
ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟΝ ΚΑΔ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΔ 

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΦΟΣΟΝ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΕΙΝΑΙ 

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΚΑΔ 

Δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 3 νέες αποφάσεις του  του Υπ.Οικονομικών.  

Με την απόφαση  Α.1061/2020 Παρατείνονται οι προθεσμίες καταβολής των 

βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. οφειλών, που λήγουν ή έληξαν από 11/03/2020 έως και 

την 30/04/2020 των φυσικών προσώπων που εκμισθώνουν ακίνητα στις 

επιχειρήσεις οι οποίες πλήττονται.  

Με την απόφαση  Α.1062/2020 τροποποιείται η Α.1053/2020, ενώ με την 

απόφαση Α.1063/2020 τροποποιείται η Α.1054/2020. 

 

Το κοινό χαρακτηριστικό των νέων αποφάσεων του υπ. Οικονομικών, είναι 

ότι οι παρατάσεις που προβλέπουν αφορούν πλέον όχι μόνο τις επιχειρήσεις 

που έχουν κύριο ΚΑΔ στη λίστα με τις πληττόμενες επιχειρήσεις, αλλά  και 

αυτές των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20/3/2020 ΚΑΔ 

δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους αναγραφόμενους στην 

επικαιροποιημένη λίστα, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου 

εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα 
που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20/3/2020.  

Εκτός από αυτή τη σημαντική αλλαγή τροποποιήθηκε και η λίστα των ΚΑΔ, στην 

οποία ορισμένοι τριτοβάθμιοι και τεταρτοβάθμιοι ΚΑΔ αντικαταστάθηκαν από του 
αντίστοιχους δευτεροβάθμιους.  

Τέλος, διορθώθηκε και ο ΚΑΔ των λογιστών.   

 

Οι μεταβολές στους ΚΑΔ είναι αναλυτικά οι ακόλουθες :  

 

Οι 

ΚΑΔ 
  

69202 Λογιστικές υπηρεσίες 

69203 Υπηρεσίες παροχής φορολογικών συμβουλών 

69204 Υπηρεσίες αφερεγγυότητας και εκκαθάρισης 

    

Αντικαταστάθηκαν με  

69.20 
Δραστηριότητες Λογιστικής, τήρησης βιβλίων και λογιστικού ελέγχου παροχή 

φορολογικών συμβουλών, εκτός Υπηρεσίες οικονομικού ελέγχου (69.20.1) 

 

 

 

 

 

https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/32654
https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/32655
https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/32606
https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/32656
https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/32607


Οι ΚΑΔ   

10711101 Παραγωγή τυροπιτών, σάντουιτς και παρόμοιων ειδών 

107112 Παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής και γλυκισμάτων 

    

Αντικαταστάθηκαν με  

10.71 Αρτοποιία παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής 

 

 

Οι ΚΑΔ   

16292 
Κατασκευή ειδών από φελλό, άχυρο ή Άλλα υλικά σπαρτοπλεκτικής ειδών 

καλαθοπλεκτικής 

162911 

Κατασκευή εργαλείων, στελεχών εργαλείων, λαβών εργαλείων, στελεχών και λαβών για 

σκούπες ή βούρτσες, στοιχείων για την κατασκευή πιπών, καλαποδιών για μπότες ή 

παπούτσια, από ξύλο 

162912 Κατασκευή επιτραπέζιων και μαγειρικών σκευών, από ξύλο 

162913 

Κατασκευή ξύλινων ψηφιδοθετημάτων και ενθετικής ξύλινης διακόσμησης επίπλων, 

θηκών για κοσμήματα ή μαχαιροπίρουνα, αγαλματίων και άλλων διακοσμητικών ειδών, 

από ξύλο 

16291401 Κατασκευή ξύλινων κορνιζών 

16291402 Κατασκευή ξύλινων κουρτινόβεργων 

16291403 Κατασκευή ξύλινων μικροαντικειμένων 

16291404 Κατασκευή ξύλινων σκαλών 

16291405 Κατασκευή οδοντογλυφίδων 

    

Αντικαταστάθηκαν με  

16.29 
Κατασκευή άλλων προϊόντων από ξύλο κατασκευή ειδών από φελλό και ειδών 

καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής 

 

 

Ο ΚΑΔ   

23192201 Κατασκευή γυαλιών για φακούς οράσεως και οπτικούς κρυστάλλους 

    

Αντικαταστάθηκε με  



23.19.22 

Κατασκευή γυαλιών ρολογιών τοίχου και χεριού ή ματογυαλιών, μη κατεργασμένων 

οπτικά σφαιρών (μπαλών) κοίλων και των τμημάτων τους, από γυαλί, για την κατασκευή 

παρόμοιων γυαλιών 

 

 

Οι ΚΑΔ αυτοί προστέθηκαν 

46.31.11.02 Χονδρικό εμπόριο ακατέργαστων ξηρών καρπών 

46.31.12.08 Χονδρικό εμπόριο κατεργασμένων ξηρών καρπών 

46.33.13.05 

Χονδρικό εμπόριο ζωικών ή φυτικών λιπών και ελαίων και των κλασμάτων τους, 

υδρογονωμένων, εστεροποιημένων, αλλά χωρίς να έχουν υποστεί περαιτέρω 

παρασκευή 

46.77.10.30 Χονδρικό εμπόριο φυτικών απορριμμάτων και φυτικών υπολειμμάτων 

 

 

 

Οι ΚΑΔ   

47191003 Εκμετάλλευση πολυκαταστημάτων (υπεραγορών) 

47191004 Λιανικό εμπόριο βιολογικών ειδών, εκτός τροφίμων 

47191005 Λιανικό εμπόριο διαφημιστικών ειδών (μπρελόκ, μπλουζών, αναπτήρων, στυλό κλπ) 

47191006 Λιανικό εμπόριο διαφόρων προϊόντων από καταστήματα outlet 

47191007 Λιανικό εμπόριο διαφόρων προϊόντων από καταστήματα stock 

47191008 Λιανικό εμπόριο ειδών δώρων γενικά 

47191009 Λιανικό εμπόριο ειδών ερωτικού περιεχομένου (sex shop) 

    

Αντικαταστάθηκαν με  

47.19 

Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από Εκμετάλλευση 

καταστήματος ψιλικών ειδών γενικά (47.19.10.01), Εκμετάλλευση περίπτερου 

(47.19.10.02) 

 

 

Οι ΚΑΔ   

47767701 Λιανικό εμπόριο ανθέων 

47767703 Λιανικό εμπόριο αποξηραμένων φυτών 

47767710 
Λιανικό εμπόριο κομμένων ανθέων και μπουμπουκιών τους, συνθέσεων ανθέων, καθώς 



και ανθοδεσμών, στεφανιών και παρόμοιων ειδών 

47767711 
Λιανικό εμπόριο μερών φυτών, χορταριών, βρύων και λειχήνων, κατάλληλων για 

διακοσμητική χρήση 

47767712 Λιανικό εμπόριο -μετά από εισαγωγή- ανθέων 

    

Αντικαταστάθηκαν με  

47.76 

Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών, σπόρων, λιπασμάτων, ζώων συντροφιάς και 

σχετικών ζωοτροφών σε εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από Λιανικό εμπόριο 

αποξηραμένων οσπριωδών λαχανικών, αποφλοιωμένων, για σπορά (47.76.77.02), 

Λιανικό εμπόριο γεωργικών σπόρων σε μικροσυσκευασίες (47.76.77.04), Λιανικό 

εμπόριο δενδρυλλίων και φυτών (εκτός καλλωπιστικών 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 χρησιμοποιούνται στη γεωργία και για τη μεταφορά ή τη 

συσκευασία αγαθών (47.76.77.09), Λιανικό εμπόριο σπόρων ανθέων και καρπών 

(47.76.77.13), Λιανικό εμπόριο σπόρων ζαχαρότευτλων και σπόρων κτηνοτροφικών 

φυτών (47.76.77.14), Λιανικό εμπόριο σπόρων ηλίανθου, σουσαμιού, κάρδαμου, 

κράμβης, ελαιοκράμβης και σιναπιού, για σπορά (47.76.77.15), Λιανικό εμπόριο 

σπόρων λαχανικών (47.76.77.16), Λιανικό εμπόριο σπόρων πατάτας (47.76.77.17), 

Λιανικό εμπόριο φρέσκων φυτών που χρησιμοποιούνται κυρίως στην αρωματοποιία, τη 

φαρμακευτική ή την παραγωγή εντομοκτόνων, μυκητοκτόνων ή για παρόμοιους 

σκοπούς (47.76.77.18), Λιανικό εμπόριο φυσικών χριστουγεννιάτικων δέντρων 

(47.76.77.19), Λιανικό εμπόριο φυτικών υλών π.δ.κ.α. για σπαρτοπλεκτική, 

παραγέμισμα, βάτες, βαφή ή δέψη, φυτικών προϊόντων 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). 

 

 

Οι ΚΑΔ   

56291 Υπηρεσίες εστιατορίου επί συμβάσει 

56292002 Υπηρεσίες που παρέχονται από καντίνες αθλητικών εγκαταστάσεων 

56292004 Υπηρεσίες που παρέχονται από σχολικές καντίνες (κυλικεία) 

56292005 Υπηρεσίες που παρέχονται από φοιτητικά εστιατόρια 

    

Αντικαταστάθηκαν με  

56.29 
Αλλες υπηρεσίες εστίασης, εκτός από Υπηρεσίες γευμάτων που παρέχονται από 

στρατιωτικές τραπεζαρίες (56.29.20.01) 

 

 



Οι ΚΑΔ   

781012 
Υπηρεσίες μόνιμης τοποθέτησης προσωπικού, εκτός των υπηρεσιών αναζήτησης 

στελεχών 

78101101 Υπηρεσίες εύρεσης καλλιτεχνών για θεάματα 

    

Αντικαταστάθηκαν με  

78.10 
Δραστηριότητες γραφείων εύρεσης εργασίας, εκτός από Υπηρεσίες εύρεσης ιατρικού 

προσωπικού (78.10.11.02) 

 

 

ΟΙ ΚΑΔ   

782011 
Υπηρεσίες γραφείων εύρεσης προσωρινής απασχόλησης για την παροχή προσωπικού 

ηλεκτρονικών υπολογιστών και τηλεπικοινωνιών 

782012 
Υπηρεσίες γραφείων εύρεσης προσωρινής απασχόλησης για την παροχή λοιπού 

προσωπικού υποστήριξης γραφείου 

782013 
Υπηρεσίες γραφείων εύρεσης προσωρινής απασχόλησης για την παροχή προσωπικού 

στον τομέα του εμπορίου 

782014 
Υπηρεσίες γραφείων εύρεσης προσωρινής απασχόλησης για την παροχή προσωπικού 

στον τομέα των μεταφορών, της αποθήκευσης, του εφοδιασμού ή της βιομηχανίας 

782015 
Υπηρεσίες γραφείων εύρεσης προσωρινής απασχόλησης για την παροχή προσωπικού σε 

ξενοδοχεία και εστιατόρια 

782019 
Υπηρεσίες γραφείων εύρεσης προσωρινής απασχόλησης για την παροχή λοιπού 

προσωπικού 

    

Αντικαταστάθηκαν με  

78.20 
Υπηρεσίες γραφείων εύρεσης προσωρινής απασχόλησης, εκτός από Υπηρεσίες γραφείων 

εύρεσης προσωρινής απασχόλησης για την παροχή ιατρικού προσωπικού (78.20.16) 

 

 

ΟΙ ΚΑΔ   

783011 
Aλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού για εργασίες ηλεκτρονικών 

υπολογιστών και τηλεπικοινωνιών 

783012 Aλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού για εργασίες υποστήριξης γραφείου 

783013 Aλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού για εργασίες στον τομέα του εμπορίου 

783014 
Aλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού για εργασίες μεταφορών, 



αποθήκευσης, εφοδιασμού ή βιομηχανίας 

783015 Aλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού για ξενοδοχεία και εστιατόρια 

783019 Aλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού π.δ.κ.α. 

    

Αντικαταστάθηκαν με  

78.30 
Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού, εκτός από Αλλες υπηρεσίες διάθεσης 

ανθρώπινου δυναμικού για ιατρικές εργασίες (78.30.16) 

 

 

 

Οι ΚΑΔ   

869012 Υπηρεσίες νοσοκόμου 

869013 Υπηρεσίες φυσιοθεραπείας  

869014 Υπηρεσίες ασθενοφόρων 

869015 Υπηρεσίες ιατρικού εργαστηρίου 

869016 Υπηρεσίες τραπεζών αίματος, σπέρματος και οργάνων μεταμόσχευσης 

869017 Υπηρεσίες διαγνωστικών εικόνων χωρίς ερμηνεία 

869018 Υπηρεσίες ψυχικής υγείας 

869019 Άλλες υπηρεσίες που αφορούν την ανθρώπινη υγεία π.δ.κ.α. 

    

Αντικαταστάθηκαν με  

86.90 
Αλλες δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας εκτός από Υπηρεσίες σχετικές με την 

εγκυμοσύνη (86.90.11) 

 

 

Οι ΚΑΔ   

96091902 Υπηρεσίες αχθοφόρων 

96091904 Υπηρεσίες γευσιγνωσίας 

96091905 Υπηρεσίες γκαρνταρόμπας 

96091906 Υπηρεσίες γραφείων γνωριμίας ή συνοικεσίων 

96091907 Υπηρεσίες γραφολόγου 



96091908 Υπηρεσίες γυαλίσματος υποδημάτων 

96091909 Υπηρεσίες δερματοστιξίας (τατουάζ) 

96091910 Υπηρεσίες διακοσμητή κατοικιών 

96091911 
Υπηρεσίες διεκπεραίωσης θεμάτων Υπουργείου Μεταφορών (μεταβιβάσεων αυτοκινήτων 

κ.λπ.) 

96091912 Υπηρεσίες ιερόδουλου 

96091914 Υπηρεσίες πορτιέρη και παρκαδόρου 

96091916 
Υπηρεσίες στολισμού εκκλησιών, αιθουσών κλπ (για γάμους, βαπτίσεις, κηδείες και Aλλες 

εκδηλώσεις) 

96091917 Υπηρεσίες τρυπήματος δέρματος του σώματος 

    

Αντικαταστάθηκαν με  

96.09.19 

Διάφορες Αλλες υπηρεσίες π.δ.κ.α. εκτός από Αστρολογικές και πνευματιστικές υπηρεσίες 

(96.09.19.01), Υπηρεσίες γενεαλογικές (96.09.19.03), Υπηρεσίες οικιακού υπηρέτη 

(96.09.19.13), Υπηρεσίες προσωπικού οδηγού αυτοκινήτων (96.09.19.15) 

 

Α.1061/2020 Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 

11.03.2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55 Α'), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 

πέμπτου της από 20.03.2020 (ΦΕΚ 68 Α') πράξης νομοθετικού περιεχομένου με 

την οποία λαμβάνονται 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.1062/2020 Τροποποίηση της Α.1053/2020 (ΦΕΚ 949 Α') και του συνημμένου 

Πίνακα Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας επιχειρήσεων.  

Α.1063/2020 Τροποποίηση της Α.1054/2020 (ΦΕΚ 950Α') και του συνημμένου 
Πίνακα Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας επιχειρήσεων.  

 

Και τις κωδικοποιημένες :  

Α.1053/2020 Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 

11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 Α'), με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα 

αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 
και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του  

Α.1054/2020 Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 1 της από 

11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 Α΄), με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα 

αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 
και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.  
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