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ΠΡΟ : Δθνικψ Σςπογπαθείο 

              (για δημοζίεςζη) 

 

 

ΚΟΗΝ. :  e-ΔΦΚΑ 

                Γπαθείο κ. Γιοικηηή 

 

                Ακαδημίαρ 22 

                106 71 Αθήνα 

 

 

 

ΘΔΜΑ : «Καθοπιζμψρ λεπηομεπειϊν εθαπμογήρ ηος άπθπος ψγδοος ηηρ απψ 

20.03.2020 ΠΝΠ (Α΄ 68) με ηην οποία λαμβάνονηαι καηεπείγονηα μέηπα για ηην 

ανηιμεηϊπιζη ηυν ζςνεπειϊν ηος κινδωνος διαζποπάρ ηος κοπυνοφοω COVID – 

19, ηη ζηήπιξη ηηρ κοινυνίαρ και ηηρ επισειπημαηικψηηηαρ και ηη διαζθάλιζη 

ηηρ ομαλήρ λειηοςπγίαρ ηηρ αγοπάρ και ηηρ δημψζιαρ διοίκηζηρ» 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΖ 

 

 

 

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ 

ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ 

 

 

 

Έρνληαο ππφςε: 

 

1. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ φγδννπ παξ.2 ηεο απφ 20/3/2020 Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ 

Πεξηερνκέλνπ «Καηεπείγνληα κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζπλεπεηψλ ηνπ 

θηλδχλνπ δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ COVID – 19, ηε ζηήξημε ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο θαη ηεο 

δεκφζηαο δηνίθεζεο» (Α΄ 68) 
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2. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 90 ηνπ Κψδηθα λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα 

θπβεξλεηηθά φξγαλα, πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν πξψην ηνπ π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) 
 

3. Τηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 134/2017 (Α΄ 168) «Οξγαληζκφο Υπνπξγείνπ Εξγαζίαο, 

Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο» 
 

4. Τηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 81/2019 (Α΄ 119) 
 

5. Τν π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Δηνξηζκφο Αληηπξνέδξνπ ηεο Κπβέξλεζεο, Υπνπξγψλ, 

Αλαπιεξσηψλ Υπνπξγψλ θαη Υθππνπξγψλ» 
 

6. Τν αξηζ.13398/Δ4 810/26.03.2020 εηζεγεηηθφ ζεκείσκα ηεο Γεληθήο Δηεχζπλζεο 

Οηθνλνκηθψλ Υπεξεζηψλ ηνπ Υπνπξγείνπ Εξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Υπνζέζεσλ, 

βάζεη ηνπ άξζξνπ 24 παξ. 5 πεξίπησζε ε ηνπ λ.4270/2014 (Α΄ 143), φπσο 

αληηθαηαζηάζεθε κε ην 34 παξ. 1 ηνπ λ.4484/2017 (Α΄ 110) 
 

7. Τν γεγνλφο φηη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο απφθαζεο απηήο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζηνλ 

θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ 

 

 

  

ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ 

 

 

 

Άπθπο 1  
 

Παπάηαζη πποθεζμίαρ καηαβολήρ ηπεσοςζϊν αζθαλιζηικϊν ειζθοπϊν  

και δψζευν – Ρωθμιζη καηαβολήρ ηπεσοςζϊν αζθαλιζηικϊν ειζθοπϊν 

 

1.α. Γηα ηνπο απηναπαζρνινχκελνπο θαη ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο ηνπ άξζξνπ 2 ηεο 

παξνχζαο, ε πξνζεζκία θαηαβνιήο ησλ ηξερνπζψλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ, 

πεξηφδνπ απαζρφιεζεο Φεβξνπαξίνπ θαη Μαξηίνπ 2020, απαηηεηέο έσο 31/3/2020 θαη 

30/4/2020 αληίζηνηρα, θαζψο θαη ηπρφλ δφζεσλ νθεηιήο απφ ζπκπιεξσκαηηθή 

εθθαζάξηζε αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ πξνεγνχκελσλ εηψλ, απαηηεηψλ εληφο ησλ 

αλσηέξσ εκεξνκεληψλ, παξαηείλεηαη ρσξίο ηνλ ππνινγηζκφ θαηά ην δηάζηεκα απηφ 

ηφθσλ θαη άιισλ πξνζαπμήζεσλ ιφγσ εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο. 

β. Οη εηζθνξέο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ εμνθινχληαη ηκεκαηηθά ζε ηέζζεξηο (4) 

ηζφπνζεο κεληαίεο δφζεηο, θαηαβιεηέεο κέρξη ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε εκέξα θάζε 

κήλα, κε πξνζεζκία θαηαβνιήο ηεο πξψηεο δφζεο έσο 30/9/2020. Σε πεξίπησζε 

εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο δφζεο, ην ζπλνιηθφ πνζφ απηήο, πξνζαπμάλεηαη κε ηνλ 

πξνβιεπφκελν ηφθν θαζπζηέξεζεο ιφγσ εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο. Εθφζνλ ηεξνχληαη 

νη φξνη ηεο ξχζκηζεο δχλαηαη λα ρνξεγείηαη απνδεηθηηθφ αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο 

δηκεληαίαο ηζρχνο. 

2. Γηα ηνπο απηναπαζρνινχκελνπο θαη ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο ηνπ άξζξνπ 2 ηεο 

παξνχζαο, ε πξνζεζκία θαηαβνιήο ησλ δφζεσλ ελεξγψλ ξπζκίζεσλ, απαηηεηψλ έσο 

31/3/2020 θαζψο θαη ε πξνζεζκία φισλ ησλ επφκελσλ κεληαίσλ δφζεσλ ηεο θάζε 
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ξχζκηζεο, παξαηείλεηαη θαηά ηξεηο (3) κήλεο. Καηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο 

παξάηαζεο θαηαβνιήο ησλ δφζεσλ, δελ ππνινγίδνληαη πξφζζεηα ηέιε, ηφθνη θαη 

ινηπέο πξνζαπμήζεηο θαη επηβαξχλζεηο. Καηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηεο 

νηθείαο ξχζκηζεο πνπ αθνξά ε δφζε. 

3. Ωο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ζεσξνχληαη νη εηζθνξέο  γηα ην ζχλνιν ησλ θιάδσλ 

αζθάιηζεο (θχξηαο αζθάιηζεο, πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, επηθνπξηθήο αζθάιηζεο, 

εθάπαμ παξνρήο), θαζψο θαη νπνηνπδήπνηε άιινπ θνξέα γηα ηνλ νπνίν ν e-ΕΦΚΑ 

ζπλεηζπξάηηεη εηζθνξέο, κε εμαίξεζε ηηο εηζθνξέο απφ πξναηξεηηθή αζθάιηζε. 

 

 

Άπθπο 2 
 

Γικαίυμα ςπαγυγήρ 

 

1. Σηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ππάγνληαη νη απηνηειψο απαζρνινχκελνη θαη νη 

ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο ηνπ e-Ε.Φ.Κ.Α, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηνπ 

λ.4387/2016 (Α΄85), φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 22 ηνπ λ.4670/2020 (A΄ 43), 

θαζψο πξφζσπα πνπ ππάγνληαη ζηελ αζθάιηζε ηνπ πξψελ ΟΓΑ κε εηζνδεκαηηθά ή 

πιεζπζκηαθά θξηηήξηα, νη νπνίνη έρνπλ ελεξγφ, θχξην θσδηθφ δξαζηεξηφηεηαο ζηηο 

20/03/2020, πνπ αλαθέξεηαη ζην ζπλεκκέλν πίλαθα, φπσο απηφο ηζρχεη θάζε θνξά, ν 

νπνίνο απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο. 

2. Σε πεξίπησζε πνπ ηα πξφζσπα ηεο παξ. 1 αζθνχλ πνιιαπιή επαγγεικαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα ή αζθνχλ παξάιιεια θαη δξαζηεξηφηεηα ππαθηέα ζηελ αζθάιηζε ηνπ 

πξψελ ΟΓΑ, νη ξπζκίζεηο ηνπ άξζξνπ 1 εθαξκφδνληαη εθφζνλ γηα κία απφ ηηο 

αζθνχκελεο επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο έρνπλ ελεξγφ, θχξην θσδηθφ 

δξαζηεξηφηεηαο ζηηο 20/03/2020 πνπ αλαθέξεηαη ζην ζπλεκκέλν πίλαθα. 

3. Σε πεξίπησζε πνπ ηα πξφζσπα ηεο παξ. 1 παξάιιεια απαζρνινχληαη σο κηζζσηνί, 

νη ξπζκίζεηο ηνπ άξζξνπ 1 εθαξκφδνληαη γηα ηπρφλ δηαθνξά εηζθνξάο γηα ηελ 

αζθνχκελε επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ πξνθχπηεη θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 

36 ηνπ λ.4387/2016 (Α΄ 85), φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 32 ηνπ λ.4670/2020 

(Α΄ 43), ε νπνία αθνξά πεξηφδνπο απαζρφιεζεο Φεβξνπαξίνπ θαη Μαξηίνπ 2020. 

 

 

Άπθπο 3 
 

Αναζηολή λήτηρ αναγκαζηικϊν μέηπυν 

 

Αλαζηέιιεηαη κέρξη θαη 31/08/2020 ε δηαδηθαζία ιήςεο αλαγθαζηηθψλ κέηξσλ γηα 

ηελ είζπξαμε ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ πξνο θνξείο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ελψ 

δηαηεξνχληαη νη θαηαζρέζεηο θαη ππνζήθεο πνπ έρνπλ επηβιεζεί.  

 

 

 

 



4 

 

Η απφθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Εθεκεξίδα ηεο Κπβέξλεζεο. 

 

 

 

 

      Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΔΡΓΑΗΑ 

                  ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ 

 

 

 

      ΗΩΑΝΝΖ ΒΡΟΤΣΖ 

 

 

 

 

ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΝΟΜΖ: 

1. Γπαθείο κ. Τποςπγοω 

2. Γπαθείο καρ Γεν. Γπαμμαηέυρ Κ.Α. 

3. Γπαθείο καρ Τπηπεζιακήρ Γπαμμαηέυρ 

4. Γπαθείο καρ Γεν. Γ/νηπιαρ Κ.Α. 

5. Γπαθείο κ. Γεν. Γ/νηη Ο.Τ. 

6. Γ/νζη Πποχπολογιζμοω και Γημοζιονομικϊν 

Αναθοπϊν (Γ4) 

7. Γ/νζη Κωπιαρ Αζθάλιζηρ και Διζθοπϊν (Γ15) –  

Σμήμα Γ΄ 



5 

 

ΠΗΝΑΚΑ ΚΩΓΗΚΩΝ ΑΡΗΘΜΩΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 

 

Παξαηίζεηαη ν Κσδηθφο Αξηζκφο Δξαζηεξηφηεηαο (ΚΑΔ) ησλ θιάδσλ πνπ 

πιήηηνληαη. Οη ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ θχξην ΚΑΔ έλαλ απφ ηνπο θαησηέξσ 

εληάζζνληαη ζηα κέηξα ζηήξημεο. Σε πεξίπησζε ηεηξαςήθηνπ ΚΑΔ  

ζπκπεξηιακβάλνληαη φιεο νη ππνθαηεγνξίεο εμαςήθησλ θαη νθηαςήθησλ. Σε 

πεξίπησζε εμαςήθηνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη φιεο νη θαηεγνξίεο νθηαςήθησλ. 

 

ΚΑΔ    ΚΛΑΔΟΣ 

01192 Καιιηέξγεηα αλζέσλ θαη κπνπκπνπθηψλ αλζέσλ ζπφξσλ αλζέσλ 

01293 Καιιηέξγεηα θπηηθψλ πιψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 
ζπαξηνπιεθηηθή, παξαγέκηζκα, βάηεο, βαθή ή δέςε 

0130 Πνιιαπιαζηαζκφο ησλ θπηψλ 

01491902 Δθηξνθή γνπλνθφξσλ δψσλ (αιεπνχο, κηλθ, κπνθάζηνξα, 
ηζηληζηιά θαη άιισλ) 

01493 Παξαγσγή αθαηέξγαζησλ γνπλνδεξκάησλ θαη δηάθνξσλ 
αθαηέξγαζησλ πξνβηψλ θαη δεξκάησλ 

01631012 Τπεξεζίεο εθθνθθηζκνχ βακβαθηνχ (εθ ησλ πζηέξσλ πψιεζε γηα 
ίδην ινγαξηαζκφ) 

01631013 Τπεξεζίεο εθθνθθηζκνχ βακβαθηνχ (εθ ησλ πζηέξσλ πψιεζε γηα 
ινγαξηαζκφ ηξίησλ) 

0311 Θαιάζζηα αιηεία 

0312 Αιηεία γιπθψλ πδάησλ 

0321 Θαιάζζηα πδαηνθαιιηέξγεηα 

0322 Τδαηνθαιιηέξγεηα γιπθψλ πδάησλ 

103923 Παξαγσγή επεμεξγαζκέλσλ θαη ζπληεξεκέλσλ θαξπψλ κε 
θέιπθνο, αξάπηθσλ θηζηηθηψλ, πνπ δηαζέηνληαη θαβνπξδηζκέλα, 
αιαηηζκέλα ή κε άιιν ηξφπν παξαζθεπαζκέλα  

1052 Παξαγσγή παγσηψλ  

10711101 Παξαγσγή ηπξνπηηψλ, ζάληνπηηο θαη παξφκνησλ εηδψλ 

107112 Παξαγσγή λσπψλ εηδψλ δαραξνπιαζηηθήο θαη γιπθηζκάησλ 

1082 Παξαγσγή θαθάνπ, ζνθνιάηαο θαη δαραξσηψλ 

1083   Δπεμεξγαζία ηζαγηνχ θαη θαθέ 

1085  Παξαγσγή έηνηκσλ γεπκάησλ θαη θαγεηψλ 

1101 Απφζηαμε, αλαθαζαξηζκφο θαη αλάκημε αιθννινχρσλ πνηψλ 

1102  Παξαγσγή νίλνπ απφ ζηαθχιηα 

1103  Παξαγσγή κειίηε θαη θξαζηψλ απφ άιια θξνχηα 
 

1104  Παξαγσγή άιισλ κε απνζηαγκέλσλ πνηψλ πνπ πθίζηαληαη 
δχκσζε 

1105 Επζνπνηία 

1310  Πξνπαξαζθεπή θαη λεκαηνπνίεζε πθαληηθψλ ηλψλ 

1320 Ύθαλζε θισζηνυθαληνπξγηθψλ πιψλ 

1330 Σειεηνπνίεζε (θηλίξηζκα) πθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ 

1391 Καηαζθεπή πιεθηψλ πθαζκάησλ θαη πθαζκάησλ πιέμεο θξνζέ 

1392    Καηαζθεπή έηνηκσλ θισζηνυθαληνπξγηθψλ εηδψλ, εθηφο απφ 
ελδχκαηα 

1393    Καηαζθεπή ραιηψλ θαη θηιηκηψλ 

1394  Καηαζθεπή ρνληξψλ θαη ιεπηψλ ζρνηληψλ, ζπάγγσλ θαη δηρηπψλ 

1395 Καηαζθεπή κε πθαζκέλσλ εηδψλ θαη πξντφλησλ απφ κε πθαζκέλα 
είδε, εθηφο απφ ηα ελδχκαηα 

1396 Καηαζθεπή άιισλ ηερληθψλ θαη βηνκεραληθψλ 
θισζηνυθαληνπξγηθψλ εηδψλ 

1399 Καηαζθεπή άιισλ πθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ π.δ.θ.α 
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1411 Καηαζθεπή δεξκάηηλσλ ελδπκάησλ 

1412 Καηαζθεπή ελδπκάησλ εξγαζίαο 

1413   Καηαζθεπή άιισλ εμσηεξηθψλ ελδπκάησλ 

1414 Καηαζθεπή εζσξνχρσλ 

1419  Καηαζθεπή άιισλ ελδπκάησλ θαη εμαξηεκάησλ έλδπζεο 

1420 Καηαζθεπή γνχληλσλ εηδψλ 

1431 Καηαζθεπή εηδψλ θαιηζνπνηίαο απιήο πιέμεο θαη πιέμεο θξνζέ 

1439 Καηαζθεπή άιισλ πιεθηψλ εηδψλ θαη εηδψλ πιέμεο θξνζέ 

1511 Καηεξγαζία θαη δέςε δέξκαηνο• θαηεξγαζία θαη βαθή γνπλαξηθψλ 

1512 Καηαζθεπή εηδψλ ηαμηδηνχ (απνζθεπψλ), ηζαληψλ θαη παξφκνησλ 
εηδψλ, εηδψλ ζεινπνηίαο θαη ζαγκαηνπνηίαο 
 

1520   Καηαζθεπή ππνδεκάησλ 

16292 Καηαζθεπή εηδψλ απφ θειιφ, άρπξν ή άιια πιηθά 
ζπαξηνπιεθηηθήο εηδψλ θαιαζνπιεθηηθήο 

162911 Καηαζθεπή εξγαιείσλ, ζηειερψλ εξγαιείσλ, ιαβψλ εξγαιείσλ, 
ζηειερψλ θαη ιαβψλ γηα ζθνχπεο ή βνχξηζεο, ζηνηρείσλ γηα ηελ 
θαηαζθεπή πηπψλ, θαιαπνδηψλ γηα κπφηεο ή παπνχηζηα απφ μχιν 

162912 Καηαζθεπή επηηξαπέδησλ θαη καγεηξηθψλ ζθεπψλ απφ μχιν 

162913 Καηαζθεπή μχιηλσλ ςεθηδνζεηεκάησλ θαη ελζεηηθήο μχιηλεο 
δηαθφζκεζεο επίπισλ, ζεθψλ γηα θνζκήκαηα ή καραηξνπίξνπλα, 
αγαικαηίσλ θαη άιισλ δηαθνζκεηηθψλ εηδψλ, απφ μχιν 

16291401 Καηαζθεπή μχιηλσλ θνξληδψλ 

16291402 Καηαζθεπή μχιηλσλ θνπξηηλφβεξγσλ 

16291403 Καηαζθεπή μχιηλσλ κηθξναληηθεηκέλσλ 

16291404 Καηαζθεπή μχιηλσλ ζθαιψλ  

16291405 Καηαζθεπή μχιηλσλ νδνληνγιπθίδσλ  

1712 Καηαζθεπή ραξηηνχ θαη ραξηνληνχ 

1721 Καηαζθεπή θπκαηνεηδνχο ραξηηνχ θαη ραξηνληνχ θαη 
εκπνξεπκαηνθηβψηησλ απφ ραξηί θαη ραξηφλη 

172213 Καηαζθεπή δίζθσλ, πηάησλ θάζε είδνπο θαη θιηηδαληψλ θαη 
παξφκνησλ εηδψλ, απφ ραξηί ή ραξηφλη 

1723 Καηαζθεπή εηδψλ ραξηνπσιείνπ (ραξηηθψλ) 

1729 Καηαζθεπή άιισλ εηδψλ απφ ραξηί θαη ραξηφλη 

1811 Δθηχπσζε εθεκεξίδσλ 

1812 Άιιεο εθηππσηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

1813 Τπεξεζίεο πξνεθηχπσζεο θαη πξνεγγξαθήο κέζσλ 

1814 Βηβιηνδεηηθέο θαη ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο 

1820   Αλαπαξαγσγή πξνεγγεγξακκέλσλ κέζσλ 

2030 Παξαγσγή ρξσκάησλ, βεξληθηψλ θαη παξφκνησλ επηρξηζκάησλ, 
κειαληψλ ηππνγξαθίαο θαη καζηηρψλ 

20414 Παξαγσγή επσδψλ παξαζθεπαζκάησλ θαη θεξηψλ 

2042 Παξαγσγή αξσκάησλ θαη παξαζθεπαζκάησλ θαιισπηζκνχ  

205113 Παξαγσγή ππξνηερλεκάησλ  

205114 Παξαγσγή θσηνβνιίδσλ, ππξαχισλ δεκηνπξγίαο βξνρήο, 
ζεκάησλ νκίριεο, θαη άιισλ ππξνηερληθψλ εηδψλ (εμαηξνπκέλσλ 
ησλ ππξνηερλεκάησλ) 

2053 Παξαγσγή αηζέξησλ ειαίσλ 

222925 Καηαζθεπή εθνδίσλ γξαθείνπ ή ζρνιηθψλ εθνδίσλ απφ πιαζηηθέο 
χιεο 

23192201 Καηαζθεπή γπαιηψλ γηα θαθνχο νξάζεσο θαη νπηηθνχο 
θξπζηάιινπο 

2592 Καηαζθεπή ειαθξψλ κεηαιιηθψλ εηδψλ ζπζθεπαζίαο  

2599 Καηαζθεπή άιισλ κεηαιιηθψλ πξντφλησλ π.δ.θ.α 

2651 Καηαζθεπή νξγάλσλ θαη ζπζθεπψλ κέηξεζεο, δνθηκψλ θαη 
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πινήγεζεο  

2660 Καηαζθεπή αθηηλνινγηθψλ θαη ειεθηξνληθψλ κεραλεκάησλ 
ηαηξηθήο θαη ζεξαπεπηηθήο ρξήζεο  

2740 Καηαζθεπή ειεθηξνινγηθνχ θσηηζηηθνχ εμνπιηζκνχ 

3092 Καηαζθεπή πνδειάησλ θαη αλαπεξηθψλ ακαμηδίσλ  

3101 Καηαζθεπή επίπισλ γηα γξαθεία θαη θαηαζηήκαηα 

3102 Καηαζθεπή επίπισλ θνπδίλαο 

3103 Καηαζθεπή ζηξσκάησλ 

3109 Καηαζθεπή άιισλ επίπισλ 

3212 Καηαζθεπή θνζκεκάησλ θαη ζπλαθψλ εηδψλ 

3213 Καηαζθεπή θνζκεκάησλ απνκίκεζεο θαη ζπλαθψλ εηδψλ 

3220 Καηαζθεπή κνπζηθψλ νξγάλσλ 

3230  Καηαζθεπή αζιεηηθψλ εηδψλ 

3240 Καηαζθεπή παηρληδηψλ θάζε είδνπο 

3250 Καηαζθεπή ηαηξηθψλ θαη νδνληηαηξηθψλ νξγάλσλ θαη πξνκεζεηψλ 

3299 Άιιεο κεηαπνηεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο π.δ.θ.α 

3312  Δπηζθεπή κεραλεκάησλ  

3313 Δπηζθεπή ειεθηξνληθνχ θαη νπηηθνχ εμνπιηζκνχ 

3314 Δπηζθεπή ειεθηξηθνχ εμνπιηζκνχ 

3315 Δπηζθεπή θαη ζπληήξεζε πινίσλ θαη ζθαθψλ 

3316 Δπηζθεπή θαη ζπληήξεζε αεξνζθαθψλ θαη δηαζηεκνπινίσλ  

35302 Τπεξεζίεο παξνρήο πάγνπ – ππεξεζίεο παξνρήο ςπρξνχ αέξα 
θαη λεξνχ 

4511  Πψιεζε απηνθηλήησλ θαη ειαθξψλ κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ 

4519 Πψιεζε άιισλ κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ 

4520 πληήξεζε θαη επηζθεπή κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ  

4531 Υνλδξηθφ εκπφξην κεξψλ θαη εμαξηεκάησλ κεραλνθίλεησλ 
νρεκάησλ  

4532 Ληαληθφ εκπφξην κεξψλ θαη εμαξηεκάησλ κεραλνθίλεησλ 
νρεκάησλ ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα 

4540 Πψιεζε, ζπληήξεζε θαη επηζθεπή κνηνζηθιεηψλ θαη ησλ κεξψλ 
θαη εμαξηεκάησλ ηνπο 

461112 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε 
ινπινπδηψλ θαη θπηψλ 

46111902 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε 
αθαηέξγαζησλ γνπλνδεξκάησλ θαη δηάθνξσλ αθαηέξγαζησλ 
πξνβηψλ θαη δεξκάησλ 

46111926 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε 
πθαληηθψλ ηλψλ 

4614 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε 
κεραλεκάησλ, βηνκεραληθνχ εμνπιηζκνχ, πινίσλ θαη αεξνζθαθψλ 

4615 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε 
επίπισλ, εηδψλ νηθηαθήο ρξήζεο, ζηδεξηθψλ θαη εηδψλ θηγθαιεξίαο 

4616 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε 
θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ, ελδπκάησλ, γνπλαξηθψλ, 
ππνδεκάησλ θαη δεξκάηηλσλ πξντφλησλ 

461712 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε πνηψλ 

46171124 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε ηζαγηνχ 
θαη θαθέ 

46171125 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε 
ηππνπνηεκέλσλ εηδψλ δηαηξνθήο 

461812 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε 
παηρληδηψλ θάζε είδνπο, εηδψλ αζιεηηζκνχ, πνδειάησλ, βηβιίσλ, 
εθεκεξίδσλ, πεξηνδηθψλ θαη ραξηηθψλ εηδψλ, κνπζηθψλ νξγάλσλ, 
ξνινγηψλ ρεξηψλ θαη ηνίρνπ, θσηνγξαθηθνχ θαη νπηηθνχ 
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εμνπιηζκνχ  

461819 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε άιισλ 
ζπγθεθξηκέλσλ πξντφλησλ π.δ.θ.α. 

46181102 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε 
αξσκάησλ θαη παξαζθεπαζκάησλ θαιισπηζκνχ  

4619 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε 
δηαθφξσλ εηδψλ 

4622 Υνλδξηθφ εκπφξην ινπινπδηψλ θαη θπηψλ 

4624 Υνλδξηθφ εκπφξην δεξκάησλ, πξνβηψλ θαη θαηεξγαζκέλνπ 
δέξκαηνο 

46311215 Υνλδξηθφ εκπφξην μεξψλ θαξπψλ, θαβνπξδηζκέλσλ αξάπηθσλ 
θηζηηθηψλ, αιαηηζκέλσλ ή κε άιιν ηξφπν ζπληεξεκέλσλ 

4634 Υνλδξηθφ εκπφξην πνηψλ 

4636 Υνλδξηθφ εκπφξην δάραξεο, ζνθνιάηαο θαη εηδψλ 
δαραξνπιαζηηθήο 

4637 Υνλδξηθφ εκπφξην θαθέ, ηζαγηνχ, θαθάνπ θαη κπαραξηθψλ 

4638 Υνλδξηθφ εκπφξην άιισλ ηξνθίκσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 
ςαξηψλ, θαξθηλνεηδψλ θαη καιαθίσλ 

4639 Με εμεηδηθεπκέλν ρνλδξηθφ εκπφξην ηξνθίκσλ, πνηψλ θαη θαπλνχ 

4641 Υνλδξηθφ εκπφξην θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ 

4642  Υνλδξηθφ εκπφξην ελδπκάησλ θαη ππνδεκάησλ 

4643  Υνλδξηθφ εκπφξην ειεθηξηθψλ νηθηαθψλ ζπζθεπψλ 

4644 Υνλδξηθφ εκπφξην εηδψλ πνξζειάλεο θαη γπαιηθψλ θαη πιηθψλ 
θαζαξηζκνχ 

4645 Υνλδξηθφ εκπφξην αξσκάησλ θαη θαιιπληηθψλ 
 

4647 Υνλδξηθφ εκπφξην επίπισλ, ραιηψλ θαη θσηηζηηθψλ 

4648 Υνλδξηθφ εκπφξην ξνινγηψλ θαη θνζκεκάησλ 

4649 Υνλδξηθφ εκπφξην άιισλ εηδψλ νηθηαθήο ρξήζεο 

4651  Υνλδξηθφ εκπφξην ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, πεξηθεξεηαθνχ 
εμνπιηζκνχ ππνινγηζηψλ θαη ινγηζκηθνχ 

4652  Υνλδξηθφ εκπφξην ειεθηξνληθνχ θαη ηειεπηθνηλσληαθνχ 
εμνπιηζκνχ θαη εμαξηεκάησλ 

4664 Υνλδξηθφ εκπφξην κεραλεκάησλ γηα ηελ θισζηνυθαληνπξγηθή 
βηνκεραλία, θαη ρνλδξηθφ εκπφξην ξαπηνκεραλψλ θαη 
πιεθηνκεραλψλ 

4665  Υνλδξηθφ εκπφξην επίπισλ γξαθείνπ 

4666  Υνλδξηθφ εκπφξην άιισλ κεραλψλ θαη εμνπιηζκνχ γξαθείνπ 

4669 Υνλδξηθφ εκπφξην άιισλ κεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ 

4676  Υνλδξηθφ εκπφξην άιισλ ελδηάκεζσλ πξντφλησλ 

4690 Με εμεηδηθεπκέλν ρνλδξηθφ εκπφξην 

47191003 Δθκεηάιιεπζε πνιπθαηαζηεκάησλ (ππεξαγνξψλ) 

47191004 Ληαληθφ εκπφξην βηνινγηθψλ εηδψλ, εθηφο ηξνθίκσλ 

47191005 Ληαληθφ εκπφξην δηαθεκηζηηθψλ εηδψλ (κπξειφθ, κπινπδψλ, 
αλαπηήξσλ, ζηπιφ θιπ) 

47191006 Ληαληθφ εκπφξην δηαθφξσλ πξντφλησλ απφ θαηαζηήκαηα outlet 

47191007 Ληαληθφ εκπφξην δηαθφξσλ πξντφλησλ απφ θαηαζηήκαηα stock 

47191008 Ληαληθφ εκπφξην εηδψλ δψξσλ γεληθά  

47191009 Ληαληθφ εκπφξην εηδψλ εξσηηθνχ πεξηερνκέλνπ (sexshop) 

47241608 Ληαληθφ εκπφξην ηπξνπηηψλ, ζάληνπηηο θαη παξφκνησλ εηδψλ 

47241610 Ληαληθφ εκπφξην θξέζθσλ εηδψλ δαραξνπιαζηηθήο θαη 
γιπθηζκάησλ  

47241611 Ληαληθφ εκπφξην θχιισλ θξνχζηαο ή θαληατθηνχ 

472417 Ληαληθφ εκπφξην εηδψλ δαραξνπιαζηηθήο κε βάζε ηε δάραξε 

4725 Ληαληθφ εκπφξην πνηψλ ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα 
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4741 Ληαληθφ εκπφξην ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, πεξηθεξεηαθψλ 
κνλάδσλ ππνινγηζηψλ θαη ινγηζκηθνχ ζε εμεηδηθεπκέλα 
θαηαζηήκαηα 

4742 Ληαληθφ εκπφξην ηειεπηθνηλσληαθνχ εμνπιηζκνχ ζε εμεηδηθεπκέλα 
θαηαζηήκαηα 

4743 Ληαληθφ εκπφξην εμνπιηζκνχ ήρνπ θαη εηθφλαο ζε εμεηδηθεπκέλα 
θαηαζηήκαηα 

4751 Ληαληθφ εκπφξην θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ ζε 
εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα 

4752 Ληαληθφ εκπφξην ζηδεξηθψλ, ρξσκάησλ θαη ηδακηψλ ζε 
εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα 

4753 Ληαληθφ εκπφξην ραιηψλ, θηιηκηψλ θαη επελδχζεσλ δαπέδνπ θαη 
ηνίρνπ ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα 

4754 Ληαληθφ εκπφξην ειεθηξηθψλ νηθηαθψλ ζπζθεπψλ ζε εμεηδηθεπκέλα 
θαηαζηήκαηα 

4759 Ληαληθφ εκπφξην επίπισλ, θσηηζηηθψλ θαη άιισλ εηδψλ νηθηαθήο 
ρξήζεο ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα 

4761 Ληαληθφ εκπφξην βηβιίσλ ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα 
 

4762 Ληαληθφ εκπφξην εθεκεξίδσλ θαη γξαθηθήο χιεο ζε εμεηδηθεπκέλα 
θαηαζηήκαηα 

4763 Ληαληθφ εκπφξην εγγξαθψλ κνπζηθήο θαη εηθφλαο ζε εμεηδηθεπκέλα 
θαηαζηήκαηα 

4764 Ληαληθφ εκπφξην αζιεηηθνχ εμνπιηζκνχ ζε εμεηδηθεπκέλα 
θαηαζηήκαηα 

4765 Ληαληθφ εκπφξην παηρληδηψλ θάζε είδνπο ζε εμεηδηθεπκέλα 
θαηαζηήκαηα 

4771 Ληαληθφ εκπφξην ελδπκάησλ ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα 

4772 Ληαληθφ εκπφξην ππνδεκάησλ θαη δεξκάηηλσλ εηδψλ ζε 
εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα 

4774 Ληαληθφ εκπφξην ηαηξηθψλ θαη νξζνπεδηθψλ εηδψλ ζε εμεηδηθεπκέλα 
θαηαζηήκαηα 

4775 Ληαληθφ εκπφξην θαιιπληηθψλ θαη εηδψλ θαιισπηζκνχ ζε 
εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα, εκτός από: Λιανικό εμπόριο 
ταρτιού σγείας, ταρτομάντιλων, μαντιλιών και πετσετών 
καθαρισμού προσώποσ, τραπεζομάντιλων και πετσετών 
υαγητού, από ταρτί 47.75.76.19 

47767701 Ληαληθφ εκπφξην αλζέσλ 

47767703 Ληαληθφ εκπφξην απνμεξακέλσλ θπηψλ 

47767710 Ληαληθφ εκπφξην θνκκέλσλ αλζέσλ θαη κπνπκπνπθηψλ ηνπο, 
ζπλζέζεσλ αλζέσλ, θαζψο θαη αλζνδεζκψλ, ζηεθαληψλ θαη 
παξφκνησλ εηδψλ 

47767711 Ληαληθφ εκπφξην κεξψλ θπηψλ, ρνξηαξηψλ, βξχσλ θαη ιεηρήλσλ, 
θαηάιιεισλ γηα δηαθνζκεηηθή ρξήζε 

47767712 Ληαληθφ εκπφξην – κεηά απφ εηζαγσγή – αλζέσλ  

4777 Ληαληθφ εκπφξην ξνινγηψλ θαη θνζκεκάησλ ζε εμεηδηθεπκέλα 
θαηαζηήκαηα 

4778 Άιιν ιηαληθφ εκπφξην θαηλνχξγησλ εηδψλ ζε εμεηδηθεπκέλα 
θαηαζηήκαηα, εθηφο απφ 

 47.78.84 Ληαληθφ εκπφξην πιηθψλ θαζαξηζκνχ 

 47.78.85 Ληαληθφ εκπφξην θαχζηκνπ πεηξειαίνπ 
νηθηαθήο ρξήζεο, πγξαέξηνπ, άλζξαθα θαη 
μπιείαο 

 47.78.87 Ληαληθφ εκπφξην αθαηέξγαζησλ αγξνηηθψλ 
πξντφλησλ π.δ.θ.α 
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 47.78.88 Ληαληθφ εκπφξην κεραλεκάησλ θαη 
εμνπιηζκνχ π.δ.θ.α 

4779 Ληαληθφ εκπφξην κεηαρεηξηζκέλσλ εηδψλ ζε θαηαζηήκαηα 

4782   Ληαληθφ εκπφξην θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ, ελδπκάησλ 
θαη ππνδεκάησλ, ζε ππαίζξηνπο πάγθνπο θαη αγνξέο 

4789 Ληαληθφ εκπφξην άιισλ εηδψλ ζε ππαίζξηνπο πάγθνπο θαη αγνξέο 

4799 Άιιν ιηαληθφ εκπφξην εθηφο θαηαζηεκάησλ, ππαίζξησλ πάγθσλ ή 
αγνξψλ 

4910 Τπεξαζηηθέο ζηδεξνδξνκηθέο κεηαθνξέο επηβαηψλ 

4920 ηδεξνδξνκηθέο κεηαθνξέο εκπνξεπκάησλ 

4931 Αζηηθέο θαη πξναζηηαθέο ρεξζαίεο κεηαθνξέο επηβαηψλ 

4932 Δθκεηάιιεπζε ηαμί 

4939 Άιιεο ρεξζαίεο κεηαθνξέο επηβαηψλ π.δ.θ.α 

4941 Οδηθέο κεηαθνξέο εκπνξεπκάησλ 

5010 Θαιάζζηεο θαη αθηνπιντθέο κεηαθνξέο επηβαηψλ 

5020 Θαιάζζηεο θαη αθηνπιντθέο κεηαθνξέο εκπνξεπκάησλ 

5030 Δζσηεξηθέο πισηέο κεηαθνξέο επηβαηψλ 

5040 Δζσηεξηθέο πισηέο κεηαθνξέο εκπνξεπκάησλ 

5110 Αεξνπνξηθέο κεηαθνξέο επηβαηψλ 

5121 Αεξνπνξηθέο κεηαθνξέο εκπνξεπκάησλ 

5221 Γξαζηεξηφηεηεο ζπλαθείο κε ηηο ρεξζαίεο κεηαθνξέο 

52212901 Τπεξεζίεο νδεγνχ ηαμί (κε εθκεηαιιεπηή) 

52212902 Τπεξεζίεο νδεγνχ ιεσθνξείνπ (κε εθκεηαιιεπηή) 

52212906 Τπεξεζίεο ζπλνδνχ ζρνιηθψλ ιεσθνξείσλ  

5222 Γξαζηεξηφηεηεο ζπλαθείο κε ηηο πισηέο κεηαθνξέο 

5223 Γξαζηεξηφηεηεο ζπλαθείο κε ηηο αεξνπνξηθέο κεηαθνξέο 

5224  Γηαθίλεζε θνξηίσλ 

5229  Άιιεο ππνζηεξηθηηθέο πξνο ηε κεηαθνξά δξαζηεξηφηεηεο 

5510 Ξελνδνρεία θαη παξφκνηα θαηαιχκαηα 

5520 Καηαιχκαηα δηαθνπψλ θαη άιια θαηαιχκαηα ζχληνκεο δηακνλήο 

5530 Υψξνη θαηαζθήλσζεο, εγθαηαζηάζεηο γηα νρήκαηα αλαςπρήο θαη 
ξπκνπιθνχκελα νρήκαηα 

5610  Γξαζηεξηφηεηεο ππεξεζηψλ εζηηαηνξίσλ θαη θηλεηψλ κνλάδσλ 
εζηίαζεο 

5621 Γξαζηεξηφηεηεο ππεξεζηψλ ηξνθνδνζίαο γηα εθδειψζεηο 

56291 Τπεξεζίεο εζηηαηνξίνπ επί ζπκβάζεη 

56292002 Τπεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ θαληίλεο αζιεηηθψλ 
εγθαηαζηάζεσλ 

56292004 Τπεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ ζρνιηθέο θαληίλεο (θπιηθεία) 

56292005 Τπεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ θνηηεηηθά εζηηαηφξηα 

5630 Γξαζηεξηφηεηεο παξνρήο πνηψλ 

5811   Έθδνζε βηβιίσλ 

5812 Έθδνζε ηειεθσληθψλ θαη θάζε είδνπο θαηαιφγσλ 

5813 Έθδνζε εθεκεξίδσλ 

5814 Έθδνζε έληππσλ πεξηνδηθψλ θάζε είδνπο 

5819 Άιιεο εθδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

5911 Γξαζηεξηφηεηεο παξαγσγήο θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ, βίληεν θαη 
ηειενπηηθψλ πξνγξακκάησλ 

5912 Γξαζηεξηφηεηεο ζπλνδεπηηθέο ηεο παξαγσγήο θηλεκαηνγξαθηθψλ 
ηαηληψλ, βίληεν θαη ηειενπηηθψλ πξνγξακκάησλ 

5913  Γξαζηεξηφηεηεο δηαλνκήο θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ, βίληεν θαη 
ηειενπηηθψλ πξνγξακκάησλ 

5914 Γξαζηεξηφηεηεο πξνβνιήο θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ 

5920 Ζρνγξαθήζεηο θαη κνπζηθέο εθδφζεηο 

6010 Ραδηνθσληθέο εθπνκπέο 
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6020 Τπεξεζίεο ηειενπηηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηειενπηηθψλ 
εθπνκπψλ 

61901002 Τπεξεζίεο ξαδηνηαμί 

61901007 Τπεξεζίεο πξφζβαζεο ηνπ θνηλνχ ζην δηαδίθηπν (ζε ρψξνπο πνπ 
δελ παξέρνληαη ηξφθηκα ή πνηά) 

6391 Γξαζηεξηφηεηεο πξαθηνξείσλ εηδήζεσλ 

6399 Άιιεο δξαζηεξηφηεηεο ππεξεζηψλ πιεξνθνξίαο π.δ.θ.α 

6820 Δθκίζζσζε θαη δηαρείξηζε ηδηφθηεησλ ή κηζζσκέλσλ αθηλήησλ 

6910  Ννκηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

69202 Λνγηζηηθέο ππεξεζίεο  

69203 Τπεξεζίεο παξνρήο θνξνινγηθψλ ζπκβνπιψλ 

69204 Τπεξεζίεο αθεξεγγπφηεηαο θαη εθθαζάξηζεο 

7021 Γξαζηεξηφηεηεο δεκνζίσλ ζρέζεσλ θαη επηθνηλσλίαο 

7022 Γξαζηεξηφηεηεο παξνρήο επηρεηξεκαηηθψλ ζπκβνπιψλ θαη άιισλ 
ζπκβνπιψλ δηαρείξηζεο 

7111 Γξαζηεξηφηεηεο αξρηηεθηφλσλ 

7112 Γξαζηεξηφηεηεο κεραληθψλ θαη ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο παξνρήο 
ηερληθψλ ζπκβνπιψλ  

7120 Σερληθέο δνθηκέο θαη αλαιχζεηο 

7211 Έξεπλα θαη πεηξακαηηθή αλάπηπμε ζηε βηνηερλνινγία 

7219 Έξεπλα θαη πεηξακαηηθή αλάπηπμε ζε άιιεο θπζηθέο επηζηήκεο θαη 
ηε κεραληθή 

7220 Έξεπλα θαη πεηξακαηηθή αλάπηπμε ζηηο θνηλσληθέο θαη 
αλζξσπηζηηθέο επηζηήκεο 

7311 Γηαθεκηζηηθά γξαθεία 

7312 Παξνπζίαζε ζηα κέζα ελεκέξσζεο 

7320 Έξεπλα αγνξάο θαη δεκνζθνπήζεηο 

7410 Γξαζηεξηφηεηεο εηδηθεπκέλνπ ζρεδίνπ 

7420 Φσηνγξαθηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

7430 Γξαζηεξηφηεηεο κεηάθξαζεο θαη δηεξκελείαο 

7490 Άιιεο επαγγεικαηηθέο, επηζηεκνληθέο θαη ηερληθέο δξαζηεξηφηεηεο 
π.δ.θ.α. 

7711 Δλνηθίαζε θαη εθκίζζσζε απηνθηλήησλ θαη ειαθξψλ 
κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ 

7212 Δλνηθίαζε θαη εθκίζζσζε θνξηεγψλ 

7721 Δλνηθίαζε θαη εθκίζζσζε εηδψλ αλαςπρήο θαη αζιεηηθψλ εηδψλ 

7722 Δλνηθίαζε βηληενθαζεηψλ θαη δίζθσλ 

7729 Δλνηθίαζε θαη εθκίζζσζε άιισλ εηδψλ πξνζσπηθήο ή νηθηαθήο 
ρξήζεο 

7733 Δλνηθίαζε θαη εθκίζζσζε κεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ γξαθείνπ 
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ) 

7734 Δλνηθίαζε θαη εθκίζζσζε εμνπιηζκνχ πισηψλ κεηαθνξψλ 

7735 Δλνηθίαζε θαη εθκίζζσζε εμνπιηζκνχ αεξνπνξηθψλ κεηαθνξψλ 

7739 Δλνηθίαζε θαη εθκίζζσζε άιισλ κεραλεκάησλ, εηδψλ εμνπιηζκνχ 
θαη πιηθψλ αγαζψλ π.δ.θ.α. 

7740 Δθκίζζσζε πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη παξεκθεξψλ πξντφλησλ, 
κε εμαίξεζε ηα έξγα κε δηθαηψκαηα δεκηνπξγνχ 

781012 Τπεξεζίεο κφληκεο ηνπνζέηεζεο πξνζσπηθνχ, εθηφο ησλ 
ππεξεζηψλ αλαδήηεζεο ζηειερψλ 

78101101 Τπεξεζίεο εχξεζεο θαιιηηερλψλ γηα ζεάκαηα 

782011 Τπεξεζίεο γξαθείσλ εχξεζεο πξνζσξηλήο απαζρφιεζεο, γηα ηελ 
παξνρή πξνζσπηθνχ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη 
ηειεπηθνηλσληψλ 

782012 Τπεξεζίεο γξαθείσλ εχξεζεο πξνζσξηλήο απαζρφιεζεο γηα ηελ 
παξνρή ινηπνχ πξνζσπηθνχ ππνζηήξημεο γξαθείνπ 
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782013 Τπεξεζίεο γξαθείσλ εχξεζεο πξνζσξηλήο απαζρφιεζεο γηα ηελ 
παξνρή πξνζσπηθνχ ζηνλ ηνκέα ηνπ εκπνξίνπ 

782014 Τπεξεζίεο γξαθείσλ εχξεζεο πξνζσξηλήο απαζρφιεζεο γηα ηελ 
παξνρή πξνζσπηθνχ ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ, ηεο 
απνζήθεπζεο, ηνπ εθνδηαζκνχ ή ηεο βηνκεραλίαο 

782015 Άιιεο ππεξεζίεο δηάζεζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ γηα μελνδνρεία 
θαη εζηηαηφξηα  

782019 Τπεξεζίεο γξαθείσλ εχξεζεο πξνζσξηλήο απαζρφιεζεο γηα ηελ 
παξνρή ινηπνχ πξνζσπηθνχ 

783011 Άιιεο ππεξεζίεο δηάζεζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ γηα εξγαζίεο 
ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη ηειεπηθνηλσληψλ 

783012 Άιιεο ππεξεζίεο δηάζεζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ γηα εξγαζίεο 
ππνζηήξημεο γξαθείνπ 

783013 Άιιεο ππεξεζίεο δηάζεζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ γηα εξγαζίεο 
ππνζηήξημεο γξαθείνπ 

783013 Άιιεο ππεξεζίεο δηάζεζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ γηα εξγαζίεο 
ζηνλ ηνκέα ηνπ εκπνξίνπ 

783014 Άιιεο ππεξεζίεο δηάζεζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ γηα εξγαζίεο 
κεηαθνξψλ, απνζήθεπζεο, εθνδηαζκνχ ή βηνκεραλίαο 

783015 Άιιεο ππεξεζίεο δηάζεζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ γηα μελνδνρεία 
θαη εζηηαηφξηα 

783019 Άιιεο ππεξεζίεο δηάζεζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ π.δ.θ.α. 

7911 Γξαζηεξηφηεηεο ηαμηδησηηθψλ πξαθηνξείσλ 

7912 Γξαζηεξηφηεηεο γξαθείσλ νξγαλσκέλσλ ηαμηδηψλ 

7990  Άιιεο δξαζηεξηφηεηεο ππεξεζηψλ θξαηήζεσλ θαη ζπλαθείο 
δξαζηεξηφηεηεο 

8030 Γξαζηεξηφηεηεο έξεπλαο 

8110  Γξαζηεξηφηεηεο ζπλδπαζκνχ βνεζεηηθψλ ππεξεζηψλ ( 
πλδπαζκέλεο βνεζεηηθέο ππεξεζίεο ζε θηίξηα θαη εμσηεξηθνχο 
ρψξνπο (θαζαξηζκνχ, θχιαμεο, ππνδνρήο θιπ) 

8219 Αλαπαξαγσγή θσηνηππηψλ, πξνεηνηκαζία εγγξάθσλ θαη άιιεο 
εηδηθεπκέλεο δξαζηεξηφηεηεο γξακκαηεηαθήο ππνζηήξημεο 

8230 Οξγάλσζε ζπλεδξίσλ θαη εκπνξηθψλ εθζέζεσλ 

8292 Γξαζηεξηφηεηεο ζπζθεπαζίαο 

8299 Άιιεο δξαζηεξηφηεηεο παξνρήο ππεξεζηψλ πξνο ηηο επηρεηξήζεηο 
π.δ.θ.α. 

841315 Γηνηθεηηθέο ππεξεζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην δηαλεκεηηθφ εκπφξην 
θαη ηελ ηξνθνδνζία κε ηξφθηκα, κε ηα μελνδνρεία θαη ηα εζηηαηφξηα 

841316 Γηνηθεηηθέο ππεξεζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπξηζηηθά ζέκαηα 

8423 Γηθαηνζχλε θαη δηθαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

8510 Πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε 

8520  Πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε 

8531 Γεληθή δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε 

8532 Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε 

8541 Μεηαδεπηεξνβάζκηα κε ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε 

8542 Σξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε 

8551 Αζιεηηθή θαη ςπραγσγηθή εθπαίδεπζε 

8552 Πνιηηηζηηθή εθπαίδεπζε 

8553  Γξαζηεξηφηεηεο ζρνιψλ εξαζηηερλψλ νδεγψλ 

8559 Άιιε εθπαίδεπζε π.δ.θ.α 

8560 Δθπαηδεπηηθέο ππνζηεξηθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

8621 Γξαζηεξηφηεηεο άζθεζεο γεληθψλ ηαηξηθψλ επαγγεικάησλ 

8622 Γξαζηεξηφηεηεο άζθεζεο εηδηθψλ ηαηξηθψλ επαγγεικάησλ  

8623 Γξαζηεξηφηεηεο άζθεζεο νδνληηαηξηθψλ επαγγεικάησλ 

869012 Τπεξεζίεο λνζνθφκνπ 
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869013 Τπεξεζίεο θπζηνζεξαπείαο 

869014 Τπεξεζίεο αζζελνθφξσλ  

869015 Τπεξεζίεο ηαηξηθνχ εξγαζηεξίνπ  

869016 Τπεξεζίεο ηξαπεδψλ αίκαηνο, ζπέξκαηνο θαη νξγάλσλ 
κεηακφζρεπζεο 

869017 Τπεξεζίεο δηαγλσζηηθψλ εηθφλσλ ρσξίο εξκελεία 

869018 Τπεξεζίεο ςπρηθήο πγείαο 

869019 Άιιεο ππεξεζίεο πνπ αθνξνχλ ηελ αλζξψπηλε πγεία π.δ.θ.α 

8810 Γξαζηεξηφηεηεο θνηλσληθήο κέξηκλαο ρσξίο παξνρή θαηαιχκαηνο 
γηα ειηθησκέλνπο θαη άηνκα κε αλαπεξία 

8891 Γξαζηεξηφηεηεο βξεθνλεπηαθψλ θαη παηδηθψλ ζηαζκψλ 

8899 Άιιεο δξαζηεξηφηεηεο θνηλσληθήο κέξηκλαο ρσξίο παξνρή 
θαηαιχκαηνο π.δ.θ.α. 

9001 Σέρλεο ηνπ ζεάκαηνο 

9002 Τπνζηεξηθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηηο ηέρλεο ηνπ ζεάκαηνο 

9003 Καιιηηερληθή δεκηνπξγία 

9004   Δθκεηάιιεπζε αηζνπζψλ ζεακάησλ θαη ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο 

9101 Γξαζηεξηφηεηεο βηβιηνζεθψλ θαη αξρεηνθπιαθείσλ 

9102 Γξαζηεξηφηεηεο κνπζείσλ 

9103 Λεηηνπξγία ηζηνξηθψλ ρψξσλ θαη θηηξίσλ θαη παξφκνησλ πφισλ 
έιμεο επηζθεπηψλ 

9104 Γξαζηεξηφηεηεο βνηαληθψλ θαη δσνινγηθψλ θήπσλ θαη θπζηθψλ 
βηνηφπσλ 

9200 Σπρεξά παηρλίδηα θαη ζηνηρήκαηα 

9311 Δθκεηάιιεπζε αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ 

9312 Γξαζηεξηφηεηεο αζιεηηθψλ νκίισλ 

9313 Δγθαηαζηάζεηο γπκλαζηηθήο 

9319 Άιιεο αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

9321 Γξαζηεξηφηεηεο πάξθσλ αλαςπρήο θαη άιισλ ζεκαηηθψλ πάξθσλ 

9329 Άιιεο δξαζηεξηφηεηεο δηαζθέδαζεο θαη ςπραγσγίαο 

94991601 Τπεξεζίεο πνιηηηζηηθψλ ζπιιφγσλ θαη ζσκαηείσλ 

94991602 Τπεξεζίεο ςπραγσγηθψλ κε αζιεηηθψλ ιεζρψλ 

9512 Δπηζθεπή εμνπιηζκνχ επηθνηλσλίαο 

9521 Δπηζθεπή ειεθηξνληθψλ εηδψλ επξείαο θαηαλάισζεο 

9522 Δπηζθεπή ζπζθεπψλ νηθηαθήο ρξήζεο θαη εμνπιηζκνχ ζπηηηνχ θαη 
θήπνπ 
 

9523 Δπηδηφξζσζε ππνδεκάησλ θαη δεξκάηηλσλ εηδψλ 

9524  Δπηζθεπή επίπισλ θαη εηδψλ νηθηαθήο επίπισζεο 

9525 Δπηζθεπή ξνινγηψλ θαη θνζκεκάησλ 

9529 Δπηζθεπή άιισλ εηδψλ πξνζσπηθήο θαη νηθηαθήο ρξήζεο 

9602 Γξαζηεξηφηεηεο θνκκσηεξίσλ, θνπξείσλ θαη θέληξσλ αηζζεηηθήο 

9604 Γξαζηεξηφηεηεο ζρεηηθέο κε ηε θπζηθή επεμία 

96091902 Τπεξεζίεο αρζνθφξσλ 

96091904  Τπεξεζίεο γεπζηγλσζίαο 

96091905  Τπεξεζίεο γθαξληαξφκπαο 

96091906 Τπεξεζίεο γξαθείσλ γλσξηκίαο ή ζπλνηθεζίσλ 

96091907 Τπεξεζίεο γξαθνιφγνπ 

96091908    Τπεξεζίεο γπαιίζκαηνο ππνδεκάησλ 

96091909 Τπεξεζίεο δεξκαηνζηημίαο (ηαηνπάδ) 

96091910 Τπεξεζίεο δηαθνζκεηή θαηνηθηψλ  

96091911 Τπεξεζίεο δηεθπεξαίσζεο ζεκάησλ Τπνπξγείνπ Μεηαθνξψλ 
(κεηαβηβάζεσλ απηνθηλήησλ θ.ιπ.) 

96091912 Τπεξεζίεο ηεξφδνπινπ 

96091914 Τπεξεζίεο πνξηηέξε θαη παξθαδφξνπ 
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96091916 Τπεξεζίεο ζηνιηζκνχ εθθιεζηψλ, αηζνπζψλ θιπ (γηα γάκνπο, 
βαπηίζεηο, θεδείεο θαη Aιιεο εθδειψζεηο) 

96091917 Τπεξεζίεο ηξππήκαηνο δέξκαηνο ηνπ ζψκαηνο 

 Καηαζηήκαηα ιηαληθνχ εκπνξίνπ πνπ ιεηηνπξγνχλ κε ζπκθσλίεο 
ζπλεξγαζίαο φισλ ησλ θαηαζηεκάησλ ιηαληθνχ εκπνξίνπ ηχπνπ 
«θαηαζηήκαηα εληφο θαηαζηήκαηνο» (shops-in-a-shop), πνπ 
βξίζθνληαη ζε εθπησηηθά θαηαζηήκαηα (outlet), εκπνξηθά θέληξα ή 
εθπησηηθά ρσξηά, εμαηξνπκέλσλ ησλ ζνχπεξ κάξθεη θαη ησλ 
θαξκαθείσλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δηαζέηνπλ αλεμάξηεηε 
είζνδν γηα ηνπο θαηαλαισηέο. 

 Δπηρεηξήζεηο έθδνζεο πξσηνγελνχο (branded) ςεθηαθνχ 
πεξηερνκέλνπ, νη νπνίεο είλαη εγγεγξακκέλεο ζην Μεηξψν 
Δπηρεηξήζεσλ Ζιεθηξνληθψλ Μέζσλ Δλεκέξσζεο (Μεηξψν 
OnlineMedia) πνπ ηεξείηαη ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Δπηθνηλσλίαο 
θαη Δλεκέξσζεο (ΓΓΔΔ) θαηά ηελ έθδνζε ηεο παξνχζαο ή ζα 
ππνβάινπλ ζρεηηθή αίηεζε εγγξαθήο θαη ζα εληαρζνχλ ζε απηφ 
θαηφπηλ έγθξηζεο ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο ηεο ΓΓΔΔ. 

 


