
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Παρατίθεται ο Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των κλάδων που πλήττονται. Σε περίπτωση τετραψήφιου 

ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες εξαψήφιων και οκταψήφιων. Σε περίπτωση εξαψήφιου συμπερι-
λαμβάνονται όλες οι κατηγορίες οκταψήφιων.

ΚΑΔ ΚΛΑΔΟΣ

3316 Επισκευή και συντήρηση αεροσκαφών και διαστημόπλοιων

47.78.89.04 Λιανικό εμπόριο διάφορων τουριστικών και λοιπών παρόμοιων ειδών λαϊκής τέχνης

4931 Αστικές και προαστιακές χερσαίες μεταφορές επιβατών

4939 Άλλες χερσαίες μεταφορές επιβατών π.δ.κ.α.

5010 Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές επιβατών

5030 Εσωτερικές πλωτές μεταφορές επιβατών

5110 Αεροπορικές μεταφορές επιβατών

5121 Αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων

52.21.29.02 Υπηρεσίες οδηγού λεωφορείου (μη εκμεταλλευτή)

5222 Δραστηριότητες συναφείς με τις πλωτές μεταφορές

5223 Δραστηριότητες συναφείς με τις αεροπορικές μεταφορές

5510 Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα

5520 Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής

5530 Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα

55.90.13 Υπηρεσίες κλιναμαξών (βαγκόν-λι) και υπηρεσίες ύπνου σε άλλα μεταφορικά μέσα



 

55.90.19 Άλλες υπηρεσίες καταλύματος π.δ.κ.α.

5610

Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης, με εξαίρεση 
τις δραστηριότητες που αφορούν διανομή προϊόντων (delivery) και παροχή προϊόντων 
σε πακέτο από το κατάστημα (take away) στις οποίες δεν επιτρέπεται η χρήση 
τραπεζοκαθισμάτων και το σερβίρισμα σε αυτά

5621 Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις

5629 Άλλες υπηρεσίες εστίασης, εκτός από Υπηρεσίες γευμάτων που παρέχονται από στρατιωτικές 
τραπεζαρίες (56.29.20.01)

5630
Δραστηριότητες παροχής ποτών, με εξαίρεση τις δραστηριότητες που αφορούν διανομή 
προϊόντων (delivery) και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) στις 
οποίες δεν επιτρέπεται η χρήση τραπεζοκαθισμάτων και το σερβίρισμα σε αυτά

5911 Δραστηριότητες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών 
προγραμμάτων

5912 Δραστηριότητες συνοδευτικές της παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και 
τηλεοπτικών προγραμμάτων

5913 Δραστηριότητες διανομής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων

5914 Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών

7711 Ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων

7721 Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών

7729 Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης

7734 Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού πλωτών μεταφορών

7735 Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού αεροπορικών μεταφορών

7739 Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων μηχανημάτων, ειδών εξοπλισμού και υλικών αγαθών π.δ.κ.α.

7911 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων

7912 Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών

7990 Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες

8230 Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων

86.90.13.02 Υπηρεσίες μαλάκτη (μασέρ)

8810

Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα 
με αναπηρία, με εξαίρεση τις Υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για 
ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία (ΚΑΔ 88.10.10), καθώς και τις Υπηρεσίες επίσκεψης και 
παροχής υποστήριξης σε ηλικιωμένους (ΚΑΔ 88.10.11).

9001 Τέχνες του θεάματος

9002 Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος

9003 Καλλιτεχνική δημιουργία

9004 Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες

9102 Δραστηριότητες μουσείων

9103 Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων πόλων έλξης επισκεπτών

9200

Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα εκτός από Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας (on-
line) σύνδεση (92.00.14), Υπηρεσίες στοιχημάτων σε απ ευθείας (on-line) σύνδεση (92.00.21), 
των υπηρεσιών λαχείων, παιχνιδιών με αριθμούς και μπίνγκο (92.00.13), των υπηρεσιών 
τυχερών παιχνιδιών (92.00.19), άλλων υπηρεσιών στοιχημάτων (92.00.29)

9311 Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων, εκτός από υπηρεσίες πίστας καρτ (93.11.10.04)

9312 Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων, πλην αθλητών και ομάδων που είναι σε προετοιμασία 
ολυμπιακών αγώνων

9313 Εγκαταστάσεις γυμναστικής



 

9319
Άλλες αθλητικές δραστηριότητες, εξαιρουμένων των υπηρεσιών που σχετίζονται με 
την εκπαίδευση κατοικίδιων ζώων συντροφιάς, για κυνήγι και σχετικές δραστηριότητες 
(93.19.13.03)

9321 Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων

9329 Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας

94.99.16.01 Υπηρεσίες πολιτιστικών συλλόγων και σωματείων

94.99.16.02 Υπηρεσίες ψυχαγωγικών μη αθλητικών λεσχών

96.04
Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία, εξαιρουμένων των υπηρεσιών διαιτολογίας 
(96.04.10.01), των υπηρεσιών διαιτολογικών μονάδων (πολυδύναμων μονάδων συνδυασμού 
αισθητικής και δίαιτας (με εξαίρεση την σωματική άσκηση)

(96.04.10.02), υπηρεσιών προσωπικής υγιεινής και φροντίδας σώματος (αποτρίχωσης, 
θεραπείας με υπεριώδεις και υπέρυθρες ακτίνες, (96.04.10.06)

96.09.19.12 Υπηρεσίες ιερόδουλου

Καταστήματα και επιχειρήσεις κάθε είδους που λειτουργούν εντός ξενοδοχειακών μονάδων, 
ξενοδοχειακών συγκροτημάτων και των αερολιμένων της επικράτειας, όπως και τα 
καταστήματα αφορολογήτων ειδών ανά την επικράτεια.
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