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 Αριθμ. 13179 
Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. 9500/322/

2-3-2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Αναστο-

λή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχει-

ρήσεις εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά τον 

μήνα Μάρτιο 2021» (Β’ 821). 

 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, 
κοινωνικοασφαλιστικές ρυθμίσεις και διατάξεις για την 
ενίσχυση των ανέργων» (Α’ 235), όπως τροποποιήθηκε 
με το άρθρο 41 του ν. 4778/2021 (Α’ 26).

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), η οποία κυρώθηκε με το 
άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).

3. Το άρθρο ενδέκατο της από 20.3.2020 Πράξης Νομο-
θετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντι-
μετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του 
κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της 
επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λει-
τουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α’ 68), 
η οποία 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 
αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της παν-
δημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην 
κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90), η οποία 
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) 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).

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

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

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. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

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

17. 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.

18. 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 αντιμετώπιση 
των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 993).
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19. Την υπό στοιχεία οικ. 14199/249/5-4-2020 απόφα-
ση «Μέτρα στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων-
εργοδοτών πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών του 
ιδιωτικού τομέα, στους οποίους έχει επιβληθεί το μέτρο 
της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας με εντολή 
δημόσιας αρχής για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού 
COVID-19. Εξ αποστάσεως εργασία (τηλεκπαίδευση/
τηλεκατάρτιση) εκπαιδευτικών και λοιπές διατάξεις.» 
(Β’ 1217).

20. Την υπό στοιχεία οικ. 4374/131/30-1-2021 κοινή 
υπουργική απόφαση «Αναστολή συμβάσεων εργασίας 
εργαζομένων σε επιχειρήσεις εργοδότες του ιδιωτικού 
τομέα κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2021» (Β’ 345).

21. Την υπό στοιχεία οικ. 9500/322/2-3-2021 κοινή 
υπουργική απόφαση «Αναστολή συμβάσεων εργασίας 
εργαζομένων σε επιχειρήσεις εργοδότες του ιδιωτικού 
τομέα κατά τον μήνα Μάρτιο 2021» (Β’ 821).

22. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.10969/19-2-2021 κοι-
νή υπουργική απόφαση «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 
δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς 
του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας 
για το διάστημα από τη Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου 2021 
και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2021 και 
ώρα 6:00.» (Β’ 648).

23. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.12639/26-2-2021 κοι-
νή υπουργική απόφαση «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 
δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς 
του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας 
για το διάστημα από τη Δευτέρα, 1 Mαρτίου 2021 και 
ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 8 Μαρτίου 2021 και ώρα 
6:00.» (Β’ 793).

24. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 13805/3-3-2021 κοι-
νή υπουργική απόφαση «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 
δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς 
του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας 
για το διάστημα από την Πέμπτη, 4 Μαρτίου 2021 και 
ώρα 6:00 έως και την Τρίτη, 16 Μαρτίου 2021 και ώρα 
6:00.» (Β’ 843).

25. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 14453/5-3-2021 κοινή 
υπουργική απόφαση «Αντικατάσταση της υπό στοιχεία 
Δ1α/Γ.Π.οικ.13805/3.3.2021 κοινής υπουργικής απόφα-
σης “Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας 
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού 
COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα 
από την Πέμπτη, 4 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και την 
Τρίτη, 16 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00.” (Β’ 843)» (Β’ 895).

26. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 16320/12-3-2021 κοι-
νή υπουργική απόφαση «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 
δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς 
του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας 
για το διάστημα από την Τρίτη, 16 Μαρτίου 2021 και 
ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 22 Μαρτίου 2021 και ώρα 
6:00.» (Β’ 996).

27. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.17698/19.3.2021 κοι-
νή υπουργική απόφαση «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, 20 Μαρτίου 2021 και 
ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 29 Μαρτίου 2021 και ώρα 
6:00» (Β’ 1076).

28. Την υπό στοιχεία οικ. 11215/561/11-3-2021 εισή-
γηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

29. Την επιτακτική ανάγκη παράτασης των μέτρων 
στήριξης εργαζομένων σε επιχειρήσεις  - εργοδότες 
του ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα Μάρτιο 2021, 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.

30. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη πέρα αυτής που έχει 
προβλεφθεί στην υπ’ αρ. οικ. 9500/322/2-3-2021 κοινή 
υπουργική απόφαση «Αναστολή συμβάσεων εργασίας 
εργαζομένων σε επιχειρήσεις εργοδότες του ιδιωτικού 
τομέα κατά τον μήνα Μάρτιο 2021» (Β’ 821), αποφασί-
ζουμε:

Την τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 9500/322/2-3-2021 
κοινής υπουργικής απόφασης «Αναστολή συμβάσεων 
εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις εργοδότες του 
ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα Μάρτιο 2021» (Β’ 821), 
ως εξής:

Α. Η παρ. 1 του άρθρου 1 του Κεφ. Β αντικαθίσταται 
ως ακολούθως:

«Άρθρο 1
Επιχειρήσεις - εργοδότες που δύνανται να θέτουν σε 

αναστολή συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους
1α. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που 

πλήττονται, βάσει ΚΑΔ που ορίζονται από το Υπουργείο 
Οικονομικών, σύμφωνα με το σχετικό παράρτημα της 
παρούσας, δύνανται κατά τον μήνα Μάρτιο 2021 και 
πάντως όχι πέραν της 31ης Μαρτίου 2021:

i. 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

ii. να θέτουν για πρώτη φορά σε αναστολή συμβάσεις 
εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, 
που έχουν προσληφθεί έως και την 31η Ιανουαρίου 2021.

β. Ειδικά οι επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη ερ-
γασιών πριν την 1η Ιανουαρίου 2018, ήταν υποκείμενες 
σε ΦΠΑ καθ’ όλη την περίοδο από την 1η Απριλίου 2019 
έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020 και δεν άνοιξαν υπο-
κατάστημα από την 1η Απριλίου 2019 έως και την 31η 
Δεκεμβρίου 2020, για να είναι επιλέξιμες και να δύνανται 
να θέτουν σε αναστολή ή να παρατείνουν την αναστολή 
συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους που έχουν 
ήδη τεθεί σε αναστολή ή να θέτουν για πρώτη φορά σε 
αναστολή συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου 
των εργαζομένων τους που έχουν προσληφθεί έως και 
την 31η Ιανουαρίου 2021, πρέπει να έχουν υποβάλει όλες 
τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ καθ’ όλη την περίοδο από 
την 1η Απριλίου 2019 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020 
και να μην παρουσιάζουν αύξηση του κύκλου εργασιών 
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τους την περίοδο από 1η Απριλίου 2020 έως 31 Δεκεμβρίου 2020 σε σχέση με την περίοδο από 1η Απριλίου 2019 
έως 31 Δεκεμβρίου 2019, όπως προκύπτει από τα στοιχεία των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ που έχουν υποβληθεί 
στην ΑΑΔΕ έως και 4/3/2021.

γ. Από 1/3/2021, για τις επιχειρήσεις με κύριο ή δευτερεύοντα ΚΑΔ: 85.10.10.00, 85.20.10.00, 85.31.00.00 και 
85.31.10.00, δεν εξετάζονται τα κριτήρια της περ. β και δύνανται να θέτουν σε αναστολή συμβάσεις εργασίας των 
εργαζομένων τους κατά τα οριζόμενα στην περ. α και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις».

Β. Το παράρτημα Α τροποποιείται όσον αφορά τους ΚΑΔ 55.30, 93.11, 93.12 και 96.02 και προστίθενται οι ΚΑΔ 
85.10 και 88.91, ως ακολούθως:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΤΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

ΚΑΔ ΚΛΑΔΟΣ

55.30

Δραστηριότητες επιχειρήσεων διαχείρισης και λειτουργίας κατασκηνωτικών χώρων 
επαναλειτουργούν και πλήττονται από 6/3/2021, με εξαίρεση τον ΚΑΔ 55.30.11.00 
«Δραστηριότητες υπηρεσιών κατασκήνωσης (κάμπινγκ)» του οποίου αναστέλλεται η λειτουργία 
του από 22/3/2021

93.11

Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων ως προς τους εσωτερικούς τους χώρους και ως 
προς τους χώρους ομαδικής άθλησης, με εξαίρεση, από 6/3/2021 α)τις εγκαταστάσεις όπου 
διενεργούνται προπονήσεις και αγώνες ομάδων Superleague Ι και Superleague ΙΙ, Α’ κατηγορίας 
καλαθοσφαίρισης (basket league), β) τις εγκαταστάσεις όπου προπονούνται αθλητές που 
συμμετέχουν στους Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς αγώνες, γ) τους προπονητές που 
παρέχουν υπηρεσίες σε ατομικά αθλήματα. Από 16/3/2021 στο α) προστίθεται Α’ κατηγορίας 
πετοσφαίριση (Volleylegue ανδρών)

93.12

Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων, με εξαίρεση, από 6/3/2021 τους αθλητικούς ομίλους που 
συμμετέχουν στην Superleague Ι και Superleague ΙΙ, στην Α’ κατηγορία καλαθοσφαίρισης 
ανδρών (basket league) στην Α’ κατηγορία πετοσφαίρισης (Volleyleague ανδρών), καθώς και σε 
Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς αγώνες,

85.10 Προσχολική εκπαίδευση με εξαίρεση την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση από 16/3/2021

88.91
Δραστηριότητες βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών με εξαίρεση τις υπηρεσίες ημερήσιας 
φροντίδας για παιδιά και νέους με αναπηρία (ΚΑΔ 88.91.12) και τις υπηρεσίες φύλαξης μικρών 
παιδιών (ΚΑΔ 88.91.13), από 16/3/2021

96.02

 Επαναλειτουργούν και πλήττονται από 22/3/2021 οι κατηγορίες υπηρεσιών αισθητικών 
και υπηρεσιών περιποίησης νυχιών (ΚΑΔ 96.02.13.00), των υπηρεσιών αισθητικού 
αρωματοθεραπείας (ΚΑΔ 96.02.13.01), των υπηρεσιών εργαστηρίου αισθητικής προσώπου 
και σώματος (ινστιτούτου καλλονής) [ΚΑΔ 96.02.13.02], των υπηρεσιών μακιγιέρ - αισθητικού 
(ΚΑΔ 96.02.13.03), των υπηρεσιών μανικιούρ - πεντικιούρ (ΚΑΔ 96.02.13.04) και των υπηρεσιών 
ποδολογίας και καλλωπισμού νυχιών (ΚΑΔ 96.02.13.05)

Γ. Το παράρτημα Β τροποποιείται όσον αφορά τους ΚΑΔ 47.52, 47.65, 47.89, 47.99 και 88.91 και προστίθεται ΚΑΔ 
86.90.13.02, ως ακολούθως:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β.: ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΤΑΙ 
Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ 
ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ ΠΟΛΥ ΑΥΞΗΜΕΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΚΑΔ ΚΛΑΔΟΣ

47.52

Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και τζαμιών σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση 
τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κ.τ.λ.) 
[εξαιρουμένων των Περιφερειακών Ενοτήτων Σάμου και Καρδίτσας καθώς και των Δήμων 
Χερσονήσου και Μίνωα Πεδιάδας της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου της Περιφέρειας 
Κρήτης. Από 6/3/2021 δεν εξαιρείται η Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας.]

47.65

Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις 
υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κ.τ.λ.). 
Ως προς λιανικό εμπόριο εορταστικών, αποκριάτικων και άλλων ψυχαγωγικών ειδών στα 
οποία συμπεριλαμβάνονται τα ταχυδακτυλουργικά τεχνάσματα (τρικ) και τα είδη-εκπλήξεις 
επιτρέπεται η πώληση μόνο των χαρταετών από 6/3/2021 (ΚΑΔ: 47.65.67.07)
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47.89

Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε υπαίθριους πάγκους και αγορές, πλην χαρτικών, ειδών 
καθαριότητας και προσωπικής φροντίδας, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή 
τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κ.τ.λ.) καθώς και, από 6/3/2021, της 
πώλησης των προϊόντων από τις λαϊκές αγορές (συμπεριλαμβανομένων και των βιολογικών 
αγορών)

47.99

Άλλο λιανικό εμπόριο εκτός καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή αγορών, εξαιρουμένων 
του άλλου λιανικού εμπορίου πετρελαίου οικιακής χρήσης, υγραέριου, άνθρακα και ξυλείας 
εκτός καταστημάτων, των υπαίθριων πάγκων ή αγορών (ΚΑΔ 47.99.85), των υπηρεσιών 
ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κ.τ.λ.), καθώς και του 
λιανικού εμπορίου άλλων τυποποιημένων τροφίμων π.δ.κ.α. μέσω αυτόματων πωλητών (ΚΑΔ 
47.99.24.01), του λιανικού εμπορίου τυποποιημένων προϊόντων αρτοποιίας μέσω αυτόματων 
πωλητών (ΚΑΔ 47.99.16.01), του λιανικού εμπορίου ροφημάτων μέσω αυτόματων πωλητών 
(ΚΑΔ 47.99.21.01) και του λιανικού εμπορίου τυποποιημένων ειδών ζαχαροπλαστικής μέσω 
αυτόματων πωλητών (ΚΑΔ 47.99.17.01) και, από 6/3/2021, της πώλησης των προϊόντων από τις 
λαϊκές αγορές (συμπεριλαμβανομένων και των βιολογικών αγορών)

86.90.13.02
Υπηρεσίες μαλάκτη (μασέρ) που αναστέλλεται η λειτουργία του από 22/3/2021, εξαιρουμένων 
των υπηρεσιών που προσφέρονται εντός των κέντρων φυσικοθεραπείας και των μονάδων 
υγείας

88.91
Δραστηριότητες βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών με εξαίρεση τις υπηρεσίες ημερήσιας 
φροντίδας για παιδιά και νέους με αναπηρία (ΚΑΔ 88.91.12), και από 6/3/2021, τις υπηρεσίες 
φύλαξης μικρών παιδιών (ΚΑΔ 88.91.13)

Δ. Το τελευταίο εδάφιο του εισαγωγικού κειμένου πριν από την παράθεση της λίστας ΚΑΔ του παραρτήματος Γ΄ 
αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν την 1η Ιανουαρίου 2018, ήταν υποκείμενες σε ΦΠΑ 
καθ’ όλη την περίοδο από την 1η Απριλίου 2019 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020 και δεν άνοιξαν υποκατάστημα 
από την 1η Απριλίου 2019 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020, για να είναι επιλέξιμες πρέπει να έχουν υποβάλει όλες 
τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ καθ’ όλη την περίοδο από την 1η Απριλίου 2019 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020 και 
να μην παρουσιάζουν αύξηση του κύκλου εργασιών τους την περίοδο από 1η Απριλίου 2020 έως 31 Δεκεμβρίου 
2020 σε σχέση με την περίοδο από 1η Απριλίου 2019 έως 31 Δεκεμβρίου 2019, όπως προκύπτει από τα στοιχεία 
των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ που έχουν υποβληθεί στην ΑΑΔΕ έως και 4/3/2021.».

Ε. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. οικ. 9500/322/2-3-2021 κοινή υπουργική απόφαση «Αναστολή συμβάσεων ερ-
γασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα Μάρτιο 2021» (Β’ 821).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 26 Μαρτίου 2021
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