
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ  
Σε περίπτωση τετραψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες 
πενταψήφιων, εξαψήφιων και οκταψήφιων. Σε περίπτωση εξαψήφιου 
συμπεριλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες οκταψήφιων.  
 
47.19 Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από Εκμετάλλευση 

καταστήματος ψιλικών ειδών γενικά (47.19.10.01) και Εκμετάλλευση περίπτερου 
(47.19.10.02)  

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  
47.62.63 Λιανικό εμπόριο χαρτικών ειδών,  
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  
47.75 Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα, 

εκτός από Λιανικό εμπόριο χαρτιού υγείας, χαρτομάντιλων, μαντιλιών και πετσετών 
καθαρισμού προσώπου, τραπεζομάντιλων και πετσετών φαγητού, από χαρτί 
(47.75.76.19)  

47.76 Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών, σπόρων, λιπασμάτων, ζώων συντροφιάς και 
σχετικών ζωοτροφών σε εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από Λιανικό εμπόριο 
αποξηραμένων οσπριωδών λαχανικών, αποφλοιωμένων, για σπορά (47.76.77.02), 
Λιανικό εμπόριο γεωργικών σπόρων σε μικροσυσκευασίες (47.76.77.04), Λιανικό 
εμπόριο δενδρυλλίων και φυτών (εκτός καλλωπιστικών φυτών) (47.76.77.05),  Λιανικό 
εμπόριο ελαιούχων σπόρων π.δ.κ.α. (47.76.77.06), Λιανικό εμπόριο ζώντων φυτών, 
κονδύλων, βολβών και ριζών, μοσχευμάτων και παραφυάδων, μυκηλιών μανιταριών 
(47.76.77.07), Λιανικό εμπόριο καλαμποκιού για σπορά (47.76.77.08), Λιανικό εμπόριο 
κεραμικών ειδών που χρησιμοποιούνται στη γεωργία και για τη μεταφορά ή τη 
συσκευασία αγαθών (47.76.77.09), Λιανικό εμπόριο σπόρων ανθέων και καρπών 
(47.76.77.13), Λιανικό εμπόριο σπόρων ζαχαρότευτλων και σπόρων κτηνοτροφικών 
φυτών (47.76.77.14), Λιανικό εμπόριο σπόρων ηλίανθου, σουσαμιού, κάρδαμου, 
κράμβης, ελαιοκράμβης και σιναπιού, για σπορά (47.76.77.15), Λιανικό εμπόριο 
σπόρων λαχανικών (47.76.77.16), Λιανικό εμπόριο σπόρων πατάτας (47.76.77.17), 
Λιανικό εμπόριο φρέσκων φυτών που χρησιμοποιούνται κυρίως στην αρωματοποιία, 
τη φαρμακευτική ή την παραγωγή εντομοκτόνων, μυκητοκτόνων ή για παρόμοιους 
σκοπούς (47.76.77.18), Λιανικό εμπόριο φυσικών χριστουγεννιάτικων δέντρων 
(47.76.77.19), Λιανικό εμπόριο φυτικών υλών π.δ.κ.α. για σπαρτοπλεκτική, 
παραγέμισμα, βάτες, βαφή ή δέψη, φυτικών προϊόντων π.δ.κ.α. (47.76.77.20), Λιανικό 



 

εμπόριο λιπασμάτων και αγροχημικών προϊόντων (47.76.78) και Λιανικό εμπόριο ζώων 
συντροφιάς και τροφών για ζώα συντροφιάς (47.76.79) 

47.77 Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα  
47.78 Άλλο λιανικό εμπόριο καινούργιων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από 

Λιανικό εμπόριο υλικών καθαρισμού (47.78.84), Λιανικό εμπόριο καύσιμου 
πετρελαίου οικιακής χρήσης, υγραέριου, άνθρακα και ξυλείας (47.78.85), Λιανικό 
εμπόριο περουκών και ποστίς (47.78.86.24), Λιανικό εμπόριο ακατέργαστων 
αγροτικών προϊόντων π.δ.κ.α. (47.78.87) και Λιανικό εμπόριο μηχανημάτων και 
εξοπλισμού π.δ.κ.α. (47.78.88)  

47.79 Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε καταστήματα 
47.82 Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων και υποδημάτων, σε 

υπαίθριους πάγκους και αγορές  
47.89 Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε υπαίθριους πάγκους και αγορές  
47.99 Άλλο λιανικό εμπόριο εκτός καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή αγορών, με εξαίρεση 

το Άλλο λιανικό εμπόριο πετρελαίου οικιακής χρήσης, υγραέριου, άνθρακα και ξυλείας 
εκτός καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή αγορών (47.99.85), καθώς και του λιανικού 
εμπορίου άλλων τυποποιημένων τροφίμων π.δ.κ.α. μέσω αυτόματων πωλητών 
(47.99.24.01), του λιανικού εμπορίου τυποποιημένων προϊόντων αρτοποιίας μέσω 
αυτόματων πωλητών (47.99.16.01), του λιανικού εμπορίου ροφημάτων μέσω 
αυτόματων πωλητών (47.99.21.01) και του λιανικού εμπορίου τυποποιημένων ειδών 
ζαχαροπλαστικής μέσω αυτόματων πωλητών (47.99.17.01) 

56.10 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης  
56.21 Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις  
56.29 Άλλες υπηρεσίες εστίασης, με εξαίρεση τις Υπηρεσίες γευμάτων που παρέχονται από 

στρατιωτικές τραπεζαρίες (56.29.20.01)  
56.30 Δραστηριότητες παροχής ποτών 
59.14 Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών                                                               
71.20.14 Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου οχημάτων οδικών μεταφορών 
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  
77.39.13 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης μοτοσικλετών και τροχόσπιτων 
77.39.19.03 Υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού εκθέσεων 
79.90.32 Υπηρεσίες κρατήσεων για συνεδριακά κέντρα και εκθεσιακούς χώρους 
79.90.39 Υπηρεσίες κρατήσεων για εισιτήρια εκδηλώσεων, υπηρεσίες ψυχαγωγίας και 

αναψυχής και Άλλες υπηρεσίες κρατήσεων π.δ.κ.α. 
82.30 Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων  
85.10 Προσχολική εκπαίδευση 
85.51 Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση  
85.52 Πολιτιστική εκπαίδευση 
85.53 Δραστηριότητες σχολών ερασιτεχνών οδηγών  
85.59 Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α. 
86.90.19.10 Υπηρεσίες οδηγιών διατροφής από ειδικούς που δεν είναι γιατροί 
88.10.11 Υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής υποστήριξης σε ηλικιωμένους 
88.10.12 Υπηρεσίες κέντρων ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων 
88.91 Δραστηριότητες βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών με εξαίρεση τα Κέντρα 

Δημιουργικής Απασχόλησης παιδιών και ατόμων με αναπηρία (ΚΔΑΠΜΕΑ) (88.91.12) 
και τις υπηρεσίες κατ οίκον φύλαξης μικρών παιδιών (ΚΑΔ 88.91.13.03) 



 

90.01 Τέχνες του θεάματος  
90.02 Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος 
90.03.11.04 Υπηρεσίες ενορχηστρωτή 
90.03.11.07 Υπηρεσίες μουσουργού 
90.03.11.17 Υπηρεσίες χορογράφου 
90.03.11.18 Υπηρεσίες χορωδού 
90.04 Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες  
91.01 Δραστηριότητες βιβλιοθηκών και αρχειοφυλακείων  
91.02 Δραστηριότητες μουσείων  
91.03 Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων πόλων έλξης επισκεπτών  
91.04 Δραστηριότητες βοτανικών και ζωολογικών κήπων και φυσικών βιοτόπων  
92.00 Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα εκτός από Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών σε απ 

ευθείας (on-line) σύνδεση (92.00.14), Υπηρεσίες στοιχημάτων σε απ ευθείας (on-line) 
σύνδεση (92.00.21)  

93.11 Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων 
93.12 Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων 
93.13 Εγκαταστάσεις γυμναστικής  
93.19 Άλλες αθλητικές δραστηριότητες , με εξαίρεση υπηρεσίες που σχετίζονται με την 

εκπαίδευση κατοικίδιων ζώων συντροφιάς, για κυνήγι και σχετικές δραστηριότητες 
(93.19.13.03) 

93.21 Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων  
93.29 Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας  
94.99.16 Υπηρεσίες που παρέχονται από πολιτιστικές και ψυχαγωγικές ενώσεις 
96.02 Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων αισθητικής  
96.04 Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία 
96.09.19.06 Υπηρεσίες γραφείων γνωριμίας ή συνοικεσίων  
96.09.19.08 Υπηρεσίες γυαλίσματος υποδημάτων  
96.09.19.09 Υπηρεσίες δερματοστιξίας (τατουάζ) 
96.09.19.12 Υπηρεσίες ιερόδουλου 
96.09.19.16 Υπηρεσίες στολισμού εκκλησιών, αιθουσών κλπ (για γάμους, βαπτίσεις, κηδείες και 

Aλλες εκδηλώσεις) 
96.09.19.17 Υπηρεσίες τρυπήματος δέρματος του σώματος (piercing) 

 Καταστήματα λιανικού εμπορίου που λειτουργούν με συμφωνίες συνεργασίας όλων 
των καταστημάτων λιανικού εμπορίου τύπου «κατάστημα εντός καταστήματος» 
(shops-in a-shop), που βρίσκονται σε εκπτωτικά καταστήματα (outlet), εμπορικά 
κέντρα ή εκπτωτικά χωριά, εξαιρουμένων των σούπερ μάρκετ και των φαρμακείων 
υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο για τους καταναλωτές 
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