
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

      Αριθμ. Α.1148 
Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του 

άρθρου 2 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθε-

τικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντι-

μετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφά-

νισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης 

περιορισμού της διάδοσής του» (Α΄ 55), όπως κυ-

ρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 της από 11-3-2020 Πρά-

ξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) «Κατεπείγοντα 
μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της 
εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης 
περιορισμού της διάδοσής του» (Α΄ 55), όπως τροποποι-
ήθηκε και ισχύει, όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 2 
του ν. 4682/2020 (Α΄ 76).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του ν. 4690/2020 
(Α΄ 104).

3. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 (Α΄ 170 - Κ.Φ.Δ.), όπως 
ισχύουν.

4. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 (Α΄ 90 - Κ.Ε.Δ.Ε.), όπως 
ισχύουν.

5. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονο-
μικών» (Α΄ 181).

6. Τις διατάξεις του π.δ. 16/1989 «Κανονισμός λειτουρ-
γίας Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και των 
Τοπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών» 
(Α΄ 6).

7. Την υπ’ αρ. Δ.ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017 (Β΄ 968) από-
φαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως ισχύει.

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

9. Την υπ’ αρ. Υ2/9-7-2019 απόφαση του Πρωθυπουρ-
γού «Σύσταση Θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυ-
πουργών» (Β΄ 2901).

10. Την υπ’ αρ. 339/18-07-2019 (Β΄ 3051) κοινή απόφα-
ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, 
Απόστολο Βεσυρόπουλο».

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

12. Την υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.18159/14-3-2020 (Β΄ 859) 
κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου 
της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας όλων των 
οργανωμένων παραλιών (δημόσιων, δημοτικών, ιδιω-
τικών), των χιονοδρομικών κέντρων, των αγορών των 
άρθρων 37 και 38 του ν. 4497/2017 (Α΄ 171) και ρύθμιση 
σχετικών ζητημάτων».

13. Την υπ’ αρ. 18152/14-3-2020 (Β΄ 857) κοινή απόφα-
ση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστα-
σίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 
Υγείας και Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της προσω-
ρινής απαγόρευσης λειτουργίας εποχικών τουριστικών 
καταλυμάτων από 15.3.2020 έως και 30.4.2020».

14. Την υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 18149/13-3-2020 (Β΄ 855) 
κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινω-
νικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού 
και Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής 
απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχει-
ρήσεων, μουσείων, αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων, 
αθλητικών εγκαταστάσεων, καθώς και γενικά χώρων 
συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, για 
το χρονικό διάστημα από 14.3.2020 έως και 27.3.2020».

15. Την Δ1α/Γ.Π.οικ.16838/10-3-2020 (Β΄ 783) κοινή 
απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού 
και Αθλητισμού και Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου 
της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των βρεφο-
νηπιακών και παιδικών σταθμών, νηπιαγωγείων, σχο-
λικών μονάδων, ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, 
κέντρων ξένων γλωσσών, φροντιστηρίων και πάσης 
φύσεως εκπαιδευτικών δομών, φορέων και ιδρυμάτων, 
δημοσίων και ιδιωτικών, κάθε τύπου και βαθμού της 
χώρας για το χρονικό διάστημα από 11.3.2020 έως και 
24.3.2020».

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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16. Την Δ1α/Γ.Π.οικ. 16837/10-3-2020 (Β΄ 782) κοινή 
απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγεί-
ας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών «Επιβο-
λή του μέτρου προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας 
χώρων αθλητικών εκδηλώσεων και άλλων αθλητικών 
εγκαταστάσεων με παρουσία άνω των εξήντα (60) ατό-
μων στον αγωνιστικό χώρο διεξαγωγής του αθλήματος».

17. Την υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 17733/12-3-2020 (Β΄ 833)  
κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσω-
τερικών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγό-
ρευσης λειτουργίας θεάτρων, κινηματογράφων, χώρων 
καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, κέντρων διασκέδασης, παι-
δότοπων, δημοσίων και ιδιωτικών γυμναστηρίων, ιδιω-
τικών σχολών εκμάθησης αθλημάτων, κολυμβητηρίων 
κλειστών και ανοικτών στο σύνολο της Επικράτειας για 
το χρονικό διάστημα από 13/3/2020 έως και 27/3/2020».

18. Την Δ1α/Γ.Π.οικ.19024/17-3-2020 (Β΄ 915) κοινή 
απόφαση των Υπουργών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υπο-
θέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτε-
ρικών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευ-
σης λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων, στο σύνολο 
της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 18.3.2020 
έως και 31.3.2020, προς περιορισμό της διασποράς του 
κορωνοϊού COVID-19».

19. Την υπ’ αρ. 1/20-01-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ.  18) Πράξη 
Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού 
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων 
του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις δια-
τάξεις της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως 
ισχύουν, την υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) από-
φαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρ-
χής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Ανανέωση θητείας του 
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων», 
καθώς και την υπ’ αρ. 5294/2020 απόφαση Υπουργού 
Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

20. Την 12997/231/23-03-2020 (993 Β΄) απόφαση του 
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Μηχα-
νισμός εφαρμογής των μέτρων στήριξης των εργαζομέ-
νων με εξαρτημένη εργασία για την αντιμετώπιση των 
επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19».

21. Την ανάγκη καθορισμού των λεπτομερειών εφαρ-
μογής του άρθρου 2 της από 11-3-2020 Π.Ν.Π. «Κατεπεί-
γοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών 
της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης 
περιορισμού της διάδοσής του» (Α΄ 55), όπως τροποποι-
ήθηκε και ισχύει, όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 2 
του ν. 4682/2020 (Α΄ 76).

22. Την εισήγηση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.
23. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-

λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

1. Παρατείνονται μέχρι και την 31/10/2020, οι προθε-
σμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά 
Κέντρα οφειλών, που λήγουν ή έληξαν από 01/06/2020 
έως και την 30/06/2020 των κάτωθι προσώπων:

i. των μισθωτών στις επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν 
ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 20/03/2020 
τους αναφερόμενους στο συνημμένο πίνακα, ο οποί-
ος και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ή 
των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 
20/03/2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας από 
τους αναγραφόμενους στον συνημμένο πίνακα, όπως 
αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισο-
δήματος φορολογικού έτους 2018, είναι μεγαλύτερα από 
τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ 
στις 20/03/2020, των οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί 
σε αναστολή είτε λόγω απαγόρευσης της λειτουργίας της 
επιχείρησης με εντολή δημόσιας αρχής, είτε λόγω της 
εφαρμογής του μέτρου της περ. α΄ της υποπαρ. 2Α του 
εντέκατου άρθρου της από 20/03/2020 Π.Ν.Π. (Α΄ 68),

ii. των φυσικών προσώπων που εκμισθώνουν κύρια 
κατοικία τουλάχιστον σε έναν από τους μισθωτούς στις 
επιχειρήσεις της περίπτωσης i της παρούσας,

iii. των φυσικών προσώπων που εκμισθώνουν ακίνητο 
για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών τέκνων εξαρτώ-
μενων μελών, τα οποία φοιτούν σε ίδρυμα τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας τους, 
εφόσον ένας τουλάχιστον γονέας υπάγεται στους μισθω-
τούς της προηγούμενης περίπτωσης.

Έως την ίδια ημερομηνία και για τις ίδιες ως άνω 
οφειλές και πρόσωπα, παρατείνονται και οι προθεσμί-
ες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων 
τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών.

2. Αναστέλλεται μέχρι και την 31/10/2020, η είσπρα-
ξη των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων κατά την 
01/06/2020 οφειλών των ανωτέρω προσώπων.

3. Κατά την καταβολή δεν υπολογίζονται οι τόκοι και 
προσαυξήσεις του χρονικού διαστήματος της αναστολής.

4. Από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης εξαι-
ρούνται τα πρόσωπα της παρ. 5 του δέκατου τρίτου άρ-
θρου της από 14/03/2020 Π.Ν.Π. (Α΄ 64) και οι μισθωτοί 
που εργάζονται στα εξής πρόσωπα: α) φορείς της Γενικής 
Κυβέρνησης, όπως ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 14 
του ν. 4270/2014, β) τα εκτός αυτής Νομικά Πρόσωπα 
Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), γ) Νομικά Πρόσωπα Ιδιω-
τικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που ανήκουν στο κράτος, ή σε 
Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. –κατά την έννοια της επίτευξης κρατι-
κού ή δημοσίου ή αυτοδιοικητικού σκοπού, εποπτείας, 
διορισμού και ελέγχου της πλειοψηφίας της Διοίκησής 
τους– ή επιχορηγούνται τακτικά, σύμφωνα με τις κείμε-
νες διατάξεις, από κρατικούς πόρους κατά πενήντα τοις 
εκατό (50%) τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού 
τους, δ) οι εκτός αυτής δημόσιες επιχειρήσεις και ορ-
γανισμοί του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005 (Α΄ 314), 
ανεξαρτήτως εάν έχουν εξαιρεθεί από την εφαρμογή 
του και ε) οι επιχειρήσεις που υπάγονται στο Κεφάλαιο Β΄ 
του αμέσως παραπάνω νόμου.

5. Η απόφαση αυτή δεν καταργεί τις αποφάσεις υπ’ 
αρ. Α.1061/26-03-2020 (Β΄ 1043), Α. 1075/02-04-2020 
(Β΄ 1160), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. Α. 1086/
13-04-2020 (Β΄ 1388) απόφαση και Α. 1108/08-05-2020 
(Β΄ 1822).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Πίνακας Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των κλάδων που εξακολουθούν να πλήττονται. Σε περί-
πτωση τετραψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες πενταψήφιων, εξαψήφιων και οκτα-
ψήφιων. Σε περίπτωση εξαψήφιου συμπεριλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες οκταψήφιων.
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90.02        
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90.03   

90.04        

91.02    

91.03 
        

   

92.00 

        
    (on-line)  (92.00.14),  
     (on-line)  

(92.00.21).  

93.11 
  ,    

  (93.11.10.04)  

93.12 
  ,      

      

93.13    

93.19 

  ,    
       , 

     (93.19.13.03)  

93.21         

93.29       

94.99.16.01      

94.99.16.02      

96.02  ,      

96.04 

     ,   
  (96.04.10.01),  

    (   
    (     

) (96.04.10.02),  
      

( ,      , 
(96.04.10.06)  

96.09.19.12   

 

       
       

«   » (shops-in a-shop),  
    (outlet),    
 ,       

,       
   . 

 

        
 ,     

  ,     
    . 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 15 Ιουνίου 2020

Ο Υφυπουργός
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ   




