
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 71342 
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας 
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κο-
ρωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτει-
ας για το διάστημα από το Σάββατο 7 Νοεμβρί-
ου 2020 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020. 

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ - 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - 
ΥΓΕΙΑΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ -
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ -
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ-ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - 
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ - 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - 
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 5 του Συντάγματος, ιδίως δε την ερμη-

νευτική δήλωση αυτού,
β. του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από 

1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαι-
τέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων 
συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και 
την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονι-
κότητα» (Α’ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του 
ν. 4690/2020 (Α’ 104),

γ. του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νο-
μοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυ-
γής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42), η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76),

δ. της παρ. 4 του άρθρου εικοστού τρίτου της από 
14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατε-
πείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού 
της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 64), η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76),

ε. του άρθρου 11 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετι-
κού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης 
των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνο-
ϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδο-
σής του» (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του 
ν. 4682/2020 (Α’ 76),

στ. της παρ. 3 του άρθρου εξηκοστού όγδοου της από 
20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατε-
πείγοντα 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), η οποία κυρώθηκε με 
το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83),

ζ. του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α’ 181),

η. του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192),

θ. του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δη-
μόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και μετονομα-
σία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α’ 159),

ι. του ν. 2292/1995 «Οργάνωση και λειτουργία Υπουρ-
γείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων 
Δυνάμεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 35),

ια. του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδεί-
ας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31),

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

ιγ. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υγείας» (Α’ 148), 

ιδ. του π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας» (Α’ 160), 

ιε. του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού» (Α’ 7),

ιστ. του π.δ. 96/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» 
(Α’ 136),

ιζ. του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Εσωτερικών» (Α’ 180),

ιη. του π.δ. 133/2017 (Α’ 161) «Οργανισμός Υπουργείου 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης» (Α’ 161),

ιθ. του π.δ. 122/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Μετα-
ναστευτικής Πολιτικής» (Α’ 149),

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

6 Νοεμβρίου 2020 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4899

54577

Validity 
unknown



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ54596 Τεύχος B’ 4899/06.11.2020

2. Όπου στις διατάξεις του παρόντος τίθεται ανώτατο 
όριο συμμετεχόντων ή παρευρισκομένων, για τον υπο-
λογισμό της τήρησης του ορίου αυτού δεν συμπεριλαμ-
βάνεται το προσωπικό. Ειδικότερα για τα δικαστήρια, τα 
στρατιωτικά δικαστήρια και τις εισαγγελίες της χώρας, 
όπου στις διατάξεις του παρόντος τίθεται ανώτατο όριο 
συμμετεχόντων ή παρευρισκομένων, για τον υπολογισμό 
της τήρησης του ορίου αυτού δεν συμπεριλαμβάνονται 
δικαστές, εισαγγελείς και δικαστικοί υπάλληλοι. 

3. α) Σε όλη την Επικράτεια αναστέλλεται η λειτουργία 
των παρακάτω δραστηριοτήτων: 

1. Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστή-
ματα, εκτός από εκμετάλλευση καταστήματος ψιλικών 
ειδών γενικά (47.19.10.01), εκμετάλλευση περίπτερου 
(47.19.10.02), καθώς και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή 
τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop 
κ.τ.λ.)/ΚΑΔ 47.19.

2. Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, πε-
ριφερειακών μονάδων υπολογιστών και λογισμικού σε 
εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες 
ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση 
κατ’ οίκον (e-shop κ.τ.λ.)/ΚΑΔ 47.41.

3. Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε 
εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες 
ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση 
κατ’ οίκον (e-shop κ.τ.λ.), καθώς και τις υπηρεσίες πλη-
ρωμής λογαριασμών, ανανέωσης υπολοίπου, επισκευής 
και αντικατάστασης κινητών συσκευών/ΚΑΔ 47.42.

4. Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και εικόνας σε 
εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες 
ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση 
κατ’ οίκον (e-shop κ.τ.λ.)/ΚΑΔ 47.43.

5. Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων 
σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσί-
ες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση 
κατ’ οίκον (e-shop κ.τ.λ.)/ΚΑΔ 47.51.

6. Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και τζαμιών 
σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσί-
ες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση 
κατ’ οίκον (e-shop κ.τ.λ.) [εξαιρουμένων των Περιφερεια-
κών Ενοτήτων Σάμου και Καρδίτσας]/ΚΑΔ 47.52.

7. Λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων 
δαπέδου και τοίχου σε εξειδικευμένα καταστήματα, με 
εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού 
εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κ.τ.λ.)/ΚΑΔ 
47.53.

8. Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε 
εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες 
ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση 
κατ’ οίκον (e-shop κ.τ.λ.)/ΚΑΔ 47.54.

9. Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων 
ειδών οικιακής χρήσης σε εξειδικευμένα καταστήματα, 
με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνι-
κού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κ.τ.λ.)/
ΚΑΔ 47.59.

10. Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε εξειδικευμένα κατα-
στήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τη-
λεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop 
κ.τ.λ.)/ΚΑΔ 47.61.

11. Λιανικό εμπόριο χαρτικών ειδών, με εξαίρεση τις 
υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με 
παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κ.τ.λ.)/ΚΑΔ 47.62.63.

12. Λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής και εικόνας 
σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσί-
ες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση 
κατ’ οίκον (e-shop κ.τ.λ.)/ΚΑΔ 47.63.

13. Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού σε εξειδι-
κευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλε-
κτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ 
οίκον (e-shop κ.τ.λ.)/ΚΑΔ 47.64. 

14. Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους σε εξειδι-
κευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλε-
κτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ 
οίκον (e-shop κ.τ.λ.)/ΚΑΔ 47.65.

15. Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξειδικευμένα κα-
ταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή 
τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop 
κ.τ.λ.)/ΚΑΔ 47.71.

16. Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων 
ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις 
υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με 
παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κ.τ.λ.)/ΚΑΔ 47.72.

17. Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπι-
σμού σε εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από λιανικό 
εμπόριο χαρτιού υγείας, χαρτομάντιλων, μαντιλιών και 
πετσετών καθαρισμού προσώπου, τραπεζομάντιλων και 
πετσετών φαγητού, από χαρτί (47.75.76.19), καθώς και 
τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με 
παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κ.τ.λ.)/ΚΑΔ 47.75.

18. Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών, σπόρων, 
λιπασμάτων, ζώων συντροφιάς και σχετικών ζωοτρο-
φών σε εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από λιανικό 
εμπόριο αποξηραμένων οσπριωδών λαχανικών, απο-
φλοιωμένων, για σπορά (47.76.77.02), λιανικό εμπόριο 
γεωργικών σπόρων σε μικροσυσκευασίες (47.76.77.04), 
λιανικό εμπόριο δενδρυλλίων και φυτών (εκτός καλλωπι-
στικών φυτών) (47.76.77.05), λιανικό εμπόριο ελαιούχων 
σπόρων π.δ.κ.α. (47.76.77.06), λιανικό εμπόριο ζώντων 
φυτών, κονδύλων, βολβών και ριζών, μοσχευμάτων 
και παραφυάδων, μυκηλιών μανιταριών (47.76.77.07), 
λιανικό εμπόριο καλαμποκιού για σπορά (47.76.77.08), 
λιανικό εμπόριο κεραμικών ειδών που χρησιμοποιού-
νται στη γεωργία και για τη μεταφορά ή τη συσκευασία 
αγαθών (47.76.77.09), λιανικό εμπόριο σπόρων ανθέ-
ων και καρπών (47.76.77.13), λιανικό εμπόριο σπόρων 
ζαχαρότευτλων και σπόρων κτηνοτροφικών φυτών 
(47.76.77.14), λιανικό εμπόριο σπόρων ηλίανθου, σου-
σαμιού, κάρδαμου, κράμβης, ελαιοκράμβης και σινα-
πιού, για σπορά (47.76.77.15), λιανικό εμπόριο σπόρων 
λαχανικών (47.76.77.16), λιανικό εμπόριο σπόρων πα-
τάτας (47.76.77.17), λιανικό εμπόριο φρέσκων φυτών 
που χρησιμοποιούνται κυρίως στην αρωματοποιία, 
τη φαρμακευτική ή την παραγωγή εντομοκτόνων, μυ-
κητοκτόνων ή για παρόμοιους σκοπούς (47.76.77.18), 
λιανικό εμπόριο φυσικών χριστουγεννιάτικων δέντρων 
(47.76.77.19), λιανικό εμπόριο φυτικών υλών που δεν 
καταχωρούνται αλλού (π.δ.κ.α.) για σπαρτοπλεκτική, 
παραγέμισμα, βάτες, βαφή ή δέψη, φυτικών προϊόντων 
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π.δ.κ.α. (47.76.77.20), λιανικό εμπόριο λιπασμάτων και 
αγροχημικών προϊόντων (47.76.78), λιανικό εμπόριο 
ζώων συντροφιάς και τροφών για ζώα συντροφιάς 
(47.76.79), καθώς και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τη-
λεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop 
κ.τ.λ.)/ΚΑΔ 47.76.

19. Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε 
εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες 
ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση 
κατ’ οίκον (e-shop κ.τ.λ.)/ΚΑΔ 47.77.

20. Άλλο λιανικό εμπόριο καινούργιων ειδών σε εξει-
δικευμένα καταστήματα, εκτός από λιανικό εμπόριο υλι-
κών καθαρισμού (47.78.84), λιανικό εμπόριο καύσιμου 
πετρελαίου οικιακής χρήσης, υγραέριου, άνθρακα και 
ξυλείας (47.78.85), λιανικό εμπόριο περουκών και ποστίς 
(47.78.86.24), λιανικό εμπόριο ακατέργαστων αγροτι-
κών προϊόντων π.δ.κ.α. (47.78.87), λιανικό εμπόριο μη-
χανημάτων και εξοπλισμού π.δ.κ.α. (47.78.88), καθώς και 
τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου 
με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κ.τ.λ.). Επιτρέπεται η 
λειτουργία των καταστημάτων οπτικών και καταστη-
μάτων πώλησης ακουστικών βαρηκοΐας, μόνον κατό-
πιν τηλεφωνικής επικοινωνίας σε αριθμό τηλεφώνου 
ανάγκης που θα δίδεται από τους καταστηματάρχες/
ΚΑΔ 47.78. 

21. Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε κα-
ταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή 
τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop 
κ.τ.λ.)/ΚΑΔ 47.79.

22. Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊό-
ντων, ενδυμάτων και υποδημάτων, σε υπαίθριους πά-
γκους και αγορές, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρο-
νικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον 
(e-shop κ.τ.λ.)/ΚΑΔ 47.82.

23. Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε υπαίθριους πά-
γκους 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.)/ΚΑΔ 47.89.

24. Άλλο λιανικό εμπόριο εκτός καταστημάτων, υπαί-
θριων πάγκων ή αγορών, με εξαίρεση το άλλο λιανικό 
εμπόριο πετρελαίου οικιακής χρήσης, υγραέριου, άνθρα-
κα και ξυλείας εκτός καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων 
ή αγορών (47.99.85) και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή 
τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop 
κ.τ.λ.)/ΚΑΔ 47.99. 

25. Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινη-
τών μονάδων εστίασης, με εξαίρεση τις δραστηριότητες 
που αφορούν διανομή προϊόντων (delivery) και παροχή 
προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) στις 
οποίες δεν επιτρέπεται η χρήση τραπεζοκαθισμάτων και 
το σερβίρισμα σε αυτά/ΚΑΔ 56.10.

26. Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκ-
δηλώσεις/ΚΑΔ 56.21.

27. Άλλες υπηρεσίες εστίασης, με εξαίρεση τις υπη-
ρεσίες γευμάτων που παρέχονται από στρατιωτικές 
τραπεζαρίες (ΚΑΔ 56.29.20.01) και τις δραστηριότητες 
που αφορούν διανομή προϊόντων (delivery) και παροχή 
προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) στις 

οποίες δεν επιτρέπεται η χρήση τραπεζοκαθισμάτων και 
το σερβίρισμα σε αυτά/ΚΑΔ 56.29.

28. Δραστηριότητες παροχής ποτών, με εξαίρεση 
τις δραστηριότητες που αφορούν διανομή προϊόντων 
(delivery) και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το 
κατάστημα (take away) στις οποίες δεν επιτρέπεται η 
χρήση τραπεζοκαθισμάτων και το σερβίρισμα σε αυτά/
ΚΑΔ 56.30. 

29. Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών 
ταινιών/ΚΑΔ 59.14.

30. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου οχημάτων οδικών με-
ταφορών (ΚΑΔ 71.20.14.00), εξαιρουμένων αποκλειστι-
κά των Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων 
(ΙΚΤΕΟ) που διαθέτουν εγκεκριμένη - αδειοδοτημένη 
αυτόματη γραμμή τεχνικού ελέγχου βαρέων οχημάτων 
για τον τεχνικό έλεγχο φορτηγών και λεωφορείων αυτο-
κίνητων οχημάτων που εκτελούν διεθνείς και εγχώριες 
μεταφορές, των οποίων ο τεχνικός έλεγχος εξακολουθεί 
να διενεργείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

31. Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών αναψυχής και 
αθλητικών ειδών/ΚΑΔ 77.21.

32. Ενοικίαση βιντεοκασετών και δίσκων/ΚΑΔ 77.22.
33. Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων ειδών προσωπικής 

ή οικιακής χρήσης/ΚΑΔ 77.29. 
34. Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθω-

σης μοτοσικλετών και τροχόσπιτων/ΚΑΔ 77.39.13.
35. Υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού εκθέσεων/ΚΑΔ 

77.39.19.03.
36. Υπηρεσίες κρατήσεων για συνεδριακά κέντρα και 

εκθεσιακούς χώρους/ΚΑΔ 79.90.32.
37. Υπηρεσίες κρατήσεων για εισιτήρια εκδηλώσεων, 

υπηρεσίες ψυχαγωγίας και αναψυχής και άλλες υπηρε-
σίες κρατήσεων π.δ.κ.α./ΚΑΔ 79.90.39.

38. Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων/
ΚΑΔ 82.30.

39. Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση, εξαιρείται 
η εξ αποστάσεως εκπαίδευση και οι υπηρεσίες προπο-
νητή αθλητών (85.51.10.06) που σχετίζονται με ατομικά 
αθλήματα και αθλητές που συμμετέχουν στην Α’ κατηγο-
ρία καλαθοσφαίρισης (Βasket league) και ποδοσφαίρου 
(Superleague) και σε Ολυμπιακούς και Παραολυμπια-
κούς αγώνες/ΚΑΔ 85.51.

40. Πολιτιστική εκπαίδευση, εξαιρείται η εξ’ αποστά-
σεως εκπαίδευση/ΚΑΔ 85.52.

41. Δραστηριότητες Σχολών Ερασιτεχνών Οδηγών/
ΚΑΔ 85.53.

42. Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α., εξαιρείται η ειδική αγωγή 
και η εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση/ΚΑΔ 85.59. 

43. Υπηρεσίες οδηγιών διατροφής από ειδικούς που 
δεν είναι γιατροί, εξαιρείται η εξ αποστάσεως συμβου-
λευτική/ΚΑΔ 86.90.19.10

44. Υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής υποστήριξης 
σε ηλικιωμένους/ΚΑΔ 88.10.11. 

45. Υπηρεσίες κέντρων ημερήσιας φροντίδας ηλικιω-
μένων/ΚΑΔ 88.10.12. 

46. Υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας για παιδιά, με 
εξαίρεση τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης παι-
διών και ατόμων με αναπηρία (ΚΔΑΠΜΕΑ)/ΚΑΔ 88.91.10. 

47. Τέχνες του θεάματος/ΚΑΔ 90.01.


