
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΟΥ ΤΥΧΩΝΑ

ΕΙΔΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΕΙΩΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ (ΝΥΧΤΕΡΙΝΑ ΚΕΝΤΡΑ,ΔΙΣΚΟΘΗΚΕΣ, ΜΟΥΣΙΚΟΧΟΡΕΥΤΙΚΟΙ 

ΧΩΡΟΙ, ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ)

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ, ΘΕΑΤΡΑ, ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΘΕΑΜΑΤΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ (ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1)

ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΙ, ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ (MALLS)

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΟΜΙΛΟΙ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΟΜΙΛΟΙ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ, ΣΧΟΛΕΣ ΧΟΡΟΥ

ΚΑΖΙΝΟ, ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ/ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ

ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΚΟΥΡΕΊΑ, ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑ, ΚΕΝΤΡΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ, ΜΑΣΑΖ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ, ΤΑΒΕΡΝΕΣ, ΚΑΦΕΤΕΡΙΕΣ, ΚΑΦΕΝΕΙΑ, ΠΙΤΣΑΡΙΕΣ, 

ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ, ΚΥΛΙΚΕΙΑ ΚΛΤ) ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ DELIVERY Ή ΤΑΚΕ AWAY (ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2)

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΚ. ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΥΤΈΣ 

ΠΟΥ ΕΜΠΟΡΕΥΟΝΤΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚ.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΟΣ ΑΠΌ ΑΥΤΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ 

ΔΙΑΤΑΓΜΑ (ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΩΝ ΜΕΙΩΣΕΩΝ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ/ΤΕΛΩΝ  ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΕΣΤΕΙΛΑΝ 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

Σε πρόσωπα και επιχειρήσεις που δεν περιλαμβάνονται στον πιο πάνω πίνακα, 

δεν θα παραχωρηθεί οποιαδήποτε μείωση
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ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΟΥ ΤΥΧΩΝΑ

επιχειρήσεις και εργαστήρια αναπηρικών και ορθοπεδικών ειδών,

επιχειρήσεις και εργαστήρια ιατρικών και βιομηχανικών αερίων και μηχανημάτων

επιχειρήσεις και εργαστήρια οπτικών

επιχειρήσεις πώλησης ακουστικών βαρηκοίας

επιχειρήσεις ιατρικού εξοπλισμου και ιατρικών αναλωσίμων

επιχειρήσεις που εμπορεύονται ανταλλακτικά και εξαρτήματα αυτοκινήτων

επιχειρήσεις πώλησης ελαστικών

επιχειρήσεις εμπορίας και επισκευής ποδηλάτων

επιχειρήσεις πώλησης και διατροφής ζώων συντροφίας, ζωοτροφών ή κτηνατρικών 

φαρμάκων

επιειρήσεις εμπορίας φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων και γεωργικών φαρμάκων, υλικών ή 

εξοπλισμού

φυτώρια και ανθοπωλεία

Σημείωση 1

Στις επιχειρήσεις ξενοδοχείων και καταλυμάτων, οι οποίες δυνάμει σχετικής συμφωνίας με 

το Κράτος λειτουργούσαν για την προσωρινή φιλοξενία προσώπων τα οποία παρέμεναν σε 

υποχρεωτική απομόνωση ή για προσωρινή φιλοξενίααπό Κράτη και Διεθνείς Οργανισμούς, 

με τα οποία/οποίους η Κ.Δ. έχει διμερείς διακρατικές συμφωνίες ή διεθνείς συμβάσεις, θα 

παραχωρηθεί μείωση 50% επί του ποσοστού μείωσης που αναλογεί στις επιχειρήσεις που 

δεν λειτουργούσαν καθόλου. Όλες οι επιχειρήσεις Ξενοδοχείων και καταλυμάτων, για να 

εξασφαλίσουν τη μείωση που δικαιούνται, θα πρέπει να υποβάλουν αποδεικτικά στοιχεία, 

μέσω γραπτής ένστασης, ότι είχαν αναστείλει πλήρως τη λειτουργία τους κατά την υπό 

αναφορά περίοδο. Ανάλογα με την περίπτωση που εμπίπτουν, θα γίνει η ανάλογη μείωση.

4. Πρόσθετες διευκρινήσεις οι οποίες θα κριθούν απαραίτητες

Σημείωση 2

Στις επιχειρήσεις εστίασης, οι οποίες παρείχαν υπηρεσίες κατ'οίκον διανομής ή υπηρεσίες 

ταχείας εξυπηρέτησης, θα παραχωρηθεί μείωση 50% επί του ποσοστού μείωσης που 

αναλογεί στις επιχειρήσεις που δεν λειτουργούσαν καθόλου. 

Όλες οι επιχειρήσεις εστίασης, για να εξασφαλίσουν τη μείωση που δικαιούνται, θα πρέπει 

να υποβάλουν αποδεικτικά στοιχεία, μέσω γραπτής ένστασης (θα ετοιμαστούν έτοιμα 

έντυπα), ότι είχαν αναστείλει πλήρως τη λειτουργία τους κατά την υπό αναφορά περίοδο. 

Ανάλογα με την περίπτωση που εμπίπτουν, θα γίνει η ανάλογη μείωση.

Σημείωση 3

Στην κατηγορία αυτή δεν περιλαμβάνονται οι ακόλουθες επιχειρήσεις σύμφωνα με τα σχετικά Διατάγματα:

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την εξέταση όλων των πιο πάνω  μειώσεων 

είναι:

1. Βεβαίωση από εγκεκριμένο Λογιστή / Ελεγκτή που θα επιβεβαιώνει την 

περίοδο που το συγκεκριμένο υποστατικό ήταν κλειστό, καθώς και τη χρήση του 

ως το διάταγμα.

2. Βεβαίωση από τον αντίστοιχο επαγγελματικό σύνδεσμο όσον αφορά τη 

χρήση του υποστατικού (όπου εφαρμόζεται)

3. Βεβαίωση Κοινωνικών Ασφαλίσεων / Αίτημα για βοήθεια/ Έγκριση 

επιχορήγησης λόγω αναστολής εργασιών.
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