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 Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689), καθώς και την υπό στοιχεία 5294
ΕΞ 2020/17-1-2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).
14. Την υπό στοιχεία Α. 1254/2020 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός των λεπτομερειών
εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11-3-2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του
ν. 4682/2020 (Α΄ 76) με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών
της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης
περιορισμού της διάδοσής του» (Β΄ 5223).
15. Την υπό στοιχεία Α. 1280/2020 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός των λεπτομερειών
εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11-3-2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του
κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της
διάδοσής του” (Α΄55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76)»
(Β΄ 5639).
16. Την υπό στοιχεία Α. 1015/2021 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός των λεπτομερειών
εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11-03-2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του
κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της
διάδοσής του” (Α΄ 55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76)»
(Β΄ 246).
17. Την υπό στοιχεία Α. 1029/2021 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός των λεπτομερειών
εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11-03-2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του
κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της
διάδοσής του” (Α΄ 55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η

Τεύχος B’ 1071/19.03.2021

οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76)»
(Β΄ 617).
18. Την ανάγκη καθορισμού ειδικότερων θεμάτων και
λεπτομερειών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19
και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α΄ 55),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία κυρώθηκε με
το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76).
19. Την εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).
20. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Παρατείνεται η προθεσμία καταβολής της δόσης
Μαρτίου 2021 ρυθμίσεων και διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα για τις επιχειρήσεις που έχουν ενεργό,
κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 20-3-2020 από τους
αναγραφόμενους στο συνημμένο πίνακα, ο οποίος και
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, ή ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20-3-2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους αναγραφόμενους
στο συνημμένο πίνακα, όπως αυτά προκύπτουν από την
αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους
2018, τα οποία είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20-3-2020.
Η εν λόγω δόση Μαρτίου καταβάλλεται την τελευταία
εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα της τελευταίας δόσης
του προγράμματος της υφιστάμενης ρύθμισης τμηματικής καταβολής, όπως αυτό έχει τυχόν διαμορφωθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 290 του ν. 4738/2020
(Α’ 207) και των υπό στοιχεία Α. 1254/2020 (Β΄ 5223),
Α. 1280 (Β΄ 5639), Α. 1015/2021 (Β΄2 46) και Α. 1029/2021
(Β΄ 617) αποφάσεων του Υφυπουργού Οικονομικών.
2. Από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης εξαιρούνται: α) οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως
ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014,
β) τα εκτός αυτής Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), γ) τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου
(Ν.Π.Ι.Δ.) που ανήκουν στο κράτος, ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. κατά την έννοια της επίτευξης κρατικού ή δημοσίου
ή αυτοδιοικητικού σκοπού, εποπτείας, διορισμού και
ελέγχου της πλειοψηφίας της Διοίκησής τους - ή επιχορηγούνται τακτικά, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,
από κρατικούς πόρους κατά πενήντα τοις εκατό (50%)
τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους, δ) οι
εκτός αυτής δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί του
Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005 (Α΄ 314), ανεξαρτήτως
εάν έχουν εξαιρεθεί από την εφαρμογή του και ε) οι επιχειρήσεις που υπάγονται στο Κεφάλαιο Β΄ του αμέσως
παραπάνω νόμου.
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ȆǿȃǹȀǹȈ ȀȍǻǿȀȍȃ ǹȇǿĬȂȍȃ ǻȇǹȈȉǾȇǿȅȉǾȉǹȈ
Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĲİĲȡĮȥȒĳȚȠȣ Ȁǹǻ ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ ȩȜİȢ ȠȚ ȣʌȠțĮĲȘȖȠȡȓİȢ ʌİȞĲĮȥȒĳȚȦȞ,
İȟĮȥȒĳȚȦȞ țĮȚ ȠțĲĮȥȒĳȚȦȞ. Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌİȞĲĮȥȒĳȚȠȣ ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ ȩȜİȢ ȠȚ
țĮĲȘȖȠȡȓİȢ İȟĮȥȒĳȚȦȞ țĮȚ ȠțĲĮȥȒĳȚȦȞ. Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ İȟĮȥȒĳȚȠȣ ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ ȩȜİȢ ȠȚ
țĮĲȘȖȠȡȓİȢ ȠțĲĮȥȒĳȚȦȞ.
01.49.19.02 ǼțĲȡȠĳȒ ȖȠȣȞȠĳȩȡȦȞ ȗȫȦȞ (ĮȜİʌȠȪȢ, ȝȚȞț, ȝȣȠțȐıĲȠȡĮ, ĲıȚȞĲıȚȜȐ țĮȚ ȐȜȜȦȞ)
01.49.3 ȆĮȡĮȖȦȖȒ ĮțĮĲȑȡȖĮıĲȦȞ ȖȠȣȞȠįİȡȝȐĲȦȞ țĮȚ įȚȐĳȠȡȦȞ ĮțĮĲȑȡȖĮıĲȦȞ ʌȡȠȕȚȫȞ țĮȚ
įİȡȝȐĲȦȞ
14.20 ȀĮĲĮıțİȣȒ ȖȠȪȞȚȞȦȞ İȚįȫȞ
15.11 ȀĮĲİȡȖĮıȓĮ țĮȚ įȑȥȘ įȑȡȝĮĲȠȢ țĮĲİȡȖĮıȓĮ țĮȚ ȕĮĳȒ ȖȠȣȞĮȡȚțȫȞ
33.16
46.42.11.27
46.42.11.40
46.42.11.29
46.42.11.58
46.90.10.06
47.19
47.41
47.42
47.43
47.51
47.52
47.53
47.54
47.59
47.61
47.62.63
47.63
47.64
47.65
47.71
47.72
47.75
47.76

ǼʌȚıțİȣȒ țĮȚ ıȣȞĲȒȡȘıȘ ĮİȡȠıțĮĳȫȞ țĮȚ įȚĮıĲȘȝȩʌȜȠȚȦȞ
ȋȠȞįȡȚțȩ İȝʌȩȡȚȠ įİȥĮıȝȑȞȦȞ Ș țĮĲİȡȖĮıȝȑȞȦȞ ȖȠȣȞȠįİȡȝȐĲȦȞ
ȋȠȞįȡȚțȩ İȝʌȩȡȚȠ ȘȝȚİĲȠȓȝȦȞ ȖȠȣȞĮȡȚțȫȞ
ȋȠȞįȡȚțȩ İȝʌȩȡȚȠ İȚįȫȞ ȑȞįȣıȘȢ, İȟĮȡĲȘȝȐĲȦȞ ȡȠȣȤȚıȝȠȪ țĮȚ ȐȜȜȦȞ İȚįȫȞ Įʌȩ
ȖȠȣȞȩįİȡȝĮ (İțĲȩȢ Įʌȩ țĮȜȪȝȝĮĲĮ țİĳĮȜȚȠȪ)
ȋȠȞįȡȚțȩ İȝʌȩȡȚȠ ĮʌȠțȠȝȝȐĲȦȞ ȖȠȣȞĮȡȚțȫȞ
ȋȠȞįȡȚțȩ İȝʌȩȡȚȠ įȚȐĳȠȡȦȞ ĲȠȣȡȚıĲȚțȫȞ țĮȚ ȜȠȚʌȫȞ ʌĮȡȩȝȠȚȦȞ İȚįȫȞ ȜĮȧțȒȢ ĲȑȤȞȘȢ
ǱȜȜȠ ȜȚĮȞȚțȩ İȝʌȩȡȚȠ ıİ ȝȘ İȟİȚįȚțİȣȝȑȞĮ țĮĲĮıĲȒȝĮĲĮ, İțĲȩȢ Įʌȩ ǼțȝİĲȐȜȜİȣıȘ
țĮĲĮıĲȒȝĮĲȠȢ ȥȚȜȚțȫȞ İȚįȫȞ ȖİȞȚțȐ (47.19.10.01) țĮȚ ǼțȝİĲȐȜȜİȣıȘ ʌİȡȓʌĲİȡȠȣ
(47.19.10.02)
ȁȚĮȞȚțȩ İȝʌȩȡȚȠ ȘȜİțĲȡȠȞȚțȫȞ ȣʌȠȜȠȖȚıĲȫȞ, ʌİȡȚĳİȡİȚĮțȫȞ ȝȠȞȐįȦȞ ȣʌȠȜȠȖȚıĲȫȞ țĮȚ
ȜȠȖȚıȝȚțȠȪ ıİ İȟİȚįȚțİȣȝȑȞĮ țĮĲĮıĲȒȝĮĲĮ
ȁȚĮȞȚțȩ İȝʌȩȡȚȠ ĲȘȜİʌȚțȠȚȞȦȞȚĮțȠȪ İȟȠʌȜȚıȝȠȪ ıİ İȟİȚįȚțİȣȝȑȞĮ țĮĲĮıĲȒȝĮĲĮ
ȁȚĮȞȚțȩ İȝʌȩȡȚȠ İȟȠʌȜȚıȝȠȪ ȒȤȠȣ țĮȚ İȚțȩȞĮȢ ıİ İȟİȚįȚțİȣȝȑȞĮ țĮĲĮıĲȒȝĮĲĮ
ȁȚĮȞȚțȩ İȝʌȩȡȚȠ țȜȦıĲȠȨĳĮȞĲȠȣȡȖȚțȫȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ ıİ İȟİȚįȚțİȣȝȑȞĮ țĮĲĮıĲȒȝĮĲĮ
ȁȚĮȞȚțȩ İȝʌȩȡȚȠ ıȚįȘȡȚțȫȞ, ȤȡȦȝȐĲȦȞ țĮȚ ĲȗĮȝȚȫȞ ıİ İȟİȚįȚțİȣȝȑȞĮ țĮĲĮıĲȒȝĮĲĮ
ȁȚĮȞȚțȩ İȝʌȩȡȚȠ ȤĮȜȚȫȞ, țȚȜȚȝȚȫȞ țĮȚ İʌİȞįȪıİȦȞ įĮʌȑįȠȣ țĮȚ ĲȠȓȤȠȣ ıİ İȟİȚįȚțİȣȝȑȞĮ
țĮĲĮıĲȒȝĮĲĮ
ȁȚĮȞȚțȩ İȝʌȩȡȚȠ ȘȜİțĲȡȚțȫȞ ȠȚțȚĮțȫȞ ıȣıțİȣȫȞ ıİ İȟİȚįȚțİȣȝȑȞĮ țĮĲĮıĲȒȝĮĲĮ
ȁȚĮȞȚțȩ İȝʌȩȡȚȠ İʌȓʌȜȦȞ, ĳȦĲȚıĲȚțȫȞ țĮȚ ȐȜȜȦȞ İȚįȫȞ ȠȚțȚĮțȒȢ ȤȡȒıȘȢ ıİ İȟİȚįȚțİȣȝȑȞĮ
țĮĲĮıĲȒȝĮĲĮ
ȁȚĮȞȚțȩ İȝʌȩȡȚȠ ȕȚȕȜȓȦȞ ıİ İȟİȚįȚțİȣȝȑȞĮ țĮĲĮıĲȒȝĮĲĮ
ȁȚĮȞȚțȩ İȝʌȩȡȚȠ ȤĮȡĲȚțȫȞ İȚįȫȞ
ȁȚĮȞȚțȩ İȝʌȩȡȚȠ İȖȖȡĮĳȫȞ ȝȠȣıȚțȒȢ țĮȚ İȚțȩȞĮȢ ıİ İȟİȚįȚțİȣȝȑȞĮ țĮĲĮıĲȒȝĮĲĮ
ȁȚĮȞȚțȩ İȝʌȩȡȚȠ ĮșȜȘĲȚțȠȪ İȟȠʌȜȚıȝȠȪ ıİ İȟİȚįȚțİȣȝȑȞĮ țĮĲĮıĲȒȝĮĲĮ
ȁȚĮȞȚțȩ İȝʌȩȡȚȠ ʌĮȚȤȞȚįȚȫȞ țȐșİ İȓįȠȣȢ ıİ İȟİȚįȚțİȣȝȑȞĮ țĮĲĮıĲȒȝĮĲĮ
ȁȚĮȞȚțȩ İȝʌȩȡȚȠ İȞįȣȝȐĲȦȞ ıİ İȟİȚįȚțİȣȝȑȞĮ țĮĲĮıĲȒȝĮĲĮ
ȁȚĮȞȚțȩ İȝʌȩȡȚȠ ȣʌȠįȘȝȐĲȦȞ țĮȚ įİȡȝȐĲȚȞȦȞ İȚįȫȞ ıİ İȟİȚįȚțİȣȝȑȞĮ țĮĲĮıĲȒȝĮĲĮ
ȁȚĮȞȚțȩ İȝʌȩȡȚȠ țĮȜȜȣȞĲȚțȫȞ țĮȚ İȚįȫȞ țĮȜȜȦʌȚıȝȠȪ ıİ İȟİȚįȚțİȣȝȑȞĮ țĮĲĮıĲȒȝĮĲĮ,
İțĲȩȢ Įʌȩ ȁȚĮȞȚțȩ İȝʌȩȡȚȠ ȤĮȡĲȚȠȪ ȣȖİȓĮȢ, ȤĮȡĲȠȝȐȞĲȚȜȦȞ, ȝĮȞĲȚȜȚȫȞ țĮȚ ʌİĲıİĲȫȞ
țĮșĮȡȚıȝȠȪ ʌȡȠıȫʌȠȣ, ĲȡĮʌİȗȠȝȐȞĲȚȜȦȞ țĮȚ ʌİĲıİĲȫȞ ĳĮȖȘĲȠȪ, Įʌȩ ȤĮȡĲȓ (47.75.76.19)
ȁȚĮȞȚțȩ İȝʌȩȡȚȠ ȜȠȣȜȠȣįȚȫȞ, ĳȣĲȫȞ, ıʌȩȡȦȞ, ȜȚʌĮıȝȐĲȦȞ, ȗȫȦȞ ıȣȞĲȡȠĳȚȐȢ țĮȚ
ıȤİĲȚțȫȞ ȗȦȠĲȡȠĳȫȞ ıİ İȟİȚįȚțİȣȝȑȞĮ țĮĲĮıĲȒȝĮĲĮ, İțĲȩȢ Įʌȩ ȁȚĮȞȚțȩ İȝʌȩȡȚȠ
ĮʌȠȟȘȡĮȝȑȞȦȞ ȠıʌȡȚȦįȫȞ ȜĮȤĮȞȚțȫȞ, ĮʌȠĳȜȠȚȦȝȑȞȦȞ, ȖȚĮ ıʌȠȡȐ (47.76.77.02), ȁȚĮȞȚțȩ
İȝʌȩȡȚȠ ȖİȦȡȖȚțȫȞ ıʌȩȡȦȞ ıİ ȝȚțȡȠıȣıțİȣĮıȓİȢ (47.76.77.04), ȁȚĮȞȚțȩ İȝʌȩȡȚȠ
įİȞįȡȣȜȜȓȦȞ țĮȚ ĳȣĲȫȞ (İțĲȩȢ țĮȜȜȦʌȚıĲȚțȫȞ ĳȣĲȫȞ) (47.76.77.05), ȁȚĮȞȚțȩ İȝʌȩȡȚȠ
İȜĮȚȠȪȤȦȞ ıʌȩȡȦȞ ʌ.į.ț.Į. (47.76.77.06), ȁȚĮȞȚțȩ İȝʌȩȡȚȠ ȗȫȞĲȦȞ ĳȣĲȫȞ, țȠȞįȪȜȦȞ,
ȕȠȜȕȫȞ țĮȚ ȡȚȗȫȞ, ȝȠıȤİȣȝȐĲȦȞ țĮȚ ʌĮȡĮĳȣȐįȦȞ, ȝȣțȘȜȚȫȞ ȝĮȞȚĲĮȡȚȫȞ (47.76.77.07),
ȁȚĮȞȚțȩ İȝʌȩȡȚȠ țĮȜĮȝʌȠțȚȠȪ ȖȚĮ ıʌȠȡȐ (47.76.77.08), ȁȚĮȞȚțȩ İȝʌȩȡȚȠ țİȡĮȝȚțȫȞ
İȚįȫȞ ʌȠȣ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ıĲȘ ȖİȦȡȖȓĮ țĮȚ ȖȚĮ ĲȘ ȝİĲĮĳȠȡȐ Ȓ ĲȘ ıȣıțİȣĮıȓĮ ĮȖĮșȫȞ
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47.77
47.78

47.79
47.82
47.89
47.99

49.31
49.39
50.10
50.30
51.10
51.21
52.21.29.02
52.21.29.03
52.21.29.04
52.21.29.05
52.22
52.23
55.10
55.20
55.30
55.90.13
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(47.76.77.09), ȁȚĮȞȚțȩ İȝʌȩȡȚȠ ıʌȩȡȦȞ ĮȞșȑȦȞ țĮȚ țĮȡʌȫȞ (47.76.77.13), ȁȚĮȞȚțȩ
İȝʌȩȡȚȠ ıʌȩȡȦȞ ȗĮȤĮȡȩĲİȣĲȜȦȞ țĮȚ ıʌȩȡȦȞ țĲȘȞȠĲȡȠĳȚțȫȞ ĳȣĲȫȞ (47.76.77.14),
ȁȚĮȞȚțȩ İȝʌȩȡȚȠ ıʌȩȡȦȞ ȘȜȓĮȞșȠȣ, ıȠȣıĮȝȚȠȪ, țȐȡįĮȝȠȣ, țȡȐȝȕȘȢ, İȜĮȚȠțȡȐȝȕȘȢ țĮȚ
ıȚȞĮʌȚȠȪ, ȖȚĮ ıʌȠȡȐ (47.76.77.15), ȁȚĮȞȚțȩ İȝʌȩȡȚȠ ıʌȩȡȦȞ ȜĮȤĮȞȚțȫȞ (47.76.77.16),
ȁȚĮȞȚțȩ İȝʌȩȡȚȠ ıʌȩȡȦȞ ʌĮĲȐĲĮȢ (47.76.77.17), ȁȚĮȞȚțȩ İȝʌȩȡȚȠ ĳȡȑıțȦȞ ĳȣĲȫȞ ʌȠȣ
ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ țȣȡȓȦȢ ıĲȘȞ ĮȡȦȝĮĲȠʌȠȚȓĮ, ĲȘ ĳĮȡȝĮțİȣĲȚțȒ Ȓ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ
İȞĲȠȝȠțĲȩȞȦȞ, ȝȣțȘĲȠțĲȩȞȦȞ Ȓ ȖȚĮ ʌĮȡȩȝȠȚȠȣȢ ıțȠʌȠȪȢ (47.76.77.18), ȁȚĮȞȚțȩ İȝʌȩȡȚȠ
ĳȣıȚțȫȞ ȤȡȚıĲȠȣȖİȞȞȚȐĲȚțȦȞ įȑȞĲȡȦȞ (47.76.77.19), ȁȚĮȞȚțȩ İȝʌȩȡȚȠ ĳȣĲȚțȫȞ ȣȜȫȞ
ʌ.į.ț.Į. ȖȚĮ ıʌĮȡĲȠʌȜİțĲȚțȒ, ʌĮȡĮȖȑȝȚıȝĮ, ȕȐĲİȢ, ȕĮĳȒ Ȓ įȑȥȘ, ĳȣĲȚțȫȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ
ʌ.į.ț.Į. (47.76.77.20), ȁȚĮȞȚțȩ İȝʌȩȡȚȠ ȜȚʌĮıȝȐĲȦȞ țĮȚ ĮȖȡȠȤȘȝȚțȫȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ
(47.76.78), ȁȚĮȞȚțȩ İȝʌȩȡȚȠ ȗȫȦȞ ıȣȞĲȡȠĳȚȐȢ țĮȚ ĲȡȠĳȫȞ ȖȚĮ ȗȫĮ ıȣȞĲȡȠĳȚȐȢ
(47.76.79), țĮșȫȢ țĮȚ ĲȚȢ ȣʌȘȡİıȓİȢ ȘȜİțĲȡȠȞȚțȠȪ Ȓ ĲȘȜİĳȦȞȚțȠȪ İȝʌȠȡȓȠȣ ȝİ ʌĮȡȐįȠıȘ
țĮĲǯ ȠȓțȠȞ (e-shop țĲȜ.)
ȁȚĮȞȚțȩ İȝʌȩȡȚȠ ȡȠȜȠȖȚȫȞ țĮȚ țȠıȝȘȝȐĲȦȞ ıİ İȟİȚįȚțİȣȝȑȞĮ țĮĲĮıĲȒȝĮĲĮ
ǱȜȜȠ ȜȚĮȞȚțȩ İȝʌȩȡȚȠ țĮȚȞȠȪȡȖȚȦȞ İȚįȫȞ ıİ İȟİȚįȚțİȣȝȑȞĮ țĮĲĮıĲȒȝĮĲĮ, İțĲȩȢ Įʌȩ
ȁȚĮȞȚțȩ İȝʌȩȡȚȠ ȣȜȚțȫȞ țĮșĮȡȚıȝȠȪ (47.78.84), ȁȚĮȞȚțȩ İȝʌȩȡȚȠ țĮȪıȚȝȠȣ ʌİĲȡİȜĮȓȠȣ
ȠȚțȚĮțȒȢ ȤȡȒıȘȢ, ȣȖȡĮȑȡȚȠȣ, ȐȞșȡĮțĮ țĮȚ ȟȣȜİȓĮȢ (47.78.85), ȁȚĮȞȚțȩ İȝʌȩȡȚȠ ʌİȡȠȣțȫȞ
țĮȚ ʌȠıĲȓȢ (47.78.86.24), ȁȚĮȞȚțȩ İȝʌȩȡȚȠ ĮțĮĲȑȡȖĮıĲȦȞ ĮȖȡȠĲȚțȫȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ ʌ.į.ț.Į.
(47.78.87), ȁȚĮȞȚțȩ İȝʌȩȡȚȠ ȝȘȤĮȞȘȝȐĲȦȞ țĮȚ İȟȠʌȜȚıȝȠȪ ʌ.į.ț.Į. (47.78.88)
ȁȚĮȞȚțȩ İȝʌȩȡȚȠ ȝİĲĮȤİȚȡȚıȝȑȞȦȞ İȚįȫȞ ıİ țĮĲĮıĲȒȝĮĲĮ
ȁȚĮȞȚțȩ İȝʌȩȡȚȠ țȜȦıĲȠȨĳĮȞĲȠȣȡȖȚțȫȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ, İȞįȣȝȐĲȦȞ țĮȚ ȣʌȠįȘȝȐĲȦȞ, ıİ
ȣʌĮȓșȡȚȠȣȢ ʌȐȖțȠȣȢ țĮȚ ĮȖȠȡȑȢ
ȁȚĮȞȚțȩ İȝʌȩȡȚȠ ȐȜȜȦȞ İȚįȫȞ ıİ ȣʌĮȓșȡȚȠȣȢ ʌȐȖțȠȣȢ țĮȚ ĮȖȠȡȑȢ
ǱȜȜȠ ȜȚĮȞȚțȩ İȝʌȩȡȚȠ İțĲȩȢ țĮĲĮıĲȘȝȐĲȦȞ, ȣʌĮȓșȡȚȦȞ ʌȐȖțȦȞ Ȓ ĮȖȠȡȫȞ, ȝİ İȟĮȓȡİıȘ ĲȠ
ǱȜȜȠ ȜȚĮȞȚțȩ İȝʌȩȡȚȠ ʌİĲȡİȜĮȓȠȣ ȠȚțȚĮțȒȢ ȤȡȒıȘȢ, ȣȖȡĮȑȡȚȠȣ, ȐȞșȡĮțĮ țĮȚ ȟȣȜİȓĮȢ
İțĲȩȢ țĮĲĮıĲȘȝȐĲȦȞ, ȣʌĮȓșȡȚȦȞ ʌȐȖțȦȞ Ȓ ĮȖȠȡȫȞ (47.99.85), țĮșȫȢ țĮȚ ĲȠȣ ȜȚĮȞȚțȠȪ
İȝʌȠȡȓȠȣ ȐȜȜȦȞ ĲȣʌȠʌȠȚȘȝȑȞȦȞ ĲȡȠĳȓȝȦȞ ʌ.į.ț.Į. ȝȑıȦ ĮȣĲȩȝĮĲȦȞ ʌȦȜȘĲȫȞ
(47.99.24.01), ĲȠȣ ȜȚĮȞȚțȠȪ İȝʌȠȡȓȠȣ ĲȣʌȠʌȠȚȘȝȑȞȦȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ ĮȡĲȠʌȠȚȓĮȢ ȝȑıȦ
ĮȣĲȩȝĮĲȦȞ ʌȦȜȘĲȫȞ (47.99.16.01), ĲȠȣ ȜȚĮȞȚțȠȪ İȝʌȠȡȓȠȣ ȡȠĳȘȝȐĲȦȞ ȝȑıȦ ĮȣĲȩȝĮĲȦȞ
ʌȦȜȘĲȫȞ (47.99.21.01) țĮȚ ĲȠȣ ȜȚĮȞȚțȠȪ İȝʌȠȡȓȠȣ ĲȣʌȠʌȠȚȘȝȑȞȦȞ İȚįȫȞ
ȗĮȤĮȡȠʌȜĮıĲȚțȒȢ ȝȑıȦ ĮȣĲȩȝĮĲȦȞ ʌȦȜȘĲȫȞ (47.99.17.01)
ǹıĲȚțȑȢ țĮȚ ʌȡȠĮıĲȚĮțȑȢ ȤİȡıĮȓİȢ ȝİĲĮĳȠȡȑȢ İʌȚȕĮĲȫȞ
ǱȜȜİȢ ȤİȡıĮȓİȢ ȝİĲĮĳȠȡȑȢ İʌȚȕĮĲȫȞ ʌ.į.ț.Į.
ĬĮȜȐııȚİȢ țĮȚ ĮțĲȠʌȜȠȧțȑȢ ȝİĲĮĳȠȡȑȢ İʌȚȕĮĲȫȞ
ǼıȦĲİȡȚțȑȢ ʌȜȦĲȑȢ ȝİĲĮĳȠȡȑȢ İʌȚȕĮĲȫȞ
ǹİȡȠʌȠȡȚțȑȢ ȝİĲĮĳȠȡȑȢ İʌȚȕĮĲȫȞ
ǹİȡȠʌȠȡȚțȑȢ ȝİĲĮĳȠȡȑȢ İȝʌȠȡİȣȝȐĲȦȞ
ȊʌȘȡİıȓİȢ ȠįȘȖȠȪ ȜİȦĳȠȡİȓȠȣ (ȝȘ İțȝİĲĮȜȜİȣĲȒ)
ȊʌȘȡİıȓİȢ ʌȫȜȘıȘȢ İȚıȚĲȘȡȓȦȞ ĮıĲȚțȫȞ ȤİȡıĮȓȦȞ ıȣȖțȠȚȞȦȞȚĮțȫȞ ȝȑıȦȞ Įʌȩ ĲȡȓĲȠȣȢ,
ȜȚĮȞȚțȐ
ȊʌȘȡİıȓİȢ ʌȫȜȘıȘȢ İȚıȚĲȘȡȓȦȞ ĮıĲȚțȫȞ ȤİȡıĮȓȦȞ ıȣȖțȠȚȞȦȞȚĮțȫȞ ȝȑıȦȞ Įʌȩ ĲȡȓĲȠȣȢ,
ȤȠȞįȡȚțȐ
ȊʌȘȡİıȓİȢ ʌȫȜȘıȘȢ İȚıȚĲȘȡȓȦȞ ȣʌİȡĮıĲȚțȫȞ ȤİȡıĮȓȦȞ ıȣȖțȠȚȞȦȞȚĮțȫȞ ȝȑıȦȞ Įʌȩ
ĲȡȓĲȠȣȢ
ǻȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲİȢ ıȣȞĮĳİȓȢ ȝİ ĲȚȢ ʌȜȦĲȑȢ ȝİĲĮĳȠȡȑȢ
ǻȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲİȢ ıȣȞĮĳİȓȢ ȝİ ĲȚȢ ĮİȡȠʌȠȡȚțȑȢ ȝİĲĮĳȠȡȑȢ
ȄİȞȠįȠȤİȓĮ țĮȚ ʌĮȡȩȝȠȚĮ țĮĲĮȜȪȝĮĲĮ
ȀĮĲĮȜȪȝĮĲĮ įȚĮțȠʌȫȞ țĮȚ ȐȜȜĮ țĮĲĮȜȪȝĮĲĮ ıȪȞĲȠȝȘȢ įȚĮȝȠȞȒȢ
ȋȫȡȠȚ țĮĲĮıțȒȞȦıȘȢ, İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ ȖȚĮ ȠȤȒȝĮĲĮ ĮȞĮȥȣȤȒȢ țĮȚ ȡȣȝȠȣȜțȠȪȝİȞĮ
ȠȤȒȝĮĲĮ
ȊʌȘȡİıȓİȢ țȜȚȞĮȝĮȟȫȞ (ȕĮȖțȩȞ-ȜȚ) țĮȚ ȣʌȘȡİıȓİȢ ȪʌȞȠȣ ıİ AȜȜĮ ȝİĲĮĳȠȡȚțȐ ȝȑıĮ
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55.90.19
56.10
56.21
56.29
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56.30
59.13.11.02
59.14
71.20.14
74.20
74.30

AȜȜİȢ ȣʌȘȡİıȓİȢ țĮĲĮȜȪȝĮĲȠȢ ʌ.į.ț.Į.
ǻȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲİȢ ȣʌȘȡİıȚȫȞ İıĲȚĮĲȠȡȓȦȞ țĮȚ țȚȞȘĲȫȞ ȝȠȞȐįȦȞ İıĲȓĮıȘȢ
ǻȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲİȢ ȣʌȘȡİıȚȫȞ ĲȡȠĳȠįȠıȓĮȢ ȖȚĮ İțįȘȜȫıİȚȢ
ǱȜȜİȢ ȣʌȘȡİıȓİȢ İıĲȓĮıȘȢ, ȝİ İȟĮȓȡİıȘ ĲȚȢ ȊʌȘȡİıȓİȢ ȖİȣȝȐĲȦȞ ʌȠȣ ʌĮȡȑȤȠȞĲĮȚ Įʌȩ
ıĲȡĮĲȚȦĲȚțȑȢ ĲȡĮʌİȗĮȡȓİȢ (56.29.20.01)
ǻȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲİȢ ʌĮȡȠȤȒȢ ʌȠĲȫȞ
ȊʌȘȡİıȓİȢ İțȝİĲȐȜȜİȣıȘȢ țȚȞȘȝĮĲȠȖȡĮĳȚțȫȞ ĲĮȚȞȚȫȞ
ǻȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲİȢ ʌȡȠȕȠȜȒȢ țȚȞȘȝĮĲȠȖȡĮĳȚțȫȞ ĲĮȚȞȚȫȞ
ȊʌȘȡİıȓİȢ ĲİȤȞȚțȠȪ İȜȑȖȤȠȣ ȠȤȘȝȐĲȦȞ ȠįȚțȫȞ ȝİĲĮĳȠȡȫȞ
ĭȦĲȠȖȡĮĳȚțȑȢ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲİȢ
ǻȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲİȢ ȝİĲȐĳȡĮıȘȢ țĮȚ įȚİȡȝȘȞİȓĮȢ

77.11
77.21
77.22
77.29
77.34
77.35
77.39.13
77.39.19.03

ǼȞȠȚțȓĮıȘ țĮȚ İțȝȓıșȦıȘ ĮȣĲȠțȚȞȒĲȦȞ țĮȚ İȜĮĳȡȫȞ ȝȘȤĮȞȠțȓȞȘĲȦȞ ȠȤȘȝȐĲȦȞ
ǼȞȠȚțȓĮıȘ țĮȚ İțȝȓıșȦıȘ İȚįȫȞ ĮȞĮȥȣȤȒȢ țĮȚ ĮșȜȘĲȚțȫȞ İȚįȫȞ
ǼȞȠȚțȓĮıȘ ȕȚȞĲİȠțĮıİĲȫȞ țĮȚ įȓıțȦȞ
ǼȞȠȚțȓĮıȘ țĮȚ İțȝȓıșȦıȘ ȐȜȜȦȞ İȚįȫȞ ʌȡȠıȦʌȚțȒȢ Ȓ ȠȚțȚĮțȒȢ ȤȡȒıȘȢ
ǼȞȠȚțȓĮıȘ țĮȚ İțȝȓıșȦıȘ İȟȠʌȜȚıȝȠȪ ʌȜȦĲȫȞ ȝİĲĮĳȠȡȫȞ
ǼȞȠȚțȓĮıȘ țĮȚ İțȝȓıșȦıȘ İȟȠʌȜȚıȝȠȪ ĮİȡȠʌȠȡȚțȫȞ ȝİĲĮĳȠȡȫȞ
ȊʌȘȡİıȓİȢ İȞȠȚțȓĮıȘȢ țĮȚ ȤȡȘȝĮĲȠįȠĲȚțȒȢ ȝȓıșȦıȘȢ ȝȠĲȠıȚțȜİĲȫȞ țĮȚ ĲȡȠȤȩıʌȚĲȦȞ
ȊʌȘȡİıȓİȢ İȞȠȚțȓĮıȘȢ İȟȠʌȜȚıȝȠȪ İțșȑıİȦȞ

79.11
79.12
79.90.32
79.90.39
82.30
85.10
85.51
85.52
85.53
85.59
86.90.19.10
88.10.11
88.10.12
88.91
90.01
90.02
90.03.11.04
90.03.11.07
90.03.11.17
90.03.11.18
90.04
91.01
91.02
91.03
91.04
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ǻȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲİȢ ĲĮȟȚįȚȦĲȚțȫȞ ʌȡĮțĲȠȡİȓȦȞ
ǻȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲİȢ ȖȡĮĳİȓȦȞ ȠȡȖĮȞȦȝȑȞȦȞ ĲĮȟȚįȚȫȞ
ȊʌȘȡİıȓİȢ țȡĮĲȒıİȦȞ ȖȚĮ ıȣȞİįȡȚĮțȐ țȑȞĲȡĮ țĮȚ İțșİıȚĮțȠȪȢ ȤȫȡȠȣȢ
ȊʌȘȡİıȓİȢ țȡĮĲȒıİȦȞ ȖȚĮ İȚıȚĲȒȡȚĮ İțįȘȜȫıİȦȞ, ȣʌȘȡİıȓİȢ ȥȣȤĮȖȦȖȓĮȢ țĮȚ ĮȞĮȥȣȤȒȢ
țĮȚ ǱȜȜİȢ ȣʌȘȡİıȓİȢ țȡĮĲȒıİȦȞ ʌ.į.ț.Į.
ȅȡȖȐȞȦıȘ ıȣȞİįȡȓȦȞ țĮȚ İȝʌȠȡȚțȫȞ İțșȑıİȦȞ
ȆȡȠıȤȠȜȚțȒ İțʌĮȓįİȣıȘ
ǹșȜȘĲȚțȒ țĮȚ ȥȣȤĮȖȦȖȚțȒ İțʌĮȓįİȣıȘ
ȆȠȜȚĲȚıĲȚțȒ İțʌĮȓįİȣıȘ
ǻȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲİȢ ıȤȠȜȫȞ İȡĮıȚĲİȤȞȫȞ ȠįȘȖȫȞ
ǱȜȜȘ İțʌĮȓįİȣıȘ ʌ.į.ț.Į.
ȊʌȘȡİıȓİȢ ȠįȘȖȚȫȞ įȚĮĲȡȠĳȒȢ Įʌȩ İȚįȚțȠȪȢ ʌȠȣ įİȞ İȓȞĮȚ ȖȚĮĲȡȠȓ
ȊʌȘȡİıȓİȢ İʌȓıțİȥȘȢ țĮȚ ʌĮȡȠȤȒȢ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ ıİ ȘȜȚțȚȦȝȑȞȠȣȢ
ȊʌȘȡİıȓİȢ țȑȞĲȡȦȞ ȘȝİȡȒıȚĮȢ ĳȡȠȞĲȓįĮȢ ȘȜȚțȚȦȝȑȞȦȞ
ǻȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲİȢ ȕȡİĳȠȞȘʌȚĮțȫȞ țĮȚ ʌĮȚįȚțȫȞ ıĲĮșȝȫȞ ȝİ İȟĮȓȡİıȘ ĲĮ ȀȑȞĲȡĮ
ǻȘȝȚȠȣȡȖȚțȒȢ ǹʌĮıȤȩȜȘıȘȢ ʌĮȚįȚȫȞ țĮȚ ĮĲȩȝȦȞ ȝİ ĮȞĮʌȘȡȓĮ (ȀǻǹȆȂǼǹ) (88.91.12)
țĮȚ ĲȚȢ ȣʌȘȡİıȓİȢ țĮĲ ȠȓțȠȞ ĳȪȜĮȟȘȢ ȝȚțȡȫȞ ʌĮȚįȚȫȞ (Ȁǹǻ 88.91.13.03)
ȉȑȤȞİȢ ĲȠȣ șİȐȝĮĲȠȢ
ȊʌȠıĲȘȡȚțĲȚțȑȢ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲİȢ ȖȚĮ ĲȚȢ ĲȑȤȞİȢ ĲȠȣ șİȐȝĮĲȠȢ
ȊʌȘȡİıȓİȢ İȞȠȡȤȘıĲȡȦĲȒ
ȊʌȘȡİıȓİȢ ȝȠȣıȠȣȡȖȠȪ
ȊʌȘȡİıȓİȢ ȤȠȡȠȖȡȐĳȠȣ
ȊʌȘȡİıȓİȢ ȤȠȡȦįȠȪ
ǼțȝİĲȐȜȜİȣıȘ ĮȚșȠȣıȫȞ șİĮȝȐĲȦȞ țĮȚ ıȣȞĮĳİȓȢ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲİȢ
ǻȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲİȢ ȕȚȕȜȚȠșȘțȫȞ țĮȚ ĮȡȤİȚȠĳȣȜĮțİȓȦȞ
ǻȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲİȢ ȝȠȣıİȓȦȞ
ȁİȚĲȠȣȡȖȓĮ ȚıĲȠȡȚțȫȞ ȤȫȡȦȞ țĮȚ țĲȚȡȓȦȞ țĮȚ ʌĮȡȩȝȠȚȦȞ ʌȩȜȦȞ ȑȜȟȘȢ İʌȚıțİʌĲȫȞ
ǻȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲİȢ ȕȠĲĮȞȚțȫȞ țĮȚ ȗȦȠȜȠȖȚțȫȞ țȒʌȦȞ țĮȚ ĳȣıȚțȫȞ ȕȚȠĲȩʌȦȞ
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92.00 ȉȣȤİȡȐ ʌĮȚȤȞȓįȚĮ țĮȚ ıĲȠȚȤȒȝĮĲĮ İțĲȩȢ Įʌȩ ȊʌȘȡİıȓİȢ ĲȣȤİȡȫȞ ʌĮȚȤȞȚįȚȫȞ ıİ Įʌ İȣșİȓĮȢ
(on-line) ıȪȞįİıȘ (92.00.14), ȊʌȘȡİıȓİȢ ıĲȠȚȤȘȝȐĲȦȞ ıİ Įʌ İȣșİȓĮȢ (on-line) ıȪȞįİıȘ
(92.00.21)
93.11 ǼțȝİĲȐȜȜİȣıȘ ĮșȜȘĲȚțȫȞ İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȠȣȢ İıȦĲİȡȚțȠȪȢ ĲȠȣȢ ȤȫȡȠȣȢ țĮȚ ȦȢ
ʌȡȠȢ ĲȠȣȢ ȤȫȡȠȣȢ ȠȝĮįȚțȒȢ ȐșȜȘıȘȢ
93.12 ǻȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲİȢ ĮșȜȘĲȚțȫȞ ȠȝȓȜȦȞ
93.13 ǼȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ ȖȣȝȞĮıĲȚțȒȢ
93.19 ǱȜȜİȢ ĮșȜȘĲȚțȑȢ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲİȢ , ȝİ İȟĮȓȡİıȘ ȣʌȘȡİıȓİȢ ʌȠȣ ıȤİĲȓȗȠȞĲĮȚ ȝİ ĲȘȞ
İțʌĮȓįİȣıȘ țĮĲȠȚțȓįȚȦȞ ȗȫȦȞ ıȣȞĲȡȠĳȚȐȢ, ȖȚĮ țȣȞȒȖȚ țĮȚ ıȤİĲȚțȑȢ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲİȢ
(93.19.13.03)
93.21 ǻȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲİȢ ʌȐȡțȦȞ ĮȞĮȥȣȤȒȢ țĮȚ ȐȜȜȦȞ șİȝĮĲȚțȫȞ ʌȐȡțȦȞ
93.29 ǱȜȜİȢ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲİȢ įȚĮıțȑįĮıȘȢ țĮȚ ȥȣȤĮȖȦȖȓĮȢ
94.99.16 ȊʌȘȡİıȓİȢ ʌȠȣ ʌĮȡȑȤȠȞĲĮȚ Įʌȩ ʌȠȜȚĲȚıĲȚțȑȢ țĮȚ ȥȣȤĮȖȦȖȚțȑȢ İȞȫıİȚȢ
96.02 ǻȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲİȢ țȠȝȝȦĲȘȡȓȦȞ, țȠȣȡİȓȦȞ țĮȚ țȑȞĲȡȦȞ ĮȚıșȘĲȚțȒȢ
96.04 ǻȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲİȢ ıȤİĲȚțȑȢ ȝİ ĲȘ ĳȣıȚțȒ İȣİȟȓĮ
96.09.19.06 ȊʌȘȡİıȓİȢ ȖȡĮĳİȓȦȞ ȖȞȦȡȚȝȓĮȢ Ȓ ıȣȞȠȚțİıȓȦȞ
96.09.19.08 ȊʌȘȡİıȓİȢ ȖȣĮȜȓıȝĮĲȠȢ ȣʌȠįȘȝȐĲȦȞ
96.09.19.09 ȊʌȘȡİıȓİȢ įİȡȝĮĲȠıĲȚȟȓĮȢ (ĲĮĲȠȣȐȗ)
96.09.19.12 ȊʌȘȡİıȓİȢ ȚİȡȩįȠȣȜȠȣ
96.09.19.16 ȊʌȘȡİıȓİȢ ıĲȠȜȚıȝȠȪ İțțȜȘıȚȫȞ, ĮȚșȠȣıȫȞ țȜʌ (ȖȚĮ ȖȐȝȠȣȢ, ȕĮʌĲȓıİȚȢ, țȘįİȓİȢ țĮȚ
AȜȜİȢ İțįȘȜȫıİȚȢ)
96.09.19.17 ȊʌȘȡİıȓİȢ ĲȡȣʌȒȝĮĲȠȢ įȑȡȝĮĲȠȢ ĲȠȣ ıȫȝĮĲȠȢ (piercing)
ȀĮĲĮıĲȒȝĮĲĮ țĮȚ İʌȚȤİȚȡȒıİȚȢ țȐșİ İȓįȠȣȢ ʌȠȣ ȜİȚĲȠȣȡȖȠȪȞ İȞĲȩȢ ȟİȞȠįȠȤİȚĮțȫȞ
ȝȠȞȐįȦȞ, ȟİȞȠįȠȤİȚĮțȫȞ ıȣȖțȡȠĲȘȝȐĲȦȞ țĮȚ ĲȦȞ ĮİȡȠȜȚȝȑȞȦȞ ĲȘȢ İʌȚțȡȐĲİȚĮȢ, ȩʌȦȢ țĮȚ
ĲĮ țĮĲĮıĲȒȝĮĲĮ ĮĳȠȡȠȜȠȖȒĲȦȞ İȚįȫȞ ĮȞȐ ĲȘȞ İʌȚțȡȐĲİȚĮ.
ȀĮĲĮıĲȒȝĮĲĮ ȜȚĮȞȚțȠȪ İȝʌȠȡȓȠȣ ʌȠȣ ȜİȚĲȠȣȡȖȠȪȞ ȝİ ıȣȝĳȦȞȓİȢ ıȣȞİȡȖĮıȓĮȢ ȩȜȦȞ ĲȦȞ
țĮĲĮıĲȘȝȐĲȦȞ ȜȚĮȞȚțȠȪ İȝʌȠȡȓȠȣ ĲȪʌȠȣ «țĮĲȐıĲȘȝĮ İȞĲȩȢ țĮĲĮıĲȒȝĮĲȠȢ» (shops-in ashop), ʌȠȣ ȕȡȓıțȠȞĲĮȚ ıİ İțʌĲȦĲȚțȐ țĮĲĮıĲȒȝĮĲĮ (outlet), İȝʌȠȡȚțȐ țȑȞĲȡĮ Ȓ İțʌĲȦĲȚțȐ
ȤȦȡȚȐ, İȟĮȚȡȠȣȝȑȞȦȞ ĲȦȞ ıȠȪʌİȡ ȝȐȡțİĲ țĮȚ ĲȦȞ ĳĮȡȝĮțİȓȦȞ ȣʌȩ ĲȘȞ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȩĲȚ
įȚĮșȑĲȠȣȞ ĮȞİȟȐȡĲȘĲȘ İȓıȠįȠ ȖȚĮ ĲȠȣȢ țĮĲĮȞĮȜȦĲȑȢ

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 18 Μαρτίου 2021
Ο Υφυπουργός
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
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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.
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