
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  

 Αριθμ. οικ. 49989/1266 
Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων 

σε επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα 

κατά τον μήνα Δεκέμβριο. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 68 του ν. 4756/2020 «Μέτρα ενίσχυσης 

των εργαζομένων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, 
κοινωνικοσφαλιστικές ρυθμίσεις και διατάξεις για την 
ενίσχυση των ανέργων» (Α’ 235).

2. Το άρθρο δέκατο τρίτο της από 14.3.2020 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντι-
μετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς 
του κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 64), όπως κυρώθηκε με 
το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).

3. Το άρθρο ενδέκατο της από 20.3.2020 Πράξης Νο-
μοθετικού 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. Το άρθρο δωδέκατο της από 1.5.2020 Πράξης Νο-
μοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντι-
μετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας 
του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνι-
κή και οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90), όπως κυρώθηκε 
με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α’ 104).

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

6. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133).

7. Το άρθρο 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε 
με 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).

8. Την παρ. 2 του άρθρου 12 και παρ. 3 του άρθρου 
9 του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (Α’ 145), όπως ισχύει.

9. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασί-
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» 
(Α’ 168), όπως ισχύει.

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

11. 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).

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

13. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

14. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

15. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

16. Την υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/13.9.2019 από-
φαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέ-
σεων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής 
εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ» (Β’ 3520), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

17. Την υπό στοιχεία οικ. 12997/231/23.3.2020 απόφα-
ση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 
«Μηχανισμός εφαρμογής των μέτρων στήριξης των ερ-
γαζομένων με εξαρτημένη εργασία για την αντιμετώπι-
ση των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 993), 
όπως ισχύει.
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18. Την υπό στοιχεία 48713/1232/26.11.2020 κοινή 
υπουργική απόφαση «Αναστολή συμβάσεων εργασίας 
εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού 
τομέα κατά τον μήνα Νοέμβριο» (Β’ 5246).

19. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.71342/6.11.2020 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 
δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς 
του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για 
το διάστημα από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη 
Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020» (Β’ 4899), όπως τροποποι-
ήθηκε με τις υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.71608/9.11.2020 
(Β’ 4946), Δ1α/Γ.Π.οικ.72687/12.11.2020 (Β’ 4999), Δ1α/
Γ.Π.οικ.72989/14.11.2020 (Β’ 5043) και Δ1α/Γ.Π.οικ.73325/
16.11.2020 (Β’ 5060) κοινές υπουργικές αποφάσεις.

20. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 76629/27.11.2020 
κοινή υπουργική απόφαση «Έκτακτα μέτρα προστασίας 
της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω δια-
σποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επι-
κράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 
2020 έως και τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020» (Β’ 5255)
και την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.: 78363/5.12.2020
(Β΄ 5350) κοινή απουργική απόφαση.

21. Την υπό στοιχεία οικ. 45664/2434/2.12.2020 (Ορθή 
Επανακοινοποίηση) εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων.

22. Την επιτακτική ανάγκη παράτασης των μέτρων 
στήριξης εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες του 
ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα Δεκέμβριο 2020, ένεκα 
της απαγόρευσης λειτουργίας τους με εντολή δημόσιας 
αρχής ή του γεγονότος ότι εξακολουθούν να πλήττονται 
από τις δυσμενείς συνέπειες της πανδημίας του κορω-
νοϊού COVID-19, λαμβανομένης υπόψη της τρέχουσας 
επιδημιολογικής επιβάρυνσης της Χώρας και της υπο-
χρέωσης τήρησης των έκτακτων προληπτικών μέτρων 
προστασίας.

23. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
προκαλείται δαπάνη για κάθε εβδομάδα αναστολών 
συμβάσεων εργασίας εργαζομένων, για τον μήνα Δε-
κέμβριο, η οποία ανέρχεται έως το ποσό των εκατόν 
τριών εκατομμυρίων επτακοσίων δέκα χιλιάδων ευρώ 
(103.710.000,00 €) και βαρύνει τον τακτικό προϋπολογι-
σμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσε-
ων, οικονομικού έτους 2020, στον ΕΦ 1033-5010000000, 
ΑΛΕ 2310989899, αποφασίζουμε:

Την εφαρμογή του μέτρου της αναστολής συμβάσεων 
εργασίας εργαζομένων για τον μήνα Δεκέμβριο 2020, 
ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων 
σε επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, 
των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία με εντολή 
δημόσιας αρχής για τον μήνα Δεκέμβριο 2020

Άρθρο 1
Επιχειρήσεις - Εργοδότες που υποχρεωτικά 
θέτουν σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας των 
εργαζομένων τους

1. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα σε 
όλη την Επικράτεια, των οποίων αναστέλλεται η λειτουρ-

γία της έδρας ή των υποκαταστημάτων τους, με εντολή 
δημόσιας αρχής, βάσει Κωδικού Αριθμού Δραστηριότη-
τας (ΚΑΔ), που ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, 
σύμφωνα με τα σχετικά παραρτήματα της παρούσας, για 
όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η εντολή αυτή, θέτουν 
υποχρεωτικά σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας των 
εργαζομένων τους, οι οποίοι έχουν προσληφθεί έως και 
την 4η Νοεμβρίου 2020 ή παρατείνουν υποχρεωτικά 
την αναστολή συμβάσεων των εργαζομένων τους, που 
έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή, για τον μήνα Δεκέμβριο.

2. Οι συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων σε επιχει-
ρήσεις - εργοδότες της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, 
που έχουν υποβάλει αίτηση-υπεύθυνη δήλωση α’ φάσε-
ως για την ένταξη εργαζομένων τους στον Μηχανισμό 
«ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», του άρθρου 31 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), 
στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, για τον μήνα Δεκέμβριο, τίθενται υπο-
χρεωτικά σε αναστολή για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί 
η εντολή αυτή και συνεπώς οι επιχειρήσεις - εργοδότες 
οφείλουν προηγουμένως να προβούν σε τροποποίη-
ση/ορθή επανάληψη της ανωτέρω αίτησης-υπεύθυνης 
δήλωσης.

3α. Οι συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου 
χρόνου εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες της 
παρ. 1 του παρόντος άρθρου, οι οποίες συμβάσεις λή-
γουν μετά την ημερομηνία αναστολής της λειτουργίας 
των επιχειρήσεων - εργοδοτών με εντολή δημόσιας αρ-
χής, τίθενται υποχρεωτικά σε αναστολή. Μετά το πέρας 
του διαστήματος της αναστολής, οι συμβάσεις εργασίας 
συνεχίζονται για τον συμφωνηθέντα χρόνο που υπολεί-
πεται. Η υποχρέωση αυτή δεν υφίσταται όταν συντρέχει 
αντικειμενική αδυναμία εκπλήρωσής της, όπως σε πε-
ριπτώσεις επιχειρήσεων που από τη μορφή ή το είδος 
ή τη δραστηριότητά τους έχουν συγκεκριμένο χρόνο 
λειτουργίας.

β. Οι συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου 
χρόνου των εργαζομένων σε επιχειρήσεις  - εργοδό-
τες της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, οι οποίοι επιδο-
τούνται από το «Ανοικτό Πρόγραμμα 100.000 νέων 
επιδοτούμενων θέσεων εργασίας» του άρθρου 28 του 
ν. 4726/2020 (Α’ 181), τίθενται υποχρεωτικά σε αναστολή, 
κατά παρέκκλιση της παρ. 7 του άρθρου 5 της υπ’ αρ. 
οικ. 39539/996/30.9.2020 (Β’ 4261) κοινής υπουργικής 
απόφασης, και ισχύουν τα οριζόμενα στην περ. α’ της 
παρούσας παραγράφου.

4α. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες της παρ. 1 του παρό-
ντος άρθρου, για τις περιπτώσεις εξαιρέσιμων δραστη-
ριοτήτων από την απαγόρευση λειτουργίας τους, βάσει 
ΚΑΔ, δύνανται να θέτουν εργαζόμενους, των οποίων οι 
συμβάσεις εργασίας τους δεν έχουν τεθεί σε αναστολή, 
σε καθεστώς εξ αποστάσεως εργασίας, όταν αυτή δύνα-
ται να παρασχεθεί με αυτόν τον τρόπο, υποβάλλοντας 
μέχρι και το πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα, το 
«ΕΝΤΥΠΟ 4.1 ΔΗΛΩΣΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑ-ΕΝΤΥ-
ΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΠΑΡ. 2 ΤΗΣ Π.Ν.Π. 
(Α’ 55/11.03.2020)» στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Ερ-
γασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

β. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες της παρ. 1 του παρόντος 
άρθρου δύνανται να προσλαμβάνουν εργαζομένους κά-
νοντας χρήση του προγράμματος «Ανοικτό Πρόγραμμα 
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100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας», μόνο 
για τις περιπτώσεις εξαιρέσιμων δραστηριοτήτων από 
την απαγόρευση λειτουργίας τους, βάσει ΚΑΔ. Οι συμ-
βάσεις εργασίας αυτών των εργαζομένων δεν μπορούν 
να τεθούν σε αναστολή και ισχύουν τα οριζόμενα στην 
περ. α’ της παρούσας παραγράφου.

γ. Οι επιχειρήσεις -εργοδότες της παρ. 1 του παρόντος 
άρθρου, για τις εξαιρέσιμες δραστηριότητες από την 
απαγόρευση λειτουργίας τους, βάσει ΚΑΔ, δύνανται 
να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση για την αναστολή 
συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους, είτε ως 
επιχειρήσεις των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία 
τους με εντολή δημόσιας αρχής, είτε ως πληττόμενες, 
κατά τα οριζόμενα για τις επιχειρήσεις των οποίων 
αναστέλλεται η λειτουργία τους με εντολή δημόσιας 
αρχής, στην παρ. 7 του παρόντος άρθρου και για τις 
πληττόμενες επιχειρήσεις στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 
2 του Κεφ. Β.

5. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες των παρ. 1 και 2 του 
παρόντος άρθρου δύνανται να προβαίνουν σε προ-
σωρινή ανάκληση αναστολής συμβάσεων εργασίας 
εργαζομένων τους για κάλυψη έκτακτων, πρόσκαιρων, 
κατεπειγουσών και ανελαστικών αναγκών, στο πλαίσιο 
αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, κατά τα οριζό-
μενα στο άρθρο δωδέκατο της από 1.5.2020 ΠΝΠ (Α’ 90).

6. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες της παρ. 1 του παρό-
ντος άρθρου για όσο χρονικό διάστημα οι συμβάσεις 
των εργαζομένων τους τελούν σε αναστολή, και σε κάθε 
περίπτωση μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2020, υπο-
χρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις προσωπικού 
με καταγγελία σύμβασης εργασίας και σε περίπτωση 
πραγματοποίησής της, αυτή είναι άκυρη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε 
επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που 
πλήττονται για τον μήνα Δεκέμβριο 2020

Άρθρο 1
Επιχειρήσεις - εργοδότες που δύνανται να 
θέτουν σε αναστολή συμβάσεις εργασίας των 
εργαζομένων τους

1. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που 
πλήττονται, βάσει ΚΑΔ που ορίζονται από το Υπουρ-
γείο Οικονομικών, σύμφωνα με τα σχετικά παραρτήματα 
της παρούσας, δύνανται κατά τον μήνα Δεκέμβριο κατ’ 
ανώτατο χρονικό διάστημα έως τριάντα (30) ημέρες και 
πάντως όχι πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2020:

α. να θέτουν σε αναστολή ή να παρατείνουν την ανα-
στολή συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους 
που έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή, κατ’ εφαρμογή των 
σχετικών διατάξεων που αφορούν στην αντιμετώπιση 
των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού 
COVID-19, ή και

β. να θέτουν για πρώτη φορά σε αναστολή συμβάσεις 
εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, 
που έχουν προσληφθεί έως και την 4η Νοεμβρίου 2020.

2. Οι ανωτέρω επιχειρήσεις - εργοδότες μπορούν να 
εφαρμόζουν το μέτρο της αναστολής των συμβάσεων 

εργασίας σταδιακά και για διαφορετικό αριθμό εργαζο-
μένων, μέχρι και του ποσοστού 100% αυτών, ανά υπεύ-
θυνη δήλωση της επιχείρησης στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

3. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες της παρ. 1 του παρόντος 
άρθρου που κάνουν χρήση του μέτρου της αναστολής 
των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους σε πο-
σοστό 100% αυτών, δύνανται να θέτουν σε αναστολή και 
τις συμβάσεις εργασίας επιδοτούμενων εργαζομένων 
του προγράμματος «Ανοικτό Πρόγραμμα 100.000 νέων 
επιδοτούμενων θέσεων εργασίας» του άρθρου 28 του 
ν. 4726/2020 (Α’ 181), κατά παρέκκλιση της παρ. 7 του 
άρθρου 5 της υπ’ αρ. οικ. 39539/996/30.9.2020 (Β’ 4261) 
κοινής υπουργικής απόφασης.

4. Οι συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων σε επι-
χειρήσεις - εργοδότες της παρ. 1 του παρόντος άρθρου 
που έχουν υποβάλει αίτηση-υπεύθυνη δήλωση α’ φάσε-
ως για την ένταξη εργαζομένων τους στον Μηχανισμό 
«ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» του άρθρου 31 του ν. 4690/2020 (Α’ 104) 
στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ για τον μήνα Δεκέμβριο, δύνανται να τε-
θούν σε αναστολή και οι επιχειρήσεις - εργοδότες οφεί-
λουν προηγουμένως να προβούν σε τροποποίηση/ορθή 
επανάληψη της ανωτέρω αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης.

Άρθρο 2
Ακυρότητα καταγγελίας συμβάσεων εργασίας- 
Ρήτρα διατήρησης θέσεων εργασίας - Συμβάσεις 
εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου - 
Ανάκληση αναστολών συμβάσεων εργασίας

1. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες της παρ. 1 του άρθρου 
1 του παρόντος κεφαλαίου, για όσο χρονικό διάστημα οι 
συμβάσεις των εργαζομένων τους τελούν σε αναστολή, 
και σε κάθε περίπτωση μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 
2020, υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις προ-
σωπικού με καταγγελία σύμβασης εργασίας και σε περί-
πτωση πραγματοποίησής της, αυτή είναι άκυρη.

2. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες της παρ. 1 του άρθρου 
1 του παρόντος κεφαλαίου που κάνουν χρήση του 
μέτρου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας, για 
τον μήνα Δεκέμβριο, υποχρεούνται μετά το πέρας της 
αναστολής των συμβάσεων εργασίας, να διατηρήσουν 
τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας και με το ίδιο είδος 
σύμβασης εργασίας, για χρονικό διάστημα ίσο με το 
χρονικό διάστημα της αναστολής των συμβάσεων 
εργασίας των εργαζομένων αυτών. Για τον υπολογι-
σμό του ισόχρονου διαστήματος, σε περίπτωση που 
οι συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τίθενται σε 
αναστολή σε διαφορετικής διάρκειας χρονικά διαστή-
ματα, λαμβάνεται υπόψη το συνολικό διάστημα που 
οι επιχειρήσεις -εργοδότες έκαναν χρήση του μέτρου 
της αναστολής.

Η υποχρέωση αυτή δεν υφίσταται όταν συντρέχει 
αντικειμενική αδυναμία εκπλήρωσής της, όπως σε πε-
ριπτώσεις επιχειρήσεων που από τη μορφή, το είδος 
ή τη δραστηριότητά τους έχουν συγκεκριμένο χρόνο 
λειτουργίας.

Στην έννοια του ιδίου αριθμού θέσεων εργασίας δεν 
συμπεριλαμβάνονται οι αποχωρούντες οικειοθελώς από 
την εργασία τους, οι αποχωρούντες λόγω συνταξιοδό-
τησης ή θανάτου καθώς και οι εργαζόμενοι ορισμένου 
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χρόνου των οποίων η σύμβαση εργασίας τους λήγει κατά 
τη διάρκεια του ανωτέρω χρονικού διαστήματος.

3. Η αναστολή συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας ορι-
σμένου χρόνου εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδό-
τες της παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος κεφαλαίου, 
που είχαν τεθεί σε αναστολή στο παρελθόν, δύναται να 
παραταθεί κατ’ ανώτατο όριο έως τριάντα (30) ημέρες 
και όχι πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2020. Επίσης, δύνα-
νται να τεθούν για πρώτη φορά ή εκ νέου σε αναστολή 
συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου 
εργαζομένων που έχουν προσληφθεί έως και την 4η 
Νοεμβρίου 2020.

Σε κάθε περίπτωση μετά το πέρας του διαστήματος 
της αναστολής ή της παράτασης της αναστολής, οι ανω-
τέρω συμβάσεις εργασίας συνεχίζονται για τον συμφω-
νηθέντα χρόνο που υπολείπεται. Η υποχρέωση αυτή 
δεν υφίσταται όταν συντρέχει αντικειμενική αδυναμία 
εκπλήρωσής της, όπως σε περιπτώσεις επιχειρήσεων 
που από τη μορφή, το είδος ή τη δραστηριότητά τους 
έχουν συγκεκριμένο χρόνο λειτουργίας.

4. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες που πλήττονται, βάσει 
ΚΑΔ, που ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών σύμ-
φωνα με τα σχετικά παραρτήματα της παρούσας, και 
έχουν θέσει σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας μέρους 
ή του συνόλου των εργαζομένων τους, δύνανται να προ-
βαίνουν σε ανάκληση της αναστολής των συμβάσεων 
εργασίας των εργαζομένων αυτών. Μπορούν επίσης να 
θέτουν εκ νέου σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας ερ-
γαζομένων τους ανεξάρτητα από το αν έχει ανακληθεί η 
αναστολή τους. Σε κάθε περίπτωση τα ανωτέρω ισχύουν 
έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020.

5. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες της παρ. 1 του άρθρου 
1 του παρόντος κεφαλαίου: α. δύνανται να κάνουν χρή-
ση του Μηχανισμού «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» του άρθρου 31 του 
ν. 4690/2020 (Α’ 104), όπως ισχύει, για μέρος ή για το 
σύνολο των εργαζομένων τους των οποίων οι συμβάσεις 
εργασίας δεν τελούν σε αναστολή,

β. υποχρεούνται, για τους εργαζόμενους των οποίων οι 
συμβάσεις εργασίας τους δεν έχουν τεθεί σε αναστολή, 
να εφαρμόζουν το σύστημα της εξ αποστάσεως παροχής 
εργασίας σε όποιες περιπτώσεις η εργασία τους μπορεί 
να παρασχεθεί με αυτό το σύστημα, σύμφωνα με τα ορι-
ζόμενα στην υπ’ αρ. οικ. 44921/1377/2.11.2020 (Β’ 4830) 
κοινή υπουργική απόφαση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
Αποζημίωση ειδικού σκοπού- Διαδικασία λήψης 
αποζημίωσης ειδικού σκοπού για τις περιπτώσεις 
των κεφαλαίων Α και Β

Άρθρο 1
Αποζημίωση ειδικού σκοπού

1. Οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις - εργοδότες των 
κεφαλαίων Α και Β της παρούσας, των οποίων οι συμ-
βάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή, είναι δικαιούχοι 
της αποζημίωσης ειδικού σκοπού του δέκατου τρίτου 
άρθρου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περι-
εχομένου (Α’ 64), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 3 
του ν. 4682/2020 (Α’ 76), κατ’ αναλογία των ημερών διάρ-

κειας της αναστολής των συμβάσεων εργασίας τους, με 
βάση υπολογισμού το ποσό των πεντακοσίων τριάντα 
τεσσάρων ευρώ (534,00 €), που αντιστοιχεί σε τριάντα 
(30) ημέρες.

2. Η αποζημίωση της παρ. 1 του παρόντος άρθρου 
είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα 
χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γε-
νικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε 
κράτηση, τέλος ή εισφορά, συμπεριλαμβανομένης και 
της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43 Α του 
ν. 4172/2013 (Α’ 167), δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφί-
ζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση 
και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα 
ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.

3. Η δαπάνη για την αποζημίωση ειδικού σκοπού, κατ’ 
αναλογία του χρονικού διαστήματος αναστολής, καλύ-
πτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Άρθρο 2
Διαδικασία λήψης αποζημίωσης ειδικού σκοπού

1. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες των κεφαλαίων A και Β 
της παρούσας, προβαίνουν είτε σε αρχική δήλωση των 
εργαζομένων τους, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας 
τίθενται σε αναστολή για πρώτη φορά, είτε σε εκ νέου 
δήλωση των εργαζομένων των οποίων οι συμβάσεις 
εργασίας τίθενται ξανά σε αναστολή, είτε βεβαιώνουν 
ότι παρατείνεται η αναστολή των συμβάσεων εργασίας 
των εργαζομένων τους που έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή 
στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

2. Οι εργαζόμενοι, των οποίων η σύμβαση εργασίας 
τους τίθεται σε αναστολή για πρώτη φορά κατά τον 
μήνα Δεκέμβριο, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση στην 
ηλεκτρονική πλατφόρμα του ειδικού μηχανισμού στή-
ριξης των εργαζομένων (supportemployees.yeka.gr), 
μετά την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης του εργο-
δότη τους.

Στην υπεύθυνη δήλωση συμπεριλαμβάνονται, εκτός 
των προσωπικών τους στοιχείων και του αριθμού πρω-
τοκόλλου καταχώρισης της υπεύθυνης δήλωσης του ερ-
γοδότη στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, τα οποία αντλούνται αυτόματα 
από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, και τα στοιχεία του προσωπικού τους 
τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ). Επίσης, δηλώνουν και 
το αν μισθώνουν κύρια κατοικία, καθώς και τα στοιχεία 
του εκμισθωτή και του μίσθιου ακινήτου.

Για την περίπτωση των εργαζομένων, των οποίων κατά 
τον μήνα Δεκέμβριο 2020 παρατείνεται η αναστολή των 
συμβάσεων εργασίας τους ή των εργαζομένων των οποί-
ων οι συμβάσεις εργασίας τίθενται εκ νέου σε αναστο-
λή, ανεξαρτήτως προσώπου εργοδότη, δεν απαιτείται 
επανυποβολή υπεύθυνης δήλωσης από τους εργαζό-
μενους, εκτός κι αν επιθυμούν τροποποίηση στοιχείων 
του τραπεζικού τους λογαριασμού (ΙΒΑΝ) ή στοιχείων 
της μίσθωσης κύριας κατοικίας τους.

3. Σε κάθε περίπτωση, οι επιχειρήσεις - εργοδότες υπο-
χρεούνται να γνωστοποιήσουν αμελλητί την ανωτέρω 
υπεύθυνη δήλωσή τους, εγγράφως ή με ηλεκτρονικό τα-
χυδρομείο, στους εργαζομένους τους, δηλώνοντάς τους 
και τον αριθμό πρωτοκόλλου καταχώρισης της πράξης 
τους στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1
1. Για τη διαδικασία καταβολής της αποζημίωσης 

ειδικού σκοπού, όπως αυτή ορίζεται στην παρούσα, 
ορίζεται ως αρμόδιος φορέας το Υπουργείο Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων. Η παραπάνω καταβολή γί-
νεται εφάπαξ με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού 
του δικαιούχου - εργαζομένου, ο οποίος υποδεικνύεται 
στην υποβαλλόμενη αίτησή του. Από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ 
εξάγεται σε ηλεκτρονική μορφή αναλυτική κατάσταση 
δικαιούχων - εργαζομένων, η οποία περιλαμβάνει τα 
πλήρη στοιχεία τους, τον αριθμό τραπεζικού λογαρια-
σμού σε μορφή ΙΒΑΝ, το πιστωτικό Ίδρυμα στο οποίο 
τηρείται ο λογαριασμός, το ποσό της καταβολής και 
το ΑΦΜ τους.

2. Η ηλεκτρονική μορφή της κατάστασης αυτής είναι 
επεξεργάσιμη από την εταιρεία «Διατραπεζικά συστή-
ματα Α.Ε.» (ΔΙΑΣ Α.Ε.) προς την οποία διαβιβάζεται. 
Επίσης, διαβιβάζεται στη ΔΙΑΣ Α.Ε., στη Διεύθυνση 
Ένταξης στην Εργασία και στη Διεύθυνση Οικονομικής 
Διαχείρισης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων συγκεντρωτική κατάσταση δικαιούχων 
εργαζόμενων σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, που 
περιλαμβάνει και τον αριθμό των δικαιούχων εργαζο-
μένων, το συνολικό ποσό της καταβολής ολογράφως 
και αριθμητικώς, ανά τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα. Οι 
ανωτέρω καταστάσεις εγκρίνονται από τον αρμόδιο δι-
ατάκτη του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υπο-
θέσεων, έπειτα από εισήγηση της Διεύθυνσης Ένταξης 
στην Εργασία.

3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνι-
κών Υποθέσεων εγκρίνεται η μεταφορά της πίστωσης 
του συνολικού ποσού αυτής μετά από εισήγηση της Δι-
εύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης.

4. Η ανωτέρω έντυπη συγκεντρωτική κατάσταση απο-
στέλλεται μέσω της ΓΔΟΥ του Υπουργείου Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων στη Διεύθυνση Λογαριασμών 
και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστη-
ρίου του Κράτους (ΓΛΚ) η οποία εκδίδει, βάσει αυτής, 
εντολή προς την Τράπεζα της Ελλάδος για χρέωση του 
λογαριασμού του Ελληνικού Δημοσίου Νο 200 «Ελληνι-
κό Δημόσιο - Συγκέντρωση Εισπράξεων - Πληρωμών», 
και την πίστωση του ενδιάμεσου λογαριασμού του Ελ-
ληνικού Δημοσίου με IBAN GR22 0100 0230 0000 0242 
1220 698 με ονομασία «πληρωμές ΕΔ» με τη μεσολάβη-
ση της ΔΙΑΣ ΑΕ που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος 
με: α) το συνολικό ποσό ανά δικαιούχο-εργαζόμενο και 
β) με το ποσό που αφορά το ανά συναλλαγή κόστος 
προς τρίτους, σύμφωνα με την 109/12-3- 2019 πράξη 
του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Η Τράπεζα της 
Ελλάδος εξουσιοδοτείται για την κάλυψη του ανά συ-
ναλλαγή κόστους προς τρίτους. Οι πληρωμές που θα 
εκτελούνται έως και την 31-12-2020 διενεργούνται χω-
ρίς επιβάρυνση για την Τράπεζα της Ελλάδος από την 
ΔΙΑΣ ΑΕ και χωρίς επιβάρυνση για το Ελληνικό Δημόσιο. 
Ύστερα από την έγκριση της Διεύθυνσης Λογαριασμών 

και Ταμ. Προγραμματισμού του ΓΛΚ, η οποία παρέχεται 
ηλεκτρονικά μέσω διαδικτυακής εφαρμογής, χρεώνεται 
ο λογαριασμός με IBAN GR22 0100 0230 0000 0242 1220 
698, προκειμένου να διοδευθούν οι επιμέρους πληρω-
μές προς τους τραπεζικούς λογαριασμούς των τελικών 
δικαιούχων.

Η ανωτέρω εντολή κοινοποιείται στη Διεύθυνση 
Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών και 
στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης, της Γενικής 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και στη ΔΙΑΣ ΑΕ.

5. Τα ποσά που απέτυχαν να πληρωθούν επιστρέ-
φουν στο λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου με 
ΙΒΑΝ: GR7101000230000000000200211 με αιτιολογία 
κίνησης τον ειδικό κωδικό πληρωμής της ΔΙΑΣ ΑΕ και 
λογιστικοποιούνται στα έσοδα του προϋπολογισμού. 
Για τις αποτυχούσες πληρωμές η ΔΙΑΣ ΑΕ ενημερώνει 
το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και 
το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ προκειμένου να συμπεριληφθούν στην 
επόμενη πληρωμή.

6. Για την πληρωμή αποζημίωσης ειδικού σκοπού, η 
ειδική εντολή πληρωμής της παρ. 4 του παρόντος άρ-
θρου επέχει θέση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.

7. Η εμφάνιση των σχετικών πληρωμών στη δημόσια 
ληψοδοσία, πραγματοποιείται με την έκδοση συμψη-
φιστικών χρηματικών ενταλμάτων από τη Διεύθυνση 
Οικονομικής Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικο-
νομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων.

8. Η Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προ-
γραμματισμού, οι συμβαλλόμενες τράπεζες και τα λοιπά 
πιστωτικά ιδρύματα δεν θεωρούνται δημόσιοι υπόλο-
γοι και ευθύνονται μόνο για τυχόν λάθη από δική τους 
υπαιτιότητα.

9. Δικαιολογητικά για την έκδοση των σχετικών χρη-
ματικών ενταλμάτων ορίζονται τα ακόλουθα:

α) Η απόφαση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινω-
νικών Υποθέσεων για την έκδοση του συμψηφιστικού 
χρηματικού εντάλματος.

β) Η συγκεντρωτική κατάσταση της παρ. 2 του παρό-
ντος άρθρου.

γ) Αντίγραφο της εντολής προς την Τράπεζα της Ελ-
λάδος και αντίγραφο κίνησης (extrait) της Τράπεζας της 
Ελλάδος για τη χρέωση του λογαριασμού Νο 200.

Άρθρο 2
Αχρεωστήτως καταβληθέντα - αναδρομικότητα 
και συμψηφισμός πληρωμών

1. Με την επιφύλαξη τυχόν προστίμων που προβλέ-
πονται από άλλες διατάξεις στα φυσικά πρόσωπα που 
δηλώνουν ψευδή στοιχεία στην αίτησή τους, επιβάλ-
λονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από την κείμενη 
νομοθεσία σε περίπτωση υποβολής ψευδούς δηλώ-
σεως.

2. Τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά καταλογί-
ζονται σε βάρος του ανοικείως λαβόντος, με απόφαση 
του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ή 
του νομίμως εξουσιοδοτημένου από αυτόν οργάνου και 
εισπράττονται κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΤΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ
(από 1/12/2020 έως 14/12/2020)

Παρατίθεται πίνακας με τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των δραστηριοτήτων που αναστέλλονται. Δεν 
απαγορεύεται η διενέργεια εργασιών χωρίς την παρουσία κοινού στις ιδιωτικές επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται 
στους ΚΑΔ του κατωτέρω Πίνακα. Επιχειρήσεις που έχουν πολλαπλές δραστηριότητες συνεχίζουν τη λειτουργία τους 
ως προς δραστηριότητες που δεν καταλαμβάνονται από τους ΚΑΔ του παρακάτω Πίνακα. Σε περίπτωση τετραψή-
φιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες πενταψήφιων, εξαψήφιων και οκταψήφιων. Σε περίπτωση 
πενταψήφιου συμπεριλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες εξαψήφιων και οκταψήφιων. Σε περίπτωση εξαψήφιου 
συμπεριλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες οκταψήφιων.

  
47.19       ,     

   (47.19.10.01),   (47.19.10.02),    
         (e-shop .)                      

47.41    ,     
   ,     

        (e-shop .)                                          
47.42       ,    

         (e-shop .),  
    ,  ,   

                                                                                                                        
47.43         ,    

         (e-shop .)                      
47.51       ,   

          (e-shop .)                
47.52   ,      ,   

          (e-shop .) 
[       ,     

        ]                                
47.53   ,         

,           
  (e-shop .)                                                                                                                                            

47.54        ,    
         (e-shop .)                      

47.59   ,         
,           

  (e-shop .).          
    (47.59.56.16)   7/12/2020.   

47.61      ,     
        (e-shop .)                                          

47.62.63    ,        
     (e-shop .)                                                                                                

47.63         ,    
         (e-shop .)                      
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47.64       ,     
        (e-shop .)                                          

47.65        ,    
         (e-shop .).   

     (47.65.67.02),   
   (47.65.67.06),   ,   

  ,      
 ( )   -  (47.65.67.07)   7/12/2020.                

                                                                                                                                                                                      
47.71      ,     

        (e-shop .)                                          
47.72         ,   

          (e-shop .)                
47.75         ,   

   , ,     , 
   ,   (47.75.76.19),     

        (e-shop .)                                          
47.76   , , , ,     

   ,      
 , ,   (47.76.77.02),    

   (47.76.77.04),      (  
 ) (47.76.77.05),      . . . . (47.76.77.06), 

   , ,   ,   , 
  (47.76.77.07),      (47.76.77.08), 

              
  (47.76.77.09),       (47.76.77.13), 

        (47.76.77.14),  
  , , , ,   ,  

 (47.76.77.15),     (47.76.77.16),    
 (47.76.77.17),         

,      ,     
 (47.76.77.18),      (47.76.77.19), 

    . . . .  , , ,   , 
  . . . . (47.76.77.20),      

 (47.76.78),          
(47.76.79),            

 (e-shop .)                                                                                                                                                     
47.77        ,    

         (e-shop .)                      

47.78        ,    
   (47.78.84),      , 

,    (47.78.85),      (47.78.86.24), 
     . . . . (47.78.87),   

   . . . . (47.78.88),       
      (e-shop .).     

      ,   
           

                                                                                                                                                      
47.79      ,      

       (e-shop .)                                                                    
47.82    ,   ,   

  ,          
   (e-shop .)                                                                                                                        

47.89         ,     
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        (e-shop .)                                          
47.99     ,    ,     

    , ,     
,     (47.99.85)      

      (e-shop .),      
   . . . .    (47.99.24.01),   

       (47.99.16.01),  
      (47.99.21.01)    
       (47.99.17.01)  

56.10       ,    
     (delivery)       

  (take away)          
                                                                                                                                                    

56.21       
56.29   ,          

 (56.29.20.01)        (delivery)  
       (take away)       

                                                                                                     

56.30   ,        
 (delivery)         (take away)   

                                                            
59.14                                                                                        
71.20.14      ,    

     ( )    – 
           

          
,            

  
77.21        ,  : )   

  (  77.21.10.08)  )      
(  ,  . .) (  77.21.10.09) 

77.22      
77.29           
77.39.13         
77.39.19.03     
79.90.32         
79.90.39     ,       

  . . . . 
82.30                                                                                                     
85.10  ,                                                                    
85.51    ,         

  (85.51.10.06)         
     (Basket league)   

(Superleague)                                                                      
85.52  ,                                                                     
85.53                                                                                                       
85.59   . . . .,                                  
86.90.19.10         ,   ’  

 
88.10.11        
88.10.12      
88.91           
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      ( ) (88.91.12)      
   (  88.91.13.03)  

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                                                         
92.00            (on-line) 

 (92.00.14),      (on-line)  (92.00.21)                       
93.11             

   ,   )     
       (Basket league)  
 (Superleague), )       

    , )      
   

93.12   ,         
   (Basket league)   (Superleague)   

    
93.13    
93.19    ,         

  ,      (93.19.13.03)  
             
  (Basket league)   (Superleague)    

   
93.21                                                                      
93.29                                                                                            
94.99.16        ,    

         ,   
     ,  ,  

    
96.02  ,                                                                    
96.04      ,   ’   
96.09.19.06       
96.09.19.08     
96.09.19.09   ( ) 
96.09.19.12   
96.09.19.16   ,   (  , ,    

) 

96.09.19.17      (piercing) 

           
    «   » (shops-in a-shop),  

    (outlet),     , 
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 ’ :           
    

     (  7/12/2020  14/12/2020) 
 

  
59.13.11.02                                                                                  

 
 

 ’ :        
     

(  7/12/2020  31/12/2020)  
 

       ( )   
.  

  

47.59.56.16          
   

47.65.67.02      
47.65.67.06      

47.65.67.07   ,     ,   
    ( )   -  

 
 

 ’ :       
    (  1/12/2020  31/12/2020) 

 
       ( )    

.         
,   .    

      .   
     .  

          
01.19.2        
01.29    
01.30                                                                                                                            
01.49.19.02    ( , , ,   ) 

01.49.3         
 

01.63.10.12    (       ) 
01.63.10.13    (       ) 
02.10                                                                                        
02.20                                                                                                                                                                
02.30                                                                          
02.40                                                                                                 
03.11                                                                                                                                                   
03.12                                                                                                                                          
03.21                                                                                                                             
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03.22                                                                                                                    
05.10                                                                                                                                            

05.20                                                                                                                                                     
07.10                                                                                                                         
07.29                                                                                             

08.11     , , ,   
                                                                                                                                                          

08.12      ·                   
08.91                                                  

08.92   
08.93                                                                                                                                                   
08.99      . . . .                                                                        
09.10                                      
09.90                              
10.11                                                                                                                 
10.12                                                                                           
10.13                                                                                 
10.20    ,                                                            
10.31                                                                                                                
10.32                                                                                                        
10.39         
10.41                                                                                                                                
10.42                                                                                
10.51                                                                                                     
10.52   
10.61                                                                                                                
10.62                                                                                                        
10.71      
10.72    ·                
10.73  , ,                            
10.81                                                                                                                                              
10.82  ,    
10.83                                                                                                                            
10.84                                                                                                        
10.85                                                                                                      
10.86                          
10.89     . . . .                                                                                                 
10.91                              
10.92                                                                   
11.01 ,                                                                       
11.02                                                                                                                          
11.03                                                                                              
11.04                                                            
11.05                                                                                                                                                              

11.06   
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11.07  ·                       
13.10                                                                                        
13.20                                                                                                               
13.30  ( )                                                                                 
13.91                                                                     
13.92    ,                                                 
13.93                                                                                                                           
13.94     ,                                                                

13.95          ,    
                                                                                                                                                              

13.96                                             
13.99     . . . .                                                                              
14.11                                                                                                                   
14.12                                                                                                                       
14.13                                                                                                       
14.14                                                                                                                                       
14.19                                                                               
14.20                                                                                                                                 
14.31                                                                     
14.39                                                                               
15.11         

15.12    ( ),    ,    
                                                                                                                                                    

15.20                                                                                                                                     
16.10 ,                                                                                                    
16.21   ( - )                                           
16.22                                                                                          
16.23                                                                                
16.24                                                                                                     

16.29             
  

17.11                                                                                                                                     
17.12                                                                                                                      

17.21           
                                                                                                                                                                  

17.22     ,       
17.23    ( )                                                                                                

17.24      ( ) 
17.29                                                                                                  
18.11                                                                                                                                        
18.12                                                                                                                   
18.13                                                                                        
18.14                                                                                                    
18.20                                                                                                       
19.10    ( )                                                                       
20.11                                                                                                                       
20.12                                                                                                                                



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 59733Τεύχος B’ 5391/07.12.2020

20.13                                                                                 
20.14                                                                                   
20.15                                                                                            
20.16                                                                                                 
20.17    (  )                             
20.20                                                                  

20.30  ,    ,    
 

20.41    ,      
20.42      
20.51                                                                                                                                         
20.52                                                                                                                  
20.53                                                                                                                                
20.59     . . . .                                                                                             
20.60                                                                                                                                

22.11   (  )    ·   
  (  )                                                           

22.19      ( )                                                                          
22.21   , ,                                       
22.22                                                                                                       
22.23                                                                                                     
22.29      
23.11                                                                                                                            
23.12                                                                                           
23.13                                                                                                                                 

23.14    

23.19      ,      
  

23.20                                                                                                                      
23.31                                                                                                  
23.32  ,                                             
23.41                                   
23.42                                                                                                               

23.43        
23.44        
23.49                                                                                                            
23.51                                                                                                                                           
23.52                                                                                                                            
23.61                                                                                              
23.62                                                                                                         
23.63                                                                                                                    
23.64                                                                                                                                       
23.65                                                                                                                                     
23.69     ,                                                            
23.70 ,                                                                                         
23.91                                                                                                                      
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23.99       . . . .                                                                
24.10   ,                                                                        

24.20   , ,        
                                                                                                                                                       

24.31                                                                                                           
24.32                                                                                                                
24.33                                                                                 
24.34                                                                                                                     
24.41                                                                                                                        
24.42   ( )                                                                                                                   
24.43  ,                                                                                   
24.44                                                                                                                                                
24.45                                                                                                     

24.46    
24.51                                                                                                                                                  
24.52                                                                                                                                                    
24.53                                                                                                                               
24.54                                                                                                         
25.11                                                               
25.12                                                                                              
25.21                                                                                 
25.29    ,                                                          

25.30  ,          
                                                                                                                                                             

25.50 , ,       · 
                                                                                                                                            

25.61                                                                                                                
25.62                                                                                                                                                     
25.71                                                                                                                            
25.72                                                                                                            
25.73                                                                                                                                         
25.91                                                                            
25.92      
25.93    ,                                                                               
25.94                                                                                 
25.99      
26.11                                                                                                           
26.12                                                                                               
26.20                                                     
26.30                                                                                                               
26.40                                                                                  
26.51     ,    
26.52                                                                                                                                           
26.60          
26.70                                                                       
26.80                                                                                                       
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27.11  ,                          
27.12                                                               
27.20                                                                                           
27.31                                                                                                                   
27.32                                                   
27.33                                                                                                             
27.40     
27.51                                                                                                     
27.52                                                                                                
27.90                                                                                                        

28.11    ,     ,   
                                                                                                                                                               

28.12                                                                                                
28.13                                                                                                       
28.14                                                                                      

28.15  ,    ,   
                                                                                                                           

28.21  ,                                                                                             
28.22                                                                          

28.23      (     
 )                                                                                                                             

28.24     
28.25                                                      
28.29      . . . .                                                                          
28.30                                                                                  
28.41                                                                                       
28.49                                                                                                                
28.91                                                                                                
28.92     ,                                  
28.93    ,                                                     

28.94       ,   
                                                                                                                                                

28.95                                                              
28.96                                                        
28.99      . . . .                                                                          
29.10                                                                                                              

29.20     ·    
                                                                                                                       

29.31                                      
29.32                                                        
30.11                                                                                                   
30.12                                                                                              
30.20                                                                             
30.30                                                
30.91                                                                                                                                   
30.92      
30.99     . . . .                                                                                   



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ59736 Τεύχος B’ 5391/07.12.2020

31.01                                                                                          
31.02                                                                                                                              
31.03                                                                                                                                       
31.09                                                                                                                                  
32.11                                                                                                                                                 
32.12                                                                                                    
32.13                                                                              
32.20                                                                                                                           
32.30                                                                                                                               
32.40                                                                                                                    
32.50        
32.91                                                                                                                    
32.99     
33.11                                                                                                                       
33.12   
33.13                                                                                              
33.14                                                                                                                      
33.15       
33.16       
33.17                                                                                
33.19                                                                                                                               
33.20                                                                           
35.13                                                                                                                            
35.14                                                                                                                            
35.22                                                                                                          
35.23                                                                                                          
35.30                                                                                                                           
37.00                                                                                                                                         
38.11                                                                                                           
38.12                                                                                                                
38.21                                                                              
38.22                                                                                   
38.31                                                                                                                 
38.32                                                                                                                           
39.00                                          
41.10                                                                                                                         
41.20                                                                                   
42.11                                                                                                     
42.12                                                           
42.13                                                                                                                    
42.21                                                                        
42.22                                                 
42.91                                                                                                   
42.99      . . . .                                                                             
43.11                                                                                                                                                        
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43.12                                                                                                                                   
43.13                                                                                                                                    
43.21                                                                                                                                  
43.22                                                              
43.29                                                                                                            
43.31                                                                                                                                        
43.32                                                                                                                                          
43.33                                                                                                                         
43.34                                                                                                     
43.39                                                                 
43.91                                                                                                                 
43.99     . . . .                                                            
45.11                                                                      
45.19                                                                                                        
45.20      
45.31        

45.32          
                                                                                                                                                        

45.40 ,                             

46.11         ,  
,        

46.12       , ,  
     

46.13                        

46.14       ,  
,    

46.15       ,   , 
                                                                                                                       

46.16        , 
, ,                                                            

46.17       ,    

46.18 

       ,  
         

 (46.18.11.03),       
 ,       

(46.18.11.04),         
 (46.18.11.05),         

,     (46.18.11.07),  
       (46.18.11.08)            

46.18.11.01          
        

46.18.11.02          
 

46.18.11.06          , 
   

46.19                                                  
46.21   ,  ,                                          
46.22                                                                                                         
46.23                                                                                                                          
46.24   ,                                                       
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46.31       
46.32                                                                                           
46.33    ,                         
46.34                                                                                                                                     
46.36   ,     
46.37   , ,                                                                         

46.38    ,  ,   
 

46.39     ,                                                           
46.41                                                                                   
46.42                                                                                               
46.43                                                                                         
46.44                                                 
46.45                                                                                                 
46.46.12   ,       
46.47   ,                                                                                      
46.48                                                                                                   
46.49                                                                                              

46.51    ,     
                                                                                                                                                           

46.52                             
46.61    ,                                              
46.62                                                                                                                

46.63    ,      
                                                                                                                    

46.64       ,   
                                                                                                   

46.65                                                                                                                
46.66                                                                         
46.69                                                                                 
46.72                                                                                             
46.73   ,                                                            

46.74   ,        
                                                                                                                                 

46.75                                                                                                               
46.76                                                                                            
46.77                                                                                     
46.90                                                                                                                  

47.19       ,    
    (47.19.10.01)  

47.23   ,                           

47.24   ,       
                                                                                          

47.25       
47.29                                                                
47.30                                                             

47.41    ,     
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47.42                                     
47.43                                            
47.51                                

47.52   ,                                

47.53   ,         
                                                                                                                                                       

47.54                                      

47.59   ,         
                                                                                                                                                       

47.61                                                                               
47.62                                        
47.63                                      
47.64                                                     
47.65                                                     
47.71                                                                         
47.72                                
47.74          
47.75           

47.76   , , , ,     
    

47.77                                               
47.78          
47.79                                                                              
47.81   ,   ,                                

47.82    ,   ,  
                                                                                                                         

47.89                                                                  
47.91.71    ,      
47.91.72   ,      
47.91.73       ,      
47.99     ,     
49.10     
49.20                                                                                                    
49.31                                                                                 
49.32                                                                                                                                                
49.39     . . . .                                                                                              
49.41    
49.42                                                                                                                                       
50.10                                                                                            
50.20      
50.30                                                                                                          
50.40     
51.10                                                                                                                    
51.21    
52.10                                                                                                                                                          
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52.21       
52.22                                                                                        
52.23       
52.24                                                                                                                                               
52.29                                                                              

53.20     ,      
  (delivery) (53.20.12)                                                                                                   

55.10                                                                                                              
55.20                                                                 
55.30  ,                  
55.90                                                                                                                                                 
56.10                                                    
56.21                                                                             

56.29 A   ,         
 (56.29.20.01) 

56.30                                                                                                                        
58.11                                                                                                                                                     
58.12                                                                                            
58.13                                                                                                                                             
58.14                                                                                                          
58.19                                                                                                                        
58.21                                                                                         
58.29                                                                                                                                    

59.11    ,    
                                                                                                                                                    

59.12      ,   
                                                                                                                             

59.13 
   ,    . 

         
(59.13.11.02)  7/12/2020  14/12/2020 

59.14                                                                                 
59.20                                                                                                                
60.10                                                                                                                                      
60.20                                                       
61.90                                                                                                       
62.01                                                                  
62.02                                   
62.03                                                                                         

62.09          
                                                                                                                               

63.11  ,                                                       
63.12   (web portals)                                                                                                                         
63.91                                                                                                          
63.99      
64.20    (holding)                                                                                 

64.30     (trusts),  (funds)   
                                                                                                                                     

64.91   (leasing)                                                                                                                   
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65.11                                                                                                                                                     
65.12                                                                                                           
65.20                                                                                                                                                        
66.12                                          

66.19       ,    
                                                                        

66.21                                                                                                                        
66.22                                                                                 
66.29                                   
66.30                                                                                                          
68.10                                                                                                                
68.20                                                                     
68.31                                                                                                                                
68.32   ,                                                           
69.10                                                                                                                                     

69.20  ,        
 

70.10                                                                                                               
70.21                                                                                    
70.22         
71.11   
71.12         
71.20     
72.11                                                                                     
72.19                                           
72.20                                        
73.11                                                                                                                                        
73.12                                                                                                                   
73.20                                                                                                                    
74.10                                                                                                             
74.20                                                                                                                         
74.30                                                                                                 
74.90  ,     . . . .                                         
75.00                                                                                                                             
77.11                                         
77.12     
77.21                                                                    
77.22                                                                                                                 
77.29                                                         
77.31                                                             

77.32           
                                                                                                                                                             

77.33        (   
 )                                                                                                                            

77.34                                                                            
77.35                                                                  
77.39     ,       
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77.40      ,      
                                                                                                                                    

78.10                                                                                                  
78.20      
78.30                                                                                        
79.11                                                                                                    
79.12                                                                                        
79.90                                             
80.10                                                                                              
80.20                                                                                   
80.30                                                                                                                                     

81.10     (    
     ( , ,  )                                           

81.21                                                                                                                                
81.22                                                 
81.29                                                                                                                   
81.30                                                                                                                   
82.11                                                                                    

82.19  ,       
                                                                                                                             

82.20                                                                                                            
82.30                                                                                              
82.91              
82.92                                                                                                                            
82.99        . . . .                                            

84.12        , ,  
   ,                                                      

84.13         
                                                                                                                            

84.23                                                                                                      
85.10                                                                                                                                      
85.20                                                                                                                                  
85.31                                                                                                                   
85.32                                                                                
85.41                                                                                         
85.42                                                                                                                                    
85.51                                                                                                              
85.52                                                                                                                                      
85.53                                                                                                 
85.59   . . . .                                                                                                                                 
85.60                                                                                              
86.21      
86.22      
86.23                                                                               
86.90     
87.10                                                           
87.20          ,  
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87.30                
87.90                                                                            

88.10           
                                                                                                                                                          

88.91                                                                               
88.99           
90.01                                                                                                                                             
90.02                                                                          
90.03                                                                                                                                    
90.04                                                              
91.01                                                                                      
91.02                                                                                                                                  
91.03                                      
91.04                                                  

92.00             (on-
line)  (92.00.14),      (on-line)  (92.00.21)       

93.11                                                                                                       
93.12                                                                                                                   
93.13                                                                                                                               
93.19                                                                                                                       
93.21                                                                
93.29                                                                                     
94.11                                                                 
94.12                                                                                              
94.91                                                                                                  
94.99    . . . .                                                                                               
95.11                                                         
95.12                                                                                                                   
95.21                                                                                     
95.22                                                       
95.23                                                                                           
95.24                                                                                             
95.25                                                                                                                  
95.29                                                                                 
96.01   ( )                                 
96.02  ,                                                              
96.04                                                                                                   

96.09      . . . .,    
  (96.09.19.13),     (96.09.19.15)  

  

          
    «   » (shops-in a-shop), 

     (outlet),     , 
       

  

   (branded)  ,    
       (  Online 

Media)            
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    . 

 
         , 

    ,     
 . 

 
    ,   

        
   . 

Η ισχύς της παρούσας άρχεται την 1η Δεκεμβρίου 2020. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 4 Δεκεμβρίου 2020

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Εργασίας και 
Υπουργός Οικονομικών  Κοινωνικών Υποθέσεων
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02053910712200024*
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