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ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 4. ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ 

ΜΕΤΡΟ:
8.3.3. Άρθρο 63. Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης (για παρεμβάσεις 
ιδιωτικού χαρακτήρα)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 63 CLLD.7.1
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Γ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
10 Βιομηχανία τροφίμων

10.52.10 Παραγωγή παγωτού και άλλων ειδών βρώσιμου πάγου
10.71.1 Παραγωγή ψωμιού, νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής και γλυκισμάτων

10.71.11 Παραγωγή φρέσκου ψωμιού
10.71.11.01 Παραγωγή τυροπιτών, σάντουιτς και παρόμοιων ειδών
10.71.11.02 Παραγωγή φρέσκου ψωμιού με μηχανικό ζυμωτήριο
10.71.11.03 Παραγωγή φρέσκου ψωμιού χωρίς μηχανικά μέσα

10.71.12 Παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής και γλυκισμάτων

10.72.1
Παραγωγή παξιμαδιών και μπισκότων· παραγωγή διατηρούμενων ειδών 
ζαχαροπλαστικής

10.72.11
Παραγωγή τραγανού ψωμιού, παξιμαδιών, φρυγανισμένου ψωμιού και παρόμοιων 
φρυγανισμένων προϊόντων

10.72.12
Παραγωγή μελόψωμου και παρόμοιων ειδών· γλυκών μπισκότων· βαφλών (γκοφρών) και 
γκοφρετών

10.72.12.01 Παραγωγή λουκουμάδων και συναφών ειδών
10.72.12.02 Παραγωγή μπισκότων

10.72.19 Παραγωγή άλλων ξηρών ή διατηρούμενων ειδών αρτοποιίας
10.72.19.01 Παραγωγή κουλουριών και πιτών
10.72.19.02 Παραγωγή φύλλων κρούστας ή κανταϊφιού

10.85.1 Παραγωγή έτοιμων γευμάτων και φαγητών

10.85.12 Παραγωγή έτοιμων γευμάτων και φαγητών με βάση το ψάρι, τα καρκινοειδή και τα μαλάκια
10.85.13 Παραγωγή έτοιμων γευμάτων και φαγητών με βάση τα λαχανικά
10.85.14 Παραγωγή έτοιμων γευμάτων και φαγητών με βάση τα ζυμαρικά

10.89.1
Παραγωγή σουπών, αβγών, μαγιών και άλλων προϊόντων διατροφής· 
εκχυλισμάτων και ζωμών κρέατος, ψαριών και υδρόβιων ασπόνδυλων

10.89.14 Παραγωγή εκχυλισμάτων και ζωμών κρέατος, ψαριών και υδρόβιων ασπόνδυλων
10.91.10.01 Παραγωγή παρασκευασμένων ιχθυοτροφών

11 Ποτοποιία
11.01.1 Παραγωγή αποσταγμένων αλκοολούχων ποτών

11.01.10 Παραγωγή αποσταγμένων αλκοολούχων ποτών

11.04.1 Παραγωγή βερμούτ και άλλων ειδών αρωματικού κρασιού από νωπά σταφύλια
11.04.10 Παραγωγή βερμούτ και άλλων ειδών αρωματικού κρασιού από νωπά σταφύλια

11.07.1 Παραγωγή μεταλλικών νερών και αναψυκτικών

11.07.11 Παραγωγή μεταλλικών νερών και αεριούχων νερών, που δεν έχουν γλυκαθεί ή αρωματισθεί
11.07.19 Παραγωγή άλλων μη αλκοολούχων ποτών

11.07.19.01 Παραγωγή αεριούχων ή μη αναψυκτικών

14 Κατασκευή ειδών ένδυσης
14.12.1 Κατασκευή ανδρικών ενδυμάτων εργασίας

14.12.11
Κατασκευή ανδρικών συνόλων, σακακιών κάθε είδους, για επαγγελματική και βιομηχανική 
χρήση

14.12.12
Κατασκευή ανδρικών παντελονιών, φορμών με μπούστο και με τιράντες, παντελονιών ως 
το γόνατο (βερμούδων) και σορτς, για επαγγελματική και βιομηχανική χρήση

14.12.2 Κατασκευή γυναικείων ενδυμάτων εργασίας

14.12.21
Κατασκευή γυναικείων συνόλων, σακακιών κάθε είδους, για επαγγελματική και βιομηχανική 
χρήση

14.12.22
Κατασκευή γυναικείων παντελονιών, φορμών με μπούστο και με τιράντες, παντελονιών ως 
το γόνατο (βερμούδων) και σορτς, για επαγγελματική χρήση

16

Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, 
εκτός από έπιπλα· κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και 
σπαρτοπλεκτικής

16.24.13.02 Κατασκευή κυψελών

16.29.25
Κατασκευή μεταποιημένων ειδών από άχυρο, σπάρτο ή άλλα υλικά σπαρτοπλεκτικής· 
ειδών καλαθοπλεκτικής

16.29.25.01 Κατασκευή κοφινιών και ψαθών
16.29.25.02 Κατασκευή πλεκτών ειδών, εκτός από έπιπλα

18 Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων
18.12.1 Άλλες υπηρεσίες εκτύπωσης

18.12.12
Υπηρεσίες εκτύπωσης διαφημιστικών καταλόγων, φυλλαδίων, αφισών και άλλου 
διαφημιστικού υλικού

18.12.14
Υπηρεσίες εκτύπωσης βιβλίων, χαρτών, υδρογραφικών ή παρόμοιων διαγραμμάτων κάθε 
είδους, εικόνων, σχεδίων και φωτογραφιών, ταχυδρομικών δελταρίων



18.12.14.01 Καλλιτεχνική εκτύπωση εντύπων (επισκεπτηρίων, προσκλήσεων γάμων κλπ)
18.12.15 Υπηρεσίες εκτύπωσης ετικετών και πινακίδων
18.12.16 Υπηρεσίες εκτύπωσης απευθείας σε πλαστικό, γυαλί, μέταλλο, ξύλο και πηλό
18.12.19 Άλλες υπηρεσίες εκτύπωσης π.δ.κ.α.

18.12.19.01 Εργασίες εκτύπωσης με χρυσό
18.12.19.02 Υπηρεσίες εκτύπωσης υφασμάτων
18.12.19.03 Υπηρεσίες μεταξοτυπίας
18.12.19.04 Υπηρεσίες σταμπώματος ή επικόλλησης χαλκομανίας επί ενδυμάτων

18.13.1 Υπηρεσίες προεκτύπωσης
18.13.10 Υπηρεσίες προεκτύπωσης

18.13.10.01 Υπηρεσίες γραφίστα ή μακετίστα, εκτός διαφήμισης
18.13.10.02 Υπηρεσίες οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων
18.13.10.03 Υπηρεσίες στερεοτυπίας
18.13.10.04 Υπηρεσίες στοιχειοθεσίας

18.13.10.05
Υπηρεσίες συνδυασμού τεχνικών κειμένου και εικόνας για την κατασκευή αναπαραγώγιμου 
προϊόντος

18.13.10.06 Υπηρεσίες φωτοσύνθεσης
18.13.10.07 Υπηρεσίες φωτοτσιγκογραφίας και αναπαραγωγής φιλμ

18.14.1 Βιβλιοδετικές και συναφείς δραστηριότητες
18.14.10 Βιβλιοδετικές και συναφείς δραστηριότητες

18.14.10.01

Άλλες εργασίες τελειώματος εντύπων (π.χ. δίπλωση, κοπή, εκτύπωση, διάτρηση μη 
προδιαμορφωμένων οπών, διατμητική διάτρηση, διάτρηση, ανάγλυφη αποτύπωση, κόλληση και 
διαχωρισμός σε λεπτά φύλλα)

18.14.10.02 Εργασίες επαναδεσίματος εντύπων

18.14.10.03
Υπηρεσίες βιβλιοδεσίας, δίπλωσης, σύνθεσης, συρραφής, κόλλησης, διαταξινόμησης, παραραφής, 
δεσίματος με αυτοκόλλητη ταινία, ξακρίσματος εντύπων

18.20.1 Υπηρεσίες αναπαραγωγής ηχογράφησης
18.20.10 Υπηρεσίες αναπαραγωγής ηχογράφησης

18.20.2 Υπηρεσίες αναπαραγωγής βιντεοεγγραφής
18.20.20 Υπηρεσίες αναπαραγωγής βιντεοεγγραφής

18.20.3 Υπηρεσίες αναπαραγωγής λογισμικού
18.20.30 Υπηρεσίες αναπαραγωγής λογισμικού

23 Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων
23.12.1 Μορφοποίηση και κατεργασία επίπεδου γυαλιού

23.12.11

Μορφοποίηση και κατεργασία γυαλιού σε φύλλα, κυρτωμένου, με κατεργασμένα άκρα, 
χαραγμένου, διάτρητου, εφυαλωμένου ή κατά άλλο τρόπο κατεργασμένου, αλλά μη 
πλαισιωμένου ή συναρμολογημένου

23.12.12 Μορφοποίηση και κατεργασία γυαλιού ασφαλείας

23.12.13
Μορφοποίηση και κατεργασία γυάλινων καθρεπτών· μονωτικών πλακών από γυαλί με 
πολλαπλά τοιχώματα

23.31.1 Κατασκευή κεραμικών πλακιδίων και πλακών
23.31.10 Κατασκευή κεραμικών πλακιδίων και πλακών

23.31.10.01 Κατασκευή ψηφιδωτών από κεραμικές ύλες

23.32.1
Κατασκευή τούβλων, πλακιδίων και δομικών προϊόντων, από οπτή γη (ψημένο 
πηλό)

23.32.11
Κατασκευή μη πυρίμαχων κεραμικών οικοδομικών τούβλων, κυβόλιθων δαπέδων, 
πλακακιών υποστήριξης ή πλήρωσης και παρόμοιων ειδών

23.32.11.01 Κατασκευή κεραμικών πλίνθων

23.32.12
Κατασκευή κεραμιδιών στεγών, στοιχείων, καλυμμάτων και επενδύσεων καπνοδόχων, 
αρχιτεκτονικών διακοσμητικών στοιχείων και άλλων κεραμικών κατασκευαστικών ειδών

23.32.12.01 Κατασκευή κεραμιδιών στεγών

23.32.13 Κατασκευή σωλήνων, υδρορροών και εξαρτημάτων σωληνώσεων, από κεραμική ύλη

23.41.1
Κατασκευή κεραμικών ειδών οικιακής χρήσης και κεραμικών διακοσμητικών 
ειδών

23.41.11
Κατασκευή επιτραπέζιων σκευών, μαγειρικών σκευών, άλλων οικιακών ειδών και ειδών 
καλλωπισμού από πορσελάνη

23.41.11.01 Κατασκευή διακοσμητικών πινακιδίων, πινακίων, αγγείων κλπ με διακόσμηση, από πορσελάνη
23.41.11.02 Παραγωγή ειδών πορσελάνης, φαγεντιανών και διακοσμημένων κεραμικών ειδών

23.41.12
Κατασκευή επιτραπέζιων σκευών, μαγειρικών σκευών, άλλων οικιακών ειδών και ειδών 
καλλωπισμού εκτός από πορσελάνη

23.41.12.01 Κατασκευή πήλινων αγγείων γενικά, χωρίς διακόσμηση
23.41.12.02 Κατασκευή πήλινων ή τσιμεντένιων γλαστρών και ζαρντινιέρων
23.41.12.03 Κατασκευή πινακίων, αγγείων κλπ, από κεραμικές ύλες εκτός από πορσελάνη

23.41.13 Κατασκευή αγαλματιδίων και άλλων αντικειμένων διακόσμησης από κεραμική ύλη
23.41.13.01 Κατασκευή διακοσμητικών πινακιδίων από κεραμικές ύλες εκτός από πορσελάνη

23.42.1 Κατασκευή κεραμικών ειδών υγιεινής
23.42.10 Κατασκευή κεραμικών ειδών υγιεινής



25.12.1
Κατασκευή πορτών, παράθυρων και των πλαισίων τους, καθώς και κατωφλίων 
για πόρτες, από μέταλλο

25.12.10
Κατασκευή πορτών, παράθυρων και των πλαισίων τους, καθώς και κατωφλίων για πόρτες, 
από μέταλλο

25.12.10.01
Κατασκευή πορτών, παράθυρων και των πλαισίων τους, καθώς και κατωφλιών για πόρτες, από 
αλουμίνιο

25.12.10.02 Κατασκευή πυρασφαλών πορτών
25.12.10.03 Κατασκευή ρολών γκαραζόπορτων ή ασφαλείας

29
Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και 
ημιρυμουλκούμενων οχημάτων

29.20.1 Κατασκευή αμαξωμάτων για μηχανοκίνητα οχήματα
29.20.10 Κατασκευή αμαξωμάτων για μηχανοκίνητα οχήματα

29.20.2 Κατασκευή ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων· εμπορευματοκιβώτιων

29.20.21
Κατασκευή εμπορευματοκιβώτιων ειδικά σχεδιασμένων για να μεταφέρονται από ένα ή 
περισσότερα μεταφορικά μέσα

29.20.22
Κατασκευή ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων τύπου τροχόσπιτου, για κατοίκηση ή 
κατασκήνωση

29.20.23 Κατασκευή άλλων ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων

29.20.3
Κατασκευή μερών ρυμουλκούμενων, ημιρυμουλκούμενων και άλλων οχημάτων, 
μη μηχανοκίνητων

29.20.30
Κατασκευή μερών ρυμουλκούμενων, ημιρυμουλκούμενων και άλλων οχημάτων, μη 
μηχανοκίνητων

29.20.4
Υπηρεσίες ανακατασκευής, συναρμολόγησης, εξοπλισμού και εκτέλεσης 
εργασιών σε αμαξώματα μηχανοκίνητων οχημάτων

29.20.40
Υπηρεσίες ανακατασκευής, συναρμολόγησης, εξοπλισμού και εκτέλεσης εργασιών σε 
αμαξώματα μηχανοκίνητων οχημάτων

29.20.5 Υπηρεσίες εξοπλισμού τροχόσπιτων και κινητών κατοικιών
29.20.50 Υπηρεσίες εξοπλισμού τροχόσπιτων και κινητών κατοικιών

30 Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών
30.11.3 Ναυπήγηση αλιευτικών σκαφών και άλλων ειδικών σκαφών
30.11.4 Ναυπήγηση παράκτιων σκαφών και υποδομής

30.11.40 Ναυπήγηση παράκτιων σκαφών και υποδομής

30.11.91 Υπηρεσίες μετατροπής και ανακατασκευής πλοίων και πλωτών εξεδρών και κατασκευών
30.11.92 Υπηρεσίες εξοπλισμού πλοίων και πλωτών εξεδρών και κατασκευών

30.11.92.01 Υπηρεσίες τοποθέτησης εξωλέμβιων μηχανών

31 Κατασκευή επίπλων
31.01.1 Κατασκευή επίπλων γραφείων και καταστημάτων και μερών τους

31.01.11
Κατασκευή μεταλλικών επίπλων, περιλαμβανομένων και των καθισμάτων, που 
χρησιμοποιούνται σε γραφεία και καταστήματα

31.01.12
Κατασκευή ξύλινων επίπλων, περιλαμβανομένων και των καθισμάτων, που 
χρησιμοποιούνται σε γραφεία

31.01.12.01 Κατασκευή ξύλινων επίπλων γραφείου, από μονάδα που απασχολεί μέχρι και δύο εργάτες

31.01.12.02 Κατασκευή ξύλινων επίπλων γραφείου, από μονάδα που απασχολεί τρεις και άνω εργάτες
31.01.13 Κατασκευή ξύλινων επίπλων για καταστήματα

31.01.13.01 Κατασκευή ξύλινων επίπλων καταστημάτων, από μονάδα που απασχολεί μέχρι και δύο εργάτες

31.01.13.02 Κατασκευή ξύλινων επίπλων καταστημάτων, από μονάδα που απασχολεί τρεις και άνω εργάτες
31.01.91 Υπηρεσίες ταπετσαρίσματος καρεκλών και καθισμάτων γραφείου

31.02.1 Κατασκευή επίπλων κουζίνας
31.02.10 Κατασκευή επίπλων κουζίνας

31.02.10.01 Κατασκευή ξύλινων επίπλων κουζίνας, από μονάδα που απασχολεί μέχρι και δύο εργάτες

31.02.10.02 Κατασκευή ξύλινων επίπλων κουζίνας, από μονάδα που απασχολεί τρεις και άνω εργάτες
31.09.1 Κατασκευή άλλων επίπλων και μερών τους

31.09.11 Κατασκευή μεταλλικών επίπλων π.δ.κ.α.

31.09.12
Κατασκευή ξύλινων επίπλων που χρησιμοποιούνται σε κρεβατοκάμαρες, τραπεζαρίες και 
στο καθιστικά

31.09.12.01 Κατασκευή άλλων ξύλινων οικιακών επίπλων, από μονάδα που απασχολεί μέχρι και δύο εργάτες

31.09.12.02 Κατασκευή άλλων ξύλινων οικιακών επίπλων, από μονάδα που απασχολεί τρεις και άνω εργάτες
31.09.12.03 Κατασκευή κρεβατιών

31.09.13 Κατασκευή ξύλινων επίπλων π.δ.κ.α.
31.09.13.01 Κατασκευή άλλων ξύλινων επίπλων, από μονάδα που απασχολεί μέχρι και δύο εργάτες
31.09.13.02 Κατασκευή άλλων ξύλινων επίπλων, από μονάδα που απασχολεί τρεις και άνω εργάτες



31.09.14
Κατασκευή επίπλων από πλαστικές ύλες ή από άλλα υλικά (όπως π.χ. από καλάμια, 
λυγαριές ή μπαμπού)

31.09.14.01 Κατασκευή πλεκτών επίπλων

31.09.91 Υπηρεσίες ταπετσαρίσματος καρεκλών και καθισμάτων, όχι γραφείου και εκτός οχημάτων

31.09.92
Υπηρεσίες τελειοποίησης (φινιρίσματος) νέων επίπλων (εκτός του ταπετσαρίσματος 
καρεκλών και καθισμάτων)

31.09.92.01 Υπηρεσίες αποκατάστασης και ανακαίνισης επίπλων
31.09.92.02 Υπηρεσίες στίλβωσης επίπλων (λουστραδόρου)
31.09.92.03 Υπηρεσίες συναρμολόγησης επίπλων

31.09.92.04 Υπηρεσίες ψεκασμού, λουστραρίσματος, βερνικώματος, επιχρύσωσης και βαψίματος επίπλων

33 Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού

33.12.21 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης γεωργικών και δασοκομικών μηχανημάτων
33.12.21.01 Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής κηπουρικών και χορτοκοπτικών μηχανών

33.15.1 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης πλοίων και σκαφών
33.15.10 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης πλοίων και σκαφών

33.15.10.01 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης σκαφών αναψυχής, λέμβων και μηχανών θαλάσσης
33.15.10.02 Υπηρεσίες καθαρισμού ή χρωματισμού πλοίων
33.15.10.03 Υπηρεσίες μηχανουργικών επισκευών πλοίων και μηχανολογικού εξοπλισμού τους
33.15.10.04 Υπηρεσίες υποβρύχιων εργασιών επισκευής και συντήρησης πλοίων

35
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και 
κλιματισμού

35.30.2 Υπηρεσίες παροχής πάγου· υπηρεσίες παροχής ψυχρού αέρα και νερού

35.30.21
Υπηρεσίες παροχής πάγου, συμπεριλαμβανομένου του πάγου για ψυκτικούς (δηλαδή για 
μη διατροφικούς) σκοπούς

35.30.21.01 Παραγωγή παγακιών βρώσιμων, σε κύβους ή νιφάδες

35.30.21.02 Παραγωγή πάγου μη βρώσιμου (περιλαμβανομένου του θρυμματισμένου πάγου), για ψύξη
43.34.2 Υαλοτεχνικές εργασίες

43.34.20 Υαλοτεχνικές εργασίες
43.34.20.01 Εργασίες κατασκευών από γυαλί, επενδύσεων με γυαλί, καθρεπτών τοίχου κλπ
43.34.20.02 Εργασίες τοποθέτησης τζαμιών σε παράθυρα, πόρτες, βιτρίνες

45.20.1
Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων 
οχημάτων για εμπορεύματα

45.20.11

Συνήθεις υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων 
οχημάτων για εμπορεύματα (εκτός από τις υπηρεσίες επισκευής του ηλεκτρικού 
συστήματος, των ελαστικών και του αμαξώματος)

45.20.11.01 Υπηρεσίες αλλαγής λαδιών επιβατηγών και ελαφρών φορτηγών αυτοκινήτων

45.20.11.02
Υπηρεσίες επισκευής και ρύθμισης του καρμπυρατέρ επιβατηγών και ελαφρών φορτηγών 
αυτοκινήτων

45.20.11.03 Υπηρεσίες επισκευής και ρύθμισης των φρένων επιβατηγών και ελαφρών φορτηγών αυτοκινήτων

45.20.11.04
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξαρτημάτων επιβατηγών και ελαφρών φορτηγών 
αυτοκινήτων

45.20.11.05
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μερών της μηχανής επιβατηγών και ελαφρών φορτηγών 
αυτοκινήτων

45.20.11.06
Υπηρεσίες επισκευής κυλίνδρων κινητήρων επιβατηγών και ελαφρών φορτηγών αυτοκινήτων 
(ρεκτιφιέ)

45.20.11.07 Υπηρεσίες επισκευής συστήματος εξάτμισης επιβατηγών και ελαφρών φορτηγών αυτοκινήτων

45.20.11.08
Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής επιβατηγών αυτοκινήτων οχημάτων, με υλικά και 
ανταλλακτικά

45.20.11.09
Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής επιβατηγών αυτοκινήτων οχημάτων, χωρίς υλικά και 
ανταλλακτικά

45.20.12
Υπηρεσίες επισκευής του ηλεκτρικού συστήματος αυτοκινήτων και ελαφρών 
μηχανοκίνητων οχημάτων για εμπορεύματα

45.20.13

Υπηρεσίες επισκευής των ελαστικών, συμπεριλαμβανομένης της ρύθμισης του ανοίγματος 
των τροχών και της ζυγοστάθμισης αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων 
για εμπορεύματα

45.20.13.01 Υπηρεσίες επισκευής ελαστικών αυτοκινήτων (βουλκανιζατέρ)
45.20.13.02 Υπηρεσίες ζυγοστάθμισης επιβατηγών αυτοκινήτων

45.20.14

Υπηρεσίες επισκευής του αμαξώματος αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων 
οχημάτων για εμπορεύματα (επισκευή θυρών, κλειδαριών και παράθυρων, 
επαναχρωματισμός, επισκευή μετά από σύγκρουση) και παρόμοιες υπηρεσίες

45.20.14.01
Υπηρεσίες αντικατάστασης ανεμοθωράκων (παρμπρίζ) και παράθυρων επιβατηγών και ελαφρών 
φορτηγών αυτοκινήτων

45.20.14.02 Υπηρεσίες αποκήρωσης επιβατηγών και ελαφρών φορτηγών αυτοκινήτων
45.20.14.03 Υπηρεσίες βαφής αμαξώματος επιβατηγών και ελαφρών φορτηγών αυτοκινήτων

45.20.14.04
Υπηρεσίες επισκευής και μετατροπών αμαξώματος επιβατηγών και ελαφρών φορτηγών 
αυτοκινήτων

45.20.14.05 Υπηρεσίες τοποθέτησης καθρεπτών σε επιβατηγά και ελαφρά φορτηγά αυτοκίνητα
45.20.2 Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων



45.20.21
Συνήθεις υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων (εκτός 
από τις υπηρεσίες επισκευής του ηλεκτρικού συστήματος και του αμαξώματος)

45.20.21.01 Υπηρεσίες επισκευής και ρύθμισης του καρμπυρατέρ άλλων αυτοκινήτων οχημάτων

45.20.21.02 Υπηρεσίες επισκευής και ρύθμισης του συστήματος εξάτμισης άλλων αυτοκινήτων οχημάτων
45.20.21.03 Υπηρεσίες επισκευής και ρύθμισης των φρένων άλλων αυτοκινήτων οχημάτων
45.20.21.04 Υπηρεσίες επισκευής κυλίνδρων κινητήρων άλλων αυτοκινήτων οχημάτων (ρεκτιφιέ)

45.20.21.05 Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής άλλων αυτοκινήτων οχημάτων, με υλικά και ανταλλακτικά

45.20.21.06 Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής άλλων αυτοκινήτων οχημάτων, χωρίς υλικά και ανταλλακτικά

45.20.22 Υπηρεσίες επισκευής του ηλεκτρικού συστήματος άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων

45.20.23

Υπηρεσίες επισκευής του αμαξώματος άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων (επισκευή θυρών, 
κλειδαριών και παράθυρων, επαναχρωματισμός, επισκευή μετά από σύγκρουση) και 
παρόμοιες υπηρεσίες

45.20.23.01
Υπηρεσίες αντικατάστασης ανεμοθωράκων (παρμπρίζ) και παράθυρων άλλων αυτοκινήτων 
οχημάτων

45.20.23.02 Υπηρεσίες βαφής του αμαξώματος άλλων αυτοκινήτων οχημάτων
45.20.23.03 Υπηρεσίες επισκευής και αντικατάστασης ελαστικών άλλων αυτοκινήτων οχημάτων
45.20.23.04 Υπηρεσίες επισκευής και μετατροπών του αμαξώματος άλλων αυτοκινήτων οχημάτων
45.20.23.05 Υπηρεσίες τοποθέτησης καθρεπτών σε άλλα αυτοκίνητα οχήματα

45.20.3 Υπηρεσίες πλυσίματος, γυαλίσματος οχημάτων και παρόμοιες υπηρεσίες
45.20.30 Υπηρεσίες πλυσίματος, γυαλίσματος οχημάτων και παρόμοιες υπηρεσίες

45.20.30.01
Υπηρεσίες πισσαρίσματος, στιλβώματος και επάλειψης με κερί, στιλβώματος υπό κενό κλπ 
αυτοκινήτων οχημάτων

45.40.5 Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής μοτοσικλετών και μοτοποδήλατων
45.40.50 Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής μοτοσικλετών και μοτοποδήλατων

45.40.50.01 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μερών της μηχανής μοτοσικλετών και μοτοποδήλατων
45.40.50.02 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης της καρότσας μοτοσικλετών και μοτοποδήλατων
45.40.50.03 Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής εξαρτημάτων μοτοσικλετών και μοτοποδήλατων
45.40.50.04 Υπηρεσίες τοποθέτησης καθρεπτών σε μοτοσικλέτες

46
Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων 
οχημάτων και μοτοσικλετών

46.34.1 Χονδρικό εμπόριο ποτών

46.34.11
Χονδρικό εμπόριο χυμών, μεταλλικών νερών, αναψυκτικών και άλλων μη αλκοολούχων 
ποτών

46.34.11.01 Χονδρικό εμπόριο άλλων μη αλκοολούχων ποτών
46.34.11.02 Χονδρικό εμπόριο αναψυκτικών και εμφιαλωμένων νερών

46.34.11.03
Χονδρικό εμπόριο μεταλλικών νερών και αεριούχων νερών, που δεν έχουν γλυκανθεί ή 
αρωματιστεί

46.34.11.04 Χονδρικό εμπόριο παγακιών βρώσιμων, σε κύβους ή νιφάδες
46.34.11.05 Χονδρικό εμπόριο παγωμένου τσαγιού
46.34.11.06 Χονδρικό εμπόριο χυμών φρούτων και λαχανικών

46.34.12 Χονδρικό εμπόριο αλκοολούχων ποτών

46.34.12.01
Χονδρικό εμπόριο άλλων ποτών που προέρχονται από ζύμωση (π.χ. μηλίτη, απιδίτη, υδρομελιού), 
μειγμάτων ποτών που περιέχουν αλκοόλη

46.34.12.02
Χονδρικό εμπόριο αποσταγμάτων, ηδύποτων, άλλων οινοπνευματωδών ποτών, σύνθετων 
αλκοολούχων παρασκευασμάτων για την παραγωγή ποτών

46.34.12.03 Χονδρικό εμπόριο αφρώδους κρασιού
46.34.12.04 Χονδρικό εμπόριο βερμούτ και άλλων ειδών αρωματικού κρασιού από νωπά σταφύλια

46.34.12.05 Χονδρικό εμπόριο κρασιού από νωπά σταφύλια, εκτός από το αφρώδες κρασί, μούστου σταφυλιών
46.34.12.06 Χονδρικό εμπόριο -μετά από εισαγωγή- ποτών
46.34.12.07 Χονδρικό εμπόριο μπίρας

46.37.1 Χονδρικό εμπόριο καφέ, τσαγιού, κακάου και μπαχαρικών
46.37.10 Χονδρικό εμπόριο καφέ, τσαγιού, κακάου και μπαχαρικών

46.37.10.01 Χονδρικό εμπόριο αρωματικών φυτών
46.37.10.02 Χονδρικό εμπόριο αφεψημάτων βοτάνων
46.37.10.03 Χονδρικό εμπόριο βούτυρου, λίπους και ελαίου κακάου

46.37.10.04
Χονδρικό εμπόριο εκχυλισμάτων, αποσταγμάτων, συμπυκνωμάτων και παρασκευασμάτων 
τσαγιού ή μάτε

46.37.10.05 Χονδρικό εμπόριο καβουρδισμένου και αλεσμένου καφέ και παρόμοιων ειδών

46.37.10.06 Χονδρικό εμπόριο κακάου σε σκόνη, που δεν περιέχει πρόσθετη ζάχαρη ή άλλη γλυκαντική ύλη

46.37.10.07 Χονδρικό εμπόριο κακάου σε σκόνη, που περιέχει πρόσθετη ζάχαρη ή άλλη γλυκαντική ύλη

46.37.10.08
Χονδρικό εμπόριο καρυκευμάτων - μπαχαρικών και λοιπών παρόμοιων ειδών, αλεσμένων και 
συσκευασμένων

46.37.10.09 Χονδρικό εμπόριο καφέ, αποκαφεϊνωμένου
46.37.10.10 Χονδρικό εμπόριο καφέ, μη αποκαφεϊνωμένου

46.39.11 Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο κατεψυγμένων τροφίμων
46.39.12.01 Χονδρικό εμπόριο βιολογικών τροφίμων, μη κατεψυγμένων

46.49.2 Χονδρικό εμπόριο βιβλίων, περιοδικών και χαρτικών ειδών



46.49.21 Χονδρικό εμπόριο βιβλίων
46.49.21.01 Χονδρικό εμπόριο βιβλίων, γενικά
46.49.21.02 Χονδρικό εμπόριο γεωγραφικών ατλάντων και άλλων βιβλίων με χάρτες ή διαγράμματα

46.49.21.03
Χονδρικό εμπόριο εκτυπωμένων βιβλίων, φυλλαδίων κάθε είδους και παρόμοιου έντυπου υλικού, 
σε χωριστά φύλλα

46.49.21.04 Χονδρικό εμπόριο εκτυπωμένων βιβλίων, φυλλαδίων κάθε είδους και παρόμοιων ειδών
46.49.21.05 Χονδρικό εμπόριο λεξικών και εγκυκλοπαιδειών, καθώς και τευχών τους

46.49.21.06
Χονδρικό εμπόριο χαρτών και υδρογραφικών ή παρόμοιων διαγραμμάτων, εκτυπωμένων σε άλλη 
μορφή εκτός από βιβλία, υδρόγειων σφαιρών

46.49.23 Χονδρικό εμπόριο χαρτικών ειδών
46.49.23.01 Χονδρικό εμπόριο άλλου έντυπου υλικού π.δ.κ.α.

46.49.23.02
Χονδρικό εμπόριο άλλου χαρτιού και χαρτονιού που χρησιμοποιείται για γραφή, εκτύπωση ή 
άλλους γραφικούς σκοπούς, τυπωμένου, ανάγλυφου ή διάτρητου

46.49.23.03

          
για αντιγραφή ή μεταφορά κειμένων, μεμβρανών πολυγράφων και πλακών όφσετ από χαρτί, 
χαρτιού με γόμα ή αυτοκόλλητου

46.49.23.04
Χονδρικό εμπόριο βιβλίων μητρώων, λογιστικών βιβλίων, κλασέρ, εντύπων προς συμπλήρωση και 
άλλων ειδών γραφικής ύλης, από χαρτί ή χαρτόνι

46.49.23.05
Χονδρικό εμπόριο δίσκων, πιάτων κάθε είδους και φλιτζανιών και παρόμοιων ειδών, από χαρτί ή 
χαρτόνι

46.49.23.06 Χονδρικό εμπόριο ειδών γραφικών τεχνών (μελανιών, χρωμάτων κλπ)
46.49.23.07 Χονδρικό εμπόριο ειδών σχεδίασης και παρόμοιων οργάνων
46.49.23.08 Χονδρικό εμπόριο εικόνων, σχεδίων και φωτογραφιών

46.49.23.09
Χονδρικό εμπόριο εκτυπωμένων ή εικονογραφημένων ταχυδρομικών καρτών, εκτυπωμένων με 
ευχές κλπ

46.49.23.10
Χονδρικό εμπόριο εξαρτημάτων για ντοσιέ κινητών φύλλων ή χαρτοφυλάκων ταξινόμησης 
εγγράφων, ειδών γραφείου και συνδετήρων συρραφής σε πλακέτες, από βασικά μέταλλα

46.49.23.11 Χονδρικό εμπόριο ετικετών από χαρτί ή χαρτόνι
46.49.23.12 Χονδρικό εμπόριο εφοδίων γραφείου ή σχολικών εφοδίων από πλαστικές ύλες
46.49.23.13 Χονδρικό εμπόριο κολλών, για το σχολείο και το γραφείο

46.49.23.14
Χονδρικό εμπόριο κουτιών ταξινόμησης εγγράφων, επιστολοθηκών, κουτιών αρχειοθέτησης και 
παρόμοιων ειδών που χρησιμοποιούνται σε γραφεία, καταστήματα κλπ από χαρτί

46.49.23.15 Χονδρικό εμπόριο μελάνης γραφής ή σχεδίασης και άλλων μελανιών
46.49.23.16 Χονδρικό εμπόριο μελανιών, με αναγόμωση φυσιγγίων (cartridges) εκτυπωτών
46.49.23.17 Χονδρικό εμπόριο μικροεξοπλισμού γραφείου από βασικά μέταλλα

46.49.23.18
Χονδρικό εμπόριο μολυβιών, κραγιονιών, λεπτών ράβδων γραφίτη για μολύβια, κρητίδων (παστέλ), 
κάρβουνων σχεδίασης, κιμωλιών γραφής ή σχεδίασης και κιμωλιών ραπτικής

46.49.23.19
Χονδρικό εμπόριο πενών για σινική μελάνη, στυλογράφων μελάνης, άλλων στυλογράφων και 
άλλων πενών

46.49.23.20

Χονδρικό εμπόριο πλακών και πινάκων, σφραγίδων αναγραφής ημερομηνιών, σφράγισης ή 
αρίθμησης και παρόμοιων χρήσεων, μελανοταινιών γραφομηχανών ή παρόμοιων ταινιών, ταμπόν 
μελάνης

46.49.23.21 Χονδρικό εμπόριο πλαστικών εποπτικών μέσων διδασκαλίας

46.49.23.22
Χονδρικό εμπόριο πτυσσόμενων χαρτοκιβώτιων, κουτιών και κασών από μη κυματοειδές χαρτί ή 
χαρτόνι

46.49.23.23 Χονδρικό εμπόριο σάκων και τσαντών από χαρτί

46.49.23.24
Χονδρικό εμπόριο στυλογράφων με σφαιρίδιο, στυλογράφων και μαρκαδόρων με μύτη από πίλημα 
(τσόχα) ή άλλο πορώδες υλικό, μηχανικών ή κινητών μολυβιών

46.49.23.25
Χονδρικό εμπόριο συλλογών εργαλείων γραφής, κονδυλοφόρων και θηκών μολυβιών και 
παρόμοιων θηκών και μερών τους

46.49.23.26
Χονδρικό εμπόριο τραπεζιών και μηχανών σχεδίασης και άλλων οργάνων σχεδίασης, χάραξης ή 
διενέργειας μαθηματικών υπολογισμών

46.49.23.27
Χονδρικό εμπόριο φακέλων, επιστολικών δελταρίων, ταχυδρομικών δελταρίων, από χαρτί ή 
κουτιών από χαρτόνι, που περιέχουν γραφική ύλη

46.49.23.28 Χονδρικό εμπόριο φακέλων, κολλών αναφοράς, κάθε είδους γραφικής ύλης
46.49.23.29 Χονδρικό εμπόριο χαλκομανιών, εκτυπωμένων ημερολογίων
46.49.23.30 Χονδρικό εμπόριο χαρτοκιβώτιων, κουτιών και κασών, από κυματοειδές χαρτί ή χαρτόνι

46.49.23.31
Χονδρικό εμπόριο χαρτοκοπτών, μαχαιριών για το άνοιγμα γραμμάτων, μαχαιριών σβηστήρων, 
ξυστρών κλπ

46.49.23.32
Χονδρικό εμπόριο χρωμάτων καλλιτεχνών, σπουδαστών ή ζωγράφων επιγραφών, χρωμάτων 
αλλαγής των αποχρώσεων, χρωμάτων αναψυχής και παρόμοιων ειδών

47
Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων 
και μοτοσικλετών

47.11.10.02 Λιανικό εμπόριο βιολογικών τροφίμων
47.11.10.03 Λιανικό εμπόριο ειδών διατροφής γενικά
47.11.10.04 Λιανικό εμπόριο ειδών οινοπαντοπωλείου
47.11.10.05 Λιανικό εμπόριο ειδών παντοπωλείου

47.19 Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα
47.19.1 Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα

47.19.10 Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα
47.19.10.04 Λιανικό εμπόριο βιολογικών ειδών, εκτός τροφίμων
47.19.10.08 Λιανικό εμπόριο ειδών δώρων γενικά

47.24.1
Λιανικό εμπόριο ψωμιού, αρτοσκευασμάτων και λοιπών ειδών αρτοποιίας και 
ζαχαροπλαστικής σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.24.16 Λιανικό εμπόριο προϊόντων αρτοποιίας



47.24.16.01 Λιανικό εμπόριο (πρατήριο) ψωμιού και άλλων ειδών αρτοποιίας
47.24.16.02 Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών ψωμιού και άλλων ειδών αρτοποιίας
47.24.16.03 Λιανικό εμπόριο διατηρημένων γλυκών με βάση το αλεύρι και παρόμοιων ειδών

47.24.16.04
Λιανικό εμπόριο μελόψωμου και παρόμοιων ειδών, γλυκών μπισκότων, βαφλών και λεπτών 
μπισκότων

47.24.16.05 Λιανικό εμπόριο προϊόντων ζύμης

47.24.16.06
Λιανικό εμπόριο τραγανού ψωμιού, παξιμαδιών, φρυγανισμένου ψωμιού και παρόμοιων 
φρυγανισμένων προϊόντων

47.24.16.07 Λιανικό εμπόριο τυποποιημένων ειδών αρτοποιίας
47.24.16.08 Λιανικό εμπόριο τυροπιτών, σάντουιτς και παρόμοιων ειδών
47.24.16.09 Λιανικό εμπόριο φρέσκου ψωμιού
47.24.16.10 Λιανικό εμπόριο φρέσκων ειδών ζαχαροπλαστικής και γλυκισμάτων
47.24.16.11 Λιανικό εμπόριο φύλλων κρούστας ή κανταϊφιού

47.24.17 Λιανικό εμπόριο ειδών ζαχαροπλαστικής με βάση τη ζάχαρη
47.24.17.01 Λιανικό εμπόριο διατηρημένων γλυκών με βάση τη ζάχαρη και παρόμοιων ειδών
47.24.17.02 Λιανικό εμπόριο παγωτού και άλλων ειδών βρώσιμου πάγου
47.24.17.03 Λιανικό εμπόριο παγωτού, χύμα ή τυποποιημένου

47.24.17.04
Λιανικό εμπόριο προϊόντων ζαχαροπλαστικής (συμπεριλαμβάνεται η λευκή σοκολάτα), που δεν 
περιέχουν κακάο

47.24.17.05
Λιανικό εμπόριο σοκολάτας και άλλων παρασκευασμάτων που περιέχουν κακάο (εκτός από 
ζαχαρούχο σκόνη κακάου), σε άλλες μορφές εκτός από χύμα

47.24.17.06 Λιανικό εμπόριο τυποποιημένων ζαχαρωδών προϊόντων

47.24.17.07
Λιανικό εμπόριο φρούτων, ξηρών καρπών, φλούδας φρούτων και άλλων μερών φυτών 
διατηρημένων με ζάχαρη

47.25.2 Λιανικό εμπόριο ποτών σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.25.25 Λιανικό εμπόριο αλκοολούχων ποτών

47.25.25.01 Λιανικό εμπόριο (πρατήριο) μπίρας, αναψυκτικών και εμφιαλωμένων νερών

47.25.25.02
Λιανικό εμπόριο άλλων ποτών που προέρχονται από ζύμωση (π.χ. μηλίτη, απιδίτη, υδρομελιού) και 
μειγμάτων ποτών που περιέχουν αλκοόλη

47.25.25.03
Λιανικό εμπόριο αποσταγμάτων, ηδύποτων, άλλων οινοπνευματωδών ποτών, σύνθετων 
αλκοολούχων παρασκευασμάτων για την παραγωγή ποτών

47.25.25.04 Λιανικό εμπόριο αφρώδους κρασιού
47.25.25.05 Λιανικό εμπόριο βερμούτ και άλλων ειδών αρωματικού κρασιού από νωπά σταφύλια

47.25.25.06 Λιανικό εμπόριο κρασιού από νωπά σταφύλια, εκτός από το αφρώδες κρασί, μούστου σταφυλιών
47.25.25.07 Λιανικό εμπόριο -μετά από εισαγωγή- ποτών
47.25.25.08 Λιανικό εμπόριο μπίρας

47.25.26 Λιανικό εμπόριο άλλων ποτών
47.25.26.01 Λιανικό εμπόριο άλλων μη αλκοολούχων ποτών

47.25.26.02 Λιανικό εμπόριο μεταλλικών νερών και αεριούχων νερών, που δεν έχουν γλυκανθεί ή αρωματιστεί
47.25.26.03 Λιανικό εμπόριο παγακιών βρώσιμων, σε κύβους ή νιφάδες
47.25.26.04 Λιανικό εμπόριο παγωμένου τσαγιού
47.25.26.05 Λιανικό εμπόριο χυμών φρούτων και λαχανικών

47.29.2 Λιανικό εμπόριο άλλων προϊόντων τροφίμων, ποτών και καπνού
47.29.21 Λιανικό εμπόριο καφέ, τσαγιού, κακάου και μπαχαρικών

47.29.21.01 Λιανικό εμπόριο αλατιού επιτραπέζιου
47.29.21.02 Λιανικό εμπόριο αφεψημάτων βοτάνων

47.29.21.03
Λιανικό εμπόριο εκχυλισμάτων, αποσταγμάτων, συμπυκνωμάτων και παρασκευασμάτων τσαγιού 
ή μάτε

47.29.21.04 Λιανικό εμπόριο καβουρδισμένου και αλεσμένου καφέ και παρόμοιων ειδών

47.29.21.05 Λιανικό εμπόριο κακάου σε σκόνη, που δεν περιέχει πρόσθετη ζάχαρη ή άλλη γλυκαντική ύλη

47.29.21.06 Λιανικό εμπόριο κακάου σε σκόνη, που περιέχει πρόσθετη ζάχαρη ή άλλη γλυκαντική ύλη

47.29.21.07
Λιανικό εμπόριο καρυκευμάτων - μπαχαρικών και λοιπών παρόμοιων ειδών, αλεσμένων και 
συσκευασμένων

47.29.21.08 Λιανικό εμπόριο καφέ αποκαφεϊνωμένου
47.29.21.09 Λιανικό εμπόριο καφέ μη αποκαφεϊνωμένου
47.29.21.10 Λιανικό εμπόριο μάτε
47.29.21.11 Λιανικό εμπόριο μπαχαρικών, επεξεργασμένων
47.29.21.12 Λιανικό εμπόριο μπαχαρικών, μη κατεργασμένων

47.29.21.13
Λιανικό εμπόριο πράσινου τσαγιού (μη ζυμωμένου), μαύρου τσαγιού (ζυμωμένου) και εν μέρει 
ζυμωμένου τσαγιού σε άμεση συσκευασία, που δεν υπερβαίνει τα 3 kg

47.29.21.14
Λιανικό εμπόριο σαλτσών, ανάμεικτων καρυκευμάτων και αρτυμάτων, αλευριού και χονδράλευρου 
σιναπιού και παρασκευασμένης μουστάρδας

47.29.21.15
Λιανικό εμπόριο υποκατάστατων του καφέ, εκχυλισμάτων, ουσιών και συμπυκνωμάτων του καφέ ή 
των υποκατάστατων του καφέ

47.30 Λιανικό εμπόριο καυσίμων κίνησης σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.30.8 Λιανικό εμπόριο καυσίμων κίνησης σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.30.81 Λιανικό εμπόριο καυσίμων για οχήματα
47.30.81.01 Λιανικό εμπόριο (πρατήριο) βενζίνης και πετρελαίου κίνησης



47.30.81.06 Λιανικό εμπόριο (πρατήριο) υγραερίων για εφοδιασμό αυτοκινήτων
47.52.43 Λιανικό εμπόριο επίπεδων τζαμιών
47.52.44 Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού για το γρασίδι και τον κήπο

47.52.44.01
Λιανικό εμπόριο κλαδευτικών ψαλίδων φρακτών, ψαλίδων κοπής χλοοτάπητα, μηχανών κοπής των 
άκρων της χλόης

47.52.44.02 Λιανικό εμπόριο χορτοκοπτικών μηχανών για χλοοτάπητες, πάρκα ή αθλητικά γήπεδα
47.61.6 Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.61.61 Λιανικό εμπόριο βιβλίων
47.61.61.01 Λιανικό εμπόριο γεωγραφικών ατλάντων και άλλων βιβλίων με χάρτες ή διαγράμματα

47.61.61.02
Λιανικό εμπόριο εκτυπωμένων βιβλίων, φυλλαδίων κάθε είδους, και παρόμοιου έντυπου υλικού, σε 
χωριστά φύλλα

47.61.61.03 Λιανικό εμπόριο εκτυπωμένων βιβλίων, φυλλαδίων κάθε είδους, και παρόμοιων ειδών
47.61.61.04 Λιανικό εμπόριο λεξικών και εγκυκλοπαιδειών, καθώς και τευχών τους

47.61.61.05
Λιανικό εμπόριο χαρτών και υδρογραφικών ή παρόμοιων διαγραμμάτων, εκτυπωμένων σε άλλη 
μορφή εκτός από βιβλία και υδρόγειων σφαιρών

47.62.63 Λιανικό εμπόριο χαρτικών ειδών
47.62.63.01 Λιανικό εμπόριο άλλου έντυπου υλικού π.δ.κ.α.

47.62.63.02
Λιανικό εμπόριο άλλου χαρτιού και χαρτονιού που χρησιμοποιείται για γραφή, εκτύπωση ή άλλους 
γραφικούς σκοπούς, τυπωμένου, ανάγλυφου ή διάτρητου

47.62.63.03 Λιανικό εμπόριο άλλου χαρτιού, χαρτονιού, χαρτοβάμβακα και ρολών από μαλακή κυτταρίνη
47.62.63.04 Λιανικό εμπόριο άλλων χαρτιών και χαρτονιών

47.62.63.05

Λιανικό εμπόριο αποτυπωτικού χαρτιού (καρμπόν), αυτοαντιγραφικού χαρτιού και άλλων χαρτιών 
για αντιγραφή ή μεταφορά κειμένων, χαρτιού με γόμα ή αυτοκόλλητου, μεμβρανών πολυγράφων 
και πλακών όφσετ, από χαρτί, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα

47.62.63.06
Λιανικό εμπόριο αυτοκόλλητων ταινιών, πλακών, λωρίδων, φύλλων, μεμβρανών, λεπτών φύλλων, 
ταινιών, σε ρολά και άλλες επίπεδες μορφές από πλαστικές ύλες, πλάτους >= 20 cm

47.62.63.07
Λιανικό εμπόριο βιβλίων μητρώων, λογιστικών βιβλίων, κλασέρ, εντύπων προς συμπλήρωση και 
άλλων ειδών γραφικής ύλης, από χαρτί ή χαρτόνι

47.62.63.08 Λιανικό εμπόριο γομολάστιχων από βουλκανισμένο ελαστικό

47.62.63.09
Λιανικό εμπόριο δίσκων, πιάτων κάθε είδους και φλιτζανιών και παρόμοιων ειδών, από χαρτί ή 
χαρτόνι

47.62.63.10 Λιανικό εμπόριο εικόνων, σχεδίων και φωτογραφιών

47.62.63.11
Λιανικό εμπόριο εκτυπωμένων ή εικονογραφημένων ταχυδρομικών καρτών, εκτυπωμένων με 
ευχές κλπ

47.62.63.12
Λιανικό εμπόριο εξαρτημάτων για ντοσιέ κινητών φύλλων ή χαρτοφυλάκων ταξινόμησης 
εγγράφων, ειδών γραφείου και συνδετήρων συρραφής σε πλακέτες, από βασικά μέταλλα

47.62.63.13 Λιανικό εμπόριο ετικετών από χαρτί ή χαρτόνι
47.62.63.14 Λιανικό εμπόριο εφοδίων γραφείου ή σχολικών εφοδίων από πλαστικές ύλες
47.62.63.15 Λιανικό εμπόριο κολλών, για το σχολείο και το γραφείο

47.62.63.16
Λιανικό εμπόριο κουτιών ταξινόμησης εγγράφων, επιστολοθηκών, κουτιών αρχειοθέτησης και 
παρόμοιων ειδών που χρησιμοποιούνται σε γραφεία, καταστήματα κλπ από χαρτί

47.62.63.17 Λιανικό εμπόριο μελάνης γραφής ή σχεδίασης και άλλων μελανιών
47.62.63.18 Λιανικό εμπόριο μελανιών, με αναγόμωση φυσιγγίων (cartridges) εκτυπωτών
47.62.63.19 Λιανικό εμπόριο μικροεξοπλισμού γραφείου από βασικά μέταλλα

47.62.63.20
Λιανικό εμπόριο μολυβιών, κραγιονιών, λεπτών ράβδων γραφίτη για μολύβια, κρητίδων (παστέλ), 
κάρβουνων σχεδίασης, κιμωλιών γραφής ή σχεδίασης και κιμωλιών ραπτικής

47.62.63.21
Λιανικό εμπόριο πενών για σινική μελάνη, στυλογράφων μελάνης, άλλων στυλογράφων και άλλων 
πενών

47.62.63.22
Λιανικό εμπόριο περγαμηνοειδούς χαρτιού, αδιάβροχου χαρτιού (λαδόχαρτου), διαφανούς χαρτιού 
αντιγραφής και χαρτιού γκλασέ και άλλων στιλπνών διαφανών ή ημιδιαφανών χαρτιών

47.62.63.23

Λιανικό εμπόριο πλακών και πινάκων, σφραγίδων αναγραφής ημερομηνιών, σφράγισης ή 
αρίθμησης και παρόμοιων χρήσεων, μελανοταινιών γραφομηχανών ή παρόμοιων ταινιών και 
ταμπόν μελάνης

47.62.63.24
Λιανικό εμπόριο πτυσσόμενων χαρτοκιβώτιων, κουτιών και κασών από μη κυματοειδές χαρτί ή 
χαρτόνι

47.62.63.25 Λιανικό εμπόριο σάκων και τσαντών από χαρτί

47.62.63.26
Λιανικό εμπόριο στυλογράφων με σφαιρίδιο, στυλογράφων και μαρκαδόρων με μύτη από πίλημα 
(τσόχα) ή άλλο πορώδες υλικό, μηχανικών ή κινητών μολυβιών

47.62.63.27
Λιανικό εμπόριο συλλογών εργαλείων γραφής, κονδυλοφόρων και θηκών μολυβιών και παρόμοιων 
θηκών και των μερών τους

47.62.63.28 Λιανικό εμπόριο σύνθετου χαρτιού και χαρτονιού μη επιχρισμένου επιφανειακά ή εμποτισμένου
47.62.63.29 Λιανικό εμπόριο σφραγίδων, επιγραφών, σημάτων κλπ από καουτσούκ ή μέταλλο

47.62.63.30
Λιανικό εμπόριο φακέλων, επιστολικών δελταρίων, ταχυδρομικών δελταρίων, από χαρτί ή κουτιών 
από χαρτόνι, που περιέχουν γραφική ύλη

47.62.63.31 Λιανικό εμπόριο χαλκομανιών και εκτυπωμένων ημερολογίων
47.62.63.32 Λιανικό εμπόριο χαράκων

47.62.63.33
Λιανικό εμπόριο χαρτιού και χαρτονιού που χρησιμοποιείται για γραφή, εκτύπωση ή άλλους 
γραφικούς σκοπούς, επιχρισμένου με καολίνη ή με άλλες ανόργανες ουσίες



47.62.63.34
Λιανικό εμπόριο χαρτιού και χαρτονιού τύπου παπιέ γκοφρέ, κυματοειδούς και ανάγλυφου ή 
διάτρητου π.δ.κ.α.

47.62.63.35
Λιανικό εμπόριο χαρτιού, χαρτονιού, χαρτοβάμβακα και ρολών από ίνες κυτταρίνης, επιχρισμένων, 
εμποτισμένων, επενδυμένων, με έγχρωμη ή τυπωμένη επιφάνεια, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα

47.62.63.36 Λιανικό εμπόριο χαρτοκιβώτιων, κουτιών και κασών, από κυματοειδές χαρτί ή χαρτόνι

47.62.63.37
Λιανικό εμπόριο χαρτοκοπτών, μαχαιριών για το άνοιγμα γραμμάτων, μαχαιριών σβηστήρων, 
ξυστρών κλπ

47.62.63.38 Λιανικό εμπόριο χειροποίητου χαρτιού και χαρτονιού

47.62.63.39

Λιανικό εμπόριο χονδρού χαρτιού και χαρτονιού, εκτός από το είδος που χρησιμοποιείται για 
γραφή, εκτύπωση ή άλλους γραφικούς σκοπούς, επιχρισμένου με καολίνη ή με άλλες ανόργανες 
ουσίες

47.62.63.40
Λιανικό εμπόριο χρωμάτων καλλιτεχνών, σπουδαστών ή ζωγράφων, επιγραφών, χρωμάτων 
αλλαγής των αποχρώσεων, χρωμάτων αναψυχής και παρόμοιων ειδών

47.64.6 Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.64.65 Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού

47.64.65.10 Λιανικό εμπόριο αναπνευστικών συσκευών δυτών
47.64.65.15 Λιανικό εμπόριο ειδών αλιείας γενικά
47.64.65.17 Λιανικό εμπόριο ειδών υποβρύχιας αλιείας και παρόμοιων ειδών

47.64.65.23
Λιανικό εμπόριο καλαμιών ψαρέματος, άλλων συνέργων ψαρέματος με πετονιά, ειδών κυνηγιού ή 
ψαρέματος π.δ.κ.α.

47.64.65.31
Λιανικό εμπόριο ναυτιλιακών ειδών γενικά, από αυτά που χρησιμοποιούνται και στην ερασιτεχνική 
ναυτιλία

47.64.65.37
Λιανικό εμπόριο πέδιλων για θαλάσσιο σκι, κυματοσανίδων, ιστιοσανίδων και άλλου εξοπλισμού 
για ναυτικά αθλήματα

47.64.65.38 Λιανικό εμπόριο πλαστικών ενδυμάτων, όπως δυτών
47.64.65.49 Λιανικό εμπόριο φουσκωτών σκαφών για αναψυχή ή αθλητισμό

47.64.66 Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού κατασκήνωσης

47.64.66.01
Λιανικό εμπόριο ιστίων για σκάφη, ιστιοσανίδων ή ιστιοφόρων οχημάτων, άλλων σκηνών και ειδών 
κατασκήνωσης

47.64.66.02 Λιανικό εμπόριο υπνόσακων

47.72.7
Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων ειδών σε εξειδικευμένα 
καταστήματα

47.72.72 Λιανικό εμπόριο υποδημάτων

47.72.72.01
Λιανικό εμπόριο αδιάβροχων υποδημάτων, με εξωτερικές σόλες και με επάνω μέρη από 
καουτσούκ ή πλαστικό, όχι για σπορ

47.72.72.02 Λιανικό εμπόριο ειδών υποδηματοποιίας
47.72.72.03 Λιανικό εμπόριο μερών υποδημάτων

47.72.72.04
Λιανικό εμπόριο ξύλινων υποδημάτων, διάφορων ειδικών υποδημάτων και άλλων υποδημάτων 
π.δ.κ.α.

47.72.72.05 Λιανικό εμπόριο υποδημάτων με εξωτερικές σόλες και με επάνω μέρη από καουτσούκ ή πλαστικό
47.72.72.06 Λιανικό εμπόριο υποδημάτων με επάνω μέρη από δέρμα

47.72.72.07
Λιανικό εμπόριο υποδημάτων με επάνω μέρη από υφαντικά υλικά, εκτός των αθλητικών 
υποδημάτων

47.72.72.08 Λιανικό εμπόριο υποδημάτων που έχουν ενσωματωμένα προστατευτικά μεταλλικά ψίδια
47.72.73 Λιανικό εμπόριο δερμάτινων ειδών και ειδών ταξιδιού

47.72.73.01
Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών από δέρμα ή συνθετικά δέρματα (χωρίς τα είδη που 
χρησιμοποιούνται σε μηχανήματα ή άλλες μηχανικές συσκευές)

47.72.73.02 Λιανικό εμπόριο αποσκευών, τσαντών και παρόμοιων ειδών, από κάθε υλικό

47.72.73.03
Λιανικό εμπόριο δέρματος αιγάγρου (σαμουά), λουστρινιού και δέρματος με στιλπνή επικάλυψη και 
επιμεταλλωμένου δέρματος

47.72.73.04 Λιανικό εμπόριο δερμάτων άλλων ζώων, χωρίς τρίχες
47.72.73.05 Λιανικό εμπόριο ειδών σελοποιίας και σαγής για κάθε ζώο, από κάθε υλικό
47.72.73.06 Λιανικό εμπόριο κατεργασμένων δερμάτων
47.72.73.07 Λιανικό εμπόριο συνθετικών δερμάτων
47.72.73.08 Λιανικό εμπόριο χαρτοφυλάκων και παρόμοιων ειδών από δέρμα ή από άλλη ύλη

47.78.8 Άλλο λιανικό εμπόριο καινούργιων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.78.89 Λιανικό εμπόριο μη εδώδιμων μη καταναλωτικών προϊόντων π.δ.κ.α.

47.78.89.01 Λιανικό εμπόριο άλλων έγχορδων μουσικών οργάνων
47.78.89.02 Λιανικό εμπόριο άλλων μουσικών οργάνων
47.78.89.03 Λιανικό εμπόριο διάφορων συλλεκτικών ειδών

47.78.89.04 Λιανικό εμπόριο διάφορων τουριστικών και λοιπών παρόμοιων ειδών λαϊκής τέχνης

47.78.89.05
Λιανικό εμπόριο εκκλησιαστικών οργάνων με κλίμακα πλήκτρων, αρμονίων και παρόμοιων 
οργάνων, ακορντεόν και παρόμοιων οργάνων, φυσαρμόνικων

47.78.89.06 Λιανικό εμπόριο έργων τέχνης
47.78.89.07 Λιανικό εμπόριο ιερογραφιών, ζωγραφιστών εικόνων και παρόμοιων ειδών
47.78.89.08 Λιανικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων μουσικών οργάνων

47.78.89.09
Λιανικό εμπόριο μετρονόμων, διαπασών και πνευστών διαπασών, μηχανισμών για μουσικά κουτιά 
και χορδών μουσικών οργάνων

47.78.89.10 Λιανικό εμπόριο μουσικής σε έντυπη μορφή (παρτιτούρων)
47.78.89.11 Λιανικό εμπόριο μουσικών οργάνων γενικά



47.78.89.12
Λιανικό εμπόριο μουσικών οργάνων ή οργάνων με κλίμακα πλήκτρων, ο ήχος των οποίων 
παράγεται ή πρέπει να ενισχύεται με ηλεκτρικά μέσα

47.78.89.16 Λιανικό εμπόριο πινάκων ζωγραφικής γενικά

47.91.6
Λιανικό εμπόριο πολιτιστικών και ψυχαγωγικών ειδών, με αλληλογραφία ή μέσω 
διαδίκτυου

47.91.61 Λιανικό εμπόριο βιβλίων, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου

47.91.62 Λιανικό εμπόριο εφημερίδων και περιοδικών, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου
47.91.63 Λιανικό εμπόριο χαρτικών ειδών, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου

47.91.64 Λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής και βίντεο, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου
47.91.65 Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου

47.91.66 Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού κατασκήνωσης, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου
50.30.13 Υπηρεσίες σκαφών εκδρομών και περιηγήσεων σε εσωτερικές υδάτινες οδούς

50.30.13.01 Υπηρεσίες σκαφών εκδρομών και περιηγήσεων ποταμών, λιμνών

52
Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά 
δραστηριότητες

52.22.1 Υπηρεσίες σχετικές με τις υδάτινες μεταφορές

52.22.11
Υπηρεσίες λειτουργίας λιμανιών και υδάτινων οδών (εκτός από τη διακίνηση φορτίων) σε 
θαλάσσια ή παράκτια ύδατα

52.22.11.02 Υπηρεσίες ανέλκυσης και καθέλκυσης σκαφών
52.22.11.03 Υπηρεσίες στάθμευσης και φύλαξης σκαφών, σε παράκτιο χώρο
52.22.11.04 Υπηρεσίες συντήρησης βαρκών (εκτός των επισκευών)

52.22.19 Άλλες υπηρεσίες σχετικές με τις υδάτινες μεταφορές
52.22.19.02 Υπηρεσίες στάθμευσης και φύλαξης σκαφών, σε χερσαίο χώρο

55 Καταλύματα

55.20.1
Υπηρεσίες καταλυμάτων διακοπών και άλλων τύπων καταλύματος σύντομης 
διάρκειας

55.20.11.03 Υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένων διαμερισμάτων, με παροχή υπηρεσιών περιποίησης πελατών
55.20.11.04 Υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένων δωματίων ή διαμερισμάτων για μικρή διάρκεια
55.20.11.05 Υπηρεσίες ενοικίασης έως επτά (7) επιπλωμένων δωματίων για μικρή διάρκεια

55.20.19
Άλλες υπηρεσίες παροχής δωματίου ή μονάδας καταλύματος για επισκέπτες, χωρίς 
καθημερινή καθαριότητα

55.20.19.01
Υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένων διαμερισμάτων μικρής διάρκειας, χωρίς παροχή υπηρεσιών 
περιποίησης πελατών

55.90.1 Άλλες υπηρεσίες καταλύματος

55.90.14

Υπηρεσιες παροχης καταλυματος σε χωρους λειτουργικα ενοποιημενους με αγροτικες 
εκμεταλλευσεις που σχετιζονται με την αγροτικη παραγωγη, την προστασια και την 
αναδειξη του φυσικου και ανθρωπογενους αγροτικου τοπιου

55.90.14.01

Υπηρεσιες παροχης καταλυματος με παροχη εστιασης σε χωρους λειτουργικα ενοποιημενους με 
αγροτικες εκμεταλλευσεις που σχετιζονται με την αγροτικη παραγωγη, την προστασια και την 
αναδειξη του φυσικου και ανθρωπογενους αγροτικου τοπιου

56 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης
56.10.11.01 Υπηρεσίες καφεζαχαροπλαστείου, με διάθεση πρόσβασης στο διαδίκτυο

56.10.11.03

Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από εστιατόριο, ταβέρνα, ψαροταβέρνα, ψησταριά, με ζωντανή 
μουσική από ορχήστρα τριών τουλάχιστον οργάνων, [που υπάγεται στην 
1059176/625/ΠΟΛ.1087/25.6.2003 (ΦΕΚ Β' 932) απόφαση Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, 
όπως ισχύει κάθε φορά], με παροχή σερβιρίσματος

56.10.11.04

Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από εστιατόριο, ταβέρνα, ψαροταβέρνα, ψησταριά, χωρίς ζωντανή 
μουσική ή με ορχήστρα λιγότερη των τριών οργάνων [που δεν υπάγεται στην 
1059176/625/ΠΟΛ.1087/25.6.2003 (ΦΕΚ Β' 932) απόφαση Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, 
όπως ισχύει κάθε φορά], με παροχή σερβιρίσματος

56.10.11.05
Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από εστιατόριο ταχείας εξυπηρετήσεως (φαστ - φουντ), με παροχή 
σερβιρίσματος

56.10.11.07
Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από οινεστιατόριο ή οινομαγειρείο (οικογενειακή επιχείρηση, χωρίς 
προσωπικό)

56.10.11.08 Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από πιτσαρία, με παροχή σερβιρίσματος

56.10.11.09 Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από ψητοπωλεία - σουβλατζίδικα, με παροχή σερβιρίσματος

56.10.11.10
Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από ουζερί, μεζεδοπωλείο, τσιπουράδικο, ζυθοπωλείο με 
παροχή σερβιρίσματος

56.10.11.13
Υπηρεσίες παροχής γλυκών, παγωτών κλπ από ζαχαροπλαστείο, γαλακτοζαχαροπλαστείο, 
καφεζαχαροπλαστείο, με παροχή σερβιρίσματος

56.10.12.01 Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από κυλικείο, που βρίσκεται σε πλοίο

56.10.13.01
Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από εστιατόριο ταχείας εξυπηρετήσεως (φαστ-φουντ), με παροχή 
καθίσματος, αλλά όχι σερβιρίσματος

56.10.13.03
Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από ψητοπωλείο - σουβλατζίδικο με παροχή καθίσματος αλλά όχι 
σερβιρίσματος

56.10.19.11 Υπηρεσίες που παρέχονται από εστιατόρια, που πωλούν μερίδες φαγητού σε πακέτα



56.21.1 Υπηρεσίες τροφοδοσίας εκδηλώσεων (catering)
56.21.11 Υπηρεσίες τροφοδοσίας εκδηλώσεων (catering) ιδιωτικών οικιών

56.21.11.01 Υπηρεσίες τροφοδοσίας συνεστιάσεων - εκδηλώσεων (catering) σε ιδιωτικές οικίες

56.21.19 Άλλες υπηρεσίες τροφοδοσίας εκδηλώσεων (catering)

56.21.19.01 Υπηρεσίες τροφοδοσίας συνεστιάσεων - εκδηλώσεων (catering) σε επαγγελματικούς χώρους

56.29.1 Υπηρεσίες εστιατορίου επί συμβάσει
56.29.11 Υπηρεσίες εστιατορίου επί συμβάσει για μεταφορικές εταιρείες

56.29.11.02 Υπηρεσίες εφοδιασμού σκαφών αναψυχής με έτοιμα φαγητά

56.30.10 Υπηρεσίες παροχής ποτών

56.30.10.03 Υπηρεσίες που παρέχονται από αναψυκτήριο

56.30.10.04 Υπηρεσίες που παρέχονται από καφέ μπαρ

56.30.10.06 Υπηρεσίες που παρέχονται από καφενείο, χωρίς τεχνικά και μηχανικά παιχνίδια

56.30.10.07 Υπηρεσίες που παρέχονται από καφετέρια

56.30.10.08 Υπηρεσίες που παρέχονται από καφετέρια με διάθεση πρόσβασης στο διαδίκτυο (internet-cafe)

56.30.10.14 Υπηρεσίες που παρέχονται από παραδοσιακό καφενείο

71.12.3 Υπηρεσίες γεωλογικών, γεωφυσικών και συναφών επιστημονικών ερευνών και συμβουλών

71.12.31
Υπηρεσίες γεωλογικών, γεωφυσικών και συναφών επιστημονικών ερευνών και 
συμβουλών

71.12.31.01 Υπηρεσίες εκπόνησης εδαφολογικών μελετών

71.20.1 Υπηρεσίες τεχνικών δοκιμών και αναλύσεων
71.20.11 Υπηρεσίες δοκιμών και αναλύσεων της σύνθεσης και της καθαρότητας

71.20.11.03 Υπηρεσίες δοκιμών και αναλύσεων μικροβιολογίας, εκτός ιατρικών
71.20.11.04 Υπηρεσίες δοκιμών και αναλύσεων χημείας τροφίμων

73.11.1 Υπηρεσίες που παρέχονται από διαφημιστικά γραφεία
73.11.11 Υπηρεσίες πλήρους διαφήμισης

73.11.11.01 Υπηρεσίες γραφίστα διαφημίσεων
73.11.11.05 Υπηρεσίες σχεδιασμού διαφημιστικών αφισών
74.20.29.03 Υπηρεσίες υποβρύχιας φωτογράφισης

74.20.3 Άλλες φωτογραφικές υπηρεσίες
74.20.31 Υπηρεσίες επεξεργασίας φωτογραφιών

74.20.31.02 Υπηρεσίες γρήγορης εμφάνισης φιλμ και εκτύπωσης φωτογραφιών
74.20.31.03 Υπηρεσίες εμφάνισης φιλμ και εκτύπωσης φωτογραφιών

74.20.32 Υπηρεσίες αποκατάστασης και ρετουσαρίσματος φωτογραφιών
74.20.39 Άλλες φωτογραφικές υπηρεσίες π.δ.κ.α.

77 Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης

77.21.1
Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης ειδών αναψυχής και 
αθλητισμού

77.21.10 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης ειδών αναψυχής και αθλητισμού
77.21.10.02 Υπηρεσίες ενοικίασης αλόγων ιππασίας
77.21.10.08 Υπηρεσίες ενοικίασης ποδηλάτων

77.22.1 Υπηρεσίες ενοικίασης βιντεοκασετών και δίσκων
77.22.10 Υπηρεσίες ενοικίασης βιντεοκασετών και δίσκων

77.29.15.04 Υπηρεσίες ενοικίασης νυφικών, ειδών γάμου και συναφών αμφιέσεων

79

Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων 
οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς 
δραστηριότητες

79.11.2
Υπηρεσίες ταξιδιωτικών πρακτορείων για κρατήσεις καταλύματος, κρουαζιέρων 
και οργανωμένα ταξίδια (ταξιδιωτικά πακέτα)

79.11.21 Υπηρεσίες κράτησης για κατάλυμα
79.11.22 Υπηρεσίες κράτησης για κρουαζιέρες
79.11.23 Υπηρεσίες κράτησης για οργανωμένα ταξίδια (ταξιδιωτικά πακέτα)

79.11.23.01 Υπηρεσίες μεσιτείας για οργανωμένες περιηγήσεις με παροχή καταλύματος
79.12.1 Υπηρεσίες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών

79.12.11 Υπηρεσίες γραφείων διοργάνωσης οργανωμένων περιηγήσεων (ταξιδιωτικών πακέτων)

79.12.11.01
Υπηρεσίες διοργάνωσης περιηγήσεων (πρακτορείο ταξιδίων) για οργανωμένο τουρισμό από το 
εξωτερικό

79.12.12 Υπηρεσίες διαχειριστών περιηγήσεων
79.90.1 Υπηρεσίες τουριστικής προβολής και ενημέρωσης επισκεπτών

79.90.11 Υπηρεσίες τουριστικής προβολής
79.90.12 Υπηρεσίες ενημέρωσης επισκεπτών



79.90.2 Υπηρεσίες τουριστικών ξεναγών
79.90.20 Υπηρεσίες τουριστικών ξεναγών

82.19.1
Παραγωγή φωτοαντιγράφων, προετοιμασία εγγράφων και άλλες εξειδικευμένες 
υπηρεσίες γραμματειακής υποστήριξης γραφείου

82.19.11 Υπηρεσίες αναπαραγωγής εγγράφων
82.19.11.01 Υπηρεσίες παραγωγής φωτοτυπιών και φωτοαντιγράφων

82.19.11.02 Υπηρεσίες πολυγραφήσεων και φωτοαντιγράφων

85 Εκπαίδευση
85.51.1 Υπηρεσίες αθλητικής και ψυχαγωγικής εκπαίδευσης

85.51.10 Υπηρεσίες αθλητικής και ψυχαγωγικής εκπαίδευσης
85.51.10.01 Υπηρεσίες αεροβικής γυμναστικής (εκπαιδευτικές)
85.51.10.02 Υπηρεσίες εκμάθησης θαλάσσιων σπορ
85.51.10.03 Υπηρεσίες εκμάθησης καταδύσεων
85.51.10.08 Υπηρεσίες σχολής ιππασίας

85.51.10.09
Υπηρεσίες σχολών πάλης, πυγμαχίας και παρόμοιων αθλημάτων (καράτε, τζούντο, τάε κβον ντο, 
άλλων πολεμικών τεχνών και αυτοάμυνας)

85.52 Πολιτιστική εκπαίδευση
85.52.1 Υπηρεσίες πολιτιστικής εκπαίδευσης

85.52.11 Υπηρεσίες σχολών χορού και διδασκάλων χορού
85.52.11.01 Υπηρεσίες σχολών χορού

85.52.12 Υπηρεσίες μουσικών σχολών και διδασκάλων μουσικής
85.52.12.02 Υπηρεσίες ωδείου

88.91.1 Υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας για παιδιά
88.91.12 Υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας για παιδιά και νέους με αναπηρία

88.91.13.02 Υπηρεσίες παιδικού και βρεφονηπιακού σταθμού

93
Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και 
ψυχαγωγίας

93.11.1 Υπηρεσίες λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων
93.11.10 Υπηρεσίες λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων

93.11.10.01 Υπηρεσίες γηπέδων (4Χ4, 5Χ5 κλπ) ποδόσφαιρου, καλαθοσφαίρισης, αντισφαίρισης κλπ
93.11.10.03 Υπηρεσίες κολυμβητηρίου (πισίνας)

93.13.1 Υπηρεσίες γυμναστηρίων
93.13.10 Υπηρεσίες γυμναστηρίων

93.13.10.01 Υπηρεσίες γυμναστηρίου ειδικών γυμναστικών (αεροβικής, πιλάτες, γιόγκα κλπ)
93.13.10.02 Υπηρεσίες γυμναστηρίου ενόργανης ή μη γυμναστικής

93.19.13 Υποστηρικτικές υπηρεσίες σχετικές με δραστηριότητες αθλητισμού και ψυχαγωγίας
93.19.13.04 Υπηρεσίες που σχετίζονται με την ερασιτεχνική αλιεία

93.29.1 Άλλες ψυχαγωγικές υπηρεσίες π.δ.κ.α.
93.29.11 Υπηρεσίες πάρκων ψυχαγωγίας και παραλιών

93.29.11.04
Υπηρεσίες εκμετάλλευσης παιχνιδιών θάλασσας (θαλάσσιων ποδηλάτων, κανό και παρόμοιων 
ειδών αναψυχής)

93.29.19 Διάφορες ψυχαγωγικές υπηρεσίες π.δ.κ.α.

93.29.19.05 Υπηρεσίες παιδότοπου

95
Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομικής ή 
οικιακής χρήσης

95.23.1 Υπηρεσίες επισκευής υποδημάτων και δερμάτινων ειδών
95.23.10 Υπηρεσίες επισκευής υποδημάτων και δερμάτινων ειδών

95.23.10.01 Υπηρεσίες επιδιόρθωσης υποδημάτων
95.23.10.02 Υπηρεσίες στίλβωσης και βαφής υποδημάτων, δερμάτινων ειδών κλπ

95.29.1 Υπηρεσίες επισκευής άλλων ειδών ατομικής και οικιακής χρήσης

95.29.11
Υπηρεσίες επισκευής και μετατροπής ενδυμάτων και κλωστοϋφαντουργικών ειδών 
οικιακής χρήσης

95.29.11.01 Υπηρεσίες επιδιόρθωσης ενδυμάτων
95.29.11.02 Υπηρεσίες επιδιόρθωσης υφασμάτινων ειδών οικιακής χρήσης
95.29.11.05 Υπηρεσίες μανταρίσματος ενδυμάτων

95.29.12 Υπηρεσίες επισκευής ποδηλάτων
95.29.13 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μουσικών οργάνων
95.29.14 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αθλητικού εξοπλισμού

95.29.14.01 Υπηρεσίες επισκευής αθλητικών ειδών και ειδών κατασκήνωσης

96 Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών
96.01.11 Υπηρεσίες πλυντηρίου με κερματοδέκτη
96.01.13 Υπηρεσίες σιδερωτήριων

96.01.13.01 Υπηρεσίες σιδερωτήριου ρούχων
96.01.14 Υπηρεσίες βαφής και χρωματισμού

96.01.14.01 Υπηρεσίες βαφής ρούχων



96.01.19 Άλλες υπηρεσίες καθαρισμού υφασμάτων
96.01.19.02 Υπηρεσίες μηχανικών πλυντηρίων

96.02.1 Υπηρεσίες κομμωτηρίων και άλλες υπηρεσίες καλλωπισμού
96.02.11 Υπηρεσίες κομμωτηρίων γυναικών και κοριτσιών

96.02.11.01
Υπηρεσίες κομμωτηρίου και καλλωπιστήριου γυναικών, που απασχολεί μέχρι και δύο τεχνίτες 
κομμωτές

96.02.12 Υπηρεσίες κομμωτηρίων και κουρείων ανδρών και αγοριών
Υπηρεσίες κομμωτηρίων και κουρείων ανδρών και αγοριών

96.02.12.01 Υπηρεσίες κουρείου
96.02.12.02 Υπηρεσίες κουρείου ή κομμωτηρίου ανδρών, που απασχολεί μέχρι και δύο τεχνίτες
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