E
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

Signature Not
Verified
Digitally signed by
KONSTANTINOS
MOSCHONAS
Date: 2021.02.20 00:41:06
EET
Reason: Signed PDF
(embedded)
Location: Athens, Ethniko
Typografio

6735

ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
19 Φεβρουαρίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. οικ. 6789/309
Επέκταση προθεσμίας καταβολής δόσεων ρυθμίσεων επιχειρήσεων και εργοδοτών για τις οποίες
είχε χορηγηθεί παράταση προθεσμίας καταβολής στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού
COVID -19.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης
του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού
της διάδοσής του» (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), όπως συμπληρώθηκε
με το άρθρο εικοστό τρίτο της από 30.03.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης της
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α’ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο
1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86).
2. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’
143) και ιδίως τις διατάξεις της περ. ιβ του άρθρου 20.
3. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος:
Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης,
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας
διοίκησης» (Α’ 133), όπως ισχύει.
4. Τις διατάξεις του ν. 4651/2019 «Κύρωση του κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020» (Α’ 209).
5. Τις διατάξεις του ν. 4762/2020 «Κύρωση του κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021» (Α’ 251).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98) σε συνδυασμό με τις διατάξεις της περ. 22
του άρθρου 119 του ν. 4622/2019.
7. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης» (Α’ 168), όπως ισχύει.
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8. Τις διατάξεις του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181), όπως ισχύει.
9. Τις διατάξεις του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192), όπως ισχύει.
10. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων
και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά
υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»
(Α’ 119).
11. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών
Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»
(Α’ 123).
12. Τις διατάξεις του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).
13. Την υπό στοιχεία A.1015/25-01-2021 απόφαση του
Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11-03- 2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα
μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της
εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης
περιορισμού της διάδοσής του» (Α’ 55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του
ν. 4682/2020 (Α’ 76)» (Β’ 246).
14. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη»
(Β’ 4805).
15. Την υπό στοιχεία οικ.159/15/29.01.2021 ΓΔ2 εισήγηση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Γενικής
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
16. Το γεγονός ότι με την εφαρμογή της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Επέκταση καταβολής δόσεων
ρύθμισης εργοδοτών
Για τις επιχειρήσεις ή εργοδότες του άρθρου 2 της παρούσας, η προθεσμία καταβολής των δόσεων ενεργών
ρυθμίσεων, οι οποίες είναι απαιτητές μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας, καθώς και η προθεσμία όλων των
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επόμενων μηνιαίων δόσεων της κάθε ρύθμισης, παρατείνεται κατά έναν (1) μήνα. Κατά το χρονικό διάστημα της
παράτασης καταβολής των δόσεων, δεν υπολογίζονται
πρόσθετα τέλη, τόκοι και λοιπές προσαυξήσεις και επιβαρύνσεις. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις της
οικείας ρύθμισης που αφορά η δόση.
Άρθρο 2
Δικαίωμα υπαγωγής
Στις διατάξεις του άρθρου 1 υπάγονται επιχειρήσεις
ή εργοδότες που:
α) απασχολούν μισθωτούς που αμείβονται με μισθό
ή ημερομίσθιο, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου,
αορίστου ή ορισμένου χρόνου, με πλήρη ή μειωμένη ή
εκ περιτροπής απασχόληση,
β) έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις
05/11/2020, ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 05/11/2020 κωδικού δευτερεύουσας δραστηριότητας, από τους αναφερόμενους στο συνημμένο
πίνακα, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 είναι
μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν
στον κύριο ΚΑΔ στις 05/11/2020.
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Άρθρο 3
Απώλεια ευεργετημάτων
1. Σε περίπτωση που εργαζόμενοι επιχειρήσεων ή
εργοδοτών του άρθρου 2 της παρούσας, μέρος ή όλοι,
τίθενται σε καθεστώς αναστολής της σύμβασης εργασίας
τους και ο οικείος εργοδότης καταγγείλει αυτή, καθώς και
στην περίπτωση που κατά την ολοκλήρωση του μέτρου
οι ανωτέρω επιχειρήσεις ή εργοδότες δεν διατηρούν τον
ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας, η παράταση καταβολής
του άρθρου 1 της παρούσας παύει αυτοδικαίως, και οι
οφειλές επιβαρύνονται με τόκους και προσαυξήσεις από
την ημερομηνία που αυτές κατέστησαν απαιτητές σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
2. 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.
3. Στην έννοια του ιδίου αριθμού θέσεων εργασίας δεν
συμπεριλαμβάνονται οι αποχωρούντες οικειοθελώς από
την εργασία τους, οι αποχωρούντες λόγω συνταξιοδότησης ή θανάτου καθώς και οι εργαζόμενοι ορισμένου
χρόνου των οποίων η σύμβαση εργασίας τους λήγει κατά
τη διάρκεια του ανωτέρω χρονικού διαστήματος.
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ȆǿȃǹȀǹȈ ȀȍǻǿȀȍȃ ǹȇǿĬȂȍȃ ǻȇǹȈȉǾȇǿȅȉǾȉǹȈ
Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĲİĲȡĮȥȒĳȚȠȣ Ȁǹǻ, ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ ȩȜİȢ ȠȚ
ȣʌȠțĮĲȘȖȠȡȓİȢ ʌİȞĲĮȥȒĳȚȦȞ, İȟĮȥȒĳȚȦȞ țĮȚ ȠțĲĮȥȒĳȚȦȞ. Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ
İȟĮȥȒĳȚȠȣ, ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ ȩȜİȢ ȠȚ țĮĲȘȖȠȡȓİȢ ȠțĲĮȥȒĳȚȦȞ.
01.49.19.02

ȵʃʏʌʉʔɼ ɶʉʐʆʉʔʊʌʘʆ ɺʙʘʆ (ɲʄɸʋʉʑʎ, ʅɿʆʃ, ʅʐʉʃɳʍʏʉʌɲ, ʏʍɿʆʏʍɿʄɳ ʃɲɿ ɳʄʄʘʆ)

01.49.3

Ʌɲʌɲɶʘɶɼ ɲʃɲʏɹʌɶɲʍʏʘʆ ɶʉʐʆʉɷɸʌʅɳʏʘʆ ʃɲɿ ɷɿɳʔʉʌʘʆ ɲʃɲʏɹʌɶɲʍʏʘʆ ʋʌʉɴɿʙʆ
ʃɲɿ ɷɸʌʅɳʏʘʆ

14.20

Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ɶʉʑʆɿʆʘʆ ɸɿɷʙʆ

15.11

Ⱦɲʏɸʌɶɲʍʀɲ ʃɲɿ ɷɹʗɻ ɷɹʌʅɲʏʉʎ ʃɲʏɸʌɶɲʍʀɲ ʃɲɿ ɴɲʔɼ ɶʉʐʆɲʌɿʃʙʆ

33.16

ȵʋɿʍʃɸʐɼ ʃɲɿ ʍʐʆʏɼʌɻʍɻ ɲɸʌʉʍʃɲʔʙʆ ʃɲɿ ɷɿɲʍʏɻʅʊʋʄʉɿʘʆ

46.42.11.27

ɍʉʆɷʌɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ɷɸʗɲʍʅɹʆʘʆ ɻ ʃɲʏɸʌɶɲʍʅɹʆʘʆ ɶʉʐʆʉɷɸʌʅɳʏʘʆ

46.42.11.40

ɍʉʆɷʌɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ɻʅɿɸʏʉʀʅʘʆ ɶʉʐʆɲʌɿʃʙʆ

46.42.11.29

ɍʉʆɷʌɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ɸɿɷʙʆ ɹʆɷʐʍɻʎ, ɸʇɲʌʏɻʅɳʏʘʆ ʌʉʐʖɿʍʅʉʑ ʃɲɿ ɳʄʄʘʆ ɸɿɷʙʆ ɲʋʊ
ɶʉʐʆʊɷɸʌʅɲ (ɸʃʏʊʎ ɲʋʊ ʃɲʄʑʅʅɲʏɲ ʃɸʔɲʄɿʉʑ)

46.42.11.58

ɍʉʆɷʌɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ɲʋʉʃʉʅʅɳʏʘʆ ɶʉʐʆɲʌɿʃʙʆ

46.90.10.06

ɍʉʆɷʌɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ɷɿɳʔʉʌʘʆ ʏʉʐʌɿʍʏɿʃʙʆ ʃɲɿ ʄʉɿʋʙʆ ʋɲʌʊʅʉɿʘʆ ɸɿɷʙʆ ʄɲʁʃɼʎ
ʏɹʖʆɻʎ

47.19

ȱʄʄʉ ʄɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʍɸ ʅɻ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ, ɸʃʏʊʎ ɲʋʊ ȵʃʅɸʏɳʄʄɸʐʍɻ
ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏʉʎ ʗɿʄɿʃʙʆ ɸɿɷʙʆ ɶɸʆɿʃɳ (47.19.10.01) ʃɲɿ ȵʃʅɸʏɳʄʄɸʐʍɻ ʋɸʌʀʋʏɸʌʉʐ
(47.19.10.02)

47.41

ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʙʆ ʐʋʉʄʉɶɿʍʏʙʆ, ʋɸʌɿʔɸʌɸɿɲʃʙʆ
ʐʋʉʄʉɶɿʍʏʙʆ ʃɲɿ ʄʉɶɿʍʅɿʃʉʑ ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ

47.42

ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʏɻʄɸʋɿʃʉɿʆʘʆɿɲʃʉʑ ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ

47.43

ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ ɼʖʉʐ ʃɲɿ ɸɿʃʊʆɲʎ ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ

47.51

ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʃʄʘʍʏʉʒʔɲʆʏʉʐʌɶɿʃʙʆ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ

47.52

ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʍɿɷɻʌɿʃʙʆ, ʖʌʘʅɳʏʘʆ ʃɲɿ ʏɺɲʅɿʙʆ ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ

47.53

ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʖɲʄɿʙʆ, ʃɿʄɿʅɿʙʆ ʃɲɿ ɸʋɸʆɷʑʍɸʘʆ ɷɲʋɹɷʉʐ ʃɲɿ ʏʉʀʖʉʐ ʍɸ
ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ

47.54

ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ɻʄɸʃʏʌɿʃʙʆ ʉɿʃɿɲʃʙʆ ʍʐʍʃɸʐʙʆ ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ

47.59

ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ɸʋʀʋʄʘʆ, ʔʘʏɿʍʏɿʃʙʆ ʃɲɿ ɳʄʄʘʆ ɸɿɷʙʆ ʉɿʃɿɲʃɼʎ ʖʌɼʍɻʎ ʍɸ
ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ

47.61

ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ɴɿɴʄʀʘʆ ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ

47.62.63

ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʖɲʌʏɿʃʙʆ ɸɿɷʙʆ

ʅʉʆɳɷʘʆ
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47.63

ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ɸɶɶʌɲʔʙʆ ʅʉʐʍɿʃɼʎ ʃɲɿ ɸɿʃʊʆɲʎ ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ

47.64

ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ɲɽʄɻʏɿʃʉʑ ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ

47.65

ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʋɲɿʖʆɿɷɿʙʆ ʃɳɽɸ ɸʀɷʉʐʎ ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ

47.71

ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ɸʆɷʐʅɳʏʘʆ ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ

47.72

ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʐʋʉɷɻʅɳʏʘʆ ʃɲɿ ɷɸʌʅɳʏɿʆʘʆ ɸɿɷʙʆ ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ
ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ

47.75

ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʃɲʄʄʐʆʏɿʃʙʆ ʃɲɿ ɸɿɷʙʆ ʃɲʄʄʘʋɿʍʅʉʑ ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ
ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ, ɸʃʏʊʎ ɲʋʊ ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʖɲʌʏɿʉʑ ʐɶɸʀɲʎ, ʖɲʌʏʉʅɳʆʏɿʄʘʆ,
ʅɲʆʏɿʄɿʙʆ ʃɲɿ ʋɸʏʍɸʏʙʆ ʃɲɽɲʌɿʍʅʉʑ ʋʌʉʍʙʋʉʐ, ʏʌɲʋɸɺʉʅɳʆʏɿʄʘʆ ʃɲɿ ʋɸʏʍɸʏʙʆ
ʔɲɶɻʏʉʑ, ɲʋʊ ʖɲʌʏʀ (47.75.76.19)

47.76

ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʄʉʐʄʉʐɷɿʙʆ, ʔʐʏʙʆ, ʍʋʊʌʘʆ, ʄɿʋɲʍʅɳʏʘʆ, ɺʙʘʆ ʍʐʆʏʌʉʔɿɳʎ ʃɲɿ
ʍʖɸʏɿʃʙʆ ɺʘʉʏʌʉʔʙʆ ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ, ɸʃʏʊʎ ɲʋʊ ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ
ɲʋʉʇɻʌɲʅɹʆʘʆ ʉʍʋʌɿʘɷʙʆ ʄɲʖɲʆɿʃʙʆ, ɲʋʉʔʄʉɿʘʅɹʆʘʆ, ɶɿɲ ʍʋʉʌɳ (47.76.77.02),
ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ɶɸʘʌɶɿʃʙʆ ʍʋʊʌʘʆ ʍɸ ʅɿʃʌʉʍʐʍʃɸʐɲʍʀɸʎ (47.76.77.04), ȿɿɲʆɿʃʊ
ɸʅʋʊʌɿʉ ɷɸʆɷʌʐʄʄʀʘʆ ʃɲɿ ʔʐʏʙʆ (ɸʃʏʊʎ ʃɲʄʄʘʋɿʍʏɿʃʙʆ ʔʐʏʙʆ) (47.76.77.05),
ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ɸʄɲɿʉʑʖʘʆ ʍʋʊʌʘʆ ʋ.ɷ.ʃ.ɲ. (47.76.77.06), ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ
ɺʙʆʏʘʆ ʔʐʏʙʆ, ʃʉʆɷʑʄʘʆ, ɴʉʄɴʙʆ ʃɲɿ ʌɿɺʙʆ, ʅʉʍʖɸʐʅɳʏʘʆ ʃɲɿ ʋɲʌɲʔʐɳɷʘʆ,
ʅʐʃɻʄɿʙʆ ʅɲʆɿʏɲʌɿʙʆ (47.76.77.07), ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʃɲʄɲʅʋʉʃɿʉʑ ɶɿɲ ʍʋʉʌɳ
(47.76.77.08), ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʃɸʌɲʅɿʃʙʆ ɸɿɷʙʆ ʋʉʐ ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿ ʍʏɻ
ɶɸʘʌɶʀɲ ʃɲɿ ɶɿɲ ʏɻ ʅɸʏɲʔʉʌɳ ɼ ʏɻ ʍʐʍʃɸʐɲʍʀɲ ɲɶɲɽʙʆ (47.76.77.09), ȿɿɲʆɿʃʊ
ɸʅʋʊʌɿʉ ʍʋʊʌʘʆ ɲʆɽɹʘʆ ʃɲɿ ʃɲʌʋʙʆ (47.76.77.13), ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʍʋʊʌʘʆ
ɺɲʖɲʌʊʏɸʐʏʄʘʆ ʃɲɿ ʍʋʊʌʘʆ ʃʏɻʆʉʏʌʉʔɿʃʙʆ ʔʐʏʙʆ (47.76.77.14), ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ
ʍʋʊʌʘʆ ɻʄʀɲʆɽʉʐ, ʍʉʐʍɲʅɿʉʑ, ʃɳʌɷɲʅʉʐ, ʃʌɳʅɴɻʎ, ɸʄɲɿʉʃʌɳʅɴɻʎ ʃɲɿ ʍɿʆɲʋɿʉʑ,
ɶɿɲ ʍʋʉʌɳ (47.76.77.15), ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʍʋʊʌʘʆ ʄɲʖɲʆɿʃʙʆ (47.76.77.16),
ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʍʋʊʌʘʆ ʋɲʏɳʏɲʎ (47.76.77.17), ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʔʌɹʍʃʘʆ ʔʐʏʙʆ
ʋʉʐ ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿ ʃʐʌʀʘʎ ʍʏɻʆ ɲʌʘʅɲʏʉʋʉɿʀɲ, ʏɻ ʔɲʌʅɲʃɸʐʏɿʃɼ ɼ ʏɻʆ
ʋɲʌɲɶʘɶɼ ɸʆʏʉʅʉʃʏʊʆʘʆ, ʅʐʃɻʏʉʃʏʊʆʘʆ ɼ ɶɿɲ ʋɲʌʊʅʉɿʉʐʎ ʍʃʉʋʉʑʎ (47.76.77.18),
ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʔʐʍɿʃʙʆ ʖʌɿʍʏʉʐɶɸʆʆɿɳʏɿʃʘʆ ɷɹʆʏʌʘʆ (47.76.77.19), ȿɿɲʆɿʃʊ
ɸʅʋʊʌɿʉ ʔʐʏɿʃʙʆ ʐʄʙʆ ʋ.ɷ.ʃ.ɲ. ɶɿɲ ʍʋɲʌʏʉʋʄɸʃʏɿʃɼ, ʋɲʌɲɶɹʅɿʍʅɲ, ɴɳʏɸʎ, ɴɲʔɼ ɼ
ɷɹʗɻ, ʔʐʏɿʃʙʆ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ ʋ.ɷ.ʃ.ɲ. (47.76.77.20), ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʄɿʋɲʍʅɳʏʘʆ ʃɲɿ
ɲɶʌʉʖɻʅɿʃʙʆ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ (47.76.78) , ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ɺʙʘʆ ʍʐʆʏʌʉʔɿɳʎ ʃɲɿ
ʏʌʉʔʙʆ ɶɿɲ ɺʙɲ ʍʐʆʏʌʉʔɿɳʎ (47.76.79) , ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʏɿʎ ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʉʑ ɼ
ʏɻʄɸʔʘʆɿʃʉʑ ɸʅʋʉʌʀʉʐ ʅɸ ʋɲʌɳɷʉʍɻ ʃɲʏ' ʉʀʃʉʆ (e-shop ʃʏʄ.)

47.77

ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʌʉʄʉɶɿʙʆ ʃɲɿ ʃʉʍʅɻʅɳʏʘʆ ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ

47.78

ȱʄʄʉ ʄɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʃɲɿʆʉʑʌɶɿʘʆ ɸɿɷʙʆ ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ, ɸʃʏʊʎ
ɲʋʊ ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʐʄɿʃʙʆ ʃɲɽɲʌɿʍʅʉʑ (47.78.84), ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʃɲʑʍɿʅʉʐ
ʋɸʏʌɸʄɲʀʉʐ ʉɿʃɿɲʃɼʎ ʖʌɼʍɻʎ, ʐɶʌɲɹʌɿʉʐ, ɳʆɽʌɲʃɲ ʃɲɿ ʇʐʄɸʀɲʎ (47.78.85), ȿɿɲʆɿʃʊ
ɸʅʋʊʌɿʉ ʋɸʌʉʐʃʙʆ ʃɲɿʋʉʍʏʀʎ (47.78.86.24), ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ɲʃɲʏɹʌɶɲʍʏʘʆ
ɲɶʌʉʏɿʃʙʆ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ ʋ.ɷ.ʃ.ɲ. (47.78.87), ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʅɻʖɲʆɻʅɳʏʘʆ ʃɲɿ
ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ ʋ.ɷ.ʃ.ɲ. (47.78.88)

47.79

ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʅɸʏɲʖɸɿʌɿʍʅɹʆʘʆ ɸɿɷʙʆ ʍɸ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ

47.82

ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʃʄʘʍʏʉʒʔɲʆʏʉʐʌɶɿʃʙʆ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ, ɸʆɷʐʅɳʏʘʆ ʃɲɿ ʐʋʉɷɻʅɳʏʘʆ,
ʍɸ ʐʋɲʀɽʌɿʉʐʎ ʋɳɶʃʉʐʎ ʃɲɿ ɲɶʉʌɹʎ
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47.89

ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ɳʄʄʘʆ ɸɿɷʙʆ ʍɸ ʐʋɲʀɽʌɿʉʐʎ ʋɳɶʃʉʐʎ ʃɲɿ ɲɶʉʌɹʎ

47.99

ȱʄʄʉ ʄɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ɸʃʏʊʎ ʃɲʏɲʍʏɻʅɳʏʘʆ, ʐʋɲʀɽʌɿʘʆ ʋɳɶʃʘʆ ɼ ɲɶʉʌʙʆ, ʅɸ
ɸʇɲʀʌɸʍɻ ʏʉ ȱʄʄʉ ʄɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʋɸʏʌɸʄɲʀʉʐ ʉɿʃɿɲʃɼʎ ʖʌɼʍɻʎ, ʐɶʌɲɹʌɿʉʐ,
ɳʆɽʌɲʃɲ ʃɲɿ ʇʐʄɸʀɲʎ ɸʃʏʊʎ ʃɲʏɲʍʏɻʅɳʏʘʆ, ʐʋɲʀɽʌɿʘʆ ʋɳɶʃʘʆ ɼ ɲɶʉʌʙʆ
(47.99.85), ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʏʉʐ ʄɿɲʆɿʃʉʑ ɸʅʋʉʌʀʉʐ ɳʄʄʘʆ ʏʐʋʉʋʉɿɻʅɹʆʘʆ ʏʌʉʔʀʅʘʆ
ʋ.ɷ.ʃ,ɲ. ʅɹʍʘ ɲʐʏʊʅɲʏʘʆ ʋʘʄɻʏʙʆ (47.99.24.01), ʏʉʐ ʄɿɲʆɿʃʉʑ ɸʅʋʉʌʀʉʐ
ʏʐʋʉʋʉɿɻʅɹʆʘʆ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ ɲʌʏʉʋʉɿʀɲʎ ʅɹʍʘ ɲʐʏʊʅɲʏʘʆ ʋʘʄɻʏʙʆ (47.99.16.01),
ʏʉʐ ʄɿɲʆɿʃʉʑ ɸʅʋʉʌʀʉʐ ʌʉʔɻʅɳʏʘʆ ʅɹʍʘ ɲʐʏʊʅɲʏʘʆ ʋʘʄɻʏʙʆ (47.99.21.01) ʃɲɿ
ʏʉʐ ʄɿɲʆɿʃʉʑ ɸʅʋʉʌʀʉʐ ʏʐʋʉʋʉɿɻʅɹʆʘʆ ɸɿɷʙʆ ɺɲʖɲʌʉʋʄɲʍʏɿʃɼʎ ʅɹʍʘ ɲʐʏʊʅɲʏʘʆ
ʋʘʄɻʏʙʆ (47.99.17.01)

49.31

Ȱʍʏɿʃɹʎ ʃɲɿ ʋʌʉɲʍʏɿɲʃɹʎ ʖɸʌʍɲʀɸʎ ʅɸʏɲʔʉʌɹʎ ɸʋɿɴɲʏʙʆ

49.39

ȱʄʄɸʎ ʖɸʌʍɲʀɸʎ ʅɸʏɲʔʉʌɹʎ ɸʋɿɴɲʏʙʆ ʋ.ɷ.ʃ.ɲ.

50.10

Ⱥɲʄɳʍʍɿɸʎ ʃɲɿ ɲʃʏʉʋʄʉʁʃɹʎ ʅɸʏɲʔʉʌɹʎ ɸʋɿɴɲʏʙʆ

50.30

ȵʍʘʏɸʌɿʃɹʎ ʋʄʘʏɹʎ ʅɸʏɲʔʉʌɹʎ ɸʋɿɴɲʏʙʆ

51.10

Ȱɸʌʉʋʉʌɿʃɹʎ ʅɸʏɲʔʉʌɹʎ ɸʋɿɴɲʏʙʆ

51.21

Ȱɸʌʉʋʉʌɿʃɹʎ ʅɸʏɲʔʉʌɹʎ ɸʅʋʉʌɸʐʅɳʏʘʆ

52.21.29.02

ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ʉɷɻɶʉʑ ʄɸʘʔʉʌɸʀʉʐ (ʅɻ ɸʃʅɸʏɲʄʄɸʐʏɼ)

52.21.29.03

ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ʋʙʄɻʍɻʎ ɸɿʍɿʏɻʌʀʘʆ ɲʍʏɿʃʙʆ ʖɸʌʍɲʀʘʆ ʍʐɶʃʉɿʆʘʆɿɲʃʙʆ ʅɹʍʘʆ ɲʋʊ
ʏʌʀʏʉʐʎ, ʄɿɲʆɿʃɳ

52.21.29.04

ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ʋʙʄɻʍɻʎ ɸɿʍɿʏɻʌʀʘʆ ɲʍʏɿʃʙʆ ʖɸʌʍɲʀʘʆ ʍʐɶʃʉɿʆʘʆɿɲʃʙʆ ʅɹʍʘʆ ɲʋʊ
ʏʌʀʏʉʐʎ, ʖʉʆɷʌɿʃɳ

52.21.29.05

ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ʋʙʄɻʍɻʎ ɸɿʍɿʏɻʌʀʘʆ ʐʋɸʌɲʍʏɿʃʙʆ ʖɸʌʍɲʀʘʆ ʍʐɶʃʉɿʆʘʆɿɲʃʙʆ ʅɹʍʘʆ
ɲʋʊ ʏʌʀʏʉʐʎ

52.22

ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʍʐʆɲʔɸʀʎ ʅɸ ʏɿʎ ʋʄʘʏɹʎ ʅɸʏɲʔʉʌɹʎ

52.23

ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʍʐʆɲʔɸʀʎ ʅɸ ʏɿʎ ɲɸʌʉʋʉʌɿʃɹʎ ʅɸʏɲʔʉʌɹʎ

55.10

ɂɸʆʉɷʉʖɸʀɲ ʃɲɿ ʋɲʌʊʅʉɿɲ ʃɲʏɲʄʑʅɲʏɲ

55.20

Ⱦɲʏɲʄʑʅɲʏɲ ɷɿɲʃʉʋʙʆ ʃɲɿ ɳʄʄɲ ʃɲʏɲʄʑʅɲʏɲ ʍʑʆʏʉʅɻʎ ɷɿɲʅʉʆɼʎ

55.30

ɍʙʌʉɿ ʃɲʏɲʍʃɼʆʘʍɻʎ, ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ ɶɿɲ ʉʖɼʅɲʏɲ ɲʆɲʗʐʖɼʎ ʃɲɿ ʌʐʅʉʐʄʃʉʑʅɸʆɲ
ʉʖɼʅɲʏɲ

55.90.13

ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ʃʄɿʆɲʅɲʇʙʆ (ɴɲɶʃʊʆ-ʄɿ) ʃɲɿ ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ ʑʋʆʉʐ ʍɸ Ȱʄʄɲ ʅɸʏɲʔʉʌɿʃɳ ʅɹʍɲ

55.90.19

Ȱʄʄɸʎ ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ ʃɲʏɲʄʑʅɲʏʉʎ ʋ.ɷ.ʃ.ɲ.

56.10

ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ ɸʍʏɿɲʏʉʌʀʘʆ ʃɲɿ ʃɿʆɻʏʙʆ ʅʉʆɳɷʘʆ ɸʍʏʀɲʍɻʎ

56.21

ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ ʏʌʉʔʉɷʉʍʀɲʎ ɶɿɲ ɸʃɷɻʄʙʍɸɿʎ

56.29

ȱʄʄɸʎ ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ ɸʍʏʀɲʍɻʎ, ʅɸ ɸʇɲʀʌɸʍɻ ʏɿʎ ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ɶɸʐʅɳʏʘʆ ʋʉʐ ʋɲʌɹʖʉʆʏɲɿ
ɲʋʊ ʍʏʌɲʏɿʘʏɿʃɹʎ ʏʌɲʋɸɺɲʌʀɸʎ (56.29.20.01)
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56.30

ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʋɲʌʉʖɼʎ ʋʉʏʙʆ

59.13.11.02

ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ɸʃʅɸʏɳʄʄɸʐʍɻʎ ʃɿʆɻʅɲʏʉɶʌɲʔɿʃʙʆ ʏɲɿʆɿʙʆ

59.14

ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʋʌʉɴʉʄɼʎ ʃɿʆɻʅɲʏʉɶʌɲʔɿʃʙʆ ʏɲɿʆɿʙʆ

71.20.14

ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ʏɸʖʆɿʃʉʑ ɸʄɹɶʖʉʐ ʉʖɻʅɳʏʘʆ ʉɷɿʃʙʆ ʅɸʏɲʔʉʌʙʆ

74.20

Ɍʘʏʉɶʌɲʔɿʃɹʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ

74.30

ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʅɸʏɳʔʌɲʍɻʎ ʃɲɿ ɷɿɸʌʅɻʆɸʀɲʎ

77.11

ȵʆʉɿʃʀɲʍɻ ʃɲɿ ɸʃʅʀʍɽʘʍɻ ɲʐʏʉʃɿʆɼʏʘʆ ʃɲɿ ɸʄɲʔʌʙʆ ʅɻʖɲʆʉʃʀʆɻʏʘʆ ʉʖɻʅɳʏʘʆ

77.21

ȵʆʉɿʃʀɲʍɻ ʃɲɿ ɸʃʅʀʍɽʘʍɻ ɸɿɷʙʆ ɲʆɲʗʐʖɼʎ ʃɲɿ ɲɽʄɻʏɿʃʙʆ ɸɿɷʙʆ

77.22

ȵʆʉɿʃʀɲʍɻ ɴɿʆʏɸʉʃɲʍɸʏʙʆ ʃɲɿ ɷʀʍʃʘʆ

77.29

ȵʆʉɿʃʀɲʍɻ ʃɲɿ ɸʃʅʀʍɽʘʍɻ ɳʄʄʘʆ ɸɿɷʙʆ ʋʌʉʍʘʋɿʃɼʎ ɼ ʉɿʃɿɲʃɼʎ ʖʌɼʍɻʎ

77.34

ȵʆʉɿʃʀɲʍɻ ʃɲɿ ɸʃʅʀʍɽʘʍɻ ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ ʋʄʘʏʙʆ ʅɸʏɲʔʉʌʙʆ

77.35

ȵʆʉɿʃʀɲʍɻ ʃɲɿ ɸʃʅʀʍɽʘʍɻ ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ ɲɸʌʉʋʉʌɿʃʙʆ ʅɸʏɲʔʉʌʙʆ

77.39.13

ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ɸʆʉɿʃʀɲʍɻʎ
ʏʌʉʖʊʍʋɿʏʘʆ

77.39.19.03

ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ɸʆʉɿʃʀɲʍɻʎ ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ ɸʃɽɹʍɸʘʆ

79.11

ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʏɲʇɿɷɿʘʏɿʃʙʆ ʋʌɲʃʏʉʌɸʀʘʆ

79.12

ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ɶʌɲʔɸʀʘʆ ʉʌɶɲʆʘʅɹʆʘʆ ʏɲʇɿɷɿʙʆ

79.90.32

ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ʃʌɲʏɼʍɸʘʆ ɶɿɲ ʍʐʆɸɷʌɿɲʃɳ ʃɹʆʏʌɲ ʃɲɿ ɸʃɽɸʍɿɲʃʉʑʎ ʖʙʌʉʐʎ

79.90.39

ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ʃʌɲʏɼʍɸʘʆ ɶɿɲ ɸɿʍɿʏɼʌɿɲ ɸʃɷɻʄʙʍɸʘʆ, ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ ʗʐʖɲɶʘɶʀɲʎ ʃɲɿ
ɲʆɲʗʐʖɼʎ ʃɲɿ ȱʄʄɸʎ ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ ʃʌɲʏɼʍɸʘʆ ʋ.ɷ.ʃ.ɲ.

82.30

Ƀʌɶɳʆʘʍɻ ʍʐʆɸɷʌʀʘʆ ʃɲɿ ɸʅʋʉʌɿʃʙʆ ɸʃɽɹʍɸʘʆ

85.10

Ʌʌʉʍʖʉʄɿʃɼ ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻ

85.51

Ȱɽʄɻʏɿʃɼ ʃɲɿ ʗʐʖɲɶʘɶɿʃɼ ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻ

85.52

Ʌʉʄɿʏɿʍʏɿʃɼ ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻ

85.53

ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʍʖʉʄʙʆ ɸʌɲʍɿʏɸʖʆʙʆ ʉɷɻɶʙʆ

85.59

ȱʄʄɻ ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻ ʋ.ɷ.ʃ.ɲ.

86.90.19.10

ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ʉɷɻɶɿʙʆ ɷɿɲʏʌʉʔɼʎ ɲʋʊ ɸɿɷɿʃʉʑʎ ʋʉʐ ɷɸʆ ɸʀʆɲɿ ɶɿɲʏʌʉʀ

88.10.11

ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ɸʋʀʍʃɸʗɻʎ ʃɲɿ ʋɲʌʉʖɼʎ ʐʋʉʍʏɼʌɿʇɻʎ ʍɸ ɻʄɿʃɿʘʅɹʆʉʐʎ

88.10.12

ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ʃɹʆʏʌʘʆ ɻʅɸʌɼʍɿɲʎ ʔʌʉʆʏʀɷɲʎ ɻʄɿʃɿʘʅɹʆʘʆ

88.91

ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ɴʌɸʔʉʆɻʋɿɲʃʙʆ ʃɲɿ ʋɲɿɷɿʃʙʆ ʍʏɲɽʅʙʆ ʅɸ ɸʇɲʀʌɸʍɻ ʏɲ Ⱦɹʆʏʌɲ
ȴɻʅɿʉʐʌɶɿʃɼʎ Ȱʋɲʍʖʊʄɻʍɻʎ ʋɲɿɷɿʙʆ ʃɲɿ ɲʏʊʅʘʆ ʅɸ ɲʆɲʋɻʌʀɲ (ȾȴȰɅɀȵȰ)
(88.91.12) ʃɲɿ ʏɿʎ ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ ʃɲʏ ʉʀʃʉʆ ʔʑʄɲʇɻʎ ʅɿʃʌʙʆ ʋɲɿɷɿʙʆ (ȾȰȴ 88.91.13.03)

ʃɲɿ

ʖʌɻʅɲʏʉɷʉʏɿʃɼʎ

ʅʀʍɽʘʍɻʎ

ʅʉʏʉʍɿʃʄɸʏʙʆ

ʃɲɿ
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90.01

Ɉɹʖʆɸʎ ʏʉʐ ɽɸɳʅɲʏʉʎ

90.02

ɉʋʉʍʏɻʌɿʃʏɿʃɹʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ɶɿɲ ʏɿʎ ʏɹʖʆɸʎ ʏʉʐ ɽɸɳʅɲʏʉʎ

90.03.11.04

ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ɸʆʉʌʖɻʍʏʌʘʏɼ

90.03.11.07

ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ʅʉʐʍʉʐʌɶʉʑ

90.03.11.17

ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ʖʉʌʉɶʌɳʔʉʐ

90.03.11.18

ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ʖʉʌʘɷʉʑ

90.04

ȵʃʅɸʏɳʄʄɸʐʍɻ ɲɿɽʉʐʍʙʆ ɽɸɲʅɳʏʘʆ ʃɲɿ ʍʐʆɲʔɸʀʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ

91.01

ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ɴɿɴʄɿʉɽɻʃʙʆ ʃɲɿ ɲʌʖɸɿʉʔʐʄɲʃɸʀʘʆ

91.02

ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʅʉʐʍɸʀʘʆ

91.03

ȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ɿʍʏʉʌɿʃʙʆ ʖʙʌʘʆ ʃɲɿ ʃʏɿʌʀʘʆ ʃɲɿ ʋɲʌʊʅʉɿʘʆ ʋʊʄʘʆ ɹʄʇɻʎ ɸʋɿʍʃɸʋʏʙʆ

91.04

ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ɴʉʏɲʆɿʃʙʆ ʃɲɿ ɺʘʉʄʉɶɿʃʙʆ ʃɼʋʘʆ ʃɲɿ ʔʐʍɿʃʙʆ ɴɿʉʏʊʋʘʆ

92.00

Ɉʐʖɸʌɳ ʋɲɿʖʆʀɷɿɲ ʃɲɿ ʍʏʉɿʖɼʅɲʏɲ ɸʃʏʊʎ ɲʋʊ ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ʏʐʖɸʌʙʆ ʋɲɿʖʆɿɷɿʙʆ ʍɸ ɲʋ
ɸʐɽɸʀɲʎ (on-line) ʍʑʆɷɸʍɻ (92.00.14), ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ʍʏʉɿʖɻʅɳʏʘʆ ʍɸ ɲʋ ɸʐɽɸʀɲʎ (online) ʍʑʆɷɸʍɻ (92.00.21)

93.11

ȵʃʅɸʏɳʄʄɸʐʍɻ ɲɽʄɻʏɿʃʙʆ ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆ ʘʎ ʋʌʉʎ ʏʉʐʎ ɸʍʘʏɸʌɿʃʉʑʎ ʏʉʐʎ ʖʙʌʉʐʎ
ʃɲɿ ʘʎ ʋʌʉʎ ʏʉʐʎ ʖʙʌʉʐʎ ʉʅɲɷɿʃɼʎ ɳɽʄɻʍɻʎ

93.12

ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ɲɽʄɻʏɿʃʙʆ ʉʅʀʄʘʆ

93.13

ȵɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ ɶʐʅʆɲʍʏɿʃɼʎ

93.19

ȱʄʄɸʎ ɲɽʄɻʏɿʃɹʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ , ʅɸ ɸʇɲʀʌɸʍɻ ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ ʋʉʐ ʍʖɸʏʀɺʉʆʏɲɿ ʅɸ ʏɻʆ
ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻ ʃɲʏʉɿʃʀɷɿʘʆ ɺʙʘʆ ʍʐʆʏʌʉʔɿɳʎ, ɶɿɲ ʃʐʆɼɶɿ ʃɲɿ ʍʖɸʏɿʃɹʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ
(93.19.13.03)

93.21

ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʋɳʌʃʘʆ ɲʆɲʗʐʖɼʎ ʃɲɿ ɳʄʄʘʆ ɽɸʅɲʏɿʃʙʆ ʋɳʌʃʘʆ

93.29

ȱʄʄɸʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ɷɿɲʍʃɹɷɲʍɻʎ ʃɲɿ ʗʐʖɲɶʘɶʀɲʎ

94.99.16

ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ʋʉʐ ʋɲʌɹʖʉʆʏɲɿ ɲʋʊ ʋʉʄɿʏɿʍʏɿʃɹʎ ʃɲɿ ʗʐʖɲɶʘɶɿʃɹʎ ɸʆʙʍɸɿʎ

96.02

ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʃʉʅʅʘʏɻʌʀʘʆ, ʃʉʐʌɸʀʘʆ ʃɲɿ ʃɹʆʏʌʘʆ ɲɿʍɽɻʏɿʃɼʎ

96.04

ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʍʖɸʏɿʃɹʎ ʅɸ ʏɻ ʔʐʍɿʃɼ ɸʐɸʇʀɲ

96.09.19.06

ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ɶʌɲʔɸʀʘʆ ɶʆʘʌɿʅʀɲʎ ɼ ʍʐʆʉɿʃɸʍʀʘʆ

96.09.19.08

ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ɶʐɲʄʀʍʅɲʏʉʎ ʐʋʉɷɻʅɳʏʘʆ

96.09.19.09

ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ɷɸʌʅɲʏʉʍʏɿʇʀɲʎ (ʏɲʏʉʐɳɺ)

96.09.19.12

ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ɿɸʌʊɷʉʐʄʉʐ

96.09.19.16

ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ʍʏʉʄɿʍʅʉʑ ɸʃʃʄɻʍɿʙʆ, ɲɿɽʉʐʍʙʆ ʃʄʋ (ɶɿɲ ɶɳʅʉʐʎ, ɴɲʋʏʀʍɸɿʎ, ʃɻɷɸʀɸʎ
ʃɲɿ Ȱʄʄɸʎ ɸʃɷɻʄʙʍɸɿʎ)
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ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ʏʌʐʋɼʅɲʏʉʎ ɷɹʌʅɲʏʉʎ ʏʉʐ ʍʙʅɲʏʉʎ (piercing)

96.09.19.17

Ⱦɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ ʃɲɿ ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎ ʃɳɽɸ ɸʀɷʉʐʎ ʋʉʐ ʄɸɿʏʉʐʌɶʉʑʆ ɸʆʏʊʎ ʇɸʆʉɷʉʖɸɿɲʃʙʆ
ʅʉʆɳɷʘʆ, ʇɸʆʉɷʉʖɸɿɲʃʙʆ ʍʐɶʃʌʉʏɻʅɳʏʘʆ ʃɲɿ ʏʘʆ ɲɸʌʉʄɿʅɹʆʘʆ ʏɻʎ ɸʋɿʃʌɳʏɸɿɲʎ,
ʊʋʘʎ ʃɲɿ ʏɲ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ ɲʔʉʌʉʄʉɶɼʏʘʆ ɸɿɷʙʆ ɲʆɳ ʏɻʆ ɸʋɿʃʌɳʏɸɿɲ.
Ⱦɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ ʄɿɲʆɿʃʉʑ ɸʅʋʉʌʀʉʐ ʋʉʐ ʄɸɿʏʉʐʌɶʉʑʆ ʅɸ ʍʐʅʔʘʆʀɸʎ ʍʐʆɸʌɶɲʍʀɲʎ
ʊʄʘʆ ʏʘʆ ʃɲʏɲʍʏɻʅɳʏʘʆ ʄɿɲʆɿʃʉʑ ɸʅʋʉʌʀʉʐ ʏʑʋʉʐ «ʃɲʏɳʍʏɻʅɲ ɸʆʏʊʎ
ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏʉʎ» (shops-in ashop), ʋʉʐ ɴʌʀʍʃʉʆʏɲɿ ʍɸ ɸʃʋʏʘʏɿʃɳ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ
(outlet), ɸʅʋʉʌɿʃɳ ʃɹʆʏʌɲ ɼ ɸʃʋʏʘʏɿʃɳ ʖʘʌɿɳ, ɸʇɲɿʌʉʐʅɹʆʘʆ ʏʘʆ ʍʉʑʋɸʌ ʅɳʌʃɸʏ
ʃɲɿ ʏʘʆ ʔɲʌʅɲʃɸʀʘʆ ʐʋʊ ʏɻʆ ʋʌʉʒʋʊɽɸʍɻ ʊʏɿ ɷɿɲɽɹʏʉʐʆ ɲʆɸʇɳʌʏɻʏɻ ɸʀʍʉɷʉ ɶɿɲ
ʏʉʐʎ ʃɲʏɲʆɲʄʘʏɹʎ

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2021
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