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Πίνακας 2: Μη Επιλέξιμοι ΚΑΔ 
 

ΤΟ
Μ

ΕΙ
Σ 

Κ
Λ

Α
Δ

Ο
Ι 

N
A

C
E 

ΤΑ
ΞΕ

ΙΣ
 N

A
C

E 

Κ
Α

ΤΗ
ΓΟ

-Ρ
ΙΕ

Σ 

C
P

A
 

Υ
Π

Ο
Κ

Α
-

ΤΗ
ΓΟ

Ρ
ΙΕ

Σ 

C
P

A
 

ΕΘ
Ν

ΙΚ
ΕΣ

 

Δ
Ρ

Α
ΣΤ

Η
-

Ρ
ΙΟ

ΤΗ
ΤΕ

Σ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Α         ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ 

01         
Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες 

         
Όλες οι δραστηριότητες που ανήκουν στον 01 είναι μη 
επιλέξιμες 

03         Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια 

         
Όλες οι δραστηριότητες που ανήκουν στον 03 είναι μη 
επιλέξιμες 

Β         ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ 

05         
Όλες οι δραστηριότητες που ανήκουν στον 05 είναι  μη 
επιλέξιμες 

06         
Όλες οι δραστηριότητες που ανήκουν στον 06 είναι  μη 
επιλέξιμες 

07         
Όλες οι δραστηριότητες που ανήκουν στον 07 είναι  μη 
επιλέξιμες 

08         
Όλες οι δραστηριότητες που ανήκουν στον 08 είναι  μη 
επιλέξιμες 

09         
Όλες οι δραστηριότητες που ανήκουν στον 09 είναι  μη 
επιλέξιμες 

Γ         ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 

10.1         
Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος και παραγωγή 
προϊόντων κρέατος 

         
Όλες οι δραστηριότητες που ανήκουν στον 10.1 είναι μη 
επιλέξιμες 

10.2         
Επεξεργασία και συντήρηση ψαριών, καρκινοειδών και 
μαλακίων 

         
Όλες οι δραστηριότητες που ανήκουν στον 10.2 είναι μη 
επιλέξιμες 

10.3         Επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών 

         
Όλες οι δραστηριότητες που ανήκουν στον 10.3 είναι μη 
επιλέξιμες 

10.4         Παραγωγή φυτικών και ζωικών ελαίων και λιπών 

         
Όλες οι δραστηριότητες που ανήκουν στον 10.4 είναι μη 
επιλέξιμες 

10.5         Παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων 

  10.51       Λειτουργία γαλακτοκομείων και τυροκομία 

    10.51.1     
Παραγωγή επεξεργασμένου ρευστού γάλακτος και κρέμας 
γάλακτος 

      10.51.11   Παραγωγή επεξεργασμένου ρευστού γάλακτος 

      10.51.12   
Παραγωγή γάλακτος και κρέμας γάλακτος με περισσότερο 
από 6% λίπος, μη συμπυκνωμένων ή ζαχαρούχων 

    10.51.2     Παραγωγή γάλακτος σε στερεή μορφή 

      10.51.21   Παραγωγή αποβουτυρωμένου γάλακτος, σε σκόνη 

      10.51.22   Παραγωγή πλήρους γάλακτος σε σκόνη 

    10.51.3     Παραγωγή βούτυρου και γαλακτοκομικών για επάλειψη 

      10.51.30   Παραγωγή βούτυρου και γαλακτοκομικών για επάλειψη 

    10.51.4     
Παραγωγή τυριού και τυροπήγματος (πηγμένου γάλακτος 
για τυρί) 

      10.51.40   
Παραγωγή τυριού και τυροπήγματος (πηγμένου γάλακτος 
για τυρί) 

        10.51.40.01 Παραγωγή τυριού από σκόνη γάλακτος 
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    10.51.5     Παραγωγή άλλων γαλακτοκομικών προϊόντων 

      10.51.51   

Παραγωγή γάλακτος και κρέμας γάλακτος, 
συμπυκνωμένων ή με πρόσθετη ζάχαρη ή άλλες 
γλυκαντικές ύλες, σε άλλες μορφές εκτός της στερεάς 

      10.51.52   
Παραγωγή γιαουρτιού και άλλων ειδών γάλακτος ή κρέμας 
γάλακτος που έχουν υποστεί ζύμωση ή οξίνιση 

      10.51.53   Παραγωγή καζεΐνης 

      10.51.54   Παραγωγή γαλακτόζης και σιροπιού γαλακτόζης 

      10.51.55   Παραγωγή τυρόγαλου 

      10.51.56   Παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων π.δ.κ.α. 

        10.51.56.01 Παραγωγή ρυζόγαλου 

    10.51.9     

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
επεξεργασίας γαλακτοκομικών και τυροκομικών 
προϊόντων 

      10.51.99   

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
επεξεργασίας γαλακτοκομικών και τυροκομικών 
προϊόντων 

10.6         
Παραγωγή προϊόντων αλευρόμυλων· παραγωγή αμύλων 
και προϊόντων αμύλου 

         
Όλες οι δραστηριότητες που ανήκουν στον 10.6 είναι μη 
επιλέξιμες 

10.8         Παραγωγή άλλων ειδών διατροφής 

  10.81       Παραγωγή ζάχαρης 

    10.81.1     
Παραγωγή ακατέργαστης ή κατεργασμένης ζάχαρης από 
ζαχαροκάλαμο ή ζαχαρότευτλα· μελάσας 

      10.81.11   
Παραγωγή ακατέργαστης ζάχαρης από ζαχαροκάλαμο ή 
ζαχαρότευτλα, σε στερεά μορφή 

      10.81.12   

Παραγωγή κατεργασμένης ζάχαρης από ζαχαροκάλαμο ή 
ζαχαρότευτλα και χημικά καθαρής σακχαρόζης σε στερεά 
μορφή, που δεν περιέχει πρόσθετες αρωματικές ή 
χρωστικές ουσίες 

      10.81.13   

Παραγωγή κατεργασμένης ζάχαρης από ζαχαροκάλαμο ή 
ζαχαρότευτλα, που περιέχει πρόσθετες αρωματικές ή 
χρωστικές ουσίες· ζάχαρης και σιροπιού σφένδαμου 

      10.81.14   Παραγωγή μελασών 

    10.81.2     

Παραγωγή πολτού τεύτλων, υπολειμμάτων εκχύλισης 
σακχάρου (βαγάσσης) και άλλων υπολειμμάτων από την 
παραγωγή ζάχαρης 

      10.81.20   

Παραγωγή πολτού τεύτλων, υπολειμμάτων εκχύλισης 
σακχάρου (βαγάσσης) και άλλων υπολειμμάτων από την 
παραγωγή ζάχαρης 

    10.81.9     
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής ζάχαρης 

      10.81.99   
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής ζάχαρης 

        10.81.99.01 Υπηρεσίες μηχανικής κρυστάλλωσης ζάχαρης 

  10.82       Παραγωγή κακάου, σοκολάτας και ζαχαρωτών 

    10.82.2     
Παραγωγή προϊόντων σοκολατοποιίας και 
ζαχαροπλαστικής 

      10.82.24   

Παραγωγή φρούτων, καρπών με κέλυφος, φλουδών 
φρούτων και άλλων μερών φυτών διατηρημένων με 
ζάχαρη 

    10.82.3     
Παραγωγή κελυφών, μεμβρανών (φλουδών) και άλλων 
απορριμμάτων κακάου 

      10.82.30   
Παραγωγή κελυφών, μεμβρανών (φλουδών) και άλλων 
απορριμμάτων κακάου 

    10.82.9     
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής κακάου, σοκολάτας και ζαχαρωτών 
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      10.82.99   
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής κακάου, σοκολάτας και ζαχαρωτών 

  10.83       Επεξεργασία τσαγιού και καφέ 

    10.83.1     Επεξεργασία τσαγιού και καφέ 

      10.83.11   
Επεξεργασία καφέ, που διαθέτεται αποκαφεϊνωμένος ή 
καβουρδισμένος 

      10.83.12   

Επεξεργασία υποκατάστατων του καφέ· εκχυλισμάτων, 
αποσταγμάτων και συμπυκνωμάτων του καφέ ή των 
υποκατάστατων του καφέ· λοβού και φλοιού καφέ 

      10.83.13   

Επεξεργασία πράσινου τσαγιού (που δεν έχει υποστεί 
ζύμωση), μαύρου τσαγιού (που έχει υποστεί ζύμωση) και 
τσαγιού που έχει υποστεί εν μέρει ζύμωση, που 
διαθέτονται σε άμεσες συσκευασίες περιεχομένου <= 3 kg 

    10.83.9     
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής καφέ και τσαγιού 

      10.83.99   
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής καφέ και τσαγιού 

  10.84       Παραγωγή αρτυμάτων και καρυκευμάτων 

    10.84.1     

Παραγωγή ξιδιού· σαλτσών· ανάμεικτων καρυκευμάτων· 
αλευριού και χονδράλευρου σιναπιού· παρασκευασμένης 
μουστάρδας 

      10.84.11   
Παραγωγή ξιδιού και υποκατάστατων του ξιδιού που 
λαμβάνονται από το οξικό οξύ 

    10.84.2     Παραγωγή μπαχαρικών, που διαθέτονται κατεργασμένα 

      10.84.21   
Παραγωγή πιπεριάς (piper spp), που διαθέτεται 
κατεργασμένη 

      10.84.22   

Παραγωγή κόκκινων και πράσινων καυτερών πιπεριών 
(τσίλι) και πιπεριών , που διαθέτονται αποξηραμένες 
(capsicum spp.), κατεργασμένων 

      10.84.23   
Παραγωγή κανέλλας, κατεργασμένης· άλλων 
κατεργασμένων μπαχαρικών 

    10.84.3     Παραγωγή αλατιού κατάλληλου για τρόφιμα 

    10.84.9     
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής αρτυμάτων και καρυκευμάτων 

      10.84.99   
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής αρτυμάτων και καρυκευμάτων 

  10.89       Παραγωγή άλλων ειδών διατροφής π.δ.κ.α. 

    10.89.1     

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

      10.89.12   

Παραγωγή αβγών, χωρίς το κέλυφος, και κρόκων αβγών, 
νωπών ή διατηρημένων· αβγών με το κέλυφος 
διατηρημένων ή μαγειρεμένων· λευκώματος αβγού 

      10.89.14   
Παραγωγή εκχυλισμάτων και ζωμών κρέατος, ψαριών και 
υδρόβιων ασπόνδυλων 

      10.89.15   
Παραγωγή χυμών και εκχυλισμάτων φυτικών· πεπτικών 
ουσιών· βλεννωδών και πηκτικών παραγόντων 

      10.89.19   Παραγωγή διαφόρων προϊόντων διατροφής π.δ.κ.α. 

    10.89.9     
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής άλλων προϊόντων διατροφής π.δ.κ.α. 

      10.89.99   
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής άλλων προϊόντων διατροφής π.δ.κ.α. 

10.9         Παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών 

  10.91       
Παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών για ζώα που 
εκτρέφονται σε αγροκτήματα 

    10.91.1     

Παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών για ζώα που 
εκτρέφονται σε αγροκτήματα, εκτός από χονδράλευρα και 
σβόλους τριφυλλιού 
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      10.91.10   

Παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών για ζώα που 
εκτρέφονται σε αγροκτήματα, εκτός από χονδράλευρα και 
σβόλους τριφυλλιού 

        10.91.10.01 Παραγωγή παρασκευασμένων ιχθυοτροφών 

    10.91.2     Παραγωγή χονδράλευρου και σβόλων τριφυλλιού (alfalfa) 

      10.91.20   Παραγωγή χονδράλευρου και σβόλων τριφυλλιού (alfalfa) 

    10.91.9     

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής ζωοτροφών για ζώα εκτρεφόμενα σε 
αγροκτήματα 

      10.91.99   

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής ζωοτροφών για ζώα εκτρεφόμενα σε 
αγροκτήματα 

  10.92       
Παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών για ζώα 
συντροφιάς 

    10.92.1     
Παραγωγή παρασκευασμένων τροφών για ζώα 
συντροφιάς 

      10.92.10   
Παραγωγή παρασκευασμένων τροφών για ζώα 
συντροφιάς 

    10.92.9     
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής τροφίμων για ζώα συντροφιάς 

      10.92.99   
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής τροφίμων για ζώα συντροφιάς 

11         Ποτοποιία 

11.0         Ποτοποιία 

  11.02       Παραγωγή οίνου από σταφύλια 

    11.02.1     
Παραγωγή οίνου από νωπά σταφύλια· μούστου 
σταφυλιών 

      11.02.11   Παραγωγή αφρώδους οίνου από νωπά σταφύλια 

      11.02.12   
Παραγωγή οίνου από νωπά σταφύλια, εκτός από τον 
αφρώδη οίνο· μούστου σταφυλιών 

    11.02.2     Παραγωγή οινολασπών (κατακαθιών)· τρυγίας ακάθαρτης 

      11.02.20   Παραγωγή οινολασπών (κατακαθιών)· τρυγίας ακάθαρτης 

    11.02.9     
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής οίνου από σταφύλια 

      11.02.99   
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής οίνου από σταφύλια 

  11.03       Παραγωγή μηλίτη και κρασιών από άλλα φρούτα 

    11.03.1     

Παραγωγή άλλων ποτών που προέρχονται από ζύμωση 
(π.χ. μηλίτη, απίτη, υδρομελιού)· μειγμάτων ποτών που 
περιέχουν αλκοόλη 

      11.03.10   

Παραγωγή άλλων ποτών που προέρχονται από ζύμωση 
(π.χ. μηλίτη, απίτη, υδρομελιού)· μειγμάτων ποτών που 
περιέχουν αλκοόλη 

    11.03.9     
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής μηλίτη και άλλων οίνων από φρούτα 

      11.03.99   
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής μηλίτη και άλλων οίνων από φρούτα 

  11.04       
Παραγωγή άλλων μη αποσταγμένων ποτών που 
υφίστανται ζύμωση 

    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 

    11.04.9     

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής άλλων μη αποσταγμένων ποτών που 
προέρχονται από ζύμωση 

      11.04.99   

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής άλλων μη αποσταγμένων ποτών που 
προέρχονται από ζύμωση 
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  11.06       Παραγωγή βύνης 

    11.06.1     Παραγωγή βύνης 

      11.06.10   Παραγωγή βύνης 

    11.06.9     
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής βύνης 

      11.06.99   
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής βύνης 

12         Παραγωγή προϊόντων καπνού 

         
Όλες οι δραστηριότητες που ανήκουν στον 12 είναι  μη 
επιλέξιμες 

19         
Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης 
πετρελαίου 

         
Όλες οι δραστηριότητες που ανήκουν στον 19 είναι  μη 
επιλέξιμες 

20.5         Παραγωγή άλλων χημικών προϊόντων 

  20.51       Παραγωγή εκρηκτικών 

    20.51.1     

Παραγωγή παρασκευασμένων εκρηκτικών· θρυαλλίδων 
ασφαλείας· καψουλιών και απλών πυροκροτητών· ειδών 
ανάφλεξης· ηλεκτρικών πυροκροτητών· πυροτεχνημάτων 

      20.51.11   
Παραγωγή προωθητικής πυρίτιδας και παρασκευασμένων 
εκρηκτικών 

      20.51.12   
Παραγωγή θρυαλλίδων ασφαλείας· πυραγωγών σχοινιών· 
καψυλίων· ειδών ανάφλεξης· ηλεκτρικών πυροκροτητών 

      20.51.13   Παραγωγή πυροτεχνημάτων 

      20.51.14   

Παραγωγή φωτοβολίδων, πυραύλων δημιουργίας βροχής, 
σημάτων ομίχλης και άλλων πυροτεχνικών ειδών 
(εξαιρουμένων των πυροτεχνημάτων) 

    20.51.2     Παραγωγή σπίρτων 

      20.51.20   Παραγωγή σπίρτων 

    20.51.9     
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής εκρηκτικών 

      20.51.99   
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής εκρηκτικών 

  20.53       Παραγωγή αιθέριων ελαίων 

    20.53.1     Παραγωγή αιθέριων ελαίων 

      20.53.10   Παραγωγή αιθέριων ελαίων 

    20.53.9     
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής αιθέριων ελαίων 

      20.53.99   
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής αιθέριων ελαίων 

  24.46       Επεξεργασία πυρηνικών καυσίμων 

         
Όλες οι δραστηριότητες που ανήκουν στον 24.46 είναι  μη 
επιλέξιμες 

25.4         Κατασκευή όπλων και πυρομαχικών 

         
Όλες οι δραστηριότητες που ανήκουν στον 25.4 είναι  μη 
επιλέξιμες 

30.4         Κατασκευή στρατιωτικών οχημάτων μάχης 

         
Όλες οι δραστηριότητες που ανήκουν στον30.4 είναι  μη 
επιλέξιμες 

    45.11.4     
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων 

      45.11.41   

Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων μέσω 
διαδίκτυου 

      45.11.49   
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων 
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        45.11.49.01 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
αυτοκινήτων οχημάτων ειδικής χρήσης 

        45.11.49.02 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
επιβατικών αυτοκινήτων 

        45.11.49.03 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
καινούργιων αυτοκινήτων οχημάτων 

        45.11.49.04 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
λεωφορείων 

        45.11.49.05 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
μεταχειρισμένων αυτοκινήτων οχημάτων 

        45.11.49.06 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
φορτηγών 

  45.19       Πώληση άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων 

    45.31.2     
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
μερών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων 

      45.31.20   
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
μερών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων 

        45.31.20.01 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
άλλων μερών και εξαρτημάτων για μηχανοκίνητα οχήματα 

        45.31.20.02 

Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
επισώτρων (ελαστικών οχημάτων) και εσωτερικών 
αεροθαλάμων, για μηχανοκίνητα οχήματα 

        45.31.20.03 

Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, για μηχανοκίνητα 
οχήματα 

        45.31.20.04 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
καινούργιων ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αυτοκινήτων 

        45.31.20.05 

Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
κινητήρων εσωτερικής καύσης που χρησιμοποιούνται στα 
μηχανοκίνητα οχήματα 

        45.31.20.06 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
παλιών ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αυτοκινήτων 

    45.40.4     

Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
μοτοσικλετών και μοτοποδήλατων και συναφών 
ανταλλακτικών και εξαρτημάτων 

      45.40.40   

Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
μοτοσικλετών και μοτοποδήλατων και συναφών 
ανταλλακτικών και εξαρτημάτων 

        45.40.40.01 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
άλλων μερών και εξαρτημάτων μοτοσικλετών 

        45.40.40.02 

Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
κινητήρων εσωτερικής καύσης που χρησιμοποιούνται στις 
μοτοσικλέτες 

        45.40.40.03 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
μοτοσικλετών 

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

46.1         Χονδρικό εμπόριο έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης 

  46.11       

Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
γεωργικών πρώτων υλών, ζώντων ζώων, 
κλωστοϋφαντουργικών πρώτων υλών και ημιτελών 
προϊόντων 

    46.11.1     

Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
ακατέργαστων αγροτικών πρώτων υλών, ζώντων ζώων, 
κλωστοϋφαντουργικών πρώτων υλών και ημιτελών 
προϊόντων 

      46.11.11   
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
ζώντων ζώων 

        46.11.11.01 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
άλλων ζώντων ζώων, που εκτρέφονται σε αγροκτήματα 
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        46.11.11.02 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
ζώντων αιγοπροβάτων 

        46.11.11.03 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
ζώντων βοοειδών και βουβαλιών 

        46.11.11.04 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
ζώντων καμήλων και καμηλίδων 

        46.11.11.05 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
ζώντων πουλερικών 

        46.11.11.06 

Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
ζώντων ωδικών πτηνών, διακοσμητικών ψαριών, σκύλων, 
γατών κλπ 

        46.11.11.07 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
ψαριών, ζώντων και γόνου 

      46.11.12   
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
λουλουδιών και φυτών 

        46.11.12.01 

Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
ζώντων δασικών φυτών· σπόρων δασικών φυτών, φυτωρίων 
δασικών δέντρων 

        46.11.12.02 

Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
κομμένων ανθέων και μπουμπουκιών ανθέων καθώς και 
ανθοδεσμών, στεφανιών και παρόμοιων ειδών 

        46.11.12.03 

Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
υλικών φύτευσης: ζώντων φυτών· κονδύλων, βολβών και 
ριζών· μοσχευμάτων και ξεμασκαλιδιών· μυκηλίων 
μανιταριών 

      46.11.19   

Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
άλλων ακατέργαστων αγροτικών πρώτων υλών, 
κλωστοϋφαντουργικών πρώτων υλών και ημιτελών 
προϊόντων 

        46.11.19.01 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
ακατέργαστων αγροτικών προϊόντων γενικά 

        46.11.19.02 

Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
ακατέργαστων γουνοδερμάτων και διάφορων 
ακατέργαστων προβιών και δερμάτων 

        46.11.19.03 

Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
άλλων δενδρωδών και θαμνωδών καλλιεργειών φρούτων 
και καρπών με κέλυφος και προϊόντων τους 

        46.11.19.04 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
άλλων ζωικών προϊόντων που παράγονται σε αγροκτήματα 

        46.11.19.05 

Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
άλλων υδρόβιων ασπόνδυλων, φυσικών μαργαριταριών και 
άλλων υδρόβιων φυτών, ζώων και των προϊόντων τους 

        46.11.19.06 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
βαμβακιού και προϊόντων του, εκκοκκισμένου ή μη 

        46.11.19.07 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
δημητριακών (εκτός ρυζιού) 

        46.11.19.08 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
ελαιούχων σπόρων 

        46.11.19.09 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
ελαιών και άλλων καρπών, ελαιοποιήσιμων 

        46.11.19.10 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
εσπεριδοειδών 

        46.11.19.11 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
ζαχαροκάλαμων 

        46.11.19.12 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
καπνού, ακατέργαστου 

        46.11.19.13 

Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
καρυκευτικών, αρωματικών, θεραπευτικών και 
φαρμακευτικών φυτών και προϊόντων τους 

        46.11.19.14 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
λαχανικών και πεπονοειδών, ριζών και κονδύλων 
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        46.11.19.15 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
μηλοειδών και πυρηνόκαρπων 

        46.11.19.16 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
οσπρίων 

        46.11.19.17 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
πατατών 

        46.11.19.18 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
προϊόντων άλλων μη πολυετών φυτών 

        46.11.19.19 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
προϊόντων άλλων φυτών πολυετών καλλιεργειών 

        46.11.19.20 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
προϊόντων αυτοφυών φυτών μη ξυλώδους μορφής 

        46.11.19.21 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
προϊόντων ινωδών φυτών 

        46.11.19.22 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
ρυζιού 

        46.11.19.23 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
σιταριού 

        46.11.19.24 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
σταφυλιών 

        46.11.19.25 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
τροπικών και υποτροπικών φρούτων 

        46.11.19.26 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
υφαντικών ινών 

        46.11.19.27 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
φρούτων και λαχανικών 

        46.11.19.28 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
φυτών και προϊόντων τους για αφεψήματα 

  46.12       

Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
καυσίμων, μεταλλευμάτων, μετάλλων και βιομηχανικών 
χημικών προϊόντων 

    46.12.1     

Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
καυσίμων, μεταλλευμάτων, μετάλλων και χημικών 
προϊόντων 

      46.12.11   

Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
στερεών, υγρών και αέριων καυσίμων και συναφών 
προϊόντων 

        46.12.11.01 

Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
αερίων πετρελαίου και άλλων αέριων υδρογονανθράκων, 
εκτός φυσικού αερίου 

        46.12.11.02 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
άλλων προϊόντων πετρελαίου 

        46.12.11.03 

Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
βενζίνης αυτοκινήτων, συμπεριλαμβανομένης και της 
βενζίνης αεροπλάνων 

        46.12.11.04 

Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
ελαίων που λαμβάνονται από ασφαλτούχα ορυκτά, 
σχιστόλιθο και πισσούχες άμμους 

        46.12.11.05 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
καυσίμων ελαίων και αερίων· λιπαντικών ελαίων 

        46.12.11.06 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
καυσόξυλων 

        46.12.11.07 

Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
λιπαντικών ελαίων πετρελαίου, βαρέων παρασκευασμάτων 
π.δ.κ.α. 

        46.12.11.08 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
μπρικετών, σφαιρών και παρόμοιων στερεών καυσίμων 

        46.12.11.09 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
προϊόντων οπτανθρακοποίησης, πίσσας και πισσάσφαλτου 

        46.12.11.10 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
φυσικού αερίου 
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      46.12.12   
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
μεταλλευμάτων και μετάλλων σε πρωτογενείς μορφές 

        46.12.12.01 

Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση μη 
σιδηρούχων μεταλλευμάτων σε πρωτογενείς τους μορφές 
(περιλαμβανομένων των σωλήνων και του σύρματος) 

        46.12.12.02 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
παλαιών σιδήρων και μετάλλων 

        46.12.12.03 

Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
σιδηρούχων μεταλλευμάτων σε πρωτογενείς τους μορφές 
(περιλαμβανομένων των σωλήνων και του σύρματος) 

        46.12.12.04 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
χρυσού ή αργύρου 

      46.12.13   

Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
χημικών προϊόντων, λιπασμάτων και αγροχημικών 
προϊόντων 

        46.12.13.01 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
αιθέριων ελαίων 

        46.12.13.02 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
αλατιού και καθαρού χλωριούχου νάτριου 

        46.12.13.03 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων π.δ.κ.α. 

        46.12.13.04 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
άλλων προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) 

        46.12.13.05 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
άλλων χημικών προϊόντων π.δ.κ.α. 

        46.12.13.06 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
ανόργανων βασικών χημικών ουσιών 

        46.12.13.07 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
βιομηχανικών αερίων 

        46.12.13.08 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
διαφόρων τύπων κόλλας 

        46.12.13.09 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
εκρηκτικών 

        46.12.13.10 

Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
λιπαντικών παρασκευασμάτων, προσθετικών, αντιψυκτικών 
παρασκευασμάτων 

        46.12.13.11 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
λιπασμάτων και αζωτούχων ενώσεων 

        46.12.13.12 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
μελανιών τυπογραφίας 

        46.12.13.13 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
οργανικών βασικών χημικών ουσιών 

        46.12.13.14 

Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
ορυκτών για τη χημική βιομηχανία και τη βιομηχανία 
λιπασμάτων 

        46.12.13.15 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
παρασιτοκτόνων και άλλων αγροχημικών προϊόντων 

        46.12.13.16 

Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
πλαστικών πλακών, φύλλων, σωλήνων και ειδών 
καθορισμένης μορφής 

        46.12.13.17 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
πλαστικών σε πρωτογενείς μορφές 

        46.12.13.18 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
συνθετικού ελαστικού (συνθετικού καουτσούκ) 

        46.12.13.19 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
συνθετικών ινών 

        46.12.13.20 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
χρωστικών υλών 

        46.12.13.21 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
υγρών αναπλήρωσης ηλεκτρονικών τσιγάρων 
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  46.13       
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
ξυλείας και οικοδομικών υλικών 

    46.13.1     
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
ξυλείας και οικοδομικών υλικών 

      46.13.11   
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
ξυλείας και προϊόντων ξυλείας 

        46.13.11.01 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
ακατέργαστης ξυλείας 

        46.13.11.02 

Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
άλλων ξυλουργικών προϊόντων οικοδομικής 
(περιλαμβανομένων των κουφωμάτων) 

        46.13.11.03 

Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
αντικολλητών (κόντρα-πλακέ) και άλλων πλακών με βάση το 
ξύλο 

        46.13.11.04 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
ξυλείας και προϊόντων της 

        46.13.11.05 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
ξύλινων εμπορευματοκιβώτιων 

        46.13.11.06 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
προκατασκευασμένων ξύλινων κτιρίων 

        46.13.11.07 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
συναρμολογούμενων δαπέδων παρκέ 

      46.13.12   
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
οικοδομικών υλικών 

        46.13.12.01 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
άλλων μεταλλικών ντεπόζιτων, δεξαμενών και δοχείων 

        46.13.12.02 

Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
άλλων μεταλλικών σκελετών και μερών μεταλλικών 
σκελετών 

        46.13.12.03 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
άλλων προϊόντων από σκυρόδεμα, γύψο και τσιμέντο 

        46.13.12.04 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
αμμοχάλικου και άμμου· αργίλου και καολίνη 

        46.13.12.05 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
ασβέστη και γύψου 

        46.13.12.06 

Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
διακοσμητικών και οικοδομικών λίθων, ασβεστόλιθου, 
γύψου, κιμωλίας και σχιστόλιθου 

        46.13.12.07 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
δομικών προϊόντων από γύψο 

        46.13.12.08 

Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
δομικών προϊόντων από τσιμέντο, σκυρόδεμα ή τεχνητό 
λίθο 

        46.13.12.09 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
επίπεδου γυαλιού 

        46.13.12.10 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
έτοιμου σκυροδέματος 

        46.13.12.11 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
κεραμικών ειδών υγιεινής 

        46.13.12.12 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
κεραμικών πλακιδίων και πλακών 

        46.13.12.13 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
κονιαμάτων 

        46.13.12.14 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
μεταλλικών πορτών και παράθυρων και των πλαισίων τους 

        46.13.12.15 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
πλαστικών οικοδομικών υλικών 

        46.13.12.16 

Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
πορτών, παράθυρων, πλαισίων και κατωφλιών τους, 
παραθυρόφυλλων, ρολών και παρόμοιων ειδών και μερών 
τους από πλαστικές ύλες 
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        46.13.12.17 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
πυρίμαχων προϊόντων 

        46.13.12.18 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
σιδηρικών οικοδομών 

        46.13.12.19 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
σωμάτων και λεβήτων κεντρικής θέρμανσης 

        46.13.12.20 

Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
τούβλων, πλακιδίων και λοιπών δομικών προϊόντων από 
οπτή γη 

        46.13.12.21 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
τσιμέντου 

        46.13.12.22 

Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
χρωμάτων, βερνικιών και παρόμοιων επιχρισμάτων και 
μαστιχών 

  46.14       

Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
μηχανημάτων, βιομηχανικού εξοπλισμού, πλοίων και 
αεροσκαφών 

    46.14.1     

Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
μηχανημάτων, βιομηχανικού εξοπλισμού, πλοίων και 
αεροσκαφών 

      46.14.11   

Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικού, ηλεκτρονικού και 
τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και άλλου εξοπλισμού 
γραφείων 

        46.14.11.01 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
άλλου ηλεκτρονικού εξοπλισμού 

        46.14.11.02 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
έμφορτων ηλεκτρονικών πλακετών 

        46.14.11.03 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
εξοπλισμού επικοινωνίας 

        46.14.11.04 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης 

        46.14.11.05 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
ηλεκτρονικών εξαρτημάτων 

        46.14.11.06 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού 

        46.14.11.07 

Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
μηχανών και εξοπλισμού γραφείου (εκτός ηλεκτρονικών 
υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού) 

      46.14.12   

Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
πλοίων και αεροσκαφών και άλλου εξοπλισμού 
μεταφοράς π.δ.κ.α. 

        46.14.12.01 

Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
αεροσκαφών και διαστημόπλοιων και συναφών 
μηχανημάτων και μερών τους 

        46.14.12.02 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
πλοίων και πλωτών κατασκευών και μερών τους 

        46.14.12.03 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
σιδηροδρομικών αμαξών και τροχαίου υλικού 

        46.14.12.04 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
σκαφών αναψυχής και αθλητισμού και μερών τους 

        46.14.12.05 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
στρατιωτικών οχημάτων μάχης 

      46.14.13   

Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
άλλων μηχανημάτων και βιομηχανικού εξοπλισμού 
π.δ.κ.α. 

        46.14.13.01 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
άλλου ηλεκτρικού εξοπλισμού 

        46.14.13.02 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
άλλων αντλιών και συμπιεστών 
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        46.14.13.03 

Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
άλλων ειδών γυαλιού, περιλαμβανομένου του γυαλιού για 
τεχνικές χρήσεις 

        46.14.13.04 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
άλλων εργαλειομηχανών 

        46.14.13.05 

Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
άλλων ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών συρμάτων και 
καλωδίων 

        46.14.13.06 

Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
άλλων κεραμικών προϊόντων για τεχνικές χρήσεις, 
περιλαμβανομένων των μονωτικών 

        46.14.13.07 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
άλλων μηχανημάτων γενικής χρήσης π.δ.κ.α. 

        46.14.13.08 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
άλλων μηχανημάτων ειδικής χρήσης π.δ.κ.α. 

        46.14.13.09 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
άλλων πλαστικών προϊόντων 

        46.14.13.10 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
γεωργικών ελκυστήρων 

        46.14.13.11 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
γεωργικών και δασοκομικών μηχανημάτων 

        46.14.13.12 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
ελαφρών μεταλλικών ειδών συσκευασίας 

        46.14.13.13 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
εξαρτημάτων καλωδίωσης 

        46.14.13.14 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
εξοπλισμού ανύψωσης και διακίνησης φορτίων 

        46.14.13.15 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
ηλεκτρικών συσσωρευτών 

        46.14.13.16 

Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
ηλεκτροκινητήρων, ηλεκτρογεννητριών και ηλεκτρικών 
μετασχηματιστών 

        46.14.13.17 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
ηλεκτροκίνητων εργαλείων χειρός 

        46.14.13.18 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
ηλεκτρολογικού φωτιστικού εξοπλισμού 

        46.14.13.19 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
ιατρικών και οδοντιατρικών οργάνων και προμηθειών 

        46.14.13.20 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
ινών γυαλιού 

        46.14.13.21 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
κεραμικών ειδών 

        46.14.13.22 

Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
κινητήρων και στροβίλων, με εξαίρεση τους κινητήρες 
αεροσκαφών, οχημάτων και δικύκλων 

        46.14.13.23 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
λειαντικών προϊόντων 

        46.14.13.24 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
μέσων προεκτύπωσης και προεγγραφής 

        46.14.13.25 

Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
μηχανημάτων για τα ορυχεία, τα λατομεία και τις δομικές 
κατασκευές 

        46.14.13.26 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
μηχανημάτων για τη μεταλλουργία 

        46.14.13.27 

Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
μηχανημάτων για την παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων, ενδυμάτων ή δερμάτινων ειδών 

        46.14.13.28 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
μηχανημάτων για την παραγωγή χαρτιού και χαρτονιού 

        46.14.13.29 

Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
μηχανημάτων για την υποδηματοποιία και εξαρτημάτων 
τους 
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        46.14.13.30 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
μηχανημάτων επεξεργασίας τροφίμων, ποτών και καπνού 

        46.14.13.31 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
μηχανημάτων μορφοποίησης μετάλλου 

        46.14.13.32 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
όπλων και πυρομαχικών 

        46.14.13.33 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
οργάνων και συσκευών μέτρησης, δοκιμών και πλοήγησης 

        46.14.13.34 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
πλαστικών ειδών συσκευασίας 

        46.14.13.35 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
συσκευών διανομής και ελέγχου ηλεκτρικού ρεύματος 

        46.14.13.36 

Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
τριβέων, οδοντωτών μηχανισμών μετάδοσης κίνησης, 
συνδετήρων και προϊόντων κοχλιομηχανών 

        46.14.13.37 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
υδραυλικού εξοπλισμού 

        46.14.13.38 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
φούρνων, κλιβάνων και καυστήρων 

        46.14.13.39 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
χαλύβδινων βαρελιών και παρόμοιων δοχείων 

        46.14.13.40 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
ψυκτικού και κλιματιστικού εξοπλισμού μη οικιακής χρήσης 

  46.15       

Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
επίπλων, ειδών οικιακής χρήσης, σιδηρικών και ειδών 
κιγκαλερίας 

    46.15.1     

Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
επίπλων, ειδών οικιακής χρήσης, σιδηρικών και ειδών 
κιγκαλερίας 

      46.15.11   
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
επίπλων 

        46.15.11.01 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
άλλων επίπλων 

        46.15.11.02 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
επίπλων για γραφεία και καταστήματα 

        46.15.11.03 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
επίπλων κουζίνας 

        46.15.11.04 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
στρωμάτων 

      46.15.12   
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
εξοπλισμού ραδιοφωνίας, τηλεόρασης και βίντεο 

      46.15.13   
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
σιδηρικών και εργαλείων χειρός 

        46.15.13.01 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
άλλων εργαλείων χειρός 

        46.15.13.02 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
κλειδαριών και μεντεσέδων 

      46.15.19   
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
μαχαιροπίρουνων και ειδών οικιακής χρήσης π.δ.κ.α. 

        46.15.19.01 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
άλλων ειδών από κοινά μέταλλα 

        46.15.19.02 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
άλλων μεταλλικών προϊόντων π.δ.κ.α. 

        46.15.19.03 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
άλλων πλαστικών προϊόντων οικιακής χρήσης 

        46.15.19.04 

Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
άλλων προϊόντων από ξύλο· ειδών από φελλό και ειδών 
καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής 

        46.15.19.05 

Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
γυάλινων ειδών οικιακής χρήσης (καθρεπτών, φιαλών, 
ποτηριών κλπ) 
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        46.15.19.06 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
ειδών από σύρμα, αλυσίδων και ελατηρίων 

        46.15.19.07 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
κεραμικών ειδών οικιακής χρήσης και διακοσμητικών ειδών 

        46.15.19.08 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
ηλεκτρικών οικιακών συσκευών 

        46.15.19.09 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
ηλεκτρολογικού φωτιστικού εξοπλισμού οικιακής χρήσης 

        46.15.19.10 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
μαχαιροπίρουνων και κοπτικών 

        46.15.19.11 

Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
μεταλλικών οικιακών σκευών και παρόμοιων αντικειμένων 
οικιακής χρήσεως 

        46.15.19.12 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση μη 
ηλεκτρικών οικιακών συσκευών 

  46.16       

Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων, 
γουναρικών, υποδημάτων και δερμάτινων προϊόντων 

    46.16.1     

Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ειδών ιματισμού, 
γουνών, υποδημάτων και δερμάτινων ειδών 

      46.16.11   
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων 

        46.16.11.01 

Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
άλλων έτοιμων κλωστοϋφαντουργικών ειδών, εκτός από 
ενδύματα 

        46.16.11.02 

Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
άλλων τεχνικών και βιομηχανικών κλωστοϋφαντουργικών 
ειδών 

        46.16.11.03 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
άλλων υφαντουργικών προϊόντων π.δ.κ.α. 

        46.16.11.04 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
κουρτινών 

        46.16.11.05 

Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση μη 
υφασμένων ειδών και προϊόντων από μη υφασμένα είδη, 
εκτός από τα ενδύματα 

        46.16.11.06 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
σχοινιών, σπάγγων και διχτυών 

        46.16.11.07 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
υφαντικών νημάτων 

        46.16.11.08 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
υφασμάτων 

        46.16.11.09 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
χαλιών και κιλιμιών 

      46.16.12   
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
ειδών ιματισμού, γουνών και υποδημάτων 

        46.16.12.01 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
αθλητικών ρούχων 

        46.16.12.02 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
άλλων ενδυμάτων και εξαρτημάτων ένδυσης 

        46.16.12.03 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
άλλων εξωτερικών ενδυμάτων για άνδρες και αγόρια 

        46.16.12.04 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
άλλων εξωτερικών ενδυμάτων για γυναίκες και κορίτσια 

        46.16.12.05 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
βρεφικών ενδυμάτων 

        46.16.12.06 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
γούνινων ειδών ένδυσης και εξαρτημάτων ένδυσης 

        46.16.12.07 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
δερμάτινων ενδυμάτων 
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        46.16.12.08 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
ειδών καλτσοποιίας απλής πλέξης και πλέξης κροσέ 

        46.16.12.09 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
ενδυμάτων εργασίας 

        46.16.12.10 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
εσωρούχων 

        46.16.12.11 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
πουκάμισων πουλόβερ, ζακετών, γιλέκων και μπλουζών 

        46.16.12.12 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
υποδημάτων 

      46.16.13   
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
δερμάτινων ειδών και ειδών ταξιδιού 

        46.16.13.01 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
άλλων δερμάτινων και γούνινων ειδών 

        46.16.13.02 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
γουνοδερμάτων 

        46.16.13.03 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
ειδών ταξιδιού (αποσκευών), τσαντών και παρόμοιων ειδών 

  46.17       
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
τροφίμων, ποτών και καπνού 

    46.17.1     
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
τροφίμων, ποτών και καπνού 

      46.17.11   
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
τροφίμων 

        46.17.11.01 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
αβγών με το κέλυφος, που διαθέτονται νωπά 

        46.17.11.02 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
άλλων ειδών διατροφής π.δ.κ.α. 

        46.17.11.03 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
αμύλων και προϊόντων αμύλου 

        46.17.11.04 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
αρτυμάτων και καρυκευμάτων 

        46.17.11.05 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
γαλακτοκομικών και τυροκομικών προϊόντων 

        46.17.11.06 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
ειδών αρτοποιίας και νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής 

        46.17.11.07 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
ειδών υγιεινής διατροφής 

        46.17.11.08 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
ελαίων και λιπών 

        46.17.11.09 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
έτοιμων γευμάτων και φαγητών 

        46.17.11.10 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
ζάχαρης 

        46.17.11.11 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
κακάου, σοκολάτας και ζαχαρωτών 

        46.17.11.12 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
κρέατος εκτός πουλερικών 

        46.17.11.13 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
κρέατος πουλερικών 

        46.17.11.14 

Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
μακαρονιών, λαζανιών, κουσκούς και παρόμοιων 
αλευρωδών προϊόντων 

        46.17.11.15 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
μαργαρίνης και παρόμοιων βρώσιμων λιπών 

        46.17.11.16 

Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
ομογενοποιημένων παρασκευασμάτων διατροφής και 
διαιτητικών τροφών 

        46.17.11.17 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
παγωτών 

ΑΔΑ: 9ΨΣΘ4691Ω2-Ε9Υ



81 

 

        46.17.11.18 

Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
παξιμαδιών και μπισκότων· διατηρούμενων ειδών 
ζαχαροπλαστικής 

        46.17.11.19 

Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
παρασκευασμένων ζωοτροφών για ζώα που εκτρέφονται σε 
αγροκτήματα 

        46.17.11.20 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
παρασκευασμένων ζωοτροφών για ζώα συντροφιάς 

        46.17.11.21 

Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
παρασκευασμένων και διατηρημένων λαχανικών, πατατών, 
φρούτων και ξηρών καρπών 

        46.17.11.22 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
προϊόντων αλευρόμυλων 

        46.17.11.23 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
προϊόντων κρέατος και κρέατος πουλερικών 

        46.17.11.24 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
τσαγιού και καφέ 

        46.17.11.25 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
τυποποιημένων ειδών διατροφής 

        46.17.11.26 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
χυμών φρούτων και λαχανικών 

        46.17.11.27 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων, μη ζώντων 

      46.17.12   
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
ποτών 

        46.17.12.01 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
άλλων μη αποσταγμένων ποτών που υφίστανται ζύμωση 

        46.17.12.02 

Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
αναψυκτικών· μεταλλικού νερού και άλλων εμφιαλωμένων 
νερών 

        46.17.12.03 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
αποσταγμένων αλκοολούχων ποτών 

        46.17.12.04 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
βύνης 

        46.17.12.05 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
ζύθου 

        46.17.12.06 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
μηλίτη και κρασιών από άλλα φρούτα 

        46.17.12.07 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
οίνου από σταφύλια 

      46.17.13   
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
προϊόντων καπνού 

  46.18       
Εμπορικοί αντιπρόσωποι ειδικευμένοι στην πώληση άλλων 
συγκεκριμένων προϊόντων 

    46.18.1     
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
άλλων συγκεκριμένων προϊόντων 

      46.18.11   

Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
φαρμακευτικών και ιατρικών ειδών, αρωμάτων και ειδών 
καλλωπισμού και υλικών καθαρισμού 

        46.18.11.01 

Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
ακτινολογικών και ηλεκτρονικών μηχανημάτων και λοιπού 
εξοπλισμού ιατρικής και θεραπευτικής χρήσης 

        46.18.11.02 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
αρωμάτων και παρασκευασμάτων καλλωπισμού 

        46.18.11.03 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
βασικών φαρμακευτικών προϊόντων 

        46.18.11.04 

Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
εργαστηριακών ειδών, ιατροφαρμακευτικών ειδών υγιεινής 
ή φαρμακευτικών ειδών 

        46.18.11.05 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
ιατρικών αναλώσιμων υλικών 
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        46.18.11.06 

Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
ιατρικών και οδοντιατρικών οργάνων, μηχανημάτων και 
εργαλείων 

        46.18.11.07 

Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
σαπουνιών και απορρυπαντικών, προϊόντων καθαρισμού 
και στιλβωτικών 

        46.18.11.08 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
φαρμακευτικών σκευασμάτων 

      46.18.12   

Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
παιχνιδιών κάθε είδους, ειδών αθλητισμού, ποδηλάτων, 
βιβλίων, εφημερίδων, περιοδικών και χαρτικών ειδών, 
μουσικών οργάνων, ρολογιών χεριού και τοίχου, 
φωτογραφικού και οπτικού εξοπλισμού 

        46.18.12.01 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
αθλητικών ειδών 

        46.18.12.02 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
άλλου έντυπου υλικού 

        46.18.12.03 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
άλλων ειδών από χαρτί και χαρτόνι 

        46.18.12.04 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
βιβλίων 

        46.18.12.05 

Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
ειδών οικιακής χρήσης, ειδών υγιεινής και ειδών τουαλέτας 
από χαρτί 

        46.18.12.06 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
ειδών χαρτοπωλείου 

        46.18.12.07 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
εφημερίδων και περιοδικών 

        46.18.12.08 

Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
μαγνητικών και οπτικών μέσων εγγραφής δεδομένων, ήχου 
και εικόνας 

        46.18.12.09 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
μουσικών οργάνων 

        46.18.12.10 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
οπτικών οργάνων και φωτογραφικού εξοπλισμού 

        46.18.12.11 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
παιχνιδιών κάθε είδους 

        46.18.12.12 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
ποδηλάτων και αμαξιδίων 

        46.18.12.13 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
ρολογιών 

        46.18.12.14 

Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
χαρτιού και χαρτονιού και εμπορευματοκιβώτιων από χαρτί 
και χαρτόνι 

        46.18.12.15 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
χαρτοπολτού, χαρτιού και χαρτονιού 

      46.18.19   
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
άλλων συγκεκριμένων προϊόντων π.δ.κ.α. 

        46.18.19.01 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
άλλων οργάνων και συσκευών 

        46.18.19.02 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
αναλώσιμων ειδών ηλεκτρονικών υπολογιστών 

        46.18.19.03 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
απορριμμάτων και υπολειμμάτων 

        46.18.19.04 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
διάφορων άλλων ειδών π.δ.κ.α. 

        46.18.19.05 

Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
διάφορων καλλιτεχνικών και διακοσμητικών ειδών και 
ειδών πολυτελείας 

        46.18.19.06 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
κοσμημάτων απομίμησης και συναφών ειδών 
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        46.18.19.07 

Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
νομισμάτων, κοσμημάτων, πολύτιμων λίθων και συναφών 
ειδών 

        46.18.19.08 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
σκουπών και βουρτσών 

        46.18.19.09 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
ηλεκτρονικών τσιγάρων και μερών τους 

  46.19       
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
διαφόρων ειδών 

    46.19.1     
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
ποικιλίας ειδών 

      46.19.10   
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
ποικιλίας ειδών 

        46.19.10.01 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
ποικιλίας ειδών για πλοία 

        46.19.10.02 

Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
αρχαιοτήτων, αντικών και γενικά παλαιών αντικειμένων 
τέχνης 

        46.19.10.03 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
διάφορων ειδών αλλοδαπών οίκων 

        46.19.10.04 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
διάφορων ειδών οίκων εσωτερικού 

        46.19.10.05 

Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
διάφορων τουριστικών και λοιπών παρόμοιων ειδών λαϊκής 
τέχνης 

        46.19.10.06 

Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
ειδών γενικά προς το Δημόσιο, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου 
Δικαίου, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, 
νοσοκομεία, δημοτικά κλπ κοινωφελή ή όχι ιδρύματα και 
καταστήματα 

        46.19.10.07 
Εργασίες γεωργικών μεσολαβητικών οργανισμών (για 
αγροτικά προϊόντα) 

46.2         
Χονδρικό εμπόριο ακατέργαστων γεωργικών πρώτων 
υλών και ζώντων ζώων 

  46.21       
Χονδρικό εμπόριο σιτηρών, ακατέργαστου καπνού, 
σπόρων και ζωοτροφών 

    46.21.1     Χονδρικό εμπόριο δημητριακών, σπόρων και ζωοτροφών 

      46.21.11   Χονδρικό εμπόριο δημητριακών 

        46.21.11.01 Χονδρικό εμπόριο άλλων δημητριακών 

        46.21.11.02 Χονδρικό εμπόριο καλαμποκιού 

        46.21.11.03 Χονδρικό εμπόριο κριθαριού 

        46.21.11.04 
Χονδρικό εμπόριο μαλακού σιταριού και σμιγαδιού, για 
κατανάλωση από ανθρώπους 

        46.21.11.05 
Χονδρικό εμπόριο μαλακού σιταριού και σμιγαδιού, για 
κατανάλωση από ζώα 

        46.21.11.06 Χονδρικό εμπόριο ρυζιού, μη αποφλοιωμένου 

        46.21.11.07 Χονδρικό εμπόριο σίκαλης, βρώμης 

        46.21.11.08 
Χονδρικό εμπόριο σκληρoύ σιταριού, για κατανάλωση από 
ανθρώπους 

        46.21.11.09 
Χονδρικό εμπόριο σκληρού σιταριού, για κατανάλωση από 
ζώα 

        46.21.11.10 
Χονδρικό εμπόριο σπόρων για πτηνοτροφές και 
κτηνοτροφές 

      46.21.12   Χονδρικό εμπόριο σπόρων (εκτός των ελαιούχων σπόρων) 

        46.21.12.01 Χονδρικό εμπόριο άλλων δημητριακών, για σπορά 

        46.21.12.02 
Χονδρικό εμπόριο αποξηραμένων οσπριωδών λαχανικών, 
αποφλοιωμένων, για σπορά 

        46.21.12.03 
Χονδρικό εμπόριο βρώσιμων ριζών και βολβών με υψηλό 
περιεχόμενο σε άμυλο ή ινουλίνη, για σπορά 

        46.21.12.04 Χονδρικό εμπόριο καλαμποκιού για σπορά 
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        46.21.12.05 Χονδρικό εμπόριο κριθαριού, για σπορά 

        46.21.12.06 
Χονδρικό εμπόριο μαλακού σιταριού και σμιγαδιού, για 
σπορά 

        46.21.12.07 Χονδρικό εμπόριο σκληρού σιταριού, για σπορά 

        46.21.12.08 Χονδρικό εμπόριο σπόρων ανθέων και καρπών 

        46.21.12.09 
Χονδρικό εμπόριο σπόρων ζαχαρότευτλων και σπόρων 
κτηνοτροφικών φυτών 

        46.21.12.10 Χονδρικό εμπόριο σπόρων λαχανικών 

        46.21.12.11 Χονδρικό εμπόριο σπόρων πατάτας 

      46.21.13   Χονδρικό εμπόριο ελαιούχων σπόρων και καρπών 

        46.21.13.01 Χονδρικό εμπόριο άλλων ελαιούχων καρπών 

        46.21.13.02 Χονδρικό εμπόριο άλλων ελαιούχων σπόρων 

        46.21.13.03 Χονδρικό εμπόριο αράπικων φιστικιών 

        46.21.13.04 Χονδρικό εμπόριο ελαιών 

        46.21.13.05 Χονδρικό εμπόριο σπόρων βαμβακιού 

        46.21.13.06 
Χονδρικό εμπόριο σπόρων ηλίανθου, σουσαμιού, 
κάρδαμου, κράμβης, ελαιοκράμβης και σιναπιού 

      46.21.14   Χονδρικό εμπόριο ζωοτροφών 

        46.21.14.01 
Χονδρικό εμπόριο αλευριών και χονδράλευρων από 
ελαιούχους σπόρους ή καρπούς εκτός του σιναπιού 

        46.21.14.02 

Χονδρικό εμπόριο αλευριών, χονδράλευρων και σβόλων 
κρέατος, ακατάλληλων για ανθρώπινη κατανάλωση, 
υπολειμμάτων ζωικού λίπους 

        46.21.14.03 

Χονδρικό εμπόριο αλευριών, χονδράλευρων και σβόλων 
ψαριών, καρκινοειδών, μαλακίων ή άλλων υδρόβιων 
ασπόνδυλων, μη βρώσιμων 

        46.21.14.04 
Χονδρικό εμπόριο αποξηραμένων οσπριωδών λαχανικών, 
αποφλοιωμένων για τροφή ζώων 

        46.21.14.05 Χονδρικό εμπόριο άχυρων και σανού (χορτονομής) 

        46.21.14.06 Χονδρικό εμπόριο βιολογικών ζωοτροφών 

        46.21.14.07 
Χονδρικό εμπόριο ελαιοπιτών και άλλων στερεών 
κατάλοιπων φυτικών λιπών ή ελαίων 

        46.21.14.08 
Χονδρικό εμπόριο κατάλοιπων παραγωγής αμύλου, 
ζυθοποιίας και παρόμοιων κατάλοιπων 

        46.21.14.09 
Χονδρικό εμπόριο παρασκευασμένων ζωοτροφών για ζώα 
που εκτρέφονται σε αγροκτήματα 

        46.21.14.10 
Χονδρικό εμπόριο πίτουρου, πιτουράλευρων και άλλων 
κατάλοιπων από την επεξεργασία δημητριακών 

        46.21.14.11 Χονδρικό εμπόριο σβόλων δημητριακών 

        46.21.14.12 
Χονδρικό εμπόριο φυτικών αλευριών και χονδράλευρων, για 
τροφή ζώων 

        46.21.14.13 
Χονδρικό εμπόριο φυτικών υλών και φυτικών 
απορριμμάτων, για τροφή ζώων 

        46.21.14.14 
Χονδρικό εμπόριο χoνδράλευρου και σβόλων τριφυλλιού 
(alfalfa) 

      46.21.19   
Χονδρικό εμπόριο άλλων ακατέργαστων αγροτικών 
πρώτων υλών π.δ.κ.α. 

        46.21.19.01 Χονδρικό εμπόριο - μετά από εισαγωγή - άφρυκτου καφέ 

        46.21.19.02 Χονδρικό εμπόριο άλλων φυτικών πρώτων υλών 

        46.21.19.03 

Χονδρικό εμπόριο βαλάτας, γουταπέρκας, γουαγιούλης, 
τσίκλας, λάκας, ρητινών, κομμεορητινών, βάλσαμων και 
παρόμοιων φυσικών κόμμεων 

        46.21.19.04 Χονδρικό εμπόριο βαμβακιού, εκκοκκισμένου ή μη 

        46.21.19.05 
Χονδρικό εμπόριο γιούτας, λιναριού, κάνναβης, σιζάλ και 
άλλων υφαντικών ινών, ακατέργαστων 

        46.21.19.06 Χονδρικό εμπόριο εκκοκκισμένου βαμβακιού 

        46.21.19.07 Χονδρικό εμπόριο ζαχαροκάλαμων και ζαχαρότευτλων 

        46.21.19.08 Χονδρικό εμπόριο κεριών εντόμων και σπαρματσέτων 

        46.21.19.09 Χονδρικό εμπόριο λοβού και φλοιού καφέ (άφρυκτου) 
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        46.21.19.10 Χονδρικό εμπόριο μη εκκοκκισμένου (σύσπορου) βαμβακιού 

        46.21.19.11 
Χονδρικό εμπόριο προϊόντων π.δ.κ.α. ψαριών ή 
καρκινοειδών, μαλακίων η άλλων υδρόβιων ασπόνδυλων 

        46.21.19.12 Χονδρικό εμπόριο ρητίνης 

        46.21.19.13 Χονδρικό εμπόριο σπέρματος βοοειδών 

        46.21.19.14 Χονδρικό εμπόριο σφουγγαριών 

        46.21.19.15 
Χονδρικό εμπόριο φτερών και πούπουλων και δερμάτων 
πουλιών με φτερά και πούπουλα 

        46.21.19.16 
Χονδρικό εμπόριο φυκιών και άλλων αλγών, νωπών ή 
αποξηραμένων 

        46.21.19.17 Χονδρικό εμπόριο φυσικού καουτσούκ 

        46.21.19.18 
Χονδρικό εμπόριο φυσικού φελλού, ακατέργαστου ή απλής 
κατεργασίας 

        46.21.19.19 
Χονδρικό εμπόριο φυσικών σφουγγαριών ζωικής 
προέλευσης 

        46.21.19.20 

Χονδρικό εμπόριο φυτικών υλών π.δ.κ.α. για 
σπαρτοπλεκτική, παραγέμισμα, βάτες, βαφή ή δέψη, 
φυτικών προϊόντων π.δ.κ.α. 

        46.21.19.21 

Χονδρικό εμπόριο φυτών που χρησιμοποιούνται κυρίως 
στην αρωματοποιία, τη φαρμακευτική ή την παραγωγή 
εντομοκτόνων, μυκητοκτόνων ή για παρόμοιους σκοπούς, 
ξηρών 

        46.21.19.22 

Χονδρικό εμπόριο φυτών που χρησιμοποιούνται κυρίως 
στην αρωματοποιία, τη φαρμακευτική ή την παραγωγή 
εντομοκτόνων, μυκητοκτόνων ή για παρόμοιους σκοπούς, 
φρέσκων 

        46.21.19.23 
Χονδρικό εμπόριο ωμών εντοσθίων, μη βρώσιμων, 
υποπροϊόντων 

    46.21.2     Χονδρικό εμπόριο ακατέργαστου καπνού 

      46.21.20   Χονδρικό εμπόριο ακατέργαστου καπνού 

        46.21.20.01 Χονδρικό εμπόριο μη μεταποιημένου καπνού 

  46.22       Χονδρικό εμπόριο λουλουδιών και φυτών 

    46.22.1     Χονδρικό εμπόριο λουλουδιών και φυτών 

      46.22.10   Χονδρικό εμπόριο λουλουδιών και φυτών 

        46.22.10.01 Χονδρικό εμπόριο αποξηραμένων φυτών 

        46.22.10.02 
Χονδρικό εμπόριο δενδρυλλίων και φυτών (εκτός 
καλλωπιστικών φυτών) 

        46.22.10.03 

Χονδρικό εμπόριο ζώντων φυτών, κονδύλων, βολβών και 
ριζών, μοσχευμάτων και παραφυάδων, μυκηλιών 
μανιταριών 

        46.22.10.04 

Χονδρικό εμπόριο κομμένων ανθέων και μπουμπουκιών 
τους, συνθέσεων ανθέων καθώς και ανθοδεσμών, 
στεφανιών και παρόμοιων ειδών 

        46.22.10.05 
Χονδρικό εμπόριο μερών φυτών, χορταριών, βρύων και 
λειχήνων, κατάλληλων για διακοσμητική χρήση 

        46.22.10.06 Χονδρικό εμπόριο πολλαπλασιαστικού υλικού φυτών 

        46.22.10.07 Χονδρικό εμπόριο φυσικών χριστουγεννιάτικων δέντρων 

  46.23       Χονδρικό εμπόριο ζώντων ζώων 

    46.23.1     Χονδρικό εμπόριο ζώντων ζώων 

      46.23.10   Χονδρικό εμπόριο ζώντων ζώων 

        46.23.10.01 Χονδρικό εμπόριο αιγοειδών, ζώντων 

        46.23.10.02 Χονδρικό εμπόριο άλλων ζώντων ζώων 

        46.23.10.03 
Χονδρικό εμπόριο αλόγων, όνων, ημιόνων και γίννων, 
ζώντων 

        46.23.10.04 Χονδρικό εμπόριο βοοειδών, ζώντων, εκτός των μοσχαριών 

        46.23.10.05 Χονδρικό εμπόριο κουνελιών, ζώντων 

        46.23.10.06 Χονδρικό εμπόριο μελισσοσμηνών 

        46.23.10.07 Χονδρικό εμπόριο μοσχαριών, ζώντων 

        46.23.10.08 Χονδρικό εμπόριο πουλερικών, ζώντων 
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        46.23.10.09 Χονδρικό εμπόριο προβάτων, ζώντων 

        46.23.10.10 Χονδρικό εμπόριο σαλιγκαριών, ζώντων 

        46.23.10.11 Χονδρικό εμπόριο χοιροειδών, ζώντων 

        46.23.10.12 
Χονδρικό εμπόριο ωδικών πτηνών, σκύλων, γατών κλπ, 
ζώντων 

  46.35       Χονδρικό εμπόριο προϊόντων καπνού 

         
Όλες οι δραστηριότητες που ανήκουν στον 46.35 είναι  μη 
επιλέξιμες 

        46.37.10.09 Χονδρικό εμπόριο καφέ, αποκαφεϊνωμένου 

        46.37.10.10 Χονδρικό εμπόριο καφέ, μη αποκαφεϊνωμένου 

        46.37.10.14 Χονδρικό εμπόριο προϊόντων καφέ 

  46.38       

Χονδρικό εμπόριο άλλων τροφίμων, 
συμπεριλαμβανομένων ψαριών, καρκινοειδών και 
μαλακίων 

    46.38.1     Χονδρικό εμπόριο ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων 

         
Όλες οι δραστηριότητες που ανήκουν στον 46.38.1 είναι μη 
επιλέξιμες 

  46.39       
Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και 
καπνού 

    46.39.1     
Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και 
καπνού 

      46.39.11   
Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο κατεψυγμένων 
τροφίμων 

      46.39.12   
Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο μη κατεψυγμένων 
τροφίμων, ποτών και καπνού 

        46.39.12.01 Χονδρικό εμπόριο βιολογικών τροφίμων, μη κατεψυγμένων 

  46.71       
Χονδρικό εμπόριο στερεών, υγρών και αέριων καυσίμων 
και συναφών προϊόντων 

         
Όλες οι δραστηριότητες που ανήκουν στον 46.71 είναι  μη 
επιλέξιμες 

    46.75.12.73 
Χονδρικό εμπόριο υγρών αναπλήρωσης ηλεκτρονικών 
τσιγάρων 

    46.76.19.14 

Χονδρικό εμπόριο κοραλλιών και παρόμοιων προϊόντων, 
οστράκων μαλακίων, καρκινοειδών ή εχινόδερμων και 
οστών σουπιών 

    46.76.19.15 
Χονδρικό εμπόριο μαργαριταριών από καλλιέργεια, 
ακατέργαστων 

    46.76.19.30 
Χονδρικό εμπόριο φυσικών μαργαριταριών, 
ακατέργαστων 

    46.77.10.10 Χονδρικό εμπόριο κατάλοιπων καπνού 

    46.77.10.27 Χονδρικό εμπόριο υπολειμμάτων φελλού 

    46.77.10.31 
Χονδρικό εμπόριο ωμών εντοσθίων απορριμμάτων, μη 
βρώσιμων 

    46.90.10.02 

Υπηρεσίες εφοδιασμού σκαφών αναψυχής, ιδιωτικών 
αεροσκαφών και οποιουδήποτε άλλου μεταφορικού 
μέσου ιδιωτικής χρήσης 

    46.90.10.08 

Χονδρικό εμπόριο προμήθειας διάφορων ειδών γενικά 
προς το Δημόσιο, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, 
Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, νοσοκομεία, 
δημοτικά κλπ κοινωφελή ή όχι ιδρύματα και καταστήματα 

    47.19.10.10 
Λιανικό εμπόριο διαφόρων προϊόντων από καταστήματα 
αφορολόγητων ειδών 

  47.23       
Λιανικό εμπόριο ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων σε 
εξειδικευμένα καταστήματα 

         
Όλες οι δραστηριότητες που ανήκουν στον 47.23 είναι μη 
επιλέξιμες 
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  47.26       
Λιανικό εμπόριο προϊόντων καπνού σε εξειδικευμένα 
καταστήματα 

         
Όλες οι δραστηριότητες που ανήκουν στον 47.26 είναι μη 
επιλέξιμες 

        47.54.54.43 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών τσιγάρων και μερών τους 

        47.77.82.06 

Λιανικό εμπόριο καλλιεργημένων μαργαριταριών, 
πολύτιμων ή ημιπολύτιμων λίθων, συμπεριλαμβανομένων 
των συνθετικών ή ανασχηματισμένων λίθων, 
κατεργασμένων αλλά μη δεμένων σε κοσμήματα 

        47.77.82.08 
Λιανικό εμπόριο μαργαριταριών από καλλιέργεια, 
ακατέργαστων 

        47.77.82.13 Λιανικό εμπόριο φυσικών μαργαριταριών, ακατέργαστων 

        47.78.86.18 

Λιανικό εμπόριο κοραλλιών και παρόμοιων προϊόντων, 
οστράκων μαλακίων, καρκινοειδών ή εχινόδερμων και 
οστών σουπιών 

47.8         Λιανικό εμπόριο σε υπαίθριους πάγκους και αγορές 

         
Όλες οι δραστηριότητες που ανήκουν στον 47.8 είναι μη 
επιλέξιμες 

      47.91.15   
Λιανικό εμπόριο ψαριών, οστρακοειδών και μαλακίων, με 
αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου 

      47.91.27   
Λιανικό εμπόριο προϊόντων καπνού, με αλληλογραφία ή 
μέσω διαδίκτυου 

   47.99.15  

Άλλο λιανικό εμπόριο ψαριών, οστρακοειδών και 
μαλακίων εκτός καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή 
αγορών 

49.1         Υπεραστικές σιδηροδρομικές μεταφορές επιβατών 

         
Όλες οι δραστηριότητες που ανήκουν στον 49.1 είναι μη 
επιλέξιμες 

49.2         Σιδηροδρομικές μεταφορές εμπορευμάτων 

         
Όλες οι δραστηριότητες που ανήκουν στον 49.2 είναι μη 
επιλέξιμες 

49.3         Άλλες χερσαίες μεταφορές επιβατών 

         
Όλες οι δραστηριότητες που ανήκουν στον 49.3 είναι μη 
επιλέξιμες 

    49.41.11.01 
Οδικές μεταφορές φορτηγού αυτοκινήτου ψυγείου 
διεθνών μεταφορών, με οδηγό ιδιοκτήτη 

    49.41.12.01 
Μεταφορές πετρελαϊκών προϊόντων με βυτιοφόρα 
αυτοκίνητα, με οδηγό ιδιοκτήτη 

    49.41.13.01 
Μεταφορές άλλων υγρών ή αερίων με βυτιοφόρα 
αυτοκίνητα, με οδηγό ιδιοκτήτη 

    49.41.19.01 
Οδικές μεταφορές άλλων εμπορευμάτων με φορτηγό 
αυτοκίνητο με οδηγό ιδιοκτήτη 

    49.41.19.03 
Οδικές μεταφορές άλλων εμπορευμάτων, με φορτηγό 
αυτοκίνητο διεθνών μεταφορών και με οδηγό ιδιοκτήτη 

50         Πλωτές μεταφορές 

50.1         Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές επιβατών 

         
Όλες οι δραστηριότητες που ανήκουν στον 50.1 είναι μη 
επιλέξιμες 

50.3         Εσωτερικές πλωτές μεταφορές επιβατών 

         
Όλες οι δραστηριότητες που ανήκουν στον 50.3 είναι μη 
επιλέξιμες 

    51.10.1     Υπηρεσίες εναέριας μεταφοράς επιβατών 

      51.10.11   
Υπηρεσίες τακτικής εσωτερικής εναέριας μεταφοράς 
επιβατών 

      51.10.12   
Υπηρεσίες μη τακτικής εσωτερικής εναέριας μεταφοράς 
επιβατών, εκτός από περιηγήσεις 

      51.10.13   
Υπηρεσίες τακτικής διεθνούς εναέριας μεταφοράς 
επιβατών 
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      51.10.14   
Υπηρεσίες μη τακτικής διεθνούς εναέριας μεταφοράς 
επιβατών 

      51.10.15   
Υπηρεσίες μη τακτικής εναέριας μεταφοράς επιβατών για 
περιηγήσεις 

        51.10.15.01 
Υπηρεσίες αεροταξί (που παρέχονται από ελικόπτερα ή 
αεροσκάφη) 

    51.10.2     
Υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού εναέριας μεταφοράς 
επιβατών με χειριστή 

      51.10.20   
Υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού εναέριας μεταφοράς 
επιβατών με χειριστή 

  51.22       Διαστημικές μεταφορές 

    51.22.1     Υπηρεσίες διαστημικών μεταφορών 

      51.22.11   Υπηρεσίες διαστημικών μεταφορών επιβατών 

      51.22.12   Υπηρεσίες διαστημικών μεταφορών εμπορευμάτων 

        52.21.29.01 Υπηρεσίες οδηγού ταξί (μη εκμεταλλευτή) 

        52.21.29.02 Υπηρεσίες οδηγού λεωφορείου (μη εκμεταλλευτή) 

        52.21.29.06 Υπηρεσίες συνοδού σχολικών λεωφορείων 

        55.20.11.01 Υπηρεσίες εκμίσθωσης μικρής διάρκειας δωματίων σπιτιών 

      55.20.12   
Υπηρεσίες παροχής δωματίου ή μονάδας καταλύματος για 
επισκέπτες σε ιδιοκτησίες χρονομεριστικής μίσθωσης 

      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 

      55.90.11   
Υπηρεσίες δωματίου ή μονάδας καταλύματος για 
σπουδαστές σε φοιτητικές εστίες και σχολικούς κοιτώνες 

      55.90.12   
Υπηρεσίες δωματίου ή μονάδας καταλύματος για 
εργαζομένους σε ξενώνες εργαζομένων ή κατασκηνώσεις 

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

        56.10.11.02 Υπηρεσίες εστιατορίου μέσα σε ξενοδοχείο ύπνου 

      56.10.12   
Υπηρεσίες παροχής γευμάτων σε βαγόνι-εστιατόριο και σε 
πλοία 

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

        56.10.19.01 

Υπηρεσίες γευμάτων που παρέχονται από κινητές καντίνες, 
που λειτουργούν υπαίθρια (ή εξυπηρετούν υπαίθριες 
εκδηλώσεις) 

        56.10.19.04 Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από κυλικείο 

        56.10.19.05 
Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από κυλικείο 
γηπέδου 

        56.10.19.06 
Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από κυλικείο 
θεάτρου ή κινηματογράφου 

        56.10.19.07 

Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από κυλικείο, που 
βρίσκεται σε αεροδρόμια, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους 
δημόσιους χώρους 

        56.10.19.09 
Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών σε υπαίθριες 
εκδηλώσεις, όχι από κινητές καντίνες 

        56.29.19.01 Υπηρεσίες μάγειρα (με σύμβαση έργου) 

   56.29.2     Υπηρεσίες καντίνας 

      56.29.20   Υπηρεσίες καντίνας 

        56.29.20.01 
Υπηρεσίες γευμάτων που παρέχονται από στρατιωτικές 
τραπεζαρίες 

        56.29.20.02 
Υπηρεσίες που παρέχονται από καντίνες αθλητικών 
εγκαταστάσεων 

        56.29.20.03 
Υπηρεσίες που παρέχονται από καντίνες εργοστάσιων ή 
γραφείων 

        56.29.20.04 Υπηρεσίες που παρέχονται από σχολικές καντίνες (κυλικεία) 
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        56.29.20.05 Υπηρεσίες που παρέχονται από φοιτητικά εστιατόρια 

        56.30.10.01 Υπηρεσίες μπαρ, που παρέχονται από χορευτικό κέντρο 

        56.30.10.05 
Υπηρεσίες που παρέχονται από καφενείο, με τεχνικά ή 
μηχανικά παιχνίδια 

        56.30.10.09 
Υπηρεσίες που παρέχονται από κέντρο διασκέδασης - 
καμπαρέ ή νάιτ κλαμπ 

        56.30.10.10 
Υπηρεσίες που παρέχονται από κέντρο διασκέδασης - 
καφωδείο 

        56.30.10.11 
Υπηρεσίες που παρέχονται από κέντρο διασκέδασης - 
μπουάτ 

        56.30.10.12 
Υπηρεσίες που παρέχονται από κέντρο διασκέδασης - 
ντισκοτέκ 

        56.30.10.13 Υπηρεσίες που παρέχονται από μπαρ ξενοδοχείων 

64         

Δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, με 
εξαίρεση τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα 
συνταξιοδοτικά ταμεία 

         
Όλες οι δραστηριότητες που ανήκουν στον 64 είναι μη 
επιλέξιμες 

65         
Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία, 
εκτός από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 

         
Όλες οι δραστηριότητες που ανήκουν στον 65 είναι μη 
επιλέξιμες 

66         
Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές 
υπηρεσίες και τις ασφαλιστικές δραστηριότητες 

         
Όλες οι δραστηριότητες που ανήκουν στον 66 είναι μη 
επιλέξιμες 

ΙΒ         ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

68         Διαχείριση ακίνητης περιουσίας 

         
Όλες οι δραστηριότητες που ανήκουν στον 68 είναι μη 
επιλέξιμες 

      69.10.16   Συμβολαιογραφικές υπηρεσίες 

      69.10.17   Υπηρεσίες διαιτησίας και συμβιβασμού 

      69.10.18   Νομικές υπηρεσίες δημοπρασιών 

        69.10.18.01 Υπηρεσίες διοργάνωσης πλειστηριασμών 

      69.10.19   Άλλες νομικές υπηρεσίες 

        69.10.19.01 Υπηρεσίες ασκούμενου δικηγόρου 

        69.10.19.02 Υπηρεσίες δικαστικού επιμελητή 

        69.10.19.03 Υπηρεσίες δικολάβου 

        69.10.19.04 
Υπηρεσίες μεσεγγύησης και συμβιβασμού ακίνητης 
περιουσίας 

        70.22.12.07 Υπηρεσίες εκτελεστή διαθήκης 

        70.22.12.08 Υπηρεσίες εκτελωνιστή ή διασαφιστή 

        70.22.12.09 Υπηρεσίες κηδεμόνα σχολάζουσας κληρονομιάς 

        70.22.13.01 Υπηρεσίες ιατρικού επισκέπτη 

78         Δραστηριότητες απασχόλησης 

         
Όλες οι δραστηριότητες που ανήκουν στον 78 είναι μη 
επιλέξιμες 

80.1         Δραστηριότητες παροχής ιδιωτικής προστασίας 

         
Όλες οι δραστηριότητες που ανήκουν στον 80.1 είναι μη 
επιλέξιμες 

80.3         Δραστηριότητες έρευνας 

         
Όλες οι δραστηριότητες που ανήκουν στον 80.3 είναι μη 
επιλέξιμες 

        81.21.10.01 Υπηρεσίες εργολάβου καθαριότητας 

        81.21.10.03 Υπηρεσίες καθαριστή οικιών και άλλων χώρων 
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        81.29.19.03 Υπηρεσίες οδοκαθαρισμού 

        82.99.19.10 
Υπηρεσίες πλειστηριασμών, που δεν συνδέονται με νομικές 
διαδικασίες 

        82.99.19.11 Υπηρεσίες προώθησης βιβλίων 

        82.99.19.12 Υπηρεσίες συνοδού εκδρομών ταξιδιωτικού γραφείου 

        82.99.19.13 Υπηρεσίες φωτομοντέλου 

ΙΕ         
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ· ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

84         
Δημόσια διοίκηση και άμυνα· υποχρεωτική κοινωνική 
ασφάλιση 

         
Όλες οι δραστηριότητες που ανήκουν στον 84 είναι μη 
επιλέξιμες 

ΙΣΤ         ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

85         Εκπαίδευση 

85.1         Προσχολική εκπαίδευση 

  85.10       Προσχολική εκπαίδευση 

    85.10.1     Υπηρεσίες προσχολικής εκπαίδευσης 

      85.10.10   Υπηρεσίες προσχολικής εκπαίδευσης 

85.2         Πρωτοβάθμια εκπαίδευση 

  85.20       Πρωτοβάθμια εκπαίδευση 

    85.20.1     Υπηρεσίες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 

      85.20.11   
Επιγραμμικές (on line) υπηρεσίες πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης 

      85.20.12   Άλλες υπηρεσίες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 

85.3         Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

  85.31       Γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

    85.31.1     Υπηρεσίες γενικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

      85.31.11   
Επιγραμμικές (on line) υπηρεσίες κατώτερης γενικής 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

      85.31.12   
Άλλες υπηρεσίες κατώτερης γενικής δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης 

      85.31.13   
Επιγραμμικές (on line) υπηρεσίες ανώτερης γενικής 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

      85.31.14   
Άλλες υπηρεσίες ανώτερης γενικής δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης 

  85.32       Τεχνική και επαγγελματική δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

    85.32.1     
Υπηρεσίες τεχνικής και επαγγελματικής δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης 

      85.32.11   
Επιγραμμικές (on line) υπηρεσίες τεχνικής και 
επαγγελματικής κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

      85.32.12   
Άλλες υπηρεσίες τεχνικής και επαγγελματικής κατώτερης 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

      85.32.13   
Επιγραμμικές (on line) υπηρεσίες τεχνικής και 
επαγγελματικής ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

      85.32.14   
Άλλες υπηρεσίες τεχνικής και επαγγελματικής ανώτερης 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

85.4         Ανώτερη εκπαίδευση 

  85.41       Μεταδευτεροβάθμια μη τριτοβάθμια εκπαίδευση 

    85.41.1     
Υπηρεσίες μεταδευτεροβάθμιας μη τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης 

      85.41.11   
Επιγραμμικές (on line) υπηρεσίες μεταδευτεροβάθμιας μη 
τριτοβάθμιας γενικής εκπαίδευσης 

      85.41.12   
Άλλες υπηρεσίες μεταδευτεροβάθμιας μη τριτοβάθμιας 
γενικής εκπαίδευσης 
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      85.41.13   
Επιγραμμικές (on line) υπηρεσίες μεταδευτεροβάθμιας μη 
τριτοβάθμιας τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης 

      85.41.14   
Άλλες υπηρεσίες μεταδευτεροβάθμιας μη τριτοβάθμιας 
τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης 

  85.42       Τριτοβάθμια εκπαίδευση 

    85.42.1     Υπηρεσίες τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

      85.42.11   
Επιγραμμικές (on line) υπηρεσίες πρώτης βαθμίδας 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

      85.42.12   
Άλλες υπηρεσίες πρώτης βαθμίδας τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης 

        85.42.12.01 
Υπηρεσίες εκπαίδευσης που παρέχονται από Ανώτερες 
Σχολές Εμπορικού Ναυτικού 

      85.42.13   
Επιγραμμικές (on line) υπηρεσίες δεύτερης βαθμίδας 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

      85.42.14   
Άλλες υπηρεσίες δεύτερης βαθμίδας τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης 

      85.42.15   
Επιγραμμικές (on line) υπηρεσίες τρίτης βαθμίδας 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

      85.42.16   
Άλλες υπηρεσίες τρίτης βαθμίδας τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης 

        85.51.10.04 Υπηρεσίες καθηγητή αθλημάτων 

        85.51.10.06 Υπηρεσίες προπονητή αθλητών 

        85.52.11.02 Υπηρεσίες καθηγητή χορού 

        85.52.12.01 Υπηρεσίες καθηγητή μουσικής 

        85.52.13.01 Υπηρεσίες καθηγητή ζωγραφικής 

        85.59.19.01 Υπηρεσίες δασκάλου 

        85.59.19.02 
Υπηρεσίες διδασκαλίας (εισηγήσεων) σε επιμορφωτικά 
σεμινάρια 

        85.59.19.03 Υπηρεσίες ειδικού παιδαγωγού 

        85.59.19.07 Υπηρεσίες καθηγητή 

        85.59.19.10 Υπηρεσίες παράδοσης ιδιαίτερων μαθημάτων 

        85.60.10.03 Υπηρεσίες σχολικού γραμματέα ή σχολικού τροχονόμου 

      86.90.12   Υπηρεσίες νοσοκόμου 

        86.90.12.01 Υπηρεσίες αποκλειστικών νοσοκόμων 

        86.90.12.02 Υπηρεσίες βοηθού ιατρικών και βιολογικών εργαστηρίων 

        86.90.12.03 Υπηρεσίες επισκεπτών νοσοκόμων 

        86.90.12.04 Υπηρεσίες νοσηλευτή 

        86.90.13.02 Υπηρεσίες μαλάκτη (μασέρ) 

        86.90.13.04 Υπηρεσίες χειροπράκτη 

        86.90.18.02 Υπηρεσίες συμβούλου ψυχικής υγείας 

      88.10.11   
Υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής υποστήριξης σε 
ηλικιωμένους 

        88.10.11.01 Υπηρεσίες επισκέψεων σε ηλικιωμένους 

        88.91.13.03 Υπηρεσίες κατ' οίκον φύλαξης μικρών παιδιών 

        88.99.19.04 Υπηρεσίες κοινωνικών γνωριμιών και συνοικεσίων 

  90.01       Τέχνες του θεάματος 

         
Όλες οι δραστηριότητες που ανήκουν στον 90.1 είναι μη 
επιλέξιμες 

        90.02.11.05 Υπηρεσίες κειμενογράφου - σεναριογράφου 

        90.02.11.06 Υπηρεσίες σκηνοθέτη 

        90.02.11.07 Υπηρεσίες θεατρώνη 

        90.02.19.06 Υπηρεσίες θεατρικού ή κινηματογραφικού ενδυματολόγου 

        90.02.19.07 Υπηρεσίες θεατρικού φωτιστή 

        90.02.19.08 Υπηρεσίες μακιγιέρ θεάτρου - σκηνής 

        90.02.19.09 Υπηρεσίες σκηνογράφου 

        91.01.12.01 Υπηρεσίες άμισθου υποθηκοφύλακα 
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92         Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα 

         
Όλες οι δραστηριότητες που ανήκουν στον 92 είναι μη 
επιλέξιμες 

        93.13.10.03 Υπηρεσίες καθηγητή φυσικής αγωγής ή γυμναστή 

      93.19.12   Υπηρεσίες αθλητών 

        93.19.12.01 Υπηρεσίες αμειβόμενου αθλητή 

        93.19.13.01 Υπηρεσίες διαιτησίας αθλητικών αγώνων 

        93.19.13.02 
Υπηρεσίες καταμετρητή αθλητικών επιδόσεων (χρονομέτρη 
κλπ) 

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

        93.29.11.05 
Υπηρεσίες μίσθωσης ομπρελών ή/και καθισμάτων παραλιών 
(πλαζ) 

        93.29.19.07 Υπηρεσίες χιονοδρομικού κέντρου 

      93.29.22   Υπηρεσίες παιγνιδομηχανών με κερματοδέκτη 

94         Δραστηριότητες οργανώσεων 

         
Όλες οι δραστηριότητες που ανήκουν στον 94 είναι μη 
επιλέξιμες 

        96.04.10.05 Υπηρεσίες μασάζ (εκτός του θεραπευτικού μασάζ) 

      96.09.12   Υπηρεσίες παροχής συνοδού 

        96.09.19.01 Αστρολογικές και πνευματιστικές υπηρεσίες 

        96.09.19.02 Υπηρεσίες αχθοφόρων 

        96.09.19.06 Υπηρεσίες γραφείων γνωριμίας ή συνοικεσίων 

        96.09.19.12 Υπηρεσίες ιερόδουλου 

        96.09.19.13 Υπηρεσίες οικιακού υπηρέτη 

        96.09.19.14 Υπηρεσίες πορτιέρη και παρκαδόρου 

        96.09.19.15 Υπηρεσίες προσωπικού οδηγού αυτοκινήτων 

Κ         

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΩΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ· ΜΗ 
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 
ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΩΝ -ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ- 
ΓΙΑ ΙΔΙΑ ΧΡΗΣΗ 

97         
Δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών οικιακού 
προσωπικού 

         
Όλες οι δραστηριότητες που ανήκουν στον 97 είναι μη 
επιλέξιμες 

98         

Δραστηριότητες ιδιωτικών νοικοκυριών, που αφορούν την 
παραγωγή μη διακριτών αγαθών -και υπηρεσιών- για ίδια 
χρήση 

         
Όλες οι δραστηριότητες που ανήκουν στον 98 είναι μη 
επιλέξιμες 

ΚΑ         ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΩΧΩΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ 

99         Δραστηριότητες εξωχώριων οργανισμών και φορέων 

         
Όλες οι δραστηριότητες που ανήκουν στον 99 είναι μη 
επιλέξιμες 

ΚΒ         ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

00         Έλλειψη δραστηριότητας 

         
Όλες οι δραστηριότητες που ανήκουν στον 00 είναι μη 
επιλέξιμες 
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