
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Έναρξη λειτουργίας της Γενικής Διεύθυνσης Οικο-
νομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) της Γενικής Γραμμα-
τείας Πολιτικής Προστασίας.

2 Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπό στοιχεία 
1100330/1954/ΔΜ/ΠΟΛ1133/06-10-2008 (Β’ 2149) 
απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονο-
μικών «Καθορισμός νέας Εθνικής Ονοματολογίας 
Οικονομικών Δραστηριοτήτων (Κ.Α.Δ. 2008)», 
όπως ισχύει.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  

 Αριθμ. 10666 (1)
Έναρξη λειτουργίας της Γενικής Διεύθυνσης Οι-

κονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) της Γενικής Γραμ-

ματείας Πολιτικής Προστασίας. 

 O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. α. Του εδ. α’ της παρ. 5 του άρθρου 45 του ν. 4662/2020 

«Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμε-
τώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμμα-
τείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος 
εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση 
του Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις» (Α’ 27).

β. Του 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).

γ. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥΕΣ/1/4/945/15-03-2020 κοι-
νή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Προστασίας του Πολίτη «Διορισμός Γενικού Γραμματέα 
Πολιτικής Προστασίας στο Υπουργείο Προστασίας του 
Πολίτη» (Υ.Ο.Δ.Δ. 183).

2. Την υπό στοιχεία 8000/1/2020/124-α’/31-10-2020 
εισήγηση της Διεύθυνσης Δημοσιονομικής Διαχείρι-
σης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Επιτε-
λικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Προστασίας του 

Πολίτη σχετικά με τις δημοσιονομικές επιπτώσεις της 
παρούσας.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλούνται δαπάνες σε βάρος του κρατι-
κού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την έναρξη λειτουργίας της Γενικής Διεύθυνσης Οικο-
νομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) της Γενικής Γραμματείας 
Πολιτικής Προστασίας, η οποία διαρθρώνεται και ασκεί 
τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στα άρθρα 45 έως 
52 του ν. 4662/2020, από 01/01/2021.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2020

O Γενικός Γραμματέας

ΒΑΣΙΛEIOΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ   

Ι

 Αριθμ. A.1260 (2)
Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπό στοι-

χεία 1100330/1954/ΔΜ/ΠΟΛ1133/06-10-2008 

(Β’  2149) απόφασης του Υπουργού Οικονομί-

ας και Οικονομικών «Καθορισμός νέας Εθνικής 

Ονοματολογίας Οικονομικών Δραστηριοτήτων 

(Κ.Α.Δ. 2008)», όπως ισχύει. 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 10 και 11 του ν. 4174/2013 «Φορολογι-

κές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» (Α’ 170), όπως ισχύει.
β) του α’ εδαφίου των παρ. 1 και 2 του άρθρου 36 του 

ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθεμένης 
Αξίας» (Α’ 248), όπως ισχύει,

γ) του κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δη-
μοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α’ 94) και ειδικότερα 
του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 
41 αυτού,

δ) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 
(Β’ 4738) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως τροποποιήθηκε, συ-
μπληρώθηκε και ισχύει,

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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ε) των κεφαλαίων Β’ «Άδεια παραγωγού πωλητή υπαί-
θριου εμπορίου» και Γ’ «Άδεια επαγγελματία πωλητή 
υπαίθριου εμπορίου» του ν. 4497/2017 (Α’ 171),

στ) του άρθρου 7 «Γραφεία διαμεσολάβησης για την 
επιστροφή ή την άμεση απαλλαγή από το ΦΠΑ» της υπό 
στοιχεία ΠΟΛ 1338/30-12-1996 (Β’ 18/1997) απόφασης του 
Υπουργού Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

ζ) του μέρους δεύτερου «Ενσωμάτωση στην Ελληνι-
κή νομοθεσία της οδηγίας 2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του συμβουλίου της 20ης Ιανουαρίου 
2016 σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων» 
και ειδικότερα της υποπερ. 7 της περ. 1 του άρθρου 4, 
της υποπερ. γ της περ. 3 του άρθρου 19 και του άρθρου 
22 του ν. 4583/2018 (Α’ 212),

η) του κεφαλαίου Β’ «Τουρισμός υπαίθρου - Αθλητικός 
τουρισμός» του ν. 4582/2018 (Α’ 208).

2. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-01-2013 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουρ-
γού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον 
Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων 
Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β’ 130 και Β’372), 
όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, σε συν-
δυασμό με τις διατάξεις της υποπαρ. α’ της παρ. 3 του 
άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

3. Τις διατάξεις της υποπαρ. Ε2 της παρ. Ε του άρθρου 
1 του ν. 4093/2012 (Α’ 222), όπως ισχύει, περί σύστασης 
θέσης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, σε συνδυ-
ασμό με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 13 και της 
παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

4. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1006/31-12-2013 
απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων 
«Διαδικασία και Δικαιολογητικά Απόδοσης Αριθμού 
Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)/Μεταβολής Στοιχείων 
και Έναρξης/Μεταβολής και Διακοπής Επιχειρηματικής 
Δραστηριότητας» (Β’ 19/2014), όπως ισχύει.

5. Την υπ’ αρ. 1 της 20-01-2016 Πράξη του Υπουργικού 
Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα 
της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουρ-
γείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις 
διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 
41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν, την υπ’ αρ. 39/3/
30-11-2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης 
της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της 
Α.Α.Δ.Ε.» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020 
της 17-01-2020 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών 
«Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

6. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία 1100330/1954/ΔΜ/
ΠΟΛ1133/06-10-2008 (Β’ 2149) απόφασης του Υπουρ-
γού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός νέας 
Εθνικής Ονοματολογίας Οικονομικών Δραστηριοτήτων 
(Κ.Α.Δ. 2008)», όπως ισχύει.

7. Την ανάγκη επικαιροποίησης της Εθνικής Ονοματο-
λογίας Οικονομικών Δραστηριοτήτων.

8. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπο-
λογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(Α.Α.Δ.Ε.), αποφασίζουμε:

Ο πίνακας της αναθεωρημένης έκδοσης «Κωδικοί 
Αριθμοί Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) 2008» της υπό στοι-

χεία 1100330/1954/ΔΜ/ΠΟΛ1133/06-10-2008 (Β’ 2149) 
απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, 
τροποποιείται ως κάτωθι:

1. Προστίθενται οι ακόλουθοι Κωδικοί Αριθμοί Δρα-
στηριότητας:

Κ.Α.Δ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
47.81.10.01 Λιανικό εμπόριο τροφίμων, ποτών 

και καπνού, παραγωγού-πωλητή, σε 
υπαίθριους πάγκους και αγορές

47.81.10.02 Λιανικό εμπόριο τροφίμων, ποτών 
και καπνού, επαγγελματία-πωλητή, 
σε υπαίθριους πάγκους και αγορές

47.89.10.01 Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών, 
παραγωγού-πωλητή, σε υπαίθριους 
πάγκους και αγορές

47.89.10.02 Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών, 
επαγγελματία-πωλητή, σε 
υπαίθριους πάγκους και αγορές

66.19.99.04 Υπηρεσίες διαμεσολάβησης για την 
επιστροφή ή την άμεση απαλλαγή 
από το ΦΠΑ

66.22.10.10 Υπηρεσίες ασφαλιστικού 
διαμεσολαβητή

85.60.10.04 Υπηρεσίες αξιολόγησης και 
πιστοποίησης επάρκειας γνώσεων ή 
επαγγελματικών προσόντων

93.29.19.08 Υπηρεσίες διοργάνωσης υπαίθριων 
τουριστικών δραστηριοτήτων 
αναψυχής

93.29.19.09 Υπηρεσίες συνοδού-εμψυχωτή 
δραστηριοτήτων αναψυχής

2. Τροποποιείται η λεκτική περιγραφή του ακόλουθου 
Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας:

Κ.Α.Δ. ΠΑΛΑΙΑ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΝΕΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

56.10.19.08 Υπηρεσίες 
παροχής 
γευμάτων και 
ποτών από σνακ 
μπαρ, ουζερί, 
καφέ-ουζερί, 
μεζεδοπωλείο, 
τσιπουράδικο, 
ζυθοπωλείο, 
χωρίς παροχή 
καθίσματος

Υπηρεσίες 
παροχής 
γευμάτων και 
ποτών από σνακ 
μπαρ, ουζερί, 
καφέ-ουζερί, 
μεζεδοπωλείο, 
τσιπουράδικο, 
ζυθοπωλείο, καφέ-
μπαρ, καφετέρια, 
χωρίς παροχή 
καθίσματος

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2020

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ   
Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 

Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02052960212200002*
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