
Ζ

ΧΟΝ∆ΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

45
Χονδρικό και λιανικό εµπόριο· επισκευή 

µηχανοκίνητων οχηµάτων και µοτοσικλετών

45.11
Πώληση αυτοκινήτων και ελαφρών µηχανοκίνητων 

οχηµάτων
45.19 Πώληση άλλων µηχανοκίνητων οχηµάτων

45.20 Συντήρηση και επισκευή µηχανοκίνητων οχηµάτων

45.31
Χονδρικό εµπόριο µερών και εξαρτηµάτων 

µηχανοκίνητων οχηµάτων

45.32

Λιανικό εµπόριο µερών και εξαρτηµάτων 

µηχανοκίνητων οχηµάτων σε εξειδικευµένα 

καταστήµατα

45.40
Πώληση, συντήρηση και επισκευή µοτοσικλετών και 

των µερών και εξαρτηµάτων τους

46
Χονδρικό εµπόριο, εκτός από το εµπόριο 

µηχανοκίνητων οχηµάτων και µοτοσικλετών

46.11

Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην 

πώληση γεωργικών πρώτων υλών, ζώντων ζώων, 

κλωστοϋφαντουργικών πρώτων υλών και ηµιτελών 

προϊόντων

46.12

Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην 

πώληση καυσίµων, µεταλλευµάτων, µετάλλων και 

βιοµηχανικών χηµικών προϊόντων

ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ

Ο ΚΩ∆ΙΚΟΣ:
46.12.11

Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην 

πώληση στερεών, υγρών και αέριων καυσίµων και 

συναφών προϊόντων

46.13
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην 

πώληση ξυλείας και οικοδοµικών υλικών

46.14

Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην 

πώληση µηχανηµάτων, βιοµηχανικού εξοπλισµού, 

πλοίων και αεροσκαφών

46.15

Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην 

πώληση επίπλων, ειδών οικιακής χρήσης, 

σιδηρικών και ειδών κιγκαλερίας

46.16

Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην 

πώληση κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, 

ενδυµάτων, γουναρικών, υποδηµάτων και 

δερµάτινων προϊόντων

46.17
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην 

πώληση τροφίµων, ποτών και καπνού

ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ

Ο ΚΩ∆ΙΚΟΣ:
46.17.13

Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην 

πώληση προϊόντων καπνού

46.18
Εµπορικοί αντιπρόσωποι ειδικευµένοι στην πώληση 

άλλων συγκεκριµένων προϊόντων

46.19
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην 

πώληση διαφόρων ειδών

46.21
Χονδρικό εµπόριο σιτηρών, ακατέργαστου καπνού, 

σπόρων και ζωοτροφών
46.22 Χονδρικό εµπόριο λουλουδιών και φυτών
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46.23 Χονδρικό εµπόριο ζώντων ζώων

46.24
Χονδρικό εµπόριο δερµάτων, προβιών και 

κατεργασµένου δέρµατος
46.31 Χονδρικό εµπόριο φρούτων και λαχανικών

46.32 Χονδρικό εµπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος

46.33
Χονδρικό εµπόριο γαλακτοκοµικών προϊόντων, 

αβγών και βρώσιµων ελαίων και λιπών
46.34 Χονδρικό εµπόριο ποτών

46.36
Χονδρικό εµπόριο ζάχαρης, σοκολάτας και ειδών 

ζαχαροπλαστικής

46.37
Χονδρικό εµπόριο καφέ, τσαγιού, κακάου και 

µπαχαρικών

46.38

Χονδρικό εµπόριο άλλων τροφίµων, 

συµπεριλαµβανοµένων ψαριών, καρκινοειδών και 

µαλακίων

ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ Ο 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ:
46.38.1

Χονδρικό εµπόριο ψαριών, καρκινοειδών και 

µαλακίων

46.39
Μη εξειδικευµένο χονδρικό εµπόριο τροφίµων, 

ποτών και καπνού

46.41
Χονδρικό εµπόριο κλωστοϋφαντουργικών 

προϊόντων
46.42 Χονδρικό εµπόριο ενδυµάτων και υποδηµάτων

46.43 Χονδρικό εµπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών

46.44
Χονδρικό εµπόριο ειδών πορσελάνης και γυαλικών 

και υλικών καθαρισµού
46.45 Χονδρικό εµπόριο αρωµάτων και καλλυντικών
46.46 Χονδρικό εµπόριο φαρµακευτικών προϊόντων

46.47 Χονδρικό εµπόριο επίπλων, χαλιών και φωτιστικών

46.48 Χονδρικό εµπόριο ρολογιών και κοσµηµάτων
46.49 Χονδρικό εµπόριο άλλων ειδών οικιακής χρήσης

46.51

Χονδρικό εµπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, 

περιφερειακού εξοπλισµού υπολογιστών και 

λογισµικού

46.52
Χονδρικό εµπόριο ηλεκτρονικού και 

τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού και εξαρτηµάτων

46.61
Χονδρικό εµπόριο γεωργικών µηχανηµάτων, 

εξοπλισµού και προµηθειών
46.62 Χονδρικό εµπόριο εργαλειοµηχανών

46.63

Χονδρικό εµπόριο εξορυκτικών µηχανηµάτων, 

καθώς και µηχανηµάτων για κατασκευαστικά έργα 

και έργα πολιτικού µηχανικού

46.64

Χονδρικό εµπόριο µηχανηµάτων για την 

κλωστοϋφαντουργική βιοµηχανία, και χονδρικό 

εµπόριο ραπτοµηχανών και πλεκτοµηχανών
46.65 Χονδρικό εµπόριο επίπλων γραφείου

46.66
Χονδρικό εµπόριο άλλων µηχανών και εξοπλισµού 

γραφείου

46.69
Χονδρικό εµπόριο άλλων µηχανηµάτων και 

εξοπλισµού
46.72 Χονδρικό εµπόριο µετάλλων και µεταλλευµάτων

46.73
Χονδρικό εµπόριο ξυλείας, οικοδοµικών υλικών και 

ειδών υγιεινής



46.74

Χονδρικό εµπόριο σιδηρικών, υδραυλικών ειδών και 

εξοπλισµού και προµηθειών για εγκαταστάσεις 

θέρµανσης
46.75 Χονδρικό εµπόριο χηµικών προϊόντων
46.76 Χονδρικό εµπόριο άλλων ενδιάµεσων προϊόντων

46.77 Χονδρικό εµπόριο απορριµµάτων και υπολειµµάτων

46.90 Μη εξειδικευµένο χονδρικό εµπόριο

47
Λιανικό εµπόριο, εκτός από το εµπόριο 

µηχανοκίνητων οχηµάτων και µοτοσικλετών

47.11
Λιανικό εµπόριο σε µη εξειδικευµένα καταστήµατα 

που πωλούν κυρίως τρόφιµα, ποτά ή καπνό

47.19
Άλλο λιανικό εµπόριο σε µη εξειδικευµένα 

καταστήµατα

47.21
Λιανικό εµπόριο φρούτων και λαχανικών σε 

εξειδικευµένα καταστήµατα

47.22
Λιανικό εµπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος σε 

εξειδικευµένα καταστήµατα

47.24

Λιανικό εµπόριο ψωµιού, αρτοσκευασµάτων και 

λοιπών ειδών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής σε 

εξειδικευµένα καταστήµατα

47.25
Λιανικό εµπόριο ποτών σε εξειδικευµένα 

καταστήµατα

47.26
Λιανικό εµπόριο προϊόντων καπνού σε 

εξειδικευµένα καταστήµατα

47.29
Λιανικό εµπόριο άλλων τροφίµων σε εξειδικευµένα 

καταστήµατα

47.41

Λιανικό εµπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, 

περιφερειακών µονάδων υπολογιστών 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 κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων 

σε εξειδικευµένα καταστήµατα

47.52
Λιανικό εµπόριο σιδηρικών, χρωµάτων και τζαµιών 

σε εξειδικευµένα καταστήµατα

47.53
Λιανικό εµπόριο χαλιών, κιλιµιών και επενδύσεων 

δαπέδου και τοίχου σε εξειδικευµένα καταστήµατα

47.54
Λιανικό εµπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε 

εξειδικευµένα καταστήµατα

47.59

Λιανικό εµπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων 

ειδών 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 εγγραφών µουσικής και εικόνας σε 

εξειδικευµένα καταστήµατα

47.64
Λιανικό εµπόριο αθλητικού εξοπλισµού σε 

εξειδικευµένα καταστήµατα

47.65
Λιανικό εµπόριο παιχνιδιών κάθε είδους σε 

εξειδικευµένα καταστήµατα



47.71
Λιανικό εµπόριο ενδυµάτων σε εξειδικευµένα 

καταστήµατα

47.72
Λιανικό εµπόριο υποδηµάτων και δερµάτινων ειδών 

σε εξειδικευµένα καταστήµατα

47.73 Λιανικό εµπόριο φαρµακευτικών ειδών (φαρµακεία)

47.74
Λιανικό εµπόριο ιατρικών και ορθοπεδικών ειδών σε 

εξειδικευµένα καταστήµατα

47.75
Λιανικό εµπόριο καλλυντικών και ειδών 

καλλωπισµού σε εξειδικευµένα καταστήµατα

47.76

Λιανικό εµπόριο λουλουδιών, φυτών, σπόρων, 

λιπασµάτων, ζώων συντροφιάς και σχετικών 

ζωοτροφών σε εξειδικευµένα καταστήµατα

47.77
Λιανικό εµπόριο ρολογιών και κοσµηµάτων σε 

εξειδικευµένα καταστήµατα

47.78
Άλλο λιανικό εµπόριο καινούργιων ειδών σε 

εξειδικευµένα καταστήµατα

47.79
Λιανικό εµπόριο µεταχειρισµένων ειδών σε 

καταστήµατα

47.91
Λιανικό εµπόριο από επιχειρήσεις πωλήσεων µε 

αλληλογραφία ή µέσω διαδίκτυου

ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ

Ο ΚΩ∆ΙΚΟΣ:
47.91.15

Λιανικό εµπόριο ψαριών, οστρακοειδών και 

µαλακίων, µε αλληλογραφία ή µέσω διαδίκτυου

47.99
Άλλο λιανικό εµπόριο εκτός καταστηµάτων, 

υπαίθριων πάγκων ή αγορών

ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ

Ο ΚΩ∆ΙΚΟΣ:
47.99.11.01

Λιανικό εµπόριο περιοδεύοντα εµπόρου φρούτων 

και λαχανικών

ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ

Ο ΚΩ∆ΙΚΟΣ:
47.99.55.01 Λιανικό εµπόριο περιοδεύοντα εµπόρου επίπλων

ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ

Ο ΚΩ∆ΙΚΟΣ:
47.99.59.01

Λιανικό εµπόριο περιοδεύοντα εµπόρου οικιακών 

σκευών

ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ

Ο ΚΩ∆ΙΚΟΣ:
47.99.71.01

Λιανικό εµπόριο περιοδεύοντα εµπόρου ειδών 

ιµατισµού και συναφών ειδών

ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ

Ο ΚΩ∆ΙΚΟΣ:
47.99.85

Άλλο λιανικό εµπόριο πετρελαίου οικιακής χρήσης, 

υγραέριου, άνθρακα και ξυλείας εκτός 

καταστηµάτων, υπαίθριων πάγκων ή αγορών

∆
ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΥ 

ΑΕΡΙΟΥ, ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

35
Παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος, φυσικού αερίου, 

ατµού και κλιµατισµού
35.11 Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος
35.12 Μετάδοση ηλεκτρικού ρεύµατος
35.13 ∆ιανοµή ηλεκτρικού ρεύµατος
35.14 Εµπόριο ηλεκτρικού ρεύµατος
35.21 Παραγωγή φυσικού αερίου
35.22 ∆ιανοµή αέριων καυσίµων µέσω αγωγών
35.23 Εµπόριο αέριων καυσίµων µέσω αγωγών
35.30 Παροχή ατµού και κλιµατισµού
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Ε

ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ, 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ
36 Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού

36.00 Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού
37 Επεξεργασία λυµάτων

37.00 Επεξεργασία λυµάτων

38
Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριµµάτων· 

ανάκτηση υλικών
38.11 Συλλογή µη επικίνδυνων απορριµµάτων
38.12 Συλλογή επικίνδυνων απορριµµάτων

38.21
Επεξεργασία και διάθεση µη επικίνδυνων 

απορριµµάτων

38.22
Επεξεργασία και διάθεση επικίνδυνων 

απορριµµάτων
38.31 Αποσυναρµολόγηση παλαιών ειδών
38.32 Ανάκτηση διαλεγµένου υλικού

39
∆ραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για 

τη διαχείριση αποβλήτων

39.00
∆ραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για 

τη διαχείριση αποβλήτων
Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

49 Χερσαίες µεταφορές και µεταφορές µέσω αγωγών

49.31
Αστικές και προαστιακές χερσαίες µεταφορές 

επιβατών
49.32 Εκµετάλλευση ταξί
49.39 Άλλες χερσαίες µεταφορές επιβατών π.δ.κ.α.
49.41 Οδικές µεταφορές εµπορευµάτων
49.42 Υπηρεσίες µετακόµισης

50 Πλωτές µεταφορές

50.20
Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές µεταφορές 

εµπορευµάτων
50.30 Εσωτερικές πλωτές µεταφορές επιβατών
50.40 Εσωτερικές πλωτές µεταφορές εµπορευµάτων

51 Αεροπορικές µεταφορές
51.21 Αεροπορικές µεταφορές εµπορευµάτων

52
Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη µεταφορά 

δραστηριότητες
52.10 Αποθήκευση

52.21
∆ραστηριότητες συναφείς µε τις χερσαίες 

µεταφορές

52.22 ∆ραστηριότητες συναφείς µε τις πλωτές µεταφορές

52.24 ∆ιακίνηση φορτίων

52.29
Άλλες υποστηρικτικές προς τη µεταφορά 

δραστηριότητες

53 Ταχυδροµικές και ταχυµεταφορικές δραστηριότητες

53.10
Ταχυδροµικές δραστηριότητες µε υποχρέωση 

παροχής καθολικής υπηρεσίας

53.20
Άλλες ταχυδροµικές και ταχυµεταφορικές 

δραστηριότητες

56 ∆ραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης

56.10
∆ραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών 

µονάδων εστίασης



56.21
∆ραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για 

εκδηλώσεις
ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ 

Ο 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ:
56.30 ∆ραστηριότητες παροχής ποτών

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ

56.30.10.03
 

Υπηρεσίες που παρέχονται από αναψυκτήριο

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ
56.30.10.06

Υπηρεσίες που παρέχονται από καφενείο, χωρίς 

τεχνικά και µηχανικά παιχνίδια
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ
56.30.10.07 Υπηρεσίες που παρέχονται από καφετέρια

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ
56.30.10.08

Υπηρεσίες που παρέχονται από καφετέρια µε 

διάθεση πρόσβασης στο διαδίκτυο (internet-cafe)

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ
56.30.10.14

Υπηρεσίες που παρέχονται από παραδοσιακό 

καφενείο
Ι ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

59

Παραγωγή κινηµατογραφικών ταινιών, βίντεο και 

τηλεοπτικών προγραµµάτων, ηχογραφήσεις και 

µουσικές εκδόσεις

59.11
∆ραστηριότητες παραγωγής κινηµατογραφικών 

ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραµµάτων

59.12

∆ραστηριότητες συνοδευτικές της παραγωγής 

κινηµατογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών 

προγραµµάτων

59.13
∆ραστηριότητες διανοµής κινηµατογραφικών 

ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραµµάτων

59.14
∆ραστηριότητες προβολής κινηµατογραφικών 

ταινιών
59.20 Ηχογραφήσεις και µουσικές εκδόσεις

60
∆ραστηριότητες προγραµµατισµού και 

ραδιοτηλεοπτικών εκποµπών
60.10 Ραδιοφωνικές εκποµπές

60.20
Υπηρεσίες τηλεοπτικού προγραµµατισµού και 

τηλεοπτικών εκποµπών
61 Τηλεπικοινωνίες

61.10 Ενσύρµατες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες
61.20 Ασύρµατες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες
61.30 ∆ορυφορικές τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες
61.90 Άλλες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες

62

∆ραστηριότητες προγραµµατισµού ηλεκτρονικών 

υπολογιστών, παροχής συµβουλών και συναφείς 

δραστηριότητες

62.01
∆ραστηριότητες προγραµµατισµού ηλεκτρονικών 

συστηµάτων

62.02
∆ραστηριότητες παροχής συµβουλών σχετικά µε 

τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές

62.03 Υπηρεσίες διαχείρισης ηλεκτρονικών συστηµάτων

62.09

Άλλες δραστηριότητες της τεχνολογίας της 

πληροφορίας και δραστηριότητες υπηρεσιών 

ηλεκτρονικών υπολογιστών
63 ∆ραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας

63.11
Επεξεργασία δεδοµένων, καταχώρηση και συναφείς 

δραστηριότητες
63.12 ∆ικτυακές πύλες (web portals)
63.91 ∆ραστηριότητες πρακτορείων ειδήσεων



63.99
Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας 

π.δ.κ.α.

ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ 

Ο ΚΩ∆ΙΚΟΣ:
63.99.10.02 Υπηρεσίες αρθρογράφου

ΙΒ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
68 ∆ιαχείριση ακίνητης περιουσίας

68.31 Μεσιτικά γραφεία ακινήτων

ΙΓ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

69 Νοµικές και λογιστικές δραστηριότητες

69.10 Νοµικές δραστηριότητες

69.20

∆ραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και 

λογιστικού ελέγχου· παροχή φορολογικών 

συµβουλών

70
∆ραστηριότητες κεντρικών γραφείων· 

δραστηριότητες παροχής συµβουλών διαχείρισης
70.10 ∆ραστηριότητες κεντρικών γραφείων

70.21
∆ραστηριότητες δηµοσίων σχέσεων και 

επικοινωνίας

70.22
∆ραστηριότητες παροχής επιχειρηµατικών 

συµβουλών και άλλων συµβουλών διαχείρισης

71
Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες 

µηχανικών· τεχνικές δοκιµές και αναλύσεις

71.11 ∆ραστηριότητες αρχιτεκτόνων

71.12
∆ραστηριότητες µηχανικών και συναφείς 

δραστηριότητες παροχής τεχνικών συµβουλών
71.20 Τεχνικές δοκιµές και αναλύσεις

72 Επιστηµονική έρευνα και ανάπτυξη

72.11
Έρευνα και πειραµατική ανάπτυξη στη 

βιοτεχνολογία

72.19
Έρευνα και πειραµατική ανάπτυξη σε άλλες φυσικές 

επιστήµες και τη µηχανική

72.20
Έρευνα και πειραµατική ανάπτυξη στις κοινωνικές 

και ανθρωπιστικές επιστήµες
73 ∆ιαφήµιση και έρευνα αγοράς

73.11 ∆ιαφηµιστικά γραφεία
73.12 Παρουσίαση στα µέσα ενηµέρωσης
73.20 Έρευνα αγοράς και δηµοσκοπήσεις

74
Άλλες επαγγελµατικές, επιστηµονικές και τεχνικές 

δραστηριότητες
74.10 ∆ραστηριότητες ειδικευµένου σχεδίου
74.20 Φωτογραφικές δραστηριότητες
74.30 ∆ραστηριότητες µετάφρασης και διερµηνείας

74.90
Άλλες επαγγελµατικές, επιστηµονικές και τεχνικές 

δραστηριότητες π.δ.κ.α.
75 Κτηνιατρικές δραστηριότητες

75.00 Κτηνιατρικές δραστηριότητες

Ι∆
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
77 ∆ραστηριότητες ενοικίασης και εκµίσθωσης

77.11
Ενοικίαση και εκµίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών 

µηχανοκίνητων οχηµάτων
77.12 Ενοικίαση και εκµίσθωση φορτηγών

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ



77.21
Ενοικίαση και εκµίσθωση ειδών αναψυχής και 

αθλητικών ειδών
77.22 Ενοικίαση βιντεοκασετών και δίσκων

77.29
Ενοικίαση και εκµίσθωση άλλων ειδών προσωπικής 

ή οικιακής χρήσης

77.31
Ενοικίαση και εκµίσθωση γεωργικών µηχανηµάτων 

και εξοπλισµού

77.32

Ενοικίαση και εκµίσθωση µηχανηµάτων και 

εξοπλισµού κατασκευών και έργων πολιτικού 

µηχανικού

77.33

Ενοικίαση και εκµίσθωση µηχανηµάτων και 

εξοπλισµού γραφείου (συµπεριλαµβανοµένων των 

ηλεκτρονικών υπολογιστών)

77.34
Ενοικίαση και εκµίσθωση εξοπλισµού πλωτών 

µεταφορών

77.35
Ενοικίαση και εκµίσθωση εξοπλισµού αεροπορικών 

µεταφορών

77.39
Ενοικίαση και εκµίσθωση άλλων µηχανηµάτων, 

ειδών εξοπλισµού και υλικών αγαθών π.δ.κ.α.

77.40

Εκµίσθωση πνευµατικής ιδιοκτησίας και 

παρεµφερών προϊόντων, µε εξαίρεση τα έργα µε 

δικαιώµατα δηµιουργού
78 ∆ραστηριότητες απασχόλησης

78.10 ∆ραστηριότητες γραφείων εύρεσης εργασίας

78.20
Υπηρεσίες γραφείων εύρεσης προσωρινής 

απασχόλησης

78.30 Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναµικού

79

∆ραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, 

γραφείων οργανωµένων ταξιδιών και υπηρεσιών 

κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες
79.11 ∆ραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων

79.12 ∆ραστηριότητες γραφείων οργανωµένων ταξιδιών

79.90
Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και 

συναφείς δραστηριότητες
80 ∆ραστηριότητες παροχής προστασίας και έρευνας

80.10 ∆ραστηριότητες παροχής ιδιωτικής προστασίας

80.20 ∆ραστηριότητες υπηρεσιών συστηµάτων προστασίας

80.30 ∆ραστηριότητες έρευνας

81
∆ραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και 

εξωτερικούς χώρους

81.10
∆ραστηριότητες συνδυασµού βοηθητικών 

υπηρεσιών
81.21 Γενικός καθαρισµός κτιρίων

81.22
Άλλες δραστηριότητες καθαρισµού κτιρίων και 

βιοµηχανικού καθαρισµού
81.29 Άλλες δραστηριότητες καθαρισµού
81.30 ∆ραστηριότητες υπηρεσιών τοπίου

82

∆ιοικητικές δραστηριότητες γραφείου, 

γραµµατειακή υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες 

παροχής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις

82.11 Συνδυασµένες διοικητικές δραστηριότητες γραφείου



82.19

Αναπαραγωγή φωτοτυπιών, προετοιµασία 

εγγράφων και άλλες ειδικευµένες δραστηριότητες 

γραµµατειακής υποστήριξης
82.20 ∆ραστηριότητες τηλεφωνικών κέντρων
82.30 Οργάνωση συνεδρίων και εµπορικών εκθέσεων
82.92 ∆ραστηριότητες συσκευασίας

82.99
Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών προς τις 

επιχειρήσεις π.δ.κ.α.
ΙΣΤ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
85 Εκπαίδευση

85.51 Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση
85.52 Πολιτιστική εκπαίδευση
85.53 ∆ραστηριότητες σχολών οδηγών

ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ 

Ο 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ:
85.59 Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ
85.59.11 Υπηρεσίες σχολών γλωσσών

ΙΖ

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΜΕΡΙΜΝΑ
86 ∆ραστηριότητες ανθρώπινης υγείας

86.90 Άλλες δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας

87 ∆ραστηριότητες βοήθειας µε παροχή καταλύµατος

87.20

∆ραστηριότητες φροντίδας µε παροχή καταλύµατος 

για άτοµα µε νοητική υστέρηση, ψυχικές 

διαταραχές και χρήση ουσιών

87.30
∆ραστηριότητες φροντίδας µε παροχή καταλύµατος 

για ηλικιωµένους και άτοµα µε αναπηρία

87.90
Άλλες δραστηριότητες φροντίδας µε παροχή 

καταλύµατος

88
∆ραστηριότητες κοινωνικής µέριµνας χωρίς παροχή 

καταλύµατος

88.10

∆ραστηριότητες κοινωνικής µέριµνας χωρίς παροχή 

καταλύµατος για ηλικιωµένους και άτοµα µε 

αναπηρία

88.91
∆ραστηριότητες βρεφονηπιακών και παιδικών 

σταθµών

88.99
Άλλες δραστηριότητες κοινωνικής µέριµνας χωρίς 

παροχή καταλύµατος π.δ.κ.α.
ΙΗ ΤΕΧΝΕΣ, ∆ΙΑΣΚΕ∆ΑΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

90
∆ηµιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και 

διασκέδαση
90.01 Τέχνες του θεάµατος

90.02
Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του 

θεάµατος
90.03 Καλλιτεχνική δηµιουργία

90.04
Εκµετάλλευση αιθουσών θεαµάτων και συναφείς 

δραστηριότητες

91
∆ραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, 

µουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες

91.01 ∆ραστηριότητες βιβλιοθηκών και αρχειοφυλακείων

91.02 ∆ραστηριότητες µουσείων

91.03
Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και 

παρόµοιων πόλων έλξης επισκεπτών



91.04
∆ραστηριότητες βοτανικών και ζωολογικών κήπων 

και φυσικών βιοτόπων

93
Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες 

διασκέδασης και ψυχαγωγίας
93.11 Εκµετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων
93.12 ∆ραστηριότητες αθλητικών οµίλων
93.13 Εγκαταστάσεις γυµναστικής

93.21
∆ραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων 

θεµατικών πάρκων

93.29 Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας

95.22
Επισκευή συσκευών οικιακής χρήσης και 

εξοπλισµού σπιτιού και κήπου
95.23 Επιδιόρθωση υποδηµάτων και δερµάτινων ειδών
95.24 Επισκευή επίπλων και ειδών οικιακής επίπλωσης
95.25 Επισκευή ρολογιών και κοσµηµάτων

95.29
Επισκευή άλλων ειδών προσωπικής και οικιακής 

χρήσης

96
Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών 

υπηρεσιών

96.01
Πλύσιµο και (στεγνό) καθάρισµα 

κλωστοϋφαντουργικών και γούνινων προϊόντων

96.02
∆ραστηριότητες κοµµωτηρίων, κουρείων και 

κέντρων αισθητικής

96.03
∆ραστηριότητες γραφείων κηδειών και συναφείς 

δραστηριότητες
96.04 ∆ραστηριότητες σχετικές µε τη φυσική ευεξία

96.09
Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών 

υπηρεσιών π.δ.κ.α.

ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ

Ο ΚΩ∆ΙΚΟΣ:
96.09.19.01 Αστρολογικές και πνευµατιστικές υπηρεσίες

ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ

Ο ΚΩ∆ΙΚΟΣ:
96.09.19.09 Υπηρεσίες δερµατοστιξίας (τατουάζ)

ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ

Ο ΚΩ∆ΙΚΟΣ:
96.09.19.12 Υπηρεσίες ιερόδουλου

ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ

Ο ΚΩ∆ΙΚΟΣ:
96.09.19.13 Υπηρεσίες οικιακού υπηρέτη

ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ

Ο ΚΩ∆ΙΚΟΣ:
96.09.19.14 Υπηρεσίες πορτιέρη και παρκαδόρου

ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ

Ο ΚΩ∆ΙΚΟΣ:
96.09.19.15 Υπηρεσίες προσωπικού οδηγού αυτοκινήτων

ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ

Ο ΚΩ∆ΙΚΟΣ:
96.09.19.17

Υπηρεσίες τρυπήµατος δέρµατος του σώµατος 

(piercing)


