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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α: ΠΙΝΑΚΑ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΠΟΤ ΑΝΑΣΕΛΛΕΣΑΙ Η 

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ Ε ΟΛΗ ΣΗΝ ΕΠΙΚΡΑΣΕΙΑ   

 

Παρατίκεται πίνακασ με τον Κωδικό Αρικμό Δραςτθριότθτασ (ΚΑΔ) των δραςτθριοτιτων 

που αναςτζλλονται. Δεν απαγορεφεται θ διενζργεια εργαςιϊν χωρίσ τθν παρουςία κοινοφ 

ςτισ ιδιωτικζσ επιχειριςεισ που περιλαμβάνονται ςτουσ ΚΑΔ του κατωτζρω Πίνακα. 

Επιχειριςεισ που ζχουν πολλαπλζσ δραςτθριότθτεσ ςυνεχίηουν τθ λειτουργία τουσ ωσ προσ 

δραςτθριότθτεσ που δεν καταλαμβάνονται από τουσ ΚΑΔ του παρακάτω Πίνακα. ε 

περίπτωςθ τετραψιφιου ΚΑΔ ςυμπεριλαμβάνονται όλεσ οι υποκατθγορίεσ πενταψιφιων, 

εξαψιφιων και οκταψιφιων. ε περίπτωςθ πενταψιφιου ςυμπεριλαμβάνονται όλεσ οι 

κατθγορίεσ εξαψιφιων και οκταψιφιων. ε περίπτωςθ εξαψιφιου ςυμπεριλαμβάνονται 

όλεσ οι κατθγορίεσ οκταψιφιων.  

 

 
ΚΑΔ ΚΛΑΔΟ 

55.30.11.00 Δραςτθριότθτεσ υπθρεςιϊν καταςκινωςθσ (κάμπινγκ) 

56.10 Δραςτθριότθτεσ υπθρεςιϊν εςτιατορίων και κινθτϊν μονάδων εςτίαςθσ, με 
εξαίρεςθ τισ δραςτθριότθτεσ που αφοροφν διανομι προϊόντων (delivery) και 
παροχι προϊόντων ςε πακζτο από το κατάςτθμα (take away) ςτισ οποίεσ δεν 
επιτρζπεται θ χριςθ τραπεηοκακιςμάτων και το ςερβίριςμα ςε αυτά                                                                                                                                                                                              

56.21 Δραςτθριότθτεσ υπθρεςιϊν τροφοδοςίασ για εκδθλϊςεισ  

56.29 Άλλεσ υπθρεςίεσ εςτίαςθσ, με εξαίρεςθ τισ υπθρεςίεσ γευμάτων που παρζχονται 
από ςτρατιωτικζσ τραπεηαρίεσ (56.29.20.01) και τισ δραςτθριότθτεσ που αφοροφν 
διανομι προϊόντων (delivery) και παροχι προϊόντων ςε πακζτο από το κατάςτθμα 
(take away) ςτισ οποίεσ δεν επιτρζπεται θ χριςθ τραπεηοκακιςμάτων και το 
ςερβίριςμα ςε αυτά                                                                                                                                                                                       

56.30 Δραςτθριότθτεσ παροχισ ποτϊν, με εξαίρεςθ τισ δραςτθριότθτεσ που αφοροφν 
διανομι προϊόντων (delivery) και παροχι προϊόντων ςε πακζτο από το κατάςτθμα 
(take away) ςτισ οποίεσ δεν επιτρζπεται θ χριςθ τραπεηοκακιςμάτων και το 
ςερβίριςμα ςε αυτά                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

59.13.11.02 Τπθρεςίεσ εκμετάλλευςθσ κινθματογραφικϊν ταινιϊν 

59.14 Δραςτθριότθτεσ προβολισ κινθματογραφικϊν ταινιϊν                                                                                                                                                                                                                  

61.90.10.07 Τπθρεςίεσ πρόςβαςθσ του κοινοφ ςτο διαδίκτυο (ςε χϊρουσ που δεν παρζχονται 
τρόφιμα ι ποτά) 

77.22 Ενοικίαςθ βιντεοκαςετϊν και δίςκων  

77.39.13 Τπθρεςίεσ ενοικίαςθσ και χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ μοτοςικλετϊν και 
τροχόςπιτων 

77.39.19.03 Τπθρεςίεσ ενοικίαςθσ εξοπλιςμοφ εκκζςεων 

79.90.32 Τπθρεςίεσ κρατιςεων για ςυνεδριακά κζντρα και εκκεςιακοφσ χϊρουσ 

79.90.39 Τπθρεςίεσ κρατιςεων για ειςιτιρια εκδθλϊςεων, υπθρεςίεσ ψυχαγωγίασ και 
αναψυχισ και Άλλεσ υπθρεςίεσ κρατιςεων π.δ.κ.α. 

82.30 Οργάνωςθ ςυνεδρίων και εμπορικϊν εκκζςεων                                                                                                                                                                                                                     

85.10 Προςχολικι εκπαίδευςθ με εξαίρεςθ τθν εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ 

85.51 Ακλθτικι και ψυχαγωγικι εκπαίδευςθ, εξαιρείται θ εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ 
και οι υπθρεςίεσ προπονθτι ακλθτϊν (85.51.10.06) που ςχετίηονται με ατομικά 
ακλιματα και ακλθτζσ που ςυμμετζχουν ςτθν Α` κατθγορία καλακοςφαίριςθσ 
(Basket league) και Α και Β` κατθγορίασ ποδοςφαίρου (Superleague Ι και ΙΙ) και ςε 
Ολυμπιακοφσ και Παραολυμπιακοφσ αγϊνεσ 

85.52 Πολιτιςτικι εκπαίδευςθ, εξαιρείται θ εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

85.53 Δραςτθριότθτεσ ςχολϊν εραςιτεχνϊν οδθγϊν                                                                                                                                                                                                                          
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85.59 Άλλθ εκπαίδευςθ π.δ.κ.α., εξαιρείται θ ειδικι αγωγι και θ εξ αποςτάςεωσ 
εκπαίδευςθ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

88.10.11 Τπθρεςίεσ επίςκεψθσ και παροχισ υποςτιριξθσ ςε θλικιωμζνουσ 

88.10.12 Τπθρεςίεσ κζντρων θμεριςιασ φροντίδασ θλικιωμζνων 

88.91 Δραςτθριότθτεσ βρεφονθπιακϊν και παιδικϊν ςτακμϊν με εξαίρεςθ τισ υπθρεςίεσ 
θμεριςιασ φροντίδασ για παιδιά και νζουσ με αναπθρία (88.91.12) και τισ 
υπθρεςίεσ φφλαξθσ μικρϊν παιδιϊν (ΚΑΔ 88.91.13) 

90.01 Σζχνεσ του κεάματοσ                                                                                                                                                                                                                                               

90.02 Τποςτθρικτικζσ δραςτθριότθτεσ για τισ τζχνεσ του κεάματοσ 

90.03.11.04 Τπθρεςίεσ ενορχθςτρωτι 

90.03.11.07 Τπθρεςίεσ μουςουργοφ 

90.03.11.17 Τπθρεςίεσ χορογράφου 

90.03.11.18 Τπθρεςίεσ χορωδοφ 

90.04 Εκμετάλλευςθ αικουςϊν κεαμάτων και ςυναφείσ δραςτθριότθτεσ                                                                                                                                                                                                        

91.01 Δραςτθριότθτεσ βιβλιοκθκϊν και αρχειοφυλακείων                                                                                                                                                                                                                    

91.02 Δραςτθριότθτεσ μουςείων                                                                                                                                                                                                                                           

91.03 Λειτουργία ιςτορικϊν χϊρων και κτιρίων και παρόμοιων πόλων ζλξθσ επιςκεπτϊν 
με εξαίρεςθ τουσ ανοικτοφσ αρχαιολογικοφσ χϊρουσ                                                                                                                                                                                       

91.04 Δραςτθριότθτεσ βοτανικϊν και ηωολογικϊν κιπων και φυςικϊν βιοτόπων                                                                                                                                                                                                

92.00 Συχερά παιχνίδια και ςτοιχιματα εκτόσ από Τπθρεςίεσ τυχερϊν παιχνιδιϊν ςε 
απευκείασ (on-line) ςφνδεςθ (92.00.14), Τπθρεςίεσ ςτοιχθμάτων ςε απευκείασ 
(on-line) ςφνδεςθ (92.00.21)                                                                                                                             

93.11 Εκμετάλλευςθ ακλθτικϊν εγκαταςτάςεων ωσ προσ τουσ εςωτερικοφσ τουσ χϊρουσ 
και ωσ προσ τουσ χϊρουσ ομαδικισ άκλθςθσ, με εξαίρεςθ α) τισ εγκαταςτάςεισ 
όπου διενεργοφνται προπονιςεισ και αγϊνεσ ομάδων Superleague Ι και 
Superleague ΙΙ, Αϋ κατθγορίασ καλακοςφαίριςθσ ανδρϊν (Basket league), Α’ 
κατθγορίασ πετοςφαίριςθσ (Volleyleague ανδρϊν), β) τισ εγκαταςτάςεισ όπου 
προπονοφνται ακλθτζσ που ςυμμετζχουν ςτουσ Ολυμπιακοφσ και 
Παραολυμπιακοφσ αγϊνεσ, γ) τουσ προπονθτζσ που παρζχουν υπθρεςίεσ ςε 
ατομικά ακλιματα 

93.12 Δραςτθριότθτεσ ακλθτικϊν ομίλων, με εξαίρεςθ τουσ ακλθτικοφσ ομίλουσ που 
ςυμμετζχουν ςτθν Superleague Ι και Superleague ΙΙ, ςτθν Α’ κατθγορία 
καλακοςφαίριςθσ ανδρϊν (Basket league), ςτθν Α’ κατθγορία πετοςφαίριςθσ 
(Volleyleague ανδρϊν), κακϊσ και ςε Ολυμπιακοφσ και Παραολυμπιακοφσ αγϊνεσ 

93.13 Εγκαταςτάςεισ γυμναςτικισ εξαιρουμζνθσ τθσ δυνατότθτασ εξ αποςτάςεωσ 
άςκθςθσ με ψθφιακά μζςα 

93.19 Άλλεσ ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ, με εξαίρεςθ υπθρεςίεσ που ςχετίηονται με τθν 
εκπαίδευςθ κατοικίδιων ηϊων ςυντροφιάσ, για κυνιγι και ςχετικζσ δραςτθριότθτεσ 
(93.19.13.03) και υπθρεςίεσ που ςχετίηονται με ακλθτζσ που ςυμμετζχουν ςε 
ατομικά ακλιματα και ςε Ολυμπιακοφσ και Παραολυμπιακοφσ αγϊνεσ 

93.21 Δραςτθριότθτεσ πάρκων αναψυχισ και άλλων κεματικϊν πάρκων                                                                                                                                                                                                         

93.29 Άλλεσ δραςτθριότθτεσ διαςκζδαςθσ και ψυχαγωγίασ                                                                                                                                                                                                                   

94.99.16 Τπθρεςίεσ που παρζχονται από πολιτιςτικζσ και ψυχαγωγικζσ ενϊςεισ, με 
εξαίρεςθ τισ δραςτθριότθτεσ που αφοροφν παροχι υπθρεςιϊν ςε αιτοφντεσ άςυλο 
και πρόςφυγεσ, και ιδίωσ παραπομπζσ και ςυνοδεία ςε κζςεισ φιλοξενίασ, 
υπθρεςίεσ διερμθνείασ, ψυχοκοινωνικισ ςτιριξθσ και νομικισ ςυνδρομισ 

96.02 Δραςτθριότθτεσ κομμωτθρίων, κουρείων και κζντρων αιςκθτικισ, εξαιρουμζνων 
των υπθρεςιϊν κομμωτθρίων και άλλων υπθρεςιϊν καλλωπιςμοφ (ΚΑΔ 96.02.10), 
των υπθρεςιϊν κομμωτθρίων γυναικϊν και κοριτςιϊν (ΚΑΔ 96.02.11), των 
υπθρεςιϊν κομμωτθρίου και καλλωπιςτθρίου γυναικϊν, που απαςχολεί μζχρι και 
δφο (2) τεχνίτεσ κομμωτζσ (ΚΑΔ 96.02.11.01), των υπθρεςιϊν κομμωτθρίου και 
καλλωπιςτθρίου γυναικϊν, που απαςχολεί πάνω από δφο (2) τεχνίτεσ κομμωτζσ 
(ΚΑΔ 96.02.11.02), των υπθρεςιϊν κομμωτθρίων και κουρείων ανδρϊν και 
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αγοριϊν (ΚΑΔ 96.02.12), των υπθρεςιϊν κουρείου (ΚΑΔ 96.02.12.01), των 
υπθρεςιϊν κουρείου ι κομμωτθρίου ανδρϊν, που απαςχολεί μζχρι και δφο (2) 
τεχνίτεσ (ΚΑΔ 96.02.12.02), των υπθρεςιϊν κουρείου ι κομμωτθρίου ανδρϊν, που 
απαςχολεί πάνω από δφο (2) τεχνίτεσ (ΚΑΔ 96.02.12.03), των υπθρεςιϊν 
αιςκθτικϊν και υπθρεςιϊν περιποίθςθσ νυχιϊν (ΚΑΔ 96.02.13.00), των υπθρεςιϊν 
αιςκθτικοφ αρωματοκεραπείασ (ΚΑΔ 96.02.13.01), των υπθρεςιϊν εργαςτθρίου 
αιςκθτικισ προςϊπου και ςϊματοσ (ινςτιτοφτου καλλονισ) *ΚΑΔ 96.02.13.02+, των 
υπθρεςιϊν μακιγιζρ – αιςκθτικοφ (ΚΑΔ 96.02.13.03), των υπθρεςιϊν μανικιοφρ – 
πεντικιοφρ (ΚΑΔ 96.02.13.04) και των υπθρεςιϊν ποδολογίασ και καλλωπιςμοφ 
νυχιϊν (ΚΑΔ 96.02.13.05) 

96.04 Δραςτθριότθτεσ ςχετικζσ με τθ φυςικι ευεξία, εξαιρουμζνων των υπθρεςιϊν 
διαιτολογίασ (ΚΑΔ 96.04.10.01), των υπθρεςιϊν διαιτολογικϊν μονάδων με 
εξαίρεςθ τθν άςκθςθ (ΚΑΔ 96.04.10.02), των υπθρεςιϊν προςωπικισ υγιεινισ και 
φροντίδασ ςϊματοσ (ΚΑΔ 96.04.10.06), κακϊσ και τθσ εξ αποςτάςεωσ 
ςυμβουλευτικισ 

96.09.19.06 Τπθρεςίεσ γραφείων γνωριμίασ ι ςυνοικεςίων  

96.09.19.09 Τπθρεςίεσ δερματοςτιξίασ (τατουάη) 

96.09.19.12 Τπθρεςίεσ ιερόδουλου 

96.09.19.16 Τπθρεςίεσ ςτολιςμοφ εκκλθςιϊν, αικουςϊν κλπ (για γάμουσ, βαπτίςεισ, κθδείεσ 
και άλλεσ εκδθλϊςεισ) 

96.09.19.17 Τπθρεςίεσ τρυπιματοσ δζρματοσ του ςϊματοσ (piercing) 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β. : ΠΙΝΑΚΑ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΟΠΟΙΩΝ 

ΑΝΑΣΕΛΛΕΣΑΙ Η ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΜΕ ΕΝΣΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΑΡΧΗ Ε ΠΕΡΙΟΧΕ ΠΟΤ 

ΤΠΑΓΟΝΣΑΙ Ε ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΤΝΗ ΠΟΛΤ ΑΤΞΗΜΕΝΟΤ ΚΙΝΔΤΝΟΤ  

 

Παρατίκεται πίνακασ με τον Κωδικό Αρικμό Δραςτθριότθτασ (ΚΑΔ) των δραςτθριοτιτων 

που αναςτζλλονται. Δεν απαγορεφεται θ διενζργεια εργαςιϊν χωρίσ τθν παρουςία κοινοφ 

ςτισ ιδιωτικζσ επιχειριςεισ που περιλαμβάνονται ςτουσ ΚΑΔ του κατωτζρω Πίνακα. 

Επιχειριςεισ που ζχουν πολλαπλζσ δραςτθριότθτεσ ςυνεχίηουν τθ λειτουργία τουσ ωσ προσ 

δραςτθριότθτεσ που δεν καταλαμβάνονται από τουσ ΚΑΔ του παρακάτω Πίνακα. ε 

περίπτωςθ τετραψιφιου ΚΑΔ ςυμπεριλαμβάνονται όλεσ οι υποκατθγορίεσ πενταψιφιων, 

εξαψιφιων και οκταψιφιων. ε περίπτωςθ πενταψιφιου ςυμπεριλαμβάνονται όλεσ οι 

κατθγορίεσ εξαψιφιων και οκταψιφιων. ε περίπτωςθ εξαψιφιου ςυμπεριλαμβάνονται 

όλεσ οι κατθγορίεσ οκταψιφιων. 

 

 
ΚΑΔ ΚΛΑΔΟ 

47.19 Άλλο λιανικό εμπόριο ςε μθ εξειδικευμζνα καταςτιματα, εκτόσ από εκμετάλλευςθ 
καταςτιματοσ ψιλικϊν ειδϊν γενικά (47.19.10.01), εκμετάλλευςθ περίπτερου 
(47.19.10.02), κακϊσ και τισ υπθρεςίεσ θλεκτρονικοφ ι τθλεφωνικοφ εμπορίου με 
παράδοςθ κατϋ οίκον (e-shop κτλ.)                                                                                                                         

47.41 Λιανικό εμπόριο θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν, περιφερειακϊν μονάδων 
υπολογιςτϊν και λογιςμικοφ ςε εξειδικευμζνα καταςτιματα, με εξαίρεςθ τισ 
υπθρεςίεσ θλεκτρονικοφ ι τθλεφωνικοφ εμπορίου με παράδοςθ κατϋ οίκον (e-
shop κτλ.)                                                                                                                               

47.42 Λιανικό εμπόριο τθλεπικοινωνιακοφ εξοπλιςμοφ ςε εξειδικευμζνα καταςτιματα, 
με εξαίρεςθ τισ υπθρεςίεσ θλεκτρονικοφ ι τθλεφωνικοφ εμπορίου με παράδοςθ 
κατϋ οίκον (e-shop κτλ.), κακϊσ και τισ υπθρεςίεσ πλθρωμισ λογαριαςμϊν, 
ανανζωςθσ υπολοίπου, επιςκευισ και αντικατάςταςθσ κινθτϊν ςυςκευϊν                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
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47.43 Λιανικό εμπόριο εξοπλιςμοφ ιχου και εικόνασ ςε εξειδικευμζνα καταςτιματα, με 
εξαίρεςθ τισ υπθρεςίεσ θλεκτρονικοφ ι τθλεφωνικοφ εμπορίου με παράδοςθ κατϋ 
οίκον (e-shop κτλ.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

47.51 Λιανικό εμπόριο κλωςτοχφαντουργικϊν προϊόντων ςε εξειδικευμζνα 
καταςτιματα, με εξαίρεςθ τισ υπθρεςίεσ θλεκτρονικοφ ι τθλεφωνικοφ εμπορίου 
με παράδοςθ κατϋ οίκον (e-shop κτλ.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

47.52 Λιανικό εμπόριο ςιδθρικϊν, χρωμάτων και τηαμιϊν ςε εξειδικευμζνα 
καταςτιματα, με εξαίρεςθ τισ υπθρεςίεσ θλεκτρονικοφ ι τθλεφωνικοφ εμπορίου 
με παράδοςθ κατϋ οίκον (e- shop κτλ.) 

47.53 Λιανικό εμπόριο χαλιϊν, κιλιμιϊν και επενδφςεων δαπζδου και τοίχου ςε 
εξειδικευμζνα καταςτιματα, με εξαίρεςθ τισ υπθρεςίεσ θλεκτρονικοφ ι 
τθλεφωνικοφ εμπορίου με παράδοςθ κατϋ οίκον (e-shop κτλ.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

47.54 Λιανικό εμπόριο θλεκτρικϊν οικιακϊν ςυςκευϊν ςε εξειδικευμζνα καταςτιματα, 
με εξαίρεςθ τισ υπθρεςίεσ θλεκτρονικοφ ι τθλεφωνικοφ εμπορίου με παράδοςθ 
κατϋ οίκον (e-shop κτλ.), το λιανικό εμπόριο βυςμάτων, πριηϊν και άλλων 
ςυςκευϊν για τθ διακοπι ι τθν προςταςία θλεκτρικϊν κυκλωμάτων που δεν 
καταχωροφνται αλλοφ *π.δ.κ.α.+ (ΚΑΔ 47.54.54.07) και το λιανικό εμπόριο 
θλεκτρικϊν κερμαντικϊν αντιςτάςεων (ΚΑΔ 47.54.54.12)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

47.59 Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιςτικϊν και άλλων ειδϊν οικιακισ χριςθσ ςε 
εξειδικευμζνα καταςτιματα, με εξαίρεςθ τισ υπθρεςίεσ θλεκτρονικοφ ι 
τθλεφωνικοφ εμπορίου με παράδοςθ κατϋ οίκον (e-shop κτλ.), εξαιρουμζνου του 
λιανικοφ εμπορίου άλλων θλεκτρικϊν λαμπτιρων και φωτιςτικϊν εξαρτθμάτων 
(ΚΑΔ 47.59.56.01), του λιανικοφ εμπορίου λαμπτιρων πυράκτωςθσ π.δ.κ.α. (ΚΑΔ 
47.59.56.07)  

47.61 Λιανικό εμπόριο βιβλίων ςε εξειδικευμζνα καταςτιματα, με εξαίρεςθ τισ 
υπθρεςίεσ θλεκτρονικοφ ι τθλεφωνικοφ εμπορίου με παράδοςθ κατϋ οίκον (e-
shop κτλ.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

47.62.63 Λιανικό εμπόριο χαρτικϊν ειδϊν, με εξαίρεςθ τισ υπθρεςίεσ θλεκτρονικοφ ι 
τθλεφωνικοφ εμπορίου με παράδοςθ κατϋ οίκον (e-shop κτλ.), κακϊσ και 
εξαιρουμζνου του λιανικοφ εμπορίου μελανιϊν, με αναγόμωςθ φυςιγγίων 
(catridges) εκτυπωτϊν (ΚΑΔ 47.62.63.18)                                                                                                                   

47.63 Λιανικό εμπόριο εγγραφϊν μουςικισ και εικόνασ ςε εξειδικευμζνα καταςτιματα, 
με εξαίρεςθ τισ υπθρεςίεσ θλεκτρονικοφ ι τθλεφωνικοφ εμπορίου με παράδοςθ 
κατϋ οίκον (e-shop κτλ.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

47.64 Λιανικό εμπόριο ακλθτικοφ εξοπλιςμοφ ςε εξειδικευμζνα καταςτιματα, με 
εξαίρεςθ τισ υπθρεςίεσ θλεκτρονικοφ ι τθλεφωνικοφ εμπορίου με παράδοςθ κατϋ 
οίκον (e-shop κτλ.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

47.65 Λιανικό εμπόριο παιχνιδιϊν κάκε είδουσ ςε εξειδικευμζνα καταςτιματα, με 
εξαίρεςθ τισ υπθρεςίεσ θλεκτρονικοφ ι τθλεφωνικοφ εμπορίου με παράδοςθ κατϋ 
οίκον (e-shop κτλ.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

47.71 Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων ςε εξειδικευμζνα καταςτιματα, με εξαίρεςθ τισ 
υπθρεςίεσ θλεκτρονικοφ ι τθλεφωνικοφ εμπορίου με παράδοςθ κατϋ οίκον (e-
shop κτλ.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

47.72 Λιανικό εμπόριο υποδθμάτων και δερμάτινων ειδϊν ςε εξειδικευμζνα 
καταςτιματα, με εξαίρεςθ τισ υπθρεςίεσ θλεκτρονικοφ ι τθλεφωνικοφ εμπορίου 
με παράδοςθ κατϋ οίκον (e-shop κτλ.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

47.75 Λιανικό εμπόριο καλλυντικϊν και ειδϊν καλλωπιςμοφ ςε εξειδικευμζνα 
καταςτιματα, εκτόσ από λιανικό εμπόριο χαρτιοφ υγείασ, χαρτομάντιλων, 
μαντιλιϊν και πετςετϊν κακαριςμοφ προςϊπου, τραπεηομάντιλων και πετςετϊν 
φαγθτοφ, από χαρτί (47.75.76.19), κακϊσ και τισ υπθρεςίεσ θλεκτρονικοφ ι 
τθλεφωνικοφ εμπορίου με παράδοςθ κατϋ οίκον (e-shop κτλ.)                                                                                                                                                                                                                                                                                    

47.76 Λιανικό εμπόριο λουλουδιϊν, φυτϊν, ςπόρων, λιπαςμάτων, ηϊων ςυντροφιάσ και 
ςχετικϊν ηωοτροφϊν ςε εξειδικευμζνα καταςτιματα, εκτόσ από λιανικό εμπόριο 
αποξθραμζνων οςπριωδϊν λαχανικϊν, αποφλοιωμζνων, για ςπορά (47.76.77.02), 
λιανικό εμπόριο γεωργικϊν ςπόρων ςε μικροςυςκευαςίεσ (47.76.77.04), λιανικό 
εμπόριο δενδρυλλίων και φυτϊν (εκτόσ καλλωπιςτικϊν φυτϊν) (47.76.77.05), 
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λιανικό εμπόριο ελαιοφχων ςπόρων π.δ.κ.α. (47.76.77.06), λιανικό εμπόριο ηϊντων 
φυτϊν, κονδφλων, βολβϊν και ριηϊν, μοςχευμάτων και παραφυάδων, μυκθλιϊν 
μανιταριϊν (47.76.77.07), λιανικό εμπόριο καλαμποκιοφ για ςπορά (47.76.77.08), 
λιανικό εμπόριο κεραμικϊν ειδϊν που χρθςιμοποιοφνται ςτθ γεωργία και για τθ 
μεταφορά ι τθ ςυςκευαςία αγακϊν (47.76.77.09), λιανικό εμπόριο ςπόρων 
ανκζων και καρπϊν (47.76.77.13), λιανικό εμπόριο ςπόρων ηαχαρότευτλων και 
ςπόρων κτθνοτροφικϊν φυτϊν (47.76.77.14), λιανικό εμπόριο ςπόρων θλίανκου, 
ςουςαμιοφ, κάρδαμου, κράμβθσ, ελαιοκράμβθσ και ςιναπιοφ, για ςπορά 
(47.76.77.15), λιανικό εμπόριο ςπόρων λαχανικϊν (47.76.77.16), λιανικό εμπόριο 
ςπόρων πατάτασ (47.76.77.17), λιανικό εμπόριο φρζςκων φυτϊν που 
χρθςιμοποιοφνται κυρίωσ ςτθν αρωματοποιία, τθ φαρμακευτικι ι τθν παραγωγι 
εντομοκτόνων, μυκθτοκτόνων ι για παρόμοιουσ ςκοποφσ (47.76.77.18), λιανικό 
εμπόριο φυςικϊν χριςτουγεννιάτικων δζντρων (47.76.77.19), λιανικό εμπόριο 
φυτικϊν υλϊν που δεν καταχωροφνται αλλοφ (π.δ.κ.α.) για ςπαρτοπλεκτικι, 
παραγζμιςμα, βάτεσ, βαφι ι δζψθ, φυτικϊν προϊόντων π.δ.κ.α. (47.76.77.20), 
λιανικό εμπόριο λιπαςμάτων και αγροχθμικϊν προϊόντων (47.76.78), λιανικό 
εμπόριο ηϊων ςυντροφιάσ και τροφϊν για ηϊα ςυντροφιάσ (47.76.79), κακϊσ και 
τισ υπθρεςίεσ θλεκτρονικοφ ι τθλεφωνικοφ εμπορίου με παράδοςθ κατ` οίκον (e-
shop κ.τ.λ.)  

47.77 Λιανικό εμπόριο ρολογιϊν και κοςμθμάτων ςε εξειδικευμζνα καταςτιματα, με 
εξαίρεςθ τισ υπθρεςίεσ θλεκτρονικοφ ι τθλεφωνικοφ εμπορίου με παράδοςθ κατϋ 
οίκον (e-shop κτλ.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

47.78 Άλλο λιανικό εμπόριο καινοφργιων ειδϊν ςε εξειδικευμζνα καταςτιματα, εκτόσ 
από λιανικό εμπόριο υλικϊν κακαριςμοφ (47.78.84), λιανικό εμπόριο καφςιμου 
πετρελαίου οικιακισ χριςθσ, υγραζριου, άνκρακα και ξυλείασ (47.78.85), λιανικό 
εμπόριο περουκϊν και ποςτίσ (47.78.86.24), λιανικό εμπόριο ακατζργαςτων 
αγροτικϊν προϊόντων π.δ.κ.α. (47.78.87), λιανικό εμπόριο μθχανθμάτων και 
εξοπλιςμοφ π.δ.κ.α. (47.78.88), κακϊσ και τισ υπθρεςίεσ θλεκτρονικοφ ι 
τθλεφωνικοφ εμπορίου με παράδοςθ κατ’ οίκον (e-shop κ.τ.λ.). Επιτρζπεται θ 
λειτουργία των καταςτθμάτων οπτικϊν και καταςτθμάτων πϊλθςθσ ακουςτικϊν 
βαρθκοΐασ, μόνον κατόπιν τθλεφωνικισ επικοινωνίασ ςε αρικμό τθλεφϊνου 
ανάγκθσ που κα δίδεται από τουσ καταςτθματάρχεσ 

47.79 Λιανικό εμπόριο μεταχειριςμζνων ειδϊν ςε καταςτιματα, με εξαίρεςθ τισ  
υπθρεςίεσ θλεκτρονικοφ ι τθλεφωνικοφ εμπορίου με παράδοςθ κατϋ οίκον (e-
shop κτλ.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

47.89 Λιανικό εμπόριο άλλων ειδϊν ςε υπαίκριουσ πάγκουσ και αγορζσ, πλθν χαρτικϊν, 
ειδϊν κακαριότθτασ και προςωπικισ φροντίδασ, με εξαίρεςθ τισ υπθρεςίεσ 
θλεκτρονικοφ ι τθλεφωνικοφ εμπορίου με παράδοςθ κατϋ οίκον (e-shop κτλ.), 
κακϊσ και τθσ πϊλθςθσ των προϊόντων από τισ λαϊκζσ αγορζσ 
(ςυμπεριλαμβανομζνων και των βιολογικϊν αγορϊν) 

47.99 Άλλο λιανικό εμπόριο εκτόσ καταςτθμάτων, υπαίκριων πάγκων ι αγορϊν, 
εξαιρουμζνων του άλλου λιανικοφ εμπορίου πετρελαίου οικιακισ χριςθσ, 
υγραζριου, άνκρακα και ξυλείασ εκτόσ καταςτθμάτων, των υπαίκριων πάγκων ι 
αγορϊν (ΚΑΔ 47.99.85), των υπθρεςιϊν θλεκτρονικοφ ι τθλεφωνικοφ εμπορίου με 
παράδοςθ κατ’ οίκον (e-shop κ.τ.λ.), κακϊσ και του λιανικοφ εμπορίου άλλων 
τυποποιθμζνων τροφίμων π.δ.κ.α. μζςω αυτόματων πωλθτϊν (ΚΑΔ 47.99.24.01), 
του λιανικοφ εμπορίου τυποποιθμζνων προϊόντων αρτοποιίασ μζςω αυτόματων 
πωλθτϊν (ΚΑΔ 47.99.16.01), του λιανικοφ εμπορίου ροφθμάτων μζςω αυτόματων 
πωλθτϊν (ΚΑΔ 47.99.21.01) και του λιανικοφ εμπορίου τυποποιθμζνων ειδϊν 
ηαχαροπλαςτικισ μζςω αυτόματων πωλθτϊν (ΚΑΔ 47.99.17.01) και τθσ πϊλθςθσ 
των προϊόντων από τισ λαϊκζσ αγορζσ (ςυμπεριλαμβανομζνων και των βιολογικϊν 
αγορϊν) 

77.21 Ενοικίαςθ και εκμίςκωςθ ειδϊν αναψυχισ και ακλθτικϊν ειδϊν, με εξαίρεςθ: α) 
τισ υπθρεςίεσ ενοικίαςθσ ποδθλάτων (ΚΑΔ 77.21.10.08) και β) τισ υπθρεςίεσ 
μίςκωςθσ ακλθτικοφ εξοπλιςμοφ (μπαςτουνιϊν γκολφ, ρακετϊν κ.λπ.) (ΚΑΔ 
77.21.10.09) 
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86.90.13.02 Τπθρεςίεσ μαλάκτθ (μαςζρ), εξαιρουμζνων των υπθρεςιϊν που προςφζρονται 
εντόσ των κζντρων φυςικοκεραπείασ και των μονάδων υγείασ 

86.90.19.03 Τπθρεςίεσ εναλλακτικϊν κεραπειϊν 

96.02 Δραςτθριότθτεσ κομμωτθρίων και κουρείων εξαιρουμζνων των υπθρεςιϊν 
κομμωτθρίων και άλλων υπθρεςιϊν καλλωπιςμοφ (ΚΑΔ 96.02.10), των υπθρεςιϊν 
κομμωτθρίων γυναικϊν και κοριτςιϊν (ΚΑΔ 96.02.11), των υπθρεςιϊν 
κομμωτθρίου και καλλωπιςτθρίου γυναικϊν, που απαςχολεί μζχρι και δφο (2) 
τεχνίτεσ κομμωτζσ (ΚΑΔ 96.02.11.01), των υπθρεςιϊν κομμωτθρίου και 
καλλωπιςτθρίου γυναικϊν, που απαςχολεί πάνω από δφο (2) τεχνίτεσ κομμωτζσ 
(ΚΑΔ 96.02.11.02), των υπθρεςιϊν κομμωτθρίων και κουρείων ανδρϊν και 
αγοριϊν (ΚΑΔ 96.02.12), των υπθρεςιϊν κουρείου (ΚΑΔ 96.02.12.01), των 
υπθρεςιϊν κουρείου ι κομμωτθρίου ανδρϊν, που απαςχολεί μζχρι και δφο (2) 
τεχνίτεσ (ΚΑΔ 96.02.12.02), των υπθρεςιϊν κουρείου ι κομμωτθρίου ανδρϊν, που 
απαςχολεί πάνω από δφο (2) τεχνίτεσ (ΚΑΔ 96.02.12.03), των υπθρεςιϊν 
μανικιοφρ, πεντικιοφρ (ΚΑΔ 96.02.13.04) και υπθρεςιϊν ποδολογίασ και 
καλλωπιςμοφ νυχιϊν (ΚΑΔ 96.02.13.05) 

96.04 Δραςτθριότθτεσ ςχετικζσ με τθ φυςικι ευεξία 

96.09.19.08 Τπθρεςίεσ γυαλίςματοσ υποδθμάτων  

 Καταςτιματα λιανικοφ εμπορίου που λειτουργοφν με ςυμφωνίεσ ςυνεργαςίασ 
όλων των καταςτθμάτων λιανικοφ εμπορίου τφπου «κατάςτθμα εντόσ 
καταςτιματοσ» (shops-in a-shop), που βρίςκονται ςε εκπτωτικά καταςτιματα 
(outlet), εμπορικά κζντρα ι εκπτωτικά χωριά, εξαιρουμζνων των ςοφπερ μάρκετ 
και των φαρμακείων υπό τθν προχπόκεςθ ότι διακζτουν ανεξάρτθτθ είςοδο για 
τουσ καταναλωτζσ.  

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ: ΛΙΣΑ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΠΟΤ ΠΛΗΣΣΟΝΣΑΙ 

Ε ΟΛΗ ΣΗΝ ΕΠΙΚΡΑΣΕΙΑ (από 1/4/2021 έως 30/4/2021) 

 

Παρατίκεται πίνακασ με τον Κωδικό Αρικμό Δραςτθριότθτασ (ΚΑΔ) των κλάδων που 

πλιττονται. ε περίπτωςθ τετραψιφιου ΚΑΔ ςυμπεριλαμβάνονται όλεσ οι υποκατθγορίεσ 

πενταψιφιων, εξαψιφιων και οκταψιφιων. ε περίπτωςθ πενταψιφιου 

ςυμπεριλαμβάνονται όλεσ οι κατθγορίεσ εξαψιφιων και οκταψιφιων. ε περίπτωςθ 

εξαψιφιου ςυμπεριλαμβάνονται όλεσ οι κατθγορίεσ οκταψιφιων.  

ΚΑΔ         ΚΛΑΔΟ 

01.19.2 Καλλιζργεια ανκζων και μπουμπουκιϊν ανκζων ςπόρων ανκζων 

01.29 Άλλεσ πολυετείσ καλλιζργειεσ 

01.30 Πολλαπλαςιαςμόσ των φυτϊν                                                                                                                                                                                                                                         

01.49.19.02 Εκτροφι γουνοφόρων ηϊων (αλεποφσ, μινκ, μυοκάςτορα, τςιντςιλά και άλλων) 

01.49.3 
Παραγωγι ακατζργαςτων γουνοδερμάτων και διάφορων ακατζργαςτων 
προβιϊν και δερμάτων 

01.63.10.12 
Τπθρεςίεσ εκκοκκιςμοφ βαμβακιοφ (εκ των υςτζρων πϊλθςθ για ίδιο 
λογαριαςμό) 

01.63.10.13 
Τπθρεςίεσ εκκοκκιςμοφ βαμβακιοφ (εκ των υςτζρων πϊλθςθ για λογαριαςμό 
τρίτων) 

02.10 Δαςοκομία και άλλεσ δαςοκομικζσ δραςτθριότθτεσ                                                                                                                                                                                                                    

02.20 Τλοτομία                                                                                                                                                                                                                                                          

02.30 υλλογι προϊόντων αυτοφυϊν φυτϊν μθ ξυλϊδουσ μορφισ                                                                                                                                                                                                               

02.40 Τποςτθρικτικζσ προσ τθ δαςοκομία υπθρεςίεσ                                                                                                                                                                                                                        

03.11 Θαλάςςια αλιεία                                                                                                                                                                                                                                                   
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03.12 Αλιεία γλυκϊν υδάτων                                                                                                                                                                                                                                              

03.21 Θαλάςςια υδατοκαλλιζργεια                                                                                                                                                                                                                                         

03.22 Τδατοκαλλιζργεια γλυκϊν υδάτων                                                                                                                                                                                                                                    

05.10 Εξόρυξθ λικάνκρακα                                                                                                                                                                                                                                                 

05.20 Εξόρυξθ λιγνίτθ                                                                                                                                                                                                                                                   

07.10 Εξόρυξθ ςιδθρομεταλλεφματοσ                                                                                                                                                                                                                                       

07.29 Εξόρυξθ λοιπϊν μθ ςιδθροφχων μεταλλευμάτων                                                                                                                                                                                                                        

08.11 
Εξόρυξθ διακοςμθτικϊν και οικοδομικϊν λίκων, αςβεςτόλικου, γφψου, κιμωλίασ 
και ςχιςτόλικου                                                                                                                                                                        

08.12 
Λειτουργία φρεάτων παραγωγισ αμμοχάλικου και άμμου· εξόρυξθ αργίλου και 
καολίνθσ                                                                                                                                                                                  

08.91 Εξόρυξθ ορυκτϊν για τθ χθμικι βιομθχανία και τθ βιομθχανία λιπαςμάτων                                                                                                                                                                                             

08.92 Εξόρυξθ τφρφθσ 

08.93 Εξόρυξθ αλατιοφ                                                                                                                                                                                                                                                   

08.99 Άλλεσ εξορυκτικζσ και λατομικζσ δραςτθριότθτεσ π.δ.κ.α.                                                                                                                                                                                                           

09.10 Τποςτθρικτικζσ δραςτθριότθτεσ για τθν άντλθςθ πετρελαίου και φυςικοφ αερίου                                                                                                                                                                                       

09.90 
Τποςτθρικτικζσ δραςτθριότθτεσ για άλλεσ εξορυκτικζσ και λατομικζσ 
δραςτθριότθτεσ                                                                                                                                                                                  

10.11 Επεξεργαςία και ςυντιρθςθ κρζατοσ                                                                                                                                                                                                                                 

10.12 Επεξεργαςία και ςυντιρθςθ κρζατοσ πουλερικϊν                                                                                                                                                                                                                      

10.13 Παραγωγι προϊόντων κρζατοσ και κρζατοσ πουλερικϊν                                                                                                                                                                                                                 

10.20 Επεξεργαςία και ςυντιρθςθ ψαριϊν, καρκινοειδϊν και μαλακίων                                                                                                                                                                                                       

10.31 Επεξεργαςία και ςυντιρθςθ πατατϊν                                                                                                                                                                                                                                 

10.32 Παραγωγι χυμϊν φροφτων και λαχανικϊν                                                                                                                                                                                                                              

10.39 Άλλθ επεξεργαςία και ςυντιρθςθ φροφτων και λαχανικϊν  

10.41 Παραγωγι ελαίων και λιπϊν                                                                                                                                                                                                                                         

10.42 Παραγωγι μαργαρίνθσ και παρόμοιων βρϊςιμων λιπϊν                                                                                                                                                                                                                  

10.51 Λειτουργία γαλακτοκομείων και τυροκομία                                                                                                                                                                                                                           

10.52 Παραγωγι παγωτϊν 

10.61 Παραγωγι προϊόντων αλευρόμυλων                                                                                                                                                                                                                                    

10.62 Παραγωγι αμφλων και προϊόντων αμφλου                                                                                                                                                                                                                              

10.71 Αρτοποιία παραγωγι νωπϊν ειδϊν ηαχαροπλαςτικισ 

10.72 
Παραγωγι παξιμαδιϊν και μπιςκότων· παραγωγι διατθροφμενων ειδϊν 
ηαχαροπλαςτικισ                                                                                                                                                                                   

10.73 
Παραγωγι μακαρονιϊν, λαηανιϊν, κουςκοφσ και παρόμοιων αλευρωδϊν 
προϊόντων                                                                                                                                                                                         

10.81 Παραγωγι ηάχαρθσ                                                                                                                                                                                                                                                  

10.82 Παραγωγι κακάου, ςοκολάτασ και ηαχαρωτϊν 

10.83 Επεξεργαςία τςαγιοφ και καφζ                                                                                                                                                                                                                                      

10.84 Παραγωγι αρτυμάτων και καρυκευμάτων                                                                                                                                                                                                                               

10.85 Παραγωγι ζτοιμων γευμάτων και φαγθτϊν                                                                                                                                                                                                                             

10.86 
Παραγωγι ομογενοποιθμζνων παραςκευαςμάτων διατροφισ και διαιτθτικϊν 
τροφϊν                                                                                                                                                                                        

10.89 Παραγωγι άλλων ειδϊν διατροφισ π.δ.κ.α.                                                                                                                                                                                                                           

10.91 
Παραγωγι παραςκευαςμζνων ηωοτροφϊν για ηϊα που εκτρζφονται ςε 
αγροκτιματα                                                                                                                                                                                         

10.92 Παραγωγι παραςκευαςμζνων ηωοτροφϊν για ηϊα ςυντροφιάσ                                                                                                                                                                                                             
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11.01 Απόςταξθ, ανακακαριςμόσ και ανάμιξθ αλκοολοφχων ποτϊν                                                                                                                                                                                                             

11.02 Παραγωγι οίνου από ςταφφλια                                                                                                                                                                                                                                       

11.03 Παραγωγι μθλίτθ και κραςιϊν από άλλα φροφτα                                                                                                                                                                                                                       

11.04 Παραγωγι άλλων μθ αποςταγμζνων ποτϊν που υφίςτανται ηφμωςθ                                                                                                                                                                                                        

11.05 Ηυκοποιία                                                                                                                                                                                                                                                         

11.06 Παραγωγι βφνθσ 

11.07 
Παραγωγι αναψυκτικϊν· παραγωγι μεταλλικοφ νεροφ και άλλων 
εμφιαλωμζνων νερϊν                                                                                                                                                                                      

13.10 Προπαραςκευι και νθματοποίθςθ υφαντικϊν ινϊν                                                                                                                                                                                                                      

13.20 Υφανςθ κλωςτοχφαντουργικϊν υλϊν                                                                                                                                                                                                                                   

13.30 Σελειοποίθςθ (φινίριςμα) υφαντουργικϊν προϊόντων                                                                                                                                                                                                                  

13.91 Καταςκευι πλεκτϊν υφαςμάτων και υφαςμάτων πλζξθσ κροςζ                                                                                                                                                                                                            

13.92 Καταςκευι ζτοιμων κλωςτοχφαντουργικϊν ειδϊν, εκτόσ από ενδφματα                                                                                                                                                                                                   

13.93 Καταςκευι χαλιϊν και κιλιμιϊν                                                                                                                                                                                                                                     

13.94 Καταςκευι χοντρϊν και λεπτϊν ςχοινιϊν, ςπάγγων και διχτυϊν                                                                                                                                                                                                        

13.95 
Καταςκευι μθ υφαςμζνων ειδϊν και προϊόντων από μθ υφαςμζνα είδθ, εκτόσ 
από τα ενδφματα                                                                                                                                                                            

13.96 Καταςκευι άλλων τεχνικϊν και βιομθχανικϊν κλωςτοχφαντουργικϊν ειδϊν                                                                                                                                                                                               

13.99 Καταςκευι άλλων υφαντουργικϊν προϊόντων π.δ.κ.α.                                                                                                                                                                                                                  

14.11 Καταςκευι δερμάτινων ενδυμάτων                                                                                                                                                                                                                                    

14.12 Καταςκευι ενδυμάτων εργαςίασ                                                                                                                                                                                                                                      

14.13 Καταςκευι άλλων εξωτερικϊν ενδυμάτων                                                                                                                                                                                                                              

14.14 Καταςκευι εςωροφχων                                                                                                                                                                                                                                               

14.19 Καταςκευι άλλων ενδυμάτων και εξαρτθμάτων ζνδυςθσ                                                                                                                                                                                                                 

14.20 Καταςκευι γοφνινων ειδϊν                                                                                                                                                                                                                                          

14.31 Καταςκευι ειδϊν καλτςοποιίασ απλισ πλζξθσ και πλζξθσ κροςζ                                                                                                                                                                                                        

14.39 Καταςκευι άλλων πλεκτϊν ειδϊν και ειδϊν πλζξθσ κροςζ                                                                                                                                                                                                              

15.11 Κατεργαςία και δζψθ δζρματοσ κατεργαςία και βαφι γουναρικϊν 

15.12 
Καταςκευι ειδϊν ταξιδιοφ (αποςκευϊν), τςαντϊν και παρόμοιων ειδϊν, ειδϊν 
ςελοποιίασ και ςαγματοποιίασ                                                                                                                                                             

15.20 Καταςκευι υποδθμάτων                                                                                                                                                                                                                                              

16.10 Πριόνιςμα, πλάνιςμα και εμποτιςμόσ ξφλου                                                                                                                                                                                                                          

16.21 Καταςκευι αντικολλθτϊν (κόντρα-πλακζ) και άλλων πλακϊν με βάςθ το ξφλο                                                                                                                                                                                            

16.22 Καταςκευι ςυναρμολογοφμενων δαπζδων παρκζ                                                                                                                                                                                                                         

16.23 Καταςκευι άλλων ξυλουργικϊν προϊόντων οικοδομικισ                                                                                                                                                                                                                 

16.24 Καταςκευι ξφλινων εμπορευματοκιβϊτιων                                                                                                                                                                                                                             

16.29 
Καταςκευι άλλων προϊόντων από ξφλο καταςκευι ειδϊν από φελλό και ειδϊν 
καλακοποιίασ και ςπαρτοπλεκτικισ 

17.11 Παραγωγι χαρτοπολτοφ                                                                                                                                                                                                                                              

17.12 Καταςκευι χαρτιοφ και χαρτονιοφ                                                                                                                                                                                                                                   

17.21 
Καταςκευι κυματοειδοφσ χαρτιοφ και χαρτονιοφ και εμπορευματοκιβϊτιων από 
χαρτί και χαρτόνι                                                                                                                                                                        

17.22 Καταςκευι χάρτινων ειδϊν οικιακισ χριςθσ, ειδϊν υγιεινισ και ειδϊν τουαλζτασ  

17.23 Καταςκευι ειδϊν χαρτοπωλείου (χαρτικϊν)                                                                                                                                                                                                                           

17.24 Καταςκευι χαρτιοφ για επενδφςεισ τοίχων (ταπετςαρίασ) 

17.29 Καταςκευι άλλων ειδϊν από χαρτί και χαρτόνι                                                                                                                                                                                                                       
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18.11 Εκτφπωςθ εφθμερίδων                                                                                                                                                                                                                                               

18.12 Άλλεσ εκτυπωτικζσ δραςτθριότθτεσ                                                                                                                                                                                                                                  

18.13 Τπθρεςίεσ προεκτφπωςθσ και προεγγραφισ μζςων                                                                                                                                                                                                                      

18.14 Βιβλιοδετικζσ και ςυναφείσ δραςτθριότθτεσ                                                                                                                                                                                                                         

18.20 Αναπαραγωγι προεγγεγραμμζνων μζςων                                                                                                                                                                                                                                

19.10 Παραγωγι προϊόντων οπτανκρακοποίθςθσ (κοκοποίθςθσ)                                                                                                                                                                                                                

20.11 Παραγωγι βιομθχανικϊν αερίων                                                                                                                                                                                                                                      

20.12 Παραγωγι χρωςτικϊν υλϊν                                                                                                                                                                                                                                           

20.13 Παραγωγι άλλων ανόργανων βαςικϊν χθμικϊν ουςιϊν                                                                                                                                                                                                                   

20.14 Παραγωγι άλλων οργανικϊν βαςικϊν χθμικϊν ουςιϊν                                                                                                                                                                                                                   

20.15 Παραγωγι λιπαςμάτων και αηωτοφχων ενϊςεων                                                                                                                                                                                                                         

20.16 Παραγωγι πλαςτικϊν ςε πρωτογενείσ μορφζσ                                                                                                                                                                                                                          

20.17 
Παραγωγι ςυνκετικοφ ελαςτικοφ (ςυνκετικοφ καουτςοφκ) ςε πρωτογενείσ 
μορφζσ                                                                                                                                                                                        

20.20 Παραγωγι παραςιτοκτόνων και άλλων αγροχθμικϊν προϊόντων                                                                                                                                                                                                           

20.30 
Παραγωγι χρωμάτων, βερνικιϊν και παρόμοιων επιχριςμάτων, μελανιϊν 
τυπογραφίασ και μαςτιχϊν 

20.41 
Παραγωγι ςαπουνιϊν και απορρυπαντικϊν, προϊόντων κακαριςμοφ και 
ςτίλβωςθσ  

20.42 Παραγωγι αρωμάτων και παραςκευαςμάτων καλλωπιςμοφ 

20.51 Παραγωγι εκρθκτικϊν                                                                                                                                                                                                                                               

20.52 Παραγωγι διαφόρων τφπων κόλλασ                                                                                                                                                                                                                                    

20.53 Παραγωγι αικζριων ελαίων                                                                                                                                                                                                                                          

20.59 Παραγωγι άλλων χθμικϊν προϊόντων π.δ.κ.α.                                                                                                                                                                                                                         

20.60 Παραγωγι μθ φυςικϊν ινϊν                                                                                                                                                                                                                                          

22.11 
Καταςκευι επιςϊτρων (ελαςτικϊν οχθμάτων) και ςωλινων από καουτςοφκ· 
αναγόμωςθ και ανακαταςκευι επιςϊτρων (ελαςτικϊν οχθμάτων) από 
καουτςοφκ                                                                                                                       

22.19 Καταςκευι άλλων προϊόντων από ελαςτικό (καουτςοφκ)                                                                                                                                                                                                                

22.21 Καταςκευι πλαςτικϊν πλακϊν, φφλλων, ςωλινων και κακοριςμζνων μορφϊν                                                                                                                                                                                               

22.22 Καταςκευι πλαςτικϊν ειδϊν ςυςκευαςίασ                                                                                                                                                                                                                             

22.23 Καταςκευι πλαςτικϊν οικοδομικϊν υλικϊν                                                                                                                                                                                                                            

22.29 Καταςκευι άλλων πλαςτικϊν προϊόντων  

23.11 Καταςκευι επίπεδου γυαλιοφ                                                                                                                                                                                                                                        

23.12 Μορφοποίθςθ και κατεργαςία επίπεδου γυαλιοφ                                                                                                                                                                                                                       

23.13 Καταςκευι κοίλου γυαλιοφ                                                                                                                                                                                                                                          

23.14 Καταςκευι ινϊν γυαλιοφ 

23.19 
Καταςκευι και κατεργαςία άλλων ειδϊν γυαλιοφ, περιλαμβανομζνου του 
γυαλιοφ για τεχνικζσ χριςεισ  

23.20 Παραγωγι πυρίμαχων προϊόντων                                                                                                                                                                                                                                      

23.31 Καταςκευι κεραμικϊν πλακιδίων και πλακϊν                                                                                                                                                                                                                          

23.32 Καταςκευι τοφβλων, πλακιδίων και λοιπϊν δομικϊν προϊόντων από οπτι γθ                                                                                                                                                                                             

23.41 
Καταςκευι κεραμικϊν ειδϊν οικιακισ χριςθσ και κεραμικϊν διακοςμθτικϊν 
ειδϊν                                                                                                                                                                                       

23.42 Καταςκευι κεραμικϊν ειδϊν υγιεινισ                                                                                                                                                                                                                                

23.43 Καταςκευι κεραμικϊν μονωτϊν και κεραμικϊν μονωτικϊν εξαρτθμάτων 

23.44 Καταςκευι άλλων κεραμικϊν προϊόντων για τεχνικζσ χριςεισ 
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23.49 Παραγωγι άλλων προϊόντων κεραμικισ                                                                                                                                                                                                                                

23.51 Παραγωγι τςιμζντου                                                                                                                                                                                                                                                

23.52 Παραγωγι αςβζςτθ και γφψου                                                                                                                                                                                                                                        

23.61 Καταςκευι δομικϊν προϊόντων από ςκυρόδεμα                                                                                                                                                                                                                         

23.62 Καταςκευι δομικϊν προϊόντων από γφψο                                                                                                                                                                                                                              

23.63 Καταςκευι ζτοιμου ςκυροδζματοσ                                                                                                                                                                                                                                    

23.64 Καταςκευι κονιαμάτων                                                                                                                                                                                                                                              

23.65 Καταςκευι ινοτςιμζντου                                                                                                                                                                                                                                            

23.69 Καταςκευι άλλων προϊόντων από ςκυρόδεμα, γφψο και τςιμζντο                                                                                                                                                                                                        

23.70 Κοπι, μορφοποίθςθ και τελικι επεξεργαςία λίκων                                                                                                                                                                                                                    

23.91 Παραγωγι λειαντικϊν προϊόντων                                                                                                                                                                                                                                     

23.99 Παραγωγι άλλων μθ μεταλλικϊν ορυκτϊν προϊόντων π.δ.κ.α.                                                                                                                                                                                                           

24.10 Παραγωγι βαςικοφ ςιδιρου, χάλυβα και ςιδθροκραμάτων                                                                                                                                                                                                               

24.20 
Καταςκευι χαλφβδινων ςωλινων, αγωγϊν, κοίλων ειδϊν με κακοριςμζνθ μορφι 
και ςυναφϊν εξαρτθμάτων                                                                                                                                                                   

24.31 Ψυχρι επεκτατικι ολκι ράβδων χάλυβα                                                                                                                                                                                                                               

24.32 Ψυχρι ζλαςθ ςτενϊν φφλλων χάλυβα                                                                                                                                                                                                                                  

24.33 Ψυχρι μορφοποίθςθ ι δίπλωςθ μορφοράβδων χάλυβα                                                                                                                                                                                                                    

24.34 Ψυχρι επεκτατικι ολκι ςυρμάτων                                                                                                                                                                                                                                    

24.41 Παραγωγι πολφτιμων μετάλλων                                                                                                                                                                                                                                       

24.42 Παραγωγι αλουμίνιου (αργίλιου)                                                                                                                                                                                                                                    

24.43 Παραγωγι μολφβδου, ψευδάργυρου και καςςίτερου                                                                                                                                                                                                                     

24.44 Παραγωγι χαλκοφ                                                                                                                                                                                                                                                   

24.45 Παραγωγι άλλων μθ ςιδθροφχων μετάλλων                                                                                                                                                                                                                             

24.46 Επεξεργαςία πυρθνικϊν καυςίμων 

24.51 Χφτευςθ ςιδιρου                                                                                                                                                                                                                                                   

24.52 Χφτευςθ χάλυβα                                                                                                                                                                                                                                                    

24.53 Χφτευςθ ελαφρϊν μετάλλων                                                                                                                                                                                                                                          

24.54 Χφτευςθ άλλων μθ ςιδθροφχων μετάλλων                                                                                                                                                                                                                              

25.11 Καταςκευι μεταλλικϊν ςκελετϊν και μερϊν μεταλλικϊν ςκελετϊν                                                                                                                                                                                                       

25.12 Καταςκευι μεταλλικϊν πορτϊν και παράκυρων                                                                                                                                                                                                                         

25.21 Καταςκευι ςωμάτων και λεβιτων κεντρικισ κζρμανςθσ                                                                                                                                                                                                                 

25.29 Καταςκευι άλλων μεταλλικϊν ντεπόηιτων, δεξαμενϊν και δοχείων                                                                                                                                                                                                      

25.30 
Καταςκευι ατμογεννθτριϊν, με εξαίρεςθ τουσ λζβθτεσ ηεςτοφ νεροφ για τθν 
κεντρικι κζρμανςθ                                                                                                                                                                         

25.50 
φυρθλάτθςθ, κοίλανςθ, ανιςόπαχθ τφπωςθ και μορφοποίθςθ μετάλλων με 
ζλαςθ· κονιομεταλλουργία                                                                                                                                                                      

25.61 Κατεργαςία και επικάλυψθ μετάλλων                                                                                                                                                                                                                                 

25.62 Μεταλλοτεχνία                                                                                                                                                                                                                                                     

25.71 Καταςκευι μαχαιροπίρουνων                                                                                                                                                                                                                                         

25.72 Καταςκευι κλειδαριϊν και μεντεςζδων                                                                                                                                                                                                                               

25.73 Καταςκευι εργαλείων                                                                                                                                                                                                                                               

25.91 Καταςκευι χαλφβδινων βαρελιϊν και παρόμοιων δοχείων                                                                                                                                                                                                               

25.92 Καταςκευι ελαφρϊν μεταλλικϊν ειδϊν ςυςκευαςίασ 

25.93 Καταςκευι ειδϊν από ςφρμα, αλυςίδων και ελατθρίων                                                                                                                                                                                                                 
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25.94 Καταςκευι ςυνδετιρων και προϊόντων κοχλιομθχανϊν                                                                                                                                                                                                                  

25.99 Καταςκευι άλλων μεταλλικϊν προϊόντων πδκα 

26.11 Καταςκευι θλεκτρονικϊν εξαρτθμάτων                                                                                                                                                                                                                                

26.12 Καταςκευι ζμφορτων θλεκτρονικϊν πλακετϊν                                                                                                                                                                                                                          

26.20 Καταςκευι θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν και περιφερειακοφ εξοπλιςμοφ                                                                                                                                                                                                   

26.30 Καταςκευι εξοπλιςμοφ επικοινωνίασ                                                                                                                                                                                                                                 

26.40 Καταςκευι θλεκτρονικϊν ειδϊν ευρείασ κατανάλωςθσ                                                                                                                                                                                                                  

26.51 Καταςκευι οργάνων και ςυςκευϊν μζτρθςθσ, δοκιμϊν και πλοιγθςθσ 

26.52 Καταςκευι ρολογιϊν                                                                                                                                                                                                                                                

26.60 
Καταςκευι ακτινολογικϊν και θλεκτρονικϊν μθχανθμάτων ιατρικισ και 
κεραπευτικισ χριςθσ 

26.70 Καταςκευι οπτικϊν οργάνων και φωτογραφικοφ εξοπλιςμοφ                                                                                                                                                                                                             

26.80 Καταςκευι μαγνθτικϊν και οπτικϊν μζςων                                                                                                                                                                                                                            

27.11 
Καταςκευι θλεκτροκινθτιρων, θλεκτρογεννθτριϊν και θλεκτρικϊν 
μεταςχθματιςτϊν                                                                                                                                                                                      

27.12 Καταςκευι ςυςκευϊν διανομισ και ελζγχου θλεκτρικοφ ρεφματοσ                                                                                                                                                                                                       

27.20 Καταςκευι θλεκτρικϊν ςτθλϊν και ςυςςωρευτϊν                                                                                                                                                                                                                       

27.31 Καταςκευι καλωδίων οπτικϊν ινϊν                                                                                                                                                                                                                                   

27.32 Καταςκευι άλλων θλεκτρονικϊν και θλεκτρικϊν ςυρμάτων και καλωδίων                                                                                                                                                                                                 

27.33 Καταςκευι εξαρτθμάτων καλωδίωςθσ                                                                                                                                                                                                                                  

27.40 Καταςκευι θλεκτρολογικοφ φωτιςτικοφ εξοπλιςμοφ 

27.51 Καταςκευι θλεκτρικϊν οικιακϊν ςυςκευϊν                                                                                                                                                                                                                            

27.52 Καταςκευι μθ θλεκτρικϊν οικιακϊν ςυςκευϊν                                                                                                                                                                                                                         

27.90 Καταςκευι άλλου θλεκτρικοφ εξοπλιςμοφ                                                                                                                                                                                                                             

28.11 
Καταςκευι κινθτιρων και ςτροβίλων, με εξαίρεςθ τουσ κινθτιρεσ αεροςκαφϊν, 
οχθμάτων και δικφκλων                                                                                                                                                                   

28.12 Καταςκευι εξοπλιςμοφ υδραυλικισ ενζργειασ                                                                                                                                                                                                                         

28.13 Καταςκευι άλλων αντλιϊν και ςυμπιεςτϊν                                                                                                                                                                                                                            

28.14 Καταςκευι άλλων ειδϊν κρουνοποιίασ και βαλβίδων                                                                                                                                                                                                                   

28.15 
Καταςκευι τριβζων, οδοντωτϊν μθχανιςμϊν μετάδοςθσ κίνθςθσ, ςτοιχείων 
οδοντωτϊν τροχϊν και μετάδοςθσ κίνθςθσ                                                                                                                                                       

28.21 Καταςκευι φοφρνων, κλιβάνων και καυςτιρων                                                                                                                                                                                                                         

28.22 Καταςκευι εξοπλιςμοφ ανφψωςθσ και διακίνθςθσ φορτίων                                                                                                                                                                                                              

28.23 
Καταςκευι μθχανϊν και εξοπλιςμοφ γραφείου (εκτόσ θλεκτρονικϊν 
υπολογιςτϊν και περιφερειακοφ εξοπλιςμοφ)                                                                                                                                                           

28.24 Καταςκευι θλεκτροκίνθτων εργαλείων χειρόσ 

28.25 Καταςκευι ψυκτικοφ και κλιματιςτικοφ εξοπλιςμοφ μθ οικιακισ χριςθσ                                                                                                                                                                                                

28.29 Καταςκευι άλλων μθχανθμάτων γενικισ χριςθσ π.δ.κ.α.                                                                                                                                                                                                               

28.30 Καταςκευι γεωργικϊν και δαςοκομικϊν μθχανθμάτων                                                                                                                                                                                                                   

28.41 Καταςκευι μθχανθμάτων μορφοποίθςθσ μετάλλου                                                                                                                                                                                                                       

28.49 Καταςκευι άλλων εργαλειομθχανϊν                                                                                                                                                                                                                                   

28.91 Καταςκευι μθχανθμάτων για τθ μεταλλουργία                                                                                                                                                                                                                         

28.92 
Καταςκευι μθχανθμάτων για τα ορυχεία, τα λατομεία και τισ δομικζσ 
καταςκευζσ                                                                                                                                                                                      

28.93 Καταςκευι μθχανθμάτων επεξεργαςίασ τροφίμων, ποτϊν και καπνοφ                                                                                                                                                                                                     

28.94 
Καταςκευι μθχανθμάτων για τθ βιομθχανία κλωςτοχφαντουργικϊν προϊόντων, 
ενδυμάτων ι δερμάτινων ειδϊν                                                                                                                                                               



12 
 

28.95 Καταςκευι μθχανθμάτων για τθν παραγωγι χαρτιοφ και χαρτονιοφ                                                                                                                                                                                                      

28.96 Καταςκευι μθχανθμάτων παραγωγισ πλαςτικϊν και ελαςτικϊν ειδϊν                                                                                                                                                                                                     

28.99 Καταςκευι άλλων μθχανθμάτων ειδικισ χριςθσ π.δ.κ.α.                                                                                                                                                                                                               

29.10 Καταςκευι μθχανοκίνθτων οχθμάτων                                                                                                                                                                                                                                  

29.20 
Καταςκευι αμαξωμάτων για μθχανοκίνθτα οχιματα· καταςκευι 
ρυμουλκοφμενων και θμιρυμουλκοφμενων οχθμάτων                                                                                                                                                            

29.31 Καταςκευι θλεκτρικοφ και θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ για μθχανοκίνθτα οχιματα                                                                                                                                                                                         

29.32 Καταςκευι άλλων μερϊν και εξαρτθμάτων για μθχανοκίνθτα οχιματα                                                                                                                                                                                                    

30.11 Ναυπιγθςθ πλοίων και πλωτϊν καταςκευϊν                                                                                                                                                                                                                            

30.12 Ναυπιγθςθ ςκαφϊν αναψυχισ και ακλθτιςμοφ                                                                                                                                                                                                                          

30.20 Καταςκευι ςιδθροδρομικϊν αμαξϊν και τροχαίου υλικοφ                                                                                                                                                                                                               

30.30 Καταςκευι αεροςκαφϊν και διαςτθμόπλοιων και ςυναφϊν μθχανθμάτων                                                                                                                                                                                                   

30.91 Καταςκευι μοτοςικλετϊν                                                                                                                                                                                                                                            

30.92 Καταςκευι ποδθλάτων και αναπθρικϊν αμαξιδίων 

30.99 Καταςκευι λοιποφ εξοπλιςμοφ μεταφορϊν π.δ.κ.α.                                                                                                                                                                                                                    

31.01 Καταςκευι επίπλων για γραφεία και καταςτιματα                                                                                                                                                                                                                     

31.02 Καταςκευι επίπλων κουηίνασ                                                                                                                                                                                                                                        

31.03 Καταςκευι ςτρωμάτων                                                                                                                                                                                                                                               

31.09 Καταςκευι άλλων επίπλων                                                                                                                                                                                                                                           

32.11 Κοπι νομιςμάτων                                                                                                                                                                                                                                                   

32.12 Καταςκευι κοςμθμάτων και ςυναφϊν ειδϊν                                                                                                                                                                                                                            

32.13 Καταςκευι κοςμθμάτων απομίμθςθσ και ςυναφϊν ειδϊν                                                                                                                                                                                                                 

32.20 Καταςκευι μουςικϊν οργάνων                                                                                                                                                                                                                                        

32.30 Καταςκευι ακλθτικϊν ειδϊν                                                                                                                                                                                                                                         

32.40 Καταςκευι παιχνιδιϊν κάκε είδουσ                                                                                                                                                                                                                                  

32.50 Καταςκευι ιατρικϊν και οδοντιατρικϊν οργάνων και προμθκειϊν 

32.91 Καταςκευι ςκουπϊν και βουρτςϊν                                                                                                                                                                                                                                    

32.99 Άλλεσ μεταποιθτικζσ δραςτθριότθτεσ πδκα 

33.11 Επιςκευι μεταλλικϊν προϊόντων                                                                                                                                                                                                                                     

33.12 Επιςκευι μθχανθμάτων 

33.13 Επιςκευι θλεκτρονικοφ και οπτικοφ εξοπλιςμοφ                                                                                                                                                                                                                      

33.14 Επιςκευι θλεκτρικοφ εξοπλιςμοφ                                                                                                                                                                                                                                    

33.15 Επιςκευι και ςυντιρθςθ πλοίων και ςκαφϊν 

33.16 Επιςκευι και ςυντιρθςθ αεροςκαφϊν και διαςτθμόπλοιων 

33.17 Επιςκευι και ςυντιρθςθ άλλου εξοπλιςμοφ μεταφορϊν                                                                                                                                                                                                                 

33.19 Επιςκευι άλλου εξοπλιςμοφ                                                                                                                                                                                                                                         

33.20 Εγκατάςταςθ βιομθχανικϊν μθχανθμάτων και εξοπλιςμοφ                                                                                                                                                                                                               

35.13 Διανομι θλεκτρικοφ ρεφματοσ                                                                                                                                                                                                                                       

35.14 Εμπόριο θλεκτρικοφ ρεφματοσ                                                                                                                                                                                                                                       

35.22 Διανομι αζριων καυςίμων μζςω αγωγϊν                                                                                                                                                                                                                               

35.23 Εμπόριο αζριων καυςίμων μζςω αγωγϊν                                                                                                                                                                                                                               

35.30 Παροχι ατμοφ και κλιματιςμοφ                                                                                                                                                                                                                                      

37.00 Επεξεργαςία λυμάτων                                                                                                                                                                                                                                               

38.11 υλλογι μθ επικίνδυνων απορριμμάτων                                                                                                                                                                                                                               
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38.12 υλλογι επικίνδυνων απορριμμάτων                                                                                                                                                                                                                                  

38.21 Επεξεργαςία και διάκεςθ μθ επικίνδυνων απορριμμάτων                                                                                                                                                                                                               

38.22 Επεξεργαςία και διάκεςθ επικίνδυνων απορριμμάτων                                                                                                                                                                                                                  

38.31 Αποςυναρμολόγθςθ παλαιϊν ειδϊν                                                                                                                                                                                                                                    

38.32 Ανάκτθςθ διαλεγμζνου υλικοφ                                                                                                                                                                                                                                       

39.00 Δραςτθριότθτεσ εξυγίανςθσ και άλλεσ υπθρεςίεσ για τθ διαχείριςθ αποβλιτων                                                                                                                                                                                         

41.10 Ανάπτυξθ οικοδομικϊν ςχεδίων                                                                                                                                                                                                                                      

41.20 Καταςκευαςτικζσ εργαςίεσ κτιρίων για κατοικίεσ και μθ                                                                                                                                                                                                             

42.11 Καταςκευι δρόμων και αυτοκινθτοδρόμων                                                                                                                                                                                                                             

42.12 Καταςκευι ςιδθροδρομικϊν γραμμϊν και υπόγειων ςιδθροδρόμων                                                                                                                                                                                                        

42.13 Καταςκευι γεφυρϊν και ςθράγγων                                                                                                                                                                                                                                    

42.21 Καταςκευι κοινωφελϊν ζργων ςχετικϊν με μεταφορά υγρϊν                                                                                                                                                                                                             

42.22 Καταςκευι κοινωφελϊν ζργων θλεκτρικισ ενζργειασ και τθλεπικοινωνιϊν                                                                                                                                                                                               

42.91 Καταςκευι υδραυλικϊν και λιμενικϊν ζργων                                                                                                                                                                                                                          

42.99 Καταςκευι άλλων ζργων πολιτικοφ μθχανικοφ π.δ.κ.α.                                                                                                                                                                                                                

43.11 Κατεδαφίςεισ                                                                                                                                                                                                                                                      

43.12 Προετοιμαςία εργοτάξιου                                                                                                                                                                                                                                           

43.13 Δοκιμαςτικζσ γεωτριςεισ                                                                                                                                                                                                                                           

43.21 Θλεκτρικζσ εγκαταςτάςεισ                                                                                                                                                                                                                                          

43.22 Τδραυλικζσ και κλιματιςτικζσ εγκαταςτάςεισ κζρμανςθσ και ψφξθσ                                                                                                                                                                                                    

43.29 Άλλεσ καταςκευαςτικζσ εγκαταςτάςεισ                                                                                                                                                                                                                               

43.31 Επιχρίςεισ κονιαμάτων                                                                                                                                                                                                                                             

43.32 Ξυλουργικζσ εργαςίεσ                                                                                                                                                                                                                                              

43.33 Επενδφςεισ δαπζδων και τοίχων                                                                                                                                                                                                                                     

43.34 Χρωματιςμοί και τοποκζτθςθ υαλοπινάκων                                                                                                                                                                                                                            

43.39 Άλλεσ καταςκευαςτικζσ εργαςίεσ ολοκλιρωςθσ και τελειϊματοσ                                                                                                                                                                                                        

43.91 Δραςτθριότθτεσ καταςκευισ ςτεγϊν                                                                                                                                                                                                                                  

43.99 Άλλεσ εξειδικευμζνεσ καταςκευαςτικζσ δραςτθριότθτεσ π.δ.κ.α.                                                                                                                                                                                                      

45.11 Πϊλθςθ αυτοκινιτων και ελαφρϊν μθχανοκίνθτων οχθμάτων                                                                                                                                                                                                             

45.19 Πϊλθςθ άλλων μθχανοκίνθτων οχθμάτων                                                                                                                                                                                                                               

45.20 υντιρθςθ και επιςκευι μθχανοκίνθτων οχθμάτων 

45.31 Χονδρικό εμπόριο μερϊν και εξαρτθμάτων μθχανοκίνθτων οχθμάτων 

45.32 
Λιανικό εμπόριο μερϊν και εξαρτθμάτων μθχανοκίνθτων οχθμάτων ςε 
εξειδικευμζνα καταςτιματα                                                                                                                                                                         

45.40 
Πϊλθςθ, ςυντιρθςθ και επιςκευι μοτοςικλετϊν και των μερϊν και εξαρτθμάτων 
τουσ                                                                                                                                                                                    

46.11 
Εμπορικοί αντιπρόςωποι που μεςολαβοφν ςτθν πϊλθςθ γεωργικϊν πρϊτων 
υλϊν, ηϊντων ηϊων, κλωςτοχφαντουργικϊν πρϊτων υλϊν και θμιτελϊν 
προϊόντων  

46.12 
Εμπορικοί αντιπρόςωποι που μεςολαβοφν ςτθν πϊλθςθ καυςίμων, 
μεταλλευμάτων, μετάλλων και βιομθχανικϊν χθμικϊν προϊόντων  

46.13 
Εμπορικοί αντιπρόςωποι που μεςολαβοφν ςτθν πϊλθςθ ξυλείασ και 
οικοδομικϊν υλικϊν                                                                                                                                                                                  

46.14 
Εμπορικοί αντιπρόςωποι που μεςολαβοφν ςτθν πϊλθςθ μθχανθμάτων, 
βιομθχανικοφ εξοπλιςμοφ, πλοίων και αεροςκαφϊν 

46.15 
Εμπορικοί αντιπρόςωποι που μεςολαβοφν ςτθν πϊλθςθ επίπλων, ειδϊν οικιακισ 
χριςθσ, ςιδθρικϊν και ειδϊν κιγκαλερίασ                                                                                                                                                 
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46.16 
Εμπορικοί αντιπρόςωποι που μεςολαβοφν ςτθν πϊλθςθ κλωςτοχφαντουργικϊν 
προϊόντων, ενδυμάτων, γουναρικϊν, υποδθμάτων και δερμάτινων προϊόντων                                                                                                                       

46.17 
Εμπορικοί αντιπρόςωποι που μεςολαβοφν ςτθν πϊλθςθ τροφίμων, ποτϊν και 
καπνοφ 

46.18 

Εμπορικοί αντιπρόςωποι ειδικευμζνοι ςτθν πϊλθςθ άλλων ςυγκεκριμζνων 
προϊόντων, εκτόσ από Εμπορικοί αντιπρόςωποι που μεςολαβοφν ςτθν πϊλθςθ 
βαςικϊν φαρμακευτικϊν προϊόντων (46.18.11.03), Εμπορικοί αντιπρόςωποι που 
μεςολαβοφν ςτθν πϊλθςθ εργαςτθριακϊν ειδϊν, ιατροφαρμακευτικϊν ειδϊν 
υγιεινισ ι φαρμακευτικϊν ειδϊν (46.18.11.04), Εμπορικοί αντιπρόςωποι που 
μεςολαβοφν ςτθν πϊλθςθ ιατρικϊν αναλϊςιμων υλικϊν (46.18.11.05), 
Εμπορικοί αντιπρόςωποι που μεςολαβοφν ςτθν πϊλθςθ ςαπουνιϊν και 
απορρυπαντικϊν, προϊόντων κακαριςμοφ και ςτιλβωτικϊν (46.18.11.07), 
Εμπορικοί αντιπρόςωποι που μεςολαβοφν ςτθν πϊλθςθ φαρμακευτικϊν 
ςκευαςμάτων (46.18.11.08)                                                                                                                                                                                   

46.19 Εμπορικοί αντιπρόςωποι που μεςολαβοφν ςτθν πϊλθςθ διαφόρων ειδϊν                                                                                                                                                                                                  

46.21 Χονδρικό εμπόριο ςιτθρϊν, ακατζργαςτου καπνοφ, ςπόρων και ηωοτροφϊν                                                                                                                                                                                               

46.22 Χονδρικό εμπόριο λουλουδιϊν και φυτϊν                                                                                                                                                                                                                             

46.23 Χονδρικό εμπόριο ηϊντων ηϊων                                                                                                                                                                                                                                      

46.24 Χονδρικό εμπόριο δερμάτων, προβιϊν και κατεργαςμζνου δζρματοσ                                                                                                                                                                                                     

46.31 Χονδρικό εμπόριο φροφτων και λαχανικϊν  

46.32 Χονδρικό εμπόριο κρζατοσ και προϊόντων κρζατοσ                                                                                                                                                                                                                    

46.33 
Χονδρικό εμπόριο γαλακτοκομικϊν προϊόντων, αβγϊν και βρϊςιμων ελαίων και 
λιπϊν                                                                                                                                                                                    

46.34 Χονδρικό εμπόριο ποτϊν                                                                                                                                                                                                                                            

46.36 Χονδρικό εμπόριο ηάχαρθσ, ςοκολάτασ και ειδϊν ηαχαροπλαςτικισ 

46.37 Χονδρικό εμπόριο καφζ, τςαγιοφ, κακάου και μπαχαρικϊν                                                                                                                                                                                                             

46.38 
Χονδρικό εμπόριο άλλων τροφίμων, ςυμπεριλαμβανομζνων ψαριϊν, 
καρκινοειδϊν και μαλακίων 

46.39 Μθ εξειδικευμζνο χονδρικό εμπόριο τροφίμων, ποτϊν και καπνοφ                                                                                                                                                                                                      

46.41 Χονδρικό εμπόριο κλωςτοχφαντουργικϊν προϊόντων                                                                                                                                                                                                                    

46.42 Χονδρικό εμπόριο ενδυμάτων και υποδθμάτων                                                                                                                                                                                                                         

46.43 Χονδρικό εμπόριο θλεκτρικϊν οικιακϊν ςυςκευϊν                                                                                                                                                                                                                     

46.44 Χονδρικό εμπόριο ειδϊν πορςελάνθσ και γυαλικϊν και υλικϊν κακαριςμοφ                                                                                                                                                                                              

46.45 Χονδρικό εμπόριο αρωμάτων και καλλυντικϊν                                                                                                                                                                                                                         

46.46.12 
Χονδρικό εμπόριο χειρουργικϊν, ιατρικϊν και ορκοπεδικϊν οργάνων και 
ςυςκευϊν 

46.47 Χονδρικό εμπόριο επίπλων, χαλιϊν και φωτιςτικϊν                                                                                                                                                                                                                   

46.48 Χονδρικό εμπόριο ρολογιϊν και κοςμθμάτων                                                                                                                                                                                                                          

46.49 Χονδρικό εμπόριο άλλων ειδϊν οικιακισ χριςθσ                                                                                                                                                                                                                      

46.51 
Χονδρικό εμπόριο θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν, περιφερειακοφ εξοπλιςμοφ 
υπολογιςτϊν και λογιςμικοφ                                                                                                                                                                    

46.52 
Χονδρικό εμπόριο θλεκτρονικοφ και τθλεπικοινωνιακοφ εξοπλιςμοφ και 
εξαρτθμάτων                                                                                                                                                                                    

46.61 Χονδρικό εμπόριο γεωργικϊν μθχανθμάτων, εξοπλιςμοφ και προμθκειϊν                                                                                                                                                                                                 

46.62 Χονδρικό εμπόριο εργαλειομθχανϊν                                                                                                                                                                                                                                  

46.63 
Χονδρικό εμπόριο εξορυκτικϊν μθχανθμάτων, κακϊσ και μθχανθμάτων για 
καταςκευαςτικά ζργα και ζργα πολιτικοφ μθχανικοφ                                                                                                                                              

46.64 
Χονδρικό εμπόριο μθχανθμάτων για τθν κλωςτοχφαντουργικι βιομθχανία, και 
χονδρικό εμπόριο ραπτομθχανϊν και πλεκτομθχανϊν                                                                                                                                           

46.65 Χονδρικό εμπόριο επίπλων γραφείου                                                                                                                                                                                                                                 
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46.66 Χονδρικό εμπόριο άλλων μθχανϊν και εξοπλιςμοφ γραφείου                                                                                                                                                                                                            

46.69 Χονδρικό εμπόριο άλλων μθχανθμάτων και εξοπλιςμοφ                                                                                                                                                                                                                 

46.72 Χονδρικό εμπόριο μετάλλων και μεταλλευμάτων                                                                                                                                                                                                                       

46.73 Χονδρικό εμπόριο ξυλείασ, οικοδομικϊν υλικϊν και ειδϊν υγιεινισ                                                                                                                                                                                                   

46.74 
Χονδρικό εμπόριο ςιδθρικϊν, υδραυλικϊν ειδϊν και εξοπλιςμοφ και προμθκειϊν 
για εγκαταςτάςεισ κζρμανςθσ                                                                                                                                                            

46.75 Χονδρικό εμπόριο χθμικϊν προϊόντων                                                                                                                                                                                                                                

46.76 Χονδρικό εμπόριο άλλων ενδιάμεςων προϊόντων                                                                                                                                                                                                                       

46.77 Χονδρικό εμπόριο απορριμμάτων και υπολειμμάτων                                                                                                                                                                                                                    

46.90 Μθ εξειδικευμζνο χονδρικό εμπόριο                                                                                                                                                                                                                                 

47.19 
Άλλο λιανικό εμπόριο ςε μθ εξειδικευμζνα καταςτιματα, εκτόσ από 
Εκμετάλλευςθ καταςτιματοσ ψιλικϊν ειδϊν γενικά (47.19.10.01)  

47.23 
Λιανικό εμπόριο ψαριϊν, καρκινοειδϊν και μαλακίων ςε εξειδικευμζνα 
καταςτιματα                                                                                                                                                                                    

47.24 
Λιανικό εμπόριο ψωμιοφ, αρτοςκευαςμάτων και λοιπϊν ειδϊν αρτοποιίασ και 
ηαχαροπλαςτικισ ςε εξειδικευμζνα καταςτιματα                                                                                                                                              

47.25 Λιανικό εμπόριο ποτϊν ςε εξειδικευμζνα καταςτιματα 

47.29 Λιανικό εμπόριο άλλων τροφίμων ςε εξειδικευμζνα καταςτιματα                                                                                                                                                                                                       

47.30 Λιανικό εμπόριο καυςίμων κίνθςθσ ςε εξειδικευμζνα καταςτιματα                                                                                                                                                                                                     

47.41 
Λιανικό εμπόριο θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν, περιφερειακϊν μονάδων 
υπολογιςτϊν και λογιςμικοφ ςε εξειδικευμζνα καταςτιματα                                                                                                                                           

47.42 Λιανικό εμπόριο τθλεπικοινωνιακοφ εξοπλιςμοφ ςε εξειδικευμζνα καταςτιματα                                                                                                                                                                                         

47.43 Λιανικό εμπόριο εξοπλιςμοφ ιχου και εικόνασ ςε εξειδικευμζνα καταςτιματα                                                                                                                                                                                          

47.51 
Λιανικό εμπόριο κλωςτοχφαντουργικϊν προϊόντων ςε εξειδικευμζνα 
καταςτιματα                                                                                                                                                                                        

47.52 
Λιανικό εμπόριο ςιδθρικϊν, χρωμάτων και τηαμιϊν ςε εξειδικευμζνα 
καταςτιματα                                                                                                                                                                                      

47.53 
Λιανικό εμπόριο χαλιϊν, κιλιμιϊν και επενδφςεων δαπζδου και τοίχου ςε 
εξειδικευμζνα καταςτιματα                                                                                                                                                                   

47.54 Λιανικό εμπόριο θλεκτρικϊν οικιακϊν ςυςκευϊν ςε εξειδικευμζνα καταςτιματα                                                                                                                                                                                         

47.59 
Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιςτικϊν και άλλων ειδϊν οικιακισ χριςθσ ςε 
εξειδικευμζνα καταςτιματα                                                                                                                                                                  

47.61 Λιανικό εμπόριο βιβλίων ςε εξειδικευμζνα καταςτιματα                                                                                                                                                                                                              

47.62 Λιανικό εμπόριο εφθμερίδων και γραφικισ φλθσ ςε εξειδικευμζνα καταςτιματα                                                                                                                                                                                         

47.63 Λιανικό εμπόριο εγγραφϊν μουςικισ και εικόνασ ςε εξειδικευμζνα καταςτιματα                                                                                                                                                                                        

47.64 Λιανικό εμπόριο ακλθτικοφ εξοπλιςμοφ ςε εξειδικευμζνα καταςτιματα                                                                                                                                                                                                 

47.65 Λιανικό εμπόριο παιχνιδιϊν κάκε είδουσ ςε εξειδικευμζνα καταςτιματα                                                                                                                                                                                               

47.71 Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων ςε εξειδικευμζνα καταςτιματα                                                                                                                                                                                                            

47.72 
Λιανικό εμπόριο υποδθμάτων και δερμάτινων ειδϊν ςε εξειδικευμζνα 
καταςτιματα                                                                                                                                                                                      

47.74 
Λιανικό εμπόριο ιατρικϊν και ορκοπεδικϊν ειδϊν ςε εξειδικευμζνα 
καταςτιματα 

47.75 
Λιανικό εμπόριο καλλυντικϊν και ειδϊν καλλωπιςμοφ ςε εξειδικευμζνα 
καταςτιματα  

47.76 
Λιανικό εμπόριο λουλουδιϊν, φυτϊν, ςπόρων, λιπαςμάτων, ηϊων ςυντροφιάσ 
και ςχετικϊν ηωοτροφϊν ςε εξειδικευμζνα καταςτιματα 

47.77 Λιανικό εμπόριο ρολογιϊν και κοςμθμάτων ςε εξειδικευμζνα καταςτιματα                                                                                                                                                                                              

47.78 Άλλο λιανικό εμπόριο καινοφργιων ειδϊν ςε εξειδικευμζνα καταςτιματα  

47.79 Λιανικό εμπόριο μεταχειριςμζνων ειδϊν ςε καταςτιματα                                                                                                                                                                                                              
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47.81 
Λιανικό εμπόριο τροφίμων, ποτϊν και καπνοφ, ςε υπαίκριουσ πάγκουσ και 
αγορζσ                                                                                                                                                                                      

47.82 
Λιανικό εμπόριο κλωςτοχφαντουργικϊν προϊόντων, ενδυμάτων και 
υποδθμάτων, ςε υπαίκριουσ πάγκουσ και αγορζσ                                                                                                                                                         

47.89 Λιανικό εμπόριο άλλων ειδϊν ςε υπαίκριουσ πάγκουσ και αγορζσ                                                                                                                                                                                                      

47.91.71 Λιανικό εμπόριο ειδϊν ιματιςμοφ, με αλλθλογραφία ι μζςω διαδίκτυου 

47.91.72 Λιανικό εμπόριο υποδθμάτων, με αλλθλογραφία ι μζςω διαδίκτυου 

47.91.73 
Λιανικό εμπόριο δερμάτινων ειδϊν και ειδϊν ταξιδιοφ, με αλλθλογραφία ι μζςω 
διαδικτφου 

47.99 Άλλο λιανικό εμπόριο εκτόσ καταςτθμάτων, υπαίκριων πάγκων ι αγορϊν 

49.10 Τπεραςτικζσ ςιδθροδρομικζσ μεταφορζσ επιβατϊν 

49.20 ιδθροδρομικζσ μεταφορζσ εμπορευμάτων                                                                                                                                                                                                                             

49.31 Αςτικζσ και προαςτιακζσ χερςαίεσ μεταφορζσ επιβατϊν                                                                                                                                                                                                               

49.32 Εκμετάλλευςθ ταξί                                                                                                                                                                                                                                                 

49.39 Άλλεσ χερςαίεσ μεταφορζσ επιβατϊν π.δ.κ.α.                                                                                                                                                                                                                        

49.41 Οδικζσ μεταφορζσ εμπορευμάτων 

49.42 Τπθρεςίεσ μετακόμιςθσ                                                                                                                                                                                                                                             

50.10 Θαλάςςιεσ και ακτοπλοϊκζσ μεταφορζσ επιβατϊν                                                                                                                                                                                                                      

50.20 Θαλάςςιεσ και ακτοπλοϊκζσ μεταφορζσ εμπορευμάτων 

50.30 Εςωτερικζσ πλωτζσ μεταφορζσ επιβατϊν                                                                                                                                                                                                                              

50.40 Εςωτερικζσ πλωτζσ μεταφορζσ εμπορευμάτων 

51.10 Αεροπορικζσ μεταφορζσ επιβατϊν                                                                                                                                                                                                                                    

51.21 Αεροπορικζσ μεταφορζσ εμπορευμάτων 

52.10 Αποκικευςθ                                                                                                                                                                                                                                                        

52.21 Δραςτθριότθτεσ ςυναφείσ με τισ χερςαίεσ μεταφορζσ 

52.22 Δραςτθριότθτεσ ςυναφείσ με τισ πλωτζσ μεταφορζσ                                                                                                                                                                                                                   

52.23 Δραςτθριότθτεσ ςυναφείσ με τισ αεροπορικζσ μεταφορζσ 

52.24 Διακίνθςθ φορτίων                                                                                                                                                                                                                                                 

52.29 Άλλεσ υποςτθρικτικζσ προσ τθ μεταφορά δραςτθριότθτεσ                                                                                                                                                                                                              

55.10 Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλφματα                                                                                                                                                                                                                                

55.20 Καταλφματα διακοπϊν και άλλα καταλφματα ςφντομθσ διαμονισ                                                                                                                                                                                                         

55.30 
Χϊροι καταςκινωςθσ, εγκαταςτάςεισ για οχιματα αναψυχισ και 
ρυμουλκοφμενα οχιματα                                                                                                                                                                                  

55.90 Άλλα καταλφματα                                                                                                                                                                                                                                                   

56.10 Δραςτθριότθτεσ υπθρεςιϊν εςτιατορίων και κινθτϊν μονάδων εςτίαςθσ                                                                                                                                                                                                 

56.21 Δραςτθριότθτεσ υπθρεςιϊν τροφοδοςίασ για εκδθλϊςεισ                                                                                                                                                                                                               

56.29 
Aλλεσ υπθρεςίεσ εςτίαςθσ, εκτόσ από Τπθρεςίεσ γευμάτων που παρζχονται από 
ςτρατιωτικζσ τραπεηαρίεσ (56.29.20.01) 

56.30 Δραςτθριότθτεσ παροχισ ποτϊν                                                                                                                                                                                                                                      

58.11 Ζκδοςθ βιβλίων                                                                                                                                                                                                                                                    

58.12 Ζκδοςθ τθλεφωνικϊν και κάκε είδουσ καταλόγων                                                                                                                                                                                                                      

58.13 Ζκδοςθ εφθμερίδων                                                                                                                                                                                                                                                 

58.14 Ζκδοςθ ζντυπων περιοδικϊν κάκε είδουσ                                                                                                                                                                                                                             

58.19 Άλλεσ εκδοτικζσ δραςτθριότθτεσ                                                                                                                                                                                                                                    

58.21 Ζκδοςθ παιχνιδιϊν για θλεκτρονικοφσ υπολογιςτζσ                                                                                                                                                                                                                   

58.29 Ζκδοςθ άλλου λογιςμικοφ                                                                                                                                                                                                                                           
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59.11 
Δραςτθριότθτεσ παραγωγισ κινθματογραφικϊν ταινιϊν, βίντεο και τθλεοπτικϊν 
προγραμμάτων                                                                                                                                                                            

59.12 
Δραςτθριότθτεσ ςυνοδευτικζσ τθσ παραγωγισ κινθματογραφικϊν ταινιϊν, βίντεο 
και τθλεοπτικϊν προγραμμάτων                                                                                                                                                           

59.13 
Δραςτθριότθτεσ διανομισ κινθματογραφικϊν ταινιϊν, βίντεο και τθλεοπτικϊν 
προγραμμάτων                                                                                                                                                                             

59.14 Δραςτθριότθτεσ προβολισ κινθματογραφικϊν ταινιϊν                                                                                                                                                                                                                  

59.20 Θχογραφιςεισ και μουςικζσ εκδόςεισ                                                                                                                                                                                                                                

60.10 Ραδιοφωνικζσ εκπομπζσ                                                                                                                                                                                                                                             

60.20 Τπθρεςίεσ τθλεοπτικοφ προγραμματιςμοφ και τθλεοπτικϊν εκπομπϊν                                                                                                                                                                                                    

61.90 Άλλεσ τθλεπικοινωνιακζσ δραςτθριότθτεσ                                                                                                                                                                                                                            

62.01 Δραςτθριότθτεσ προγραμματιςμοφ θλεκτρονικϊν ςυςτθμάτων                                                                                                                                                                                                            

62.02 
Δραςτθριότθτεσ παροχισ ςυμβουλϊν ςχετικά με τουσ θλεκτρονικοφσ 
υπολογιςτζσ                                                                                                                                                                                        

62.03 Τπθρεςίεσ διαχείριςθσ θλεκτρονικϊν ςυςτθμάτων                                                                                                                                                                                                                     

62.09 
Άλλεσ δραςτθριότθτεσ τθσ τεχνολογίασ τθσ πλθροφορίασ και δραςτθριότθτεσ 
υπθρεςιϊν θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν                                                                                                                                                        

63.11 Επεξεργαςία δεδομζνων, καταχϊρθςθ και ςυναφείσ δραςτθριότθτεσ                                                                                                                                                                                                     

63.12 Δικτυακζσ πφλεσ (web portals)                                                                                                                                                                                                                                     

63.91 Δραςτθριότθτεσ πρακτορείων ειδιςεων                                                                                                                                                                                                                               

63.99 Άλλεσ δραςτθριότθτεσ υπθρεςιϊν πλθροφορίασ πδκα 

64.20 Δραςτθριότθτεσ εταιρειϊν χαρτοφυλακίου (holding)                                                                                                                                                                                                                  

64.30 
Δραςτθριότθτεσ ςχετικζσ με καταπιςτεφματα (trusts), κεφάλαια (funds) και 
παρεμφερι χρθματοπιςτωτικά μζςα                                                                                                                                                          

64.91 Χρθματοδοτικι μίςκωςθ (leasing)                                                                                                                                                                                                                                   

65.11 Αςφάλειεσ ηωισ                                                                                                                                                                                                                                                    

65.12 Αςφάλειεσ εκτόσ από τισ αςφάλειεσ ηωισ                                                                                                                                                                                                                            

65.20 Ανταςφάλιςθ                                                                                                                                                                                                                                                       

66.12 Δραςτθριότθτεσ ςχετικζσ με ςυναλλαγζσ ςυμβάςεων χρεογράφων και αγακϊν                                                                                                                                                                                             

66.19 
Άλλεσ δραςτθριότθτεσ ςυναφείσ προσ τισ χρθματοπιςτωτικζσ υπθρεςίεσ, με 
εξαίρεςθ τισ αςφαλιςτικζσ δραςτθριότθτεσ και τα ςυνταξιοδοτικά ταμεία                                                                                                                      

66.21 Αξιολόγθςθ κινδφνων και ηθμιϊν                                                                                                                                                                                                                                    

66.22 Δραςτθριότθτεσ αςφαλιςτικϊν πρακτόρων και μεςιτϊν                                                                                                                                                                                                                 

66.29 
Άλλεσ δραςτθριότθτεσ ςυναφείσ προσ τισ αςφαλίςεισ και τα ςυνταξιοδοτικά 
ταμεία                                                                                                                                                                                    

66.30 Δραςτθριότθτεσ διαχείριςθσ κεφαλαίων                                                                                                                                                                                                                              

68.10 Αγοραπωλθςία ιδιόκτθτων ακινιτων                                                                                                                                                                                                                                  

68.20 Εκμίςκωςθ και διαχείριςθ ιδιόκτθτων ι μιςκωμζνων ακινιτων                                                                                                                                                                                                         

68.31 Μεςιτικά γραφεία ακινιτων                                                                                                                                                                                                                                         

68.32 Διαχείριςθ ακίνθτθσ περιουςίασ, ζναντι αμοιβισ ι βάςει ςφμβαςθσ                                                                                                                                                                                                   

69.10 Νομικζσ δραςτθριότθτεσ                                                                                                                                                                                                                                            

69.20 
Δραςτθριότθτεσ λογιςτικισ, τιρθςθσ βιβλίων και λογιςτικοφ ελζγχου παροχι 
φορολογικϊν ςυμβουλϊν 

70.10 Δραςτθριότθτεσ κεντρικϊν γραφείων                                                                                                                                                                                                                                 

70.21 Δραςτθριότθτεσ δθμοςίων ςχζςεων και επικοινωνίασ                                                                                                                                                                                                                  

70.22 
Δραςτθριότθτεσ παροχισ επιχειρθματικϊν ςυμβουλϊν και άλλων ςυμβουλϊν 
διαχείριςθσ 

71.11 Δραςτθριότθτεσ αρχιτεκτόνων 
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71.12 
Δραςτθριότθτεσ μθχανικϊν και ςυναφείσ δραςτθριότθτεσ παροχισ τεχνικϊν 
ςυμβουλϊν 

71.20 Σεχνικζσ δοκιμζσ και αναλφςεισ 

72.11 Ζρευνα και πειραματικι ανάπτυξθ ςτθ βιοτεχνολογία                                                                                                                                                                                                                 

72.19 Ζρευνα και πειραματικι ανάπτυξθ ςε άλλεσ φυςικζσ επιςτιμεσ και τθ μθχανικι                                                                                                                                                                                        

72.20 Ζρευνα και πειραματικι ανάπτυξθ ςτισ κοινωνικζσ και ανκρωπιςτικζσ επιςτιμεσ                                                                                                                                                                                       

73.11 Διαφθμιςτικά γραφεία                                                                                                                                                                                                                                              

73.12 Παρουςίαςθ ςτα μζςα ενθμζρωςθσ                                                                                                                                                                                                                                    

73.20 Ζρευνα αγοράσ και δθμοςκοπιςεισ                                                                                                                                                                                                                                   

74.10 Δραςτθριότθτεσ ειδικευμζνου ςχεδίου                                                                                                                                                                                                                               

74.20 Φωτογραφικζσ δραςτθριότθτεσ                                                                                                                                                                                                                                       

74.30 Δραςτθριότθτεσ μετάφραςθσ και διερμθνείασ                                                                                                                                                                                                                         

74.90 Άλλεσ επαγγελματικζσ, επιςτθμονικζσ και τεχνικζσ δραςτθριότθτεσ π.δ.κ.α.                                                                                                                                                                                          

75.00 Κτθνιατρικζσ δραςτθριότθτεσ                                                                                                                                                                                                                                       

77.11 Ενοικίαςθ και εκμίςκωςθ αυτοκινιτων και ελαφρϊν μθχανοκίνθτων οχθμάτων                                                                                                                                                                                            

77.12 Ενοικίαςθ και εκμίςκωςθ φορτθγϊν 

77.21 Ενοικίαςθ και εκμίςκωςθ ειδϊν αναψυχισ και ακλθτικϊν ειδϊν                                                                                                                                                                                                        

77.22 Ενοικίαςθ βιντεοκαςετϊν και δίςκων                                                                                                                                                                                                                                

77.29 Ενοικίαςθ και εκμίςκωςθ άλλων ειδϊν προςωπικισ ι οικιακισ χριςθσ                                                                                                                                                                                                  

77.31 Ενοικίαςθ και εκμίςκωςθ γεωργικϊν μθχανθμάτων και εξοπλιςμοφ                                                                                                                                                                                                      

77.32 
Ενοικίαςθ και εκμίςκωςθ μθχανθμάτων και εξοπλιςμοφ καταςκευϊν και ζργων 
πολιτικοφ μθχανικοφ                                                                                                                                                                       

77.33 
Ενοικίαςθ και εκμίςκωςθ μθχανθμάτων και εξοπλιςμοφ γραφείου 
(ςυμπεριλαμβανομζνων των θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν)                                                                                                                                                    

77.34 Ενοικίαςθ και εκμίςκωςθ εξοπλιςμοφ πλωτϊν μεταφορϊν                                                                                                                                                                                                               

77.35 Ενοικίαςθ και εκμίςκωςθ εξοπλιςμοφ αεροπορικϊν μεταφορϊν                                                                                                                                                                                                          

77.39 
Ενοικίαςθ και εκμίςκωςθ άλλων μθχανθμάτων, ειδϊν εξοπλιςμοφ και υλικϊν 
αγακϊν πδκα 

77.40 
Εκμίςκωςθ πνευματικισ ιδιοκτθςίασ και παρεμφερϊν προϊόντων, με εξαίρεςθ τα 
ζργα με δικαιϊματα δθμιουργοφ                                                                                                                                                          

78.10 Δραςτθριότθτεσ γραφείων εφρεςθσ εργαςίασ                                                                                                                                                                                                  

78.20 Τπθρεςίεσ γραφείων εφρεςθσ προςωρινισ απαςχόλθςθσ 

78.30 Άλλεσ υπθρεςίεσ διάκεςθσ ανκρϊπινου δυναμικοφ                                                                                                                                                                                          

79.11 Δραςτθριότθτεσ ταξιδιωτικϊν πρακτορείων                                                                                                                                                                                                                           

79.12 Δραςτθριότθτεσ γραφείων οργανωμζνων ταξιδιϊν                                                                                                                                                                                                                      

79.90 Άλλεσ δραςτθριότθτεσ υπθρεςιϊν κρατιςεων και ςυναφείσ δραςτθριότθτεσ                                                                                                                                                                                              

80.10 Δραςτθριότθτεσ παροχισ ιδιωτικισ προςταςίασ                                                                                                                                                                                                                       

80.20 Δραςτθριότθτεσ υπθρεςιϊν ςυςτθμάτων προςταςίασ                                                                                                                                                                                                                    

80.30 Δραςτθριότθτεσ ζρευνασ                                                                                                                                                                                                                                            

81.10 
Δραςτθριότθτεσ ςυνδυαςμοφ βοθκθτικϊν υπθρεςιϊν ( υνδυαςμζνεσ 
βοθκθτικζσ υπθρεςίεσ ςε κτίρια και εξωτερικοφσ χϊρουσ (κακαριςμοφ, φφλαξθσ, 
υποδοχισ κλπ)                                                                                                                                                                                                                   

81.21 Γενικόσ κακαριςμόσ κτιρίων                                                                                                                                                                                                                                        

81.22 Άλλεσ δραςτθριότθτεσ κακαριςμοφ κτιρίων και βιομθχανικοφ κακαριςμοφ                                                                                                                                                                                               

81.29 Άλλεσ δραςτθριότθτεσ κακαριςμοφ                                                                                                                                                                                                                                   

81.30 Δραςτθριότθτεσ υπθρεςιϊν τοπίου                                                                                                                                                                                                                                   

82.11 υνδυαςμζνεσ διοικθτικζσ δραςτθριότθτεσ γραφείου                                                                                                                                                                                                                  
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82.19 
Αναπαραγωγι φωτοτυπιϊν, προετοιμαςία εγγράφων και άλλεσ ειδικευμζνεσ 
δραςτθριότθτεσ γραμματειακισ υποςτιριξθσ                                                                                                                                                     

82.20 Δραςτθριότθτεσ τθλεφωνικϊν κζντρων                                                                                                                                                                                                                                

82.30 Οργάνωςθ ςυνεδρίων και εμπορικϊν εκκζςεων                                                                                                                                                                                                                         

82.91 
Δραςτθριότθτεσ γραφείων είςπραξθσ και γραφείων οικονομικϊν και εμπορικϊν 
πλθροφοριϊν                                                                                                                                                                              

82.92 Δραςτθριότθτεσ ςυςκευαςίασ                                                                                                                                                                                                                                        

82.99 Άλλεσ δραςτθριότθτεσ παροχισ υπθρεςιϊν προσ τισ επιχειριςεισ π.δ.κ.α.                                                                                                                                                                                             

84.12 
Ρφκμιςθ των δραςτθριοτιτων για τθν παροχι περίκαλψθσ υγείασ, εκπαίδευςθσ, 
πολιτιςτικϊν και άλλων κοινωνικϊν υπθρεςιϊν, εκτόσ από τθν κοινωνικι 
αςφάλιςθ                                                                                                           

84.13 Ρφκμιςθ των επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων και ςυμβολι ςτθν 
αποτελεςματικότερθ λειτουργία των επιχειριςεων                                                                                                                                                        

84.23 Δικαιοςφνθ και δικαςτικζσ δραςτθριότθτεσ                                                                                                                                                                                                                          

85.10 Προςχολικι εκπαίδευςθ                                                                                                                                                                                                                                             

85.20 Πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ                                                                                                                                                                                                                                            

85.31 Γενικι δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ                                                                                                                                                                                                                                   

85.32 Σεχνικι και επαγγελματικι δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ                                                                                                                                                                                                                

85.41 Μεταδευτεροβάκμια μθ τριτοβάκμια εκπαίδευςθ                                                                                                                                                                                                                       

85.42 Σριτοβάκμια εκπαίδευςθ                                                                                                                                                                                                                                            

85.51 Ακλθτικι και ψυχαγωγικι εκπαίδευςθ                                                                                                                                                                                                                                

85.52 Πολιτιςτικι εκπαίδευςθ                                                                                                                                                                                                                                            

85.53 Δραςτθριότθτεσ ςχολϊν εραςιτεχνϊν οδθγϊν                                                                                                                                                                                                                          

85.59 Άλλθ εκπαίδευςθ π.δ.κ.α.                                                                                                                                                                                                                                          

85.60 Εκπαιδευτικζσ υποςτθρικτικζσ δραςτθριότθτεσ                                                                                                                                                                                                                       

86.21 Δραςτθριότθτεσ άςκθςθσ γενικϊν ιατρικϊν επαγγελμάτων 

86.22 Δραςτθριότθτεσ άςκθςθσ ειδικϊν ιατρικϊν επαγγελμάτων 

86.23 Δραςτθριότθτεσ άςκθςθσ οδοντιατρικϊν επαγγελμάτων                                                                                                                                                                                                                 

86.90 Aλλεσ δραςτθριότθτεσ ανκρϊπινθσ υγείασ 

87.10 Δραςτθριότθτεσ νοςοκομειακισ φροντίδασ με παροχι καταλφματοσ                                                                                                                                                                                                      

87.20 
Δραςτθριότθτεσ φροντίδασ με παροχι καταλφματοσ για άτομα με νοθτικι 
υςτζρθςθ, ψυχικζσ διαταραχζσ και χριςθ ουςιϊν                                                                                                                                                 

87.30 
Δραςτθριότθτεσ φροντίδασ με παροχι καταλφματοσ για θλικιωμζνουσ και άτομα 
με αναπθρία                                                                                                                                                                             

87.90 Άλλεσ δραςτθριότθτεσ φροντίδασ με παροχι καταλφματοσ                                                                                                                                                                                                              

88.10 
Δραςτθριότθτεσ κοινωνικισ μζριμνασ χωρίσ παροχι καταλφματοσ για 
θλικιωμζνουσ και άτομα με αναπθρία                                                                                                                                                                

88.91 Δραςτθριότθτεσ βρεφονθπιακϊν και παιδικϊν ςτακμϊν                                                                                                                                                                                                                 

88.99 Άλλεσ δραςτθριότθτεσ κοινωνικισ μζριμνασ χωρίσ παροχι καταλφματοσ πδκα   

90.01 Σζχνεσ του κεάματοσ                                                                                                                                                                                                                                               

90.02 Τποςτθρικτικζσ δραςτθριότθτεσ για τισ τζχνεσ του κεάματοσ                                                                                                                                                                                                         

90.03 Καλλιτεχνικι δθμιουργία                                                                                                                                                                                                                                           

90.04 Εκμετάλλευςθ αικουςϊν κεαμάτων και ςυναφείσ δραςτθριότθτεσ                                                                                                                                                                                                        

91.01 Δραςτθριότθτεσ βιβλιοκθκϊν και αρχειοφυλακείων                                                                                                                                                                                                                    

91.02 Δραςτθριότθτεσ μουςείων                                                                                                                                                                                                                                           

91.03 
Λειτουργία ιςτορικϊν χϊρων και κτιρίων και παρόμοιων πόλων ζλξθσ 
επιςκεπτϊν                                                                                                                                                                                       

91.04 Δραςτθριότθτεσ βοτανικϊν και ηωολογικϊν κιπων και φυςικϊν βιοτόπων                                                                                                                                                                                                
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92.00 
Συχερά παιχνίδια και ςτοιχιματα εκτόσ από Τπθρεςίεσ τυχερϊν παιχνιδιϊν ςε απ 
ευκείασ (on-line) ςφνδεςθ (92.00.14), Τπθρεςίεσ ςτοιχθμάτων ςε απ ευκείασ (on-
line) ςφνδεςθ (92.00.21)                                                                                                                             

93.11 Εκμετάλλευςθ ακλθτικϊν εγκαταςτάςεων                                                                                                                                                                                                                              

93.12 Δραςτθριότθτεσ ακλθτικϊν ομίλων                                                                                                                                                                                                                                   

93.13 Εγκαταςτάςεισ γυμναςτικισ                                                                                                                                                                                                                                         

93.19 Άλλεσ ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ                                                                                                                                                                                                                                    

93.21 Δραςτθριότθτεσ πάρκων αναψυχισ και άλλων κεματικϊν πάρκων                                                                                                                                                                                                         

93.29 Άλλεσ δραςτθριότθτεσ διαςκζδαςθσ και ψυχαγωγίασ                                                                                                                                                                                                                   

94.11 Δραςτθριότθτεσ επιχειρθματικϊν και εργοδοτικϊν οργανϊςεων                                                                                                                                                                                                         

94.12 Δραςτθριότθτεσ επαγγελματικϊν οργανϊςεων                                                                                                                                                                                                                          

94.91 Δραςτθριότθτεσ κρθςκευτικϊν οργανϊςεων                                                                                                                                                                                                                            

94.99 Δραςτθριότθτεσ άλλων οργανϊςεων π.δ.κ.α.                                                                                                                                                                                                                          

95.11 Επιςκευι θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν και περιφερειακοφ εξοπλιςμοφ                                                                                                                                                                                                    

95.12 Επιςκευι εξοπλιςμοφ επικοινωνίασ                                                                                                                                                                                                                                  

95.21 Επιςκευι θλεκτρονικϊν ειδϊν ευρείασ κατανάλωςθσ                                                                                                                                                                                                                   

95.22 Επιςκευι ςυςκευϊν οικιακισ χριςθσ και εξοπλιςμοφ ςπιτιοφ και κιπου                                                                                                                                                                                                

95.23 Επιδιόρκωςθ υποδθμάτων και δερμάτινων ειδϊν                                                                                                                                                                                                                       

95.24 Επιςκευι επίπλων και ειδϊν οικιακισ επίπλωςθσ                                                                                                                                                                                                                     

95.25 Επιςκευι ρολογιϊν και κοςμθμάτων                                                                                                                                                                                                                                  

95.29 Επιςκευι άλλων ειδϊν προςωπικισ και οικιακισ χριςθσ                                                                                                                                                                                                               

96.01 Πλφςιμο και (ςτεγνό) κακάριςμα κλωςτοχφαντουργικϊν και γοφνινων προϊόντων                                                                                                                                                                                         

96.02 Δραςτθριότθτεσ κομμωτθρίων, κουρείων και κζντρων αιςκθτικισ                                                                                                                                                                                                       

96.04 Δραςτθριότθτεσ ςχετικζσ με τθ φυςικι ευεξία                                                                                                                                                                                                                       

96.09 
Άλλεσ δραςτθριότθτεσ παροχισ προςωπικϊν υπθρεςιϊν π.δ.κ.α., εκτόσ από 
Τπθρεςίεσ οικιακοφ υπθρζτθ (96.09.19.13), Τπθρεςίεσ προςωπικοφ οδθγοφ 
αυτοκινιτων (96.09.19.15)  

  

Καταςτιματα λιανικοφ εμπορίου που λειτουργοφν με ςυμφωνίεσ ςυνεργαςίασ 
όλων των καταςτθμάτων λιανικοφ εμπορίου τφπου «κατάςτθμα εντόσ 
καταςτιματοσ» (shops- in a-shop), που βρίςκονται ςε εκπτωτικά καταςτιματα 
(outlet), εμπορικά κζντρα ι εκπτωτικά χωριά, εξαιρουμζνων των ςοφπερ μάρκετ 
και των φαρμακείων. 

  

Επιχειριςεισ ζκδοςθσ πρωτογενοφσ (branded) ψθφιακοφ περιεχομζνου, οι 
οποίεσ είναι εγγεγραμμζνεσ ςτο Μθτρϊο Επιχειριςεων Θλεκτρονικϊν Μζςων 
Ενθμζρωςθσ (Μθτρϊο Online Media) που τθρείται ςτθν Γενικι Γραμματεία 
Επικοινωνίασ και Ενθμζρωςθσ κατά τθν ζκδοςθ τθσ παροφςασ ι υποβάλουν 
ςχετικι αίτθςθ εγγραφισ και ενταχκοφν ςε αυτό κατόπιν ζγκριςθσ τθσ αρμόδιασ 
επιτροπισ τθσ ΓΓΕΕ. 

 
Καταςτιματα και επιχειριςεισ κάκε είδουσ που λειτουργοφν εντόσ 
ξενοδοχειακϊν μονάδων, ξενοδοχειακϊν ςυγκροτθμάτων και των αερολιμζνων, 
όπωσ και τα καταςτιματα αφορολογιτων ειδϊν. 

 

Καταςτιματα λιανικισ πϊλθςθσ τθλεπικοινωνιακϊν υπθρεςιϊν, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ ανανζωςθσ προπλθρωμζνων τθλεπικοινωνιακϊν 
υπθρεςιϊν και τθσ επιςκευισ και αντικατάςταςθσ τθλεπικοινωνιακοφ 
εξοπλιςμοφ χρθςτϊν. 

 


