
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΔ) - Ενίσχυση μικρών και πολύ 
μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19 στον Δήμο Πειραιά 

 

05.20 Εξόρυξη λιγνίτη 

07.10 Εξόρυξη σιδηρομεταλλεύματος  

07.29 Εξόρυξη λοιπώ ν μη σιδηρούχων μεταλλευμά των 

08.11 Εξόρυξη διακοσμητικώ ν και οικοδομικώ ν λίθων, ασβεστό λιθου, γύψου, 

κιμωλίας  και 

σχιστόλιθου 

08.12 Λειτουργία φρεά των παραγωγής  αμμοχά λικου και άμμου· εξόρυξη 

αργίλου και 

καολίνης  

08.91 Εξόρυξη ορυκτώ ν για τη χημική  βιομηχανία και τη βιομηχανία 

λιπασμά των 

08.93 Εξόρυξη αλατιού  

08.99 Ά λλες  εξορυκτικές  και λατομικές  δραστηριό τητες  π.δ.κ.α. 

09.10 Υποστηρικτικές  δραστηριό τητες  για την ά ντληση πετρελαίου και 

φυσικού  αερίου 

09.90 Υποστηρικτικές  δραστηριό τητες  για άλλες  εξορυκτικές  και λατομικές  

δραστηριό τητες  

10.11 Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος  

10.12 Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος  πουλερικώ ν 

10.13 Παραγωγή  προϊόντων κρέατος  και κρέατος  πουλερικώ ν 

10.31 Επεξεργασία και συντήρηση πατατώ ν 

10.32 Παραγωγή  χυμώ ν φρούτων και λαχανικώ ν 

10.39 Ά λλη επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικώ ν 

10.41 Παραγωγή  ελαίων και λιπώ ν εξαιρουμένου του ΚΑΔ 10.41.12 

10.42 Παραγωγή  μαργαρίνης  και παρόμοιων βρώ σιμων λιπώ ν 

10.51 Λειτουργία γαλακτοκομείων και τυροκομία 

10.52 Παραγωγή  παγωτώ ν 

10.61 Παραγωγή  προϊόντων αλευρόμυλων 

10.62 Παραγωγή  αμύλων και προϊόντων αμύλου 

10.71 Αρτοποιία παραγωγή  νωπώ ν ειδώ ν ζαχαροπλαστικής  

10.72 

Παραγωγή  παξιμαδιώ ν και μπισκό των· παραγωγήδιατηρούμενων ειδώ ν 

ζαχαροπλαστικής  



10.73 Παραγωγή  μακαρονιώ ν, λαζανιώ ν, κουσκού ς  και παρόμοιων 

αλευρωδώ ν προϊόντων 

10.81 Παραγωγή  ζάχαρης  

10.82 Παραγωγή  κακάου, σοκολά τας  και ζαχαρωτώ ν 

10.83 Επεξεργασία τσαγιού  και καφέ 

10.84 Παραγωγή  αρτυμά των και καρυκευμά των 

10.85 Παραγωγή  έτοιμων γευμά των και φαγητώ ν 

10.86 Παραγωγή  ομογενοποιημένων παρασκευασμά των διατροφής  και 

διαιτητικώ ν τροφώ ν 

10.89 Παραγωγή  ά λλων ειδώ ν διατροφής  π.δ.κ.α. 

10.91 Παραγωγή  παρασκευασμένων ζωοτροφώ ν για ζώ α που εκτρέφονται σε 

αγροκτήματα 

10.92 Παραγωγή  παρασκευασμένων ζωοτροφώ ν για ζώ α συντροφιάς  

11.01 Απόσταξη, ανακαθαρισμό ς  και ανάμιξη αλκοολούχων ποτώ ν 

11.02 Παραγωγή  οίνου από  σταφύλια 

11.03 Παραγωγή  μηλίτη και κρασιώ ν από  άλλα φρούτα 

11.04 Παραγωγή  άλλων μη αποσταγμένων ποτώ ν που υφίστανται ζύμωση 

11.05 Ζυθοποιία 

11.06 Παραγωγή  βύνης  

11.07 Παραγωγή  αναψυκτικώ ν· παραγωγή  μεταλλικού  νερού  και ά λλων 

εμφιαλωμένων 

νερώ ν 

13.10 Προπαρασκευή  και νηματοποίηση υφαντικώ ν ινώ ν 

13.20 Ύ φανση κλωστοϋφαντουργικώ ν υλώ ν 

13.30 Τελειοποίηση (φινίρισμα) υφαντουργικώ ν προϊόντων 

13.91 Κατασκευή  πλεκτώ ν υφασμά των και υφασμά των πλέξης  κροσέ 

13.92 Κατασκευή  έτοιμων κλωστοϋφαντουργικώ ν ειδώ ν, εκτός  από  

ενδύματα 

13.93 Κατασκευή  χαλιώ ν και κιλιμιώ ν 

13.94 Κατασκευή  χοντρώ ν και λεπτώ ν σχοινιώ ν, σπά γγων και διχτυώ ν 

13.95 Κατασκευή  μη υφασμένων ειδώ ν και προϊόντων από  μη υφασμένα 

είδη, εκτός  από  τα 

ενδύματα 

13.96 Κατασκευή  άλλων τεχνικώ ν και βιομηχανικώ ν κλωστοϋφαντουργικώ ν 

ειδώ ν 



13.99 Κατασκευή  άλλων υφαντουργικώ ν προϊόντων π.δ.κ.α. 

14.11 Κατασκευή  δερμά τινων ενδυμά των 

14.12 Κατασκευή  ενδυμά των εργασίας  

14.13 Κατασκευή  ά λλων εξωτερικώ ν ενδυμά των 

14.14 Κατασκευή  εσωρούχων 

14.19 Κατασκευή  ά λλων ενδυμά των και εξαρτημά των ένδυσης  

14.20 Κατασκευή  γούνινων ειδώ ν 

14.31 Κατασκευή  ειδώ ν καλτσοποιίας  απλής  πλέξης  και πλέξης  κροσέ 

14.39 Κατασκευή  άλλων πλεκτώ ν ειδώ ν και ειδώ ν πλέξης  κροσέ 

15.11 Κατεργασία και δέψη δέρματος  κατεργασία και βαφή  γουναρικώ ν 

15.12 Κατασκευή  ειδώ ν ταξιδιού  (αποσκευώ ν), τσαντώ ν και παρόμοιων 

ειδώ ν, ειδώ ν 

σελοποιίας  και σαγματοποιίας  

15.20 Κατασκευή  υποδημά των 

16.10 Πριόνισμα, πλά νισμα και εμποτισμό ς  ξύλου 

16.21 Κατασκευή  αντικολλητώ ν (κόντρα-πλακέ) και άλλων πλακώ ν με βάση 

το ξύλο 

16.22 Κατασκευή  συναρμολογούμενων δαπέδων παρκέ 

16.23 Κατασκευή  άλλων ξυλουργικώ ν προϊόντων οικοδομικής  

16.24 Κατασκευή  ξύλινων εμπορευματοκιβώ τιων 

16.29 Κατασκευή  άλλων προϊόντων από  ξύλο κατασκευή  ειδώ ν από  φελλό  

και ειδώ ν 

καλαθοποιίας  και σπαρτοπλεκτικής  

17.11 Παραγωγή  χαρτοπολτού  

17.12 Κατασκευή  χαρτιού  και χαρτονιού  

17.21 Κατασκευή  κυματοειδούς  χαρτιού  και χαρτονιού  και 

εμπορευματοκιβώ τιων από  χαρτί 

και χαρτόνι 

17.22 Κατασκευή  χάρτινων ειδώ ν οικιακής  χρήσης , ειδώ ν υγιεινής  και ειδώ ν 

τουαλέτας  

17.23 Κατασκευή  ειδώ ν χαρτοπωλείου (χαρτικώ ν) 

17.24 Κατασκευή  χαρτιού  για επενδύσεις  τοίχων (ταπετσαρίας ) 

17.29 Κατασκευή  άλλων ειδώ ν από  χαρτί και χαρτόνι 

18.11 Εκτύπωση εφημερίδων 

18.12 Ά λλες  εκτυπωτικές  δραστηριό τητες  



18.13 Υπηρεσίες  προεκτύπωσης  και προεγγραφής  μέσων 

18.14 Βιβλιοδετικές  και συναφείς  δραστηριό τητες  

18.20 Αναπαραγωγή  προεγγεγραμμένων μέσων 

19.10 Παραγωγή  προϊόντων οπτανθρακοποίησης  (κοκοποίησης ) 

20.11 Παραγωγή  βιομηχανικώ ν αερίων 

20.12 Παραγωγή  χρωστικώ ν υλώ ν 

20.13 Παραγωγή  ά λλων ανόργανων βασικώ ν χημικώ ν ουσιώ ν 

20.14 Παραγωγή  ά λλων οργανικώ ν βασικώ ν χημικώ ν ουσιώ ν 

20.15 Παραγωγή  λιπασμά των και αζωτούχων ενώ σεων 

20.16 Παραγωγή  πλαστικώ ν σε πρωτογενείς  μορφές  

20.17 Παραγωγή  συνθετικού  ελαστικού  (συνθετικού  καουτσούκ) σε 

πρωτογενείς  μορφές  

20.20 Παραγωγή  παρασιτοκτόνων και άλλων αγροχημικώ ν προϊόντων 

20.30 Παραγωγή  χρωμά των, βερνικιώ ν και παρόμοιων επιχρισμά των, 

μελανιώ ν 

τυπογραφίας  και μαστιχώ ν 

20.41 Παραγωγή  σαπουνιώ ν και απορρυπαντικώ ν, προϊόντων καθαρισμού  

και στίλβωσης  

20.42 Παραγωγή  αρωμά των και παρασκευασμά των καλλωπισμού  

20.51 Παραγωγή  εκρηκτικώ ν 

20.52 Παραγωγή  διαφόρων τύπων κό λλας  

20.53 Παραγωγή  αιθέριων ελαίων 

20.59 Παραγωγή  άλλων χημικώ ν προϊόντων π.δ.κ.α. 

20.60 Παραγωγή  μη φυσικώ ν ινώ ν 

22.11 Κατασκευή  επισώ τρων (ελαστικώ ν οχημά των) και σωλήνων από  

καουτσούκ· 

αναγόμωση και ανακατασκευή  επισώ τρων (ελαστικώ ν οχημά των) από  

καουτσούκ 

22.19 Κατασκευή  άλλων προϊόντων από  ελαστικό  (καουτσούκ) 

22.21 Κατασκευή  πλαστικώ ν πλακώ ν, φύλλων, σωλήνων και καθορισμένων 

μορφώ ν 

22.22 Κατασκευή  πλαστικώ ν ειδώ ν συσκευασίας  

22.23 Κατασκευή  πλαστικώ ν οικοδομικώ ν υλικώ ν 

22.29 Κατασκευή  ά λλων πλαστικώ ν προϊόντων 

23.11 Κατασκευή  επίπεδου γυαλιού  



23.12 Μορφοποίηση και κατεργασία επίπεδου γυαλιού  

23.13 Κατασκευή  κοίλου γυαλιού  

23.14 Κατασκευή  ινώ ν γυαλιού  

23.19 

Κατασκευή  και κατεργασία ά λλων ειδώ ν γυαλιού , περιλαμβανομένου του 

γυαλιού  για 

τεχνικές  χρήσεις  

23.20 Παραγωγή  πυρίμαχων προϊόντων 

23.31 Κατασκευή  κεραμικώ ν πλακιδίων και πλακώ ν 

23.32 Κατασκευή  τούβλων, πλακιδίων και λοιπώ ν δομικώ ν προϊόντων από  

οπτή  γη 

23.41 Κατασκευή  κεραμικώ ν ειδώ ν οικιακής  χρήσης  και κεραμικώ ν 

διακοσμητικώ ν ειδώ ν 

23.42 Κατασκευή  κεραμικώ ν ειδώ ν υγιεινής  

23.43 Κατασκευή  κεραμικώ ν μονωτώ ν και κεραμικώ ν μονωτικώ ν 

εξαρτημά των 

23.44 Κατασκευή  ά λλων κεραμικώ ν προϊόντων για τεχνικές  χρήσεις  

23.49 Παραγωγή  άλλων προϊόντων κεραμικής  

23.51 Παραγωγή  τσιμέντου 

23.52 Παραγωγή  ασβέστη και γύψου 

23.61 Κατασκευή  δομικώ ν προϊόντων από  σκυρόδεμα 

23.62 Κατασκευή  δομικώ ν προϊόντων από  γύψο 

23.63 Κατασκευή  έτοιμου σκυροδέματος  

23.64 Κατασκευή  κονιαμά των 

23.65 Κατασκευή  ινοτσιμέντου 

23.69 Κατασκευή  ά λλων προϊόντων από  σκυρόδεμα, γύψο και τσιμέντο 

23.70 Κοπή , μορφοποίηση και τελική  επεξεργασία λίθων 

23.91 Παραγωγή  λειαντικώ ν προϊόντων 

23.99 Παραγωγή  άλλων μη μεταλλικώ ν ορυκτώ ν προϊόντων π.δ.κ.α. 

24.10 Παραγωγή  βασικού  σιδήρου, χάλυβα και σιδηροκραμά των 

24.20 

Κατασκευή  χαλύβδινων σωλήνων, αγωγώ ν, κοίλων ειδώ ν με καθορισμένη 

μορφή  και 

συναφώ ν εξαρτημά των 

24.31 Ψυχρή  επεκτατική  ολκή  ράβδων χάλυβα 



24.32 Ψυχρή  έλαση στενώ ν φύλλων χά λυβα 

24.33 Ψυχρή  μορφοποίηση ή  δίπλωση μορφοράβδων χάλυβα 

24.34 Ψυχρή  επεκτατική  ολκή  συρμά των 

24.41 Παραγωγή  πολύτιμων μετάλλων 

24.42 Παραγωγή  αλουμίνιου (αργίλιου) 

24.43 Παραγωγή  μολύβδου, ψευδάργυρου και κασσίτερου 

24.44 Παραγωγή  χαλκού  

24.45 Παραγωγή  άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων 

24.51 Χύτευση σιδήρου 

24.52 Χύτευση χάλυβα 

24.53 Χύτευση ελαφρώ ν μετάλλων 

24.54 Χύτευση ά λλων μη σιδηρούχων μετάλλων 

25.11 Κατασκευή  μεταλλικώ ν σκελετώ ν και μερώ ν μεταλλικώ ν σκελετώ ν 

25.12 Κατασκευή  μεταλλικώ ν πορτώ ν και παράθυρων 

25.21 Κατασκευή  σωμά των και λεβήτων κεντρικής  θέρμανσης  

25.29 Κατασκευή  ά λλων μεταλλικώ ν ντεπό ζιτων, δεξαμενώ ν και δοχείων 

25.30 Κατασκευή  ατμογεννητριώ ν, με εξαίρεση τους  λέβητες  ζεστού  νερού  

για την κεντρική  

θέρμανση 

25.50 Σφυρηλάτηση, κοίλανση, ανισόπαχη τύπωση και μορφοποίηση 

μετά λλων με έλαση 

κονιομεταλλουργία 

25.61 Κατεργασία και επικάλυψη μετάλλων 

25.62 Μεταλλοτεχνία 

25.71 Κατασκευή  μαχαιροπίρουνων 

25.72 Κατασκευή  κλειδαριώ ν και μεντεσέδων 

25.73 Κατασκευή  εργαλείων 

25.91 Κατασκευή  χαλύβδινων βαρελιώ ν και παρόμοιων δοχείων 

25.92 Κατασκευή  ελαφρώ ν μεταλλικώ ν ειδώ ν συσκευασίας  

25.93 Κατασκευή  ειδώ ν από  σύρμα, αλυσίδων και ελατηρίων 

25.94 Κατασκευή  συνδετήρων και προϊόντων κοχλιομηχανώ ν 

25.99 Κατασκευή  ά λλων μεταλλικώ ν προϊόντων πδκα 

26.11 Κατασκευή  ηλεκτρονικώ ν εξαρτημά των 

26.12 Κατασκευή  έμφορτων ηλεκτρονικώ ν πλακετώ ν 

26.20 Κατασκευή  ηλεκτρονικώ ν υπολογιστώ ν και περιφερειακού  εξοπλισμού  



26.30 Κατασκευή  εξοπλισμού  επικοινωνίας  

26.40 Κατασκευή  ηλεκτρονικώ ν ειδώ ν ευρείας  κατανάλωσης  

26.51 Κατασκευή  οργά νων και συσκευώ ν μέτρησης , δοκιμώ ν και πλοήγησης  

26.52 Κατασκευή  ρολογιώ ν 

26.60 Κατασκευή  ακτινολογικώ ν και ηλεκτρονικώ ν μηχανημά των ιατρικής  

και θεραπευτικής  

χρήσης  

26.70 Κατασκευή  οπτικώ ν οργάνων και φωτογραφικού  εξοπλισμού  

26.80 Κατασκευή  μαγνητικώ ν και οπτικώ ν μέσων 

27.11 Κατασκευή  ηλεκτροκινητήρων, ηλεκτρογεννητριώ ν και ηλεκτρικώ ν 

μετασχηματιστώ ν 

27.12 Κατασκευή  συσκευώ ν διανομής  και ελέγχου ηλεκτρικού  ρεύματος  

27.20 Κατασκευή  ηλεκτρικώ ν στηλώ ν και συσσωρευτώ ν 

27.31 Κατασκευή  καλωδίων οπτικώ ν ινώ ν 

27.32 Κατασκευή  ά λλων ηλεκτρονικώ ν και ηλεκτρικώ ν συρμά των και 

καλωδίων 

27.33 Κατασκευή  εξαρτημά των καλωδίωσης  

27.40 Κατασκευή  ηλεκτρολογικού  φωτιστικού  εξοπλισμού  

27.51 Κατασκευή  ηλεκτρικώ ν οικιακώ ν συσκευώ ν 

27.52 Κατασκευή  μη ηλεκτρικώ ν οικιακώ ν συσκευώ ν 

27.90 Κατασκευή  ά λλου ηλεκτρικού  εξοπλισμού  

28.11 

Κατασκευή  κινητήρων και στροβίλων, με εξαίρεση τους  κινητήρες  

αεροσκαφώ ν, 

οχημά των και δικύκλων 

28.12 Κατασκευή  εξοπλισμού  υδραυλικής  ενέργειας  

28.13 Κατασκευή  άλλων αντλιώ ν και συμπιεστώ ν 

28.14 Κατασκευή  άλλων ειδώ ν κρουνοποιίας  και βαλβίδων 

28.15 

Κατασκευή  τριβέων, οδοντωτώ ν μηχανισμώ ν μετάδοσης  κίνησης , στοιχείων 

οδοντωτώ ν τροχώ ν και μετάδοσης  κίνησης  

28.21 Κατασκευή  φούρνων, κλιβά νων και καυστήρων 

28.22 Κατασκευή  εξοπλισμού  ανύψωσης  και διακίνησης  φορτίων 

28.23 Κατασκευή  μηχανώ ν και εξοπλισμού  γραφείου (εκτό ς  ηλεκτρονικώ ν 

υπολογιστώ ν και 



περιφερειακού  εξοπλισμού ) 

28.24 Κατασκευή  ηλεκτροκίνητων εργαλείων χειρό ς  

28.25 Κατασκευή  ψυκτικού  και κλιματιστικού  εξοπλισμού  μη οικιακής  χρήσης  

28.29 Κατασκευή  ά λλων μηχανημά των γενικής  χρήσης  π.δ.κ.α. 

28.30 Κατασκευή  γεωργικώ ν και δασοκομικώ ν μηχανημά των 

28.41 Κατασκευή  μηχανημά των μορφοποίησης  μετάλλου 

28.49 Κατασκευή  ά λλων εργαλειομηχανώ ν 

28.91 Κατασκευή  μηχανημά των για τη μεταλλουργία 

28.92 Κατασκευή  μηχανημά των για τα ορυχεία, τα λατομεία και τις  δομικές  

κατασκευές  

28.93 Κατασκευή  μηχανημά των επεξεργασίας  τροφίμων, ποτώ ν και καπνού  

28.94 Κατασκευή  μηχανημά των για τη βιομηχανία κλωστοϋφαντουργικώ ν 

προϊόντων, 

ενδυμά των ή  δερμά τινων ειδώ ν 

28.95 Κατασκευή  μηχανημά των για την παραγωγή  χαρτιού  και χαρτονιού  

28.96 Κατασκευή  μηχανημά των παραγωγής  πλαστικώ ν και ελαστικώ ν ειδώ ν 

28.99 Κατασκευή  ά λλων μηχανημά των ειδικής  χρήσης  π.δ.κ.α. 

29.10 Κατασκευή  μηχανοκίνητων οχημά των 

29.20 Κατασκευή  αμαξωμά των για μηχανοκίνητα οχήματα· 

κατασκευήρυμουλκούμενων και 

ημιρυμουλκούμενων οχημά των 

29.31 Κατασκευή  ηλεκτρικού  και ηλεκτρονικού  εξοπλισμού  για μηχανοκίνητα 

οχήματα 

29.32 Κατασκευή  ά λλων μερώ ν και εξαρτημά των για μηχανοκίνητα οχήματα 

30.11 Ναυπήγηση πλοίων και πλωτώ ν κατασκευώ ν 

30.12 Ναυπήγηση σκαφώ ν αναψυχής  και αθλητισμού  

30.20 Κατασκευή  σιδηροδρομικώ ν αμαξώ ν και τροχαίου υλικού  

30.30 Κατασκευή  αεροσκαφώ ν και διαστημόπλοιων και συναφώ ν 

μηχανημά των 

30.91 Κατασκευή  μοτοσικλετώ ν 

30.92 Κατασκευή  ποδηλά των και αναπηρικώ ν αμαξιδίων 

30.99 Κατασκευή  λοιπού  εξοπλισμού  μεταφορώ ν π.δ.κ.α. 

31.01 Κατασκευή  επίπλων για γραφεία και καταστήματα 

31.02 Κατασκευή  επίπλων κουζίνας  

31.03 Κατασκευή  στρωμά των 



31.09 Κατασκευή  άλλων επίπλων 

32.11 Κοπή  νομισμά των 

32.12 Κατασκευή  κοσμημά των και συναφώ ν ειδώ ν 

32.13 Κατασκευή  κοσμημά των απομίμησης  και συναφώ ν ειδώ ν 

32.20 Κατασκευή  μουσικώ ν οργά νων 

32.30 Κατασκευή  αθλητικώ ν ειδώ ν 

32.40 Κατασκευή  παιχνιδιώ ν κάθε είδους  

32.50 Κατασκευή  ιατρικώ ν και οδοντιατρικώ ν οργάνων και προμηθειώ ν 

32.91 Κατασκευή  σκουπώ ν και βουρτσώ ν 

32.99 Ά λλες  μεταποιητικές  δραστηριό τητες  πδκα 

33.11 Επισκευή  μεταλλικώ ν προϊόντων 

33.12 Επισκευή  μηχανημά των 

33.13 Επισκευή  ηλεκτρονικού  και οπτικού  εξοπλισμού  

33.14 Επισκευή  ηλεκτρικού  εξοπλισμού  

33.15 Επισκευή  και συντήρηση πλοίων και σκαφώ ν 

33.16 Επισκευή  και συντήρηση αεροσκαφώ ν και διαστημόπλοιων 

33.17 Επισκευή  και συντήρηση ά λλου εξοπλισμού  μεταφορώ ν 

33.19 Επισκευή  άλλου εξοπλισμού  

33.20 Εγκατάσταση βιομηχανικώ ν μηχανημά των και εξοπλισμού  

35.13 Διανομή  ηλεκτρικού  ρεύματος  

35.14 Εμπόριο ηλεκτρικού  ρεύματος  

35.22 Διανομή  αέριων καυσίμων μέσω αγωγώ ν 

35.23 Εμπόριο αέριων καυσίμων μέσω αγωγώ ν 

35.30 Παροχή  ατμού  και κλιματισμού  

37.00 Επεξεργασία λυμά των 

38.11 Συλλογή  μη επικίνδυνων απορριμμά των 

38.12 Συλλογή  επικίνδυνων απορριμμά των 

38.21 Επεξεργασία και διάθεση μη επικίνδυνων απορριμμά των 

38.22 Επεξεργασία και διάθεση επικίνδυνων απορριμμά των 

38.31 Αποσυναρμολό γηση παλαιώ ν ειδώ ν 

38.32 Ανά κτηση διαλεγμένου υλικού  

39.00 Δραστηριό τητες  εξυγίανσης  και άλλες  υπηρεσίες  για τη διαχείριση 

αποβλήτων 

41.10 Ανάπτυξη οικοδομικώ ν σχεδίων 

41.20 Κατασκευαστικές  εργασίες  κτιρίων για κατοικίες  και μη 



42.11 Κατασκευή  δρόμων και αυτοκινητοδρόμων 

42.12 Κατασκευή  σιδηροδρομικώ ν γραμμώ ν και υπό γειων σιδηροδρόμων 

42.13 Κατασκευή  γεφυρώ ν και σηρά γγων 

42.21 Κατασκευή  κοινωφελώ ν έργων σχετικώ ν με μεταφορά  υγρώ ν 

42.22 Κατασκευή  κοινωφελώ ν έργων ηλεκτρικής  ενέργειας  και 

τηλεπικοινωνιώ ν 

42.91 Κατασκευή  υδραυλικώ ν και λιμενικώ ν έργων 

42.99 Κατασκευή  ά λλων έργων πολιτικού  μηχανικού  π.δ.κ.α. 

43.11 Κατεδαφίσεις  

43.12 Προετοιμασία εργοτά ξιου 

43.13 Δοκιμαστικές  γεωτρήσεις  

43.21 Ηλεκτρικές  εγκαταστάσεις  

43.22 Υδραυλικές  και κλιματιστικές  εγκαταστάσεις  θέρμανσης  και ψύ ξης  

43.29 Ά λλες  κατασκευαστικές  εγκαταστάσεις  

43.31 Επιχρίσεις  κονιαμά των 

43.32 Ξυλουργικές  εργασίες  

43.33 Επενδύσεις  δαπέδων και τοίχων 

43.34 Χρωματισμοί και τοποθέτηση υαλοπινάκων 

43.39 Ά λλες  κατασκευαστικές  εργασίες  ολοκλήρωσης  και τελειώ ματος  

43.91 Δραστηριό τητες  κατασκευής  στεγώ ν 

43.99 Ά λλες  εξειδικευμένες  κατασκευαστικές  δραστηριό τητες  π.δ.κ.α. 

45.11 Πώ ληση αυτοκινήτων και ελαφρώ ν μηχανοκίνητων οχημά των 

45.19 Πώ ληση άλλων μηχανοκίνητων οχημά των 

45.20 Συντήρηση και επισκευή  μηχανοκίνητων οχημά των 

45.31 Χονδρικό  εμπόριο μερώ ν και εξαρτημά των μηχανοκίνητων οχημά των 

45.32 Λιανικό  εμπόριο μερώ ν και εξαρτημά των μηχανοκίνητων οχημά των σε 

εξειδικευμένα 

καταστήματα 

45.40 Πώ ληση, συντήρηση και επισκευή  μοτοσικλετώ ν και των μερώ ν και 

εξαρτημά των τους  

46.11 

Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώ ληση γεωργικώ ν πρώ των 

υλώ ν, 

ζώ ντων ζώ ων, κλωστοϋφαντουργικώ ν πρώ των υλώ ν και ημιτελώ ν 

προϊόντων 



εξαιρουμένων των ΚΑΔ 46.11.11.07 και 46.11.19.12 

46.12 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώ ληση καυσίμων, 

μεταλλευμά των, 

μετά λλων και βιομηχανικώ ν χημικώ ν προϊόντων 

46.13 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώ ληση ξυλείας  και 

οικοδομικώ ν 

υλικώ ν 

46.14 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώ ληση μηχανημά των, 

βιομηχανικού  

εξοπλισμού , πλοίων και αεροσκαφώ ν 

46.15 

Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώ ληση επίπλων, ειδώ ν 

οικιακής  

χρήσης , σιδηρικώ ν και ειδώ ν κιγκαλερίας  

46.16 

Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώ ληση 

κλωστοϋφαντουργικώ ν 

προϊόντων, ενδυμά των, γουναρικώ ν, υποδημά των και δερμά τινων 

προϊόντων 

46.17 

Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώ ληση τροφίμων, ποτώ ν 

και καπνού  

εκτό ς  από  Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώ ληση ψαριώ ν, 

καρκινοειδώ ν και μαλακίων, μη ζώ ντων (46.17.11.27), Εμπορικοί 

αντιπρόσωποι που 

μεσολαβούν στην πώ ληση προϊόντων καπνού  (46.17.13) 

46.18 

Εμπορικοί αντιπρόσωποι ειδικευμένοι στην πώ ληση ά λλων συγκεκριμένων 

προϊόντων, εκτό ς  από : Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην 

πώ ληση 

βασικώ ν φαρμακευτικώ ν προϊόντων (46.18.11.03), Εμπορικοί αντιπρόσωποι 

που 

μεσολαβούν στην πώ ληση εργαστηριακώ ν ειδώ ν, ιατροφαρμακευτικώ ν 

ειδώ ν υγιεινής  



ή  φαρμακευτικώ ν ειδώ ν (46.18.11.04), Εμπορικοί αντιπρόσωποι που 

μεσολαβούν στην 

πώ ληση ιατρικώ ν αναλώ σιμων υλικώ ν (46.18.11.05), Εμπορικοί αντιπρόσωποι 

που 

μεσολαβούν στην πώ ληση σαπουνιώ ν και απορρυπαντικώ ν, προϊόντων 

καθαρισμού  

και στιλβωτικώ ν (46.18.11.07), Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην 

πώ ληση φαρμακευτικώ ν σκευασμά των (46.18.11.08) 

46.19 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώ ληση διαφόρων 

ειδώ ν 

46.21 Χονδρικό  εμπόριο σιτηρώ ν, ακατέργαστου καπνού , σπόρων και 

ζωοτροφώ ν, 

εξαιρουμένων των ΚΑΔ 46.21.19.11, και 46.21.2 

46.22 Χονδρικό  εμπόριο λουλουδιώ ν και φυτώ ν 

46.23 Χονδρικό  εμπόριο ζώ ντων ζώ ων 

46.24 Χονδρικό  εμπόριο δερμά των, προβιώ ν και κατεργασμένου δέρματος  

46.31 Χονδρικό  εμπόριο φρούτων και λαχανικώ ν 

46.32 Χονδρικό  εμπόριο κρέατος  και προϊόντων κρέατος  

46.33 Χονδρικό  εμπόριο γαλακτοκομικώ ν προϊόντων, αβγώ ν και βρώ σιμων 

ελαίων και λιπώ ν 

46.34 Χονδρικό  εμπόριο ποτώ ν 

46.36 Χονδρικό  εμπόριο ζάχαρης , σοκολά τας  και ειδώ ν ζαχαροπλαστικής  

46.37 Χονδρικό  εμπόριο καφέ, τσαγιού , κακάου και μπαχαρικώ ν 

46.38 Χονδρικό  εμπόριο άλλων τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων ψαριώ ν, 

καρκινοειδώ ν 

και μαλακίων, εξαιρουμένου του ΚΑΔ 46.38.1 

46.39 Μη εξειδικευμένο χονδρικό  εμπόριο τροφίμων, ποτώ ν και καπνού  

46.41 Χονδρικό  εμπόριο κλωστοϋφαντουργικώ ν προϊόντων 

46.42 Χονδρικό  εμπόριο ενδυμά των και υποδημά των 

46.43 Χονδρικό  εμπόριο ηλεκτρικώ ν οικιακώ ν συσκευώ ν 

46.44 Χονδρικό  εμπόριο ειδώ ν πορσελά νης  και γυαλικώ ν και υλικώ ν 

καθαρισμού  

46.45 Χονδρικό  εμπόριο αρωμά των και καλλυντικώ ν 

46.46.12 Χονδρικό  εμπόριο χειρουργικώ ν, ιατρικώ ν και ορθοπεδικώ ν 

οργά νων και συσκευώ ν 



46.47 Χονδρικό  εμπόριο επίπλων, χαλιώ ν και φωτιστικώ ν 

46.48 Χονδρικό  εμπόριο ρολογιώ ν και κοσμημά των 

46.49 Χονδρικό  εμπόριο άλλων ειδώ ν οικιακής  χρήσης  

46.51 Χονδρικό  εμπόριο ηλεκτρονικώ ν υπολογιστώ ν, περιφερειακού  

εξοπλισμού  

υπολογιστώ ν και λογισμικού  

46.52 Χονδρικό  εμπόριο ηλεκτρονικού  και τηλεπικοινωνιακού  εξοπλισμού  και 

εξαρτημά των 

46.61 Χονδρικό  εμπόριο γεωργικώ ν μηχανημά των, εξοπλισμού  και 

προμηθειώ ν 

46.62 Χονδρικό  εμπόριο εργαλειομηχανώ ν 

46.63 Χονδρικό  εμπόριο εξορυκτικώ ν μηχανημά των, καθώ ς  και 

μηχανημά των για 

κατασκευαστικά  έργα και έργα πολιτικού  μηχανικού  

46.64 Χονδρικό  εμπόριο μηχανημά των για την κλωστοϋφαντουργική  

βιομηχανία, και 

χονδρικό  εμπόριο ραπτομηχανώ ν και πλεκτομηχανώ ν 

46.65 Χονδρικό  εμπόριο επίπλων γραφείου 

46.66 Χονδρικό  εμπόριο άλλων μηχανώ ν και εξοπλισμού  γραφείου 

46.69 Χονδρικό  εμπόριο άλλων μηχανημά των και εξοπλισμού  

46.72 Χονδρικό  εμπόριο μετάλλων και μεταλλευμά των 

46.73 Χονδρικό  εμπόριο ξυλείας , οικοδομικώ ν υλικώ ν και ειδώ ν υγιεινής  

46.74 

Χονδρικό  εμπόριο σιδηρικώ ν, υδραυλικώ ν ειδώ ν και εξοπλισμού  και 

προμηθειώ ν για 

εγκαταστάσεις  θέρμανσης  

46.75 Χονδρικό  εμπόριο χημικώ ν προϊόντων 

46.76 Χονδρικό  εμπόριο άλλων ενδιάμεσων προϊόντων 

46.77 

Χονδρικό  εμπόριο απορριμμά των και υπολειμμά των εξαιρουμένου του ΚΑΔ 

46.77.10.10 

46.90 Μη εξειδικευμένο χονδρικό  εμπόριο 

47.19 Ά λλο λιανικό  εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα, εκτό ς  από  

Εκμετά λλευση 

καταστήματος  ψιλικώ ν ειδώ ν γενικά  (47.19.10.01) 



47.24 Λιανικό  εμπόριο ψωμιού , αρτοσκευασμά των και λοιπώ ν ειδώ ν 

αρτοποιίας  και 

ζαχαροπλαστικής  σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.25 Λιανικό  εμπόριο ποτώ ν σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.29 Λιανικό  εμπόριο άλλων τροφίμων σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.30 Λιανικό  εμπόριο καυσίμων κίνησης  σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.41 

Λιανικό  εμπόριο ηλεκτρονικώ ν υπολογιστώ ν, περιφερειακώ ν μονάδων 

υπολογιστώ ν 

και λογισμικού  σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.42 Λιανικό  εμπόριο τηλεπικοινωνιακού  εξοπλισμού  σε εξειδικευμένα 

καταστήματα 

47.43 Λιανικό  εμπόριο εξοπλισμού  ήχου και εικόνας  σε εξειδικευμένα 

καταστήματα 

47.51 Λιανικό  εμπόριο κλωστοϋφαντουργικώ ν προϊόντων σε εξειδικευμένα 

καταστήματα 

47.52 Λιανικό  εμπόριο σιδηρικώ ν, χρωμά των και τζαμιώ ν σε εξειδικευμένα 

καταστήματα 

47.53 Λιανικό  εμπόριο χαλιώ ν, κιλιμιώ ν και επενδύσεων δαπέδου και τοίχου 

σε 

εξειδικευμένα καταστήματα 

47.54 Λιανικό  εμπόριο ηλεκτρικώ ν οικιακώ ν συσκευώ ν σε εξειδικευμένα 

καταστήματα 

47.59 Λιανικό  εμπόριο επίπλων, φωτιστικώ ν και άλλων ειδώ ν οικιακής  

χρήσης  σε 

εξειδικευμένα καταστήματα 

47.61 Λιανικό  εμπόριο βιβλίων σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.62 Λιανικό  εμπόριο εφημερίδων και γραφικής  ύλης  σε εξειδικευμένα 

καταστήματα 

47.63 Λιανικό  εμπόριο εγγραφώ ν μουσικής  και εικόνας  σε εξειδικευμένα 

καταστήματα 

47.64 Λιανικό  εμπόριο αθλητικού  εξοπλισμού  σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.65 Λιανικό  εμπόριο παιχνιδιώ ν κάθε είδους  σε εξειδικευμένα 

καταστήματα 

47.71 Λιανικό  εμπόριο ενδυμά των σε εξειδικευμένα καταστήματα 



47.72 Λιανικό  εμπόριο υποδημά των και δερμά τινων ειδώ ν σε εξειδικευμένα 

καταστήματα 

47.74 Λιανικό  εμπόριο ιατρικώ ν και ορθοπεδικώ ν ειδώ ν σε εξειδικευμένα 

καταστήματα 

47.75 Λιανικό  εμπόριο καλλυντικώ ν και ειδώ ν καλλωπισμού  σε εξειδικευμένα 

καταστήματα 

47.76 

Λιανικό  εμπόριο λουλουδιώ ν, φυτώ ν, σπόρων, λιπασμά των, ζώ ων 

συντροφιάς  και 

σχετικώ ν ζωοτροφώ ν σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.77 Λιανικό  εμπόριο ρολογιώ ν και κοσμημά των σε εξειδικευμένα 

καταστήματα 

47.78 Ά λλο λιανικό  εμπόριο καινούργιων ειδώ ν σε εξειδικευμένα 

καταστήματα 

47.79 Λιανικό  εμπόριο μεταχειρισμένων ειδώ ν σε καταστήματα 

47.81 Λιανικό  εμπόριο τροφίμων, ποτώ ν και καπνού , σε υπαίθριους  πάγκους  

και αγορές  

47.82 Λιανικό  εμπόριο κλωστοϋφαντουργικώ ν προϊόντων, ενδυμά των και 

υποδημά των, σε 

υπαίθριους  πά γκους  και αγορές  

47.89 Λιανικό  εμπόριο άλλων ειδώ ν σε υπαίθριους  πάγκους  και αγορές  

47.91.71 Λιανικό  εμπόριο ειδώ ν ιματισμού , με αλληλογραφία ή  μέσω 

διαδίκτυου 

47.91.72 Λιανικό  εμπόριο υποδημά των, με αλληλογραφία ή  μέσω διαδίκτυου 

47.91.73 Λιανικό  εμπόριο δερμά τινων ειδώ ν και ειδώ ν ταξιδιού , με 

αλληλογραφία ή  μέσω 

διαδίκτυου 

47.99 

Ά λλο λιανικό  εμπόριο εκτός  καταστημά των, υπαίθριων πάγκων ή  αγορώ ν 

εξαιρουμένων των ΚΑΔ 47.99.15 και 47.99.27 

49.10 Υπεραστικές  σιδηροδρομικές  μεταφορές  επιβατώ ν 

49.20 Σιδηροδρομικές  μεταφορές  εμπορευμά των 

49.31 Αστικές  και προαστιακές  χερσαίες  μεταφορές  επιβατώ ν 

49.32 Εκμετάλλευση ταξί 

49.39 Ά λλες  χερσαίες  μεταφορές  επιβατώ ν π.δ.κ.α. 



49.41 Οδικές  μεταφορές  εμπορευμά των 

49.42 Υπηρεσίες  μετακόμισης  

50.10 Θαλάσσιες  και ακτοπλοϊκές  μεταφορές  επιβατώ ν 

50.20 Θαλάσσιες  και ακτοπλοϊκές  μεταφορές  εμπορευμά των 

50.30 Εσωτερικές  πλωτές  μεταφορές  επιβατώ ν 

50.40 Εσωτερικές  πλωτές  μεταφορές  εμπορευμά των 

51.10 Αεροπορικές  μεταφορές  επιβατώ ν 

51.21 Αεροπορικές  μεταφορές  εμπορευμά των 

52.10 Αποθήκευση 

52.21 Δραστηριό τητες  συναφείς  με τις  χερσαίες  μεταφορές  

52.22 Δραστηριό τητες  συναφείς  με τις  πλωτές  μεταφορές  

52.23 Δραστηριό τητες  συναφείς  με τις  αεροπορικές  μεταφορές  

52.24 Διακίνηση φορτίων 

52.29 Ά λλες  υποστηρικτικές  προς  τη μεταφορά  δραστηριό τητες  

53.20 Ά λλες  ταχυδρομικές  και ταχύ  μεταφορικές  δραστηριό τητες , 

εξαρουμένου του ΚΑΔ 

Υπηρεσίες  κατ’ οίκον παράδοσης  τροφίμων (delivery) (53.20.12) 

55.10 Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα 

55.20 Καταλύματα διακοπώ ν και ά λλα καταλύματα σύντομης  διαμονής  

55.30 

Χώ ροι κατασκήνωσης , εγκαταστάσεις  για οχήματα αναψυχής  και 

ρυμουλκούμενα 

οχήματα 

55.90 Ά λλα καταλύματα 

56.10 Δραστηριό τητες  υπηρεσιώ ν εστιατορίων και κινητώ ν μονάδων 

εστίασης  

56.21 Δραστηριό τητες  υπηρεσιώ ν τροφοδοσίας  για εκδηλώ σεις  

56.29 Ά λλες  υπηρεσίες  εστίασης , εκτό ς  από  Υπηρεσίες  γευμά των που 

παρέχονται από  

στρατιωτικές  τραπεζαρίες  (56.29.20.01) 

56.30 Δραστηριό τητες  παροχής  ποτώ ν 

58.11 Έ κδοση βιβλίων 

58.12 Έ κδοση τηλεφωνικώ ν και κάθε είδους  καταλόγων 

58.13 Έ κδοση εφημερίδων 

58.14 Έ κδοση έντυπων περιοδικώ ν κάθε είδους  



58.19 Ά λλες  εκδοτικές  δραστηριό τητες  

58.21 Έ κδοση παιχνιδιώ ν για ηλεκτρονικού ς  υπολογιστές  

58.29 Έ κδοση ά λλου λογισμικού  

59.11 Δραστηριό τητες  παραγωγής  κινηματογραφικώ ν ταινιώ ν, βίντεο και 

τηλεοπτικώ ν 

προγραμμά των 

59.12 

Δραστηριό τητες  συνοδευτικές  της  παραγωγής  κινηματογραφικώ ν ταινιώ ν, 

βίντεο και 

τηλεοπτικώ ν προγραμμά των 

59.13 

Δραστηριό τητες  διανομής  κινηματογραφικώ ν ταινιώ ν, βίντεο και 

τηλεοπτικώ ν 

προγραμμά των 

59.14 Δραστηριό τητες  προβολής  κινηματογραφικώ ν ταινιώ ν 

59.20 Ηχογραφήσεις  και μουσικές  εκδόσεις  

60.10 Ραδιοφωνικές  εκπομπές  

60.20 Υπηρεσίες  τηλεοπτικού  προγραμματισμού  και τηλεοπτικώ ν εκπομπώ ν 

61.90 Ά λλες  τηλεπικοινωνιακές  δραστηριό τητες  

62.01 Δραστηριό τητες  προγραμματισμού  ηλεκτρονικώ ν συστημά των 

62.02 Δραστηριό τητες  παροχής  συμβουλώ ν σχετικά  με τους  ηλεκτρονικού ς  

υπολογιστές  

62.03 Υπηρεσίες  διαχείρισης  ηλεκτρονικώ ν συστημά των 

62.09 

Ά λλες  δραστηριό τητες  της  τεχνολογίας  της  πληροφορίας  και 

δραστηριό τητες  

υπηρεσιώ ν ηλεκτρονικώ ν υπολογιστώ ν 

63.11 Επεξεργασία δεδομένων, καταχώ ρηση και συναφείς  δραστηριό τητες  

63.12 Δικτυακές  πύλες  (web portals) 

63.91 Δραστηριό τητες  πρακτορείων ειδήσεων 

63.99 Ά λλες  δραστηριό τητες  υπηρεσιώ ν πληροφορίας  πδκα 

64.91 Χρηματοδοτική  μίσθωση (leasing) 

65.11 Ασφά λειες  ζωής  

65.12 Ασφάλειες  εκτό ς  από  τις  ασφά λειες  ζωής  

65.20 Αντασφάλιση 



66.19 Ά λλες  δραστηριό τητες  συναφείς  προς  τις  χρηματοπιστωτικές  

υπηρεσίες , με εξαίρεση 

τις  ασφαλιστικές  δραστηριό τητες  και τα συνταξιοδοτικά  ταμεία 

66.21 Αξιολό γηση κινδύνων και ζημιώ ν 

66.22 Δραστηριό τητες  ασφαλιστικώ ν πρακτόρων και μεσιτώ ν 

66.29 Ά λλες  δραστηριό τητες  συναφείς  προς  τις  ασφαλίσεις  και τα 

συνταξιοδοτικά  ταμεία 

68.10 Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων 

68.20 Εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή  μισθωμένων ακινήτων 

68.31 Μεσιτικά  γραφεία ακινήτων 

68.32 Διαχείριση ακίνητης  περιουσίας , έναντι αμοιβής  ή  βάσει σύμβασης  

69.10 Νομικές  δραστηριό τητες  

69.20 

Δραστηριό τητες  λογιστικής , τήρησης  βιβλίων και λογιστικού  ελέγχου 

παροχή  

φορολογικώ ν συμβουλώ ν 

70.10 Δραστηριό τητες  κεντρικώ ν γραφείων 

70.21 Δραστηριό τητες  δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας  

70.22 

Δραστηριό τητες  παροχής  επιχειρηματικώ ν συμβουλώ ν και άλλων 

συμβουλώ ν 

διαχείρισης  

71.11 Δραστηριό τητες  αρχιτεκτόνων 

71.12 Δραστηριό τητες  μηχανικώ ν και συναφείς  δραστηριό τητες  παροχής  

τεχνικώ ν 

συμβουλώ ν 

71.20 Τεχνικές  δοκιμές  και αναλύσεις  

72.11 Έ ρευνα και πειραματική  ανάπτυξη στη βιοτεχνολογία 

72.19 Έ ρευνα και πειραματική  ανάπτυξη σε άλλες  φυσικές  επιστήμες  και τη 

μηχανική  

72.20 Έ ρευνα και πειραματική  ανάπτυξη στις  κοινωνικές  και ανθρωπιστικές  

επιστήμες  

73.11 Διαφημιστικά  γραφεία 

73.12 Παρουσίαση στα μέσα ενημέρωσης  

73.20 Έ ρευνα αγορά ς  και δημοσκοπήσεις  



74.10 Δραστηριό τητες  ειδικευμένου σχεδίου 

74.20 Φωτογραφικές  δραστηριό τητες  

74.30 Δραστηριό τητες  μετάφρασης  και διερμηνείας  

74.90 Ά λλες  επαγγελματικές , επιστημονικές  και τεχνικές  δραστηριό τητες  

π.δ.κ.α. 

75.00 Κτηνιατρικές  δραστηριό τητες  

77.11 Ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρώ ν μηχανοκίνητων 

οχημά των 

77.12 Ενοικίαση και εκμίσθωση φορτηγώ ν 

77.21 Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδώ ν αναψυχής  και αθλητικώ ν ειδώ ν 

77.22 Ενοικίαση βιντεοκασετώ ν και δίσκων 

77.29 Ενοικίαση και εκμίσθωση ά λλων ειδώ ν προσωπικής  ή  οικιακής  χρήσης  

77.31 Ενοικίαση και εκμίσθωση γεωργικώ ν μηχανημά των και εξοπλισμού  

77.32 

Ενοικίαση και εκμίσθωση μηχανημά των και εξοπλισμού  κατασκευώ ν και 

έργων 

πολιτικού  μηχανικού  

77.33 

Ενοικίαση και εκμίσθωση μηχανημά των και εξοπλισμού  γραφείου 

(συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικώ ν υπολογιστώ ν) 

77.34 Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού  πλωτώ ν μεταφορώ ν 

77.35 Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού  αεροπορικώ ν μεταφορώ ν 

77.39 

Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων μηχανημά των, ειδώ ν εξοπλισμού  και υλικώ ν 

αγαθώ ν 

πδκα 

77.40 Εκμίσθωση πνευματικής  ιδιοκτησίας  και παρεμφερώ ν προϊόντων, με 

εξαίρεση τα έργα 

με δικαιώ ματα δημιουργού  

78.10 Δραστηριό τητες  γραφείων εύρεσης  εργασίας  

78.20 Υπηρεσίες  γραφείων εύρεσης  προσωρινής  απασχό λησης  

78.30 Ά λλες  υπηρεσίες  διάθεσης  ανθρώ πινου δυναμικού  

79.11 Δραστηριό τητες  ταξιδιωτικώ ν πρακτορείων 

79.12 Δραστηριό τητες  γραφείων οργανωμένων ταξιδιώ ν 



79.90 Ά λλες  δραστηριό τητες  υπηρεσιώ ν κρατήσεων και συναφείς  

δραστηριό τητες  

80.10 Δραστηριό τητες  παροχής  ιδιωτικής  προστασίας  

80.20 Δραστηριό τητες  υπηρεσιώ ν συστημά των προστασίας  

80.30 Δραστηριό τητες  έρευνας  

81.10 

Δραστηριό τητες  συνδυασμού  βοηθητικώ ν υπηρεσιώ ν (Συνδυασμένες  

βοηθητικές  

υπηρεσίες  σε κτίρια και εξωτερικού ς  χώ ρους  (καθαρισμού , φύλαξης , 

υποδοχής  κλπ) 

81.21 Γενικός  καθαρισμό ς  κτιρίων 

81.22 Ά λλες  δραστηριό τητες  καθαρισμού  κτιρίων και βιομηχανικού  

καθαρισμού  

81.29 Ά λλες  δραστηριό τητες  καθαρισμού  

81.30 Δραστηριό τητες  υπηρεσιώ ν τοπίου 

82.11 Συνδυασμένες  διοικητικές  δραστηριό τητες  γραφείου 

82.19 Αναπαραγωγή  φωτοτυπιώ ν, προετοιμασία εγγράφων και άλλες  

ειδικευμένες  

δραστηριό τητες  γραμματειακής  υποστήριξης  

82.20 Δραστηριό τητες  τηλεφωνικώ ν κέντρων 

82.30 Οργά νωση συνεδρίων και εμπορικώ ν εκθέσεων 

82.91 Δραστηριό τητες  γραφείων είσπραξης  και γραφείων οικονομικώ ν και 

εμπορικώ ν 

πληροφοριώ ν 

82.92 Δραστηριό τητες  συσκευασίας  

82.99 Ά λλες  δραστηριό τητες  παροχής  υπηρεσιώ ν προς  τις  επιχειρήσεις  

π.δ.κ.α. 

84.12 Ρύθμιση των δραστηριοτήτων για την παροχή  περίθαλψης  υγείας , 

εκπαίδευσης , 

πολιτιστικώ ν και ά λλων κοινωνικώ ν υπηρεσιώ ν, εκτό ς  από  την κοινωνική  

ασφά λιση 

84.13 Ρύθμιση των επιχειρηματικώ ν δραστηριοτήτων και συμβολή  στην 

αποτελεσματικό τερη λειτουργία των επιχειρήσεων 

84.23 Δικαιοσύνη και δικαστικές  δραστηριό τητες  

85.10 Προσχολική  εκπαίδευση 



85.20 Πρωτοβάθμια εκπαίδευση 

85.31 Γενική  δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

85.32 Τεχνική  και επαγγελματική  δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

85.41 Μεταδευτεροβάθμια μη τριτοβάθμια εκπαίδευση 

85.42 Τριτοβάθμια εκπαίδευση 

85.51 Αθλητική  και ψυχαγωγική  εκπαίδευση 
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85.52 Πολιτιστική  εκπαίδευση 

85.53 Δραστηριό τητες  σχολώ ν ερασιτεχνώ ν οδηγώ ν 

85.59 Ά λλη εκπαίδευση π.δ.κ.α. 

85.60 Εκπαιδευτικές  υποστηρικτικές  δραστηριό τητες  

86.21 Δραστηριό τητες  άσκησης  γενικώ ν ιατρικώ ν επαγγελμά των 

86.22 Δραστηριό τητες  άσκησης  ειδικώ ν ιατρικώ ν επαγγελμά των 

86.23 Δραστηριό τητες  άσκησης  οδοντιατρικώ ν επαγγελμά των 

86.90 Ά λλες  δραστηριό τητες  ανθρώ πινης  υγείας  

87.10 Δραστηριό τητες  νοσοκομειακής  φροντίδας  με παροχή  καταλύματος  

87.20 Δραστηριό τητες  φροντίδας  με παροχή  καταλύματος  για ά τομα με 

νοητική  υστέρηση, 

ψυχικές  διαταραχές  και χρήση ουσιώ ν 

87.30 Δραστηριό τητες  φροντίδας  με παροχή  καταλύματος  για ηλικιωμένους  

και άτομα με 

αναπηρία 

87.90 Ά λλες  δραστηριό τητες  φροντίδας  με παροχή  καταλύματος  

88.10 

Δραστηριό τητες  κοινωνικής  μέριμνας  χωρίς  παροχή  καταλύματος  για 

ηλικιωμένους  

και άτομα με αναπηρία 

88.91 Δραστηριό τητες  βρεφονηπιακώ ν και παιδικώ ν σταθμώ ν 

88.99 Ά λλες  δραστηριό τητες  κοινωνικής  μέριμνας  χωρίς  παροχή  

καταλύματος  πδκα 

90.01 Τέχνες  του θεάματος  

90.02 Υποστηρικτικές  δραστηριό τητες  για τις  τέχνες  του θεάματος  

90.03 Καλλιτεχνική  δημιουργία 

90.04 Εκμετάλλευση αιθουσώ ν θεαμά των και συναφείς  δραστηριό τητες  

91.01 Δραστηριό τητες  βιβλιοθηκώ ν και αρχειοφυλακείων 



91.02 Δραστηριό τητες  μουσείων 

91.03 Λειτουργία ιστορικώ ν χώ ρων και κτιρίων και παρόμοιων πό λων έλξης  

επισκεπτώ ν 

91.04 Δραστηριό τητες  βοτανικώ ν και ζωολογικώ ν κήπων και φυσικώ ν 

βιοτόπων 

92.00 

Τυχερά  παιχνίδια και στοιχήματα εκτό ς  από : Υπηρεσίες  τυχερώ ν παιχνιδιώ ν 

σε απ 

ευθείας  (on-line) σύνδεση (92.00.14), Υπηρεσίες  στοιχημά των σε απ ευθείας  

(on-line) 

σύνδεση (92.00.21) 

93.11 Εκμετά λλευση αθλητικώ ν εγκαταστάσεων 

93.12 Δραστηριό τητες  αθλητικώ ν ομίλων 

93.13 Εγκαταστάσεις  γυμναστικής  

93.19 Ά λλες  αθλητικές  δραστηριό τητες  

93.21 Δραστηριό τητες  πάρκων αναψυχής  και ά λλων θεματικώ ν πάρκων 

93.29 Ά λλες  δραστηριό τητες  διασκέδασης  και ψυχαγωγίας  

94.11 Δραστηριό τητες  επιχειρηματικώ ν και εργοδοτικώ ν οργανώ σεων 

94.12 Δραστηριό τητες  επαγγελματικώ ν οργανώ σεων 

94.91 Δραστηριό τητες  θρησκευτικώ ν οργανώ σεων 

94.99 Δραστηριό τητες  ά λλων οργανώ σεων π.δ.κ.α. 

95.11 Επισκευή  ηλεκτρονικώ ν υπολογιστώ ν και περιφερειακού  εξοπλισμού  

95.12 Επισκευή  εξοπλισμού  επικοινωνίας  

95.21 Επισκευή  ηλεκτρονικώ ν ειδώ ν ευρείας  κατανά λωσης  

95.22 Επισκευή  συσκευώ ν οικιακής  χρήσης  και εξοπλισμού  σπιτιού  και 

κήπου 

95.23 Επιδιόρθωση υποδημά των και δερμά τινων ειδώ ν 

95.24 Επισκευή  επίπλων και ειδώ ν οικιακής  επίπλωσης  

95.25 Επισκευή  ρολογιώ ν και κοσμημά των 

95.29 Επισκευή  ά λλων ειδώ ν προσωπικής  και οικιακής  χρήσης  

96.01 Πλύσιμο και (στεγνό ) καθάρισμα κλωστοϋφαντουργικώ ν και γούνινων 

προϊόντων 

96.02 Δραστηριό τητες  κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων αισθητικής  

96.04 Δραστηριό τητες  σχετικές  με τη φυσική  ευεξία 



96.09 Ά λλες  δραστηριό τητες  παροχής  προσωπικώ ν υπηρεσιώ ν π.δ.κ.α.,. 

εκτό ς  από : 

Υπηρεσίες  οικιακού  υπηρέτη (96.09.19.13), Υπηρεσίες  προσωπικού  οδηγού  

αυτοκινήτων (96.09.19.15)__ 


