
 

 

 

   ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 Αριθμ. οικ. 35955/923 
Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ.34236/860/ 

1.9.2020 «Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργα-

ζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες που ανήκουν 

σε κλάδους που πλήττονται βάσει ΚΑΔ για τους 

μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2020» κοινής 

υπουργικής απόφασης (Β’ 3770). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 124 του ν. 4714/2020 «Φορολογικές 

παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής δια-
δικασίας της ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση στην 
ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ) 
2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ)2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 
και (ΕΕ) 2019/475, συνεισφορά Δημοσίου για την απο-
πληρωμή δανείων πληγέντων δανειοληπτών λόγω των 
δυσμενών συνεπειών της νόσου COVID-19 και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 148), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
πρώτο της από 10/8/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχο-
μένου «Επείγουσες ρυθμίσεις αντιμετώπισης εκτάκτων 
αναγκών του Εθνικού Συστήματος Υγείας, προστασίας 
από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, στήριξης 
της αγοράς εργασίας και διευκόλυνσης της εκπαιδευτι-
κής διαδικασίας.» (Α’ 157),

2. το άρθρο 37 του ν. 4690/2020 «Κύρωση: α) της από 
13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα 
για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της 
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπεί-
γουσες διατάξεις» (Α’ 84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. 
«Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμε-
νων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 
και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονι-
κότητα» (Α’ 90) και άλλες διατάξεις» (Α’ 104),

3. 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),

4. 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), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 
(Α’ 83),

5. 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),

6. τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λει-
τουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνη-
τικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133),

7. τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης 
και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δη-
μόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143), όπως ισχύει,

8. το άρθρο 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα κυβερνητικά όργανα, το οποίο 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),

9. 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,

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

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

12. 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),

13. το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121),
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14. το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών 
Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),

15. το π.δ. 62/2020 «Διορισμός αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155),
16. την υπό στοιχεία Υ44/6.8.2020 απόφαση Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 

Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 3299),
17. την υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/13.9.2019 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

«Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ» (Β’ 3520), όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει,

18. την υπό στοιχεία οικ. 12997/231/23.3.2020 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 
«Μηχανισμός εφαρμογής των μέτρων στήριξης των εργαζομένων με εξαρτημένη εργασία για την αντιμετώπιση 
των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 993), όπως ισχύει,

19. την υπό στοιχεία οικ. 23102/477/12.6.2020 «Μέτρα οικονομικής ενίσχυσης εποχικά εργαζομένων-  Αναστολή 
συμβάσεων εργασίας εργαζομένων των επιχειρήσεων-εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα που πλήττονται σημαντικά» 
(Β’ 2268), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία οικ.27039/617/3.7.2020 (Β’ 2783), όμοιά της,

20. την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.47419/25.7.2020 κοινή υπουργική απόφαση με θέμα: «Παράταση ισχύος της 
υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.44074/11.7.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας 
του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής 
απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, στο σύνολο 
της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 13.7.2020 έως και 26.7.2020, προς περιορισμό της διασποράς του 
κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 2797) έως και την 31.8.2020» (Β’ 3098),

21. την υπό στοιχεία οικ. 34236/860/1.9.2020 «Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις - 
εργοδότες που ανήκουν σε κλάδους που πλήττονται βάσει ΚΑΔ για τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2020» 
κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 3770),

22. την υπό στοιχεία οικ.35935/1944/10.9.2020 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,

23. την επιτακτική ανάγκη στήριξης εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που πλήττονται 
σημαντικά από τις δυσμενείς συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και ανήκουν στους κλάδους του 
τουρισμού, των αεροπορικών, ακτοπλοϊκών μεταφορών και χερσαίων μεταφορών επιβατών, του επισιτισμού, του 
πολιτισμού και του αθλητισμού καθώς και κάθε άλλου κλάδου που πλήττεται σημαντικά,

24. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη από αυτή προβλέπεται στην 
υπό στοιχεία οικ.34236/860/1.9.2020 «Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες που 
ανήκουν σε κλάδους που πλήττονται βάσει ΚΑΔ για τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2020» κοινή υπουργική 
απόφασης (Β’ 3770), αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ.34236/860/1.9.2020 «Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε 
επιχειρήσεις - εργοδότες που ανήκουν σε κλάδους που πλήττονται βάσει ΚΑΔ για τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμ-
βριο 2020» κοινή υπουργική απόφασης (Β’ 3770) ως εξής:

Το συνημμένο παράρτημα με τους ΚΑΔ που πλήττονται τον ΜΗΝΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟ αντικαθίσταται από το ακόλουθο 
παράρτημα με τους ΚΑΔ που πλήττονται τους ΜΗΝΕΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ:

ΚΑΔ ΠΟΥ ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΚΑΙ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 
• Δικαίωμα να θέσουν σε προσωρινή αναστολή εργασίας το 100% των εργαζομένων τους

01.49.19.02 Εκτροφή γουνοφόρων ζώων (αλεπούς, μινκ, μυοκάστορα, τσιντσιλά και άλλων)
01.49.3 Παραγωγή ακατέργαστων γουνοδερμάτων και διάφορων ακατέργαστων προβιών και δερμάτων

14.20 Κατασκευή γούνινων ειδών
15.11 Κατεργασία και δέψη δέρματος κατεργασία και βαφή γουναρικών
33.16 Επισκευή και συντήρηση αεροσκαφών και διαστημόπλοιων

46.42.11.27 Χονδρικό εμπόριο δεψασμένων η κατεργασμένων γουνοδερμάτων
46.42.11.29 Χονδρικό εμπόριο ειδών ένδυσης, εξαρτημάτων ρουχισμού και άλλων ειδών από γουνόδερμα 

(εκτός από καλύμματα κεφαλιού)
46.42.11.40 Χονδρικό εμπόριο ημιετοίμων γουναρικών 
46.42.11.58 Χονδρικό εμπόριο αποκομμάτων γουναρικών 
46.90.10.06 Χονδρικό εμπόριο διάφορων τουριστικών και λοιπών παρόμοιων ειδών λαϊκής τέχνης
47.71.71.27 Λιανικό εμπόριο ειδών ένδυσης, εξαρτημάτων ρουχισμού και άλλων ειδών από γουνόδερμα 

(εκτός καλυμάτων κεφαλής)
47.71.71.34 Λιανικό εμπόριο ειδών ένδυσης, εξαρτημάτων ρουχισμού από γουνόδερμα 
47.78.89.04 Λιανικό εμπόριο διάφορων τουριστικών και λοιπών παρόμοιων ειδών λαϊκής τέχνης

47.99 Άλλο λιανικό εμπόριο εκτός καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή αγορών 
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49.31 Αστικές και προαστιακές χερσαίες μεταφορές επιβατών 
49.39 Άλλες χερσαίες μεταφορές επιβατών π.δ.κ.α. 
50.10 Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές επιβατών 
50.30 Εσωτερικές πλωτές μεταφορές επιβατών 
51.10 Αεροπορικές μεταφορές επιβατών 
51.21 Αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων

52.21.29.02 Υπηρεσίες οδηγού λεωφορείου (μη εκμεταλλευτή)
52.21.29.03 Υπηρεσίες πώλησης εισιτηρίων αστικών χερσαίων συγκοινωνιακών μέσων από τρίτους, λιανικά
52.21.29.04 Υπηρεσίες πώλησης εισιτηρίων αστικών χερσαίων συγκοινωνιακών μέσων από τρίτους, χονδρικά
52.21.29.05 Υπηρεσίες πώλησης εισιτηρίων υπεραστικών χερσαίων συγκοινωνιακών μέσων από τρίτους

52.22 Δραστηριότητες συναφείς με τις πλωτές μεταφορές 
52.23 Δραστηριότητες συναφείς με τις αεροπορικές μεταφορές
55.10 Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα 
55.20 Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής 
55.30 Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα 

55.90.13 Υπηρεσίες κλιναμαξών (βαγκόν-λι) και υπηρεσίες ύπνου σε άλλα μεταφορικά μέσα
55.90.19 Άλλες υπηρεσίες καταλύματος π.δ.κ.α.

56.10 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών 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 

56.21 Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις 
56.29 Άλλες υπηρεσίες εστίασης, με εξαίρεση τις Υπηρεσίες γευμάτων που παρέχονται από στρατιωτικές 

τραπεζαρίες (56.29.20.01), Υπηρεσίες που παρέχονται από καντίνες εργοστάσιων ή γραφείων 
(56.29.20.03), Υπηρεσίες που παρέχονται από σχολικές καντίνες (κυλικεία) (56.29.20.04), Υπηρεσίες 
που παρέχονται από φοιτητικά εστιατόρια (56.29.20.05)

56.30 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 

59.11 Δραστηριότητες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων 
59.12 Δραστηριότητες συνοδευτικές της παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών 

προγραμμάτων 
59.13 Δραστηριότητες διανομής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων 
59.14 Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών 
74.20 Φωτογραφικές δραστηριότητες
74.30 Δραστηριότητες μετάφρασης και διερμηνείας
77.11 Ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων 
77.21 Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών 
77.29 Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης 
77.34 Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού πλωτών μεταφορών 
77.35 Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού αεροπορικών μεταφορών 

77.39.13 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης μοτοσικλετών και τροχόσπιτων
77.39.19.03 Υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού εκθέσεων 

79.11 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων 
79.12 Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών 
79.90 Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες 
82.30 Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων 
85.51 Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση 
85.52 Πολιτιστική εκπαίδευση
88.10 Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα 

με αναπηρία, με εξαίρεση τις Υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για 
ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία (ΚΑΔ 88.10.10), καθώς και τις Υπηρεσίες επίσκεψης και 
παροχής υποστήριξης σε ηλικιωμένους (ΚΑΔ 88.10.11).



 

 

 
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ39646 Τεύχος B’ 3873/11.09.2020

90.01 Τέχνες του θεάματος 
90.02 Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος
90.03 Καλλιτεχνική δημιουργία 
90.04 Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες 
91.02 Δραστηριότητες μουσείων 
91.03 Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων πόλων έλξης επισκεπτών 

92.00.11 Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών τραπεζιού
93.11 Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων 
93.12 Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων 
93.13 Εγκαταστάσεις γυμναστικής 
93.19 Άλλες αθλητικές δραστηριότητες 
93.21 Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων
93.29 Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας

94.99.16.01 Υπηρεσίες πολιτιστικών συλλόγων και σωματείων
96.04 Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία, εκτός από υπηρεσίες διαιτολογίας (96.04.10.01) και 

Υπηρεσίες διαιτολογικών μονάδων (πολυδύναμων μονάδων
συνδυασμού άσκησης, αισθητικής και δίαιτας) (96.04.10.02)

96.09.19.16 Υπηρεσίες στολισμού εκκλησιών, αιθουσών κ.λπ. (για γάμους, βαπτίσεις, κηδείες και άλλες 
εκδηλώσεις) 
Καταστήματα και επιχειρήσεις κάθε είδους που λειτουργούν εντός ξενοδοχειακών μονάδων, 
ξενοδοχειακών συγκροτημάτων και των αερολιμένων της επικράτειας, όπως και τα καταστήματα 
αφορολογήτων ειδών ανά την επικράτεια.

70.22 Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης για 
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παροχή επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων 
συμβουλών διαχείρισης αποκλειστικά προς και για ξενοδοχειακά καταλύματα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02038731109200004*

 Αθήνα, 10 Σεπτεμβρίου 2020

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας και
Οικονομικών Κοινωνικών Υποθέσεων
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ   




