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catering (τροφοδοσίας) συνεστιάσεων - 
εκδηλώσεων σε επαγγελματικούς 
χώρους 56.21.19.01 

catering (τροφοδοσίας) συνεστιάσεων - 
εκδηλώσεων σε ιδιωτικές οικίες 56.21.11.01 
cd, μετατροπής και διόρθωσης 62.09.20.01 

decorateur (διακοσμητή) καταστημάτων 
και άλλων επαγγελματικών χώρων 70.22.30.01 
delivery (κατ' οίκον παράδοσης 
τροφίμων ) 53.20.12 
disk jockey (D.J.) 93.29.19.03 
downloads (τηλεκφορτώσεων) μουσικής 59.20.35 

factoring - forfaiting (επιχειρηματικών 
απαιτήσεων τρίτων), πρακτορείας 64.99.19.01 

ferry boat (πορθμεία), θαλάσσιες και 
παράκτιες μεταφοράς επιβατών, με 50.10.11 

franchise, παραχώρησης προνομίου 70.22.13.03 
franchise, παροχής σχετικών 
συμβουλών 70.22.13.03 
funds (κεφαλαίων) δραστηριότητες 
σχετικές 64.30 

hardware (υλικού υπολογιστών), 
παροχής συμβουλών 62.02.10 

holding εταιρειών (χαρτοφυλακίου) 64.20.1 
interactive multimedia (διαδραστικών 
πολυμέσων ), έρευνας και ανάπτυξης 
προϊόντων 72.19.29.01 

internet-cafe (καφετέριας με διάθεση 
πρόσβασης στο διαδίκτυο) 56.30.10.08 
leasing (χρηματοδοτικής μίσθωσης) 64.91.10 
logistic (επιμελητείας) συμβουλών 70.22.16.01 

logistics (μεταφοράς με διαχείριση της 
αλυσίδας εφοδιασμού) 52.29.19.03 
multimedia (πολυμέσων) λογισμικού, 
υποστήριξης 62.02.30.04 
multimedia (πολυμέσων), ανάπτυξης 
λογισμικού 62.01.11.03 

on line (επιγραμμικού ) περιεχόμενου 
άλλου π.δ.κ.α., παραγωγής 58.19.29 

on line (επιγραμμικού) λογισμικού, 
διάθεση 58.29.40 

on line (επιγραμμικού) περιεχόμενου 
άλλου, παραγωγής 58.19.2 

on line (επιγραμμικού) περιεχόμενου για 
ενηλίκους, παραγωγής 58.19.21 
on line (επιγραμμικών ) εφημερίδων, 
παραγωγής 58.13.20 
on line (επιγραμμικών) βιβλίων, 
παραγωγής 58.11.30 
on line (επιγραμμικών) καταλόγων και 
καταλόγων ταχυδρομικών διευθύνσεων, 
παραγωγής 58.12.20 

on line (επιγραμμικών) περιοδικών κάθε 
είδους, παραγωγής 58.14.20 

on line ανώτερης γενικής 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 85.31.13 
on line δεύτερου κύκλου τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης 85.42.13 

on line κατώτερης γενικής 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 85.31.11 

on line μεταδευτεροβάθμιας μη 
τριτοβάθμιας γενικής εκπαίδευσης 85.41.11 
on line μεταδευτεροβάθμιας μη 
τριτοβάθμιας τεχνικής και 
επαγγελματικής εκπαίδευσης 85.41.13 
on line πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 85.20.11 
on line πρώτου κύκλου τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης 85.42.11 

on line τεχνικής και επαγγελματικής 
ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 85.32.13 
on line τεχνικής και επαγγελματικής 
κατώτερης δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης 85.32.11 
on line τρίτου κύκλου τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης 85.42.15 
piercing 96.09.19.17 

self service (εστιατόριων 
αυτοεξυπηρέτησης), παροχής γευμάτων 56.10.13 
spa (όχι θεραπευτικού) και 
ατμόλουτρων 96.04.10.07 

trusts (καταπιστευμάτων) 
δραστηριότητες σχετικές 64.30 
Voice over IP 61.90.10.04 
web hosting 63.11.12 

web portals (ιστοπυλών), παραγωγής 
περιεχόμενου 63.12.1 

web sites (ιστοσελίδων στο διαδίκτυο ), 
δημιουργίας 62.01.11.04 
αγαθών άλλων μέσω σωληναγωγών, 
μεταφοράς 49.50.19 

αγαθών άλλων προσωπικών και 
οικιακών ενοικίασης 77.29.1 
αγγειοχειρουργικής ιατρικές 86.22.19.01 
αγγειοχειρουργικής νοσοκομειακές 86.10.11.01 

αγγελιών και διαφημίσεων σε 
εφημερίδες και περιοδικά, καταχώρισης 73.11.11.03 
αγιογράφου 90.03.11.01 
αγοραίων, με οδηγό ιδιοκτήτη 49.32.11.01 
αγοραίων, με οδηγό μη ιδιοκτήτη 49.32.11.02 
αγοραπωλησίας ελεύθερων (μη 
οικοδομημένων) οικοπέδων για κτίρια 
κατοικιών 68.10.13 
αγοραπωλησίας ελεύθερων (μη 
οικοδομημένων) οικοπέδων που δεν 
προορίζονται για την ανέγερση κτιρίων 
κατοικιών 68.10.15 

αγοραπωλησίας ιδιοκτησιών 
χρονομεριστικής μίσθωσης 68.10.12 
αγοραπωλησίας ιδιόκτητων ακινήτων 68.10.1 

αγοραπωλησίας κτιρίων κατοικιών και 
οικοπέδων για κτίρια κατοικιών 68.10.11 
αγοραπωλησίας μη οικιστικών κτιρίων 
και οικοπέδων για την ανέγερση τέτοιων 
κτιρίων 68.10.14 
αγοραπωλησίες χρεογράφων 66.12.11 
αγορών χρηματοοικονομικών, 
λειτουργίας 66.11.11 
αγορών χρηματοοικονομικών, ρύθμισης 66.11.12 
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αγορών χρηματοοικονομικών, σχετικά 
με τη διοίκηση 66.11.1 

αγορών χρηματοοικονομικών, σχετικά 
με τη διοίκηση τους, άλλες 66.11.19 
αγροτικής οικονομίας θεμάτων, που 
παρέχονται από γεωπόνους και από 
άλλους ειδικούς 70.22.15.06 
αγροτικής οικονομίας θεμάτων, που 
παρέχονται από οικονομολόγους και 
από άλλους ειδικούς 70.22.15.07 

αγροτικής χωροταξίας 71.11.32 
αγροτικών ακινήτων, διαχείρισης 68.32.13.01 
αγροτικών μηχανημάτων εποχιακής 
χρήσης (θεριζοαλωνιστικών, 
βαμβακοσυλλεκτικών κλπ), χωρίς 
χειριστή ενοικίασης 77.31.10.01 

αγροτικών οχημάτων ιδιωτικής χρήσης 
μεταφορά μαθητών 49.39.12.01 
αγροτικών προϊόντων άλλων 
συσκευασίας 82.92.10.03 
αγροτικών προϊόντων, προετοιμασίας 
(συσκευασία, συντήρηση κλπ), προς 
αποθήκευση 52.10.19.01 

αγωγών μέσω, μεταφορές 49.50 
αγωγών σχετικών με μεταφορές 52.21.30 

αγώνων ράλι αυτοκινήτων και 
μοτοσικλετών οργάνωσης 93.12.10.01 

άδειας χορήγησης για τη χρήση 
ακουστικών πρωτοτύπων 59.20.40 
άδειας χορήγησης για τη χρήση 
καταλόγων και καταλόγων 
ταχυδρομικών διευθύνσεων 58.12.30 

αδειοδότησης ταινιών, βίντεο και 
τηλεοπτικού προγράμματος 59.13.1 

αδειών για περιοδικά, παροχής 58.14.40 

αδειών για τα δικαιώματα ταινιών και τα 
έσοδά τους, χορήγησης 59.13.11 

αδειών για τη χρήση εμπορικών 
σημάτων και συμβάσεων δικαιόχρησης 77.40.12 

αδειών για τη χρήση μεταλλευτικών 
ερευνών και αξιολογήσεων 77.40.13 

αδειών για τη χρήση παιχνιδιών 
υπολογιστή, χορήγησης 58.21.40 
αδειών για τη χρήση προϊόντων άλλης 
πνευματικής ιδιοκτησίας και παρόμοιων 
προϊόντων, εκτός έργων με δικαιώματα 
δημιουργού 77.40.19 

αδειών για τη χρήση προϊόντων 
έρευνας και ανάπτυξης 77.40.11 
αδειών για τη χρήση προϊόντων 
πνευματικής ιδιοκτησίας και παρόμοιων 
προϊόντων, εκτός έργων με δικαιώματα 
δημιουργού 77.40.1 

αδειών εκμετάλλευσης βιομηχανικών 
και εμπορικών σημάτων μεταβίβασης ή 
παραχώρησης χρήσης 82.99.19.08 
αδειών χορήγησης για άλλο έντυπο 
υλικό 58.19.30 
αδειών χορήγησης για βιβλία, 58.11.60 

αδειών χορήγησης, για τη χρήση 
λογισμικού υπολογιστή 58.29.50 

αδέσποτων ζώων καταφυγίου 96.09.11.01 
αέρα εξυγίανσης και καθαρισμού 39.00.13 
αέριων καυσίμων διανομής μέσω 
δικτύου 35.22.1 
αέριων καυσίμων μέσω δικτύου 
διανομής πώλησης 35.23.1 
αερίων χύδην προϊόντων άλλων σε 
εσωτερικές υδάτινες οδούς από 
δεξαμενόπλοια, μεταφοράς 50.40.13 

αέριων χύδην προϊόντων, αποθήκευσης 52.10.12 
αεροβικής γυμναστηρίου 93.13.10.01 
αεροβικής γυμναστικής 85.51.10.01 
αερολιμένων έργων υποδομής, μελετών 71.12.14.02 

αερολιμένων λειτουργίας (εκτός από τη 
διακίνηση φορτίων) 52.23.11 
αεροναυπηγικής, έρευνας 72.19.29.03 
αεροπλάνων, χώρων στάθμευσης 52.23.19.04 

αερόπλοιων πηδαλιούχων ενοικίασης 77.21.10.01 
αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων 51.21 
αεροπορικές μεταφορές επιβατών 51.10 

αεροπορικών εισιτηρίων μεταφοράς 
προσώπων πώλησης με προμήθεια 79.11.11.01 
αεροπορικών μεταφορών εξοπλισμού 
ενοικίασης 77.35 
αεροπορικών μεταφορών συναφείς 52.23 
αεροσκαφών (που παρέχουν αεροταξί) 51.10.15.01 
αεροσκαφών επαγγελματιών πιλότων 
σχολών  85.59.13.07 
αεροσκαφών επισκευής και συντήρησης 33.16.1 

αεροσκαφών πυροσβεστικών και 
πρόληψης πυρκαγιών 52.23.19.01 
αεροσκαφών, εφοδιασμού με έτοιμα 
φαγητά 56.29.11.01 
αεροσκαφών, ρυμούλκησης 52.23.19.02 
αεροσκαφών, συντήρησης (εκτός των 
επισκευών) 52.23.19.03 
αεροσκαφών, χωρίς πλήρωμα 
ναύλωσης 77.35.10.01 
αερόστατων ενοικίασης 77.21.10.01 
αεροσυμπιεστών για τεχνικά έργα 
ενοικίασης 77.32.10.01 

αεροταξί (που παρέχονται από 
ελικόπτερα ή αεροσκάφη) 51.10.15.01 
αεροφωτογραφιών 74.20.24 
αθλημάτων καθηγητή 85.51.10.04 
αθλημάτων σχολής 85.51.10.07 
αθλητή αμειβόμενου 93.19.12.01 
αθλητικές άλλες 93.19.1 
αθλητικής εκπαίδευσης 85.51.1 
αθλητικού εξοπλισμού επισκευής και 
συντήρησης 95.29.14 

αθλητικού εξοπλισμού μίσθωσης 
(μπαστουνιών γκολφ, ρακετών κ.λ.π.) 77.21.10.09 
αθλητικών εγκαταστάσεων λειτουργίας 93.11.1 
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αθλητικών ειδών επισκευής 95.29.14.01 
αθλητικών εκδηλώσεων 
(περιλαμβανομένων των ερασιτεχνικών) 
προβολής 93.19.11 

αθλητικών σωματείων 93.12.1 
αθλητισμού άλλες 93.19.19 
αθλητισμού δραστηριοτήτων 
υποστήριξης 93.19.13 

αθλητισμού ειδών ενοικίασης και 
χρηματοδοτικής μίσθωσης 77.21.1 

αθλητών 93.19.12 
αθλητών προπονητή 85.51.10.06 
αιθουσών θεαμάτων εκμετάλλευσης 90.04 
αιθουσών θεατρικών 90.04.10.10 
αιθουσών στολισμού (για γάμους, 
βαπτίσεις, κηδείες και άλλες 
εκδηλώσεις) 96.09.19.16 
αιθουσών συναυλιών 90.04.10.09 
αιματολογίας ιατρικές 86.22.19.02 
αιματολογίας νοσοκομειακές 86.10.15.01 
αισθητικής προσώπου και σώματος 
εργαστηρίου 96.02.13.02 
αισθητικού 96.02.13.03 
αισθητικού αρωματοθεραπείας 96.02.13.01 
αισθητικού σχεδιασμού προϊόντων 74.10.19.01 
αιωρόπτερων ενοικίασης 77.21.10.01 

ακίνητης περιουσίας, έναντι αμοιβής ή 
βάσει σύμβασης, διαχείρισης 68.32 

ακίνητης περιουσίας, μεσεγγύησης και 
συμβιβασμού 69.10.19.04 
ακινήτου για κατοίκηση, 
χρονομεριστικής μίσθωσης 68.20.11.04 

ακινήτου ενοικίασης, που προορίζεται 
για κατοίκηση 68.20.11.01 

ακινήτων αγροτικών, δασικών και 
παρόμοιων, διαχείρισης 68.32.13.01 

ακινήτων εκτίμησης, έναντι αμοιβής ή 
βάσει σύμβασης 68.31.16 

ακινήτων έναντι αμοιβής ή βάσει 
σύμβαση, διαχείρισης 68.32.1 

ακινήτων ενοικίασης, που δεν 
προορίζονται για κατοίκηση 68.20.12.03 

ακινήτων ιδιόκτητων ή μισθωμένων που 
δεν προορίζονται για κατοικία, 
διαχείρισης και εκμίσθωσης 68.20.12 
ακινήτων ιδιόκτητων ή μισθωμένων, 
που δεν προορίζονται για κατοικία, με 
υπαγωγή σε Φ.Π.Α., διαχείρισης ή 
εκμίσθωσης 68.20.12.01 
ακινήτων ιδιόκτητων ή μισθωμένων, 
που δεν προορίζονται για κατοικία, 
χωρίς υπαγωγή σε Φ.Π.Α., διαχείρισης 
ή εκμίσθωσης 68.20.12.02 

ακινήτων ιδιόκτητων, αγοραπωλησίας 68.10.1 
ακινήτων που δεν προορίζονται για 
κατοίκηση, έναντι αμοιβής ή βάσει 
σύμβασης, διαχείρισης 68.32.13 

ακουστικής επιμέλειας και σχεδίου 59.12.17 
ακουστικής επιμέλειας ταινιών 59.12.17 
ακουστικής, εκπόνησης τεχνικών 
μελετών 71.12.12.03 

ακουστικών πρωτοτύπων, χορήγησης 
άδειας για τη χρήση 59.20.40 

ακτινοδιαγνωστικής ιατρικές 86.22.19.03 
ακτινοδιαγνωστικής νοσοκομειακές 86.10.15.02 
ακτινοθεραπευτικής - ογκολογίας 
ιατρικές 86.22.19.04 
ακτινοθεραπευτικής - ογκολογίας 
νοσοκομειακές 86.10.15.03 

ακτινολογικού εξοπλισμού επισκευής 
και συντήρησης 33.13.12 

ακτινοφυσικού 86.90.15.01 
αλιείας διοικητικές 84.13.11 
αλιείας ερασιτεχνικής υποστήριξης 93.19.13.04 
αλιείας, έρευνας 72.19.40.03 

αλιευτικών μελετών 70.22.15.01 
αλλαντοζυθοπωλείου 56.10.19.10 
αλλεργιολογίας ιατρικές 86.22.19.05 
αλλεργιολογίας νοσοκομειακές 86.10.15.04 

άλλες ειδικού σκοπού τακτικές οδικής 
μεταφοράς επιβατών 49.39.13 
άλλες παροχής φιλοξενίας και 
υποδομής τεχνολογιών των 
πληροφοριών (ΙΤ) 63.11.19 

αλλοδαπών εταιρειών, που 
συμμετέχουν σε ημεδαπές εταιρείες 64.20.10.01 

αλόγων ιππασίας ενοικίασης 77.21.10.02 

αμαξώματος άλλων μηχανοκίνητων 
οχημάτων επισκευής 45.20.23 

αμαξώματος αυτοκινήτων και ελαφρών 
μηχανοκίνητων οχημάτων για 
εμπορεύματα επισκευής 45.20.14 
αμαξώματος βαφής άλλων αυτοκινήτων 
οχημάτων 45.20.23.02 

αμαξώματος βαφής επιβατηγών και 
ελαφρών φορτηγών αυτοκινήτων 45.20.14.03 
αμαξώματος επιβατηγών και ελαφρών 
φορτηγών αυτοκινήτων επισκευής και 
μετατροπών 45.20.14.04 

αμαξώματος επισκευής και μετατροπών 
άλλων αυτοκινήτων οχημάτων 45.20.23.04 

αμίαντου κτιρίων αφαίρεσης 39.00.14.01 
αμοιβαίων κεφαλαίων, διαχείρισης 66.30.11.01 
άμυνας 84.22.1 
άμυνας πολιτικής 84.22.12 
άμυνας στρατιωτικής 84.22.11 

αναβάθμισης συνθηκών διαβίωσης των 
πολιτών διοικητικές 84.12.13 
ανάγνωσης μετρητών αέριων καυσίμων 35.22.10.01 
ανάγνωσης μετρητών νερού 36.00.30.01 
αναγόμωσης πυροσβεστήρων 33.12.19.01 
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αναδασώσεων μελετών 70.22.15.03 
αναδιάρθρωσης επιχείρησης 70.22.11.04 
αναζήτησης στελεχών 78.10.11 
αναισθησιολογίας ιατρικές 86.22.19.06 
αναισθησιολογίας νοσοκομειακές 86.10.15.05 
ανάκτησης άλλων μεταλλικών πρώτων 
υλών 38.32.29 
ανάκτησης άλλων μη μεταλλικών 
πρώτων υλών 38.32.39 
ανάκτησης διαλεγμένων μεταλλικών 
υλικών 38.32.11 
ανάκτησης διαλεγμένων μη μεταλλικών 
υλικών 38.32.12 
ανάκτησης διαλεγμένων υλικών 38.32.1 

ανάκτησης μεταλλικών δευτερογενών 
πρώτων υλών 38.32.2 

ανάκτησης μη μεταλλικών 
δευτερογενών πρώτων υλών 38.32.3 
ανάκτησης πρώτων υλών αλουμίνιου 38.32.25 
ανάκτησης πρώτων υλών γυαλιού 38.32.31 
ανάκτησης πρώτων υλών ελαστικού 38.32.34 
ανάκτησης πρώτων υλών νικέλιου 38.32.24 
ανάκτησης πρώτων υλών πλαστικού 38.32.33 
ανάκτησης πρώτων υλών πολύτιμων 
μετάλλων 38.32.21 
ανάκτησης πρώτων υλών σιδηρούχων 
μετάλλων 38.32.22 
ανάκτησης πρώτων υλών χαλκού 38.32.23 
ανάκτησης πρώτων υλών χαρτιού και 
χαρτονιού 38.32.32 
ανάκτησης υφαντικών πρώτων υλών 38.32.35 

ανάκτησης χημικών ουσιών από χημικά 
απορρίμματα 38.32.39.01 
αναλογιστικές 66.29.11 
αναλύσεων βακτηριολογίας, εκτός 
ιατρικών 71.20.11.01 
αναλύσεων βιολογικών ιδιοτήτων των 
υλικών 71.20.11.02 

αναλύσεων μηχανικών και ηλεκτρικών 
χαρακτηριστικών αυτοκινήτων 
οχημάτων 71.20.13.01 

αναλύσεων μηχανικών και ηλεκτρικών 
χαρακτηριστικών κινητήρων 71.20.13.02 

αναλύσεων μηχανικών και ηλεκτρικών 
χαρακτηριστικών μηχανών 71.20.13.03 

αναλύσεων μηχανικών και ηλεκτρικών 
χαρακτηριστικών συσκευών 71.20.13.04 
αναλύσεων μικροβιολογίας, εκτός 
ιατρικών 71.20.11.03 

αναλύσεων ολοκληρωμένων μηχανικών 
και ηλεκτρικών συστημάτων 71.20.13 
αναλύσεων τεχνικών 71.20.1 
αναλύσεων τεχνικών, άλλες 71.20.19 
αναλύσεων της σύνθεσης και της 
καθαρότητας 71.20.11 
αναλύσεων των φυσικών ιδιοτήτων 71.20.12 
αναλύσεων χημείας τροφίμων 71.20.11.04 
αναλύσεων χημικών 71.20.11.08 
ανάλυσης και ερμηνείας ιατρικών 
εικόνων 86.22.11 
ανάλυσης χημικών διεργασιών και 
συστημάτων 72.19.14.01 
αναμορφωτηρίων ανηλίκων 87.90.11.01 
αναπαραγωγής εγγράφων 82.19.11 
αναπαραγωγής προεγγεγραμμένων 
μέσων εγγραφής ήχου, εικόνας και 
δεδομένων 59.12.12.01 
αναπαραγωγής πρωτοτύπων ταινιών 59.12.12 
ανάπτυξης βάσεων δεδομένων 63.11.11.01 
ανάπτυξης ιδεών 73.11.13 
ανάπτυξης λογισμικού εφαρμογών 
τηλεματικής 62.01.11.02 
ανάπτυξης λογισμικού πολυμέσων 
(multimedia) 62.01.11.03 
ανάπτυξης τεχνολογιών των 
πληροφοριών 62.01.1 

ανάπτυξης τεχνολογιών των 
πληροφοριών για δίκτυα και συστήματα 62.01.12 

ανάπτυξης τεχνολογιών των 
πληροφοριών για εφαρμογές 62.01.11 
ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού 
επιχείρησης 70.22.14.01 
ανάπτυξης χημικών διεργασιών και 
συστημάτων 72.19.14.01 

αναπτυξιακών σχεδίων πολλαπλών 
στόχων διοικητικές 84.13.17 

αναπτυξιακών σωματείων, ενώσεων, 
συνεταιρισμών κλπ 94.99.14.01 

αναστήλωσης έργων τέχνης 90.03.11.02 
αναψυκτήριου 56.30.10.03 

αναψυκτηρίων καταστημάτων, χωρίς 
παροχή καθίσματος 56.10.19.12 

αναψυχής άλλες 93.19.19 
αναψυχής δραστηριοτήτων 
υποστήριξης 93.19.13 

αναψυχής ειδών ενοικίασης και 
χρηματοδοτικής μίσθωσης 77.21.1 
αναψυχής πάρκων για τροχόσπιτα και 
τρέιλερ 55.30.12 
ανέλκυσης και καθέλκυσης σκαφών 52.22.11.02 
ανέλκυσης ναυαγίων 52.22.15.01 
ανέλκυσης σκαφών σε εσωτερικά ύδατα 52.22.16 

ανέλκυσης σκαφών σε θαλάσσια και 
παράκτια ύδατα 52.22.15 

ανελκυστήρες χιονοδρομικών κέντρων 49.39.20 
ανελκυστήρων εγκατάστασης  43.29.19.04 

ανεμοθωράκων άλλων αυτοκινήτων 
οχημάτων αντικατάστασης 45.20.23.01 
ανεμοθωράκων και παράθυρων 
επιβατηγών και ελαφρών φορτηγών 
αυτοκινήτων αντικατάστασης 45.20.14.01 
ανεμοπλάνων ενοικίασης 77.21.10.01 
ανεξάρτητου δημοσιογράφου 63.99.10.01 
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ανεύρεσης δανειοληπτών με προμήθεια 
επί δανείων 73.20.19.04 
ανεύρεσης πελατών 73.20.19.01 
ανηλίκων αναμορφωτηρίων 87.90.11.01 

ανθρώπινου δυναμικού για εργασίες 
εμπορίου διάθεσης άλλες 78.30.13 
ανθρώπινου δυναμικού για εργασίες 
ηλεκτρονικών υπολογιστών και 
τηλεπικοινωνιών διάθεσης άλλες 78.30.11 

ανθρώπινου δυναμικού για εργασίες 
μεταφορών, αποθηκών, εφοδιασμού ή 
βιομηχανίας διάθεσης άλλες 78.30.14 

ανθρώπινου δυναμικού για εργασίες 
υποστήριξης γραφείου διάθεσης άλλες 78.30.12 

ανθρώπινου δυναμικού για ιατρικές 
εργασίες διάθεσης άλλες 78.30.16 

ανθρώπινου δυναμικού για ξενοδοχεία 
και εστιατόρια διάθεσης άλλες 78.30.15 
ανθρώπινου δυναμικού διάθεσης άλλες 78.30.1 
ανθρώπινου δυναμικού επιχείρησης, 
ανάπτυξης 70.22.14.01 

ανθρώπινου δυναμικού θέματα 
διαχείρισης, παροχής συμβουλών 70.22.14 
ανθρώπινου δυναμικού π.δ.κ.α. 
διάθεσης άλλες 78.30.19 
ανθρώπινων δικαιωμάτων οργανώσεων 94.99.11 

ανθρωπιστικών επιστήμών, έρευνας και 
πειραματικής ανάπτυξης 72.20.2 

ανθρωπιστικών επιστημών, έρευνας και 
πειραματικής ανάπτυξης, άλλες 72.20.29 

ανθρωπιστικών επιστημών, παραγωγής 
πρωτότυπων έρευνας και ανάπτυξης 72.20.30 
ανταλλαγών χρονομεριστικής μίσθωσης 79.90.31 
ανταλλακτηρίων συναλλάγματος 66.12.13.01 
αντασφαλειών ζωής 65.20.11 
αντασφάλιση 65.20 
αντασφάλισης ασθενείας 65.20.13 

αντασφάλισης αυτοκινήτων, αστική 
ευθύνη 65.20.21 
αντασφάλισης γενικής ευθύνης 65.20.31 
αντασφάλισης έναντι ατυχημάτων 65.20.12 
αντασφάλισης έναντι διαφόρων 
οικονομικών ζημιών 65.20.42 

αντασφάλισης θαλάσσιων, 
αεροπορικών και άλλων μεταφορών 65.20.23 

αντασφάλισης ιδιοκτησίας κατά 
πυρκαγιάς και λοιπών υλικών ζημιών 65.20.25 
αντασφάλισης μεταφορών και 
ιδιοκτησίας 65.20.2 
αντασφάλισης νομικής προστασίας 65.20.41 
αντασφάλισης οχημάτων με κινητήρα, 
άλλες 65.20.22 
αντασφάλισης πιστώσεων και 
εγγυήσεων 65.20.32 

αντασφάλισης που έχουν σχέση με τα 
συνταξιοδοτικά ταμεία 65.20.50 
αντασφάλισης φορτίων 65.20.24 
αντασφάλισης, εκτός της ασφάλειας 
ζωής, άλλες 65.20.60 
αντιγραφής φιλμ και οπτικοακουστικών 
μέσων 74.20.31.01 
αντικειμένων ταχυμεταφορές 53.20.11.01 
αντι-ντόπινγκ αθλητών ελέγχου 
εργαστηρίου 86.90.15.04 
αντιπλημμυρικών έργων, μελετών 71.12.16.01 
αντιπροσώπου κινητής τηλεφωνίας, 
που αμείβεται με προμήθεια επί των 
λογαριασμών των συνδρομητών, 
σύνδεσης, φερεγγυότητας πελατών, 
εταιρικών συνδέσεων, κοινής 
διαφήμισης, επίτευξης στόχων κλπ, 
καθώς και επί της επιδότησης της 
συσκευής 61.20.11.01 
αντιπρόσωπου φορολογικού 70.22.12.15 
άντλησης έτοιμου σκυροδέματος 
(πρέσας), κατά την τελική του 
παράδοση 52.24.19.01 

αντλιών άλλων επισκευής και 
συντήρησης 33.12.12 

ανύψωσης υλικών εξοπλισμού 
επισκευής και συντήρησης 33.12.15 

ανυψωτικών μηχανημάτων προϊόντων 
επισκευής και συντήρησης 33.12.15.03 

ανυψωτικών συστημάτων προϊόντων 
επισκευής και συντήρησης 33.12.15.04 
αξιοθέατων λειτουργίας 91.03.1 
αξιολόγησης κινδύνου και ζημιών 66.21.10 
αξιολόγησης ορυκτών 71.12.33 
αξιοποίησης περιουσίας νομικών 
προσώπων 70.22.12.01 
αξιωματικών εμπορικού ναυτικού 
σχολών 85.42.12.01 
αξιών κινητών έκδοσης και εισαγωγής 66.12.11.02 

απαιτήσεων επιχειρηματικών τρίτων 
(factoring - forfaiting), πρακτορείας 64.99.19.01 
απασχόλησης εξεύρεσης οργανισμών 78.10.1 
απασχόλησης προσωρινής οργανισμών 78.20.1 
αποβλήτων (επικίνδυνων και μη 
επικίνδυνων) διαχείρισης, έργα 
μηχανικού 71.12.15 

απόβλητων επικίνδυνων 
εγκαταστάσεων μεταφοράς 38.12.3 

αποβλήτων μη επικίνδυνων άλλων 
εγκαταστάσεων μεταφοράς 38.11.69 
αποβλήτων μη επικίνδυνων 
ανακυκλώσιμων εγκαταστάσεων 
μεταφοράς 38.11.61 

αποβλήτων μη επικίνδυνων 
εγκαταστάσεων μεταφοράς 38.11.6 

αποβλήτων στερεών και υγρών, 
τεχνικές μελέτες για εγκαταστάσεις 71.12.15.01 

απογραφών λογιστικών 69.20.29.01 
αποδυτηρίων παραλιών (πλαζ) 93.29.11.01 
αποθήκευσης 52.10.1 
αποθήκευσης άλλες 52.10.19 
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αποθήκευσης βάσεων δεδομένων 63.11.11.02 
αποθήκευσης δημητριακών 52.10.13 

αποθήκευσης μπανανών και λοιπών 
τροπικών φρούτων 52.10.11.01 

αποθήκευσης υπό ψύξη 52.10.11 
αποθήκευσης χύδην υγρών ή αέριων 
προϊόντων 52.10.12 
αποθηκών απολύμανσης 81.29.11.01 
αποκατάστασης επαγγελματικής για 
ανέργους 88.99.13 

αποκατάστασης επαγγελματικής για 
άτομα με αναπηρίες 88.10.13 
αποκατάστασης νοσοκομειακές 86.10.13 
αποκατάστασης ψηφιακής ταινιών 59.12.13 

αποκήρωσης επιβατηγών και ελαφρών 
φορτηγών αυτοκινήτων 45.20.14.02 
αποκλειστικού(-ής) νοσοκόμου κατ' 
οίκον 87.10 

αποκλειστικού(-ής) νοσοκόμου κατ' 
οίκον άλλες δραστηριότητες 87.90 
αποκλειστικού(-ής) νοσοκόμου κατ' 
οίκον για ηλικιωμένους και άτομα με 
αναπηρία 87.30 
αποκλειστικού(-ής) νοσοκόμου κατ' 
οίκον για νοητική υστέρηση, ψυχική 
υγεία και χρήση ουσιών 87.20 
αποκομιδής λυμάτων 37.00.11 

αποκομιδής μπαζών και άλλων 
απορριμμάτων, με διάθεση κάδων 38.11.21.03 

αποκομιδής σκουπιδιών 38.11.21.01 

αποκομιδής σκουπιδιών από ιδιοκτήτες 
αγροτικών φορτηγών ΙΧ 38.11.21.02 

αποκοπής ταινιών 59.12.16 
αποκοπής, τιτλισμού και υποτιτλισμού 59.12.16 
αποκριάτικων στολών ενοικίασης 77.29.15.01 
απολύμανσης αποθηκών και άλλων 
χώρων 81.29.11.01 

απολύμανσης και εξολόθρευσης 
(μυοκτονία κ.λπ.) 81.29.11 
απολύμανσης οικιών 81.29.11.02 
αποξηραντικών μέσων και εξοπλισμού 
ενοικίασης 77.39.19.01 

απορριμμάτων άλλων ανακυκλώσιμων 
μη επικίνδυνων διάθεσης 38.11.5 
απορριμμάτων άλλων από ελαστικό 
διάθεσης 38.11.54 

απορριμμάτων άλλων μη επικίνδυνων 
ανακυκλώσιμων π.δ.κ.α. διάθεσης 38.11.59 
απορριμμάτων από δέρμα διάθεσης 38.11.57 
απορριμμάτων από χαρτί και χαρτόνι 
διάθεσης 38.11.52 
απορριμμάτων γυάλινων διάθεσης 38.11.51 
απορριμμάτων επικίνδυνων άλλων 
διάθεσης 38.12.29 

απορριμμάτων επικίνδυνων βιολογικού 
κινδύνου συλλογής 38.12.11 

απορριμμάτων επικίνδυνων 
βιομηχανικών συλλογής 38.12.12 
απορριμμάτων επικίνδυνων δημοτικών 
συλλογής 38.12.13 
απορριμμάτων επικίνδυνων διάθεσης 
άλλες 38.22.29 
απορριμμάτων επικίνδυνων 
επεξεργασίας άλλες 38.22.19 
απορριμμάτων επικίνδυνων ιατρικών 
συλλογής 38.12.11 
απορριμμάτων θραύσης, καθαρισμού 
και διαλογής για την ανάκτηση 
μεταλλικών δευτερογενών πρώτων 
υλών 38.32.22.01 
απορριμμάτων θραύσης, καθαρισμού 
και διαλογής για την ανάκτηση μη 
μεταλλικών δευτερογενών πρώτων 
υλών 38.32.39.02 
απορριμμάτων ιατρικών επικίνδυνων 
διάθεσης 38.12.23 

απορριμμάτων και υπολειμμάτων 
πρωτογενών στοιχείων, πρωτογενών 
μπαταριών και ηλεκτρικών 
συσσωρευτών συλλογής 38.12.27 
απορριμμάτων κομποστοποίησης 38.21.29.01 
απορριμμάτων λιπασματοποίησης 38.21.29.02 
απορριμμάτων μεταλλικών επικίνδυνων 
διάθεσης 38.12.26 
απορριμμάτων μεταλλικών 
κατεργασίας, ώστε να μετατραπούν σε 
δευτερογενείς πρώτες ύλες 38.32.22.02 

απορριμμάτων μεταλλικών μη 
επικίνδυνων διάθεσης 38.11.58 

απορριμμάτων μεταλλικών μηχανικής ή 
χημικής επεξεργασίας 38.32.22.03 
απορριμμάτων μεταλλικών, μηχανικής 
κοπής ή θραύσης, διαλογής και 
διαχωρισμού πρώτων υλών 38.31.12.03 

απορριμμάτων μη ανακυκλώσιμων, μη 
επικίνδυνων διάθεσης 38.11.3 

απορριμμάτων μη ανακυκλώσιμων, μη 
επικίνδυνων, άλλων διάθεσης 38.11.39 

απορριμμάτων μη ανακυκλώσιμων, μη 
επικίνδυνων, δημοτικών διάθεσης 38.11.31 

απορριμμάτων μη επικίνδυνων 
ανακυκλώσιμων συλλογής 38.11.1 

απορριμμάτων μη επικίνδυνων 
ανακυκλώσιμων, άλλων συλλογής 38.11.19 

απορριμμάτων μη επικίνδυνων 
ανακυκλώσιμων, δημοτικών συλλογής 38.11.11 
απορριμμάτων μη επικίνδυνων 
αποτέφρωσης 38.21.23 
απορριμμάτων μη επικίνδυνων 
διάθεσης 38.21.2 
απορριμμάτων μη επικίνδυνων 
διάθεσης άλλες 38.21.29 

απορριμμάτων μη επικίνδυνων 
επεξεργασίας για τελική διάθεση 38.21.1 

απορριμμάτων μη επικίνδυνων μη 
ανακυκλώσιμων συλλογής 38.11.2 
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απορριμμάτων μη επικίνδυνων μη 
ανακυκλώσιμων, άλλων συλλογής 38.11.29 

απορριμμάτων μη επικίνδυνων μη 
ανακυκλώσιμων, δημοτικών συλλογής 38.11.21 
απορριμμάτων μη μεταλλικών 
μηχανικής, χημικής ή άλλης 
κατεργασίας, ώστε να μετατραπούν σε 
δευτερογενείς πρώτες ύλες 38.32.39.03 
απορριμμάτων οργανικών διαλυτών 
διάθεσης 38.21.3 
απορριμμάτων πλαστικών διάθεσης 38.11.55 

απορριμμάτων πυρηνικών και άλλων 
επικίνδυνων διάθεσης 38.22.2 

απορριμμάτων πυρηνικών και άλλων 
επικίνδυνων επεξεργασίας 38.22.1 
απορριμμάτων υγειονομικής ταφής 38.21.21 
απορριμμάτων υγειονομικής ταφής 
άλλες 38.21.22 
απορριμμάτων υφασμάτινων διάθεσης 38.11.56 
απορριμμάτων φαρμακευτικών 
διάθεσης 38.12.22 
απορριμμάτων χημικών επικίνδυνων 
διάθεσης 38.12.24 
απορρύπανσης θαλάσσιων περιοχών 39.00.12.01 

αποσκευών σε εγκαταστάσεις σταθμών 
κάθε μέσου μεταφοράς, διακίνησης 52.24.19.02 
αποσκευών φύλαξης σε σταθμούς 
λεωφορείων 52.21.21.01 

αποστείρωσης αντικειμένων ή 
εγκαταστάσεων (χειρουργείων κλπ) 81.22.12.01 
αποστολής ατομικών επιστολών 73.11.12 
αποστολής εμπορευμάτων 52.29.20.01 
αποστραγγιστικά έργα, εργασίες 
μηχανικού 71.12.16 
αποσυναρμολόγησης αχρηστευμένων 
οχημάτων 38.31.1 
αποσυναρμολόγησης αχρηστευμένων 
οχημάτων, εκτός σκαφών και πλωτών 
κατασκευών 38.31.12 
αποσυναρμολόγησης παλαιών ειδών 38.31 

αποσυσκευασίας εμπορευμάτων 82.92.10.05 
αποτελεσματικότερης άσκησης 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 
διοικητικές 84.13.1 
αποτέφρωσης μη επικίνδυνων 
απορριμμάτων 38.21.23 
αποτέφρωσης νεκρών 96.03.11 
αποτιμήσεων λογιστικών 69.20.29.01 

αποτίμησης επιχειρήσεων πριν από 
συγχωνεύσεις ή/και εξαγορές 70.22.12.02 

αποτρίχωσης 96.04.10.06 
αποτύπωσης τοπογραφικής 
επιφανειακής 71.12.34 

αποφυλακισμένων επανένταξης με 
παροχή καταλύματος 87.90.13.01 

αποχετεύσεων μελετών 71.12.16.01 
αποχέτευσης 37.00.1 
αργυραμοιβού 66.12.13.02 
αρδευτικών μέσων και εξοπλισμού 
ενοικίασης 77.39.19.01 
αρθρογράφου 63.99.10.02 
αριθμομηχανών επισκευής 33.12.16.01 
αρπάγων ανύψωσης επισκευής και 
συντήρησης 33.12.15.04 
αρπάγων διακίνησης επισκευής και 
συντήρησης 33.12.15.05 
αρχαιολογικών συλλογών επίδειξης 91.02.20.01 
αρχαιολογικών χώρων και κτιρίων 
επίσκεψης 91.03.10.01 
αρχαιολόγου συντηρητή 91.03.10.02 
αρχειακού υλικού συντήρησης 90.03.11.13 
αρχειοθήκης φωτογραφιών 91.01.12.02 
αρχειοφυλακείων 91.01 
αρχείων 91.01.12 
αρχείων μουσικών 91.01.12.04 
αρχιτεκτονικές για έργα κατασκευής 
κατοικιών 71.11.21 

αρχιτεκτονικές για έργα κατασκευής μη 
οικιστικών κτιρίων 71.11.22 
αρχιτεκτονικές για κτίρια 71.11.2 
αρχιτεκτονικές ιστορικής 
αποκατάστασης 71.11.23 
αρχιτεκτονικής τοπίου 71.11.41 
αρχιτεκτονικής τοπίου, παροχής 
συμβουλών 71.11.42 

αρχιτεκτονικών μελετών διατήρησης 
παραδοσιακών κτιρίων 71.11.23.01 
αρχιτεκτονικών μελετών ειδικών 
(διατήρησης παραδοσιακών οικισμών 
και τοπίου) 71.11.41.01 
αρχιτεκτονικών συμβουλών 71.11.24 
αρχιτεκτόνων 71.11 

αρωγής κοινωνικής σε θύματα 
θεομηνιών, πρόσφυγες, μετανάστες κλπ 
με παροχή καταλύματος 87.90.13.03 

αρωγής κοινωνικής σε θύματα 
θεομηνιών, πρόσφυγες, μετανάστες κλπ 
χωρίς παροχή καταλύματος 88.99.19.02 
αρωματοθεραπείας 86.90.19.02 
ασθενοφόρων 86.90.14 
ασκούμενου δικηγόρου 69.10.19.01 
αστεροσκοπείου, παρατηρήσεων 72.19.13.01 

αστικές και προαστιακές μικτές τακτικές 
μεταφορές επιβατών 49.31.22 
αστικές σιδηροδρομικές μεταφορές 
επιβατών 49.31.10 
αστικές χερσαίες μεταφορές επιβατών 49.31 
αστικές χερσαίες μεταφορές επιβατών 
άλλες 49.31.2 

αστικής ανάπτυξης συντονισμένης, 
εκπόνησης μελετών 71.11.31.03 
αστικού σχεδιασμού 71.11.3 

αστικών τακτικών μεταφορών με 
λεωφορεία, με οδηγό ιδιοκτήτη 49.31.21.01 
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αστικών τακτικών μεταφορών με 
λεωφορεία, με οδηγό μη ιδιοκτήτη 49.31.21.02 
αστρολογικές υπηρεσίες 96.09.19.01 
αστυνομικές 84.24.11 
ασύρματες τηλεπικοινωνιακές 
δραστηριότητες 61.20 
ασύρματων διαδικτυακών 
τηλεπικοινωνιών 61.20.4 
ασύρματων τηλεπικοινωνιών, φορέα 61.20.20 
ασφάλειας άλλες 80.10.19 
ασφάλειας δημόσιας 84.24.1 
ασφαλείας θεμάτων, παροχής 
συμβουλών 74.90.15 
ασφάλειας ιδιωτικής 80.10.1 
ασφαλείας κανόνων, συμβουλών 70.22.15.10 
ασφάλειας συστημάτων 80.20.1 
ασφαλειομεσιτών εκπαίδευσης 85.59.13.02 
ασφαλειών εκτός από τις ασφάλειες 
ζωής 65.12 
ασφαλειών ζωής 65.11.10 

ασφαλειών μεσίτη γενικά, με 
επαγγελματική εγκατάσταση 66.22.10.05 

ασφαλειών μεσίτη γενικά, χωρίς 
επαγγελματική εγκατάσταση 66.22.10.06 
ασφαλίσεων ζωής, συντονιστή 
παραγωγών 66.22.10.09 
ασφαλίσεων και τα συνταξιοδοτικών 
ταμείων άλλες π.δ.κ.α., βοηθητικές 
συναφείς 66.29.19 
ασφαλίσεων πραγματογνώμονα 66.22.10.04 
ασφαλίσεων, βοηθητικές συναφείς 
άλλες 66.29.1 
ασφαλίσεων, συναφείς άλλες 66.29 
ασφάλισης αεροσκαφών, άλλες 65.12.33 
ασφάλισης ασθενείας 65.12.12 
ασφάλισης αστικής ευθύνης για 
αεροσκάφη 65.12.32 
ασφάλισης αστικής ευθύνης για πλοία 65.12.34 

ασφάλισης αυτοκινήτων 65.12.2 
ασφάλισης αυτοκινήτων - αστική ευθύνη 65.12.21 
ασφάλισης γενικής ευθύνης 65.12.5 
ασφάλισης εγγυήσεων 65.12.62 
ασφάλισης έναντι ατυχημάτων 65.12.11 
ασφάλισης έναντι διαφόρων 
οικονομικών ζημιών 65.12.73 
ασφάλισης ζωής και αντασφάλισης 
ασθενείας 65.20.1 

ασφάλισης θαλάσσιων, αεροπορικών 
και άλλων μεταφορών 65.12.3 
ασφάλισης ιδιοκτησίας έναντι ζημιών 
από πυρκαγιά 65.12.41 

ασφάλισης ιδιοκτησίας έναντι ζημιών 
από πυρκαγιά, άλλες 65.12.49 

ασφάλισης κατά πυρκαγιάς και λοιπών 
υλικών ζημιών 65.12.4 

ασφάλισης κοινωνικής υποχρεωτικής 84.30.1 

ασφάλισης κοινωνικής υποχρεωτικής 
σχετικές με τα επιδόματα ανεργίας 84.30.13 

ασφάλισης κοινωνικής υποχρεωτικής 
σχετικές με τα επιδόματα ασθένειας, 
μητρότητας ή προσωρινής αναπηρίας 84.30.11 
ασφάλισης κοινωνικής υποχρεωτικής 
σχετικές με τα οικογενειακά επιδόματα 
και επιδόματα τέκνων 84.30.14 
ασφάλισης κοινωνικής υποχρεωτικής 
σχετικές με τα συνταξιοδοτικά 
συστήματα δημοσίων υπαλλήλων, 
επιδόματα γήρατος, αναπηρίας ή 
επιζώντος συζύγου, εκτός όσων 
προορίζονται για τους δημόσιους 
υπαλλήλους 84.30.12 
ασφάλισης νομικής προστασίας 65.12.72 
ασφάλισης οχημάτων με κινητήρα, 
άλλες 65.12.29 
ασφάλισης πιστώσεων 65.12.61 
ασφάλισης πλοίων, άλλες 65.12.35 

ασφάλισης ταξιδιών και παροχής 
υποστήριξης 65.12.71 
ασφάλισης τροχαίου σιδηροδρομικού 
υλικού 65.12.31 
ασφάλισης φορτίων 65.12.36 
ασφάλισης, εκτός της ασφάλειας ζωής, 
άλλες 65.12.90 
ασφαλιστικού πράκτορα 66.22.10.01 

ασφαλιστικού συμβούλου, με 
επαγγελματική εγκατάσταση 66.22.10.02 

ασφαλιστικού συμβούλου, χωρίς 
επαγγελματική εγκατάσταση 66.22.10.03 

ασφαλιστικών κινδύνων και 
ασφαλίστρων, υπολογισμού 66.29.11.01 
ασφαλιστικών πρακτόρων και μεσιτών 66.22.10 
ασφαλιστικών συμβούλων, συντονιστή 66.22.10.08 
ασφαλίστρων είσπραξης 82.91.12.02 
ασφαλίστρων, υπολογισμού 66.29.11.01 
ατλάντων έντυπων, έκδοσης 58.11.15 
ατμογεννητριών μη πυρηνικών 
εγκατάστασης 33.20.11.03 

ατμογεννητριών, εκτός των λεβήτων 
κεντρικής θέρμανσης για την παραγωγή 
ζεστού νερού εγκατάστασης 33.20.11 
ατμογεννητριών, εκτός των λεβήτων 
κεντρικής θέρμανσης για την παραγωγή 
ζεστού νερού επισκευής και 
συντήρησης 33.11.13 

ατμόλουτρων 96.04.10.07 
ατμοπλοϊκών εισιτηρίων εξωτερικού 
μεταφοράς προσώπων πώλησης με 
προμήθεια 79.11.19.02 

ατμοπλοϊκών εισιτηρίων μεταφοράς 
προσώπων πώλησης με προμήθεια 79.11.19.01 
αυτοκίνητα γερανοφόρα, μεταφορές με 49.41.19.07 
αυτοκινητοδρόμων λειτουργίας 52.21.22 
αυτοκινήτων αγώνων ράλι οργάνωσης 93.12.10.01 
αυτοκινήτων ενοικίασης 77.11 
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αυτοκινήτων επιβατηγών και ελαφρών 
φορτηγών αλλαγής λαδιών 45.20.11.01 
αυτοκινήτων επιβατικών χώρου 
στάθμευσης 52.21.24.03 
αυτοκινήτων μεταφοράς 49.41.19.05 
αυτοκινήτων μεταχειρισμένων διάλυσης, 
για τη λήψη επαναχρησιμοποιήσιμων 
εξαρτημάτων 38.31.12.01 
αυτοκινήτων μεταχειρισμένων διάλυσης, 
για την απομάκρυνση άχρηστων ή 
επικίνδυνων στοιχείων 38.31.12.02 
αυτοκινήτων στάθμευσης υπαίθριου 
χώρου 52.21.24.02 
αυτοκινήτων συντήρησης και επισκευής 45.20.1 
αυτοκινήτων σχολών επαγγελματιών 
οδηγών  85.59.13.06 
αυτοκινήτων χρηματοδοτικής μίσθωσης 77.11.1 
αφερεγγυότητας 69.20.40 
αφισοκολλήσεων 73.11.19.01 
αφισών διαφημιστικών, σχεδιασμού 73.11.11.05 
αφισών προβολής από εναέρια μέσα 73.11.19.06 
αφροδισιολογίας ιατρικές 86.22.19.08 
αφροδισιολογίας νοσοκομειακές 86.10.15.08 
αχθοφόρων 96.09.19.02 
βαγκόν-λι ( κλιναμαξών) σε άλλα 
μεταφορικά μέσα 55.90.13 
βαγονιού-εστιατόριου, παροχής 
γευμάτων 56.10.12 
βακουφιών ισλαμικών 94.99.19.04 

βακτηριολογίας δοκιμών και 
αναλύσεων, εκτός ιατρικών 71.20.11.01 

βαλβίδων εγκατάστασης 33.20.11.01 
βαρέων μηχανημάτων (με πλατφόρμα), 
μεταφοράς 49.41.19.06 
βαρκών συντήρησης (εκτός των 
επισκευών) 52.22.11.04 
βαρούλκων επισκευής και συντήρησης 33.12.15.03 
βάσεων δεδομένων, ανάπτυξης 63.11.11.01 

βάσεων δεδομένων, αποθήκευσης 63.11.11.02 

βαφής αμαξώματος επιβατηγών και 
ελαφρών φορτηγών αυτοκινήτων 45.20.14.03 

βαφής και χρωματισμού ρούχων 96.01.14 

βαφής του αμαξώματος άλλων 
αυτοκινήτων οχημάτων 45.20.23.02 
βαφής υποδημάτων, δερμάτινων ειδών 
κλπ. 95.23.10.02 
βεβαιώσεων λογιστικών κλπ 69.20.29.01 
βεβαίωσης της γνησιότητας έργων 
τέχνης 71.20.19.02 
βελονισμού 86.90.19.01 

βενζινακάτων (κλπ πλοίων 
ψυχαγωγίας) με πλήρωμα, ενοικίασης 50.10.20.03 

βεστιαρίων παραλιών (πλαζ) 93.29.11.01 
βιβλιακού υλικού συντήρησης 90.03.11.13 
βιβλιοθηκών 91.01.11 
βιβλίων άλλων έντυπων με χάρτες, 
έκδοσης 58.11.15 
βιβλίων έκδοσης 58.11 

βιβλίων έντυπων διδακτικών 
εκπαιδευτικού περιεχομένου, έκδοσης 58.11.11 
βιβλίων έντυπων έκδοσης 58.11.1 
βιβλίων έντυπων επαγγελματικού, 
τεχνικού και ακαδημαϊκού 
περιεχομένου, έκδοσης 58.11.12 

βιβλίων έντυπων, φυλλάδιων κάθε 
είδους, και παρόμοιων ειδών, έκδοσης 58.11.19 
βιβλίων επιγραμμικών (on line), 
παραγωγής 58.11.30 

βιβλίων λογιστικών με προσωπική 
εργασία, τήρησης 69.20.23.02 

βιβλίων λογιστικών τήρησης, από 
οργανωμένα γραφεία 69.20.23.01 

βιβλίων λογιστικών, τήρησης 69.20.23 
βιβλίων με αμοιβή ή βάσει σύμβασης, 
εκδόσεων 58.11.50 
βιβλίων παιδικών έντυπων, έκδοσης 58.11.13 

βιβλίων προώθησης 82.99.19.11 

βιβλίων σε δίσκο, ταινία ή άλλα φυσικά 
μέσα, έκδοσης 58.11.20 

βιβλίων τήρησης 69.20 
Βίβλου διάδοσης 94.91.10.01 

βίντεο άλλου περιεχομένου σε δίσκο, 
ταινία ή άλλο φυσικό μέσο, παραγωγής 59.11.23 

βίντεο άλλων, που εκφορτώνονται 
(download) από το Internet, παραγωγής 59.11.24 
βίντεο πρωτότυπων, παραγωγής 59.11.21 
βίντεο συνοδευτικές της παραγωγής 59.12 
βίντεο, αδειοδότησης και διανομής 59.13.1 
βίντεο, διανομής άλλες 59.13.12 
βίντεο, μεταπαραγωγής 59.12.1 
βίντεο, μεταπαραγωγής, άλλες 59.12.19 
βίντεο, παραγωγής 59.11.12 
βιντεοκασετών ενοικίασης 77.22.1 
βιντεοσκοπήσεων για προώθηση 
πωλήσεων 59.11.12.01 

βιντεοσκοπήσεων, εκτός διαφημιστικών 
και εκτός εκδηλώσεων 59.11.23.01 

βιντεοσκόπησης εκδηλώσεων εντός και 
εκτός studio 74.20.23.01 
βιντεοσκόπησης και φωτογράφισης 
εκδηλώσεων 74.20.23 
βιολογικής φωτογράφισης 74.20.29.01 
βιολογικής φωτογράφισης 74.20.29.01 
βιολογικού καθαρισμού λυμάτων 37.00.11.01 

βιολογικών επιστήμών, έρευνας και 
πειραματικής ανάπτυξης 72.19.16 

βιολογικών ιδιοτήτων των υλικών, 
δοκιμών και αναλύσεων 71.20.11.02 
βιομηχανικής ιδιοκτησίας διαχείρισης 
δικαιωμάτων 82.99.19.04 
βιομηχανικού καθαρισμού 81.22.1 
βιομηχανικού περιβάλλοντος ελέγχου 39.00.21.02 
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βιομηχανικού σχεδιασμού 74.10.12 

βιομηχανικών διαδικασιών, χημικές 
τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις 71.20.19.04 

βιομηχανικών διεργασιών ελέγχου 
εξοπλισμού εγκατάστασης 33.20.6 
βιομηχανικών και βιοτεχνικών έργων, 
μηχανικού 71.12.17 

βιομηχανικών μηχανημάτων και 
εξοπλισμού εγκατάστασης 33.20 
βιομηχανικών ρύπων διαχείρισης 39.00.21.01 
βιομηχανοστάσιου, ενοικίασης 68.20.12.04 
βιοπαθολογίας ιατρικής 
(μικροβιολογίας) ιατρικές 86.22.19.10 

βιοπαθολογίας ιατρικής 
(μικροβιολογίας) νοσοκομειακές 86.10.15.10 

βιοτεχνολογίας γεωργικής, έρευνας και 
πειραματικής ανάπτυξης 72.11.13 
βιοτεχνολογίας για την υγεία, το 
περιβάλλον τη γεωργία και άλλες 
εφαρμογές, έρευνας και πειραματικής 
ανάπτυξης 72.11.1 
βιοτεχνολογίας περιβαλλοντικής και 
βιομηχανικής, έρευνας και πειραματικής 
ανάπτυξης 72.11.12 

βιοτεχνολογίας πρωτότυπων 
ανάπτυξης, έρευνας και παραγωγής 72.11.20 

βιοτεχνολογίας της υγείας, έρευνας και 
πειραματικής ανάπτυξης 72.11.11 
βιοτόπων φυσικών προστατευόμενων 91.04.12 
βιοχημικού κλινικού 86.90.15.05 
βοήθειας οδικής οχημάτων 52.21.25.01 
βοηθητικές μεταφορών άλλες π.δ.κ.α. 52.29.20 
βοηθητικών υπηρεσιών συνδυασμού 81.10 
βοηθού ιατρικών και βιολογικών 
εργαστηρίων 86.90.12.02 
βόθρων εκκένωσης και καθαρισμού 37.00.12.02 
βόθρων λυμάτων επεξεργασίας 37.00.12 
βοτανικών κήπων 91.04.11 

βοτανοθεραπείας 86.90.19.02 
βουλκανιζατέρ 45.20.13.01 
βρεφονηπιακού σταθμού 88.91.13.02 
βρεφονηπιοκόμου 88.91.13.01 
βυθοκόρων, χωρίς χειριστή ενοικίασης 77.39.19.02 
βυτιοφόρων αυτοκινήτων μεταφορές 
πετρελαϊκών προϊόντων με οδηγό 
ιδιοκτήτη 49.41.12.01 
βυτιοφόρων αυτοκινήτων μεταφορές 
πετρελαϊκών προϊόντων με οδηγό μη 
ιδιοκτήτη 49.41.12.02 
βυτιοφόρων αυτοκινήτων, με οδηγό 
ιδιοκτήτη μεταφορές άλλων υγρών ή 
αερίων 49.41.13.01 
βυτιοφόρων αυτοκινήτων, με οδηγό μη 
ιδιοκτήτη μεταφορές άλλων υγρών ή 
αερίων 49.41.13.02 
βυτιοφόρων οχημάτων μεταφορά οδική 
άλλων εμπορευμάτων χύδην υγρών ή 
αέριων προϊόντων 49.41.13 

βυτιοφόρων οχημάτων οδική μεταφορά 
προϊόντων πετρελαίου 49.41.12 
γαλακτοζαχαροπλαστείου με παροχή 
σερβιρίσματος, παροχής γλυκών, 
παγωτών κλπ 56.10.11.13 
γάμου ειδών και συναφών αμφιέσεων 
ενοικίασης 77.29.15.04 
γάμων διοργάνωσης 93.29.19.01 
γαστρεντερολογίας ιατρικές 86.22.19.07 
γαστρεντερολογίας νοσοκομειακές 86.10.15.06 
γεμμολογίας 74.10.19.05 
γενεαλογικές 96.09.19.03 
γενικές δημόσιες άλλες 84.11.19 
γενικές δημόσιες υπηρεσίες 84.11.1 
γενικής ιατρικής 86.21.1 
γενικής ιατρικής ιατρικές 86.21.10.01 
γενικής ιατρικής νοσοκομειακές 86.10.15.07 
γερανού, χωρίς χειριστή ενοικίασης 77.32.10.02 

γερανούς εγκαταστημένους, 
μετακινήσεων φορτίων με 52.24.19.03 
γερανοφόρα οχήματα, μετακινήσεων 
φορτίων με 52.24.19.03 
γερανοφόρων αυτοκίνητων μεταφορές 49.41.19.07 
γερανών ανύψωσης επισκευής και 
συντήρησης 33.12.15.04 
γερανών διακίνησης επισκευής και 
συντήρησης 33.12.15.05 
γερανών πλωτών χωρίς χειριστή 
ενοικίασης 77.39.19.06 
γευμάτων παροχής άλλες 56.10.19 
γευμάτων παροχής από εστιατόριο 
ταβέρνα, ψαροταβέρνα, με ζωντανή 
μουσική από ορχήστρα τριών 
τουλάχιστον οργάνων [που υπάγεται 
στην 1059176/625/ΠΟΛ.1087/25.6.2003 
(ΦΕΚ Β' 932) απόφαση Υπουργού 
Οικονομίας και Οικονομικών, όπως 
ισχύει κάθε φορά] 56.10.11.03 
γευμάτων παροχής από εστιατόριο 
ταβέρνα, ψαροταβέρνα, χωρίς ζωντανή 
μουσική ή με ορχήστρα λιγότερη των 
τριών οργάνων [που δεν υπάγεται στην 
1059176/625/ΠΟΛ.1087/25.6.2003 
(ΦΕΚ Β' 932) απόφαση Υπουργού 
Οικονομίας και Οικονομικών, όπως 
ισχύει κάθε φορά] με παροχή 
σερβιρίσματος 56.10.11.04 

γευμάτων παροχής από εστιατόριο 
ταχείας εξυπηρετήσεως (φαστ - φουντ), 
με παροχή σερβιρίσματος 56.10.11.05 
γευμάτων παροχής από εστιατόριο 
ταχείας εξυπηρετήσεως (φαστ-φουντ), 
με παροχή καθίσματος, αλλά όχι 
σερβιρίσματος 56.10.13.01 

γευμάτων παροχής από εστιατόριο 
ταχείας εξυπηρετήσεως (φαστ-φουντ), 
χωρίς παροχή καθίσματος 56.10.19.02 
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γευμάτων παροχής από εστιατόριο, 
ταβέρνα, ψαροταβέρνα, πιτσαρία κλπ 
χωρίς ζωντανή μουσική, με παροχή 
καθίσματος αλλά όχι σερβιρίσματος 56.10.13.02 

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

γευμάτων παροχής από πιτσαρία, με 
παροχή σερβιρίσματος 56.10.11.08 
γευμάτων παροχής από ψητοπωλεία - 
σουβλατζίδικα, με παροχή 
σερβιρίσματος 56.10.11.09 

γευμάτων παροχής από ψητοπωλείο - 
σουβλατζίδικο με παροχή καθίσματος 
αλλά όχι σερβιρίσματος 56.10.13.03 
γευμάτων παροχής από ψητοπωλείο - 
σουβλατζίδικο, χωρίς παροχή 
καθίσματος 56.10.19.03 
γευμάτων παροχής και ποτών από 
κυλικείο 56.10.19.04 

γευμάτων παροχής και ποτών από 
κυλικείο γηπέδου 56.10.19.05 

γευμάτων παροχής και ποτών από 
κυλικείο θεάτρου ή κινηματογράφου 56.10.19.06 
γευμάτων παροχής και ποτών από 
κυλικείο που βρίσκεται σε αεροδρόμια, 
δημόσιες υπηρεσίες και άλλους 
δημόσιους χώρους 56.10.19.07 

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

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

γευμάτων παροχής και ποτών από 
σνακ μπαρ, με παροχή σερβιρίσματος 56.10.11.11 
γευμάτων παροχής και ποτών από 
σνακ μπαρ, ουζερί, καφέ-ουζερί, 
μεζεδοπωλείο, τσιπουράδικο, 
ζυθοπωλείο, χωρίς παροχή καθίσματος 56.10.19.08 

γευμάτων παροχής και ποτών από 
σνακ μπαρ, ουζερί, μεζεδοπωλείο, 
τσιπουράδικο, ζυθοπωλείο, με παροχή 
καθίσματος αλλά όχι σερβιρίσματος 56.10.13.04 
γευμάτων παροχής και ποτών σε 
υπαίθριες εκδηλώσεις, όχι από κινητές 
καντίνες 56.10.19.09 

γευμάτων παροχής με διάθεση 
πρόσβασης στο διαδίκτυο 56.10.11.12 

γευμάτων παροχής με πλήρη 
εξυπηρέτηση εστιατορίου 56.10.11 

γευμάτων παροχής σε βαγόνι-
εστιατόριο και σε πλοία 56.10.12 

γευμάτων παροχής σε εστιατόρια 
αυτοεξυπηρέτησης (self service) 56.10.13 

γευμάτων που παρέχονται από κινητές 
καντίνες, που λειτουργούν υπαίθρια (ή 
εξυπηρετούν υπαίθριες εκδηλώσεις) 56.10.19.01 

γευμάτων που παρέχονται από 
στρατιωτικές τραπεζαρίες 56.29.20.01 
γευσιγνωσίας 96.09.19.04 
γεφυροπλάστιγγας 82.99.19.07 
γεφυρών λειτουργίας 52.21.23 
γεφυρών, μελετών 71.12.14.02 
γεωγραφίας, έρευνας και πειραματικής 
ανάπτυξης 72.19.19.01 

γεωεπιστημών, έρευνας και 
πειραματικής ανάπτυξης 72.19.15 
γεωλογικών και γεωφυσικών 
συμβουλών 71.12.31 

γεωλογικών και συναφών 
επιστημονικών ερευνών και συμβουλών 71.12.3 

γεωπονικών επιστημών, έρευνας και 
πειραματικής ανάπτυξης 72.19.40 

γεωπόνων και άλλων ειδικών σε θέματα 
αγροτικής οικονομίας 70.22.15.06 

γεωργίας βιομηχανικών μηχανημάτων 
και εξοπλισμού εγκατάστασης 33.20.31 

γεωργίας διοικητικές 84.13.11 

γεωργικών μηχανημάτων επισκευής και 
συντήρησης 33.12.21 
γεωργικών μηχανημάτων και 
εξοπλισμού ενοικίασης και 
χρηματοδοτικής μίσθωσης 77.31.1 
γεωργοκτηνοτροφικού 
προγραμματισμού μελετών 70.22.15.02 
γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων 70.22.15.02 
γεωργοοικονομικών μελετών 70.22.15.02 
γεωργοτεχνικών μελετών 70.22.15.02 
γεωτεχνικών μελετών 71.12.19.01 
γεωτρήσεων εξοπλισμού ενοικίασης 77.32.10.03 
γεωφυσικές 71.12.32 

γεωφυσικών και συναφών 
επιστημονικών ερευνών και συμβουλών 71.12.3 
γεωφυσικών συμβουλών 71.12.31 

γηπέδων (4Χ4, 5Χ5 κλπ) ποδόσφαιρου, 
καλαθοσφαίρισης, αντισφαίρισης κλπ 93.11.10.01 
γηπέδων γκολφ ή μίνι γκολφ 93.11.10.02 
γηπέδων εγκαταστάσεων, 
παραχώρησης χρήσης 68.20.12.06 
γης, πώλησης για ανέγερση κατοικιών, 
βάσει αμοιβής ή σύμβασης, εκτός από 
τις ιδιοκτησίες χρονομεριστικής 
μίσθωσης 68.31.11 

γιόγκα γυμναστηρίου 93.13.10.01 
γκαρνταρόμπας 96.09.19.05 
γκολφ εγκαταστάσεων, παραχώρησης 
χρήσης 68.20.12.06 
γλυκών άλλων ή παγωτών 
καταστημάτων πώλησης χωρίς παροχή 
καθίσματος 56.10.19.14 
γλυκών, παγωτών κλπ παροχής από 
ζαχαροπλαστείο, 
γαλακτοζαχαροπλαστείο, 
καφεζαχαροπλαστείο, με παροχή 
σερβιρίσματος 56.10.11.13 
γλύπτη 90.03.11.03 
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γλωσσολογίας, έρευνας και 
πειραματικής ανάπτυξης 72.20.21 
γλωσσών σχολών 85.59.11 
γναθοπροσωπικών χειρουργών 86.23.19.04 

γνησιότητας έργων τέχνης, 
πιστοποίησης και βεβαίωσης 71.20.19.02 
γονιμότητας ανθρώπινης εξετάσεων 
ελέγχου 86.90.15.03 
γουναρικών επισκευής 95.29.11.03 
γουότερ παρκ (νεροτσουλήθρων κλπ) 93.21.10.01 
γραμματειακής υποστήριξης 82.19.1 
γραμματίων έντοκων, πώλησης 66.12.11.04 
γραμματόσημων ασφράγιστων 
έντυπων, έκδοσης 58.19.14 
γραμματόσημων, πώλησης 53.10.14.01 

γραφείου ακινήτων μεσιτικού, έναντι 
αμοιβής ή βάσει σύμβασης 68.31.1 
γραφείου διοίκησης συνδυασμένες 82.11.1 
γραφείου ευρύτερου δημόσιου τομέα, 
υποστήριξης από προσωπικό με 
σύμβαση έργου 82.19.13.04 
γραφείου μηχανημάτων και εξοπλισμού 
ενοικίασης και χρηματοδοτικής 
μίσθωσης 77.33.11 
γραφείου μηχανημάτων μηχανών 
εγκατάστασης 33.20.21 
γραφείου υποστήριξης 82.19.13 
γραφείων γνωριμίας ή συνοικεσίων 96.09.19.06 
γραφείων είσπραξης χρεών 82.91.1 
γραφείων εύρεσης εργασίας 78.10 
γραφείων κεντρικών 70.10 
γραφείων κηδειών 96.03.1 
γραφείων μεταφορών εμπορευμάτων 52.29.1 
γραφείων οργανωμένων ταξιδιών 79.12 

γραφείων οργανωμένων, τήρησης 
λογιστικών βιβλίων 69.20.23.01 

γραφείων πίστωσης 82.91.1 

γραφίστα διαφημίσεων 73.11.11.01 
γραφολόγου 96.09.19.07 
γραφομηχανών ενοικίασης 77.33.11.01 
γραφομηχανών επισκευής 33.12.16.01 
γρύλων επισκευής και συντήρησης 33.12.15.03 
γυάλινων απορριμμάτων διάθεσης 38.11.51 
γυαλίσματος οχημάτων 45.20.3 
γυαλίσματος υποδημάτων 96.09.19.08 
γυμναστή 93.13.10.03 

γυμναστηρίου ειδικών γυμναστικών 
(αεροβικής, πιλάτες, γιόγκα κλπ) 93.13.10.01 
γυμναστηρίου ενόργανης ή μη 
γυμναστικής 93.13.10.02 
γυμναστηρίων 93.13.1 
γυμναστικής αεροβικής 85.51.10.01 
γυμναστικής εγκαταστάσεων 93.13 
γυναικολογίας ιατρικές 86.22.19.15 
γυναικολογίας νοσοκομειακές 86.10.12.01 

γυναικολογικές και μαιευτικές 
νοσοκομειακές υπηρεσίες 86.10.12 

δακτυλογραφήσεων 82.19.13.01 

δανειοληπτών ανεύρεσης με προμήθεια 
επί δανείων 73.20.19.04 
δασικών και παρόμοιων ακινήτων, 
διαχείρισης 68.32.13.01 
δασικών μεταφορικών εγκαταστάσεων 
μελετών 70.22.15.03 
δασκάλου 85.59.19.01 
δασοκομίας διοικητικές 84.13.11 
δασοκομίας, έρευνας 72.19.40.02 

δασοκομικών μηχανημάτων επισκευής 
και συντήρησης 33.12.21 

δασολογικών μελετών 70.22.15.03 

δασοτεχνικής διευθέτησης ορεινών 
λεκανών, χειμάρρων 70.22.15.03 

δασών διαχείρισης μελετών 70.22.15.03 
δεδομένων εγγραφής 
προεγγεγραμμένων μέσων, 
αναπαραγωγής 59.12.12.01 

δεδομένων επεξεργασίας 63.11.11 

δεδομένων μεταφοράς μέσω 
ασύρματων τηλεπικοινωνιακών δικτύων 61.20.30 
δεδομένων μεταφοράς, μέσω 
καλωδιακών τηλεπικοινωνιακών 
δικτύων 61.10.30 
δεδομένων, μετάδοσης 61.10.1 
δεδομένων, προετοιμασίας εισαγωγής 63.11.11.04 
δεμάτων μεταφοράς εναέριας 51.21.12 
δεμάτων μεταφορών οδικών 49.41.18 
δεξαμενών επιτόπιας εγκατάστασης 33.20.12.01 

δεξαμενών καθαρισμού (εργοστάσιων, 
πλοίων κλπ) 81.22.12.02 
δεξαμενών μεταλλικών επισκευής και 
συντήρησης 33.11.12 
δερμάτινων ειδών βιομηχανικών 
μηχανημάτων και εξοπλισμού 
εγκατάστασης 33.20.36 
δερμάτινων ειδών επισκευής 95.23.1 

δερμάτινων ειδών μηχανημάτων 
παραγωγής επισκευής και συντήρησης 33.12.26 
δερματολογίας - αφροδισιολογίας 
ιατρικές 86.22.19.08 
δερματολογίας - αφροδισιολογίας 
νοσοκομειακές 86.10.15.08 
δέρματος απορριμμάτων διάθεσης 38.11.57 
δέρματος τρυπήματος 96.09.19.17 
δερματοστιξίας (τατουάζ) 96.09.19.09 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ανώτερης 
γενικής άλλες 85.31.14 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης γενικής 85.31.1 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
κατώτερης γενικής άλλες 85.31.12 
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δηλώσεων φορολογικών και σχετικών 
εγγράφων, σύνταξης 69.20.32.01 

δηλώσεων φορολογικών σε νομικά 
πρόσωπα, προετοιμασίας 69.20.31 

δηλώσεων φορολογικών σε φυσικά 
πρόσωπα, προετοιμασίας 69.20.32 
δηλώσεων φορολογικών, σύνταξης από 
λογιστή 69.20.22.01 
δημητριακών, αποθήκευσης 52.10.13 
δημιουργίας ιστοσελίδων στο διαδίκτυο 62.01.11.04 
δημοπρασιών, νομικές 69.10.18 
δημόσιας διοίκησης 84.11 
δημόσιας τάξης και ασφάλειας 84.24.1 
δημόσιας τάξης και ασφάλειας άλλες 84.24.19 
δημόσιες γενικές άλλες 84.11.19 

δημοσίευσης και σύνταξης 
ισολογισμών, καταστατικών, 
τροποποιήσεων, ανακοινώσεων κλπ. 69.20.22.02 

δημοσιογραφικού υλικού ημερήσιου και 
περιοδικού τύπου, παροχής 63.91.11.01 
δημοσιογράφου ανεξάρτητου 63.99.10.01 
δημοσίων σχέσεων 70.21.10 
δημοσκοπήσεων 73.20.20 
διαβίβασης χρηματιστηριακών εντολών 66.19.99.01 

διαβίωσης συνθηκών αναβάθμισης των 
πολιτών διοικητικές 84.12.13 

διάβρωσης (της), ανίχνευση και 
ελέγχου, τεχνικών μελετών 71.12.19.05 
διαγνωστικού ιατρικού κέντρου 86.90.15.02 
διαγνωστικών εικόνων χωρίς ερμηνεία 86.90.17 
διαδικασιών ίδρυσης επιχείρησης 70.22.11.01 
διαδικτυακές τηλεπικοινωνιών, 
ασύρματες άλλες 61.20.49 
διαδικτυακές τηλεπικοινωνιών, 
καλωδιακές 61.10.4 

διαδικτυακές τηλεπικοινωνιών, 
καλωδιακές άλλες 61.10.49 

διαδικτυακής ευρυζωνικής πρόσβασης 
μέσω ασύρματων δικτύων 61.20.42 

διαδικτυακής στενοζωνικής πρόσβασης 
μέσω ασύρματων δικτύων 61.20.41 
διαδικτυακών ιστοσελίδων, δημιουργίας 62.01.11.04 
διαδικτυακών τηλεπικοινωνιών, 
ασύρματων 61.20.4 

διαδίκτυου διάθεσης πρόσβασης και 
παροχής γευμάτων 56.10.11.12 

διαδίκτυου διάθεσης πρόσβασης σε 
καφεζαχαροπλαστείο 56.10.11.01 

διαδίκτυου πρόσβασης ευρυζωνικής, 
μέσω καλωδιακών δικτύων 61.10.43 

διαδίκτυου πρόσβασης στενοζωνικής, 
μέσω καλωδιακών δικτύων 61.10.42 
διαδίκτυου πρόσβασης του κοινού (σε 
χώρους, που δεν παρέχονται τρόφιμα ή 
ποτά) 61.10.41.01 

διαδίκτυου, βασικές 61.10.41 
διάδοσης της Βίβλου 94.91.10.01 

διαδραστικών πολυμέσων (interactive 
multimedia), ανάπτυξης προϊόντων 72.19.29.01 
διαδραστικών πολυμέσων (interactive 
multimedia), έρευνας και ανάπτυξης 
προϊόντων 72.19.29.01 
διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού άλλες 78.30.1 

διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού για 
εργασίες εμπορίου άλλες 78.30.13 

διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού για 
εργασίες ηλεκτρονικών υπολογιστών 
και τηλεπικοινωνιών άλλες 78.30.11 

διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού για 
εργασίες μεταφορών, αποθηκών, 
εφοδιασμού ή βιομηχανίας άλλες 78.30.14 

διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού για 
εργασίες υποστήριξης γραφείου άλλες 78.30.12 

διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού για 
ιατρικές εργασίες άλλες 78.30.16 

διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού για 
ξενοδοχεία και εστιατόρια άλλες 78.30.15 
διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού 
π.δ.κ.α. άλλες 78.30.19 

διάθεσης διαφημιστικού χώρου ή 
χρόνου στο διαδίκτυο 63.11.3 
διάθεσης διαφημιστικού χώρου σε 
βιβλία 58.11.4 

διάθεσης διαφημιστικού χώρου σε 
βιβλία, έντυπης μορφής 58.11.41 

διάθεσης διαφημιστικού χώρου σε 
βιβλία, ηλεκτρονικής μορφής 58.11.42 
διάθεσης διαφημιστικού χώρου σε 
εφημερίδες 58.13.3 

διάθεσης διαφημιστικού χώρου σε 
εφημερίδες, έντυπης μορφής 58.13.31 

διάθεσης διαφημιστικού χώρου σε 
εφημερίδες, ηλεκτρονικής μορφής 58.13.32 
διάθεσης διαφημιστικού χώρου σε 
περιοδικά 58.14.3 

διάθεσης διαφημιστικού χώρου σε 
περιοδικά, έντυπης μορφής 58.14.31 

διάθεσης διαφημιστικού χώρου σε 
περιοδικά, ηλεκτρονικής μορφής 58.14.32 
διάθεσης διδακτικού προσωπικού 78.30.19.01 
διάθεσης εξοπλισμού επεξεργασίας 
δεδομένων ή δικτύων (υπολογιστικής 
ισχύος κλπ) 63.11.11.03 
διάθεσης επιγραμμικού (on line) 
λογισμικού 58.29.40 
διάθεσης επικίνδυνων απορριμμάτων 38.12.2 

διάθεσης παιχνιδιών σε απ' ευθείας (on 
line) σύνδεση 58.21.30 
διάθεσης παρκοκαρτών, τηλεκαρτών, 
καρτών internet, κινητής τηλεφωνίας, 
λιανικά 82.99.19.01 
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διάθεσης παρκοκαρτών, τηλεκαρτών, 
καρτών internet, κινητής τηλεφωνίας, 
χονδρικά 82.99.19.02 

διάθεσης ταρατσών και τοίχων 
κτισμάτων ή περιφράξεων για ανάρτηση 
διαφημιστικών πινακίδων 73.11.19.02 
διάθεσης τηλεοπτικού διαφημιστικού 
χρόνου 60.20.40 
διάθεσης χημικών τουαλετών 37.00.12.01 
διάθεσης χρόνου ραδιοφωνικής 
διαφήμισης 60.10.30 
διάθεσης χρόνου στα ηλεκτρονικά μέσα 
ενημέρωσης για παρουσίαση 
διαφημίσεων 73.12.12.01 

διάθεσης χώρου εφημερίδας για 
καταχώριση διαφημίσεων 73.12.11.01 

διάθεσης χώρου καταστήματος για 
προβολή αγαθών 73.12.19.01 
διαθήκης εκτελεστή 70.22.12.07 
διαιτησίας 69.10.17 
διαιτησίας αθλητικών αγώνων 93.19.13.01 
διαιτολογίας 96.04.10.01 
διαιτολογικών μονάδων (πολυδύναμων 
μονάδων συνδυασμού άσκησης, 
αισθητικής και δίαιτας) 96.04.10.02 
διακίνησης αποσκευών σε 
εγκαταστάσεις σταθμών κάθε μέσου 
μεταφοράς 52.24.19.02 
διακίνησης εμπορευματοκιβώτιων σε 
αερολιμένες 52.24.11 
διακίνησης εμπορευματοκιβώτιων, 
άλλες 52.24.12 

διακίνησης προϊόντων εξοπλισμού 
επισκευής και συντήρησης  33.12.15.05 

διακίνησης φορτίων 52.24.1 
διακίνησης φορτίων σε αερολιμένες, 
άλλες 52.24.13 
διακίνησης φορτίων, άλλες 52.24.19 

διακοπών καταλυμάτων και άλλα 
καταλύματα σύντομης διαμονής 55.20 

διακοπών καταλυμάτων και άλλων 
τύπων διαμονής σύντομης διάρκειας 55.20.1 
διακόσμησης εσωτερικής 
επαγγελματικών χώρων 70.22.30.03 

διακοσμητή καταστημάτων και άλλων 
επαγγελματικών χώρων (decorateur) 70.22.30.01 
διακοσμητή κατοικιών 96.09.19.10 
διάλυσης μεταχειρισμένων αυτοκινήτων 
και άλλων βαρέων μεταλλικών 
απορριμμάτων, για τη λήψη 
επαναχρησιμοποιήσιμων εξαρτημάτων 38.31.12.01 
διάλυσης μεταχειρισμένων αυτοκινήτων 
και άλλων βαρέων μεταλλικών 
απορριμμάτων, για την απομάκρυνση 
άχρηστων ή επικίνδυνων στοιχείων 38.31.12.02 
διάλυσης πλοίων 38.31.11 
διαμερισμάτων για μικρή διάρκεια, 
ενοικίασης 55.20.11.04 

διαμερισμάτων επιπλωμένων μακράς 
διάρκειας με παροχή υπηρεσιών 
περιποίησης πελατών, ενοικίασης 55.90.19.01 
διαμερισμάτων επιπλωμένων με 
παροχή υπηρεσιών περιποίησης 
πελατών, ενοικίασης 55.20.11.03 

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

διαμερισμάτων επιπλωμένων χωρίς 
παροχή υπηρεσιών περιποίησης 
πελατών, ενοικίασης μακράς διάρκειας 68.20.11.03 
διαμεσολάβησης για την εξαγωγή 
αγαθών 70.22.12.03 
διαμεσολάβησης στη μεταφορά αγαθών 52.29.19.01 
διαμεσολάβησης χρηματικής (τράπεζες 
άλλες από την κεντρική), άλλων 
οργανισμών 64.19 
διαμεσολάβησης χρηματικής άλλες 
π.δ.κ.α. 64.19.30 
διαμεταφοράς εμπορευμάτων 52.29.19.02 
διαμονής άλλες π.δ.κ.α. 55.90.19 

διαμονής σύντομης διάρκειας, άλλων 
τύπων καταλυμάτων 55.20.1 
διαμονής, άλλων 55.90.1 

διαμόρφωσης εσωτερικής και 
διακόσμησης επαγγελματικών χώρων 70.22.30.03 
διαμόρφωσης φυτοτεχνικής 
περιβάλλοντος χώρου και έργων 
πρασίνου, εκπόνησης μελετών 71.11.41.02 
διανομής αέριων καυσίμων μέσω 
δικτύου διανομής 35.22.1 
διανομής διαφημιστικού υλικού (φέιγ 
βολάν κλπ) 73.11.19.03 
διανομής διαφημιστικών δειγμάτων 73.11.19.04 
διανομής εμπορευμάτων 52.29.19.07 
διανομής ηλεκτρικής ενέργειας 35.13.10.02 
διανομής ηλεκτρικού ρεύματος 35.13.1 
διανομής μουσικής 59.20.40 

διανομής προγράμματος κατ' οίκον 
μέσω ασύρματης υποδομής 61.20.50 

διανομής προγράμματος κατ' οίκον 
μέσω δορυφόρου 61.30.20 

διανομής προγράμματος κατ' οίκον 
μέσω καλωδιακής υποδομής 61.10.5 
διανομής προγράμματος κατ' οίκον 
μέσω καλωδιακής υποδομής – με 
χρέωση ανά θέαση 61.10.53 

διανομής προγράμματος κατ' οίκον 
μέσω καλωδιακής υποδομής – παροχή 
βασικού πακέτου προγράμματος 61.10.51 

διανομής προγράμματος κατ' οίκον 
μέσω καλωδιακής υποδομής – παροχή 
διακριτού πακέτου προγράμματος 61.10.52 
διανομής προϊόντων, οργάνωσης του 
κυκλώματος 70.22.13.02 

διανομής ταινιών, βίντεο και 
τηλεοπτικού προγράμματος 59.13.1 

διανομής ταινιών, βίντεο και 
τηλεοπτικού προγράμματος, άλλες 59.13.12 
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διαπραγμάτευσης πιστώσεων, χωρίς 
την αποδοχή καταθέσεων 64.99.19.03 
διάρθρωσης επιχείρησης 70.22.11.04 
διασαφιστή 70.22.12.08 
διασκέδασης κέντρου - καμπαρέ ή νάιτ 
κλαμπ 56.30.10.09 
διασκέδασης κέντρου - καφωδείου 56.30.10.10 
διασκέδασης κέντρου - μπουάτ 56.30.10.11 
διασκέδασης κέντρου - ντισκοτέκ 56.30.10.12 
διασκέδασης κέντρου, παροχής 
γευμάτων 56.10.11.06 
διαστημικών μεταφορών 51.22.1 
διαστημικών μεταφορών εμπορευμάτων 51.22.12 
διαστημικών μεταφορών επιβατών 51.22.11 
διαστημικών μεταφορών σχετικές 52.23.20 
διαστημόπλοιων επισκευής και 
συντήρησης 33.16.1 

διάσωσης ατόμων (στη θάλασσα, στα 
βουνά, σε φυσικές καταστροφές) 84.25.19.01 

διάσωσης σκαφών σε εσωτερικά ύδατα 52.22.16 
διάσωσης σκαφών σε θαλάσσια και 
παράκτια ύδατα 52.22.15 

διατροφής οδηγιών από ειδικούς που 
δεν είναι γιατροί 86.90.19.10 

διαφημίσεων σε εφημερίδες και 
περιοδικά, καταχώρισης 73.11.11.03 
διαφήμισης πλήρους 73.11.11 
διαφήμισης ραδιοφωνικής, διάθεσης 
χρόνου 60.10.30 
διαφήμισης σχετικά με εκδηλώσεις, 
πώλησης 73.12.14 
διαφημιστικές, άλλες 73.11.19 
διαφημιστικής εκμετάλλευσης πλωτών 
εξέδρων 73.11.19.05 
διαφημιστικού έντυπου εμπορικού 
υλικού, έκδοσης 58.19.15 
διαφημιστικού σχεδίου και ανάπτυξης 
ιδεών 73.11.13 

διαφημιστικού τηλεοπτικού χρόνου, 
διάθεσης 60.20.40 
διαφημιστικού υλικού (φέιγ βολάν κλπ), 
διανομής 73.11.19.03 
διαφημιστικού χώρου ή χρόνου με 
αμοιβή ή βάσει σύμβασης, 
μεταπώλησης 73.12.2 
διαφημιστικού χώρου ή χρόνου με 
αμοιβή ή βάσει σύμβασης, πωλήσεις 
άλλες 73.12.19 

διαφημιστικού χώρου ή χρόνου με 
αμοιβή ή βάσει σύμβασης, πώλησης 73.12.1 
διαφημιστικού χώρου ή χρόνου σε 
ταινίες, βίντεο και τηλεοπτικά προϊόντα, 
πώλησης 59.11.30 

διαφημιστικού χώρου ή χρόνου στην 
τηλεόραση και το ραδιόφωνο με αμοιβή 
ή βάσει σύμβασης, πώλησης 73.12.12 
διαφημιστικού χώρου ή χρόνου στο 
διαδίκτυο με αμοιβή ή βάσει σύμβασης, 
πώλησης 73.12.13 

διαφημιστικού χώρου ή χρόνου στο 
διαδίκτυο, διάθεσης 63.11.3 

διαφημιστικού χώρου σε βιβλία έντυπης 
μορφής, διάθεσης 58.11.41 

διαφημιστικού χώρου σε βιβλία 
ηλεκτρονικής μορφής, διάθεσης 58.11.42 
διαφημιστικού χώρου σε βιβλία, 
διάθεσης 58.11.4 

διαφημιστικού χώρου σε εφημερίδες 
έντυπης μορφής, διάθεσης 58.13.31 

διαφημιστικού χώρου σε εφημερίδες 
ηλεκτρονικής μορφής, διάθεσης 58.13.32 
διαφημιστικού χώρου σε εφημερίδες, 
διάθεσης 58.13.3 
διαφημιστικού χώρου σε περιοδικά, 
διάθεσης 58.14.3 

διαφημιστικού χώρου σε περιοδικά, 
έντυπης μορφής, διάθεσης 58.14.31 

διαφημιστικού χώρου σε περιοδικά, 
ηλεκτρονικής μορφής, διάθεσης 58.14.32 

διαφημιστικού χώρου στα έντυπα μέσα, 
με αμοιβή ή βάσει σύμβασης, πώλησης 73.12.11 

διαφημιστικών αντικειμένων ή ταινιών, 
σχεδιασμού (όχι παραγωγής) 73.11.11.04 
διαφημιστικών αφισών, σχεδιασμού 73.11.11.05 
διαφημιστικών δειγμάτων, διανομής 73.11.19.04 
διαφημιστικών επιχειρήσεων 73.11.1 

διαφημιστικών πινάκων γενικά (πανό) 
και επιγραφών, κατασκευής 73.11.11.02 
διαφημιστικών ταινιών, παραγωγής 59.11.12.02 
διάφορες άλλες π.δ.κ.α. 96.09.19 
διαχείριση χρηματαγορών 66.11 

διαχείρισης ακίνητης περιουσίας, έναντι 
αμοιβής ή βάσει σύμβασης 68.32 

διαχείρισης ακινήτων έναντι αμοιβής ή 
βάσει σύμβασης 68.32.1 
διαχείρισης ακινήτων που δεν 
προορίζονται για κατοίκηση, έναντι 
αμοιβής ή βάσει σύμβασης 68.32.13 
διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων 66.30.11.01 

διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού 
θεμάτων, παροχής συμβουλών 70.22.14 

διαχείρισης αποβλήτων (επικίνδυνων 
και μη επικίνδυνων), έργα μηχανικού 71.12.15 
διαχείρισης δικαιωμάτων πνευματικής 
ιδιοκτησίας και των εσόδων τους (εκτός 
από ταινίες). 82.99.19.03 

διαχείρισης δικαιωμάτων, που 
συνδέονται με τη βιομηχανική ιδιοκτησία 82.99.19.04 

διαχείρισης δικτύου 62.03.11 

διαχείρισης εγκαταστάσεων 
ηλεκτρονικού υπολογιστή 62.03.1 
διαχείρισης επιχειρηματικών 
διαδικασιών 70.22.17 
διαχείρισης έργων για κατασκευαστικά 
έργα 71.12.20 
διαχείρισης έργων εκτός των 
κατασκευαστικών 70.22.20 
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διαχείρισης ή εκμίσθωσης ιδιόκτητων ή 
μισθωμένων ακινήτων, που δεν 
προορίζονται για κατοικία, με υπαγωγή 
σε Φ.Π.Α. 68.20.12.01 
διαχείρισης ή εκμίσθωσης ιδιόκτητων ή 
μισθωμένων ακινήτων, που δεν 
προορίζονται για κατοικία, χωρίς 
υπαγωγή σε Φ.Π.Α. 68.20.12.02 

διαχείρισης ηλεκτρονικών συστημάτων 62.03 
διαχείρισης ιδιοκτησιών 
χρονομεριστικής μίσθωσης έναντι 
αμοιβής ή βάσει σύμβασης 68.32.12 

διαχείρισης και εκμίσθωσης ιδιόκτητων 
ή μισθωμένων ακινήτων, που δεν 
προορίζονται για κατοικία 68.20.12 

διαχείρισης και εκμίσθωσης ιδιόκτητων 
ή μισθωμένων κατοικιών 68.20.11 
διαχείρισης καταπιστευτικής 66.19.31 
διαχείρισης κεφαλαίων 66.30.1 

διαχείρισης κεφαλαίων (κεφαλαιακής 
διάρθρωσης, επενδύσεων), συμβουλών 70.22.12.13 

διαχείρισης κτιρίων κατοικιών βάσει 
αμοιβής ή σύμβασης, εκτός από τις 
ιδιοκτησίες χρονομεριστικής μίσθωσης 68.32.11 
διαχείρισης κτιρίων πολυκατοικιών 68.32.11.01 
διαχείρισης περιουσίας νομικών 
προσώπων 70.22.12.01 

διαχείρισης πιστώσεων, χωρίς την 
αποδοχή καταθέσεων 64.99.19.03 
διαχείρισης ποιότητας, πιστοποίησης 
συστημάτων 70.22.15.05 

διαχείρισης που αφορούν αγροτικά, 
δασικά και παρόμοια ακίνητα 68.32.13.01 

διαχείρισης πτωχευτικής περιουσίας 
από σύνδικο πτώχευσης 70.22.12.04 
διαχείρισης στρατηγικής, παροχής 
συμβουλών 70.22.11 
διαχείρισης συμβουλών άλλων 70.22 
διαχείρισης συμβουλών, παροχής 70.22.1 

διαχείρισης συνταξιοδοτικών ταμείων 66.30.12 
διαχείρισης συστημάτων ηλεκτρονικού 
υπολογιστή 62.03.12 
διαχείρισης τραπεζικών ομολόγων 66.12.11.01 

διαχείρισης τραπεζικών ομολόγων από 
φορείς άλλους από τράπεζες 64.19.12.01 

διαχείρισης χαρτοφυλακίων εκτός των 
συνταξιοδοτικών ταμείων 66.30.11 
διαχείρισης, παροχής συμβουλών 
άλλων 70.22.16 
διαχειριστών περιηγήσεων 79.12.12 
διδακτικού προσωπικού διάθεσης 78.30.19.01 

διδασκαλίας (εισηγήσεων) σε 
επιμορφωτικά σεμινάρια 85.59.19.02 

διδασκάλων μουσικής 85.52.12 
διδασκάλων τεχνών 85.52.13 
διδασκάλων χορού 85.52.11 
διεθνείς μη τακτικές εναέριας μεταφοράς 
επιβατών 51.10.14 
διεθνείς τακτικές εναέριας μεταφοράς 
επιβατών 51.10.13 
διεκπεραίωσης θεμάτων Υπουργείου 
Μεταφορών (μεταβιβάσεων 
αυτοκινήτων κλπ) 96.09.19.11 

διεκπεραίωσης ταχυδρομείου 82.19.12 
διεπιστημονικού χαρακτήρα 
(γεωγραφία, παιδαγωγικές σπουδές, 
κ.λ.π.), έρευνας και πειραματικής 
ανάπτυξης 72.19.19.01 

διερμηνείας 74.30.12 
διερμηνείας στη νοηματική γλώσσα 74.30.12.01 
διευθυντή ορχήστρας 90.01.10.01 
δικαιοσύνης 84.23.1 
δικαιόχρησης συμβάσεων, παροχής 70.22.40 
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, 
νομικές 69.10.15 
δικαιωμάτων πνευματικών και 
ραδιοτηλεοπτικών, προετοιμασίας, 
σύνταξης και επικύρωσης 69.10.15.01 

δικαιωμάτων ραδιοτηλεοπτικών 
προγραμμάτων, εκμετάλλευσης 59.13.11.01 
δικαστήριων διοικητικές 84.23.11 
δικαστικού επιμελητή 69.10.19.02 
δικηγόρου (νομικές) 69.10.1 
δικηγόρου ασκούμενου 69.10.19.01 
δικλείδων επισκευής και συντήρησης 33.12.12 
δικολάβου 69.10.19.03 
δικτυακών πυλών 63.12 
δικτύου διαχείρισης 62.03.11 

δικτύου ιδιωτικές, για ασύρματα 
συστήματα τηλεπικοινωνιών 61.20.13 
δικτύου ραδιοφωνίας εθνικής εμβέλειας, 
εκτός από τις δραστηριότητες 
εμπορικού χαρακτήρα 60.10.11.01 
δικτύου τηλεόρασης εθνικής εμβέλειας, 
εκτός από τις δραστηριότητες 
εμπορικού χαρακτήρα 60.20.11.01 

δικτύου, ιδιωτικές για καλωδιακά 
συστήματα τηλεπικοινωνιών 61.10.13 

δικτύων (υπολογιστικής ισχύος κλπ), 
διάθεσης εξοπλισμού 63.11.11.03 
δικτύων και τηλεπικοινωνιών 
καλωδιώσεων και εξοπλισμού 
εγκατάστασης  43.21.10.06 
δικτύων, τεχνικής υποστήριξης 62.02.30.01 
διοίκησης γραφείου συνδυασμένες 82.11.1 
διοργάνωσης εμπορικών εκθέσεων 82.30.12 
διοργάνωσης επιμορφωτικών 
σεμιναρίων 82.30.11.01 
διοργάνωσης καλλιτεχνικών 
εκδηλώσεων 90.02.12 
διοργάνωσης οργανωμένων 
περιηγήσεων 79.12.11 
διοργάνωσης περιηγήσεων (πρακτορείο 
ταξιδίων) για οργανωμένο τουρισμό 
από το εξωτερικό 79.12.11.01 
διοργάνωσης πλειστηριασμών 69.10.18.01 
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διοργάνωσης συνεδρίων 82.30.11 
διόρθωσης τυπογραφικών δοκιμίων 82.19.13.02 
διόρθωσης χρωματικής ταινιών 59.12.13 

διόρθωσης ψηφιακών υπόβαθρων (cd, 
δισκετών κλπ) 62.09.20.01 
διπλωματικές στο εξωτερικό 84.21.11 

διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας μεταβίβασης 
ή παραχώρησης χρήσης 82.99.19.08 

διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, νομικές 69.10.15 
δισκετών, μετατροπής και διόρθωσης 62.09.20.01 
δίσκων άλλων, παραγωγής 59.20.34 
δίσκων γραμόφωνου ή βινύλιου 
ενοικίασης 77.22.10.02 
δίσκων ενοικίασης 77.22.1 
δίσκων μουσικής παραγωγής 59.20.33 

δίσκων οπτικών (CDs, DVDs, blu-rays 
κλπ) ενοικίασης 77.22.10.01 

δοκιμών και αναλύσεων 
βακτηριολογίας, εκτός ιατρικών 71.20.11.01 

δοκιμών και αναλύσεων βιολογικών 
ιδιοτήτων των υλικών 71.20.11.02 

δοκιμών και αναλύσεων μικροβιολογίας, 
εκτός ιατρικών 71.20.11.03 

δοκιμών και αναλύσεων της σύνθεσης 
και της καθαρότητας 71.20.11 
δοκιμών και αναλύσεων χημείας 
τροφίμων 71.20.11.04 
δοκιμών και αναλύσεων χημικών 71.20.11.08 
δοκιμών και επιθεώρησης πλοίων 71.20.19.05 
δοκιμών μηχανικών και ηλεκτρικών 
χαρακτηριστικών αυτοκινήτων 
οχημάτων 71.20.13.01 

δοκιμών μηχανικών και ηλεκτρικών 
χαρακτηριστικών κινητήρων 71.20.13.02 

δοκιμών μηχανικών και ηλεκτρικών 
χαρακτηριστικών μηχανών 71.20.13.03 

δοκιμών μηχανικών και ηλεκτρικών 
χαρακτηριστικών συσκευών 71.20.13.04 

δοκιμών ολοκληρωμένων μηχανικών 
και ηλεκτρικών συστημάτων 71.20.13 
δοκιμών τεχνικών 71.20.1 
δοκιμών των φυσικών ιδιοτήτων 71.20.12 

δομικών μεταλλικών προϊόντων 
επισκευής και συντήρησης 33.11.11 
δονήσεων, εκπόνησης τεχνικών 
μελετών 71.12.12.03 
δορυφορικές τηλεπικοινωνιακές 
δραστηριότητες 61.30 

δορυφορικής συγκέντρωσης 
τοπογραφικών δεδομένων 71.12.34.01 
δορυφορικών συστημάτων 
ραδιοτηλεφωνίας 61.30.10.01 

δορυφορικών τηλεπικοινωνιών, εκτός 
των υπηρεσιών κατ' οίκον διανομής 
προγράμματος μέσω δορυφόρου 61.30.10 
δοχείων επιτόπιας εγκατάστασης 33.20.12.01 
δοχείων μεταλλικών επισκευής και 
συντήρησης 33.11.12 
δραστηριότητες προς τις επιχειρήσεις 
π.δ.κ.α. 82.99 

δωματίου για επισκέπτες σε ιδιοκτησίες 
χρονομεριστικής μίσθωσης 55.20.12 
δωματίου για επισκέπτες, με 
καθημερινή καθαριότητα (εκτός της 
χρονομεριστικής μίσθωσης) 55.10.10 

δωματίου για εργαζομένους σε ξενώνες 
εργαζομένων ή κατασκηνώσεις 55.90.12 

δωματίου για σπουδαστές σε φοιτητικές 
εστίες και σχολικούς κοιτώνες 55.90.11 
δωματίου ή στεγαστικής μονάδας για 
επισκέπτες, χωρίς καθημερινή 
καθαριότητα, άλλες 55.20.19 

δωματίου παροχής σε ξενώνες νεότητας 
και σε αυτόνομες ενότητες διακοπών 55.20.11 

δωματίων επιπλωμένων για μικρή 
διάρκεια, ενοικίασης 55.20.11.04 

δωματίων επιπλωμένων έως επτά (7) 
για μικρή διάρκεια, ενοικίασης 55.20.11.05 
δωματίων σπιτιών μακράς διάρκειας 
ενοικίασης 68.20.11.02 
δωματίων σπιτιών, εκμίσθωσης μικρής 
διάρκειας 55.20.11.01 
εγγειοβελτιωτικών έργων, μελετών 71.12.16.01 
εγγείων βελτιώσεων μελετών 70.22.15.02 
εγγραφής ζωντανής ήχου 59.20.12 
εγγράφων αναπαραγωγής 82.19.11 
εγγράφων επεξεργασίας 82.19.13.03 
εγγράφων προετοιμασίας 82.19.1 
εγγράφων προπαρασκευής 82.19.13 
εγγράφων ταχυμεταφορές 53.20.11.01 

εγκαταστάσεων (γήπεδα γκολφ, τένις 
κλπ), παραχώρησης χρήσης 68.20.12.06 

εγκαταστάσεων για οχήματα αναψυχής 
και ρυμουλκούμενα οχήματα 55.30 
εγκατάστασης άλλων ειδών π.δ.κ.α. 33.20.7 

εγκατάστασης βιομηχανικών 
μηχανημάτων και εξοπλισμού 33.20 
εγκατάστασης ηλεκτρονικών 
υπολογιστών και περιφερειακού 
εξοπλισμού 62.09.10 
εγκατάστασης μηχανημάτων γενικής 
χρήσης 33.20.2 
εγκατάστασης πακέτων λογισμικού ή 
επεκτάσεων 95.11.10.01 
εγκυκλοπαιδειών έντυπων έκδοσης 58.11.14 
εγκυμοσύνης 86.90.11 
εδαφολογικών μελετών 71.12.31.01 
εδάφους εξυγίανσης και καθαρισμού 39.00.11 
εδρών εταιρειών 70.10.10 
εθνικών σωματείων 94.99.19.02 
εθνικών ταχυδρομείων άλλες 53.20.1 
εθνικών ταχυδρομείων π.δ.κ.α. άλλες 53.20.19 
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ειδησεογραφικών πρακτορείων 63.91.1 

ειδησεογραφικών πρακτορείων προς 
εφημερίδες και περιοδικά 63.91.11 

ειδησεογραφικών πρακτορείων προς 
οπτικοακουστικά μέσα, παροχής 63.91.12 
ειδήσεων εικονολήπτη 63.99.10.03 
ειδήσεων πρακτορείων 63.91 
ειδικού παιδαγωγού 85.59.19.03 

ειδών υγιεινής γενικά επισκευής (με 
επισμάλτωση, αλλαγή χρώματος κλπ) 33.11.11.01 

εικόνας εγγραφής προεγγεγραμμένων 
μέσων, αναπαραγωγής 59.12.12.01 
εικόνας, μετάδοσης συνεχούς ροής 63.11.21 
εικονολήπτη ειδήσεων 63.99.10.03 
εικόνων διαγνωστικών χωρίς ερμηνεία 86.90.17 
εικόνων έντυπων, έκδοσης 58.19.12 
εισαγωγής δεδομένων, προετοιμασίας 63.11.11.04 

εισιτηρίων αεροπορικών μεταφοράς 
προσώπων πώλησης με προμήθεια 79.11.11.01 
εισιτηρίων ατμοπλοϊκών εξωτερικού 
επιχειρήσεων πώλησης με προμήθεια, 
από πρακτορείο ταξιδίων 79.11.19.02 

εισιτηρίων ατμοπλοϊκών μεταφοράς 
προσώπων πώλησης με προμήθεια 79.11.19.01 
εισιτηρίων πώλησης αστικών χερσαίων 
συγκοινωνιακών μέσων από τρίτους, 
λιανικά 52.21.29.03 
εισιτηρίων πώλησης αστικών χερσαίων 
συγκοινωνιακών μέσων από τρίτους, 
χονδρικά 52.21.29.04 
εισιτηρίων πώλησης υπεραστικών 
χερσαίων συγκοινωνιακών μέσων από 
τρίτους 52.21.29.05 

εισιτηρίων τουριστικών γενικά, 
πώλησης με προμήθεια 79.11.19.03 

εισπράξεων (αμοιβών, εισφορών, 
δόσεων, συνδρομών κλπ) 82.91.12.01 
είσπραξης ασφαλίστρων 82.91.12.02 

είσπραξης λογαριασμών ηλεκτρικού 
ρεύματος, τηλεφωνίας, internet, 
ύδρευσης κλπ 82.91.12.03 
είσπραξης μισθωμάτων οικιών 68.32.11.02 
είσπραξης χρεών 82.91.12 
εκδηλώσεων - συνεστιάσεων σε 
επαγγελματικούς χώρους, τροφοδοσίας 
(catering) 56.21.19.01 

εκδηλώσεων - συνεστιάσεων σε 
ιδιωτικές οικίες, τροφοδοσίας (catering) 56.21.11.01 
εκδηλώσεων αθλητικών 
(περιλαμβανομένων των ερασιτεχνικών) 
προβολής 93.19.11 

εκδηλώσεων επιστημονικών ή 
πολιτιστικών οργάνωσης 82.30.11.02 
εκδηλώσεων ιδιωτικών οικιών, 
τροφοδοσίας 56.21.11 
εκδηλώσεων τροφοδοσίας 56.21.1 
εκδηλώσεων υπαίθριων, παροχής 
γευμάτων και ποτών όχι από κινητές 
καντίνες 56.10.19.09 
εκδόσεων βιβλίων με αμοιβή ή βάσει 
σύμβασης 58.11.50 
εκδόσεων μουσικών 59.20.3 
έκδοσης άλλου έντυπου υλικού 58.19.19 
έκδοσης άλλου λογισμικού 58.29 
έκδοσης άλλων έντυπων περιοδικών 
κάθε είδους 58.14.19 

έκδοσης άλλων λογισμικών εφαρμογών, 
που διατίθενται σε συσκευασία 58.29.29 

έκδοσης βιβλίων 58.11 

έκδοσης βιβλίων σε δίσκο, ταινία ή άλλα 
φυσικά μέσα 58.11.20 
έκδοσης γενικών εφαρμογών 
λογισμικού επιχειρηματικής 
παραγωγικότητας και οικιακής χρήσης, 
που διατίθεται σε συσκευασία 58.29.21 
έκδοσης εκδοτικών καταλόγων και 
καταλόγων ταχυδρομικών διευθύνσεων 
σε έντυπη μορφή ή σε άλλους φυσικούς 
φορείς 58.12.10 

έκδοσης έντυπου εμπορικού 
διαφημιστικού υλικού, εμπορικών 
καταλόγων και παρόμοιων ειδών 58.19.15 
έκδοσης έντυπων ασφράγιστων 
γραμματόσημων, χαρτόσημων και 
ανάλογα, χαρτοσημασμένου χαρτιού, 
επιταγών, χαρτονομισμάτων, τίτλων 
μετοχών, μερισμάτων ή ομολόγων και 
παρόμοιων έγγραφων τίτλων 58.19.14 

έκδοσης έντυπων ατλάντων και άλλων 
βιβλίων με χάρτες 58.11.15 
έκδοσης έντυπων βιβλίων 58.11.1 
έκδοσης έντυπων βιβλίων 
επαγγελματικού, τεχνικού και 
ακαδημαϊκού περιεχομένου 58.11.12 

έκδοσης έντυπων βιβλίων, φυλλάδιων 
κάθε είδους, και παρόμοιων ειδών 58.11.19 

έκδοσης έντυπων διδακτικών βιβλίων 
εκπαιδευτικού περιεχομένου 58.11.11 

έκδοσης έντυπων εικόνων, σχεδίων και 
φωτογραφιών 58.19.12 
έκδοσης έντυπων εφημερίδων 58.13.10 
έκδοσης έντυπων λεξικών και 
εγκυκλοπαιδειών 58.11.14 
έκδοσης έντυπων παιδικών βιβλίων 58.11.13 

έκδοσης έντυπων περιοδικών γενικού 
ενδιαφέροντος 58.14.11 
έκδοσης έντυπων περιοδικών 
επιχειρηματικού, επαγγελματικού και 
ακαδημαϊκού περιεχομένου 58.14.12 

έκδοσης έντυπων ταχυδρομικών 
δελταρίων, καρτών με ευχές κ.λ.π. 58.19.11 
έκδοσης έντυπων χαλκομανιών και 
ημερολόγιων 58.19.13 
έκδοσης έντυπων χαρτών και 
υδρογραφικών ή παρόμοιων 
διαγραμμάτων, σε άλλη μορφή εκτός 
βιβλίου 58.11.16 
έκδοσης εντύπων, άλλες 58.19.1 
έκδοσης εφημερίδων 58.13 
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έκδοσης κουπονιών, που δίνουν 
δικαίωμα σε μειωμένη τιμή 82.99.19.05 

έκδοσης λειτουργικών συστημάτων, 
που διατίθενται σε συσκευασία 58.29.11 

έκδοσης λογαριασμών κοινοχρήστων 
πολυκατοικιών 68.32.11.03 
έκδοσης λογισμικού διαχείρισης βάσεων 
δεδομένων, που διατίθεται σε 
συσκευασία 58.29.13 

έκδοσης λογισμικού δικτύων, που 
διατίθεται σε συσκευασία 58.29.12 
έκδοσης λογισμικού εργαλείων 
ανάπτυξης και γλωσσών 
προγραμματισμού, που διατίθεται σε 
συσκευασία 58.29.14 

έκδοσης λογισμικού εφαρμογών, που 
διατίθεται σε συσκευασία 58.29.2 
έκδοσης λογισμικού εφαρμογών, που 
εκφορτώνεται (download) από το 
Internet 58.29.32 

έκδοσης λογισμικού συστημάτων, που 
διατίθεται σε συσκευασία 58.29.1 
έκδοσης λογισμικού συστημάτων, που 
εκφορτώνεται (download) από το 
Internet 58.29.31 

έκδοσης λογισμικού, που εκφορτώνεται 
(download) από το Internet 58.29.3 

έκδοσης παιχνιδιών για ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές 58.21 

έκδοσης παιχνιδιών υπολογιστή, που 
διατίθενται συσκευασμένα 58.21.10 
έκδοσης παιχνιδιών υπολογιστή, που 
εκφορτώνονται (download) από το 
Internet 58.21.20 
έκδοσης περιοδικών κάθε είδους 58.14.1 
έκδοσης τηλεφωνικών και κάθε είδους 
καταλόγων 58.12 
εκδοτικές δραστηριότητες, άλλες 58.19 

εκδοτικών καταλόγων σε έντυπη μορφή 
ή σε άλλους φυσικούς φορείς, έκδοσης 58.12.10 

εκδρομικών σκαφών 50.10.12.04 
εκδρομικών σκαφών ποταμών, λιμνών 50.30.13.01 
εκδρομικών σκαφών σε εσωτερικές 
υδάτινες οδούς 50.30.13 
εκθέσεων εμπορικού χαρακτήρα 93.21.10.03 
εκθέσεων εμπορικών διοργάνωσης 82.30.12 
εκθέσεων εξοπλισμού παροχής και 
εγκατάστασης 82.30.12.02 
εκθεσιακών χώρων εκμετάλλευσης 82.30.12.01 
εκκαθάρισης 69.20.40 
εκκαθάρισης συναλλαγών χρεογράφων 66.19.10 
εκκαθάρισης χρηματοοικονομικών 
συναλλαγών 66.19.92 
εκκαθαριστή εταιρείας 70.22.12.05 
εκκαθαριστή κληρονομιάς 70.22.12.06 
εκκένωσης βόθρων 37.00.12.02 

εκλογικών συνδυασμών νομαρχιακής 
και τοπικής αυτοδιοίκησης 94.92.10.02 
εκμάθησης θαλάσσιων σπορ 85.51.10.02 
εκμάθησης καταδύσεων 85.51.10.03 

εκμετάλλευσης δικαιωμάτων 
ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων 59.13.11.01 
εκμετάλλευσης κινηματογραφικών 
ταινιών 59.13.11.02 
εκμετάλλευσης κινηματογράφου 59.14.10.01 

εκμετάλλευσης κτήματος, για διενέργεια 
εκδηλώσεων (π.χ. γάμων και συναφών) 93.29.11.03 
εκμετάλλευσης οικήματος, για 
διενέργεια εκδηλώσεων (π.χ. γάμων και 
συναφών) 93.29.19.02 

εκμετάλλευσης ταξί 49.32.1 

εκμίσθωσης αυτοκινήτων και ελαφρών 
μηχανοκίνητων οχημάτων 77.11 
εκμίσθωσης ή διαχείρισης ιδιόκτητων ή 
μισθωμένων ακινήτων, που δεν 
προορίζονται για κατοικία, με υπαγωγή 
σε Φ.Π.Α. 68.20.12.01 

εκμίσθωσης ή διαχείρισης ιδιόκτητων ή 
μισθωμένων ακινήτων, που δεν 
προορίζονται για κατοικία, χωρίς 
υπαγωγή σε Φ.Π.Α. 68.20.12.02 

εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων 
ή μισθωμένων ακινήτων, που δεν 
προορίζονται για κατοικία 68.20.12 

εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων 
ή μισθωμένων κατοικιών 68.20.11 
εκμίσθωσης μηχανημάτων και 
εξοπλισμού κατασκευών και έργων 
πολιτικού μηχανικού 77.32 
εκμίσθωσης μικρής διάρκειας δωματίων 
σπιτιών 55.20.11.01 
εκμίσθωσης φορτηγών 77.12 

εκπαίδευσης αθλητικής εκπαίδευσης και 
ψυχαγωγικής 85.51.1 

εκπαίδευσης άλλες π.δ.κ.α. 85.59.1 

εκπαίδευσης ανώτερης γενικής 
δευτεροβάθμιας on line 85.31.13 
εκπαίδευσης ασφαλειομεσιτών 85.59.13.02 

εκπαίδευσης δευτεροβάθμιας ανώτερης 
γενικής άλλες 85.31.14 
εκπαίδευσης δευτεροβάθμιας γενικής 85.31.1 

εκπαίδευσης δευτεροβάθμιας 
κατώτερης γενικής άλλες 85.31.12 
εκπαίδευσης δεύτερου κύκλου 
τριτοβάθμιας on line 85.42.13 
εκπαίδευσης δεύτερου κύκλου 
τριτοβάθμιας άλλες 85.42.14 
εκπαίδευσης επαγγελματικής π.δ.κ.α. 85.59.13 

εκπαίδευσης θεωρητικής υποψηφίων 
οδηγών αυτοκινήτων 85.53.11.01 
εκπαίδευσης κατοικίδιων ζώων 
συντροφιάς, για κυνήγι και σχετικές 
δραστηριότητες 93.19.13.03 

εκπαίδευσης κατώτερης γενικής 
δευτεροβάθμιας on line 85.31.11 
εκπαίδευσης με αλληλογραφία 85.59.19.04 
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εκπαίδευσης μέσω επιμορφωτικών 
σεμιναρίων 85.59.19.05 
εκπαίδευσης μέσω υπολογιστή 85.59.19.06 
εκπαίδευσης μεταδευτεροβάθμιας μη 
τριτοβάθμιας 85.41.1 

εκπαίδευσης μεταδευτεροβάθμιας μη 
τριτοβάθμιας γενικής on line 85.41.11 

εκπαίδευσης μεταδευτεροβάθμιας μη 
τριτοβάθμιας γενικής άλλες 85.41.12 
εκπαίδευσης μεταδευτεροβάθμιας μη 
τριτοβάθμιας τεχνικής και 
επαγγελματικής on line 85.41.13 
εκπαίδευσης μεταδευτεροβάθμιας μη 
τριτοβάθμιας τεχνικής και 
επαγγελματικής άλλες 85.41.14 

εκπαίδευσης π.δ.κ.α. 85.59.19 
εκπαίδευσης πολιτιστικής 85.52.1 
εκπαίδευσης πολιτιστικής άλλες 85.52.19 
εκπαίδευσης προσχολικής 85.10.1 
εκπαίδευσης πρωτοβάθμιας 85.20.1 
εκπαίδευσης πρωτοβάθμιας on line 85.20.11 
εκπαίδευσης πρωτοβάθμιας άλλες 85.20.12 
εκπαίδευσης πρώτου κύκλου 
τριτοβάθμιας on line 85.42.11 

εκπαίδευσης στην ερασιτεχνική 
οδήγηση ταχύπλοων σκαφών 85.53.12.01 
εκπαίδευσης τεχνικής και 
επαγγελματικής ανώτερης 
δευτεροβάθμιας on line 85.32.13 
εκπαίδευσης τεχνικής και 
επαγγελματικής ανώτερης 
δευτεροβάθμιας άλλες 85.32.14 

εκπαίδευσης τεχνικής και 
επαγγελματικής δευτεροβάθμιας 85.32.1 
εκπαίδευσης τεχνικής και 
επαγγελματικής κατώτερης 
δευτεροβάθμιας on line 85.32.11 
εκπαίδευσης τεχνικής και 
επαγγελματικής κατώτερης 
δευτεροβάθμιας άλλες 85.32.12 

εκπαίδευσης τριτοβάθμιας 85.42.1 
εκπαίδευσης τριτοβάθμιας πρώτου 
κύκλου άλλες 85.42.12 
εκπαίδευσης τρίτου κύκλου 
τριτοβάθμιας on line 85.42.15 
εκπαίδευσης τρίτου κύκλου 
τριτοβάθμιας άλλες 85.42.16 
εκπαιδευτικές υπηρεσίες διοικητικές 84.12.11 
εκπαιδευτικής υποστήριξης 85.60.1 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων 
σχεδιασμού και πιστοποίησης 85.60.10.02 
εκπαιδευτικών ταινιών, παραγωγής 59.11.11.01 
εκπομπής ραδιοφωνικής 60.10.11 

εκπομπής ραδιοφωνικής, παραγωγής 
πρωτότυπων 60.10.12 
εκπομπής τηλεοπτικής 60.20.1 

εκπομπής τηλεοπτικής σε απ' ευθείας 
σύνδεση, άλλες εκτός συνδρομητικών 60.20.12 

εκπομπής τηλεοπτικής σε απ' ευθείας 
σύνδεση, εκτός συνδρομητικών 60.20.11 

εκπομπής τηλεοπτικής συνδρομητικής 
σε απ' ευθείας σύνδεση 60.20.13 

εκπομπής τηλεοπτικής συνδρομητικής 
σε απ' ευθείας σύνδεση, άλλες 60.20.14 

εκπομπών τηλεοπτικών πρωτότυπων, 
παραγωγής 60.20.20 

εκπρόσωπου φορολογικού 70.22.12.15 
εκτελεστή διαθήκης 70.22.12.07 
εκτελεστή μουσικών έργων 90.01.10.02 
εκτελεστικές 84.11.11 
εκτελωνιστή 70.22.12.08 

εκτίμησης ακινήτων έναντι αμοιβής ή 
βάσει σύμβασης 68.31.16 

εκτίμησης οικονομικής κατάστασης 
μελλοντικών πελατών 82.91.11.01 

εκτίμησης σχετικά με τη φερεγγυότητα 
ατόμων ή επιχειρήσεων 82.91.11 
εκτίμησης υδάτινων πόρων 71.12.19.02 

εκτίμησης, εκτός από τις σχετικές με 
ακίνητα και ασφαλίσεις, επιχειρηματικές 74.90.12 
εκτιμητή 66.22.10.04 
εκτύπωσης γρήγορης φωτογραφιών 74.20.31.02 
εκτύπωσης υποτίτλων σε ταινίες 59.12.16.01 
εκτύπωσης φωτογραφιών 74.20.31.03 
ελαίων συσκευασίας 82.92.10.04 
ελαστικού απορριμμάτων άλλων 
διάθεσης 38.11.54 

ελαστικού βιομηχανικών μηχανημάτων 
και εξοπλισμού εγκατάστασης 33.20.38 
ελαστικού μηχανημάτων επισκευής και 
συντήρησης 33.12.28 
ελαστικών άλλων αυτοκινήτων 
οχημάτων επισκευής και 
αντικατάστασης 45.20.23.03 

ελαστικών αυτοκινήτων και ελαφρών 
μηχανοκίνητων οχημάτων για 
εμπορεύματα επισκευής 45.20.13.01 
ελεγκτή ορκωτού 69.20.10.01 

ελέγχου βιομηχανικού και εργασιακού 
περιβάλλοντος 39.00.21.02 

ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας 52.23.12 
ελέγχου κόστους προμηθειών 70.22.20.02 
ελέγχου λογαριασμών, πληροφοριακές 74.90.11 
ελέγχου οικονομικού 69.20.10 
ελέγχου ποιότητας τροφίμων, 
συμβουλών 70.22.15.09 
ελέγχου ποιότητας, συμβουλών 70.22.15.08 
ελέγχου ποιοτικού συστήματος 
λογισμικού 62.01.11.06 
ελέγχου συγκολλήσεων 71.20.19.01 
ελέγχου τεχνικού οχημάτων οδικών 
μεταφορών 71.20.14 
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ελέγχου της κυκλοφορίας, τεχνικών 
μελετών συστημάτων 71.12.14.03 
ελεγχουσών χρηματοπιστωτικών 
εταιριών 64.20.10.02 

ελευθέρων σπουδών εργαστηρίου, 
εκτός μεταλυκειακής εκπαίδευσης 85.59.13.03 
ελικοπτέρων (που παρέχουν αεροταξί) 51.10.15.01 
ελικόπτερων, χωρίς πλήρωμα 
ναύλωσης 77.35.10.01 
έλλειψη δραστηριότητας  
έλλειψη δραστηριότητας, λόγω 
αδρανοποίησης 00.02 

έλλειψη δραστηριότητας, λόγω 
δραστηριοποίησης μόνο εκτός Ελλάδας 00.03 

έλλειψη δραστηριότητας, λόγω μη 
δραστηριοποίησης μέχρι σήμερα 00.01 
ελλιμενισμού 52.22.11.01 
ελλιμενισμού πλοίων σε εσωτερικά 
ύδατα 52.22.14 

ελλιμενισμού πλοίων σε θαλάσσια και 
παράκτια ύδατα 52.22.13 
εμπιστευτικών υποθέσεων 
διεκπεραίωσης 80.30.10.01 
εμπορευματοκιβωτίων (που 
χρησιμοποιούνται από διαφορετικά 
μεταφορικά μέσα) μεταφορές οδικές 49.41.14 
εμπορευματοκιβώτιων διακίνησης, 
άλλες 52.24.12 

εμπορευματοκιβώτιων ενοικίασης και 
χρηματοδοτικής μίσθωσης 77.39.12 

εμπορευματοκιβώτιων μεταφοράς 
θαλάσσιας και παράκτιας από πλοία 
μεταφοράς εμπορευματοκιβώτιων 50.20.14 

εμπορευματοκιβώτιων σε εσωτερικές 
υδάτινες οδούς από πλοία μεταφοράς 
εμπορευματοκιβώτιων,μεταφοράς 50.40.14 

εμπορευματοκιβώτιων 
φορτοεκφόρτωσης και στοίβασης 52.24.12.01 
εμπορευματοκιβώτιων, διακίνησης σε 
αερολιμένες 52.24.11 

εμπορευμάτων άλλων μη τακτικές 
εναέριες μεταφορές 51.21.14 

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

εμπορευμάτων άλλων οδικές μεταφορές 
με φορτηγό αυτοκίνητο διεθνών 
μεταφορών και με οδηγό μη ιδιοκτήτη 49.41.19.04 
εμπορευμάτων άλλων οδικές μεταφορές 
με φορτηγό αυτοκίνητο με οδηγό 
ιδιοκτήτη 49.41.19.01 
εμπορευμάτων άλλων οδικές μεταφορές 
με φορτηγό αυτοκίνητο με οδηγό μη 
ιδιοκτήτη 49.41.19.02 
εμπορευμάτων άλλων τακτικές εναέριες 
μεταφορές 51.21.13 
εμπορευμάτων άλλων χύδην υγρών ή 
αέριων προϊόντων, μεταφορά οδική από 
βυτιοφόρα οχήματα ή 
ημιρυμουλκούμενα 49.41.13 

εμπορευμάτων θαλάσσιων και 
παράκτιων, μεταφορών άλλες 50.20.19 
εμπορευμάτων με λέμβους σε 
εσωτερικές υδάτινες οδούς, πλωτών 
μεταφορών 50.40.19.01 

εμπορευμάτων με οχήματα-ψυγεία 
οδικής μεταφοράς 49.41.11 

εμπορευμάτων μεταφοράς εναέριας 51.21.1 
εμπορευμάτων μεταφοράς θαλάσσιας ή 
παράκτιας, κατεψυγμένων ή 
διατηρημένων με απλή ψύξη από 
σκάφη-ψυγεία 50.20.11 

εμπορευμάτων μεταφοράς σε 
εσωτερικές υδάτινες οδούς 50.40.1 
εμπορευμάτων μεταφοράς 
σιδηροδρομικώς 49.20.1 

εμπορευμάτων μεταφοράς 
σιδηροδρομικώς με οχήματα-ψυγεία 49.20.11 

εμπορευμάτων μεταφορές αεροπορικές 51.21 

εμπορευμάτων μεταφορών θαλάσσιων 
και παράκτιων 50.20.1 

εμπορευμάτων ξηρών χύδην θαλάσσιες 
και παράκτιες μεταφορές 50.20.15 
εμπορευμάτων ξηρών χύδην οδικές 
μεταφορές 49.41.15 
εμπορευμάτων οδικές μεταφορές 49.41 
εμπορευμάτων οδικές μεταφορές με 
οχήματα που έλκονται από άνθρωπο ή 
ζώα 49.41.17 
εμπορευμάτων οδικών μεταφορών, 
άλλες 49.41.19 

εμπορευμάτων σε εσωτερικές υδάτινες 
οδούς, μεταφοράς άλλες 50.40.19 

εμπορευμάτων συγκέντρωσης τοπικής 
και διανομής 52.29.19.07 
εμπορευμάτων συσκευασίας και 
αποσυσκευασίας 82.92.10.05 
εμπορευμάτων, αποστολής 52.29.20.01 
εμπορευμάτων, γραφείων μεταφορών 
άλλες 52.29.19 
εμπορευμάτων, διαμεταφοράς 52.29.19.02 
εμπορευμάτων, μεσιτείας 66.12.12 
εμπορευμάτων, μεσιτείας σχετικές 66.12.1 
εμπορικού ναυτικού σχολών 
αξιωματικών 85.42.12.01 
εμπορικών θεμάτων γενικές διοικητικές 84.13.18 

εμπορικών πληροφοριών σε θέματα 
συμπεριφοράς καταναλωτών 73.20.19.03 

εμπορικών πληροφοριών, εκτός 
συμπεριφοράς καταναλωτών 70.22.12.11 

εμπορικών σημάτων και συμβάσεων 
δικαιόχρησης, παροχής 70.22.40 

εμπόριου διοικητικές 84.13.15 
εμπορομεσιτών άλλες 52.29.12 

εμφάνισης γρήγορης φιλμ και 
εκτύπωσης φωτογραφιών 74.20.31.02 
εμφάνισης φιλμ και εκτύπωσης 
φωτογραφιών 74.20.31.03 
εμφάνισης φωτογραφιών 74.20.31 
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εμφιάλωσης οινοπνεύματος 82.92.10.01 
εναέριας κυκλοφορίας, ελέγχου 52.23.12 
εναέριας μεταφοράς εμπορευμάτων 51.21.1 
εναέριας μεταφοράς επιβατών 51.10.1 
εναέριας μεταφοράς επιστολών και 
δεμάτων 51.21.12 

εναέριας μεταφοράς με 
εμπορευματοκιβώτια, τακτικές 51.21.11 

εναέριες μη τακτικές μεταφορές άλλων 
εμπορευμάτων 51.21.14 
εναέριες τακτικές μεταφορές άλλων 
εμπορευμάτων 51.21.13 
εναέριων μεταφορικών μέσων, 
εκπόνησης μελετών 71.12.14.01 
εναέριων μεταφορών άλλες, σχετικές 52.23.19 
εναέριων μεταφορών, πρακτόρευσης 52.29.19.06 
εναλλακτικών θεραπειών 86.90.19.03 
ενδοκρινολογίας ιατρικές 86.22.19.09 
ενδοκρινολογίας νοσοκομειακές 86.10.15.09 
ενδυματολόγου (εκτός θεαμάτων) 70.22.30.02 
ενδυματολόγου θεατρικού ή 
κινηματογραφικού 90.02.19.06 
ενδυμάτων επιδιόρθωσης 95.29.11.01 
ενδυμάτων μανταρίσματος 95.29.11.05 
ένδυσης ειδών βιομηχανικών 
μηχανημάτων και εξοπλισμού 
εγκατάστασης 33.20.36 

ένδυσης ειδών μηχανημάτων 
παραγωγής επισκευής και συντήρησης 33.12.26 
ενεργειακών μελετών 
(θερμοηλεκτρικών, υδροηλεκτρικών, 
πυρηνικών κλπ) 71.12.13.02 
ενέργειας διοικητικές 84.13.12 

ενεργητικού μάρκετινγκ και αποστολής 
ατομικών επιστολών 73.11.12 

ενεχυροδανειστή (αντικειμένων "επ' 
ενεχύρω"), χορήγησης πιστώσεων 64.92.12.01 

ενημέρωσης έντυπης ή ηλεκτρονικής, 
σχετικά με τις τιμές των χρεογράφων 66.12.11.03 
ενημέρωσης επισκεπτών 79.90.12 
ενημέρωσης οφειλετών για χρέη 66.19.99.03 
ενισχύσεων παροχής από οργανώσεις 94.99.2 
ενοικίασης αγροτικών μηχανημάτων 
εποχιακής χρήσης (θεριζοαλωνιστικών, 
βαμβακοσυλλεκτικών κλπ), χωρίς 
χειριστή 77.31.10.01 
ενοικίασης αερόστατων, ανεμοπλάνων, 
αιωρόπτερων και πηδαλιούχων 
αερόπλοιων 77.21.10.01 
ενοικίασης αεροσυμπιεστών για τεχνικά 
έργα 77.32.10.01 

ενοικίασης αθλητικού εξοπλισμού 
(μπαστουνιών γκολφ, ρακετών κ.λ.π.) 77.21.10.09 

ενοικίασης ακινήτου, που προορίζεται 
για κατοίκηση 68.20.11.01 

ενοικίασης ακινήτων, που δεν 
προορίζονται για κατοίκηση 68.20.12.03 

ενοικίασης άλλου χερσαίου μεταφορικού 
εξοπλισμού, χωρίς οδηγό 77.12.19 
ενοικίασης άλλων μηχανών και 
εξοπλισμού χωρίς χειριστή και υλικών 
αγαθών π.δ.κ.α. 77.39.19 

ενοικίασης άλλων μηχανών, εξοπλισμού 
και υλικών αγαθών π.δ.κ.α. 77.39.1 

ενοικίασης άλλων προσωπικών και 
οικιακών αγαθών 77.29.1 

ενοικίασης άλλων προσωπικών και 
οικιακών αγαθών π.δ.κ.α. 77.29.19 
ενοικίασης αλόγων ιππασίας 77.21.10.02 
ενοικίασης αποκριάτικων στολών 77.29.15.01 

ενοικίασης αρδευτικών, αποξηραντικών 
μέσων και εξοπλισμού 77.39.19.01 

ενοικίασης αυτοκινήτων και ελαφρών 
μηχανοκίνητων οχημάτων 77.11 
ενοικίασης βιντεοκασετών και δίσκων 77.22.1 

ενοικίασης βιντεοκασετών και οπτικών 
δίσκων (CDs, DVDs, blu-rays κλπ) 77.22.10.01 
ενοικίασης βιομηχανοστάσιου 68.20.12.04 
ενοικίασης βυθοκόρων, χωρίς χειριστή 77.39.19.02 
ενοικίασης γερανού, χωρίς χειριστή 77.32.10.02 

ενοικίασης γεωργικών μηχανημάτων και 
εξοπλισμού 77.31.1 

ενοικίασης γραφομηχανών 77.33.11.01 
ενοικίασης δωματίων σπιτιών, μακράς 
διάρκειας 68.20.11.02 
ενοικίασης ειδών αναψυχής και 
αθλητισμού 77.21.1 
ενοικίασης ειδών ιματισμού 77.29.15.02 
ενοικίασης ειδών κατασκήνωσης 77.21.10.03 
ενοικίασης εμπορευματοκιβώτιων 77.39.12 
ενοικίασης εναέριου μεταφορικού 
εξοπλισμού 77.35.1 
ενοικίασης εξοπλισμού αεροπορικών 
μεταφορών 77.35 
ενοικίασης εξοπλισμού γεωτρήσεων 77.32.10.03 
ενοικίασης εξοπλισμού εκθέσεων 77.39.19.03 

ενοικίασης εξοπλισμού εναέριας 
μεταφοράς εμπορευμάτων με χειριστή 51.21.20 

ενοικίασης εξοπλισμού εναέριας 
μεταφοράς επιβατών με χειριστή 51.10.20 

ενοικίασης εξοπλισμού θαλάσσιων 
σπορ (κυματοσανίδων, σκι, λέμβων) 77.21.10.04 

ενοικίασης εξοπλισμού καθαρισμού 77.29.19.01 
ενοικίασης εξοπλισμού πλωτών 
μεταφορών 77.34 
ενοικίασης εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών 77.39.14 
ενοικίασης εξοπλισμού χιονοδρομικών 
αθλημάτων (παγοπέδιλων, μποτών 
κλπ) 77.21.10.05 

ενοικίασης επαγγελματικού τουριστικού 
σκάφους με πλήρωμα 50.10.20.01 

ενοικίασης επιβατηγών αυτοκινήτων 
(πούλμαν), με οδηγό ιδιοκτήτη 49.39.31.01 
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ενοικίασης επιβατηγών αυτοκινήτων 
(πούλμαν), με οδηγό μη ιδιοκτήτη 49.39.31.02 
ενοικίασης επιβατηγών αυτοκινήτων με 
οδηγό 49.32.12 
ενοικίασης επιβατηγών αυτοκινήτων, 
χωρίς οδηγό 77.11.10.01 

ενοικίασης επιβατηγών πλοίων 
ιδιοκτησίας τρίτων με πλήρωμα 50.10.20.02 
ενοικίασης επιπλωμένων 
διαμερισμάτων μακράς διάρκειας, με 
παροχή υπηρεσιών περιποίησης 
πελατών 55.90.19.01 
ενοικίασης επιπλωμένων 
διαμερισμάτων μακράς διάρκειας, χωρίς 
παροχή υπηρεσιών περιποίησης 
πελατών 68.20.11.03 
ενοικίασης επιπλωμένων 
διαμερισμάτων μικρής διάρκειας, χωρίς 
παροχή υπηρεσιών περιποίησης 
πελατών 55.20.19.01 
ενοικίασης επιπλωμένων 
διαμερισμάτων, με παροχή υπηρεσιών 
περιποίησης πελατών 55.20.11.03 

ενοικίασης επιπλωμένων δωματίων ή 
διαμερισμάτων για μικρή διάρκεια 55.20.11.04 

ενοικίασης επίπλων γραφείου 77.33.11.02 
ενοικίασης επίπλων και άλλων οικιακών 
συσκευών 77.29.12 
ενοικίασης επίπλων και σκευών σε 
επαγγελματίες 77.29.12.01 
ενοικίασης επίπλων και σκευών σε 
ιδιώτες 77.29.12.02 

ενοικίασης έως επτά (7) επιπλωμένων 
δωματίων για μικρή διάρκεια 55.20.11.05 

ενοικίασης ηλεκτρονικών υπολογιστών 77.33.12 
ενοικίασης θαλάσσιου μεταφορικού 
εξοπλισμού 77.34.1 
ενοικίασης ιατρικού εξοπλισμού 
(πατερίτσων κλπ) ή παραϊατρικού 
εξοπλισμού 77.29.19.02 

ενοικίασης καθισμάτων για εκδηλώσεις 77.29.12.03 

ενοικίασης κατασκευαστικών 
μηχανημάτων και εξοπλισμού, καθώς 
και μηχανημάτων και εξοπλισμού για 
έργα πολιτικού μηχανικού 77.32.1 
ενοικίασης λέμβων, χωρίς πλήρωμα 77.34.10.01 
ενοικίασης λεωφορείων με οδηγό 49.39.31 
ενοικίασης με ποσοστά 
κινηματογραφικών ταινιών 59.13.12.01 
ενοικίασης μηχανημάτων αυτόματων 
πωλητών 77.39.19.04 

ενοικίασης μηχανημάτων εξοπλισμού 
για ιδιοκατασκευές 77.29.16.01 
ενοικίασης μηχανημάτων και 
εξοπλισμού γραφείου (εκτός των 
ηλεκτρονικών υπολογιστών) 77.33.11 

ενοικίασης μηχανημάτων και 
εξοπλισμού ιδιοκατασκευών 77.29.16 
ενοικίασης μηχανημάτων και 
εξοπλισμού κατασκευών και έργων 
πολιτικού μηχανικού 77.32 
ενοικίασης μηχανημάτων τυχερών 
παιχνιδιών, που λειτουργούν με 
κέρματα 77.39.19.05 
ενοικίασης μηχανικών μέσων και 
εξοπλισμού γενικά, που 
χρησιμοποιούνται στις αγροτικές 
εκμεταλλεύσεις, χωρίς χειριστή 77.31.10.02 

ενοικίασης μοτοποδήλατων 77.39.13.01 
ενοικίασης μοτοσικλετών 77.39.13.02 
ενοικίασης μοτοσικλετών και 
τροχόσπιτων 77.39.13 

ενοικίασης μουσικών κασετών, δίσκων 
γραμόφωνου ή βινύλιου 77.22.10.02 
ενοικίασης μουσικών οργάνων 77.29.13 
ενοικίασης μπιλιάρδων 77.21.10.06 
ενοικίασης νυφικών και παρόμοιων 
αξεσουάρ 77.29.15.03 

ενοικίασης νυφικών, ειδών γάμου και 
συναφών αμφιέσεων 77.29.15.04 

ενοικίασης οχημάτων μεταφοράς 
εμπορευμάτων, χωρίς οδηγό 77.12.11 

ενοικίασης πετσετών και παρόμοιων 
ειδών (κουρείων, εστιατορίων κλπ.) 77.29.14.01 
ενοικίασης πλοίων ψυχαγωγίας 
(κότερων, θαλαμηγών, βενζινακάτων 
κλπ) με πλήρωμα 50.10.20.03 
ενοικίασης πλοίων ψυχαγωγίας 
(κότερων, θαλαμηγών, βενζινακάτων 
κλπ), χωρίς πλήρωμα 77.21.10.07 
ενοικίασης πλωτών γερανών χωρίς 
χειριστή 77.39.19.06 
ενοικίασης ποδηλάτων 77.21.10.08 
ενοικίασης σιδηροδρομικών οχημάτων 77.39.11 
ενοικίασης σκαφών θαλάσσιας και 
παράκτιας μεταφοράς εμπορευμάτων 
με χειριστή 50.20.21 
ενοικίασης σκαφών θαλάσσιας και 
παράκτιας μεταφοράς επιβατών με 
χειριστή 50.10.20 
ενοικίασης σκαφών μεταφοράς 
εμπορευμάτων σε εσωτερικές υδάτινες 
οδούς με χειριστή 50.40.21 
ενοικίασης σκαφών μεταφοράς 
επιβατών σε εσωτερικές υδάτινες οδούς 
με χειριστή 50.30.20 
ενοικίασης στερεοφωνικών 
συγκροτημάτων 77.29.11.01 
ενοικίασης τηλεοπτικών και 
ραδιοφωνικών συσκευών, 
μαγνητοσκοπίων (βίντεο) και συναφούς 
εξοπλισμού και εξαρτημάτων 77.29.11 
ενοικίασης τουριστικού σκάφους, χωρίς 
πλήρωμα 77.34.10.02 
ενοικίασης υφασμάτων οικιακής χρήσης 77.29.14 
ενοικίασης υφασμάτων, ρουχισμού και 
υποδημάτων 77.29.15 
ενοικίασης φορτηγίδων 52.22.19.01 
ενοικίασης φορτηγών 77.12 
ενοικίασης φορτηγών οχημάτων με 
χειριστή 49.41.2 

ενοικίασης φορτηγών πλοίων 
ιδιοκτησίας τρίτων με πλήρωμα 50.20.21.01 

ενοικίασης φωτοτυπικών μηχανημάτων 77.33.11.03 
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ενοικίασης χρηματοθυρίδων, εκτός 
τραπεζών 77.39.19.07 

ενοικίασης χρόνου απασχόλησης 
μηχανής προς επεξεργασία δεδομένων 63.11.11.05 

ενοικιαστή δημόσιων, δημοτικών, 
λιμενικών κλπ. φόρων 82.91.12.04 
ενορχηστρωτή 90.03.11.04 
ενσύρματες τηλεπικοινωνιακές 61.10 
έντοκων γραμματίων, πώλησης 66.12.11.04 
εντολών χρηματιστηριακών, λήψης και 
διαβίβασης 66.19.99.01 
εντομοκτονίας 81.29.11 
έντυπης μουσικής, παραγωγής 59.20.31 
έντυπου υλικού άλλου, έκδοσης 58.19.19 

έντυπων βιβλίων διδακτικών 
εκπαιδευτικού περιεχομένου, έκδοσης 58.11.11 
έντυπων βιβλίων έκδοσης 58.11.1 
έντυπων βιβλίων επαγγελματικού, 
τεχνικού και ακαδημαϊκού 
περιεχομένου, έκδοσης 58.11.12 

εντύπων έκδοσης, άλλες 58.19.1 
έντυπων παιδικών βιβλίων, έκδοσης 58.11.13 
ενυπόθηκων (μη), εμπορικών 
πιστώσεων, χορήγησης από 
νομισματικά ιδρύματα 64.19.25 

ενώσεων γυναικών 94.99.17.01 
ενώσεων εργατικών 94.20.1 
εξαγορών 66.19.21 
εξαρτημάτων επιβατηγών και ελαφρών 
φορτηγών αυτοκινήτων επισκευής και 
συντήρησης 45.20.11.04 
εξάτμισης συστήματος άλλων 
αυτοκινήτων οχημάτων επισκευής και 
ρύθμισης 45.20.21.02 
εξάτμισης συστήματος επιβατηγών και 
ελαφρών φορτηγών αυτοκινήτων 
επισκευής 45.20.11.07 
εξεταστικού κέντρου 85.60.10.01 

εξοπλισμού άλλου επισκευής 33.19.1 
εξοπλισμού για τον έλεγχο 
βιομηχανικών διεργασιών 
εγκατάστασης 33.20.6 
εξοπλισμού γραφείου (εκτός 
ηλεκτρονικών υπολογιστών και 
περιφερειακού εξοπλισμού) επισκευής 
και συντήρησης 33.12.16 
εξοπλισμού εκθέσεων ενοικίασης 77.39.19.03 
εξοπλισμού εκθέσεων παροχής και 
εγκατάστασης 82.30.12.02 

εξοπλισμού εναέριας μεταφοράς 
εμπορευμάτων με χειριστή, ενοικίασης 51.21.20 

εξοπλισμού εναέριας μεταφοράς 
επιβατών με χειριστή, ενοικίασης 51.10.20 

εξοπλισμού κατασκευών και έργων 
πολιτικού μηχανικού ενοικίασης 77.32 
εξόρυξης ορυκτών 71.12.33 
εξυγίανσης 39.00.1 
εξυγίανσης άλλες 39.00.22 
εξυγίανσης κτιρίων 39.00.14 
εξυπηρέτησης τηλεφωνικής του κοινού 61.90.10.06 

εξωραϊστικών σωματείων, ενώσεων, 
συνεταιρισμών κλπ 94.99.14.01 

εξωτερικών υποθέσεων 84.21.1 
εξωχώριων οργανισμών και φορέων 
δραστηριότητες 99.00.1 
επαγγελματικές άλλες π.δ.κ.α. 74.90.20 

επαγγελματικής ανώτερης 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης άλλες 85.32.14 
επαγγελματικής δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης 85.32.1 
επαγγελματικής εκπαίδευσης π.δ.κ.α. 85.59.13 
επαγγελματικής και τεχνικής 
υποστήριξης και παροχής συμβουλών 
π.δ.κ.α., παροχής 74.90.1 
επαγγελματικής κατάρτισης κέντρου ή 
ινστιτούτου 85.59.13.04 

επαγγελματικής κατώτερης 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης άλλες 85.32.12 

επαγγελματικού τουριστικού σκάφους 
με πλήρωμα, ενοικίασης 50.10.20.01 
επαγγελματικών οργανώσεων 94.12.1 

επαγγελματικών χώρων ειδικών 
καθαρισμού (νοσοκομείων κλπ) 81.22.12.03 

επάλειψης με κερί, στιλβώματος υπό 
κενό κ.λ.π. αυτοκινήτων οχημάτων 45.20.30.01 

επαλήθευσης λογιστικής 69.20.21 

επαναχρωματισμός άλλων 
μηχανοκίνητων οχημάτων 45.20.23 
επαναχρωματισμός, αυτοκινήτων και 
ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων για 
εμπορεύματα 45.20.14 

επανένταξης αποφυλακισμένων με 
παροχή καταλύματος 87.90.13.01 
επανένταξης για άτομα εθισμένα στα 
ναρκωτικά ή στα οινοπνευματώδη με 
παροχή καταλύματος 87.90.13.02 
επανένταξης κοινωνικής εγκληματιών 
διοικητικές 84.23.12 
επανόρθωσης καταστραφέντος 
λογισμικού 62.01.11.05 

επενδύσεων εταιρειών (σε μετοχές, 
χρεόγραφα, ακίνητα κ.λ.π.) 64.30.10.01 
επενδύσεων, συμβουλών 70.22.12.13 
επενδυτικές τραπεζικές 64.99.11 

επενδυτικές τραπεζικές δραστηριότητες, 
βοηθητικές άλλες 66.19.29 
επενδυτικών συμβουλών εταιρείες, 
παροχής 66.19.91.01 
επεξεργασίας δεδομένων 63.11.11 
επεξεργασίας δεδομένων διάθεσης 
εξοπλισμού 63.11.11.03 
επεξεργασίας εγγράφων 82.19.13.03 
επεξεργασίας λυμάτων 37.00.11 
επεξεργασίας λυμάτων, έργα μηχανικού 71.12.16 
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επεξεργασίας συναλλαγών χρεογράφων 66.19.10 
επεξεργασίας χρηματοοικονομικών 
συναλλαγών 66.19.92 
επιβατηγών αυτοκινήτων με οδηγό 
ενοικίασης 49.32.12 
επιβατηγών αυτοκινήτων, χωρίς οδηγό 
ενοικίασης 77.11.10.01 

επιβατηγών πλοίων ιδιοκτησίας τρίτων 
με πλήρωμα, ενοικίασης 50.10.20.02 

επιβατών αεροπορικές μεταφορές 51.10 
επιβατών εναέριας μεταφοράς 51.10.1 
επιβατών εναέριας μεταφοράς διεθνείς 
μη τακτικές 51.10.14 
επιβατών εναέριας μεταφοράς διεθνείς 
τακτικές 51.10.13 
επιβατών εναέριας μεταφοράς 
εσωτερικές μη τακτικές εκτός από 
περιηγήσεις 51.10.12 
επιβατών εναέριας μεταφοράς 
εσωτερικές τακτικές 51.10.11 

επιβατών εναέριας μεταφοράς μη 
τακτικές για περιηγήσεις 51.10.15 
επιβατών θαλάσσιων και παράκτιων 
μεταφορών 50.10.1 

επιβατών με υδροπτέρυγα ή 
χόβερκραφτ, μεταφοράς 50.10.11.01 

επιβατών μεταφοράς οδικής ειδικού 
σκοπού τακτικές άλλες 49.39.13 

επιβατών μεταφοράς οδικής 
υπεραστικές ειδικού σκοπού τακτικές 49.39.12 

επιβατών μεταφοράς σε εσωτερικές 
υδάτινες οδούς με κρουαζιερόπλοια 50.30.12 

επιβατών μεταφοράς σε εσωτερικές 
υδάτινες οδούς, άλλες 50.30.19 
επιβατών μεταφοράς χερσαίας 
υπεραστικές και ειδικού σκοπού 
τακτικές 49.39.1 
επιβατών μεταφορές εσωτερικές 
πλωτές 50.30 

επιβατών μεταφορές με οχήματα που 
έλκονται από άνθρωπο ή ζώα 49.39.35 

επιβατών μεταφορές με οχήματα που 
έλκονται από ζώα 49.39.35.01 

επιβατών μεταφορές με τελεφερίκ και 
ανελκυστήρες χιονοδρομικών κέντρων 49.39.20 
επιβατών μεταφορών με λέμβους 50.10.19.05 
επιβατών μεταφορών χερσαίων μη 
τακτικές 49.39.3 
επιβατών μεταφορών χερσαίων π.δ.κ.α. 49.39.39 

επιβατών οδικές μεταφορές τακτικές 
αστικές και προαστιακές 49.31.21 

επιβατών οδικής μεταφοράς για 
περιηγήσεις σε αξιοθέατα 49.39.32 

επιβατών σε εσωτερικές υδάτινες οδούς 
με πορθμεία, μεταφοράς 50.30.11 

επιβλέψεων ναυπηγού μηχανικού 71.12.19.12 

επίβλεψης και σχεδιασμού χώρων 
πρασίνου, πεζοδρομίων, πεζόδρομων, 
περιφράξεων και χώρων στάθμευσης 71.11.41.03 
επίβλεψης τοπογραφικών έργων 71.12.19.03 

επιγραμμικές ανώτερης γενικής 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 85.31.13 

επιγραμμικές δεύτερου κύκλου 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 85.42.13 

επιγραμμικές κατώτερης γενικής 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 85.31.11 

επιγραμμικές μεταδευτεροβάθμιας μη 
τριτοβάθμιας γενικής εκπαίδευσης 85.41.11 
επιγραμμικές μεταδευτεροβάθμιας μη 
τριτοβάθμιας τεχνικής και 
επαγγελματικής εκπαίδευσης 85.41.13 
επιγραμμικές πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης 85.20.11 

επιγραμμικές πρώτου κύκλου 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 85.42.11 
επιγραμμικές τεχνικής και 
επαγγελματικής ανώτερης 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 85.32.13 

επιγραμμικές τεχνικής και 
επαγγελματικής κατώτερης 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 85.32.11 

επιγραμμικές τρίτου κύκλου 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 85.42.15 
επιγραμμικού (on line) λογισμικού, 
διάθεση 58.29.40 

επιγραμμικού (on line) περιεχόμενου 
άλλου π.δ.κ.α., παραγωγής 58.19.29 

επιγραμμικού (on line) περιεχόμενου 
άλλου, παραγωγής 58.19.2 

επιγραμμικού (on line) περιεχόμενου για 
ενηλίκους, παραγωγής 58.19.21 
επιγραφών, κατασκευής 73.11.11.02 
επίδειξης χρήσης ηλεκτρικών συσκευών 82.99.19.06 
επιδιόρθωσης υποδημάτων 95.23.10.01 
επιδομάτων ανεργίας 84.30.13 

επιδομάτων ασθένειας, μητρότητας ή 
προσωρινής αναπηρίας 84.30.11 
επιδομάτων γήρατος, αναπηρίας ή 
επιζώντος συζύγου, εκτός όσων 
προορίζονται για τους δημόσιους 
υπαλλήλους 84.30.12 
επιδομάτων οικογενειακών και τέκνων 84.30.14 
επιθεώρησης και άλλων δοκιμών 
πλοίων 71.20.19.05 
επιθεώρησης υπεργολάβων 70.22.20.03 
επικασσιτέρωσης μεταλλικών σκευών 
κλπ 95.29.19.01 
επικήδειων τελετών εργολάβου 96.03.12.01 
επικίνδυνων απορριμμάτων διάθεσης 38.12.2 
επικίνδυνων απορριμμάτων συλλογής 38.12.1 
επικοινωνίας 70.21.10 
επικοινωνιών διοικητικές 84.13.14 
επικοινωνιών, έρευνας 72.19.29.09 

επικύρωσης πνευματικών και 
ραδιοτηλεοπτικών δικαιωμάτων 69.10.15.01 
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επιμέλειας ακουστικής και σχεδίου 
ταινιών 59.12.17 
επιμέλειας οπτικοακουστικής 59.12.11 
επιμελητείας (logistic) συμβουλών 70.22.16.01 
επιμελητή δικαστικού 69.10.19.02 
επιμόρφωσης λαϊκής 85.59.19.09 
επιμόρφωσης στελεχών επιχειρήσεων 
με σεμινάρια 85.59.13.01 
επιπεδομετρικής χαρτογράφησης 71.12.35.01 

επιπλωμένων διαμερισμάτων μακράς 
διάρκειας με παροχή υπηρεσιών 
περιποίησης πελατών, ενοικίασης 55.90.19.01 
επιπλωμένων διαμερισμάτων με 
παροχή υπηρεσιών περιποίησης 
πελατών, ενοικίασης 55.20.11.03 

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

επιπλωμένων δωματίων έως επτά (7) 
για μικρή διάρκεια, ενοικίασης 55.20.11.05 
επιπλωμένων δωματίων ή 
διαμερισμάτων για μικρή διάρκεια, 
ενοικίασης 55.20.11.04 
επίπλων γραφείου ενοικίασης 77.33.11.02 
επίπλων επισκευής 95.24.1 
επίπλων και άλλων οικιακών συσκευών 
ενοικίασης και χρηματοδοτικής 
μίσθωσης 77.29.12 
επίπλων σε επαγγελματίες ενοικίασης 77.29.12.01 
επίπλων σε ιδιώτες ενοικίασης 77.29.12.02 
επίπλων στιλβώματος κατ' οίκον 81.21.10.04 
επίπλων σχεδιασμού 74.10.19.02 
επισκέπτη ιατρικού 70.22.13.01 

επισκευής αθλητικών ειδών και ειδών 
κατασκήνωσης 95.29.14.01 

επισκευής άλλων αυτοκινήτων 
οχημάτων, με υλικά και ανταλλακτικά 45.20.21.05 

επισκευής άλλων αυτοκινήτων 
οχημάτων, χωρίς υλικά και 
ανταλλακτικά 45.20.21.06 

επισκευής άλλων ειδών ατομικής και 
οικιακής χρήσης 95.29.1 

επισκευής άλλων ειδών ατομικής και 
οικιακής χρήσης π.δ.κ.α. 95.29.19 
επισκευής άλλων μηχανοκίνητων 
οχημάτων 45.20.2 

επισκευής ελαστικών άλλων 
αυτοκινήτων οχημάτων 45.20.23.03 

επισκευής ενδυμάτων και 
υφαντουργικών ειδών οικιακής χρήσης 95.29.11 
επισκευής εξοπλισμού επικοινωνίας 95.12.1 

επισκευής επιβατηγών αυτοκινήτων 
οχημάτων, με υλικά και ανταλλακτικά 45.20.11.08 
επισκευής επιβατηγών αυτοκινήτων 
οχημάτων, χωρίς υλικά και 
ανταλλακτικά 45.20.11.09 

επισκευής επίπλων και ειδών οικιακής 
διακόσμησης 95.24.1 
επισκευής ερασιτεχνικού φωτογραφικού 
εξοπλισμού και φωτογραφικών 
μηχανών 95.29.19.02 

επισκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών 
και περιφερειακού εξοπλισμού 95.11.1 
επισκευής και ρύθμισης του 
καρμπυρατέρ άλλων αυτοκινήτων 
οχημάτων 45.20.21.01 
επισκευής και ρύθμισης του 
καρμπυρατέρ αυτοκινήτων επιβατηγών 
και ελαφρών φορτηγών 45.20.11.02 
επισκευής και ρύθμισης του συστήματος 
εξάτμισης άλλων αυτοκινήτων 
οχημάτων 45.20.21.02 

επισκευής και ρύθμισης των φρένων 
άλλων αυτοκινήτων οχημάτων 45.20.21.03 
επισκευής και ρύθμισης των φρένων 
επιβατηγών και ελαφρών φορτηγών 
αυτοκινήτων 45.20.11.03 

επισκευής και συντήρησης άλλου 
εξοπλισμού μεταφορών π.δ.κ.α. 33.17.19 
επισκευής και συντήρησης εξαρτημάτων 
επιβατηγών και ελαφρών φορτηγών 
αυτοκινήτων 45.20.11.04 
επισκευής και συντήρησης μερών της 
μηχανής επιβατηγών και ελαφρών 
φορτηγών αυτοκινήτων 45.20.11.05 
επισκευής καταναλωτικών 
ηλεκτρονικών ειδών 95.21.1 
επισκευής κινητήρων και στροβίλων 
πλοίων 33.12.11.01 
επισκευής κλειδαριών 95.29.19.03 

επισκευής κυλίνδρων κινητήρων άλλων 
αυτοκινήτων οχημάτων (ρεκτιφιέ) 45.20.21.04 

επισκευής μετά από σύγκρουση άλλων 
μηχανοκίνητων οχημάτων 45.20.23 
επισκευής μετά από σύγκρουση 
αυτοκινήτων και ελαφρών 
μηχανοκίνητων οχημάτων για 
εμπορεύματα 45.20.14 

επισκευής οικιακών συσκευών και 
εξοπλισμού σπιτιού και κήπου 95.22.1 
επισκευής ρολογιών κάθε είδους και 
κοσμημάτων 95.25.1 
επισκευής συστήματος εξάτμισης 
επιβατηγών και ελαφρών φορτηγών 
αυτοκινήτων 45.20.11.07 
επισκευής τηλεφωνικών, 
τηλεομοιοτυπικών και συναφών 
συσκευών 95.12.10.01 

επισκευής του αμαξώματος άλλων 
αυτοκινήτων οχημάτων 45.20.23.04 

επισκευής του ηλεκτρικού συστήματος 
άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων 45.20.22 
επισκευής του ηλεκτρικού συστήματος 
αυτοκινήτων και ελαφρών 
μηχανοκίνητων οχημάτων για 
εμπορεύματα 45.20.12 

επισκευής φωτιστικών ειδών 95.29.19.04 
επισκευής ψυκτικών και κλιματιστικών 
συσκευών 95.22.10.01 
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επίσκεψης αρχαιολογικών και άλλων 
ιστορικών χώρων και κτιρίων 91.03.10.01 
επίσκεψης για άτομα με αναπηρίες 88.10.14 

επίσκεψης και υποστήριξης παροχής σε 
άτομα με αναπηρίες 88.10.14 
επίσκεψης σε ηλικιωμένους 88.10.11 
επισμάλτωσης ειδών υγιεινής 33.11.11.01 
επιστημονικές άλλες π.δ.κ.α. 74.90 

επιστημονικών συμβουλών άλλες 
π.δ.κ.α., παροχής 74.90.19 

επιστημονικών τεχνικών συμβουλών 
γενικά, παροχής 71.12.11.04 

επιστημών περιβάλλοντος, έρευνας και 
πειραματικής ανάπτυξης 72.19.15 

επιστολών ατομικών, αποστολής 73.11.12 
επιστολών μεταφοράς εναέριας 51.21.12 
επιστολών μεταφορών οδικών 49.41.18 

επισώτρων μεταχειρισμένων από 
ελαστικό διάθεσης 38.11.53 
επιταγών έντυπων, χαρτονομισμάτων, 
έκδοσης 58.19.14 
επιχειρηματικές άλλες π.δ.κ.α. 74.90.20 
επιχειρηματικές μεσιτείας και εκτίμησης, 
εκτός από τις σχετικές με ακίνητα και 
ασφαλίσεις 74.90.12 

επιχειρηματικού κεφαλαίου εταιρειών, 
χρηματοπιστωτικών πράξεων 66.19.22 

επιχειρηματικών απαιτήσεων τρίτων 
(factoring - forfaiting), πρακτορείας 64.99.19.01 
επιχειρηματικών διαδικασιών, 
διαχείρισης 70.22.17 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 
αποτελεσματικότερης άσκησης 
διοικητικές 84.13.1 
επιχειρηματικών οργανώσεων 94.11.1 

επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων 
συμβουλών διαχείρισης 70.22 

επιχειρηματικών συμβουλών, παροχής 
άλλες 70.22.30 
επιχειρήσεων υποστήριξης άλλες 
ποικίλες π.δ.κ.α. 82.99.19 
επιχειρήσεων, έρευνας και πειραματικής 
ανάπτυξης 72.20.11 
επιχειρησιακής έρευνας 70.22.12.10 
ερανικών επιτροπών 94.99.19.03 

εργαλείων ηλεκτροκίνητων χεριού 
επισκευής και συντήρησης 33.12.17 
εργασιακού περιβάλλοντος ελέγχου 39.00.21.02 
εργασίας εύρεσης γραφείων 78.10 
εργασιοθεραπείας 86.90.19.04 

εργαστηρίου ελευθέρων σπουδών, 
εκτός μεταλυκειακής εκπαίδευσης 85.59.13.03 
εργαστηρίου ιατρικού 86.90.15 
εργαστηρίου κυτταρολογικού 86.90.15.06 
εργαστηρίων ηλεκτρονικών 95.21.10.01 
εργαστηρίων ιατρικών και βιολογικών 
βοηθού 86.90.12.02 
εργατικών ενώσεων 94.20.1 
εργατικών θεμάτων γενικές διοικητικές 84.13.18 
εργοδοτικών οργανώσεων 94.11.1 
εργοθεραπείας 86.90.19.05 
εργολάβου καθαριότητας 81.21.10.01 
εργολάβων κηδειών και σχετικές 
υπηρεσίες 96.03.1 
εργοτάξιου ελέγχου και 
παρακολούθησης 39.00.21 
εργοτάξιου εξυγίανσης 39.00.21 
εργοτάξιου, γενικού σχεδιασμού 71.11.33 
έργων πρασίνου, εκπόνησης μελετών 71.11.41.02 
έργων τέχνης αναστήλωσης 90.03.11.02 
έργων τέχνης συντήρησης 90.03.11.14 

έργων τέχνης, πιστοποίησης και 
βεβαίωσης της γνησιότητας 71.20.19.02 

έργων, διαχείρισης εκτός των 
κατασκευαστικών 70.22.20 
έρευνας 80.30 
έρευνας αγοράς εκτός από τις 
στατιστικές έρευνες 73.20.14 
έρευνας αγοράς, άλλες 73.20.19 

έρευνας αγοράς: περιοδικές και τακτικές 
στατιστικές έρευνες 73.20.13 
έρευνας αγοράς: ποιοτικές έρευνες 73.20.11 
έρευνας αγοράς: στατιστικές ad hoc 
έρευνες 73.20.12 
έρευνας βασικής κυβερνητικές 84.11.14 
έρευνας επιχειρησιακής 70.22.12.10 
έρευνας και ανάπτυξης προϊόντων 
διαδραστικών πολυμέσων (interactive 
multimedia) 72.19.29.01 

έρευνας και παραγωγής πρωτότυπων 
ανάπτυξης στη βιοτεχνολογία 72.11.20 
έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης 
διεπιστημονικού χαρακτήρα 
(γεωγραφία, παιδαγωγικές σπουδές, 
κ.λ.π.) 72.19.19.01 

έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης σε 
άλλες θετικές επιστήμες 72.19.19 

έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης σε 
άλλες κοινωνικές επιστήμες 72.20.19 
έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης σε 
άλλες φυσικές επιστήμες και τη 
μηχανική 72.19 

έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης 
στα μαθηματικά 72.19.11 

έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης 
στα οικονομικά και τις επιχειρήσεις 72.20.11 
έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης 
στη βιοτεχνολογία για την υγεία, το 
περιβάλλον τη γεωργία και άλλες 
εφαρμογές 72.11.1 

έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης 
στη βιοτεχνολογία της υγείας 72.11.11 
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έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης 
στη γεωργική βιοτεχνολογία 72.11.13 
έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης 
στη μηχανική και την τεχνολογία, εκτός 
της βιοτεχνολογίας 72.19.2 

έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης 
στη νανοτεχνολογία 72.19.21 

έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης 
στη νομική επιστήμη 72.20.13 
έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης 
στη χημεία 72.19.14 

έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης 
στη ψυχολογία 72.20.12 
έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης 
στην περιβαλλοντική και βιομηχανική 
βιοτεχνολογία 72.11.12 

έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης 
στις ανθρωπιστικές επιστήμες 72.20.2 

έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης 
στις ανθρωπιστικές επιστήμες, άλλες 72.20.29 

έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης 
στις βιολογικές επιστήμες 72.19.16 
έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης 
στις γεωεπιστήμες και στις επιστήμες 
περιβάλλοντος 72.19.15 

έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης 
στις γεωπονικές επιστήμες 72.19.40 
έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης 
στις επιστήμες υπολογιστών και 
πληροφοριών 72.19.12 

έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης 
στις ιατρικές επιστήμες 72.19.30 

έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης 
στις κοινωνικές επιστήμες 72.20.1 

έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης 
στις φυσικές επιστήμες 72.19.13 
έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης 
στους τομείς της γλωσσολογίας και της 
λογοτεχνίας 72.20.21 

έρευνας στη βιολογία 72.19.16.01 

έρευνας στη δασοκομία 72.19.40.02 
έρευνας στη μεταλλειολογία 72.19.19.02 
έρευνας στη μηχανολογία 72.19.29.02 
έρευνας στη χημεία 72.19.14.02 
έρευνας στη χημεία τροφίμων 72.19.14.03 
έρευνας στην αλιεία 72.19.40.03 
έρευνας στην κοινωνιολογία 72.20.29.01 
έρευνας στην κτηνοτροφία 72.19.40.01 
έρευνας στην ναυπηγική και 
αεροναυπηγική 72.19.29.03 
έρευνας στην πληροφορική 72.19.29.04 
έρευνας στην τεχνολογία μετάλλων 72.19.29.05 
έρευνας στην τεχνολογία του 
ηλεκτρισμού 72.19.29.06 
έρευνας στην τεχνολογία των 
κατασκευών 72.19.29.07 
έρευνας στην τεχνολογία υλικών 72.19.29.08 
έρευνας στην ψυχολογία 72.20.12.01 
έρευνας στην ωκεανογραφία 72.19.19.03 
έρευνας στις επικοινωνίες 72.19.29.09 
ερευνητή επιχειρήσεων 73.20.19.02 
ερευνών διεξαγωγής 80.30.1 

ερευνών επιστημονικών και συμβουλών 
γεωλογικών, γεωφυσικών και συναφών 71.12.3 
ερευνών ιστορικών 72.20.29.02 
ερευνών και μελετών μεταλλευτικών 71.12.31.02 
ερευνών κοινωνικών 72.20.29.03 
ερευνών φιλολογικών και φιλοσοφικών 72.20.29.04 
ερευνών, οικονομικών 72.20.11.01 
εστίασης 56.10.1 
εστίασης άλλες 56.29 
εστίασης και κινητών μονάδων σίτισης 56.10.1 
εστίασης μονάδων κινητών 56.10 
εστιατορίου επί συμβάσει 56.29.1 

εστιατορίου επί συμβάσει για 
μεταφορικές εταιρείες 56.29.11 

εστιατορίου με πλήρη εξυπηρέτηση, 
παροχής γευμάτων 56.10.11 

εστιατορίου μέσα σε ξενοδοχείο ύπνου 56.10.11.02 
εστιατόριου ταχείας εξυπηρετήσεως 
(φαστ - φουντ) με παροχή 
σερβιρίσματος, παροχής γευμάτων 56.10.11.05 
εστιατόριου ταχείας εξυπηρετήσεως 
(φαστ-φουντ) χωρίς παροχή 
καθίσματος, παροχής γευμάτων 56.10.19.02 
εστιατόριου ταχείας εξυπηρετήσεως 
(φαστ-φουντ), με παροχή καθίσματος 
αλλά όχι σερβιρίσματος, παροχής 
γευμάτων 56.10.13.01 

εστιατόριου χωρίς ζωντανή μουσική, με 
παροχή καθίσματος αλλά όχι 
σερβιρίσματος, παροχής γευμάτων 56.10.13.02 
εστιατορίου, επί συμβάσει άλλες 56.29.19 
εστιατόριου, με ζωντανή μουσική από 
ορχήστρα τριών τουλάχιστον οργάνων 
[που υπάγεται στην 
1059176/625/ΠΟΛ.1087/25.6.2003 
(ΦΕΚ Β' 932) απόφαση Υπουργού 
Οικονομίας και Οικονομικών, όπως 
ισχύει κάθε φορά], παροχής γευμάτων 56.10.11.03 
εστιατόριου, χωρίς ζωντανή μουσική ή 
με ορχήστρα λιγότερη των τριών 
οργάνων [που δεν υπάγεται στην 
1059176/625/ΠΟΛ.1087/25.6.2003 
(ΦΕΚ Β' 932) απόφαση Υπουργού 
Οικονομίας και Οικονομικών, όπως 
ισχύει κάθε φορά] με παροχή 
σερβιρίσματος, παροχής γευμάτων 56.10.11.04 
εστιατόριου-βαγονιού, παροχής 
γευμάτων 56.10.12 

εστιατόριων αυτοεξυπηρέτησης (self 
service), παροχής γευμάτων 56.10.13 
εστιατόριων διοικητικές 84.13.15 
εστιατορίων και κινητών μονάδων 
εστίασης 56.10 
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εστιατόριων που πωλούν μερίδες 
φαγητού σε πακέτα 56.10.19.11 
εστιατόριων φοιτητικών 56.29.20.05 

εστιών φοιτητικών, στεγαστικής 
μονάδας ή δωματίου για σπουδαστές 55.90.11 
εσωτερικές μη τακτικές εναέριας 
μεταφοράς επιβατών, εκτός από 
περιηγήσεις 51.10.12 
εσωτερικές τακτικές εναέριας 
μεταφοράς επιβατών 51.10.11 

εσωτερικής διαμόρφωσης και 
διακόσμησης επαγγελματικών χώρων 70.22.30.03 

εσωτερικών χώρων, σχεδιασμού 74.10.11 
εταιρείες καταπιστευτικής διαχείρισης 
και παρόμοιες χρηματοοικονομικές 
οντότητες 64.30.10 

εταιρειών επενδύσεων (σε μετοχές, 
χρεόγραφα, ακίνητα κ.λ.π.) 64.30.10.01 

εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου, 
χρηματοπιστωτικών πράξεων 66.19.22 
εταιρειών παροχής επενδυτικών 
συμβουλών 66.19.91.01 
εταιρειών χαρτοφυλακίου (holding) 64.20.1 
έτοιμα φαγητά, εφοδιασμού 
αεροσκαφών με 56.29.11.01 
έτοιμα φαγητά, εφοδιασμού σκαφών 
αναψυχής με 56.29.11.02 
έτοιμων φαγητών, σκαφών αναψυχής, 
ιδιωτικών αεροσκαφών και 
οποιουδήποτε άλλου μεταφορικού 
μέσου ιδιωτικής χρήσης τροφοδοσίας 56.29.11.03 

ευγηρίας οίκων 87.30.11.01 
ευεξίας σωματικής 96.04.1 
εύρεσης ιατρικού προσωπικού 78.10.11.02 
εύρεσης καλλιτεχνών για θεάματα 78.10.11.01 
ευρεσιτεχνίας διπλωμάτων, νομικές 69.10.15 

ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο 
μέσω ασύρματων δικτύων 61.20.42 

ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο 
μέσω καλωδιακών δικτύων 61.10.43 

εφαρμογών εξειδικευμένου λογισμικού, 
τεχνικής υποστήριξης 62.02.30.02 
εφαρμογών λειτουργίας 63.11.1 

εφαρμογών τηλεματικής, ανάπτυξης και 
υποστήριξης λογισμικού 62.01.11.02 
εφαρμογών, παροχή υπηρεσιών 63.11.13 
εφέ οπτικών ταινιών 59.12.14 
εφημερίδων έκδοσης 58.13 
εφημερίδων έντυπων, έκδοσης 58.13.10 
εφημερίδων επιγραμμικών (on line), 
παραγωγής 58.13.20 
εφοδιασμού αεροσκαφών με έτοιμα 
φαγητά 56.29.11.01 

εφοδιασμού και άλλων συμβουλών 
διαχείρισης, παροχής συμβουλών 70.22.16 
εφοδιασμού σκαφών αναψυχής με 
έτοιμα φαγητά 56.29.11.02 
ζάχαρης κρυσταλλοποίησης και 
συσκευασίας 82.92.10.02 
ζαχαροπλαστείου με παροχή 
σερβιρίσματος, παροχής γλυκών, 
παγωτών κλπ 56.10.11.13 
ζύγισης 82.99.19.07 
ζυγοστάθμισης αυτοκινήτων και 
ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων για 
εμπορεύματα 45.20.13 
ζυγοστάθμισης επιβατηγών 
αυτοκινήτων 45.20.13.02 
ζυθοπωλείου με παροχή καθίσματος 
αλλά όχι σερβιρίσματος, παροχής 
γευμάτων και ποτών 56.10.13.04 
ζυθοπωλείου με παροχή 
σερβιρίσματος, παροχής γευμάτων και 
ποτών 56.10.11.10 
ζυθοπωλείου χωρίς παροχή 
καθίσματος, παροχής γευμάτων και 
ποτών 56.10.19.08 
ζωγραφικής καθηγητή 85.52.13.01 

ζωγράφου 90.03.11.05 
ζωολογικών κήπων 91.04.11 
ζώων ζώντων οδικής μεταφοράς 49.41.16 
ζώων συντροφιάς κατοικίδιων, 
εκπαίδευσης για κυνήγι και σχετικές 
δραστηριότητες 93.19.13.03 
ζώων συντροφιάς μεταφοράς 96.09.11.03 
ζώων συντροφιάς φιλοξενίας 96.09.11.04 
ζώων συντροφιάς φροντίδας 96.09.11 
ζώων ταφής 96.03.12.04 
ηθοποιού 90.01.10.03 
ηλεκτρικού εξοπλισμού άλλου 
επαγγελματικού επισκευής και 
συντήρησης 33.14.19 

ηλεκτρικού εξοπλισμού εγκατάστασης 33.20.5 
ηλεκτρικού εξοπλισμού επισκευής και 
συντήρησης 33.14.1 
ηλεκτρικού ρεύματος διανομής 35.13.1 
ηλεκτρικού ρεύματος είσπραξης 
λογαριασμών 82.91.12.03 
ηλεκτρικού ρεύματος μετάδοσης 35.12.1 
ηλεκτρικού ρεύματος πώλησης 35.14.1 
ηλεκτρικού ρεύματος συσκευών 
διανομής και ελέγχου επισκευής και 
συντήρησης 33.14.11 

ηλεκτρικού συστήματος άλλων 
μηχανοκίνητων οχημάτων επισκευής 45.20.22 

ηλεκτρικού συστήματος αυτοκινήτων και 
ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων για 
εμπορεύματα επισκευής 45.20.12 
ηλεκτρικών συσκευών επίδειξης χρήσης 82.99.19.06 
ηλεκτρικών συστημάτων, δοκιμών και 
αναλύσεων 71.20.13 
ηλεκτρογεννητριών επισκευής και 
συντήρησης 33.14.11 

ηλεκτροθεραπευτικού εξοπλισμού 
επισκευής και συντήρησης 33.13.12 
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ηλεκτροϊατρικού εξοπλισμού επισκευής 
και συντήρησης 33.13.12 
ηλεκτροκινητήρων επισκευής και 
συντήρησης 33.14.11 
ηλεκτρολογικών μελετών κτιρίων 71.12.13.03 
ηλεκτρολόγου μηχανικού, μελετών 
γενικά 71.12.19.08 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού άλλου 
επαγγελματικού επισκευής και 
συντήρησης 33.13.19 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού εγκατάστασης 33.20.4 

ηλεκτρονικού εξοπλισμού 
επαγγελματικού εγκατάστασης 33.20.42 

ηλεκτρονικού εξοπλισμού επισκευής και 
συντήρησης 33.13.1 

ηλεκτρονικού υπολογιστή, διαχείρισης 
εγκαταστάσεων 62.03.1 
ηλεκτρονικού υπολογιστή, διαχείρισης 
συστημάτων 62.03.12 
ηλεκτρονικών εργαστηρίων 95.21.10.01 
ηλεκτρονικών καταναλωτικών ειδών 
επισκευής 95.21.1 
ηλεκτρονικών μελετών κτιρίων 71.12.13.04 
ηλεκτρονικών παιχνιδιών 
εκμετάλλευσης 92.00.12.01 
ηλεκτρονικών συστημάτων 
προγραμματισμού 62.01 
ηλεκτρονικών συστημάτων, διαχείρισης 62.03 

ηλεκτρονικών υπολογιστών ενοικίασης 
και χρηματοδοτικής μίσθωσης 77.33.12 
ηλεκτρονικών υπολογιστών επισκευής 95.11.1 
ηλεκτρονικών υπολογιστών και 
περιφερειακού εξοπλισμού, 
εγκατάστασης 62.09.10 
ηλεκτρονικών υπολογιστών που 
παράγονται ή ολοκληρώνονται κατόπιν 
παραγγελίας, παραγωγή 
προγραμμάτων 62.01.11.01 
ηλεκτρονικών υπολογιστών, 
δραστηριότητες άλλες 62.09 

ηλεκτρονικών υπολογιστών, 
δραστηριότητες παροχής συμβουλών 62.02 
ηλικιωμένων επισκέψεων 88.10.11.01 
ημερολόγιων έντυπων, έκδοσης 58.19.13 

ημιρυμουλκουμένων οχημάτων 
μεταφορά οδική άλλων εμπορευμάτων 
χύδην υγρών ή αέριων προϊόντων 49.41.13 

ημιρυμουλκούμενων οχημάτων οδική 
μεταφορά προϊόντων πετρελαίου 49.41.12 
ηχητικής κάλυψης καλλιτεχνικών 
εκδηλώσεων 90.04.10 
ηχητικού εξοπλισμού θεάματος 90.02.19.04 
ηχογραφήσεων από στούντιο 59.20.11 
ηχογραφήσεων πρωτότυπων, 
παραγωγής 59.20.13 
ηχογράφησης 82.99.11 
ηχογράφησης στενογραφίας 59.20.11 
ηχοληψίας 90.02.19.05 
ήχου εγγραφής ζωντανής 59.20.12 

ήχου εγγραφής προεγγεγραμμένων 
μέσων, αναπαραγωγής 59.12.12.01 
ήχου, μετάδοσης συνεχούς ροής 63.11.22 
θαλαμηγούς - τουριστικά πλοία με 
ελληνική σημαία, θαλάσσιων και 
παράκτιων μεταφορών επιβατών, με 50.10.12.01 

θαλαμηγούς - τουριστικά πλοία με 
σημαία άλλη από ελληνική, θαλάσσιων 
και παράκτιων μεταφορών επιβατών, με 50.10.12.02 

θαλαμηγών (κλπ πλοίων ψυχαγωγίας) 
με πλήρωμα, ενοικίασης 50.10.20.03 

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

θαλάσσιας ή παράκτιας μεταφοράς 
κατεψυγμένων ή διατηρημένων με απλή 
ψύξη εμπορευμάτων από σκάφη-ψυγεία 50.20.11 

θαλάσσιας και παράκτιας μεταφοράς 
άλλων υγρών ή αερίων χύδην από 
δεξαμενόπλοια 50.20.13 

θαλάσσιας και παράκτιας μεταφοράς 
αργού πετρελαίου από δεξαμενόπλοια 50.20.12 

θαλάσσιας και παράκτιας μεταφοράς 
εμπορευματοκιβώτιων από πλοία 
μεταφοράς εμπορευματοκιβώτιων 50.20.14 

θαλάσσιας μεταφοράς άλλων υγρών ή 
αερίων χύδην από δεξαμενόπλοια 50.20.13 

θαλάσσιας μεταφοράς αργού 
πετρελαίου από δεξαμενόπλοια 50.20.12 
θαλάσσιας μεταφοράς 
εμπορευματοκιβώτιων από πλοία 
μεταφοράς εμπορευματοκιβώτιων 50.20.14 

θαλάσσιας ρυμούλκησης και ώθησης με 
πλοία ιδιοκτησίας τρίτων 50.20.22.01 
θαλάσσιας τηλεπικοινωνίας 61.90.10.01 

θαλάσσιες επιβατών με πορθμεία (ferry 
boat), μεταφοράς 50.10.11 

θαλάσσιες και παράκτιες μεταφοράς 
επιβατών με κρουαζιερόπλοια 50.10.12 

θαλάσσιες και παράκτιες μεταφοράς 
επιβατών με πορθμεία (ferry boat) 50.10.11 

θαλάσσιες και παράκτιες μεταφορές 
ξηρών εμπορευμάτων χύδην 50.20.15 

θαλάσσιες μεταφοράς επιβατών με 
κρουαζιερόπλοια 50.10.12 
θαλάσσιες μεταφορές ξηρών 
εμπορευμάτων χύδην 50.20.15 
θαλάσσιου μεταφορικού εξοπλισμού 
ενοικίασης και χρηματοδοτικής 
μίσθωσης 77.34.1 
θαλάσσιων και παράκτιων μεταφορών 
επιβατών 50.10.1 

θαλάσσιων και παράκτιων μεταφορών 
επιβατών άλλες 50.10.19 
θαλάσσιων κρουαζιέρων 50.10.12.03 
θαλάσσιων λουτρών εκμετάλλευσης 93.29.11.02 
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θαλάσσιων μεταφορών εμπορευμάτων 50.20.1 
θαλάσσιων μεταφορών εμπορευμάτων 
με λέμβους 50.20.19.01 
θαλάσσιων μεταφορών εμπορευμάτων, 
άλλες 50.20.19 
θαλάσσιων μεταφορών επιβατών 50.10.1 
θαλάσσιων μεταφορών επιβατών με 
θαλαμηγούς - τουριστικά πλοία με 
ελληνική σημαία 50.10.12.01 
θαλάσσιων μεταφορών επιβατών με 
θαλαμηγούς - τουριστικά πλοία με 
σημαία άλλη από ελληνική 50.10.12.02 
θαλάσσιων μεταφορών επιβατών με 
πλοία β’ κατηγορίας του άρθρου 3 του 
ν.27/1975 50.10.19.01 

θαλάσσιων μεταφορών επιβατών με 
πλοία ιδιοκτησίας τρίτων 50.10.19.02 
θαλάσσιων μεταφορών επιβατών με 
πλοία που ενεργούν πλόες εξωτερικού 
ή μεικτούς 50.10.19.03 

θαλάσσιων μεταφορών επιβατών με 
πλοία που ενεργούν πλόες εσωτερικού 50.10.19.04 
θαλάσσιων μεταφορών επιβατών, άλλες 50.10.19 
θαλάσσιων περιηγήσεων 50.10.12.04 

θαλάσσιων περιοχών καθαρισμού και 
απορρύπανσης 39.00.12.01 
θαλάσσιων πλωτών ταξί 50.10.19.06 
θαλάσσιων ποδηλάτων εκμετάλλευσης 93.29.11.04 
θαλάσσιων σπορ εκμάθησης 85.51.10.02 
θαλάσσιων σπορ εξοπλισμού 
(κυματοσανίδων, σκι, λέμβων) 
ενοικίασης 77.21.10.04 

θεάματος 90.01 
θεάματος άλλες π.δ.κ.α. 93.29.2 

θεάματος επικουρικών (σκηνικών, 
φωτισμού, ηχητικού εξοπλισμού κ.λ.π.) 90.02.19.04 

θεάματος ήχος και φως 93.29.21.01 
θεάματος καλλιτέχνη άλλου 90.01.10.09 
θεάματος π.δ.κ.α. 93.29.29 

θεάματος υποστηρικτικές 
δραστηριότητες 90.02 
θεαμάτων δημοσίων γενικά 90.02.11.01 
θεαμάτων προγραμμάτων 
εκμετάλλευσης 90.02.12.01 
θεαμάτων πυροτεχνημάτων 93.29.21 
θεατρικού θίασου 90.01.10.10 
θεατρικών αιθουσών 90.04.10.10 
θεατρικών θεαμάτων 90.02.11.01 
θεάτρου σκιών (καραγκιοζοπαίκτη) 
θεάματος 93.29.21.02 
θεατρώνη 90.02.11.07 
θεραπείας με υπεριώδεις και υπέρυθρες 
ακτίνες 96.04.10.06 
θεραπευτή κάλων 86.90.19.06 
θεραπευτή νυχιών 86.90.19.07 
θεραπευτή νυχιών και κάλων 86.90.19.08 
θέρμανσης κτιρίων, μελετών 71.12.13.05 
θερμοηλεκτρικών, μελετών 71.12.13.02 

θετικών επιστημών άλλων, έρευνας και 
πειραματικής ανάπτυξης 72.19.19 

θετικών επιστημών, παραγωγής 
πρωτότυπων έρευνας και ανάπτυξης 72.19.50 
θήρας διοικητικές 84.13.11 
θίασου θεατρικού 90.01.10.10 
θίασου τσίρκου 90.01.10.11 
θρησκευτικές διοικητικές 84.12.14 
θρησκευτικών οργανώσεων 94.91.1 
θωρακισμένων οχημάτων 80.10.11 
ιαματικών πηγών 96.04.10.04 
ιατρείου ειδικού ιατρού 86.22.1 
ιατρείου ειδικού ιατρού άλλες 86.22.19 
ιατρικές ειδικότητας αγγειοχειρουργικής 86.22.19.01 
ιατρικές ειδικότητας αιματολογίας 86.22.19.02 
ιατρικές ειδικότητας ακτινοδιαγνωστικής 86.22.19.03 

ιατρικές ειδικότητας ακτινοθεραπευτικής 
- ογκολογίας 86.22.19.04 
ιατρικές ειδικότητας αλλεργιολογίας 86.22.19.05 
ιατρικές ειδικότητας αναισθησιολογίας 86.22.19.06 
ιατρικές ειδικότητας γαστρεντερολογίας 86.22.19.07 
ιατρικές ειδικότητας γενικής ιατρικής 86.21.10.01 

ιατρικές ειδικότητας δερματολογίας - 
αφροδισιολογίας 86.22.19.08 

ιατρικές ειδικότητας ενδοκρινολογίας 86.22.19.09 

ιατρικές ειδικότητας ιατρικής 
βιοπαθολογίας (μικροβιολογίας) 86.22.19.10 
ιατρικές ειδικότητας ιατρικής της 
εργασίας 86.21.10.02 
ιατρικές ειδικότητας ιατροδικαστικής 86.22.19.11 
ιατρικές ειδικότητας καρδιολογίας 86.22.19.12 

ιατρικές ειδικότητας κοινωνικής ιατρικής 
(δημόσιας υγείας) 86.22.19.13 

ιατρικές ειδικότητας κυτταρολογίας 86.22.19.14 
ιατρικές ειδικότητας μαιευτικής - 
γυναικολογίας 86.22.19.15 
ιατρικές ειδικότητας νευρολογίας 86.22.19.16 
ιατρικές ειδικότητας νευροχειρουργικής 86.22.19.17 
ιατρικές ειδικότητας νεφρολογίας 86.22.19.18 
ιατρικές ειδικότητας ορθοπεδικής 86.22.19.19 
ιατρικές ειδικότητας ουρολογίας 86.22.19.20 
ιατρικές ειδικότητας οφθαλμολογίας 86.22.19.21 
ιατρικές ειδικότητας παθολογίας 86.21.10.03 
ιατρικές ειδικότητας παθολογικής 
ανατομικής 86.22.19.22 
ιατρικές ειδικότητας παθολογικής 
ογκολογίας 86.22.19.23 
ιατρικές ειδικότητας παιδιατρικής 86.22.19.24 
ιατρικές ειδικότητας παιδοψυχιατρικής 86.22.19.25 
ιατρικές ειδικότητας πλαστικής 
χειρουργικής 86.22.19.26 
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ιατρικές ειδικότητας πνευμονολογίας - 
φυματιολογίας 86.22.19.27 
ιατρικές ειδικότητας πυρηνικής ιατρικής 86.22.19.28 
ιατρικές ειδικότητας ρευματολογίας 86.22.19.29 

ιατρικές ειδικότητας φυσικής ιατρικής και 
αποκατάστασης 86.22.19.30 
ιατρικές ειδικότητας χειρουργικής 86.22.19.31 
ιατρικές ειδικότητας χειρουργικής 
θώρακα 86.22.19.32 
ιατρικές ειδικότητας χειρουργικής 
παίδων 86.22.19.33 
ιατρικές ειδικότητας ψυχιατρικής 86.22.19.34 
ιατρικές ειδικότητας 
ωτορινολαρυγγολογίας 86.22.19.35 
ιατρικής της εργασίας ιατρικές 86.21.10.02 
ιατρικής της εργασίας νοσοκομειακές 86.10.19.01 
ιατρικής φωτογράφισης 74.20.29.01 

ιατρικού εξοπλισμού (πατερίτσων κλπ) 
ή παραϊατρικού εξοπλισμού ενοικίασης 77.29.19.02 
ιατρικού επισκέπτη 70.22.13.01 
ιατρικού εργαστηρίου 86.90.15 
ιατρικού προσωπικού εύρεσης 78.10.11.02 
ιατρικών εικόνων ανάλυσης και 
ερμηνείας 86.22.11 

ιατρικών επαγγελματικών μηχανημάτων 
εγκατάστασης 33.20.41 
ιατρικών επαγγελμάτων 86.21 
ιατρικών επαγγελμάτων ειδικών 86.22 
ιατρικών επικίνδυνων απορριμμάτων 
διάθεσης 38.12.23 

ιατρικών επιστημών, έρευνας και 
πειραματικής ανάπτυξης 72.19.30 
ιατροδικαστικής ιατρικές 86.22.19.11 
ιατροδικαστικής νοσοκομειακές 86.10.19.02 

ιατρών γενικά, αποκλειστικά με 
προσωπική εργασία 86.21.10.04 
ιατρών γενικά, με βοηθητικό προσωπικό 86.21.10.05 

ιδιαίτερων μαθημάτων παράδοσης 85.59.19.10 
ιδιόκτητων ακινήτων, αγοραπωλησίας 68.10.1 

ιδιοτήτων βιολογικών των υλικών, 
δοκιμών και αναλύσεων 71.20.11.02 

ιδιωτικών ταχυδρομείων άλλες 53.20.1 
ιδιωτικών ταχυδρομείων π.δ.κ.α. άλλες 53.20.19 
ιδρυμάτων κοινωφελών 94.99.19.05 
ίδρυσης επιχείρησης διαδικασίες 70.22.11.01 
ιερόδουλου 96.09.19.12 
ιματισμού ειδών ενοικίασης 77.29.15.02 
ινστιτούτου επαγγελματικής κατάρτισης 85.59.13.04 
ινστιτούτου καλλονής 96.02.13.02 
ιππασίας σχολής 85.51.10.08 
ιπποδρομίων στάβλων 93.19.13.05 
ισολογισμών, σύνταξης και 
δημοσίευσης 69.20.22.02 
ιστιοπλοΐας ερασιτεχνικής σχολών 85.53.12 

ιστοπυλών (web portals), παραγωγής 
περιεχόμενου 63.12.1 
ιστορικής αποκατάστασης, 
αρχιτεκτονικές 71.11.23 
ιστορικών ερευνών 72.20.29.02 

ιστορικών τόπων και κτιρίων και 
παρόμοιων αξιοθέατων λειτουργίας 91.03.1 
ιστορικών χώρων και κτιρίων επίσκεψης 91.03.10.01 
ιστοσελίδων στο διαδίκτυο, δημιουργίας 62.01.11.04 
ιστοφιλοξενίας 63.11.12 
κάδων ανύψωσης επισκευής και 
συντήρησης 33.12.15.04 

κάδων αποκομιδής μπαζών και άλλων 
απορριμμάτων 38.11.21.03 
κάδων διακίνησης επισκευής και 
συντήρησης 33.12.15.05 
καζίνο 92.00.11.01 
καθαριότητας εργολάβου 81.21.10.01 

καθαρίσματος στεγνού 96.01.12 
καθαρισμού 39.00.1 
καθαρισμού άλλες 81.29 
καθαρισμού άλλες π.δ.κ.α. 81.29.19 
καθαρισμού βιομηχανικού 81.22.1 
καθαρισμού βόθρων 37.00.12.02 

καθαρισμού δεξαμενών (εργοστάσιων, 
πλοίων κλπ) 81.22.12.02 
καθαρισμού δρόμων 81.29.19.03 
καθαρισμού ειδικές 81.22.12 

καθαρισμού ειδικών επαγγελματικών 
χώρων (νοσοκομείων κλπ) 81.22.12.03 
καθαρισμού εξοπλισμού ενοικίασης 77.29.19.01 
καθαρισμού κλιβάνων και καπνοδόχων 81.22.13 

καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων 
κατοικιών και επαγγελματικών χώρων 81.21.10.02 
καθαρισμού κτιρίων 81.21.1 
καθαρισμού μεταφορικών μέσων 81.29.19.01 
καθαρισμού παράθυρων 81.22.11 
καθαρισμού πλοίων 81.29.19.02 
καθαρισμού υφασμάτων άλλες 96.01.19 
καθαρισμού χαλιών και μοκετών 96.01.19.01 
καθαριστή οικιών και άλλων χώρων 81.21.10.03 
καθέλκυσης σκαφών 52.22.11.02 
καθηγητή 85.59.19.07 
καθηγητή αθλημάτων 85.51.10.04 
καθηγητή ζωγραφικής 85.52.13.01 
καθηγητή μουσικής 85.52.12.01 
καθηγητή φυσικής αγωγής ή γυμναστή 93.13.10.03 
καθηγητή χορού 85.52.11.02 
καθισμάτων για εκδηλώσεις ενοικίασης 77.29.12.03 
καθισμάτων παραλιών (πλαζ) μίσθωσης 93.29.11.05 
καθοδήγησης ατόμων με προβλήματα 88.99.19.01 
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καθοδήγησης π.δ.κ.α. που αφορούν τα 
παιδιά 88.99.11 
καθρεπτών σε μοτοσικλέτες 
τοποθέτησης 45.40.50.04 

καθρεπτών τοποθέτησης σε άλλα 
αυτοκίνητα οχήματα 45.20.23.05 

καθρεπτών τοποθέτησης σε επιβατηγά 
και ελαφρά φορτηγά αυτοκίνητα 45.20.14.05 
καιρού πρόβλεψης και μετεωρολογικές 74.90.14 
καλλιτέχνη κέντρων διασκέδασης 90.01.10.04 
καλλιτέχνη μίμου 90.01.10.05 
καλλιτέχνη παρουσιαστή 90.01.10.06 
καλλιτέχνη του θεάματος άλλου 90.01.10.09 
καλλιτεχνικής δημιουργίας 90.03.1 
καλλιτεχνικής ομάδας άλλης  90.01.10.16 
καλλιτεχνικών εγκαταστάσεων 
λειτουργίας 90.04.1 
καλλιτεχνικών εκδηλώσεων άλλων 
παραγωγού  90.02.11.08 

καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και 
παρουσιάσεων παραγωγής 90.02.11 

καλλιτεχνικών εκδηλώσεων προβολής 
και διοργάνωσης 90.02.12 
καλλιτεχνικών εκδηλώσεων 
στεγασμένων χώρων  90.04.10.12 
καλλιτεχνικών εκδηλώσεων υπαίθριων 
χώρων 90.04.10.11 
καλλιτεχνικών εκδηλώσεων 
υποστήριξης άλλες 90.02.19 
καλλιτεχνικών συλλογών επίδειξης 91.02.20.01 
καλλιτεχνών 90.01.1 
καλλιτεχνών για θεάματα εύρεσης 78.10.11.01 
καλλιτεχνών υποστήριξης 90.02.1 
καλλωπισμού άλλες 96.02.19 
καλλωπισμού ζώων συντροφιάς 96.09.11.02 
καλλωπιστήριου γυναικών, που 
απασχολεί μέχρι και δύο τεχνίτες 
κομμωτές 96.02.11.01 

καλλωπιστήριου γυναικών, που 
απασχολεί πάνω από δύο τεχνίτες 
κομμωτές 96.02.11.02 
καλωδιακές διαδικτυακές 
τηλεπικοινωνιών 61.10.4 
καλωδιακές διαδικτυακές 
τηλεπικοινωνιών, άλλες 61.10.49 
καλωδιακών τηλεπικοινωνιών φορέα 61.10.20 
καλωδιώσεων και εξοπλισμού 
τηλεπικοινωνιών και δικτύων 
εγκατάστασης  43.21.10.06 
κάλων θεραπευτή 86.90.19.06 
καλών τεχνών σχολών 85.52.13 
καμπαρέ 56.30.10.09 
κάμπιγκ 55.30.11 
κανιβαλισμού μεταχειρισμένων 
αυτοκινήτων και άλλων βαρέων 
μεταλλικών απορριμμάτων, για τη λήψη 
επαναχρησιμοποιήσιμων εξαρτημάτων 38.31.12.01 
κανιβαλισμού μεταχειρισμένων 
αυτοκινήτων και άλλων βαρέων 
μεταλλικών απορριμμάτων, για την 
απομάκρυνση άχρηστων ή επικίνδυνων 
στοιχείων 38.31.12.02 
κανό εκμετάλλευσης 93.29.11.04 
κανόνων ασφαλείας, συμβουλών 70.22.15.10 
καντίνας 56.29.20 
καντίνων αθλητικών εγκαταστάσεων 56.29.20.02 
καντίνων εργοστάσιων ή γραφείων 56.29.20.03 

καντίνων κινητών που λειτουργούν 
υπαίθρια (ή εξυπηρετούν υπαίθριες 
εκδηλώσεις), γευμάτων που παρέχονται 56.10.19.01 
καντίνων σχολικές (κυλικεία) 56.29.20.04 
καπέλων επισκευής 95.29.11.04 
καπνοδόχων καθαρισμού 81.22.13 

καπνού βιομηχανικών μηχανημάτων και 
εξοπλισμού εγκατάστασης 33.20.35 

καπνού επεξεργασίας μηχανημάτων 
επισκευής και συντήρησης 33.12.25 

καραγκιοζοπαίκτη 93.29.21.02 
καράτε σχολών 85.51.10.09 
καρδιολογίας ιατρικές 86.22.19.12 
καρδιολογίας νοσοκομειακές 86.10.15.11 

καρμπυρατέρ άλλων αυτοκινήτων 
οχημάτων επισκευής και ρύθμισης 45.20.21.01 
καρμπυρατέρ επισκευής και ρύθμισης 
αυτοκινήτων επιβατηγών και ελαφρών 
φορτηγών 45.20.11.02 
καρτών internet και κινητής τηλεφωνίας, 
λιανικά 82.99.19.01 
καρτών internet και κινητής τηλεφωνίας, 
χονδρικά 82.99.19.02 
καρτών με ευχές κ.λ.π. έντυπων, 
έκδοσης 58.19.11 
καρτών πιστωτικών από νομισματικά 
ιδρύματα 64.19.26 

καρτών πιστωτικών από νομισματικά 
ιδρύματα, άλλες 64.19.29 

καρτών πιστωτικών, εκτός αυτών από 
νομισματικά ιδρύματα 64.92.16 
κασετών μουσικών ενοικίασης 77.22.10.02 
κατ' οίκον παράδοσης τροφίμων 
(delivery) 53.20.12 
καταδύσεων εκμάθησης 85.51.10.03 
καταθέσεων 64.19.1 
καταθέσεων από άλλους καταθέτες 64.19.12 

καταθέσεων από εταιρικούς και 
θεσμικούς καταθέτες 64.19.11 

καταλόγων διευθύνσεων σύνταξης 82.19.12 
καταλόγων εκδοτικών και καταλόγων 
ταχυδρομικών διευθύνσεων σε έντυπη 
μορφή ή σε άλλους φυσικούς φορείς, 
έκδοσης 58.12.10 

καταλόγων εμπορικών και παρόμοιων 
ειδών έντυπων, έκδοσης 58.19.15 
καταλόγων επιγραμμικών (on line) και 
καταλόγων ταχυδρομικών διευθύνσεων, 
παραγωγής 58.12.20 
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καταλόγων τηλεφωνικών και κάθε 
είδους, έκδοσης 58.12 
καταλύματος κράτησης 79.11.21 

καταλυμάτων διακοπών και άλλων 
καταλυμάτων σύντομης διαμονής 55.20 

καταλυμάτων διακοπών και άλλων 
τύπων διαμονής σύντομης διάρκειας 55.20.1 
καταλυμάτων, άλλων 55.90 

καταμετρητή αθλητικών επιδόσεων 
(χρονομέτρη κλπ) 93.19.13.02 

καταναλωτικών πιστώσεων από 
νομισματικά ιδρύματα, χορήγησης 64.19.22 
καταναλωτικών πιστώσεων, εκτός 
αυτών από νομισματικά ιδρύματα, 
χορήγησης 64.92.12 
καταπιστευμάτων (trusts) 
δραστηριότητες σχετικές 64.30 
καταπιστευτικής διαχείρισης 66.19.31 
καταπιστευτικής διαχείρισης εταιρείες, 
ταμεία και παρόμοιες 
χρηματοοικονομικές οντότητες 64.30.10 
κατάρτισης μέσω ραδιοτηλεοπτικών 
εκπομπών 85.59.19.08 
κατάρτισης προϋπολογισμού 
επιχείρησης 70.22.20.01 
κατασκευαστικών δραστηριοτήτων 
διοικητικές 84.13.13 
κατασκευαστικών έργων, διαχείρισης 71.12.20 
κατασκευαστικών μηχανημάτων και 
εξοπλισμού ενοικίασης και 
χρηματοδοτικής μίσθωσης 77.32.1 

κατασκευών μηχανημάτων επισκευής 
και συντήρησης 33.12.24 
κατασκηνώσεων 55.30.11 

κατασκηνώσεων, δωματίου ή 
στεγαστικής μονάδας για εργαζομένους 55.90.12 
κατασκήνωσης ειδών ενοικίασης 77.21.10.03 
κατασκήνωσης ειδών επισκευής 95.29.14.01 
κατασκήνωσης χώρων 55.30 

καταστατικών, σύνταξης και 
δημοσίευσης 69.20.22.02 
καταφυγίου αδέσποτων ζώων 96.09.11.01 

καταχώρισης αγγελιών και διαφημίσεων 
σε εφημερίδες και περιοδικά 73.11.11.03 
κατεψυγμένων ή διατηρημένων με απλή 
ψύξη εμπορευμάτων από σκάφη-
ψυγεία, μεταφοράς θαλάσσιας ή 
παράκτιας 50.20.11 
κατεψυγμένων ή διατηρημένων με απλή 
ψύξη εμπορευμάτων σε εσωτερικές 
υδάτινες οδούς από σκάφη-ψυγεία, 
μεταφοράς 50.40.11 

κατοικιών ιδιόκτητων ή μισθωμένων, 
εκμίσθωσης και διαχείρισης 68.20.11 
καύσιμων διοικητικές 84.13.12 
καυστήρων επισκευής και συντήρησης 33.12.14 
καφέ μπαρ 56.30.10.04 
καφεζαχαροπλαστείου με παροχή 
σερβιρίσματος, παροχής γλυκών, 
παγωτών κλπ 56.10.11.13 

καφεζαχαροπλαστείου, με διάθεση 
πρόσβασης στο διαδίκτυο 56.10.11.01 
καφενείου με τεχνικά ή μηχανικά 
παιχνίδια 56.30.10.05 
καφενείου παραδοσιακού 56.30.10.14 
καφενείου χωρίς τεχνικά και μηχανικά 
παιχνίδια 56.30.10.06 

καφέ-ουζερί χωρίς παροχή καθίσματος, 
παροχής γευμάτων και ποτών 56.10.19.08 
καφετέριας 56.30.10.07 

καφετέριας με διάθεση πρόσβασης στο 
διαδίκτυο (internet-cafe) 56.30.10.08 

καφωδείου 56.30.10.10 
κειμενογράφου 90.02.11.05 
κεντρικού υπολογιστή, παροχής 63.11.1 
κεντρικών τραπεζών 64.11.10 
κέντρου διαβίβασης σημάτων 
συναγερμού 80.20.10.01 

κέντρου διασκέδασης - καμπαρέ ή νάιτ 
κλαμπ 56.30.10.09 
κέντρου διασκέδασης - καφωδείο 56.30.10.10 

κέντρου διασκέδασης - μπουάτ, που 
παρέχονται από 56.30.10.11 

κέντρου διασκέδασης - ντισκοτέκ, που 
παρέχονται από 56.30.10.12 
κέντρου διασκέδασης, παροχής 
γευμάτων 56.10.11.06 
κέντρου επαγγελματικής κατάρτισης 85.59.13.04 
κεραιών λήψης τηλεοπτικών δεκτών 
τοποθέτησης 95.21.10.01 

κερματοδέκτη π.δ.κ.α. (όχι για πώληση 
αγαθών ή για τυχερά παιχνίδια) 96.09.13 
κεφαλαιακής διάρθρωσης, συμβουλών 70.22.12.13 
κεφαλαίων (funds) δραστηριότητες 
σχετικές 64.30 
κεφαλαίων αμοιβαίων, διαχείρισης 66.30.11.01 

κεφαλαίων κίνησης (ρευστότητας), 
συμβουλών διαχείρισης 70.22.12.14 
κεφαλαίων, διαχείρισης 66.30.1 
κηδειών γραφείων 96.03.1 
κηδεμόνα σχολάζουσας κληρονομιάς 70.22.12.09 
κηπουρικών μηχανών συντήρησης και 
επισκευής 33.12.21.01 
κηπουρού 81.30.10.01 
κήπων διαμόρφωσης και περιποίησης 81.30.10.01 

κινδύνων ασφαλιστικών και 
ασφαλίστρων, υπολογισμού 66.29.11.01 

κινηματογραφικών ταινιών συνοδευτικές 
της παραγωγής 59.12 
κινηματογραφικών ταινιών, 
εκμετάλλευσης 59.13.11.02 
κινηματογραφικών ταινιών, ενοικίασης 
με ποσοστά 59.13.12.01 
κινηματογραφικών ταινιών, μετάφρασης 74.30.11.01 
κινηματογραφικών ταινιών, παραγωγής 59.11.22 
κινηματογραφικών ταινιών, προβολής 59.14.10 
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κινηματογράφου, εκμετάλλευσης 59.14.10.01 
κινησιοθεραπείας 86.90.13.01 
κινητήρων, εκτός των αεροσκαφών, 
οχημάτων και των κυκλικών 
συντήρησης και επισκευής 33.12.11 
κινητής τηλεπικοινωνίας – πρόσβαση 
και χρήση 61.20.11 
κινητής τηλεπικοινωνίας – στοιχείων 
κλήσης 61.20.12 
κινητής τηλεφωνίας και ιδιωτικές 
δικτύου για ασύρματα συστήματα 
τηλεπικοινωνιών 61.20.1 
κινητής τηλεφωνίας, αντιπροσώπου 
που αμείβεται με προμήθεια επί των 
λογαριασμών των συνδρομητών, 
σύνδεσης, φερεγγυότητας πελατών, 
εταιρικών συνδέσεων, κοινής 
διαφήμισης, επίτευξης στόχων κλπ, 
καθώς και επί της επιδότησης της 
συσκευής 61.20.11.01 
κινητών αξιών έκδοσης και εισαγωγής 66.12.11.02 

κινητών καντίνων που λειτουργούν 
υπαίθρια (ή εξυπηρετούν υπαίθριες 
εκδηλώσεις), γευμάτων που παρέχονται 56.10.19.01 
κινητών μονάδων εστίασης 56.10 
κινητών μονάδων σίτισης 56.10.1 
κινούμενων σχεδίων 59.12.15 
κλαρκ επισκευής και συντήρησης 33.12.15.04 
κλειδαριών επισκευής 95.29.19.03 
κλειδιών αντιγράφων κατασκευής 95.29.19.05 
κλειδιών αντιγράφων παραγωγής 95.29.19.03 
κληρονομιάς εκκαθαριστή 70.22.12.06 
κληρονομιάς σχολάζουσας, κηδεμόνα 70.22.12.09 
κλήσεων στοιχείων σταθερής 
τηλεφωνίας 61.10.12 
κλιβάνων επισκευής και συντήρησης 33.12.14 
κλιβάνων καθαρισμού 81.22.13 

κλιμάκων και πεζοδρομίων κυλιόμενων 
εγκατάστασης  43.29.19.04 

κλιματισμού κτιρίων, μελετών 71.12.13.05 

κλιματισμού μη οικιακού εξοπλισμού 
επισκευής και συντήρησης 33.12.18 

κλιματιστικών συσκευών επισκευής 95.22.10.01 

κλιναμαξών (βαγκόν-λι) και ύπνου σε 
άλλα μεταφορικά μέσα 55.90.13 
κλινικού βιοχημικού 86.90.15.05 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων 
βιομηχανικών μηχανημάτων και 
εξοπλισμού εγκατάστασης 33.20.36 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων 
μηχανημάτων παραγωγής επισκευής 
και συντήρησης 33.12.26 

κοινοχρήστων πολυκατοικιών, έκδοσης 
λογαριασμών 68.32.11.03 

κοινωνικές χωρίς παροχή καταλύματος 
άλλες π.δ.κ.α. 88.99.19 

κοινωνικής αρωγής σε θύματα 
θεομηνιών, πρόσφυγες, μετανάστες κλπ 
με παροχή καταλύματος 87.90.13.03 
κοινωνικής ασφάλισης υποχρεωτικής 84.30.1 

κοινωνικής ασφάλισης υποχρεωτικής 
σχετικές με τα επιδόματα ανεργίας 84.30.13 

κοινωνικής ασφάλισης υποχρεωτικής 
σχετικές με τα επιδόματα ασθένειας, 
μητρότητας ή προσωρινής αναπηρίας 84.30.11 
κοινωνικής ασφάλισης υποχρεωτικής 
σχετικές με τα οικογενειακά επιδόματα 
και επιδόματα τέκνων 84.30.14 
κοινωνικής ασφάλισης υποχρεωτικής 
σχετικές με τα συνταξιοδοτικά 
συστήματα δημοσίων υπαλλήλων, 
επιδόματα γήρατος, αναπηρίας ή 
επιζώντος συζύγου, εκτός όσων 
προορίζονται για τους δημόσιους 
υπαλλήλους 84.30.12 
κοινωνικής ιατρικής (δημόσιας υγείας) 
ιατρικές 86.22.19.13 
κοινωνικού λειτουργού 88.99.19.03 
κοινωνικού σχεδιασμού 84.11.13 

κοινωνικών γνωριμιών 88.99.19.04 

κοινωνικών επιστημών άλλων, έρευνας 
και πειραματικής ανάπτυξης 72.20.19 

κοινωνικών επιστημών, έρευνας και 
πειραματικής ανάπτυξης 72.20.1 

κοινωνικών επιστημών, παραγωγής 
πρωτότυπων έρευνας και ανάπτυξης 72.20.30 
κοινωνικών ερευνών 72.20.29.03 
κοινωνικών οργανώσεων 94.99.17 

κοινωνικών υπηρεσιών άλλων, εκτός 
της κοινωνικής ασφάλισης διοικητικές 84.12.1 
κοινωνιολογίας, έρευνας 72.20.29.01 
κοινωφελών ιδρυμάτων και σωματείων 94.99.19.05 

κοιτώνων σχολικών, στεγαστικής 
μονάδας ή δωματίου για σπουδαστές 55.90.11 
κολυμβητηρίου (πισίνας) 93.11.10.03 

κομμωτηρίου ανδρών, που απασχολεί 
μέχρι και δύο τεχνίτες 96.02.12.02 

κομμωτηρίου ανδρών, που απασχολεί 
πάνω από δύο τεχνίτες 96.02.12.03 

κομμωτηρίου γυναικών, που απασχολεί 
μέχρι και δύο τεχνίτες κομμωτές 96.02.11.01 

κομμωτηρίου γυναικών, που απασχολεί 
πάνω από δύο τεχνίτες κομμωτές 96.02.11.02 

κομμωτηρίων ανδρών και αγοριών 96.02.12 
κομμωτηρίων γυναικών και κοριτσιών 96.02.11 
κομμωτηρίων και άλλες καλλωπισμού 96.02.1 
κομποστοποίησης απορριμμάτων 38.21.29.01 
κοσμημάτων επισκευής 95.25.12 
κοσμημάτων σχεδιαστή 74.10.19.05 
κοσμικής ταβέρνας, παροχής γευμάτων 56.10.11.06 
κόστους προμηθειών, ελέγχου 70.22.20.02 

κότερων (κλπ πλοίων ψυχαγωγίας) με 
πλήρωμα, ενοικίασης 50.10.20.03 

κουκλοθέατρου θεάματος 93.29.21.03 
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κουπονιών δώρων 82.99.19.05 

κουπονιών έκδοσης, που δίνουν 
δικαίωμα σε μειωμένη τιμή 82.99.19.05 

κουρδίσματος πιάνων και άλλων 
μουσικών οργάνων 95.29.19.06 
κουρείου 96.02.12.01 

κουρείου ανδρών, που απασχολεί μέχρι 
και δύο τεχνίτες 96.02.12.02 

κουρείου ανδρών, που απασχολεί 
πάνω από δύο τεχνίτες 96.02.12.03 

κουρέματος ζώων συντροφιάς 96.09.11.02 
κρατήσεων άλλες π.δ.κ.α. 79.90.3 
κρατήσεων για εισιτήρια εκδηλώσεων, 
ψυχαγωγίας και αναψυχής και άλλων 
π.δ.κ.α. 79.90.39 

κρατήσεων για συνεδριακά κέντρα και 
εκθεσιακούς χώρους 79.90.32 

κρατήσεων υπηρεσιών άλλες και 
συναφείς δραστηριότητες 79.90 
κράτησης για αεροπορικές γραμμές 79.11.11 
κράτησης για ενοικίαση οχημάτων 79.11.14 
κράτησης για κατάλυμα 79.11.21 
κράτησης για κρουαζιέρες 79.11.22 
κράτησης για λεωφορεία 79.11.13 
κράτησης για οργανωμένες περιηγήσεις 79.11.23 
κράτησης για σιδηροδρόμους 79.11.12 
κράτησης εγκληματιών διοικητικές 84.23.12 

κρουαζιερόπλοια, θαλάσσιες και 
παράκτιες μεταφοράς επιβατών, με 50.10.12 
κρουαζιέρων θαλάσσιων 50.10.12.03 
κρουαζιέρων κράτησης 79.11.22 
κρυσταλλοποίησης ζάχαρης 82.92.10.02 
κτηματολογικής χαρτογράφησης 71.12.35.02 
κτηματολογικού γραφείου 91.01.12.03 

κτήματος εκμετάλλευσης, για διενέργεια 
εκδηλώσεων (π.χ. γάμων και συναφών) 93.29.11.03 
κτηνιατρικές 75.00.1 
κτηνιατρικές για οικιακά ζώα συντροφιάς 75.00.11 
κτηνιατρικές ζωικής παραγωγής 75.00.12 
κτηνιατρικές, άλλες 75.00.19 
κτηνίατρου ζώων άλλων από 
συντροφιάς, αποκλειστικά με 
προσωπική εργασία 75.00.19.01 

κτηνίατρου ζώων συντροφιάς, 
αποκλειστικά με προσωπική εργασία 75.00.11.01 

κτηνοτροφίας, έρευνας 72.19.40.01 
κτιρίων εξυγίανσης 39.00.14 
κτιρίων ιστορικών λειτουργίας 91.03.1 

κτιρίων κατοικιών βάσει αμοιβής ή 
σύμβασης, εκτός από τις ιδιοκτησίες 
χρονομεριστικής μίσθωσης, διαχείρισης 68.32.11 

κτιρίων κατοικιών πώλησης, βάσει 
αμοιβής ή σύμβασης, εκτός από τις 
ιδιοκτησίες χρονομεριστικής μίσθωσης 68.31.11 
κτιρίων κατοικιών, αγοραπωλησίας 68.10.11 
κτιρίων μη οικιστικών και οικοπέδων 
αγοραπωλησίας για την ανέγερση 
τέτοιων κτιρίων 68.10.14 

κτιρίων παραδοσιακών, αρχιτεκτονικές 
μελέτες διατήρησης 71.11.23.01 

κτιρίων που δεν προορίζονται για 
κατοίκηση και συναφών οικοπέδων 
βάσει αμοιβής ή σύμβασης, πώλησης 68.31.14 
κυβερνητικές υποστήριξης 84.11.2 
κυβερνητικές υποστήριξης άλλες 84.11.29 
κυκλοφοριακών, μελετών 71.12.14.02 
κυλικείου γηπέδου, παροχής γευμάτων 
και ποτών 56.10.19.05 

κυλικείου θεάτρου ή κινηματογράφου, 
παροχής γευμάτων και ποτών 56.10.19.06 

κυλικείου που βρίσκεται σε αεροδρόμια, 
δημόσιες υπηρεσίες και άλλους 
δημόσιους χώρους, παροχής γευμάτων 
και ποτών 56.10.19.07 

κυλικείου που βρίσκεται σε πλοίο, 
παροχής γευμάτων και ποτών 56.10.12.01 
κυλικείου, παροχής γευμάτων και 
ποτών 56.10.19.04 
κυλικείων (σχολικών καντίνων) 56.29.20.04 
κυλίνδρων κινητήρων άλλων 
αυτοκινήτων οχημάτων (ρεκτιφιέ) 
επισκευής και ρύθμισης 45.20.21.04 
κυλίνδρων κινητήρων επιβατηγών και 
ελαφρών φορτηγών αυτοκινήτων 
(ρεκτιφιέ) επισκευής 45.20.11.06 

κυλιόμενων κλιμάκων και κυλιόμενων 
πεζοδρομίων εγκατάστασης  43.29.19.04 
κυνηγιού ως άθλημα ή ψυχαγωγία 
υποστήριξης 93.19.13.06 
κυνοτροφείων 85.51.10.05 
κυτταρολογίας ιατρικές 86.22.19.14 
κυτταρολογίας νοσοκομειακές 86.10.15.12 
κυτταρολογικού εργαστηρίου 86.90.15.06 
λαϊκής επιμόρφωσης 85.59.19.09 
λατομείων μηχανημάτων επισκευής και 
συντήρησης 33.12.24 
λαχείων 92.00.13 
λαχείων πλανόδιας διάθεσης 92.00.13.01 
λαχείων πρακτορείου 92.00.13.02 
λαχείων πωλητή 92.00.13.04 

λεβήτων διάφορων εξοπλισμών για μη 
πυρηνικά εργοστάσια εγκατάστασης 33.20.11.02 
λεβήτων εξοπλισμού σε διάφορα 
συστήματα σωληνώσεων επισκευής και 
συντήρησης 33.11.13.01 

λειτουργίας αερολιμένων (εκτός από τη 
διακίνηση φορτίων) 52.23.11 

λειτουργίας αυτοκινητοδρόμων 52.21.22 
λειτουργίας γεφυρών και σηράγγων 52.21.23 
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λειτουργίας εφαρμογών 63.11.1 
λειτουργίας καλλιτεχνικών 
εγκαταστάσεων 90.04.1 

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

λειτουργίας υδάτινων οδών (εκτός από 
τη διακίνηση φορτίων) 52.22.12 

λειτουργικών συστημάτων, που 
διατίθενται σε συσκευασία, έκδοσης 58.29.11 

λειτουργού κοινωνικού 88.99.19.03 
λέμβους, μεταφορών επιβατών με 50.10.19.05 
λέμβων επισκευής και συντήρησης 33.15.10.01 

λέμβων θαλάσσιων και παράκτιων 
μεταφορών εμπορευμάτων 50.20.19.01 

λέμβων, χωρίς πλήρωμα ενοικίασης 77.34.10.01 
λεξικών έντυπων έκδοσης 58.11.14 
λέσχης χαρτοπαικτικής 92.00.11.02 
λεωφορείου οδηγού (μη εκμεταλλευτή) 52.21.29.02 
λεωφορείων ενοικίασης με οδηγό 49.39.31 
λεωφορείων κράτησης 79.11.13 

λεωφορείων με οδηγό ιδιοκτήτη 
έκτακτων υπεραστικών μεταφορών 49.39.34.01 

λεωφορείων με οδηγό ιδιοκτήτη, 
τακτικών υπεραστικών μεταφορών 49.39.11.01 

λεωφορείων με οδηγό μη ιδιοκτήτη 
έκτακτων υπεραστικών μεταφορών 49.39.34.02 

λεωφορείων με οδηγό μη ιδιοκτήτη, 
τακτικών υπεραστικών μεταφορών 49.39.11.02 
λεωφορείων μεταφοράς μαθητών 49.39.12.03 
λεωφορείων σταθμών 52.21.21 
λεωφορείων σχολικών συνοδού 52.21.29.06 
λεωφορείων τοπικών μη τακτικές 49.39.33 
λήψης χρηματιστηριακών εντολών 66.19.99.01 

λιμανιών λειτουργίας σε θαλάσσια ή 
παράκτια ύδατα 52.22.11 
λιμανιών τουριστικών (μαρίνων) 52.22.11.05 
λιμενικές γενικά (προσόρμισης, 
πρυμνοδέτησης, παροπλισμού, 
ελλιμενισμού, ανέλκυσης, πλοήγησης 
πλοίων κ.λ.π.). 52.22.11.01 
λιμενικών έργων, μελετών 71.12.19.04 
λιπασματοποίησης απορριμμάτων 38.21.29.02 
λογισμικού άλλου, έκδοσης 58.29 
λογισμικού άλλου, παραγωγής 
πρωτότυπων 62.01.29 
λογισμικού διαχείρισης βάσεων 
δεδομένων, που διατίθεται σε 
συσκευασία, έκδοσης 58.29.13 

λογισμικού δικτύων, που διατίθεται σε 
συσκευασία, έκδοσης 58.29.12 
λογισμικού επιγραμμικού (on line), 
διάθεση 58.29.40 
λογισμικού επιχειρηματικής 
παραγωγικότητας και οικιακής χρήσης, 
γενικών εφαρμογών, που διατίθεται σε 
συσκευασία, έκδοσης 58.29.21 

λογισμικού εργαλείων ανάπτυξης και 
γλωσσών προγραμματισμού, που 
διατίθεται σε συσκευασία, έκδοσης 58.29.14 

λογισμικού εφαρμογών εξειδικευμένου, 
τεχνικής υποστήριξης 62.02.30.02 

λογισμικού εφαρμογών τηλεματικής, 
ανάπτυξης και υποστήριξης 62.01.11.02 

λογισμικού εφαρμογών, που διατίθεται 
σε συσκευασία, έκδοσης 58.29.2 
λογισμικού εφαρμογών, που 
εκφορτώνεται (download) από το 
Internet, έκδοσης 58.29.32 
λογισμικού καταστραφέντος, 
επανόρθωσης 62.01.11.05 
λογισμικού πολυμέσων (multimedia), 
ανάπτυξης 62.01.11.03 
λογισμικού πολυμέσων, υποστήριξης 62.02.30.04 

λογισμικού πρωτότυπων παιχνιδιών 
υπολογιστή, παραγωγής 62.01.21 
λογισμικού πρωτότυπων, παραγωγής 62.01.2 

λογισμικού συστήματος, σχεδιασμού, 
υποστήριξης και ολοκλήρωσης 62.01.11.07 

λογισμικού συστημάτων, που διατίθεται 
σε συσκευασία, έκδοσης 58.29.1 
λογισμικού συστημάτων, που 
εκφορτώνεται (download) από το 
Internet, έκδοσης 58.29.31 

λογισμικού υπολογιστή, χορήγησης 
αδειών για τη χρήση 58.29.50 

λογισμικού, που εκφορτώνεται 
(download) από το Internet, έκδοσης 58.29.3 

λογισμικών εφαρμογών άλλων, που 
διατίθενται σε συσκευασία, έκδοσης 58.29.29 
λογιστή για σύνταξη οικονομικών 
καταστάσεων και φορολογικών 
δηλώσεων 69.20.22.01 
λογιστή ορκωτού 69.20.10.02 
λογιστικές 69.20.2 
λογιστικές άλλες 69.20.29 
λογιστικής 69.20 
λογιστικής επαλήθευσης 69.20.21 
λογιστικής και ελέγχου κόστους 
προμηθειών 70.22.20.02 
λογιστικού ελέγχου δραστηριότητες 69.20 

λογιστικών αποτιμήσεων, απογραφών, 
βεβαιώσεων κλπ 69.20.29.01 

λογιστικών βιβλίων με προσωπική 
εργασία, τήρησης 69.20.23.02 

λογιστικών βιβλίων τήρησης, από 
οργανωμένα γραφεία 69.20.23.01 
λογιστικών βιβλίων, τήρησης 69.20.23 
λογιστικών μηχανών εγκατάστασης 33.20.21 
λογιστικών μηχανών συντήρησης και 
επισκευής 33.12.16.03 
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λογοθεραπείας 86.90.19.09 
λογοτεχνίας, έρευνας και πειραματικής 
ανάπτυξης 72.20.21 
λούνα παρκ 93.21.10.02 
λούνα παρκ και σχετικά καταστήματα 
μηχανημάτων ή παιχνιδιών 
παραχώρησης χρήσης 77.39.19.08 

λουτρών εκμετάλλευσης (καθαριότητας, 
χαμάμ κλπ) 96.04.10.03 

λουτρών θαλάσσιων εκμετάλλευσης 93.29.11.02 
λουτρών θεραπευτικών 96.04.10.04 
λυματολάσπης παραγωγής 37.00.2 
λυμάτων αποκομιδής και επεξεργασίας 37.00.11 
λυμάτων βιολογικού καθαρισμού 37.00.11.01 
λυμάτων βόθρων επεξεργασίας 37.00.12 
λυμάτων επεξεργασίας 37.00 
λυμάτων επεξεργασίας, έργα μηχανικού 71.12.16 
μάγειρα (με σύμβαση έργου) 56.29.19.01 

μαγνητοσκοπίων (βίντεο) ενοικίασης και 
χρηματοδοτικής μίσθωσης 77.29.11 
μαθηματικών, έρευνας και πειραματικής 
ανάπτυξης 72.19.11 

μαθητών μεταφορά με αγροτικά 
οχήματα ιδιωτικής χρήσης 49.39.12.01 
μαθητών μεταφορά με άλλα μεταφορικά 
μέσα 49.39.12.02 
μαθητών μεταφορά με λεωφορεία 49.39.12.03 
μαιευτικής - γυναικολογίας ιατρικές 86.22.19.15 
μαιευτικής νοσοκομειακές 86.10.12.01 
μακιγιέρ 96.02.13.03 
μακιγιέρ θεάτρου - σκηνής 90.02.19.08 
μαλάκτη 86.90.13.03 
μαλλιών ανθρώπινων, μη 
κατεργασμένων διάθεσης 96.02.2 
μανικιούρ 96.02.13.04 
μανταρίσματος ενδυμάτων 95.29.11.05 

μαρίνων (τουριστικών λιμανιών) 52.22.11.05 

μάρκετινγκ ενεργητικού και αποστολή 
ατομικών επιστολών 73.11.12 

μάρκετινγκ θεμάτων 70.22.13 
μασάζ (εκτός του θεραπευτικού μασάζ) 96.04.10.05 
μαυρίσματος τεχνητού 96.02.19.01 
μεζεδοπωλείου με παροχή καθίσματος 
αλλά όχι σερβιρίσματος, παροχής 
γευμάτων και ποτών 56.10.13.04 
μεζεδοπωλείου με παροχή 
σερβιρίσματος, παροχής γευμάτων και 
ποτών 56.10.11.10 
μεζεδοπωλείου χωρίς παροχή 
καθίσματος, παροχής γευμάτων και 
ποτών 56.10.19.08 
μελέτης τεχνικού προγραμματισμού - 
σχεδιασμού και λειτουργίας 
βιομηχανιών 71.12.17.01 
μελετών γεωτεχνικών 71.12.19.01 
μελετών εδαφολογικών 71.12.31.01 
μελετών ειδικών αρχιτεκτονικών 
(διατήρησης παραδοσιακών οικισμών 
και τοπίου) 71.11.41.01 

μελετών εκπόνησης για περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις τεχνικών έργων, 71.12.11.01 

μελετών εκπόνησης και προγραμμάτων 
χωρικής ανάπτυξης 71.11.31.01 
μελετών εκτίμησης υδάτινων πόρων 71.12.19.02 
μελετών ηλεκτρολογικών κτιρίων 71.12.13.03 
μελετών ηλεκτρολόγου μηχανικού 
γενικά 71.12.19.08 
μελετών ηλεκτρονικών κτιρίων 71.12.13.04 
μελετών και επίβλεψης τοπογραφικών 
έργων 71.12.19.03 
μελετών και ερευνών μεταλλευτικών 71.12.31.02 
μελετών λιμενικών έργων 71.12.19.04 

μελετών μεταφορικών μέσων 
(χερσαίων, πλωτών, εναέριων) 71.12.14.01 

μελετών μηχανολογικών κτιρίων 
(θέρμανσης, κλιματισμού κλπ) 71.12.13.05 
μελετών μηχανολόγου μηχανικού γενικά 71.12.19.09 
μελετών ναυπηγού μηχανικού 71.12.19.12 
μελετών οινολογικών, εκπόνησης 71.20.11.05 
μελετών οργάνωσης και επιχειρησιακής 
έρευνας 70.22.12.10 

μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
πολεοδομικής παρέμβασης 71.11.31.02 

μελετών στατικών μεγάλων ή ειδικών 
τεχνικών έργων 71.12.12.01 
μελετών στατικών φερουσών 
κατασκευών κτιρίων 71.12.12.02 
μελετών συγκοινωνιακών έργων (οδών, 
σιδηροδρομικών γραμμών, γεφυρών, 
μικρών τεχνικών έργων, έργων 
υποδομής αερολιμένων και 
κυκλοφοριακών) 71.12.14.02 
μελετών συντονισμένης αστικής 
ανάπτυξης 71.11.31.03 
μελετών τεχνικών ακουστικής και 
δονήσεων 71.12.12.03 

μελετών τεχνικών για εγκαταστάσεις 
στερεών και υγρών αποβλήτων 71.12.15.01 
μελετών τεχνικών για νέα προϊόντα 71.12.19.06 
μελετών τεχνικών για συστήματα 
πυρόσβεσης 71.12.13.06 
μελετών τεχνικών σχετικών με τη 
μόλυνση 71.12.19.07 

μελετών τεχνικών, ανίχνευσης και 
ελέγχου της διάβρωσης 71.12.19.05 
μελετών υδραυλικών έργων 
(εγγειοβελτιωτικών έργων, 
αντιπλημμυρικών έργων, φραγμάτων, 
υδρεύσεων και αποχετεύσεων) 71.12.16.01 

μελετών υδρογεωλογικών 71.12.31.03 
μελετών φυτοτεχνικής διαμόρφωσης 
περιβάλλοντος χώρου και έργων 
πρασίνου 71.11.41.02 
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μελετών φυτοτεχνικής διαμόρφωσης 
περιβάλλοντος χώρου και έργων 
πρασίνου εκπόνησης 71.11.41.02 
μελετών χημικοτεχνικών 71.20.11.06 
μελετών χημικού μηχανικού γενικά 71.12.19.10 
μελετών ωκεανογραφικών 71.12.31.04 

μελετών, τεχνικών συστημάτων ελέγχου 
της κυκλοφορίας 71.12.14.03 

μέριμνας ημερήσιας για παιδιά 88.91.1 

μέριμνας ημερήσιας για παιδιά και 
νέους με αναπηρία 88.91.12 

μέριμνας ημερήσιας για παιδιά, εκτός 
όσων αφορούν παιδιά με αναπηρία 88.91.11 

μέριμνας κοινωνικής με παροχή 
καταλύματος για ενήλικες άλλες 87.90.13 
μέριμνας κοινωνικής χωρίς παροχή 
καταλύματος για ηλικιωμένους και 
άτομα με αναπηρία 88.10 

μέριμνας κοινωνικής χωρίς παροχή 
καταλύματος π.δ.κ.α. άλλες 88.99 
μερισμάτων έντυπων, έκδοσης 58.19.14 
μεσεγγύησης 69.10.19.04 

μεσιτείας για οργανωμένες περιηγήσεις 
με παροχή καταλύματος 79.11.23.01 
μεσιτείας εμπορευμάτων 66.12.12 
μεσιτείας και εκτίμησης, εκτός από τις 
σχετικές με ακίνητα και ασφαλίσεις, 
επιχειρηματικές 74.90.12 
μεσιτείας τίτλων και εμπορευμάτων, 
σχετικές 66.12.1 

μεσίτη ασφαλειών γενικά, με 
επαγγελματική εγκατάσταση 66.22.10.05 

μεσίτη ασφαλειών γενικά, χωρίς 
επαγγελματική εγκατάσταση 66.22.10.06 
μεσίτη χρηματιστηρίου αξιών 66.12.11.07 

μεσιτικού γραφείου ακινήτων έναντι 
αμοιβής ή βάσει σύμβασης 68.31.1 
μεσιτών και ασφαλιστικών πρακτόρων 66.22.10 

μέσων μαζικής ενημέρωσης, συντάκτη 63.99.10.04 
μεταβίβασης χρήσης άυλων αγαθών 82.99.19.08 

μεταδευτεροβάθμιας μη τριτοβάθμιας 
γενικής εκπαίδευσης άλλες 85.41.12 
μεταδευτεροβάθμιας μη τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης 85.41.1 
μεταδευτεροβάθμιας μη τριτοβάθμιας 
τεχνικής και επαγγελματικής 
εκπαίδευσης άλλες 85.41.14 

μετάδοσης δεδομένων και μηνυμάτων 61.10.1 
μετάδοσης ηλεκτρικού ρεύματος 35.12.1 
μετάδοσης συνεχούς ροής εικόνας 63.11.21 
μετάδοσης συνεχούς ροής ήχου 63.11.22 

μετακινήσεων φορτίων με γερανοφόρα 
οχήματα ή εγκαταστημένους γερανούς 52.24.19.03 

μετακίνησης υλικών εξοπλισμού 
επισκευής και συντήρησης 33.12.15 

μετακόμισης 49.42.1 
μετακόμισης άλλες 49.42.19 
μετακόμισης για νοικοκυριά 49.42.11 
μεταλλειολογίας, έρευνας 72.19.19.02 

μεταλλευτικών ερευνών και 
αξιολογήσεων αδειών για τη χρήση 77.40.13 
μεταλλευτικών μελετών και ερευνών 71.12.31.02 
μεταλλικών επικίνδυνων απορριμμάτων 
διάθεσης 38.12.26 

μεταλλικών μη επικίνδυνων 
απορριμμάτων διάθεσης 38.11.58 

μεταλλικών προϊόντων άλλων 
κατασκευασμένων εγκατάστασης 33.20.12 
μεταλλικών προϊόντων επισκευής 33.11 
μεταλλικών προϊόντων 
κατασκευασμένων άλλων επισκευής και 
συντήρησης 33.11.19 
μεταλλικών προϊόντων 
κατασκευασμένων επισκευής και 
συντήρησης 33.11.1 

μεταλλικών προϊόντων 
κατασκευασμένων, εκτός μηχανημάτων 
και εξοπλισμού εγκατάστασης 33.20.1 
μεταλλικών σκευών κλπ 
επικασσιτέρωσης 95.29.19.01 
μετάλλου κατεργασίας μηχανημάτων και 
εργαλειομηχανών επισκευής και 
συντήρησης 33.12.22 
μετάλλου μηχανημάτων κατεργασίας 
εγκατάστασης 33.20.32 
μεταλλουργίας βιομηχανικών 
μηχανημάτων και εξοπλισμού 
εγκατάστασης 33.20.33 

μεταλλουργικών μηχανημάτων 
επισκευής και συντήρησης 33.12.23 

μεταπαραγωγής ταινιών, άλλες 59.12.19 

μεταπαραγωγής ταινιών, βίντεο και 
τηλεοπτικού προγράμματος 59.12.1 
μεταποιητικών δραστηριοτήτων 
διοικητικές 84.13.13 
μετασχηματισμών πρωτοτύπων ταινιών 59.12.12 

μετασχηματιστών ηλεκτρικών επισκευής 
και συντήρησης 33.14.11 

μετατροπής ενδυμάτων και 
υφαντουργικών ειδών οικιακής χρήσης 95.29.11 

μετατροπής ψηφιακών υπόβαθρων (cd, 
δισκετών κλπ) 62.09.20.01 

μεταφοράς αγαθών, διαμεσολάβησης 52.29.19.01 
μεταφοράς άλλων αγαθών μέσω 
σωληναγωγών 49.50.19 

μεταφοράς αποβλήτων μη επικίνδυνων 
άλλων εγκαταστάσεων 38.11.69 

μεταφοράς αποβλήτων μη επικίνδυνων 
ανακυκλώσιμων εγκαταστάσεων 38.11.61 

μεταφοράς αποβλήτων μη επικίνδυνων 
εγκαταστάσεων 38.11.6 
μεταφοράς ασφάλτου για σκυρόστρωμα 49.41.15.01 
μεταφοράς αυτοκινήτων 49.41.19.05 
μεταφοράς βαρέων μηχανημάτων (με 
πλατφόρμα) 49.41.19.06 
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μεταφοράς για επικίνδυνα απόβλητα 
εγκαταστάσεων 38.12.3 

μεταφοράς δεδομένων μέσω 
ασύρματων τηλεπικοινωνιακών δικτύων 61.20.30 
μεταφοράς δεδομένων μέσω 
καλωδιακών τηλεπικοινωνιακών 
δικτύων 61.10.30 
μεταφοράς εμπορευμάτων εναέριας 51.21.1 
μεταφοράς εμπορευμάτων 
κατεψυγμένων ή διατηρημένων με απλή 
ψύξη σε εσωτερικές υδάτινες οδούς από 
σκάφη-ψυγεία 50.40.11 

μεταφοράς εμπορευμάτων σε 
εσωτερικές υδάτινες οδούς 50.40.1 

μεταφοράς εμπορευμάτων σε 
εσωτερικές υδάτινες οδούς άλλες 50.40.19 
μεταφοράς εναέριας διεθνείς μη τακτικές 
επιβατών 51.10.14 
μεταφοράς εναέριας διεθνείς τακτικές 
επιβατών 51.10.13 
μεταφοράς εναέριας εσωτερικές μη 
τακτικές επιβατών εκτός από 
περιηγήσεις 51.10.12 
μεταφοράς εναέριας εσωτερικές 
τακτικές επιβατών 51.10.11 

μεταφοράς εναέριας με 
εμπορευματοκιβώτια, τακτικές 51.21.11 

μεταφοράς εναέριας μη τακτικές 
επιβατών για περιηγήσεις 51.10.15 
μεταφοράς επιβατών εναέριας 51.10.1 
μεταφοράς επιβατών με 
κρουαζιερόπλοια θαλάσσιες και 
παράκτιες 50.10.12 

μεταφοράς επιβατών με υδροπτέρυγα ή 
χόβερκραφτ 50.10.11.01 
μεταφοράς επιβατών σε εσωτερικές 
υδάτινες οδούς 50.30.1 

μεταφοράς επιβατών σε εσωτερικές 
υδάτινες οδούς με κρουαζιερόπλοια 50.30.12 

μεταφοράς επιβατών σε εσωτερικές 
υδάτινες οδούς με πορθμεία 50.30.11 

μεταφοράς επιβατών σε εσωτερικές 
υδάτινες οδούς, άλλες 50.30.19 
μεταφοράς επιβατών τακτικές 
υπεραστικές 49.39.11 
μεταφοράς επιβατών υπεραστικές 
τακτικές 49.39.11 
μεταφοράς επιστολών και δεμάτων, 
εναέριας 51.21.12 
μεταφοράς έτοιμου σκυροδέματος 49.41.13.03 
μεταφοράς ζώων συντροφιάς 96.09.11.03 

μεταφοράς θαλάσσιας ή παράκτιας, 
κατεψυγμένων ή διατηρημένων με απλή 
ψύξη εμπορευμάτων από σκάφη-ψυγεία 50.20.11 
μεταφοράς θαλάσσιας και παράκτιας 
άλλων υγρών ή αερίων χύδην από 
δεξαμενόπλοια 50.20.13 

μεταφοράς θαλάσσιας και παράκτιας 
αργού πετρελαίου από δεξαμενόπλοια 50.20.12 

μεταφοράς θαλάσσιας και παράκτιας 
εμπορευματοκιβώτιων από πλοία 
μεταφοράς εμπορευματοκιβώτιων 50.20.14 

μεταφοράς μαθητών με αγροτικά 
οχήματα ιδιωτικής χρήσης 49.39.12.01 
μεταφοράς μαθητών με άλλα 
μεταφορικά μέσα 49.39.12.02 
μεταφοράς μαθητών με λεωφορεία 49.39.12.03 
μεταφοράς με γερανοφόρα αυτοκίνητα 49.41.19.07 

μεταφοράς με διαχείριση της αλυσίδας 
εφοδιασμού (logistics) 52.29.19.03 

μεταφοράς μέσω σωληναγωγών αργού 
ή διυλισμένου πετρελαίου και 
πετρελαϊκών προϊόντων 49.50.11 

μεταφοράς μεταλλευμάτων, πρώτων 
υλών κλπ. με ειδικά οχήματα 49.41.15.02 

μεταφοράς μεταλλευμάτων, πρώτων 
υλών κλπ. μεταφορά με ειδικά οχήματα 49.41.15.02 

μεταφοράς νεκρών 96.03.12.02 

μεταφοράς οδικής άλλων 
εμπορευμάτων χύδην υγρών ή αέριων 
προϊόντων από βυτιοφόρα οχήματα ή 
ημιρυμουλκούμενα 49.41.13 

μεταφοράς οδικής εμπορευμάτων με 
οχήματα-ψυγεία 49.41.11 

μεταφοράς οδικής επιβατών για 
περιηγήσεις σε αξιοθέατα 49.39.32 

μεταφοράς οδικής επιβατών ειδικού 
σκοπού τακτικές άλλες 49.39.13 

μεταφοράς οδικής επιβατών 
υπεραστικές ειδικού σκοπού τακτικές 49.39.12 
μεταφοράς οδικής ζώντων ζώων 49.41.16 
μεταφοράς οικοσκευών 49.42.11.01 

μεταφοράς σε εσωτερικές υδάτινες 
οδούς άλλων χύδην υγρών και αερίων 
προϊόντων από δεξαμενόπλοια 50.40.13 
μεταφοράς σε εσωτερικές υδάτινες 
οδούς αργού πετρελαίου από 
δεξαμενόπλοια 50.40.12 

μεταφοράς σε εσωτερικές υδάτινες 
οδούς εμπορευματοκιβώτιων από πλοία 
μεταφοράς εμπορευματοκιβώτιων 50.40.14 
μεταφοράς τσιμέντου σε σκόνη 49.41.15.03 
μεταφοράς υποστηρικτικές, 
δραστηριότητες άλλες 52.29 
μεταφοράς φυσικού αερίου μέσω 
σωληναγωγών 49.50.12 
μεταφοράς χερσαίας επιβατών 
υπεραστικές και ειδικού σκοπού 
τακτικές 49.39.1 
μεταφορές άλλων υγρών ή αερίων με 
βυτιοφόρα αυτοκίνητα, με οδηγό 
ιδιοκτήτη 49.41.13.01 
μεταφορές άλλων υγρών ή αερίων με 
βυτιοφόρα αυτοκίνητα, με οδηγό μη 
ιδιοκτήτη 49.41.13.02 

μεταφορές εμπορευμάτων αεροπορικές 51.21 
μεταφορές επιβατών αεροπορικές 51.10 
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μεταφορές επιβατών αστικές και 
προαστιακές μικτές τακτικές 49.31.22 
μεταφορές επιβατών εσωτερικές 
πλωτές 50.30 

μεταφορές επιβατών με οχήματα που 
έλκονται από άνθρωπο ή ζώα 49.39.35 

μεταφορές επιβατών με οχήματα που 
έλκονται από ζώα 49.39.35.01 

μεταφορές επιβατών με τελεφερίκ και 
ανελκυστήρες χιονοδρομικών κέντρων 49.39.20 
μεταφορές επιβατών σιδηροδρομικές 
αστικές 49.31.10 
μεταφορές επιβατών σιδηροδρομικές 
προαστιακές 49.31.10 

μεταφορές επιβατών τακτικές οδικές 
αστικές και προαστιακές 49.31.21 

μεταφορές επιβατών χερσαίες αστικές 
και προαστιακές άλλες 49.31.2 

μεταφορές θαλάσσιες και παράκτιες 
ξηρών εμπορευμάτων χύδην 50.20.15 

μεταφορές μέσω αγωγών 49.50 

μεταφορές μη τακτικές εναέριες άλλων 
εμπορευμάτων 51.21.14 

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

μεταφορές οδικές άλλων εμπορευμάτων 
με φορτηγό αυτοκίνητο διεθνών 
μεταφορών και με οδηγό μη ιδιοκτήτη 49.41.19.04 
μεταφορές οδικές άλλων εμπορευμάτων 
με φορτηγό αυτοκίνητο με οδηγό 
ιδιοκτήτη 49.41.19.01 
μεταφορές οδικές άλλων εμπορευμάτων 
με φορτηγό αυτοκίνητο με οδηγό μη 
ιδιοκτήτη 49.41.19.02 
μεταφορές οδικές εμπορευμάτων 49.41 
μεταφορές οδικές εμπορευμάτων με 
οχήματα που έλκονται από άνθρωπο ή 
ζώα 49.41.17 

μεταφορές οδικές φορτηγού 
αυτοκινήτου ψυγείου διεθνών 
μεταφορών, με οδηγό ιδιοκτήτη 49.41.11.01 
μεταφορές οδικές φορτηγού 
αυτοκινήτου ψυγείου διεθνών 
μεταφορών, με οδηγό μη ιδιοκτήτη 49.41.11.02 
μεταφορές πετρελαϊκών προϊόντων με 
βυτιοφόρα αυτοκίνητα, με οδηγό 
ιδιοκτήτη 49.41.12.01 
μεταφορές πετρελαϊκών προϊόντων με 
βυτιοφόρα αυτοκίνητα, με οδηγό μη 
ιδιοκτήτη 49.41.12.02 
μεταφορές τακτικές εναέριες άλλων 
εμπορευμάτων 51.21.13 
μεταφορικού εξοπλισμού άλλου 
χερσαίου, χωρίς οδηγό ενοικίασης ή 
χρηματοδοτικής μίσθωσης 77.12.19 
μεταφορικών μέσων (χερσαίων, 
πλωτών, εναέριων), εκπόνησης 
μελετών 71.12.14.01 
μεταφορικών μέσων άλλων μεταφορά 
μαθητών 49.39.12.02 
μεταφορικών μέσων καθαρισμού 81.29.19.01 

μεταφορικών μέσων κάθε είδους χώρων 
στάθμευσης 52.21.24.04 
μεταφορών αεροπορικών συναφείς 52.23 
μεταφορών βοηθητικές άλλες π.δ.κ.α. 52.29.20 
μεταφορών διαστημικών 51.22.1 
μεταφορών διαστημικών εμπορευμάτων 51.22.12 
μεταφορών διαστημικών σχετικές 52.23.20 
μεταφορών διοικητικές 84.13.14 
μεταφορών εμπορευμάτων άλλες, 
γραφείων 52.29.19 

μεταφορών εμπορευμάτων θαλάσσιων 
και παράκτιων 50.20.1 

μεταφορών εμπορευμάτων θαλάσσιων 
και παράκτιων, άλλες 50.20.19 
μεταφορών εμπορευμάτων, γραφείων 52.29.1 
μεταφορών εναέριων άλλες σχετικές 52.23.19 
μεταφορών εναέριων, πρακτόρευσης 52.29.19.06 

μεταφορών εξοπλισμού άλλου 
επισκευής και συντήρησης 33.17.1 
μεταφορών επιβατών διαστημικών 51.22.11 
μεταφορών επιβατών θαλάσσιων και 
παράκτιων 50.10.1 
μεταφορών επιβατών θαλάσσιων και 
παράκτιων με πλοία β’ κατηγορίας του 
άρθρου 3 του ν.27/1975 50.10.19.01 

μεταφορών επιβατών θαλάσσιων και 
παράκτιων με πλοία ιδιοκτησίας τρίτων 50.10.19.02 
μεταφορών επιβατών θαλάσσιων και 
παράκτιων με πλοία που ενεργούν 
πλόες εξωτερικού ή μεικτούς 50.10.19.03 
μεταφορών επιβατών θαλάσσιων και 
παράκτιων με πλοία που ενεργούν 
πλόες εσωτερικού 50.10.19.04 

μεταφορών επιβατών θαλάσσιων και 
παράκτιων, άλλες 50.10.19 

μεταφορών επιβατών με θαλαμηγούς - 
τουριστικά πλοία με ελληνική σημαία, 
θαλάσσιων και παράκτιων 50.10.12.01 

μεταφορών επιβατών με θαλαμηγούς - 
τουριστικά πλοία με σημαία άλλη από 
ελληνική, θαλάσσιων και παράκτιων 50.10.12.02 
μεταφορών επιβατών με λέμβους 50.10.19.05 
μεταφορών επιβατών χερσαίων π.δ.κ.α. 49.39.39 

μεταφορών με λεωφορεία αστικών 
τακτικών, με οδηγό μη ιδιοκτήτη 49.31.21.02 

μεταφορών με λεωφορεία τακτικών 
αστικών, με οδηγό ιδιοκτήτη 49.31.21.01 

μεταφορών με λεωφορεία τακτικών 
υπεραστικών, με οδηγό ιδιοκτήτη 49.39.11.01 

μεταφορών με λεωφορεία τακτικών 
υπεραστικών, με οδηγό μη ιδιοκτήτη 49.39.11.02 
μεταφορών μέσω αγωγών, σχετικές 52.21.30 
μεταφορών μέσω σωληναγωγών 49.50.1 
μεταφορών οδικών εμπορευμάτων, 
άλλες 49.41.19 
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μεταφορών οδικών επιστολών και 
δεμάτων 49.41.18 
μεταφορών οδικών με 
εμπορευματοκιβώτια (που 
χρησιμοποιούνται από διαφορετικά 
μεταφορικά μέσα) 49.41.14 
μεταφορών οδικών ξηρών 
εμπορευμάτων χύδην 49.41.15 
μεταφορών οδικών σχετικές 52.21.2 
μεταφορών οδικών σχετικές άλλες 52.21.29 

μεταφορών πλωτών, εμπορευμάτων με 
λέμβους σε εσωτερικές υδάτινες οδούς 50.40.19.01 

μεταφορών πλωτών, επιβατών με 
λέμβους σε εσωτερικές υδάτινες οδούς 50.30.11.01 
μεταφορών πλωτών, συναφείς 52.22 
μεταφορών σιδηροδρομικών 
εμπορευμάτων άλλες 49.20.19 

μεταφορών σιδηροδρομικών επιβατών 
για περιήγηση σε αξιοθέατα 49.10.11 

μεταφορών σιδηροδρομικών επιβατών, 
υπεραστικές 49.10.1 

μεταφορών σιδηροδρομικών επιβατών, 
υπεραστικές άλλες 49.10.19 

μεταφορών σιδηροδρομικών επιστολών 
και δεμάτων 49.20.15 

μεταφορών σιδηροδρομικών σχετικές 52.21.1 
μεταφορών σιδηροδρομικών σχετικές 
άλλες 52.21.19 
μεταφορών σιδηροδρομικώς 
εμπορευμάτων 49.20.1 
μεταφορών σιδηροδρομικώς 
εμπορευμάτων με βυτιοφόρα οχήματα, 
προϊόντων πετρελαίου 49.20.12 
μεταφορών σιδηροδρομικώς 
εμπορευμάτων με βυτιοφόρα οχήματα, 
χύδην υγρών και αερίων 49.20.13 

μεταφορών σιδηροδρομικώς 
εμπορευμάτων με οχήματα-ψυγεία 49.20.11 

μεταφορών σιδηροδρομικώς με 
εμπορευματοκιβώτια 49.20.14 

μεταφορών σιδηροδρομικώς ξηρών 
εμπορευμάτων χύδην 49.20.16 

μεταφορών τακτικών αστικών με 
λεωφορεία, με οδηγό ιδιοκτήτη 49.31.21.01 
μεταφορών υδάτινων άλλες, σχετικές 52.22.19 
μεταφορών υδάτινων, σχετικές 52.22.1 

μεταφορών υπεραστικών έκτακτων με 
λεωφορεία με οδηγό ιδιοκτήτη 49.39.34.01 

μεταφορών υπεραστικών έκτακτων με 
λεωφορεία με οδηγό μη ιδιοκτήτη 49.39.34.02 
μεταφορών χερσαίων δραστηριότητες 
συναφείς 52.21 
μεταφορών χερσαίων επιβατών μη 
τακτικές 49.39.3 
μετάφρασης 74.30.11 
μετάφρασης κινηματογραφικών ταινιών 74.30.11.01 
μετεωρολογικές 74.90.14 
μετοχών, πώλησης 66.12.11.05 

μετρήσεων οργάνων και συσκευών 
επισκευής και συντήρησης 33.13.11 

μετρητών αέριων καυσίμων ανάγνωσης 
και συντήρησης 35.22.10.01 

μετρητών ηλεκτρικού ρεύματος 
ανάγνωσης και συντήρησης 35.13.10.01 

μη τακτικές εναέριας μεταφοράς 
επιβατών για περιηγήσεις 51.10.15 
μηνυμάτων, μετάδοσης 61.10.1 

μηχανημάτων άλλων γενικών χρήσεων 
επισκευής και συντήρησης 33.12.19 
μηχανημάτων άλλων ειδικής χρήσης 
εγκατάστασης 33.20.39 

μηχανημάτων άλλων ειδικών χρήσεων 
επισκευής και συντήρησης 33.12.29 
μηχανημάτων βαρέων (με πλατφόρμα), 
μεταφορά 49.41.19.06 
μηχανημάτων γενικής χρήσης άλλων 
εγκατάστασης 33.20.29 

μηχανημάτων γενικής χρήσης 
επισκευής και συντήρησης 33.12.1 
μηχανημάτων γραφείου (εκτός 
ηλεκτρονικών υπολογιστών και 
περιφερειακού εξοπλισμού) επισκευής 
και συντήρησης 33.12.16 
μηχανημάτων ειδικής χρήσης 
εγκατάστασης 33.20.3 

μηχανημάτων ειδικής χρήσης επισκευής 
και συντήρησης 33.12.2 

μηχανημάτων εξοπλισμού για 
ιδιοκατασκευές ενοικίασης 77.29.16.01 
μηχανημάτων επισκευής 33.12 
μηχανημάτων και εξοπλισμού 
ιδιοκατασκευών ενοικίασης και 
χρηματοδοτικής μίσθωσης 77.29.16 

μηχανημάτων κατασκευών και έργων 
πολιτικού μηχανικού ενοικίασης 77.32 

μηχανημάτων που λειτουργούν με 
κερματοδέκτη π.δ.κ.α. (όχι για πώληση 
αγαθών ή για τυχερά παιχνίδια) 96.09.13 
μηχανημάτων τυχερών παιχνιδιών 92.00.12 

μηχανημάτων τυχερών παιχνιδιών με 
κερματοδέκτη εκμετάλλευσης 92.00.12.02 

μηχανημάτων χρησιδανεισμού 77.39.19.09 
μηχανής μερών επιβατηγών και 
ελαφρών φορτηγών αυτοκινήτων 
επισκευής και συντήρησης 45.20.11.05 
μηχανικής (εκτός της βιοτεχνολογίας), 
παραγωγής πρωτότυπων έρευνας και 
ανάπτυξης 72.19.50 
μηχανικής και τεχνολογίας εκτός της 
βιοτεχνολογίας, έρευνας και 
πειραματικής ανάπτυξης 72.19.2 
μηχανικής και τεχνολογίας εκτός της 
βιοτεχνολογίας, έρευνας και 
πειραματικής ανάπτυξης, άλλες 72.19.29 
μηχανικής, έρευνας και πειραματικής 
ανάπτυξης 72.19 
μηχανικού για βιομηχανικά και 
βιοτεχνικά έργα 71.12.17 
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μηχανικού για έργα τηλεπικοινωνιών και 
εκπομπής 71.12.18 
μηχανικού για έργα ύδρευσης και 
επεξεργασίας λυμάτων και για 
αποστραγγιστικά έργα 71.12.16 

μηχανικού, παροχής συμβουλών 71.12.11 
μηχανικών για άλλα έργα 71.12.19 
μηχανικών για ενεργειακά έργα 71.12.13 
μηχανικών για έργα μεταφορών 71.12.14 
μηχανικών για οικοδομικά έργα 71.12.12 

μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες 
παροχής τεχνικών συμβουλών 71.12 
μηχανικών μέσων και εξοπλισμού 
γενικά, που χρησιμοποιούνται στις 
αγροτικές εκμεταλλεύσεις, χωρίς 
χειριστή ενοικίασης 77.31.10.02 

μηχανικών, λοιπών 71.12.1 

μηχανισμών μετάδοσης της κίνησης 
επισκευής και συντήρησης 33.12.13 
μηχανολογίας, έρευνας 72.19.29.02 

μηχανολογικού εξοπλισμού πλοίων 
μηχανουργικών επισκευών 33.15.10.03 

μηχανολογικών μελετών κτιρίων 
(θέρμανσης, κλιματισμού κλπ) 71.12.13.05 
μηχανολόγου μηχανικού, μελετών 
γενικά 71.12.19.09 
μηχανών θαλάσσης επισκευής και 
συντήρησης 33.15.10.01 
μηχανών και εξοπλισμού άλλων χωρίς 
χειριστή και υλικών αγαθών π.δ.κ.α. 
ενοικίασης και χρηματοδοτικής 
μίσθωσης 77.39.19 

μικροβιολογίας δοκιμών και αναλύσεων, 
εκτός ιατρικών 71.20.11.03 
μικροβιολογίας ιατρικές 86.22.19.10 
μικροβιολογίας νοσοκομειακές 86.10.15.10 
μικροφωτογράφισης 74.20.29.02 
μίμου 90.01.10.05 

μισθολογίου 69.20.24 
μισθωμάτων οικιών, είσπραξης 68.32.11.02 
μισθωμένων λεωφορείων μη τακτικές 49.39.34 

μίσθωσης ασκεπούς χώρου για την 
εγκατάσταση μηχανημάτων 68.20.12.05 

μίσθωσης ομπρελών ή/και καθισμάτων 
παραλιών (πλαζ) 93.29.11.05 

μίσθωσης χρηματοδοτικής ή ενοικίασης 
χρόνου απασχόλησης μηχανής προς 
επεξεργασία δεδομένων 63.11.11.05 
μίσθωσης χρηματοθυρίδων σε τράπεζες 64.19.30.01 
μίσθωσης χρονομεριστικής ακινήτου για 
κατοίκηση 68.20.11.04 
μίσθωσης χρονομεριστικής στεγαστικής 
μονάδας ή δωματίου για επισκέπτες, σε 
ιδιοκτησίες 55.20.12 

μνημόσυνων εργολάβου 96.03.12.01 
μοκετών καθαρισμού 96.01.19.01 
μοκετών φύλαξης 96.01.19.04 
μόλυνσης τεχνικών μελετών 71.12.19.07 
μοντάζ ταινιών 59.12.11.01 
μονών ιερών 94.91.10.02 
μοτέρ επισκευής (περιελίξεις κλπ.) 33.14.11.01 
μοτοποδήλατων ενοικίασης 77.39.13.01 

μοτοποδήλατων εξαρτημάτων 
συντήρησης και επισκευής 45.40.50.03 

μοτοποδήλατων επισκευής μερών της 
μηχανής και συντήρησης 45.40.50.01 

μοτοποδήλατων καρότσας επισκευής 
και συντήρησης 45.40.50.02 
μοτοποδήλατων συντήρησης και 
επισκευής 45.40.5 
μοτοσικλετών αγώνων ράλι οργάνωσης 93.12.10.01 
μοτοσικλετών ενοικίασης 77.39.13.02 

μοτοσικλετών ενοικίασης και 
χρηματοδοτικής μίσθωσης 77.39.13 

μοτοσικλετών εξαρτημάτων συντήρησης 
και επισκευής 45.40.50.03 

μοτοσικλετών επισκευής μερών της 
μηχανής και συντήρησης 45.40.50.01 
μοτοσικλετών καρότσας επισκευής και 
συντήρησης 45.40.50.02 
μοτοσικλετών συντήρησης και 
επισκευής 45.40.5 
μοτοσικλετών χώρων στάθμευσης 52.21.24.05 
μουσείων λειτουργίας 91.02.1 
μουσείων συλλογών παρουσίασης 91.02.2 
μουσικής έντυπης, παραγωγής 59.20.31 
μουσικής καθηγητή 85.52.12.01 
μουσικής κάλυψης εκδηλώσεων 93.29.19.03 
μουσικής ορχήστρας 90.01.10.12 
μουσικής φυσικών μέσων άλλων, 
παραγωγής 59.20.33 
μουσικής, διανομής 59.20.40 
μουσικού συγκροτήματος 90.01.10.13 
μουσικών αρχείων 91.01.12.04 
μουσικών εκδόσεων 59.20.3 
μουσικών έργων εκτελεστή 90.01.10.02 

μουσικών οργάνων ενοικίασης και 
χρηματοδοτικής μίσθωσης 77.29.13 
μουσικών οργάνων επισκευής και 
συντήρησης 95.29.13 
μουσικών οργάνων κουρδίσματος 95.29.19.06 
μουσικών σχολών 85.52.12 
μουσουργού 90.03.11.07 

μπαζών και άλλων απορριμμάτων 
αποκομιδής, με διάθεση κάδων 38.11.21.03 
μπαλέτου 90.01.10.15 
μπανανών αποθήκευσης 52.10.11.01 

μπανιέρων επισκευής (με επισμάλτωση, 
αλλαγή χρώματος κλπ) 33.11.11.01 
μπαρ ξενοδοχείων 56.30.10.13 
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μπαρ που παρέχονται από χορευτικό 
κέντρο 56.30.10.01 
μπαταριών συλλογής 38.12.27 
μπιλιάρδων ενοικίασης 77.21.10.06 
μπόουλιγκ χώρου 93.11.10.05 
μπουάτ 56.30.10.11 
μυοκτονίας 81.29.11 
νάιτ κλαμπ 56.30.10.09 

νανοτεχνολογίας, έρευνας και 
πειραματικής ανάπτυξης 72.19.21 

ναυαγίων ανέλκυσης 52.22.15.01 
ναυαγοσωστικών (ρυμούλκησης 
ποντοπόρων πλοίων, που βρίσκονται 
σε κίνδυνο) 52.22.15.02 
ναυλομεσιτών 52.29.11 
ναύλων τιμών, πληροφοριακές 74.90.11 

ναύλωσης αεροσκαφών και 
ελικόπτερων, χωρίς πλήρωμα 77.35.10.01 
ναυπηγικής, έρευνας 72.19.29.03 
ναυπηγού μηχανικού μελετών και 
επιβλέψεων  71.12.19.12 

ναυσιπλοΐας οργάνων και συσκευών 
επισκευής και συντήρησης 33.13.11 
ναυτιλιακών πρακτόρων 52.29.19.04 
ναών ιερών 94.91.10.03 
νεκροταφείων 96.03.11 
νεκρών μεταφοράς 96.03.12.02 
νεκρών συνοδείας 96.03.12.03 
νεκρών ταφής 96.03.12 
νεροτσουλήθρων 93.21.10.01 
νερού ανάγνωσης και συντήρησης 
μετρητών 36.00.30.01 
νερού με βυτίο διανομής 36.00.11.01 
νερού μέσω δικτύου διανομής πώλησης 36.00.3 
νερού μη πόσιμου παροχής 36.00.12 

νερού πόσιμου παροχής 36.00.11 
νερού φυσικού παροχής 36.00.1 
νευρολογίας ιατρικές 86.22.19.16 
νευρολογίας νοσοκομειακές 86.10.15.13 
νευροχειρουργικής ιατρικές 86.22.19.17 
νευροχειρουργικής νοσοκομειακές 86.10.11.02 
νεφρολογίας ιατρικές 86.22.19.18 
νεφρολογίας νοσοκομειακές 86.10.15.14 
νοηματικής γλώσσας διερμηνείας 74.30.12.01 
νομαρχιακής αυτοδιοίκησης 84.11.11.01 
νομικές (δικηγόρου) 69.10.1 
νομικές δημοπρασιών 69.10.18 
νομικές σχετικά με διπλώματα 
ευρεσιτεχνίας, δικαιώματα πνευματικής 
ιδιοκτησίας και άλλα δικαιώματα 
διανοητικής ιδιοκτησίας 69.10.15 
νομικές, άλλες 69.10.19 
νομικής εκπροσώπησης σε δικονομικές 
διαδικασίες ενώπιον τακτικών 
δικαστηρίων σχετικά με το αστικό 
δίκαιο, παροχής 69.10.14 
νομικής εκπροσώπησης σε δικονομικές 
διαδικασίες ενώπιον τακτικών 
δικαστηρίων σχετικά με το 
επιχειρηματικό και το εμπορικό δίκαιο, 
παροχής 69.10.12 
νομικής εκπροσώπησης σε δικονομικές 
διαδικασίες ενώπιον τακτικών 
δικαστηρίων σχετικά με το εργατικό 
δίκαιο, παροχής 69.10.13 

νομικής εκπροσώπησης στον τομέα του 
ποινικού δικαίου, παροχής 69.10.11 

νομικής επιστήμης, έρευνας και 
πειραματικής ανάπτυξης 72.20.13 
νομικών συμβουλών και νομικής 
εκπροσώπησης σε δικονομικές 
διαδικασίες ενώπιον τακτικών 
δικαστηρίων σχετικά με το αστικό 
δίκαιο, παροχής 69.10.14 

νομικών συμβουλών και νομικής 
εκπροσώπησης σε δικονομικές 
διαδικασίες ενώπιον τακτικών 
δικαστηρίων σχετικά με το 
επιχειρηματικό και το εμπορικό δίκαιο, 
παροχής 69.10.12 
νομικών συμβουλών και νομικής 
εκπροσώπησης σε δικονομικές 
διαδικασίες ενώπιον τακτικών 
δικαστηρίων σχετικά με το εργατικό 
δίκαιο, παροχής 69.10.13 
νομικών συμβουλών και νομικής 
εκπροσώπησης στον τομέα του 
ποινικού δικαίου, παροχής 69.10.11 

νομισματικών ιδρυμάτων χορήγηση 
πιστώσεων προς επιχειρήσεις 64.19.21 
νομισματικών ιδρυμάτων χορήγησης 
πιστώσεων 64.19.2 
νομισματικών ιδρυμάτων, καρτών 
πιστωτικών άλλες 64.19.29 
νομισματικών ιδρυμάτων, πιστωτικών 
καρτών 64.19.26 
νομισματικών ιδρυμάτων, χορήγησης 
ενυπόθηκων μη στεγαστικών 
πιστώσεων 64.19.24 

νομισματικών ιδρυμάτων, χορήγησης 
ενυπόθηκων στεγαστικών πιστώσεων 64.19.23 

νομισματικών ιδρυμάτων, χορήγησης 
καταναλωτικών πιστώσεων 64.19.22 

νομισματικών ιδρυμάτων, χορήγησης 
μη ενυπόθηκων εμπορικών πιστώσεων 64.19.25 

νομοθετικές 84.11.11 
νοσηλευτή 86.90.12.04 
νοσοκομειακές 86.10.1 
νοσοκομειακές άλλες 86.10.19 
νοσοκομειακές άλλες που παρέχονται 
από ιατρούς 86.10.15 
νοσοκομειακές αποκατάστασης 86.10.13 

νοσοκομειακές ιατρικές ειδικότητας 
αγγειοχειρουργικής 86.10.11.01 
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νοσοκομειακές ιατρικές ειδικότητας 
αιματολογίας 86.10.15.01 

νοσοκομειακές ιατρικές ειδικότητας 
ακτινοδιαγνωστικής 86.10.15.02 

νοσοκομειακές ιατρικές ειδικότητας 
ακτινοθεραπευτικής - ογκολογίας 86.10.15.03 
νοσοκομειακές ιατρικές ειδικότητας 
αλλεργιολογίας 86.10.15.04 

νοσοκομειακές ιατρικές ειδικότητας 
αναισθησιολογίας 86.10.15.05 

νοσοκομειακές ιατρικές ειδικότητας 
γαστρεντερολογίας 86.10.15.06 
νοσοκομειακές ιατρικές ειδικότητας 
γενικής ιατρικής 86.10.15.07 

νοσοκομειακές ιατρικές ειδικότητας 
δερματολογίας - αφροδισιολογίας 86.10.15.08 
νοσοκομειακές ιατρικές ειδικότητας 
ενδοκρινολογίας 86.10.15.09 
νοσοκομειακές ιατρικές ειδικότητας 
ιατρικής βιοπαθολογίας 
(μικροβιολογίας) 86.10.15.10 

νοσοκομειακές ιατρικές ειδικότητας 
ιατρικής της εργασίας 86.10.19.01 
νοσοκομειακές ιατρικές ειδικότητας 
ιατροδικαστικής 86.10.19.02 
νοσοκομειακές ιατρικές ειδικότητας 
καρδιολογίας 86.10.15.11 

νοσοκομειακές ιατρικές ειδικότητας 
κοινωνικής ιατρικής (δημόσιας υγείας) 86.10.19.03 
νοσοκομειακές ιατρικές ειδικότητας 
κυτταρολογίας 86.10.15.12 

νοσοκομειακές ιατρικές ειδικότητας 
μαιευτικής - γυναικολογίας 86.10.12.01 
νοσοκομειακές ιατρικές ειδικότητας 
νευρολογίας 86.10.15.13 

νοσοκομειακές ιατρικές ειδικότητας 
νευροχειρουργικής 86.10.11.02 
νοσοκομειακές ιατρικές ειδικότητας 
νεφρολογίας 86.10.15.14 
νοσοκομειακές ιατρικές ειδικότητας 
ορθοπεδικής 86.10.15.15 

νοσοκομειακές ιατρικές ειδικότητας 
ουρολογίας 86.10.15.16 
νοσοκομειακές ιατρικές ειδικότητας 
οφθαλμολογίας 86.10.15.17 
νοσοκομειακές ιατρικές ειδικότητας 
παθολογίας 86.10.15.18 

νοσοκομειακές ιατρικές ειδικότητας 
παθολογικής ανατομικής 86.10.15.19 

νοσοκομειακές ιατρικές ειδικότητας 
παθολογικής ογκολογίας 86.10.15.20 
νοσοκομειακές ιατρικές ειδικότητας 
παιδιατρικής 86.10.11.03 

νοσοκομειακές ιατρικές ειδικότητας 
παιδοψυχιατρικής 86.10.14.01 

νοσοκομειακές ιατρικές ειδικότητας 
πλαστικής χειρουργικής 86.10.11.04 

νοσοκομειακές ιατρικές ειδικότητας 
πνευμονολογίας - φυματιολογίας 86.10.15.21 

νοσοκομειακές ιατρικές ειδικότητας 
πυρηνικής ιατρικής 86.10.15.22 
νοσοκομειακές ιατρικές ειδικότητας 
ρευματολογίας 86.10.15.23 

νοσοκομειακές ιατρικές ειδικότητας 
φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης 86.10.13.01 
νοσοκομειακές ιατρικές ειδικότητας 
χειρουργικής 86.10.11.05 

νοσοκομειακές ιατρικές ειδικότητας 
χειρουργικής θώρακα 86.10.11.06 

νοσοκομειακές ιατρικές ειδικότητας 
χειρουργικής παίδων 86.10.11.07 
νοσοκομειακές ιατρικές ειδικότητας 
ψυχιατρικής 86.10.14.02 

νοσοκομειακές ιατρικές ειδικότητας 
ωτορινολαρυγγολογίας 86.10.15.24 

νοσοκομειακές κλινικού βιοχημικού 86.10.19.04 

νοσοκομειακές κοινωνικής ιατρικής 
(δημόσιας υγείας) 86.10.19.03 

νοσοκομειακές χειρουργείου 86.10.11 
νοσοκομειακές ψυχιατρικές υπηρεσίες 86.10.14 

νοσοκομειακής φροντίδας κατ' οίκον 87.10.1 
νοσοκόμου 86.90.12 
νοσοκόμων αποκλειστικών 86.90.12.01 
νοσοκόμων επισκεπτών 86.90.12.03 
ντεκορατέρ 74.10.11.01 
ντισκοτέκ 56.30.10.12 
ντισκοτέκ (χωρίς προσφορά ποτού ή 
φαγητού) 93.29.19.04 
ντουμπλαρίσματος ταινιών 59.12.11.02 
νυφικών και παρόμοιων αξεσουάρ 
ενοικίασης 77.29.15.03 
νυχιών θεραπευτή 86.90.19.07 
νυχιών καλλωπισμού 96.02.13.05 
νυχιών περιποίησης 96.02.13.04 
ξεναγών τουριστικών 79.90.2 
ξενόγλωσσης εκπαίδευσης μέσω 
υπολογιστή 85.59.11.01 

ξενοδοχείου ύπνου, Β' κατηγορίας και 
κάτω, με εστιατόριο 55.10.10.01 

ξενοδοχείου ύπνου, Β' κατηγορίας και 
κάτω, χωρίς εστιατόριο 55.10.10.02 

ξενοδοχείου ύπνου, πολυτελείας και Α' 
κατηγορίας, με εστιατόριο 55.10.10.03 

ξενοδοχείου ύπνου, πολυτελείας και Α' 
κατηγορίας, χωρίς εστιατόριο 55.10.10.04 
ξενοδοχείων διοικητικές 84.13.15 
ξένων γλωσσών φροντιστηρίου 85.59.11.02 

ξενώνων εργαζομένων, δωματίου ή 
στεγαστικής μονάδας για εργαζομένους 55.90.12 
ξυλογλύπτη 90.03.11.08 
ογκολογίας ιατρικές 86.22.19.04 
ογκολογίας νοσοκομειακές 86.10.15.03 
οδηγού λεωφορείου (μη εκμεταλλευτή) 52.21.29.02 
οδηγού προσωπικού αυτοκινήτων 96.09.19.15 
οδηγού ταξί (μη εκμεταλλευτή) 52.21.29.01 
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οδηγών αυτοκινήτων επαγγελματιών 
σχολών  85.59.13.06 

οδηγών αυτοκινήτων υποψηφίων 
θεωρητικής εκπαίδευσης 85.53.11.01 

οδηγών ερασιτεχνών σχολών 85.53.11 
οδικές αστικές τακτικές μεταφορές 
επιβατών 49.31.21 
οδικές μεταφορές άλλων εμπορευμάτων 
με φορτηγό αυτοκίνητο με οδηγό 
ιδιοκτήτη 49.41.19.01 
οδικές μεταφορές άλλων εμπορευμάτων 
με φορτηγό αυτοκίνητο με οδηγό μη 
ιδιοκτήτη 49.41.19.02 
οδικές μεταφορές άλλων 
εμπορευμάτων, με φορτηγό αυτοκίνητο 
διεθνών μεταφορών και με οδηγό 
ιδιοκτήτη 49.41.19.03 
οδικές μεταφορές άλλων 
εμπορευμάτων, με φορτηγό αυτοκίνητο 
διεθνών μεταφορών και με οδηγό μη 
ιδιοκτήτη 49.41.19.04 
οδικές μεταφορές εμπορευμάτων 49.41 
οδικές μεταφορές εμπορευμάτων με 
οχήματα που έλκονται από άνθρωπο ή 
ζώα 49.41.17 
οδικές μεταφορές φορτηγού 
αυτοκινήτου ψυγείου διεθνών 
μεταφορών, με οδηγό ιδιοκτήτη 49.41.11.01 
οδικές μεταφορές φορτηγού 
αυτοκινήτου ψυγείου διεθνών 
μεταφορών, με οδηγό μη ιδιοκτήτη 49.41.11.02 

οδικές προαστιακές τακτικές οδικές 
μεταφορές επιβατών 49.31.21 
οδικής βοήθειας οχημάτων 52.21.25.01 
οδικής μεταφοράς άλλων 
εμπορευμάτων χύδην υγρών ή αέριων 
προϊόντων από βυτιοφόρα οχήματα ή 
ημιρυμουλκούμενα 49.41.13 

οδικής μεταφοράς εμπορευμάτων με 
οχήματα-ψυγεία 49.41.11 

οδικής μεταφοράς επιβατών για 
περιηγήσεις σε αξιοθέατα 49.39.32 

οδικής μεταφοράς επιβατών ειδικού 
σκοπού τακτικές άλλες 49.39.13 

οδικής μεταφοράς επιβατών 
υπεραστικές ειδικού σκοπού τακτικές 49.39.12 
οδικής μεταφοράς ζώντων ζώων 49.41.16 
οδικής μεταφοράς προϊόντων 
πετρελαίου από βυτιοφόρα οχήματα ή 
ημιρυμουλκούμενα 49.41.12 
οδικής χαρτογράφησης 71.12.35.03 
οδικών μεταφορών εμπορευμάτων, 
άλλες 49.41.19 
οδικών μεταφορών επιστολών και 
δεμάτων 49.41.18 
οδικών μεταφορών με 
εμπορευματοκιβώτια (που 
χρησιμοποιούνται από διαφορετικά 
μεταφορικά μέσα) 49.41.14 
οδικών μεταφορών ξηρών 
εμπορευμάτων χύδην 49.41.15 
οδικών μεταφορών σχετικές 52.21.2 
οδικών μεταφορών σχετικές άλλες 52.21.29 
οδοκαθαρισμού 81.29.19.03 
οδοντιατρικές υπηρεσίες 86.23.1 
οδοντιατρικές υπηρεσίες 'άλλες 86.23.19 
οδοντιατρικών επαγγελμάτων 86.23 
οδοντιατρικών υπηρεσιών οργανωμένης 
μονάδας 86.23.19.03 
οδοντιάτρων, αποκλειστικά με 
προσωπική εργασία 86.23.19.01 
οδοντιάτρων, με βοηθητικό προσωπικό 86.23.19.02 

οδοντωτών τροχών συστημάτων 
επισκευής και συντήρησης 33.12.13 

οδών υδάτινων (εκτός από τη διακίνηση 
φορτίων), λειτουργίας 52.22.12 
οδών, μελετών 71.12.14.02 
οικήματος εκμετάλλευσης, για 
διενέργεια εκδηλώσεων (π.χ. γάμων και 
συναφών) 93.29.19.02 
οικιακής διακόσμησης ειδών επισκευής 95.24.1 

οικιακών συσκευών άλλων ενοικίασης 
και χρηματοδοτικής μίσθωσης 77.29.12 

οικιακών συσκευών και εξοπλισμού 
σπιτιού και κήπου επισκευής 95.22.1 
οικιών απολύμανσης 81.29.11.02 

οικογενειακού προγραμματισμού 
συμβουλών παροχής 88.99.12.01 
οικοδιδασκαλίας 85.59.19.10 
οικολογικών σωματείων 94.99.12.01 

οικονομικής βοήθειας εξωτερικής 
θεμάτων διοικητικές 84.21.12 

οικονομικής κατάστασης μελλοντικών 
πελατών εκτίμησης 82.91.11.01 

οικονομικού ελέγχου 69.20.10 
οικονομικού σχεδιασμού 84.11.13 
οικονομικών ερευνών 72.20.11.01 
οικονομικών θεμάτων γενικές 
διοικητικές 84.13.18 
οικονομικών και εμπορικών 
πληροφοριών σε θέματα συμπεριφοράς 
καταναλωτών 73.20.19.03 
οικονομικών καταστάσεων, σύνταξης 69.20.22 
οικονομικών καταστάσεων, σύνταξης 
από λογιστή 69.20.22.01 

οικονομικών πληροφοριών, εκτός 
συμπεριφοράς καταναλωτών 70.22.12.11 
οικονομικών, έρευνας και πειραματικής 
ανάπτυξης 72.20.11 

οικονομολόγων και άλλων ειδικών σε 
θέματα αγροτικής οικονομίας 70.22.15.07 
οικονομοτεχνικών μελετών 71.12.11.03 
οικοπέδων για κτίρια κατοικιών, 
αγοραπωλησία 68.10.11 
οικοπέδων ελεύθερων (μη 
οικοδομημένων) που δεν προορίζονται 
για την ανέγερση κτιρίων κατοικιών, 
αγοραπωλησίας 68.10.15 
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οικοπέδων ελεύθερων (μη 
οικοδομημένων) που δεν προορίζονται 
για την ανέγερση κτιρίων κατοικιών, 
έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης, 
πώλησης 68.31.15 
οικοπέδων ελεύθερων (μη 
οικοδομημένων) που προορίζονται για 
την ανέγερση κτιρίων κατοικιών, έναντι 
αμοιβής ή βάσει σύμβασης, πώλησης 68.31.13 
οικοπέδων ελεύθερων (μη 
οικοδομημένων), αγοραπωλησίας για 
κτίρια κατοικιών 68.10.13 
οικοπέδων και μη οικιστικών κτιρίων, 
αγοραπωλησίας για την ανέγερση 
τέτοιων κτιρίων 68.10.14 

οικοσκευών μεταφοράς 49.42.11.01 
οίκων ευγηρίας 87.30.11.01 
οινεστιατόριου (οικογενειακή 
επιχείρηση, χωρίς προσωπικό), 
παροχής γευμάτων 56.10.11.07 

οινολογικών μελετών, εκπόνησης 71.20.11.05 
οινομαγειρείου (οικογενειακή 
επιχείρηση, χωρίς προσωπικό), 
παροχής γευμάτων 56.10.11.07 

οινοπνεύματος εμφιάλωσης 82.92.10.01 

ολοκληρωμένων μηχανικών 
συστημάτων. δοκιμών και αναλύσεων 71.20.13 
ολοκλήρωσης συστήματος λογισμικού 62.01.11.07 
ομάδας καλλιτεχνικής άλλης  90.01.10.16 
ομοιοπαθητικής 86.90.19.11 

ομολόγων έντυπων και παρόμοιων 
έγγραφων τίτλων, έκδοσης 58.19.14 

ομολόγων τραπεζικών, διαχείρισης 66.12.11.01 

ομολόγων τραπεζικών, διαχείρισης από 
φορείς άλλους από τράπεζες 64.19.12.01 
ομολόγων, πώλησης 66.12.11.06 
ομπρελών παραλιών (πλαζ) μίσθωσης 93.29.11.05 
όπλων επισκευής και συντήρησης 33.11.14 
οπτικοακουστικής επιμέλειας 59.12.11 

οπτικοακουστικών μέσων, αντιγραφής 74.20.31.01 
οπτικού 47.78.83 
οπτικού εξοπλισμού εγκατάστασης 33.20.4 
οπτικού εξοπλισμού επισκευής και 
συντήρησης 33.13.1 
οπτικών εφέ 59.12.14 
οπτικών οργάνων επαγγελματικών 
εγκατάστασης 33.20.41 

οπτικών οργάνων επαγγελματικών 
επισκευής και συντήρησης 33.13.13 
οργανικών διαλυτών απορριμμάτων 
διάθεσης 38.21.3 
οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης 
(Ο.Τ.Α.) 84.11.11.02 
οργανισμών εξεύρεσης απασχόλησης 78.10.1 
οργανισμών προσωρινής απασχόλησης 78.20.1 

οργανισμών προσωρινής απασχόλησης 
για την παροχή ιατρικού προσωπικού 78.20.16 

οργανισμών προσωρινής απασχόλησης 
για την παροχή λοιπού προσωπικού 78.20.19 

οργανισμών προσωρινής απασχόλησης 
για την παροχή λοιπού προσωπικού 
υποστήριξης γραφείου 78.20.12 
οργανισμών προσωρινής απασχόλησης 
για την παροχή προσωπικού 
ηλεκτρονικών υπολογιστών και 
τηλεπικοινωνιών 78.20.11 
οργανισμών προσωρινής απασχόλησης 
για την παροχή προσωπικού σε 
ξενοδοχεία και εστιατόρια 78.20.15 
οργανισμών προσωρινής απασχόλησης 
για την παροχή προσωπικού στον 
τομέα του εμπορίου 78.20.13 
οργανισμών προσωρινής απασχόλησης 
για την παροχή προσωπικού στον 
τομέα των μεταφορών, των αποθηκών, 
του εφοδιασμού ή της βιομηχανίας 78.20.14 
οργάνων ακριβείας επαγγελματικών 
εγκατάστασης 33.20.41 
οργάνων ακριβείας επισκευής 33.13.11.01 

οργάνων ακριβείας σε αυτοκίνητα 
τοποθέτησης 45.32.12.33 
οργάνων και συσκευών για μετρήσεις, 
δοκιμές και ναυσιπλοΐα επισκευής και 
συντήρησης 33.13.11 

οργανώσεων άλλων  
οργανώσεων άλλων π.δ.κ.α. 94.99.19 
οργανώσεων για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα 94.99.11 
οργανώσεων μη κυβερνητικών άλλων 94.99.19.01 
οργανώσεων νέων 94.99.15 
οργανώσεων πολιτών άλλων 94.99.17 

οργάνωσης επιστημονικών ή 
πολιτιστικών εκδηλώσεων 82.30.11.02 
οργάνωσης παραγωγής, παροχής 
συμβουλών 70.22.15 

οργάνωσης της μεθόδου εργασίας, 
παροχής συμβουλών 70.22.15.04 
οργάνωσης του κυκλώματος διανομής 
προϊόντων 70.22.13.02 
οργάνωσης, μελετών 70.22.12.10 
ορεινών βοσκοτόπων, διαχείρισης 
μελετών 70.22.15.03 
ορθοδοντικές υπηρεσίες 86.23.11 
ορθοπεδικής ιατρικές 86.22.19.19 
ορθοπεδικής νοσοκομειακές 86.10.15.15 
ορκωτού ελεγκτή 69.20.10.01 
ορκωτού λογιστή 69.20.10.02 
ορυκτέλαιων χρησιμοποιημένων 
διάθεσης 38.12.25 
ορυκτών εξόρυξης και αξιολόγησης 71.12.33 

ορυχείων βιομηχανικών μηχανημάτων 
και εξοπλισμού εγκατάστασης 33.20.34 
ορυχείων και τον ορυκτού πλούτου 
διοικητικές 84.13.13 
ορυχείων μηχανημάτων επισκευής και 
συντήρησης 33.12.24 
ορχήστρας διευθυντή 90.01.10.01 
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ορχήστρας μουσικής 90.01.10.12 
ουζερί με παροχή καθίσματος αλλά όχι 
σερβιρίσματος, παροχής γευμάτων και 
ποτών 56.10.13.04 

ουζερί με παροχή σερβιρίσματος, 
παροχής γευμάτων και ποτών 56.10.11.10 

ουζερί χωρίς παροχή καθίσματος, 
παροχής γευμάτων και ποτών 56.10.19.08 
ουρολογίας ιατρικές 86.22.19.20 
ουρολογίας νοσοκομειακές 86.10.15.16 
οφειλετών ενημέρωσης για χρέη 66.19.99.03 
οφθαλμολογίας ιατρικές 86.22.19.21 
οφθαλμολογίας νοσοκομειακές 86.10.15.17 
οχημάτων αναψυχής, εγκαταστάσεων 55.30 
οχημάτων αχρηστευμένων 
αποσυναρμολόγησης 38.31.1 
οχημάτων αχρηστευμένων εκτός 
σκαφών και πλωτών κατασκευών 
αποσυναρμολόγησης 38.31.12 

οχημάτων αχρηστευμένων, για 
αποσυναρμολόγηση, συλλογής 38.11.4 

οχημάτων αχρηστευμένων, εκτός 
σκαφών και πλωτών κατασκευών, για 
αποσυναρμολόγηση, συλλογής 38.11.49 

οχημάτων ειδικών μεταφοράς 
μεταλλευμάτων, πρώτων υλών κλπ. 49.41.15.02 

οχημάτων ελαφρών με κινητήρα 
χρηματοδοτικής μίσθωσης 77.11.1 
οχημάτων ελαφρών μηχανοκίνητων για 
εμπορεύματα συντήρησης και 
επισκευής 45.20.1 
οχημάτων ελαφρών μηχανοκίνητων 
ενοικίασης 77.11 
οχημάτων ενοικίασης κράτησης 79.11.14 
οχημάτων μεταφοράς εμπορευμάτων, 
χωρίς οδηγό ενοικίασης ή 
χρηματοδοτικής μίσθωσης 77.12.11 

οχημάτων οδικής βοήθειας  52.21.25.01 

παγωτών ή άλλων γλυκών 
καταστημάτων πώλησης χωρίς παροχή 
καθίσματος 56.10.19.14 
παγωτών, γλυκών κλπ παροχής από 
ζαχαροπλαστείο, 
γαλακτοζαχαροπλαστείο, 
καφεζαχαροπλαστείο, με παροχή 
σερβιρίσματος 56.10.11.13 
παθολογίας ιατρικές 86.21.10.03 
παθολογίας νοσοκομειακές 86.10.15.18 
παθολογικής ανατομικής ιατρικές 86.22.19.22 
παθολογικής ανατομικής νοσοκομειακές 86.10.15.19 
παθολογικής ογκολογίας ιατρικές 86.22.19.23 
παθολογικής ογκολογίας νοσοκομειακές 86.10.15.20 
παιγνιδομηχανών με κερματοδέκτη 93.29.22 

παιδαγωγικών σπουδών κ.λ.π., έρευνας 
και πειραματικής ανάπτυξης 72.19.19.01 
παιδαγωγού ειδικού 85.59.19.03 
παιδιατρικής ιατρικές 86.22.19.24 
παιδιατρικής νοσοκομειακές 86.10.11.03 
παιδικού σταθμού 88.91.13.02 
παιδότοπου 93.29.19.05 
παιδοψυχιατρικής ιατρικές 86.22.19.25 
παιδοψυχιατρικής νοσοκομειακές 86.10.14.01 
παιδοψυχολόγου 86.90.18.01 

παιχνιδιών για ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές, έκδοσης 58.21 
παιχνιδιών ηλεκτρονικών 
εκμετάλλευσης 92.00.12.01 

παιχνιδιών θάλασσας (θαλάσσιων 
ποδηλάτων, κανό και παρόμοιων ειδών 
αναψυχής) εκμετάλλευσης 93.29.11.04 
παιχνιδιών με αριθμούς και μπίγκο 92.00.13 

παιχνιδιών σε απ' ευθείας (on line) 
σύνδεση, διάθεσης 58.21.30 
παιχνιδιών τυχερών 92.00.1 

παιχνιδιών τυχερών μηχανημάτων, που 
λειτουργούν με κέρματα ενοικίασης 77.39.19.05 

παιχνιδιών υπολογιστή, παραγωγής 
πρωτότυπων λογισμικού 62.01.21 

παιχνιδιών υπολογιστή, που διατίθενται 
συσκευασμένα, έκδοσης 58.21.10 
παιχνιδιών υπολογιστή, που 
εκφορτώνονται (download) από το 
Internet, έκδοσης 58.21.20 

παιχνιδιών υπολογιστή, χορήγησης 
αδειών για τη χρήση 58.21.40 
παλαιοσιδηρικών κατεργασίας, ώστε να 
μετατραπούν σε δευτερογενείς πρώτες 
ύλες 38.32.22.02 
πάλης σχολών 85.51.10.09 
πανηγυριών (τοπικών εορτών) 93.21.10.03 

πανό (διαφημιστικών πινάκων γενικά) 
και επιγραφών, κατασκευής 73.11.11.02 
παραβίασης θυρών 95.29.19.03 

παραγωγής καλλιτεχνικών εκδηλώσεων 
και παρουσιάσεων 90.02.11 
παραγωγού άλλων καλλιτεχνικών 
εκδηλώσεων 90.02.11.08 
παραγωγών ασφαλίσεων ζωής, 
συντονιστή 66.22.10.09 
παράδοσης ιδιαίτερων μαθημάτων 85.59.19.10 
παράδοσης τροφίμων κατ' οίκον 
(delivery) 53.20.12 
παραδοσιακού καφενείου 56.30.10.14 

παραδοσιακών κτιρίων, αρχιτεκτονικές 
μελέτες διατήρησης 71.11.23.01 
παραδοσιακών οικισμών και τοπίου 
(ειδικές αρχιτεκτονικές μελέτες 
διατήρησης) 71.11.41.01 

παράθυρων άλλων αυτοκινήτων 
οχημάτων αντικατάστασης 45.20.23.01 

παράθυρων επιβατηγών και ελαφρών 
φορτηγών αυτοκινήτων αντικατάστασης 45.20.14.01 
παράθυρων καθαρισμού 81.22.11 
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παρακαταθήκης 66.19.32 

παρακολούθησης χώρων, με σύστημα 
ελεγχόμενης στάθμευσης 52.21.24.01 

παράκτιας ή θαλάσσιας μεταφοράς 
κατεψυγμένων ή διατηρημένων με απλή 
ψύξη εμπορευμάτων από σκάφη-ψυγεία 50.20.11 

παράκτιας μεταφοράς άλλων υγρών ή 
αερίων χύδην από δεξαμενόπλοια 50.20.13 

παράκτιας μεταφοράς αργού 
πετρελαίου από δεξαμενόπλοια 50.20.12 
παράκτιας μεταφοράς 
εμπορευματοκιβώτιων από πλοία 
μεταφοράς εμπορευματοκιβώτιων 50.20.14 

παράκτιες επιβατών με πορθμεία (ferry 
boat), μεταφοράς 50.10.11 

παράκτιες μεταφοράς επιβατών με 
κρουαζιερόπλοια 50.10.12 
παράκτιες μεταφορές ξηρών 
εμπορευμάτων χύδην 50.20.15 
παράκτιων μεταφορών εμπορευμάτων 50.20.1 
παράκτιων μεταφορών εμπορευμάτων 
με λέμβους 50.20.19.01 
παράκτιων μεταφορών εμπορευμάτων, 
άλλες 50.20.19 
παράκτιων μεταφορών επιβατών 50.10.1 
παράκτιων μεταφορών επιβατών με 
θαλαμηγούς - τουριστικά πλοία με 
ελληνική σημαία 50.10.12.01 
παράκτιων μεταφορών επιβατών με 
θαλαμηγούς - τουριστικά πλοία με 
σημαία άλλη από ελληνική 50.10.12.02 
παράκτιων μεταφορών επιβατών με 
πλοία β’ κατηγορίας του άρθρου 3 του 
ν.27/1975 50.10.19.01 

παράκτιων μεταφορών επιβατών με 
πλοία ιδιοκτησίας τρίτων 50.10.19.02 
παράκτιων μεταφορών επιβατών με 
πλοία που ενεργούν πλόες εξωτερικού 
ή μεικτούς 50.10.19.03 

παράκτιων μεταφορών επιβατών με 
πλοία που ενεργούν πλόες εσωτερικού 50.10.19.04 
παράκτιων μεταφορών επιβατών, άλλες 50.10.19 
παραλιών ψυχαγωγικές 93.29.11 
παρατηρήσεων αστεροσκοπείου 72.19.13.01 

παραχώρησης προνομίου franchise και 
παροχής σχετικών συμβουλών 70.22.13.03 

παραχώρησης τεχνικών μεθόδων 82.99.19.09 
παραχώρησης χρήσης άυλων αγαθών 82.99.19.08 

παραχώρησης χρήσης εγκαταστάσεων 
(γήπεδα γκολφ, τένις κλπ) 68.20.12.06 
παραχώρησης χρήσης μηχανημάτων ή 
παιχνιδιών σε λούνα παρκ και σχετικά 
καταστήματα 77.39.19.08 
παρκαδόρου 96.09.19.14 
παρκοκαρτών διάθεσης, λιανικά 82.99.19.01 
παρκοκαρτών διάθεσης, χονδρικά 82.99.19.02 
πάρκου αναψυχής 93.29.11.06 
πάρκων αναψυχής για τροχόσπιτα και 
τρέιλερ 55.30.12 
πάρκων ψυχαγωγίας και θεματικών 93.21.1 

παρμπρίζ άλλων αυτοκινήτων 
οχημάτων αντικατάστασης 45.20.23.01 

παρμπρίζ επιβατηγών και ελαφρών 
φορτηγών αυτοκινήτων αντικατάστασης 45.20.14.01 

παροπλισμού 52.22.11.01 
παρουσίασης στα μέσα ενημέρωσης 73.12 
παρουσιαστή 90.01.10.06 
παροχή υπηρεσιών εφαρμογών 63.11.13 
παροχής γευμάτων άλλες 56.10.19 
παροχής ενισχύσεων από οργανώσεις 94.99.2 

παροχής πιστώσεων άλλες, εκτός 
αυτών από νομισματικά ιδρύματα 64.92.1 
παροχής πιστώσεων άλλες, εκτός 
αυτών από νομισματικά ιδρύματα 
π.δ.κ.α. 64.92.19 

παροχής συμβουλών οργάνωσης της 
μεθόδου εργασίας 70.22.15.04 
παροχής συνοδού 96.09.12 
παροχής φιλοξενίας και υποδομής 
τεχνολογιών των πληροφοριών (ΙΤ), 
άλλες 63.11.19 
παροχής φορολογικών συμβουλών 69.20 
παρτιτούρων σε ηλεκτρονική μορφή, 
παραγωγής 59.20.32 
πατριωτικών σωματείων 94.99.19.02 
πεζοδρομίων, σχεδιασμού και 
επίβλεψης 71.11.41.03 
πεζόδρομων, σχεδιασμού και 
επίβλεψης 71.11.41.03 
πειραματικής ανάπτυξης στη 
νανοτεχνολογία 72.19.21 

πειραματικής ανάπτυξης στις 
γεωπονικές επιστήμες 72.19.40 
πειραματικής ανάπτυξης στις ιατρικές 
επιστήμες 72.19.30 
πεντικιούρ 96.02.13.04 
περιβαλλοντικής έρευνας 72.19.15.01 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
πολεοδομικής παρέμβασης, εκπόνησης 
μελετών 71.11.31.02 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων τεχνικών 
έργων, εκπόνησης μελετών 71.12.11.01 
περιβαλλοντικών ομάδων 94.99.12 
περιβαλλοντικών συμβουλών, παροχής 74.90.13 

περιβάλλοντος βιομηχανικού και 
εργασιακού ελέγχου 39.00.21.02 

περιβάλλοντος επιστήμες, έρευνας και 
πειραματικής ανάπτυξης 72.19.15 
περιηγήσεων διαχειριστών 79.12.12 
περιηγήσεων διοργάνωσης (πρακτορείο 
ταξιδίων) για οργανωμένο τουρισμό 
από το εξωτερικό 79.12.11.01 

περιηγήσεων θάλασσας 50.10.12.04 
περιηγήσεων οργανωμένων 79.12.1 
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περιηγήσεων οργανωμένων κράτησης 79.11.23 

περιηγήσεων οργανωμένων μεσιτείας 
με παροχή καταλύματος 79.11.23.01 

περιηγητικών σκαφών ποταμών, λιμνών 50.30.13.01 

περιηγητικών σκαφών σε εσωτερικές 
υδάτινες οδούς 50.30.13 
περιοδικών άλλων έντυπων κάθε 
είδους, έκδοσης 58.14.19 

περιοδικών έντυπων γενικού 
ενδιαφέροντος, έκδοσης 58.14.11 

περιοδικών έντυπων επιχειρηματικού, 
επαγγελματικού και ακαδημαϊκού 
περιεχομένου, έκδοσης 58.14.12 

περιοδικών επιγραμμικών (on line) κάθε 
είδους, παραγωγής 58.14.20 
περιοδικών κάθε είδους, έκδοσης 58.14.1 
περιοδικών, παροχής αδειών 58.14.40 

περιουσίας ακίνητης, μεσεγγύησης και 
συμβιβασμού 69.10.19.04 

περιουσίας νομικών προσώπων, 
αξιοποίησης και διαχείρισης 70.22.12.01 

περιφερειακής αυτοδιοίκησης 84.11.11.03 
περιφερειακού εξοπλισμού επισκευής 95.11.1 
περιφερειακού εξοπλισμού 
ηλεκτρονικών υπολογιστών, 
εγκατάστασης 62.09.10 

περιφράξεων για ανάρτηση 
διαφημιστικών πινακίδων, διάθεσης 73.11.19.02 
περιφράξεων, σχεδιασμού και 
επίβλεψης 71.11.41.03 
πετρελαϊκών προϊόντων μεταφορές με 
βυτιοφόρα αυτοκίνητα, με οδηγό 
ιδιοκτήτη 49.41.12.01 
πετρελαϊκών προϊόντων μεταφορές με 
βυτιοφόρα αυτοκίνητα, με οδηγό μη 
ιδιοκτήτη 49.41.12.02 
πετρελαίου αργού ή διυλισμένου και 
πετρελαϊκών προϊόντων μέσω 
σωληναγωγών, μεταφοράς 49.50.11 

πετρελαίου αργού μεταφοράς από 
δεξαμενόπλοια μεταφοράς σε 
εσωτερικές υδάτινες οδούς 50.40.12 
πετρελαίου αργού μεταφοράς 
θαλάσσιας και παράκτιας από 
δεξαμενόπλοια 50.20.12 
πετρελαίου προϊόντων οδικής 
μεταφοράς από βυτιοφόρα οχήματα ή 
ημιρυμουλκούμενα 49.41.12 

πετσετών και παρόμοιων ειδών 
(κουρείων, εστιατορίων κλπ.) ενοικίασης 77.29.14.01 

πιάνων κουρδίσματος 95.29.19.06 
πιλάτες γυμναστηρίου 93.13.10.01 
πιλότων αεροσκαφών επαγγελματιών 
σχολών  85.59.13.07 
πιλότων αεροσκαφών ερασιτεχνών 
σχολών 85.53.12.02 
πισίνας 93.11.10.03 
πισσαρίσματος αυτοκινήτων οχημάτων 45.20.30.01 
πίστας "καρτ" 93.11.10.04 
πιστοποίησης εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων 85.60.10.02 

πιστοποίησης και βεβαίωσης της 
γνησιότητας έργων τέχνης 71.20.19.02 

πιστοποίησης πλοίων, αεροσκαφών, 
φραγμάτων κ.λ.π. 71.20.19.03 
πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης 
ποιότητας 70.22.15.05 

πιστώσεων "επ' ενεχύρω" αντικειμένων 
(ενεχυροδανειστή), χορήγησης 64.92.12.01 
πιστώσεων από νομισματικά ιδρύματα, 
χορήγησης 64.19.2 

πιστώσεων διαπραγμάτευσης, χωρίς 
την αποδοχή καταθέσεων 64.99.19.03 

πιστώσεων διαχείρισης, χωρίς την 
αποδοχή καταθέσεων 64.99.19.03 
πιστώσεων ενυπόθηκων μη 
στεγαστικών, εκτός αυτών από 
νομισματικά ιδρύματα, παροχής 64.92.14 

πιστώσεων ενυπόθηκων στεγαστικών, 
εκτός αυτών από νομισματικά ιδρύματα, 
παροχής 64.92.13 

πιστώσεων καταναλωτικών από 
νομισματικά ιδρύματα, χορήγησης 64.19.22 
πιστώσεων καταναλωτικών, εκτός 
αυτών από νομισματικά ιδρύματα, 
χορήγησης 64.92.12 

πιστώσεων μη ενυπόθηκων εμπορικών, 
χορήγησης από νομισματικά ιδρύματα 64.19.25 
πιστώσεων μη ενυπόθηκων 
στεγαστικών, εκτός αυτών από 
νομισματικά ιδρύματα, παροχής 64.92.15 
πιστώσεων μη στεγαστικών 
ενυπόθηκων, χορήγησης από 
νομισματικά ιδρύματα 64.19.24 

πιστώσεων παροχής άλλες, εκτός 
αυτών από νομισματικά ιδρύματα 64.92.1 
πιστώσεων παροχής άλλες, εκτός 
αυτών από νομισματικά ιδρύματα 
π.δ.κ.α. 64.92.19 

πιστώσεων προς επιχειρήσεις από 
νομισματικά ιδρύματα, χορήγησης 64.19.21 
πιστώσεων προς επιχειρήσεις, εκτός 
αυτών από νομισματικά ιδρύματα, 
χορήγησης 64.92.11 

πιστώσεων στεγαστικών ενυπόθηκων, 
χορήγησης από νομισματικά ιδρύματα 64.19.23 

πιστώσεων χορήγησης, χωρίς την 
αποδοχή καταθέσεων 64.99.19.03 
πιστωτικές δραστηριότητες άλλες 64.92 
πιστωτικών καρτών από νομισματικά 
ιδρύματα 64.19.26 

πιστωτικών καρτών από νομισματικά 
ιδρύματα, άλλες 64.19.29 

πιστωτικών καρτών, εκτός αυτών από 
νομισματικά ιδρύματα 64.92.16 

πιτσαρίας κλπ χωρίς ζωντανή μουσική, 
με παροχή καθίσματος αλλά όχι 
σερβιρίσματος, παροχής γευμάτων 56.10.13.02 
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πιτσαρίας με παροχή σερβιρίσματος, 
παροχής γευμάτων από 56.10.11.08 
πίτσας πώλησης σε πακέτο 56.10.19.15 
πλαστικής χειρουργικής ιατρικές 86.22.19.26 
πλαστικής χειρουργικής νοσοκομειακές 86.10.11.04 
πλαστικοποίησης ταυτοτήτων 95.29.19.07 

πλαστικού βιομηχανικών μηχανημάτων 
και εξοπλισμού εγκατάστασης 33.20.38 

πλαστικού μηχανημάτων επισκευής και 
συντήρησης 33.12.28 
πλαστικών απορριμμάτων διάθεσης 38.11.55 
πλειστηριασμών, διοργάνωσης 69.10.18.01 

πλειστηριασμών, που δεν συνδέονται 
με νομικές διαδικασίες 82.99.19.10 

πληροφοριακές ελέγχου λογαριασμών 
και τιμής ναύλων 74.90.11 
πληροφορίας υπηρεσιών π.δ.κ.α., 
άλλες 63.99 
πληροφορικής τεχνολογιών σχολών 85.59.12 
πληροφορικής, έρευνας 72.19.29.04 
πληροφοριών οικονομικών και 
εμπορικών σε θέματα συμπεριφοράς 
καταναλωτών 73.20.19.03 
πληροφοριών οικονομικών και 
εμπορικών, εκτός συμπεριφοράς 
καταναλωτών 70.22.12.11 
πληροφοριών π.δ.κ.α. 63.99.10 

πληρώματος σκαφών και 
επαγγελματιών χειριστών σχολών  85.59.13.05 

πλοήγησης πλοίων 52.22.11.01 
πλοήγησης πλοίων σε εσωτερικά ύδατα 52.22.14 

πλοήγησης πλοίων σε θαλάσσια και 
παράκτια ύδατα 52.22.13 
πλοία β’ κατηγορίας του άρθρου 3 του 
ν.27/1975, θαλάσσιων μεταφορών 
επιβατών, με 50.10.19.01 

πλοία ιδιοκτησίας τρίτων, θαλάσσιων 
μεταφορών επιβατών, με 50.10.19.02 
πλοία που ενεργούν πλόες εξωτερικού 
ή μεικτούς, θαλάσσιων μεταφορών 
επιβατών, με 50.10.19.03 

πλοία που ενεργούν πλόες εσωτερικού, 
θαλάσσιων μεταφορών επιβατών, με 50.10.19.04 
πλοίων διάλυσης 38.31.11 
πλοίων ελλιμενισμού σε εσωτερικά 
ύδατα 52.22.14 

πλοίων ελλιμενισμού σε θαλάσσια και 
παράκτια ύδατα 52.22.13 

πλοίων εξωτερικού, πρακτόρευσης 52.29.19.05 

πλοίων επιβατηγών ιδιοκτησίας τρίτων 
με πλήρωμα, ενοικίασης 50.10.20.02 
πλοίων επιθεώρησης και άλλων 
δοκιμών  71.20.19.05 
πλοίων επισκευής και συντήρησης 33.15.1 

πλοίων επισκευής και συντήρησης 
υποβρύχιων εργασιών 33.15.10.04 
πλοίων καθαρισμού 81.29.19.02 
πλοίων καθαρισμού ή χρωματισμού 33.15.10.02 

πλοίων και μηχανολογικού εξοπλισμού 
τους μηχανουργικών επισκευών 33.15.10.03 
πλοίων πλοήγησης 52.22.11.01 
πλοίων πλοήγησης σε εσωτερικά ύδατα 52.22.14 

πλοίων πλοήγησης σε θαλάσσια και 
παράκτια ύδατα 52.22.13 

πλοίων φορτηγών ιδιοκτησίας τρίτων με 
πλήρωμα, ενοικίασης 50.20.21.01 
πλοίων ψυχαγωγίας (κότερων, 
θαλαμηγών, βενζινακάτων κλπ) με 
πλήρωμα, ενοικίασης 50.10.20.03 
πλοίων ψυχαγωγίας (κότερων, 
θαλαμηγών, βενζινακάτων κλπ), χωρίς 
πλήρωμα ενοικίασης 77.21.10.07 
πλυντηρίου με κερματοδέκτη 96.01.11 
πλυντηρίων ρούχων μηχανικών 96.01.19.02 

πλυσίματος ζώων συντροφιάς 96.09.11.02 
πλυσίματος οχημάτων 45.20.3 
πλυσίματος ρούχων 96.01.19.03 
πλωτές μεταφορές επιβατών, 
εσωτερικές 50.30 
πλωτών εξέδρων, διαφημιστικής 
εκμετάλλευσης 73.11.19.05 
πλωτών κατασκευών προς διάλυση, 
συλλογής 38.11.41 
πλωτών μεταφορικών μέσων, 
εκπόνησης μελετών 71.12.14.01 

πλωτών μεταφορών εξοπλισμού 
ενοικίασης και εκμίσθωσης 77.34 

πλωτών μεταφορών επιβατών με 
λέμβους σε εσωτερικές υδάτινες οδούς 50.30.11.01 

πλωτών μεταφορών, συναφείς 52.22 
πλωτών ταξί θάλασσας 50.10.19.06 
πνευματικής ιδιοκτησίας άλλης και 
παρόμοιων προϊόντων, εκτός έργων με 
δικαιώματα δημιουργού, αδειών για τη 
χρήση 77.40.19 
πνευματικής ιδιοκτησίας διαχείρισης 
δικαιωμάτων και των εσόδων τους 
(εκτός από ταινίες). 82.99.19.03 

πνευματικής ιδιοκτησίας δικαιωμάτων 
μεταβίβασης ή παραχώρησης χρήσης 82.99.19.08 
πνευματικής ιδιοκτησίας δικαιωμάτων, 
νομικές 69.10.15 

πνευματικής ιδιοκτησίας και παρόμοιων 
προϊόντων αδειών χρήσης, εκτός έργων 
με δικαιώματα δημιουργού 77.40.1 
πνευματικών δικαιωμάτων 
προετοιμασίας, σύνταξης και 
επικύρωσης 69.10.15.01 

πνευματιστικές υπηρεσίες 96.09.19.01 
πνευμονολογίας - φυματιολογίας 
ιατρικές 86.22.19.27 
πνευμονολογίας - φυματιολογίας 
νοσοκομειακές 86.10.15.21 
ποδηλάτων ενοικίασης 77.21.10.08 
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ποδηλάτων επισκευής 95.29.12 
ποδολογίας 96.02.13.05 
ποιοτικού ελέγχου συστήματος 
λογισμικού 62.01.11.06 
ποιοτικών ερευνών (έρευνας αγοράς) 73.20.11 
πολεμικών τεχνών σχολών 85.51.10.09 
πολεοδομίας 71.11.31 
πολεοδομικών μελετών 71.11.31.04 
πολιτικής άμυνας 84.22.12 
πολιτικών κομμάτων 94.92.10.01 
πολιτικών οργανώσεων 94.92.1 
πολιτιστικές διοικητικές 84.12.14 
πολιτιστικής εκπαίδευσης 85.52.1 
πολιτιστικής εκπαίδευσης άλλες 85.52.19 
πολιτιστικών ενώσεων 94.99.16 
πολιτιστικών συλλόγων και σωματείων 94.99.16.01 
πολυγραφήσεων 82.19.11.02 
πολυκατοικιών, διαχείρισης 68.32.11.01 
πολυμέσων (multimedia), ανάπτυξης 
λογισμικού 62.01.11.03 
πολυμέσων λογισμικού, υποστήριξης 62.02.30.04 
πολύσπαστων επισκευής και 
συντήρησης 33.12.15.03 

πορθμεία (ferry boat), θαλάσσιες και 
παράκτιες μεταφοράς επιβατών, με 50.10.11 
πορτιέρη 96.09.19.14 
πορτραίτων φωτογραφικών 74.20.21 
πορτραίτων φωτογράφισης εντός και 
εκτός studio 74.20.21.01 
πορτραίτων φωτογράφισης με 
εκτύπωση ασπρόμαυρων ή/και 
έγχρωμων φωτογραφιών, σε 
εργαστήρια τρίτων 74.20.21.02 
πορτών περιστρεφόμενων και 
αυτόματων εγκατάστασης, επισκευής 
και συντήρησης  43.29.19.05 

ποτών βιομηχανικών μηχανημάτων και 
εξοπλισμού εγκατάστασης 33.20.35 

ποτών επεξεργασίας μηχανημάτων 
επισκευής και συντήρησης 33.12.25 

ποτών και γευμάτων παροχής από 
σνακ μπαρ, με παροχή σερβιρίσματος 56.10.11.11 
ποτών και γευμάτων παροχής σε 
υπαίθριες εκδηλώσεις, όχι από κινητές 
καντίνες 56.10.19.09 
ποτών παροχής και γευμάτων από 
κυλικείο 56.10.19.04 

ποτών παροχής και γευμάτων από 
κυλικείο γηπέδου 56.10.19.05 

ποτών παροχής και γευμάτων από 
κυλικείο θεάτρου ή κινηματογράφου 56.10.19.06 
ποτών παροχής και γευμάτων από 
κυλικείο που βρίσκεται σε αεροδρόμια, 
δημόσιες υπηρεσίες και άλλους 
δημόσιους χώρους 56.10.19.07 

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

ποτών παροχής και γευμάτων από 
ουζερί, μεζεδοπωλείο, τσιπουράδικο, 
ζυθοπωλείο με παροχή σερβιρίσματος 56.10.11.10 
ποτών παροχής και γευμάτων από 
σνακ μπαρ, ουζερί, καφέ-ουζερί, 
μεζεδοπωλείο, τσιπουράδικο, 
ζυθοπωλείο, χωρίς παροχή καθίσματος 56.10.19.08 
ποτών παροχής και γευμάτων από 
σνακ μπαρ, ουζερί, μεζεδοπωλείο, 
τσιπουράδικο, ζυθοπωλείο, με παροχή 
καθίσματος αλλά όχι σερβιρίσματος 56.10.13.04 
ποτών πώλησης 56.30.10 

ποτών πώλησης καταστημάτων άλλων 
με διάθεση πρόσβασης στο διαδίκτυο 56.30.10.02 

πούλμαν (επιβατηγών αυτοκινήτων) 
ενοικίασης, με οδηγό ιδιοκτήτη 49.39.31.01 

πούλμαν (επιβατηγών αυτοκινήτων) 
ενοικίασης, με οδηγό μη ιδιοκτήτη 49.39.31.02 
πραγματογνώμονα ασφαλίσεων 66.22.10.04 

πραγματογνωμοσυνών για ακίνητα και 
τεχνικά έργα 71.12.11.05 
πράκτορα ασφαλιστικού 66.22.10.01 
πρακτορείας επιχειρηματικών 
απαιτήσεων τρίτων (factoring - 
forfaiting) 64.99.19.01 

πρακτορείου λαχείων 92.00.13.02 
πρακτορείου ΛΟΤΤΟ, ΚΙΝΟ, ΤΖΟΚΕΡ, 
ΞΥΣΤΟ, ΠΡΟΤΟ, EXTRA5, SUPER3 
και παρόμοιων 92.00.13.03 
πρακτορείου ΠΡΟ-ΠΟ Πάμε 
ΣΤΟΙΧΗΜΑ και ιπποδρομιακού 
στοιχήματος 92.00.29.01 
πρακτορείων ειδησεογραφικών 63.91.1 

πρακτορείων ειδησεογραφικών προς 
εφημερίδες και περιοδικά 63.91.11 

πρακτορείων ειδησεογραφικών προς 
οπτικοακουστικά μέσα, παροχής 63.91.12 

πρακτορείων ειδήσεων 63.91 
πρακτορείων ταξιδίων 79.11 
πρακτορείων, ταχυδρομικών 53.10.14.02 
πρακτόρευσης εναέριων μεταφορών 52.29.19.06 
πρακτόρευσης πλοίων εξωτερικού 52.29.19.05 
πρακτόρων ασφαλιστικών και μεσιτών 66.22.10 
πρακτόρων ναυτιλιακών 52.29.19.04 
πρέσας (σκυροδέματος έτοιμου), 
άντλησης κατά την τελική του 
παράδοση 52.24.19.01 

προαστιακές και αστικές μικτές τακτικές 
μεταφορές επιβατών 49.31.22 
προαστιακές σιδηροδρομικές 
μεταφορές επιβατών 49.31.10 
προαστιακές χερσαίες μεταφορές 
επιβατών 49.31 
προαστιακές χερσαίες μεταφορές 
επιβατών άλλες 49.31.2 
πρόβλεψης καιρού 74.90.14 
προβολής αφισών από εναέρια μέσα 73.11.19.06 
προβολής καλλιτεχνικών εκδηλώσεων 90.02.12 
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προβολής κινηματογραφικών ταινιών 59.14.10 
προγραμματισμού ηλεκτρονικών 
συστημάτων 62.01 
προγραμματισμού ραδιοφωνικού 60.10.11 

προγράμματος διανομής κατ' οίκον 
μέσω ασύρματης υποδομής 61.20.50 

προγράμματος διανομής κατ' οίκον 
μέσω δορυφόρου 61.30.20 

προγράμματος διανομής κατ' οίκον 
μέσω καλωδιακής υποδομής 61.10.5 
προγράμματος διανομής κατ' οίκον 
μέσω καλωδιακής υποδομής – με 
χρέωση ανά θέαση 61.10.53 

προγράμματος διανομής κατ' οίκον 
μέσω καλωδιακής υποδομής – παροχή 
βασικού πακέτου προγράμματος 61.10.51 

προγράμματος διανομής κατ' οίκον 
μέσω καλωδιακής υποδομής – παροχή 
διακριτού πακέτου προγράμματος 61.10.52 

προγράμματος ραδιοφωνικού, 
παραγωγής πρωτότυπων 59.20.21 
προγράμματος τηλεοπτικού 60.20.1 
προγράμματος τηλεοπτικού 
παραγωγής, άλλες 59.11.13 
προγράμματος τηλεοπτικού σε απ' 
ευθείας σύνδεση, άλλες εκτός 
συνδρομητικών 60.20.12 

προγράμματος τηλεοπτικού σε απ' 
ευθείας σύνδεση, εκτός συνδρομητικών 60.20.11 

προγράμματος τηλεοπτικού 
συνδρομητικού σε απ' ευθείας σύνδεση 60.20.13 
προγράμματος τηλεοπτικού 
συνδρομητικού σε απ' ευθείας σύνδεση, 
άλλες 60.20.14 

προγραμμάτων ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, που παράγονται ή 
ολοκληρώνονται κατόπιν παραγγελίας 62.01.11.01 

προγραμμάτων ραδιοφωνικού 
καναλιού, παραγωγής 60.10.20 

προγραμμάτων συνδρομητικών 
τηλεοπτικών καναλιών, παραγωγής 60.20.32 
προγραμμάτων τηλεοπτικού καναλιού, 
εκτός της συνδρομητικής τηλεόρασης, 
παραγωγής 60.20.31 

προεγγεγραμμένων μέσων εγγραφής 
ήχου, αναπαραγωγής 59.12.12.01 
προεξοφλητή 64.99.19.02 
προετοιμασίας (συσκευασία, συντήρηση 
κλπ), προς αποθήκευση αγροτικών 
προϊόντων 52.10.19.01 

προετοιμασίας εισαγωγής δεδομένων 63.11.11.04 

προετοιμασίας φορολογικών δηλώσεων 
νομικών προσώπων 69.20.31 

προετοιμασίας φορολογικών δηλώσεων 
φυσικών προσώπων 69.20.32 
προϊόντων νέων, τεχνικών μελετών 71.12.19.06 
πρόληψης πυρκαγιών με αεροσκάφη 52.23.19.01 
προμήθειας από τη λειτουργία 
αυτόματων πωλητών τρίτων για 
ροφήματα 47.99.21.02 

προμήθειας επί δανείων ανευρεθέντων 
δανειοληπτών 73.20.19.04 
πρόνοιας κοινωνικής με παροχή 
καταλύματος για κακοποιημένες 
γυναίκες 87.90.12 

πρόνοιας κοινωνικής με παροχή 
καταλύματος σε παιδιά και νέους άλλες 87.90.11 
πρόνοιας κοινωνικής που παρέχονται 
μέσω οικοτροφείων σε ενήλικες με 
αναπηρίες 87.30.13 

πρόνοιας κοινωνικής που παρέχονται 
μέσω οικοτροφείων σε ηλικιωμένους 87.30.11 
πρόνοιας κοινωνικής που παρέχονται 
μέσω οικοτροφείων σε παιδιά και νέους 
με αναπηρίες 87.30.12 
πρόνοιας κοινωνικής χωρίς παροχή 
καταλύματος για ηλικιωμένους και 
αναπήρους 88.10.1 

πρόνοιας κοινωνικής χωρίς παροχή 
καταλύματος π.δ.κ.α. άλλες 88.99.1 
πρόνοιας χωρίς παροχή καταλύματος 88.99.12 
προξενικές στο εξωτερικό 84.21.11 
προπονητή αθλητών 85.51.10.06 

πρόσβασης ευρυζωνικής στο διαδίκτυο 
μέσω ασύρματων δικτύων 61.20.42 

πρόσβασης ευρυζωνικής στο διαδίκτυο 
μέσω καλωδιακών δικτύων 61.10.43 
πρόσβασης κινητής τηλεπικοινωνίας 61.20.11 
πρόσβασης σταθερής τηλεφωνίας 61.10.11 

πρόσβασης στενοζωνικής στο διαδίκτυο 
μέσω ασύρματων δικτύων 61.20.41 

πρόσβασης στενοζωνικής στο διαδίκτυο 
μέσω καλωδιακών δικτύων 61.10.42 
πρόσβασης του κοινού στο διαδίκτυο 
(σε χώρους, που δεν παρέχονται 
τρόφιμα ή ποτά) 61.90.10.07 

προσόρμισης 52.22.11.01 
προστασίας ειδικών ομάδων 94.99.13 
προστασίας ιδιωτικής 80.10 
προστασίας συστημάτων 80.20 
προστασίας της άγριας πανίδας και 
χλωρίδας 91.04.12 
προσχολικής εκπαίδευσης 85.10.1 
προσωπικές άλλες π.δ.κ.α. 96.09.1 
προσωπικού για το δημόσιο γενικές 84.11.21 

προσωπικού ηλεκτρονικών 
υπολογιστών και τηλεπικοινωνιών 
οργανισμών προσωρινής απασχόλησης 78.20.11 

προσωπικού ιατρικού οργανισμών 
προσωρινής απασχόλησης 78.20.16 

προσωπικού λοιπού οργανισμών 
προσωρινής απασχόλησης 78.20.19 
προσωπικού σε ξενοδοχεία και 
εστιατόρια οργανισμών προσωρινής 
απασχόλησης 78.20.15 
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προσωπικού στον τομέα του εμπορίου 
οργανισμών προσωρινής απασχόλησης 78.20.13 
προσωπικού στον τομέα των 
μεταφορών, των αποθηκών, του 
εφοδιασμού ή της βιομηχανίας 
οργανισμών προσωρινής απασχόλησης 78.20.14 

προσωπικού υποστήριξης γραφείου 
οργανισμών προσωρινής απασχόλησης 78.20.12 
προσωπικών και οικιακών αγαθών 
π.δ.κ.α. άλλων ενοικίασης και 
χρηματοδοτικής μίσθωσης 77.29.19 
προϋπολογισμού επιχείρησης, 
κατάρτισης 70.22.20.01 
προώθησης βιβλίων 82.99.19.11 

προώθησης προϊόντων μέσα σε 
καταστήματα (με διανομή δώρων ή όχι) 73.11.19.07 
προώθησης πωλήσεων, συμβουλές 70.22.13.05 
πρυμνοδέτησης 52.22.11.01 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 85.20.1 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης άλλες 85.20.12 
πρωτότυπων άλλου λογισμικού, 
παραγωγής 62.01.29 

πρωτότυπων έργα ζωγράφων, 
γραφιστών και γλυπτών παραγωγής 90.03.13 
πρωτότυπων έργων συγγραφέων, 
συνθετών και άλλων καλλιτεχνών, εκτός 
των εκτελεστών καλλιτεχνών, των 
ζωγράφων, των γραφιστών και των 
γλυπτών παραγωγής 90.03.12 

πρωτότυπων έρευνας και ανάπτυξης 
στις θετικές επιστήμες και τη μηχανική, 
εκτός της βιοτεχνολογίας, παραγωγή 72.19.50 

πρωτότυπων έρευνας και ανάπτυξης 
στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές 
επιστήμες, παραγωγής 72.20.30 
πρωτότυπων ηχογραφήσεων, 
παραγωγής 59.20.13 

πρωτότυπων λογισμικού παιχνιδιών 
υπολογιστή, παραγωγής 62.01.21 

πρωτότυπων λογισμικού, παραγωγής 62.01.2 

πρωτότυπων ραδιοφωνικής εκπομπής, 
παραγωγής 60.10.12 

πρωτότυπων ραδιοφωνικού 
προγράμματος, παραγωγής 59.20.22 

πρωτότυπων συλλογών δεδομένων/ 
πληροφοριών, παραγωγή 63.99.20 

πρωτότυπων σχεδίων, παραγωγής 74.10.20 

πρωτοτύπων ταινιών, 
μετασχηματισμών και αναπαραγωγής 59.12.12 

πτωχευτικής περιουσίας από σύνδικο 
πτώχευσης, διαχείρισης 70.22.12.04 
πυγμαχίας σχολών 85.51.10.09 
πυλών δικτυακών 63.12 
πυρηνικής ιατρικής ιατρικές 86.22.19.28 
πυρηνικής ιατρικής νοσοκομειακές 86.10.15.22 
πυρηνικών αντιδραστήρων 
εξαντλημένων (ακτινοβολημένων) 
στοιχείων καυσίμων (φυσιγγίων) 
διάθεσης 38.12.21 

πυρηνικών απορριμμάτων διάθεσης 38.22.21 
πυρηνικών απορριμμάτων 
επεξεργασίας 38.22.11 

πυρηνικών και άλλων επικίνδυνων 
απορριμμάτων διάθεσης 38.22.2 

πυρηνικών και άλλων επικίνδυνων 
απορριμμάτων επεξεργασίας 38.22.1 
πυρηνικών κλπ μελετών 71.12.13.02 
πυρκαγιών κατάσβεσης και πρόληψης 84.25.11 
πυρκαγιών πρόληψης με αεροσκάφη 52.23.19.01 
πυρομαχικών επισκευής και 
συντήρησης 33.11.14 
πυρόσβεσης συστημάτων, τεχνικών 
μελετών 71.12.13.06 
πυροσβεστήρων αναγόμωσης 33.12.19.01 
πυροσβεστικές 84.25.1 
πυροσβεστικές άλλες 84.25.19 

πυροσβεστικών αεροσκαφών και 
πρόληψης πυρκαγιών 52.23.19.01 

πυροσβεστικών αντλιών επιθεώρησης 
και επισκευής 33.12.19.03 

πυροσβεστικών μέσων άλλων 
επιθεώρησης και επισκευής 33.12.19.02 

πυροτεχνημάτων θεαμάτων 93.29.21 
πυροτεχνουργού 84.25.19.02 
πωλήσεων, συμβουλές προώθησης 70.22.13.05 
πώλησης αέριων καυσίμων μέσω 
δικτύου διανομής 35.23.1 
πώλησης γραμματόσημων 53.10.14.01 
πώλησης εισιτηρίων αστικών χερσαίων 
συγκοινωνιακών μέσων από τρίτους, 
λιανικά 52.21.29.03 
πώλησης εισιτηρίων αστικών χερσαίων 
συγκοινωνιακών μέσων από τρίτους, 
χονδρικά 52.21.29.04 
πώλησης εισιτηρίων υπεραστικών 
χερσαίων συγκοινωνιακών μέσων από 
τρίτους 52.21.29.05 
πώλησης ελεύθερων (μη 
οικοδομημένων) οικοπέδων που δεν 
προορίζονται για την ανέγερση κτιρίων 
κατοικιών, έναντι αμοιβής ή βάσει 
σύμβασης 68.31.15 
πώλησης ελεύθερων (μη 
οικοδομημένων) οικοπέδων που 
προορίζονται για την ανέγερση κτιρίων 
κατοικιών, έναντι αμοιβής ή βάσει 
σύμβασης 68.31.13 
πώλησης ηλεκτρικού ρεύματος 35.14.1 
πώλησης ιδιοκτησιών χρονομεριστικής 
μίσθωσης έναντι αμοιβής ή βάσει 
σύμβασης 68.31.12 
πώλησης κτιρίων κατοικιών και γης για 
ανέγερση κατοικιών, βάσει αμοιβής ή 
σύμβασης, εκτός από τις ιδιοκτησίες 
χρονομεριστικής μίσθωσης 68.31.11 

πώλησης κτιρίων που δεν προορίζονται 
για κατοίκηση και συναφών οικοπέδων 
βάσει αμοιβής ή σύμβασης 68.31.14 
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πώλησης νερού μέσω δικτύου διανομής 36.00.30 
πωλητών αυτόματων μηχανημάτων 
ενοικίασης 77.39.19.04 

πωλητών αυτόματων τρίτων για 
ροφήματα προμήθειας 47.99.21.02 

ραδιοταξί 61.90.10.02 
ραδιοτηλεοπτικών δικαιωμάτων, 
προετοιμασίας, σύνταξης και 
επικύρωσης 69.10.15.01 

ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων, 
εκμετάλλευσης δικαιωμάτων 59.13.11.01 
ραδιοτηλεφωνίας, δορυφορικών 
συστημάτων 61.30.10.01 
ραδιοφωνίας εθνικής εμβέλειας δικτύου, 
εκτός από τις δραστηριότητες 
εμπορικού χαρακτήρα 60.10.11.01 
ραδιοφωνικής διαφήμισης, διάθεσης 
χρόνου 60.10.30 
ραδιοφωνικής εκπομπής 60.10.11 

ραδιοφωνικής εκπομπής, παραγωγής 
πρωτότυπων 60.10.12 

ραδιοφωνικού καναλιού, παραγωγής 
προγραμμάτων 60.10.20 
ραδιοφωνικού προγραμματισμού και 
εκπομπής 60.10.11 
ραδιοφωνικού προγράμματος, 
παραγωγής 59.20.21 

ραδιοφωνικού προγράμματος, 
παραγωγής πρωτότυπων 59.20.22 
ραδιοφωνικού σταθμού τοπικής 
εμβέλειας 60.10.11.02 

ραδιοφωνικών συσκευών ενοικίασης και 
χρηματοδοτικής μίσθωσης 77.29.11 

ραπτομηχανών επαγγελματικής ή 
οικιακής χρήσης επιδιόρθωσης 33.12.26.01 

ρεκτιφιέ κυλίνδρων κινητήρων άλλων 
αυτοκινήτων οχημάτων 45.20.21.04 
ρεκτιφιέ κυλίνδρων κινητήρων 
επιβατηγών και ελαφρών φορτηγών 
αυτοκινήτων 45.20.11.06 

ρετουσαρίσματος φωτογραφιών 74.20.32 
ρευματολογίας ιατρικές 86.22.19.29 
ρευματολογίας νοσοκομειακές 86.10.15.23 

ρευστότητας (κεφαλαίων κίνησης), 
συμβουλών διαχείρισης 70.22.12.14 
ρεφλεξολογίας 86.90.19.12 
ροής συνεχούς εικόνας, μετάδοσης 63.11.21 
ροής συνεχούς ήχου, μετάδοσης 63.11.22 
ρολογιών κάθε είδους επισκευής 95.25.11 
ροντέο θεάματος 93.29.21.04 
ρουλεμάν επισκευής και συντήρησης 33.12.13 
ρουχισμού ενοικίασης και 
χρηματοδοτικής μίσθωσης 77.29.15 
ρούχων βαφής 96.01.14.01 
ρύθμισης του ανοίγματος των τροχών 
αυτοκινήτων και ελαφρών 
μηχανοκίνητων οχημάτων για 
εμπορεύματα 45.20.13 
ρύθμισης των επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων 84.13 
ρύθμισης των χρηματοοικονομικών 
αγορών 66.11.12 
ρυθμιστικών μελετών 71.11.31.05 
ρυμοτομικών μελετών 71.11.31.04 
ρυμούλκησης αεροσκαφών 52.23.19.02 

ρυμούλκησης για οχήματα ιδιωτικής και 
επαγγελματικής χρήσης 52.21.25 

ρυμούλκησης θαλάσσιας με πλοία 
ιδιοκτησίας τρίτων 50.20.22.01 
ρυμούλκησης ποντοπόρων πλοίων, 
που βρίσκονται σε κίνδυνο 
(ναυαγοσωστικών) 52.22.15.02 
ρυμούλκησης σε εσωτερικά ύδατα 50.40.22 
ρυμούλκησης σε θαλάσσια και σε 
παράκτια ύδατα 50.20.22 
ρυμούλκησης σιδηροδρομικές 52.21.11 
ρύπανσης εξειδικευμένου ελέγχου 39.00.2 

ρύπανσης εξειδικευμένου ελέγχου άλλες 39.00.23 
ρύπανσης περιορισμού 39.00.21 
ρύπων βιομηχανικών διαχείρισης 39.00.21.01 
σάντουιτς και των συναφών, 
καταστημάτων χωρίς παροχή 
καθίσματος 56.10.19.13 
σάουνας 96.04.10.07 
σεμιναρίων επιμόρφωσης στελεχών 
επιχειρήσεων 85.59.13.01 
σεμιναρίων επιμορφωτικών 
διοργάνωσης 82.30.11.01 
σεμιναρίων επιμορφωτικών 
εκπαίδευσης 85.59.19.05 
σεναριογράφου 90.02.11.05 

σημάτων βιομηχανικών και εμπορικών 
μεταβίβασης ή παραχώρησης χρήσης 82.99.19.08 
σημάτων εμπορικών αδειών για τη 
χρήση 77.40.12 

σημάτων εμπορικών και συμβάσεων 
δικαιόχρησης, παροχής 70.22.40 

σηπτικών δεξαμενών επεξεργασίας 37.00.12 
σηράγγων λειτουργίας 52.21.23 
σιδερωτήριου ρούχων 96.01.13.01 
σιδερωτήριων 96.01.13 

σιδηροδρομικές αστικές και 
προαστιακές μεταφορές επιβατών 49.31.10 
σιδηροδρομικές ώθησης ή 
ρυμούλκησης 52.21.11 
σιδηροδρομικών γραμμών, μελετών 71.12.14.02 
σιδηροδρομικών μεταφορών 
εμπορευμάτων 49.20.1 
σιδηροδρομικών μεταφορών 
εμπορευμάτων άλλες 49.20.19 
σιδηροδρομικών μεταφορών 
εμπορευμάτων με βυτιοφόρα οχήματα, 
προϊόντων πετρελαίου 49.20.12 
σιδηροδρομικών μεταφορών 
εμπορευμάτων με βυτιοφόρα οχήματα, 
χύδην υγρών και αερίων 49.20.13 
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σιδηροδρομικών μεταφορών 
εμπορευμάτων με οχήματα-ψυγεία 49.20.11 

σιδηροδρομικών μεταφορών επιβατών 
για περιήγηση σε αξιοθέατα 49.10.11 

σιδηροδρομικών μεταφορών επιβατών, 
υπεραστικές 49.10.1 

σιδηροδρομικών μεταφορών επιβατών, 
υπεραστικές άλλες 49.10.19 

σιδηροδρομικών μεταφορών επιστολών 
και δεμάτων 49.20.15 

σιδηροδρομικών μεταφορών με 
εμπορευματοκιβώτια 49.20.14 

σιδηροδρομικών μεταφορών ξηρών 
εμπορευμάτων χύδην 49.20.16 
σιδηροδρομικών μεταφορών σχετικές 52.21.1 
σιδηροδρομικών μεταφορών σχετικές 
άλλες 52.21.19 

σιδηροδρομικών οχημάτων ενοικίασης 
και χρηματοδοτικής μίσθωσης 77.39.11 
σιδηροδρόμων κράτησης 79.11.12 
σιδηροδρόμων μηχανών επισκευής και 
συντήρησης 33.17.11 

σιδηροδρόμων τροχαίου εξοπλισμού 
επισκευής και συντήρησης 33.17.11 
σίτισης κουπονιών χορήγησης 88.99.12.02 
σίτισης μονάδων κινητών 56.10.1 

σκαριφημάτων παραγωγής για 
αρχιτεκτονικούς σκοπούς 71.11.10 

σκάφους επαγγελματικού τουριστικού 
με πλήρωμα, ενοικίασης 50.10.20.01 
σκάφους τουριστικού, χωρίς πλήρωμα 
ενοικίασης 77.34.10.02 
σκαφών αναψυχής επισκευής και 
συντήρησης 33.15.10.01 
σκαφών αναψυχής, εφοδιασμού με 
έτοιμα φαγητά 56.29.11.02 
σκαφών αναψυχής, τροφοδοσίας με 
έτοιμα φαγητά 56.29.11.03 

σκαφών ανέλκυσης 52.22.11.02 
σκαφών ανέλκυσης σε εσωτερικά ύδατα 52.22.16 

σκαφών ανέλκυσης σε θαλάσσια και 
παράκτια ύδατα 52.22.15 

σκαφών διάσωσης σε εσωτερικά ύδατα 52.22.16 
σκαφών διάσωσης σε θαλάσσια και 
παράκτια ύδατα 52.22.15 
σκαφών εκδρομών 50.10.12.04 

σκαφών εκδρομών και περιηγήσεων 
ποταμών, λιμνών 50.30.13.01 

σκαφών εκδρομών και περιηγήσεων σε 
εσωτερικές υδάτινες οδούς 50.30.13 

σκαφών επαγγελματιών χειριστών και 
πληρώματος σχολών 85.59.13.05 
σκαφών επισκευής και συντήρησης 33.15.1 
σκαφών θαλάσσιας και παράκτιας 
μεταφοράς εμπορευμάτων με χειριστή, 
ενοικίασης 50.20.21 
σκαφών θαλάσσιας και παράκτιας 
μεταφοράς επιβατών με χειριστή, 
ενοικίασης 50.10.20 

σκαφών καθέλκυσης 52.22.11.02 
σκαφών μεταφοράς εμπορευμάτων σε 
εσωτερικές υδάτινες οδούς με χειριστή, 
ενοικίασης 50.40.21 
σκαφών μεταφοράς επιβατών σε 
εσωτερικές υδάτινες οδούς με χειριστή, 
ενοικίασης 50.30.20 
σκαφών προς διάλυση, συλλογής 38.11.41 
σκαφών στάθμευσης σε χερσαίο χώρο 52.22.19.02 
σκαφών στάθμευσης, σε παράκτιο 
χώρο 52.22.11.03 
σκαφών φύλαξης, σε παράκτιο χώρο 52.22.11.03 
σκαφών φύλαξης, σε χερσαίο χώρο 52.22.19.02 
σκευών σε επαγγελματίες ενοικίασης 77.29.12.01 
σκευών σε ιδιώτες ενοικίασης 77.29.12.02 
σκηνικών θεάματος 90.02.19.04 
σκηνογράφου 90.02.19.09 

σκηνοθέτη 90.02.11.06 
σκιτσογράφου 90.03.11.10 

σκοπιμότητας τεχνικών έργων, 
εκπόνησης μελετών 71.12.11.02 

σκουπιδιών αποκομιδής 38.11.21.01 

σκουπιδιών αποκομιδής από ιδιοκτήτες 
αγροτικών φορτηγών ΙΧ 38.11.21.02 
σκυροδέματος έτοιμου (πρέσας), 
άντλησης κατά την τελική του 
παράδοση 52.24.19.01 
σκυροδέματος έτοιμου μεταφορά 49.41.13.03 
σνακ μπαρ με παροχή καθίσματος αλλά 
όχι σερβιρίσματος, παροχής γευμάτων 
και ποτών 56.10.13.04 

σνακ μπαρ με παροχή σερβιρίσματος, 
παροχής γευμάτων και ποτών 56.10.11.11 

σνακ μπαρ χωρίς παροχή καθίσματος, 
παροχής γευμάτων και ποτών 56.10.19.08 

σολάριουμ 96.02.19.01 

σουβλακιών καταστημάτων χωρίς 
παροχή καθίσματος που πωλούν 56.10.19.13 

σουβλατζίδικα με παροχή 
σερβιρίσματος, παροχής γευμάτων από 56.10.11.09 
σουβλατζίδικου με παροχή καθίσματος 
αλλά όχι σερβιρίσματος, παροχής 
γευμάτων 56.10.13.03 

σουβλατζίδικου χωρίς παροχή 
καθίσματος, παροχής γευμάτων 56.10.19.03 
στάβλων ιπποδρομίων 93.19.13.05 
σταθερής τηλεφωνίας – πρόσβασης και 
χρήσης 61.10.11 
σταθερής τηλεφωνίας – στοιχεία 
κλήσεων 61.10.12 
σταθερής τηλεφωνίας, χρήσης 61.10.11 
στάθμευσης αεροπλάνων, χώρων 52.23.19.04 
στάθμευσης αυτοκινήτων υπαίθριου 
χώρου 52.21.24.02 
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στάθμευσης ελεγχόμενης σύστημα, 
παρακολούθηση χώρων και συλλογή 
τελών, με 52.21.24.01 

στάθμευσης και φύλαξης σκαφών, σε 
παράκτιο χώρο 52.22.11.03 
στάθμευσης ν, σε χερσαίο χώρο 52.22.19.02 
στάθμευσης χώρου επιβατικών 
αυτοκινήτων 52.21.24.03 
στάθμευσης χώρων 52.21.24 

στάθμευσης χώρων κάθε είδους 
μεταφορικών μέσων και τροχόσπιτων 52.21.24.04 
στάθμευσης χώρων μοτοσικλετών 52.21.24.05 
στάθμευσης χώρων, σχεδιασμού και 
επίβλεψης 71.11.41.03 
σταθμού ραδιοφωνικού τοπικής 
εμβέλειας 60.10.11.02 
σταθμού τηλεοπτικού τοπικής εμβέλειας 60.20.11.02 
σταθμών λεωφορείων 52.21.21 

στατικών μελετών μεγάλων ή ειδικών 
τεχνικών έργων 71.12.12.01 
στατικών μελετών φερουσών 
κατασκευών κτιρίων, 71.12.12.02 
στατιστικές δημόσιες 84.11.13 
στατιστικών ad hoc ερευνών (έρευνας 
αγοράς) 73.20.12 

στατιστικών ερευνών περιοδικών και 
τακτικών (έρευνας αγοράς) 73.20.13 

σταχτών από αποτέφρωση 
απορριμμάτων διάθεσης 38.21.4 
στέγασης διοικητικές 84.12.13 
στεγασμένων χώρων  90.04.10.12 

στεγασμένων χώρων άλλων 
καλλιτεχνικών εκδηλώσεων 90.04.10.12 
στεγασμένων χώρων καλλιτεχνικών 
εκδηλώσεων 90.04.10.12 

στεγαστικής μονάδας για επισκέπτες σε 
ιδιοκτησίες χρονομεριστικής μίσθωσης 55.20.12 

στεγαστικής μονάδας για επισκέπτες σε 
ξενώνες νεότητας και σε αυτόνομες 
ενότητες διακοπών 55.20.11 

στεγαστικής μονάδας για επισκέπτες, με 
καθημερινή καθαριότητα (εκτός της 
χρονομεριστικής μίσθωσης) 55.10.10 

στεγαστικής μονάδας για επισκέπτες, 
χωρίς καθημερινή καθαριότητα, άλλες 55.20.19 
στεγαστικής μονάδας για εργαζομένους 
σε ξενώνες εργαζομένων ή 
κατασκηνώσεις 55.90.12 
στεγαστικής μονάδας για σπουδαστές 
σε φοιτητικές εστίες και σχολικούς 
κοιτώνες 55.90.11 
στεγαστικών (μη), ενυπόθηκων 
πιστώσεων, εκτός αυτών από 
νομισματικά ιδρύματα, παροχής 64.92.14 
στεγαστικών (μη), ενυπόθηκων 
πιστώσεων, χορήγησης από 
νομισματικά ιδρύματα 64.19.24 
στεγαστικών ενυπόθηκων πιστώσεων, 
εκτός αυτών από νομισματικά ιδρύματα, 
παροχής 64.92.13 

στεγαστικών ενυπόθηκων πιστώσεων, 
χορήγησης από νομισματικά ιδρύματα 64.19.23 
στεγαστικών μη ενυπόθηκων 
πιστώσεων, εκτός αυτών από 
νομισματικά ιδρύματα, παροχής 64.92.15 
στεγαστικών ταμιευτηρίων 64.19.12.02 
στελεχών αναζήτησης 78.10.11 
στενογραφίας 82.99.11 

στενοζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο 
μέσω ασύρματων δικτύων 61.20.41 

στενοζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο 
μέσω καλωδιακών δικτύων 61.10.42 
στενοτυπίας 82.99.11 
στερεοφωνικών συγκροτημάτων 
ενοικίασης 77.29.11.01 
στιλβώματος αυτοκινήτων οχημάτων 45.20.30.01 
στιλβώματος επίπλων κατ' οίκον 81.21.10.04 

στίλβωσης υποδημάτων, δερμάτινων 
ειδών κλπ. 95.23.10.02 
στιχουργού 90.03.11.11 
στοίβασης εμπορευματοκιβώτιων 52.24.12.01 
στοίβασης φορτίων σε εγκαταστάσεις 
τερματικών σταθμών κάθε μέσου 
μεταφοράς 52.24.19.04 
στοιχείων κλήσεων σταθερής 
τηλεφωνίας 61.10.12 
στοιχημάτων 92.00.2 
στοιχημάτων άλλες 92.00.29 
στοιχημάτων σε απ' ευθείας σύνδεση 92.00.21 
στολισμού εκκλησιών, αιθουσών κλπ 
(για γάμους, βαπτίσεις, κηδείες και 
άλλες εκδηλώσεις) 96.09.19.16 
στοματικών και γναθοπροσωπικών 
χειρουργών 86.23.19.04 
στρατηγικής διαχείρισης, παροχής 
συμβουλών 70.22.11 
στρατιωτικής άμυνας 84.22.11 

στρατιωτικής εξωτερικής βοήθειας 
θεμάτων διοικητικές 84.21.13 

στρατιωτικών τραπεζαριών, γευμάτων 
που παρέχονται 56.29.20.01 

στροβίλων συντήρησης και επισκευής 33.12.11 
στροφίγγων επισκευής και συντήρησης 33.12.12 
συγγραφέα 90.03.11.12 
συγκέντρωσης τοπικής εμπορευμάτων 52.29.19.07 

συγκέντρωσης τοπογραφικών 
δεδομένων με δορυφόρο 71.12.34.01 
συγκοινωνιακών έργων (οδών, 
σιδηροδρομικών γραμμών, γεφυρών, 
μικρών τεχνικών έργων, έργων 
υποδομής αερολιμένων και 
κυκλοφοριακών), μελετών 71.12.14.02 
συγκοινωνιακών μέσων αστικών 
χερσαίων πώλησης εισιτηρίων από 
τρίτους, λιανικά 52.21.29.03 
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συγκοινωνιακών μέσων αστικών 
χερσαίων πώλησης εισιτηρίων από 
τρίτους, χονδρικά 52.21.29.04 
συγκολλήσεων ελέγχου 71.20.19.01 
συγκροτήματος μουσικού 90.01.10.13 
συγχωνεύσεων 66.19.21 
συλλογής επικίνδυνων απορριμμάτων 38.12.1 

συλλογής τελών, με σύστημα 
ελεγχόμενης στάθμευσης 52.21.24.01 

συλλογών καλλιτεχνικών ή 
αρχαιολογικών επίδειξης 91.02.20.01 

συλλογών μουσείων παρουσίασης 91.02.2 
συλλόγων πολιτιστικών 94.99.16.01 
συλλόγων τοπικών 94.99.19.06 
συμβάσεων δικαιόχρησης αδειών για τη 
χρήση 77.40.12 
συμβάσεων δικαιόχρησης, παροχής 70.22.40 
συμβιβασμού 69.10.17 
συμβιβασμού ακίνητης περιουσίας 69.10.19.04 
συμβολαιογραφικές 69.10.16 

συμβούλου ασφαλιστικού, με 
επαγγελματική εγκατάσταση 66.22.10.02 

συμβούλου ασφαλιστικού, χωρίς 
επαγγελματική εγκατάσταση 66.22.10.03 
συμβούλου χρηματοοικονομικού 66.19.91 
συμβούλου ψυχικής υγείας 86.90.18.02 

συμβουλών ανάπτυξης κάθε είδους 
αγροτικών εκμεταλλεύσεων, παροχής 70.22.12.12 
συμβούλων ασφαλιστικών, συντονιστή 66.22.10.08 
συμβουλών γεωλογικών και 
γεωφυσικών 71.12.31 
συμβουλών για έλεγχο ποιότητας 70.22.15.08 
συμβουλών για έλεγχο ποιότητας 
τροφίμων 70.22.15.09 
συμβουλών για κανόνες ασφαλείας 70.22.15.10 
συμβουλών διαχείρισης άλλων 70.22 

συμβούλων διαχείρισης από 
οργανωμένο γραφείο, που απασχολεί 
μέχρι 30 άτομα 70.22.11.02 
συμβούλων διαχείρισης από 
οργανωμένο γραφείο, που απασχολεί 
πάνω από 30 άτομα 70.22.11.03 
συμβουλών διαχείρισης κεφαλαίων 
(κεφαλαιακής διάρθρωσης, 
επενδύσεων) 70.22.12.13 

συμβουλών διαχείρισης κεφαλαίων 
κίνησης (ρευστότητας) 70.22.12.14 

συμβουλών διαχείρισης, παροχής 70.22.1 
συμβουλών επενδυτικών, παροχής από 
εταιρείες 66.19.91.01 

συμβουλών επιστημονικών τεχνικών, 
παροχής γενικά 71.12.11.04 

συμβουλών επιχειρηματικών και άλλων 
συμβουλών διαχείρισης 70.22 
συμβουλών επιχειρηματικών, παροχής 
άλλες 70.22.30 

συμβουλών και ερευνών επιστημονικών 
γεωλογικών, γεωφυσικών και συναφών 71.12.3 

συμβουλών μηχανικού, παροχής 71.12.11 
συμβουλών νομικών και νομικής 
εκπροσώπησης σε δικονομικές 
διαδικασίες ενώπιον τακτικών 
δικαστηρίων σχετικά με το αστικό 
δίκαιο, παροχής 69.10.14 
συμβουλών νομικών και νομικής 
εκπροσώπησης σε δικονομικές 
διαδικασίες ενώπιον τακτικών 
δικαστηρίων σχετικά με το 
επιχειρηματικό και το εμπορικό δίκαιο, 
παροχής 69.10.12 
συμβουλών νομικών και νομικής 
εκπροσώπησης σε δικονομικές 
διαδικασίες ενώπιον τακτικών 
δικαστηρίων σχετικά με το εργατικό 
δίκαιο, παροχής 69.10.13 
συμβουλών νομικών και νομικής 
εκπροσώπησης στον τομέα του 
ποινικού δικαίου, παροχής 69.10.11 

συμβουλών παροχής για θέματα 
συστημάτων και λογισμικού 62.02.20 

συμβουλών παροχής για θέματα υλικού 
(Hardware) υπολογιστών 62.02.10 
συμβουλών παροχής δραστηριότητες 
σχετικά με τους ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές 62.02 

συμβουλών παροχής οικογενειακού 
προγραμματισμού 88.99.12.01 

συμβουλών παροχής π.δ.κ.α. 74.90.1 

συμβουλών παροχής π.δ.κ.α. που 
αφορούν τα παιδιά 88.99.11 

συμβουλών παροχής σε ασφαλιστικά 
και συνταξιοδοτικά θέματα 66.22.10.07 
συμβουλών παροχής σε θέματα 
μάρκετινγκ 70.22.13 

συμβουλών παροχής σε θέματα 
οργάνωσης παραγωγής 70.22.15 
συμβουλών παροχής σχετικών με 
franchise 70.22.13.03 
συμβουλών περιβαλλοντικών, παροχής 74.90.13 
συμβουλών σε θέματα ασφαλείας, 
παροχής 74.90.15 
συμβουλών σε θέματα επιμελητείας 
(logistic) 70.22.16.01 

συμβουλών σε θέματα οικονομικής 
διαχείρισης (εκτός θεμάτων φορολογίας 
νομικών προσώπων), παροχής 70.22.12 
συμβουλών σε θέματα προώθησης 
πωλήσεων 70.22.13.05 
συμβουλών στρατηγικής διαχείρισης, 
παροχής 70.22.11 
συμβουλών φορολογικών σε νομικά 
πρόσωπα και προετοιμασίας 
φορολογικών δηλώσεων, παροχής 69.20.31 
συμβουλών φορολογικών σε φυσικά 
πρόσωπα και προετοιμασίας 
φορολογικών δηλώσεων, παροχής 69.20.32 

συμβουλών φορολογικών, παροχής 69.20.3 
συμβουλών χρηματοοικονομικών, 
παροχής 66.19.91 
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συμπιεστών επισκευής και συντήρησης 33.12.12 
συναγερμού σημάτων κέντρου 
διαβίβασης 80.20.10.01 

συναγερμού σημάτων παρακολούθησης 
και συντήρησης 80.20.10.02 
συναγερμού συστημάτων εγκατάστασης 
σε ακίνητα 43.21.10.05 
συναγερμού συστημάτων σε αυτοκίνητα 
και άλλα αυτοκινούμενα μηχανήματα 
τοποθέτησης 45.32.12.34 

συναγερμού συστημάτων σε 
μοτοσικλέτες τοποθέτησης 45.40.20.25 
συναλλαγματικών πράξεων 66.12.13 
συναλλάγματος, ανταλλακτηρίων 66.12.13.01 
συναλλαγών αγαθών, δραστηριότητες 
σχετικές 66.12 

συναλλαγών συμβάσεων χρεογράφων 
και αγαθών, δραστηριότητες σχετικές 66.12 

συναλλαγών χρεογράφων, 
επεξεργασίας και εκκαθάρισης 66.19.10 

συναυλιών αιθουσών 90.04.10.09 
συνδικαλιστικών οργανώσεων 94.20 

σύνδικου πτώχευσης, διαχείριση 
πτωχευτικής περιουσίας 70.22.12.04 

συνδυασμών εκλογικών νομαρχιακής 
και τοπικής αυτοδιοίκησης 94.92.10.02 
συνεδρίων διοργάνωσης 82.30.11 
συνεστιάσεων - εκδηλώσεων σε 
επαγγελματικούς χώρους, τροφοδοσίας 
(catering) 56.21.19.01 

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

συνοδείας νεκρών (μεταφοράς 
φέρετρου και στεφάνων ανθέων) 96.03.12.03 
συνοδού εκδρομών ταξιδιωτικού 
γραφείου 82.99.19.12 
συνοδού σχολικών λεωφορείων 52.21.29.06 
συνοικεσίων 88.99.19.04 

συντάκτη μέσων μαζικής ενημέρωσης 63.99.10.04 

σύνταξης και δημοσίευσης 
ισολογισμών, καταστατικών, 
τροποποιήσεων, ανακοινώσεων κλπ. 69.20.22.02 
σύνταξης οικονομικών καταστάσεων 69.20.22 

σύνταξης πνευματικών και 
ραδιοτηλεοπτικών δικαιωμάτων 69.10.15.01 

σύνταξης φορολογικών δηλώσεων και 
σχετικών εγγράφων 69.20.32.01 

συνταξιοδοτικών συστημάτων δημοσίων 
υπαλλήλων 84.30.12 

συνταξιοδοτικών ταμείων (εκτός 
υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης) 65.30.1 
συνταξιοδοτικών ταμείων (εκτός 
υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης), 
μεμονωμένες 65.30.11 
συνταξιοδοτικών ταμείων (εκτός 
υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης), 
ομαδικές 65.30.12 
συνταξιοδοτικών ταμείων και 
ασφαλίσεων άλλες π.δ.κ.α., βοηθητικές 
συναφείς 66.29.19 

συνταξιοδοτικών ταμείων, βοηθητικές 
συναφείς άλλες 66.29.1 

συνταξιοδοτικών ταμείων, διαχείρισης 66.30.12 
συνταξιοδοτικών ταμείων, συναφείς 
άλλες 66.29 
συντήρησης αεροσκαφών (εκτός των 
επισκευών) 52.23.19.03 

συντήρησης άλλων αυτοκινήτων 
οχημάτων, με υλικά και ανταλλακτικά 45.20.21.05 
συντήρησης άλλων αυτοκινήτων 
οχημάτων, χωρίς υλικά και 
ανταλλακτικά 45.20.21.06 
συντήρησης άλλων μηχανοκίνητων 
οχημάτων 45.20.2 
συντήρησης βαρκών (εκτός των 
επισκευών) 52.22.11.04 
συντήρησης βιβλιακού και αρχειακού 
υλικού 90.03.11.13 

συντήρησης επιβατηγών αυτοκινήτων 
οχημάτων, με υλικά και ανταλλακτικά 45.20.11.08 
συντήρησης επιβατηγών αυτοκινήτων 
οχημάτων, χωρίς υλικά και 
ανταλλακτικά 45.20.11.09 
συντήρησης έργων τέχνης 90.03.11.14 
συντήρησης μετρητών αέριων καυσίμων 35.22.10.01 
συντήρησης μετρητών νερού 36.00.30.01 

συντήρησης προς αποθήκευση 
αγροτικών προϊόντων 52.10.19.01 
συντηρητή αρχαιολόγου 91.03.10.02 
συντονισμού υπεργολάβων 70.22.20.03 
συντονιστή ασφαλιστικών συμβούλων 66.22.10.08 
συντονιστή παραγωγών ασφαλίσεων 
ζωής 66.22.10.09 
συσκευασίας 82.92.1 
συσκευασίας άλλων αγροτικών 
προϊόντων 82.92.10.03 
συσκευασίας ελαίων 82.92.10.04 
συσκευασίας εμπορευμάτων 82.92.10.05 
συσκευασίας ζάχαρης 82.92.10.02 

συσκευασίας προς αποθήκευση 
αγροτικών προϊόντων 52.10.19.01 
συσκευασιών σχεδιασμού 74.10.19.03 
συσσιτίων ή κουπονιών σίτισης 
χορήγησης 88.99.12.02 
συσσωρευτών ηλεκτρικών συλλογής 38.12.27 

συστήματος λογισμικού, σχεδιασμού, 
υποστήριξης και ολοκλήρωσης 62.01.11.07 
συστημάτων διαχείρισης ποιότητας, 
πιστοποίησης 70.22.15.05 
συστημάτων ηλεκτρονικών 
προγραμματισμού 62.01 
συστημάτων ηλεκτρονικών, διαχείρισης 62.03 

συστημάτων λειτουργικών, που 
διατίθενται σε συσκευασία, έκδοσης 58.29.11 
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συστημάτων σωληνώσεων, ώστε να 
μπορούν να λειτουργούν υπό πίεση, 
εργασίες σχεδίασης 71.12.13.01 
συστημάτων υπολογιστών, 
υποστήριξης τεχνικής 62.02.30.03 
σφαιριστηρίου και συναφών 
ψυχαγωγικών παιχνιδιών 
(ποδοσφαιράκια κλπ) 93.29.19.06 
σχεδίασης συστημάτων σωληνώσεων, 
ώστε να μπορούν να λειτουργούν υπό 
πίεση 71.12.13.01 

σχεδιασμού (όχι παραγωγής) 
διαφημιστικών αντικειμένων ή ταινιών 73.11.11.04 

σχεδιασμού αισθητικού προϊόντων 74.10.19.01 
σχεδιασμού αστικού και χωροταξικού 71.11.3 
σχεδιασμού βιομηχανικού 74.10.12 
σχεδιασμού διαφημιστικών αφισών 73.11.11.05 
σχεδιασμού εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων 85.60.10.02 
σχεδιασμού εξειδικευμένες, άλλες 74.10.19 
σχεδιασμού επίπλων 74.10.19.02 
σχεδιασμού επιχείρησης 70.22.11.04 
σχεδιασμού εργοτάξιου 71.11.33 
σχεδιασμού εσωτερικών χώρων 74.10.11 
σχεδιασμού εσωτερικών χώρων, 
βιομηχανικής σχεδίασης και άλλες 
εξειδικευμένες σχεδιασμού 74.10.1 

σχεδιασμού και επίβλεψης χώρων 
πρασίνου, πεζοδρομίων, πεζόδρομων, 
περιφράξεων και χώρων στάθμευσης 71.11.41.03 
σχεδιασμού συσκευασιών 74.10.19.03 
σχεδιασμού συστήματος λογισμικού 62.01.11.07 
σχεδιασμού τεχνολογιών των 
πληροφοριών 62.01.1 

σχεδιασμού τεχνολογιών των 
πληροφοριών για δίκτυα και συστήματα 62.01.12 

σχεδιασμού τεχνολογιών των 
πληροφοριών για εφαρμογές 62.01.11 

σχεδιασμού υφασμάτων 74.10.19.04 

σχεδιασμού χημικών διεργασιών και 
συστημάτων 72.19.14.01 
σχεδιαστή κοσμημάτων και υπηρεσίες 
γεμμολογίας 74.10.19.05 
σχεδιαστή μόδας (μοντελίστ) 74.10.19.06 
σχεδίου διαφημιστικού και ανάπτυξης 
ιδεών 73.11.13 
σχεδίου ειδικευμένου, δραστηριότητες 74.10 
σχεδίου επιμέλειας ταινιών 59.12.17 
σχεδίων έντυπων, έκδοσης 58.19.12 
σχεδίων κινούμενων 59.12.15 

σχεδίων παραγωγής και σκαριφημάτων 
για αρχιτεκτονικούς σκοπούς 71.11.10 
σχεδίων πρωτότυπων, παραγωγής 74.10.20 
σχεδίων τεχνολόγου ηλεκτρολόγου 
μηχανικού 71.12.13.07 
σχολάζουσας κληρονομιάς, κηδεμόνα 70.22.12.09 
σχολής αθλημάτων 85.51.10.07 
σχολής ιππασίας 85.51.10.08 
σχολικού γραμματέα 85.60.10.03 
σχολικού τροχονόμου 85.60.10.03 

σχολικών κοιτώνων, στεγαστικής 
μονάδας ή δωματίου για σπουδαστές 55.90.11 
σχολικών λεωφορείων συνοδού 52.21.29.06 
σχολών αξιωματικών εμπορικού 
ναυτικού 85.42.12.01 
σχολών γλωσσών 85.59.11 
σχολών επαγγελματιών οδηγών 
αυτοκινήτων 85.59.13.06 
σχολών επαγγελματιών πιλότων 
αεροσκαφών 85.59.13.07 

σχολών επαγγελματιών χειριστών και 
πληρώματος σκαφών 85.59.13.05 
σχολών ερασιτεχνικής ιστιοπλοΐας 85.53.12 
σχολών ερασιτεχνών οδηγών 85.53.11 
σχολών ερασιτεχνών πιλότων 
αεροσκαφών 85.53.12.02 

σχολών καλών τεχνών 85.52.13 
σχολών πάλης και παρόμοιων 
αθλημάτων 85.51.10.09 
σχολών τεχνολογιών πληροφορικής 85.59.12 
σχολών υποκριτικής 85.52.19.01 
σχολών χορού 85.52.11.01 
σωληναγωγών αργού ή διυλισμένου 
πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊόντων 
μέσω, μεταφοράς 49.50.11 
σωληναγωγών μέσω, μεταφοράς άλλων 
αγαθών 49.50.19 
σωληναγωγών μέσω, μεταφοράς 
φυσικού αερίου 49.50.12 
σωληναγωγών μέσω, μεταφορές 49.50.1 
σωληνώσεων σε βιομηχανίες 
εγκατάστασης 33.20.11.01 
σωληνώσεων συστημάτων για 
υδραυλικά συστήματα ή για συστήματα 
που λειτουργούν με πεπιεσμένο αέρα 
σύνδεσης 33.20.29.01 
σωληνώσεων συστημάτων, ώστε να 
μπορούν να λειτουργούν υπό πίεση, 
εργασίες σχεδίασης 71.12.13.01 

σωματείων αθλητικών 93.12.1 
σωματείων κοινωφελών 94.99.19.05 
σωματικής ευεξίας 96.04.1 
σώματος φροντίδας 96.04.10.06 
σωματοφυλάκων 80.10.12.01 

σωστικών μέσων άλλων επιθεώρησης 
και επισκευής 33.12.19.02 
ταβέρνας κοσμικής, παροχής γευμάτων 56.10.11.06 

ταβέρνας χωρίς ζωντανή μουσική, με 
παροχή καθίσματος αλλά όχι 
σερβιρίσματος, παροχής γευμάτων 56.10.13.02 
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ταβέρνας, με ζωντανή μουσική από 
ορχήστρα τριών τουλάχιστον οργάνων 
[που υπάγεται στην 
1059176/625/ΠΟΛ.1087/25.6.2003 
(ΦΕΚ Β' 932) απόφαση Υπουργού 
Οικονομίας και Οικονομικών, όπως 
ισχύει κάθε φορά],παροχής γευμάτων 56.10.11.03 
ταβέρνας, χωρίς ζωντανή μουσική ή με 
ορχήστρα λιγότερη των τριών οργάνων 
[που δεν υπάγεται στην 
1059176/625/ΠΟΛ.1087/25.6.2003 
(ΦΕΚ Β' 932) απόφαση Υπουργού 
Οικονομίας και Οικονομικών, όπως 
ισχύει κάθε φορά] με παροχή 
σερβιρίσματος, παροχής γευμάτων 56.10.11.04 
τάε-κβον-ντο σχολών 85.51.10.09 
ταινιοθήκης 91.01.12.05 

ταινιών άλλου περιεχομένου σε δίσκο, 
ταινία ή άλλο φυσικό μέσο, παραγωγής 59.11.23 
ταινιών διανομής, άλλες 59.13.12 
ταινιών διαφημιστικών, παραγωγής 59.11.12.02 

ταινιών διαφημιστικών, σχεδιασμού (όχι 
παραγωγής) 73.11.11.04 
ταινιών εκπαιδευτικών, παραγωγής 59.11.11.01 
ταινιών ήχου άλλων, παραγωγής 59.20.34 

ταινιών κινηματογραφικών συνοδευτικές 
της παραγωγής 59.12 
ταινιών κινηματογραφικών, 
εκμετάλλευσης 59.13.11.02 
ταινιών κινηματογραφικών, ενοικίασης 
με ποσοστά 59.13.12.01 
ταινιών κινηματογραφικών, προβολής 59.14.10 
ταινιών μεταπαραγωγής, άλλες 59.12.19 
ταινιών μουσικής, παραγωγής 59.20.33 
ταινιών πρωτότυπων, παραγωγής 59.11.21 
ταινιών τηλεοπτικών, παραγωγής 59.11.11.02 
ταινιών, αδειοδότησης και διανομής 59.13.1 
ταινιών, μεταπαραγωγής 59.12.1 
ταινιών, μοντάζ 59.12.11.01 

ταινιών, ντουμπλαρίσματος 59.12.11.02 
ταινιών, παραγωγής 59.11.11 

ταινιών, που εκφορτώνονται (download) 
από το Internet, παραγωγής 59.11.24 

τακτικές οδικές μεταφορές επιβατών 
αστικές και προαστιακές 49.31.21 
τακτικές υπεραστικές μεταφοράς 
επιβατών 49.39.11 

τακτικών αστικών μεταφορών με 
λεωφορεία, με οδηγό μη ιδιοκτήτη 49.31.21.02 
ταμειακών μηχανών ηλεκτρονικών 
συντήρησης 33.12.16.02 

ταμείων συνταξιοδοτικών (εκτός 
υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης) 65.30.1 
ταμείων συνταξιοδοτικών (εκτός 
υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης), 
μεμονωμένες 65.30.11 
ταμείων συνταξιοδοτικών (εκτός 
υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης), 
ομαδικές 65.30.12 
ταμείων συνταξιοδοτικών και 
ασφαλίσεων άλλες π.δ.κ.α., βοηθητικές 
συναφείς 66.29.19 

ταμείων συνταξιοδοτικών, βοηθητικές 
συναφείς άλλες 66.29.1 

ταμείων συνταξιοδοτικών, διαχείρισης 66.30.12 
ταμείων συνταξιοδοτικών, συναφείς 
άλλες 66.29 
ταμιευτηρίων στεγαστικών 64.19.12.02 
ταμιευτηρίων ταχυδρομικών 64.19.12.03 
ταμιευτήρων εγκατάστασης 33.20.11.01 
ταμιευτήρων επιτόπιας εγκατάστασης 33.20.12.01 
ταμιευτήρων μεταλλικών επισκευής και 
συντήρησης 33.11.12 
τάξης δημόσιας 84.24.1 
ταξί εκμετάλλευσης 49.32.1 
ταξί ή αγοραίων, με οδηγό ιδιοκτήτη 49.32.11.01 
ταξί ή αγοραίων, με οδηγό μη ιδιοκτήτη 49.32.11.02 

ταξί θάλασσας πλωτών 50.10.19.06 
ταξί οδηγού (μη εκμεταλλευτή) 52.21.29.01 
ταξί, με οδηγό ιδιοκτήτη 49.32.11.01 
ταξί, με οδηγό μη ιδιοκτήτη 49.32.11.02 
ταξιδιωτικών πρακτορείων 79.11 
ταξιδιωτικών πρακτορείων για 
κρατήσεις μεταφοράς 79.11.1 

ταξιδιωτικών πρακτορείων για 
κρατήσεις μεταφοράς άλλες 79.11.19 
ταξιθέτησης κοινού σε θέατρα και 
κινηματογράφους 90.04.10.08 
ταρατσών και τοίχων κτισμάτων ή 
περιφράξεων για ανάρτηση 
διαφημιστικών πινακίδων, διάθεσης 73.11.19.02 
τατουάζ 96.09.19.09 
ταυτοτήτων πλαστικοποίησης 95.29.19.07 
ταφής ζώων 96.03.12.04 
ταφής νεκρών 96.03.12 
ταχείας εξυπηρετήσεως εστιατόριου 
(φαστ - φουντ) με παροχή 
σερβιρίσματος, παροχής γευμάτων 56.10.11.05 
ταχείας εξυπηρετήσεως εστιατόριου 
(φαστ-φουντ) χωρίς παροχή 
καθίσματος, παροχής γευμάτων 56.10.19.02 
ταχυδρομείων εθνικών και ιδιωτικών 
άλλες 53.20.1 
ταχυδρομείων εθνικών και ιδιωτικών 
π.δ.κ.α. άλλες 53.20.19 
ταχυδρομικές δραστηριότητες άλλες 53.20 

ταχυδρομικές με υποχρέωση παροχής 
καθολικής υπηρεσίας 53.10.1 

ταχυδρομικές με υποχρέωση παροχής 
καθολικής υπηρεσίας άλλες 53.10.19 
ταχυδρομικές με υποχρέωση παροχής 
καθολικής υπηρεσίας που αφορούν 
δέματα 53.10.13 
ταχυδρομικές με υποχρέωση παροχής 
καθολικής υπηρεσίας που αφορούν 
επιστολές 53.10.12 
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ταχυδρομικές με υποχρέωση παροχής 
καθολικής υπηρεσίας που αφορούν 
εφημερίδες και περιοδικά 53.10.11 
ταχυδρομικές συναλλαγής με το κοινό 53.10.14 

ταχυδρομικών γραφείων ιδιωτικών 
πολλαπλής φύσης 53.20.11 
ταχυδρομικών δελταρίων έντυπων, 
έκδοσης 58.19.11 
ταχυδρομικών διευθύνσεων καταλόγων 
σε έντυπη μορφή ή σε άλλους φυσικούς 
φορείς, έκδοσης 58.12.10 

ταχυδρομικών διευθύνσεων καταλόγων, 
παραγωγής 58.12.20 

ταχυδρομικών πρακτορείων 53.10.14.02 
ταχυδρομικών ταμιευτηρίων 64.19.12.03 
ταχυμεταφορές εγγράφων και 
αντικειμένων 53.20.11.01 
ταχυμεταφορικές δραστηριότητες άλλες 53.20 

ταχύπλοων σκαφών ερασιτεχνικής 
οδήγησης εκπαίδευσης 85.53.12.01 
τελεφερίκ χιονοδρομικών κέντρων 49.39.20 
τένις εγκαταστάσεων, παραχώρησης 
χρήσης 68.20.12.06 

τέχνης έργων, πιστοποίησης και 
βεβαίωσης της γνησιότητας 71.20.19.02 

τεχνικές άλλες π.δ.κ.α. 74.90.20 

τεχνικής ανώτερης δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης άλλες 85.32.14 

τεχνικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 85.32.1 

τεχνικής κατώτερης δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης άλλες 85.32.12 

τεχνικής υποστήριξης για τεχνολογίες 
πληροφοριών 62.02.30 
τεχνικής υποστήριξης δικτύων 62.02.30.01 

τεχνικής υποστήριξης εξειδικευμένου 
λογισμικού εφαρμογών 62.02.30.02 
τεχνικής υποστήριξης π.δ.κ.α., παροχής 74.90.1 

τεχνικής υποστήριξης συστημάτων 
υπολογιστών 62.02.30.03 
τεχνικού ασφαλείας 71.12.19.11 
τεχνικού ελέγχου οχημάτων οδικών 
μεταφορών 71.20.14 
τεχνικού προγραμματισμού - 
σχεδιασμού και λειτουργίας 
βιομηχανιών 71.12.17.01 

τεχνικών δοκιμών και αναλύσεων 71.20.1 
τεχνικών δοκιμών και αναλύσεων, άλλες 71.20.19 
τεχνικών έργων μικρών, μελετών 71.12.14.02 

τεχνικών έργων, εκπόνησης μελετών 
σκοπιμότητας 71.12.11.02 
τεχνικών μεθόδων παραχώρησης 82.99.19.09 
τεχνικών μελετών ακουστικής και 
δονήσεων 71.12.12.03 

τεχνικών μελετών ανίχνευσης και 
ελέγχου της διάβρωσης 71.12.19.05 

τεχνικών μελετών για εγκαταστάσεις 
στερεών και υγρών αποβλήτων 71.12.15.01 
τεχνικών μελετών για νέα προϊόντα 71.12.19.06 
τεχνικών μελετών για συστήματα 
πυρόσβεσης 71.12.13.06 

τεχνικών μελετών συστημάτων ελέγχου 
της κυκλοφορίας 71.12.14.03 
τεχνικών μελετών σχετικών με τη 
μόλυνση 71.12.19.07 
τεχνικών συμβουλών άλλες π.δ.κ.α., 
παροχής 74.90.19 
τεχνολογίας (εκτός της βιοτεχνολογίας) 
και μηχανικής, έρευνας και πειραματικής 
ανάπτυξης 72.19.2 

τεχνολογίας (εκτός της βιοτεχνολογίας) 
και μηχανικής, έρευνας και πειραματικής 
ανάπτυξης, άλλες 72.19.29 
τεχνολογίας μετάλλων, έρευνας 72.19.29.05 
τεχνολογίας της πληροφορίας, άλλες 62.09 

τεχνολογίας της πληροφορίας, παροχής 
λοιπής υποδομής 63.11.1 

τεχνολογίας του ηλεκτρισμού, έρευνας 72.19.29.06 
τεχνολογίας των κατασκευών, έρευνας 72.19.29.07 
τεχνολογίας υλικών, έρευνας 72.19.29.08 
τεχνολογιών πληροφοριών, τεχνικής 
υποστήριξης 62.02.30 

τεχνολογιών των πληροφοριών (ΙΤ), 
παροχής υποδομής άλλες 63.11.19 
τεχνολογιών των πληροφοριών για 
δίκτυα και συστήματα, σχεδιασμού και 
ανάπτυξης 62.01.12 

τεχνολογιών των πληροφοριών για 
εφαρμογές, σχεδιασμού και ανάπτυξης 62.01.11 

τεχνολογιών των πληροφοριών και των 
υπολογιστών άλλες π.δ.κ.α. 62.09.20 

τεχνολογιών των πληροφοριών, 
σχεδιασμού και ανάπτυξης 62.01.1 
τεχνολόγου ηλεκτρολόγου μηχανικού, 
σχεδίων 71.12.13.07 
τεχνών καλών σχολών 85.52.13 
τεχνών του θεάματος 90.01 
τζούντο σχολών 85.51.10.09 
τηλεκαρτών διάθεσης, λιανικά 82.99.19.01 
τηλεκαρτών διάθεσης, χονδρικά 82.99.19.02 
τηλεκφορτώσεων (downloads) μουσικής 59.20.35 

τηλεματικής εφαρμογών, ανάπτυξης και 
υποστήριξης λογισμικού 62.01.11.02 

τηλεομοιοτυπικών και συναφών 
συσκευών επισκευής 95.12.10.01 
τηλεοπτικής εκπομπής 60.20.1 

τηλεοπτικής εκπομπής σε απ' ευθείας 
σύνδεση, άλλες εκτός συνδρομητικών 60.20.12 

τηλεοπτικής εκπομπής σε απ' ευθείας 
σύνδεση, εκτός συνδρομητικών 60.20.11 
τηλεοπτικού διαφημιστικού χρόνου, 
διάθεσης 60.20.40 
τηλεοπτικού καναλιού εκτός της 
συνδρομητικής τηλεόρασης, 
παραγωγής προγραμμάτων 60.20.31 
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τηλεοπτικού προγράμματος και 
εκπομπής 60.20.1 
τηλεοπτικού προγράμματος 
παραγωγής, άλλες 59.11.13 

τηλεοπτικού προγράμματος 
πρωτότυπων, παραγωγής 59.11.21 
τηλεοπτικού προγράμματος σε απ' 
ευθείας σύνδεση, άλλες εκτός 
συνδρομητικών 60.20.12 

τηλεοπτικού προγράμματος σε απ' 
ευθείας σύνδεση, εκτός συνδρομητικών 60.20.11 

τηλεοπτικού προγράμματος, 
αδειοδότησης και διανομής 59.13.1 
τηλεοπτικού προγράμματος, διανομής 
άλλες 59.13.12 
τηλεοπτικού προγράμματος, 
μεταπαραγωγής 59.12.1 

τηλεοπτικού προγράμματος, 
μεταπαραγωγής άλλες 59.12.19 
τηλεοπτικού σταθμού τοπικής εμβέλειας 60.20.11.02 
τηλεοπτικού συνδρομητικού 
προγράμματος και εκπομπής σε απ' 
ευθείας σύνδεση 60.20.13 

τηλεοπτικών εκπομπών πρωτότυπων, 
παραγωγής 60.20.20 

τηλεοπτικών καναλιών συνδρομητικών, 
παραγωγής προγραμμάτων 60.20.32 
τηλεοπτικών προγραμμάτων 
δραστηριότητες συνοδευτικές της 
παραγωγής 59.12 

τηλεοπτικών συσκευών ενοικίασης και 
χρηματοδοτικής μίσθωσης 77.29.11 
τηλεοπτικών ταινιών, παραγωγής 59.11.11.02 
τηλεόρασης δικτύου εθνικής εμβέλειας, 
εκτός από τις δραστηριότητες 
εμπορικού χαρακτήρα 60.20.11.01 
τηλεπικοινωνιακές δορυφορικές 
δραστηριότητες 61.30 
τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες, 
άλλες 61.90 

τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες, 
ασύρματες 61.20 
τηλεπικοινωνιακές ενσύρματες 61.10 
τηλεπικοινωνίας αέρα - εδάφους 61.90.10.03 
τηλεπικοινωνίας θαλάσσιας 61.90.10.01 
τηλεπικοινωνίας κινητής – πρόσβαση 
και χρήση 61.20.11 
τηλεπικοινωνίας κινητής – στοιχείων 
κλήσης 61.20.12 
τηλεπικοινωνιών ασύρματων, φορέα 61.20.20 
τηλεπικοινωνιών διαδικτυακές, 
ασύρματες άλλες 61.20.49 
τηλεπικοινωνιών διαδικτυακές, 
καλωδιακές 61.10.4 
τηλεπικοινωνιών διαδικτυακών, 
ασύρματων 61.20.4 

τηλεπικοινωνιών δικτύου για ασύρματα 
συστήματα, ιδιωτικές 61.20.13 

τηλεπικοινωνιών δικτύου για καλωδιακά 
συστήματα, ιδιωτικές 61.10.13 

τηλεπικοινωνιών δορυφορικών, εκτός 
των υπηρεσιών κατ' οίκον διανομής 
προγράμματος μέσω δορυφόρου 61.30.10 

τηλεπικοινωνιών εξοπλισμού ενοικίασης 
και χρηματοδοτικής μίσθωσης 77.39.14 
τηλεπικοινωνιών και δικτύων 
καλωδιώσεων και εξοπλισμού 
εγκατάστασης  43.21.10.06 
τηλεπικοινωνιών και εκπομπής, έργων 
μηχανικού 71.12.18 
τηλεπικοινωνιών καλωδιακές 
διαδικτυακές, άλλες 61.10.49 
τηλεπικοινωνιών καλωδιακών φορέα 61.10.20 
τηλεπικοινωνιών. άλλες 61.90.10 
τηλεσυνεδριάσεων μέσω ασύρματου 
διαδίκτυου 61.20.49.01 
τηλεσυνεδριάσεων μέσω καλωδιακού 
διαδίκτυου 61.10.49.01 
τηλεσυνεδριάσεων τηλεφωνικών 61.90.10.05 
τηλεφωνίας είσπραξης λογαριασμών 82.91.12.03 

τηλεφωνίας κινητής για ασύρματα 
συστήματα τηλεπικοινωνιών 61.20.1 
τηλεφωνίας κινητής, αντιπροσώπου 
που αμείβεται με προμήθεια επί των 
λογαριασμών των συνδρομητών, 
σύνδεσης, φερεγγυότητας πελατών, 
εταιρικών συνδέσεων, κοινής 
διαφήμισης, επίτευξης στόχων κλπ, 
καθώς και επί της επιδότησης της 
συσκευής 61.20.11.01 

τηλεφωνίας μέσω διαδικτυακού 
πρωτοκόλλου (VoIP) 61.90.10.04 
τηλεφωνίας σταθερής, πρόσβασης 61.10.11 
τηλεφωνικής εξυπηρέτησης του κοινού 61.90.10.06 
τηλεφωνικού κέντρου 82.20.1 
τηλεφωνικών και κάθε είδους 
καταλόγων, έκδοσης 58.12 
τηλεφωνικών και συναφών συσκευών 
επισκευής 95.12.10.01 
τηλεφωνικών τηλεσυνεδριάσεων 61.90.10.05 
τήρησης βιβλίων 69.20 
τήρησης λογιστικών βιβλίων 69.20.23 

τήρησης λογιστικών βιβλίων με 
προσωπική εργασία 69.20.23.02 
τιμής ναύλων, πληροφοριακές 74.90.11 
τιτλισμού ταινιών 59.12.16 
τίτλων μετοχών έντυπων, έκδοσης 58.19.14 
τίτλων, μεσιτείας σχετικές 66.12.1 
τοιχογραφίας 90.03.11.15 
τοίχων κτισμάτων ή περιφράξεων για 
ανάρτηση διαφημιστικών πινακίδων, 
διάθεσης 73.11.19.02 
τοπικών συλλόγων και σωματείων 94.99.19.06 
τοπίου φυσικού διαμόρφωσης και 
περιποίησης 81.30.1 
τοπογραφικής αποτύπωσης 
επιφανειακής 71.12.34 
τοπογραφικής υπόγειας αποτύπωσης 71.12.33.01 



 
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                 Κ.Α.Δ.               ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                Κ.Α.Δ.               ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                 Κ.Α..Δ. 

Σημείωση: Αφού εντοπίσετε τον Κ.Α.Δ. της επιθυμητής δραστηριότητας, ανατρέξτε στην κυρίως Ονοματολογία. Πιθανόν, κάποιος παρεμφερής Κ.Α.Δ. σας ταιριάζει 
περισσότερο 
 

257

τοπογραφικών δεδομένων 
συγκέντρωσης με δορυφόρο 71.12.34.01 
τοπογραφικών έργων, μελετών και 
επίβλεψης 71.12.19.03 
τοποθέτησης κεραιών λήψης 
τηλεοπτικών δεκτών 95.21.10.01 

τοποθέτησης μόνιμης, εκτός των 
υπηρεσιών αναζήτησης στελεχών 78.10.12 
τουαλετών χημικών διάθεσης 37.00.12.01 
τουριστικά πλοία-θαλαμηγούς με 
ελληνική σημαία, θαλάσσιων και 
παράκτιων μεταφορών επιβατών, με 50.10.12.01 

τουριστικά πλοία-θαλαμηγούς με 
σημαία άλλη από ελληνική, θαλάσσιων 
και παράκτιων μεταφορών επιβατών, με 50.10.12.02 
τουριστικής προβολής 79.90.11 

τουριστικών εισιτηρίων γενικά, 
πώλησης με προμήθεια 79.11.19.03 
τουριστικών θεμάτων διοικητικές 84.13.16 
τουριστικών λιμανιών (μαρίνων) 52.22.11.05 
τουριστικών ξεναγών 79.90.2 
τραγουδιστή 90.01.10.07 

τραπεζαριών στρατιωτικών, γευμάτων 
που παρέχονται 56.29.20.01 
τραπεζικές επενδυτικές 64.99.11 
τραπεζικές επενδυτικές δραστηριότητες, 
βοηθητικές 66.19.2 

τραπεζικές επενδυτικές δραστηριότητες, 
βοηθητικές άλλες 66.19.29 
τραπεζικών ομολόγων, διαχείρισης 66.12.11.01 

τραπεζικών ομολόγων, διαχείρισης από 
φορείς άλλους από τράπεζες 64.19.12.01 
τραπεζιών τυχερών παιχνιδιών 92.00.11 
τραπεζών 64.19.12.04 
τραπεζών αίματος 86.90.16 
τραπεζών κεντρικών 64.11.10 
τραπεζών οργάνων μετεμφύτευσης 86.90.16 

τραπεζών σπέρματος και οργάνων 
μετεμφύτευσης 86.90.16 
τριβέων (ρουλεμάν), επισκευής και 
συντήρησης 33.12.13 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 85.42.1 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης δεύτερου 
κύκλου άλλες 85.42.14 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πρώτου 
κύκλου άλλες 85.42.12 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τρίτου 
κύκλου άλλες 85.42.16 

τροποποιήσεων καταστατικών, 
σύνταξης και δημοσίευσης 69.20.22.02 

τροφίμων βιομηχανικών μηχανημάτων 
και εξοπλισμού εγκατάστασης 33.20.35 
τροφίμων διανομής και τροφοδοσίας 
διοικητικές 84.13.15 

τροφίμων επεξεργασίας μηχανημάτων 
επισκευής και συντήρησης 33.12.25 
τροφίμων παράδοσης κατ' οίκον 
(delivery) 53.20.12 
τροφοδοσίας εκδηλώσεων 56.21.1 
τροφοδοσίας εκδηλώσεων άλλες 56.21.19 
τροφοδοσίας εκδηλώσεων ιδιωτικών 
οικιών 56.21.11 
τροφοδοσίας με έτοιμα φαγητά σκαφών 
αναψυχής, ιδιωτικών αεροσκαφών και 
οποιουδήποτε άλλου μεταφορικού 
μέσου ιδιωτικής χρήσης 56.29.11.03 
τροφοδοσίας συνεστιάσεων - 
εκδηλώσεων (catering) σε 
επαγγελματικούς χώρους 56.21.19.01 
τροφοδοσίας συνεστιάσεων - 
εκδηλώσεων (catering) σε ιδιωτικές 
οικίες 56.21.11.01 

τροχαίου εξοπλισμού σιδηροδρόμων 
επισκευής και συντήρησης 33.17.11 
τροχόσπιτων αναψυχής πάρκων 55.30.12 

τροχόσπιτων ενοικίασης και 
χρηματοδοτικής μίσθωσης 77.39.13 
τροχόσπιτων χώρων στάθμευσης 52.21.24.04 

τρυπήματος δέρματος 96.09.19.17 
τσιμέντου σε σκόνη, μεταφοράς 49.41.15.03 
τσιπουράδικου με παροχή καθίσματος 
αλλά όχι σερβιρίσματος, παροχής 
γευμάτων και ποτών 56.10.13.04 
τσιπουράδικου με παροχή 
σερβιρίσματος, παροχής γευμάτων και 
ποτών 56.10.11.10 
τσιπουράδικου χωρίς παροχή 
καθίσματος, παροχής γευμάτων και 
ποτών 56.10.19.08 
τσίρκου θίασου 90.01.10.11 
τυπογραφικών δοκιμίων διόρθωσης 82.19.13.02 
τυχερών παιχνιδιών 92.00.1 
τυχερών παιχνιδιών άλλες 92.00.19 
τυχερών παιχνιδιών σε απ' ευθείας 
σύνδεση 92.00.14 
υγείας ανθρώπινης άλλες 
δραστηριότητες 86.90 
υγείας ανθρώπινης άλλες π.δ.κ.α. 86.90.19 
υγείας ψυχικής 86.90.18 
υγειονομικές υπηρεσίες διοικητικές 84.12.12 
υγειονομικής ταφής απορριμμάτων 38.21.21 
υγειονομικής ταφής απορριμμάτων 
άλλες 38.21.22 
υγιεινής άλλες 81.29.13 
υγιεινής προσωπικής 96.04.10.06 
υγρών ή αερίων άλλων μεταφορές με 
βυτιοφόρα αυτοκίνητα, με οδηγό 
ιδιοκτήτη 49.41.13.01 
υγρών ή αερίων άλλων μεταφορές με 
βυτιοφόρα αυτοκίνητα, με οδηγό μη 
ιδιοκτήτη 49.41.13.02 
υγρών ή αερίων άλλων χύδην 
μεταφοράς θαλάσσιας και παράκτιας 
από δεξαμενόπλοια 50.20.13 
υγρών χύδην προϊόντων άλλων σε 
εσωτερικές υδάτινες οδούς από 
δεξαμενόπλοια, μεταφοράς 50.40.13 
υγρών χύδην προϊόντων, αποθήκευσης 52.10.12 
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υδάτινων μεταφορών άλλες, σχετικές 52.22.19 
υδάτινων μεταφορών, σχετικές 52.22.1 
υδάτινων οδών (εκτός από τη διακίνηση 
φορτίων) σε θαλάσσια ή παράκτια 
ύδατα 52.22.11 

υδάτινων οδών (εκτός από τη διακίνηση 
φορτίων), λειτουργίας 52.22.12 

υδάτινων πόρων, μελετών εκτίμησης 71.12.19.02 
υδάτων επιφανειακών εξυγίανσης και 
καθαρισμού 39.00.12 
υδάτων υπόγειων εξυγίανσης και 
καθαρισμού και 39.00.11 
υδραυλικών έργων (εγγειοβελτιωτικών 
έργων, αντιπλημμυρικών έργων, 
φραγμάτων, υδρεύσεων και 
αποχετεύσεων), μελετών 71.12.16.01 

υδραυλικών συστημάτων επισκευής και 
συντήρησης 33.12.12 

υδρεύσεων μελετών 71.12.16.01 
ύδρευσης είσπραξης λογαριασμών 82.91.12.03 
ύδρευσης και επεξεργασίας λυμάτων 
και για αποστραγγιστικά έργα, έργα 
μηχανικού 71.12.16 
υδρογεωλογικών μελετών 71.12.31.03 
υδρογραφικής χαρτογράφησης 71.12.35.04 
υδρογραφικών ή παρόμοιων 
διαγραμμάτων έντυπων, σε άλλη μορφή 
εκτός βιβλίου, έκδοσης 58.11.16 
υδροηλεκτρικών μελετών 71.12.13.02 
υδρολογικών σταθμών, παρατηρήσεων 71.20.11.07 

υδροπτέρυγα ή χόβερκραφτ μεταφοράς 
επιβατών, με 50.10.11.01 

υλικού (Hardware) υπολογιστών, 
παροχής συμβουλών 62.02.10 

υπαγόρευσης 82.99.11 
υπαίθριου χώρου στάθμευσης 
αυτοκινήτων 52.21.24.02 
υπαίθριων εκδηλώσεων, παροχής 
γευμάτων και ποτών όχι από κινητές 
καντίνες 56.10.19.09 

υπαίθριων χώρων καλλιτεχνικών 
εκδηλώσεων 90.04.10.11 

υπεραστικές ειδικού σκοπού τακτικές 
οδικής μεταφοράς επιβατών 49.39.12 

υπεραστικές και ειδικού σκοπού 
τακτικές χερσαίας μεταφοράς επιβατών 49.39.1 
υπεραστικές τακτικές μεταφοράς 
επιβατών 49.39.11 
υπεραστικών λεωφορείων μη τακτικές 49.39.34 

υπεραστικών μεταφορών έκτακτων με 
λεωφορεία με οδηγό ιδιοκτήτη 49.39.34.01 

υπεραστικών μεταφορών έκτακτων με 
λεωφορεία με οδηγό μη ιδιοκτήτη 49.39.34.02 

υπεραστικών τακτικών μεταφορών με 
λεωφορεία, με οδηγό ιδιοκτήτη 49.39.11.01 

υπεραστικών τακτικών μεταφορών με 
λεωφορεία, με οδηγό μη ιδιοκτήτη 49.39.11.02 
υπεργολάβων, συντονισμού και 
επιθεώρησης 70.22.20.03 
υπηρεσιών πληροφορίας π.δ.κ.α., 
άλλες 63.99 
υπηρέτη οικιακού 96.09.19.13 
ύπνου σε άλλα μεταφορικά μέσα 55.90.13 
υποβρύχιας φωτογράφισης 74.20.29.03 

υποβρύχιων εργασιών επισκευής και 
συντήρησης πλοίων 33.15.10.04 
υπόγειας τοπογραφικής αποτύπωσης 71.12.33.01 

υποδημάτων ενοικίασης και 
χρηματοδοτικής μίσθωσης 77.29.15 
υποδημάτων επισκευής 95.23.1 

υποδομής τεχνολογιών των 
πληροφοριών (ΙΤ), παροχής άλλες 63.11.19 
υποθηκοφύλακα άμισθου 91.01.12.01 
υποκριτικής σχολών 85.52.19.01 

υπολειμμάτων από αποτέφρωση 
απορριμμάτων διάθεσης 38.21.4 

υπολογισμού ασφαλιστικών κινδύνων 
και ασφαλίστρων 66.29.11.01 
υπολογιστή κεντρικού, παροχής 63.11.1 
υπολογιστικής ισχύος κλπ, διάθεσης 
εξοπλισμού 63.11.11.03 
υπολογιστών άλλες π.δ.κ.α. 62.09.20 
υπολογιστών ηλεκτρονικών που 
παράγονται ή ολοκληρώνονται κατόπιν 
παραγγελίας, παραγωγή 
προγραμμάτων 62.01.11.01 

υπολογιστών ηλεκτρονικών, 
δραστηριότητες παροχής συμβουλών 62.02 
υπολογιστών και πληροφοριών 
επιστήμες, έρευνας και πειραματικής 
ανάπτυξης 72.19.12 

υποστήριξης για τη βελτίωση της ζωής 
των πολιτών και την αναβάθμιση των 
γενικών συνθηκών διαβίωσης άλλες 94.99.14 
υποστήριξης δικτύων, τεχνικής 62.02.30.01 
υποστήριξης εκπαιδευτικής 85.60.1 
υποστήριξης επιχειρήσεων άλλες 
π.δ.κ.α. 82.99.1 
υποστήριξης επιχειρήσεων άλλες 
ποικίλες π.δ.κ.α. 82.99.19 
υποστήριξης επιχειρήσεων για την 
ένταξή τους σε αναπτυξιακά 
προγράμματα 70.22.11.05 
υποστήριξης καλλιτεχνών 90.02.1 
υποστήριξης λογισμικού εφαρμογών 
τηλεματικής 62.01.11.02 
υποστήριξης λογισμικού πολυμέσων 62.02.30.04 
υποστήριξης μέσω τηλεφώνου 82.99.12 
υποστήριξης παροχής σε ηλικιωμένους 88.10.11 
υποστήριξης σε μικτούς χώρους 81.10.1 
υποστήριξης συστήματος λογισμικού 62.01.11.07 
υποστήριξης συστημάτων 
υπολογιστών, τεχνικής 62.02.30.03 

υποστήριξης τεχνικής για τεχνολογίες 
πληροφοριών 62.02.30 
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υποστήριξης τεχνικής, εξειδικευμένου 
λογισμικού εφαρμογών 62.02.30.02 
υποτιτλισμού ταινιών 59.12.16 
υποτίτλων σε ταινίες, εκτύπωσης 59.12.16.01 

υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων 
θεωρητικής εκπαίδευσης  85.53.11.01 
υφασμάτινων απορριμμάτων διάθεσης 38.11.56 
υφασμάτινων ειδών οικιακής χρήσης 
επιδιόρθωσης 95.29.11.02 
υφασμάτων καθαρισμού άλλες 96.01.19 

υφασμάτων οικιακής χρήσης ενοικίασης 
και χρηματοδοτικής μίσθωσης 77.29.14 

υφασμάτων σχεδιασμού 74.10.19.04 
φαγητών έτοιμων, εφοδιασμού 
αεροσκαφών 56.29.11.01 

φαγητών έτοιμων, εφοδιασμού σκαφών 
αναψυχής με 56.29.11.02 
φαγητών έτοιμών, σκαφών αναψυχής, 
ιδιωτικών αεροσκαφών και 
οποιουδήποτε άλλου μεταφορικού 
μέσου ιδιωτικής χρήσης τροφοδοσίας με 56.29.11.03 
φαρμακευτικών απορριμμάτων 
διάθεσης 38.12.22 

φαστ - φουντ με παροχή σερβιρίσματος, 
παροχής γευμάτων 56.10.11.05 
φαστ-φουντ (εστιατόριου ταχείας 
εξυπηρετήσεως) χωρίς παροχή 
καθίσματος, παροχής γευμάτων 56.10.19.02 
φαστ-φουντ (εστιατόριου ταχείας 
εξυπηρετήσεως), με παροχή 
καθίσματος αλλά όχι σερβιρίσματος, 
παροχής γευμάτων 56.10.13.01 
φέιγ βολάν κλπ (διαφημιστικού υλικού), 
διανομής 73.11.19.03 

φερεγγυότητας ατόμων ή επιχειρήσεων 
εκτίμησης και αναφοράς 82.91.11 

φερουσών κατασκευών κτιρίων, 
εκπόνησης στατικών μελετών 71.12.12.02 
φιλανθρωπικών σωματείων 94.99.19.07 

φιλμ και φωτογραφικών πλακών που 
έχουν εκτεθεί στο φως και εμφανιστεί, 
παραγωγής άλλων 74.20.19 

φιλμ και φωτογραφικών πλακών, εκτός 
των κινηματογραφικών, που έχουν 
εκτεθεί στο φως, παραγωγής 74.20.1 
φιλμ και φωτογραφικών πλακών, που 
έχουν εκτεθεί στο φως αλλά όχι 
εμφανιστεί, παραγωγής 74.20.11 

φιλμ και φωτογραφικών πλακών, που 
έχουν εκτεθεί στο φως και εμφανιστεί, 
για αναπαραγωγή offset, παραγωγής 74.20.12 
φιλμ, αντιγραφής 74.20.31.01 
φιλολογικών ερευνών 72.20.29.04 
φιλοξενίας ζώων συντροφιάς 96.09.11.04 

φιλοξενίας και υποδομής τεχνολογιών 
των πληροφοριών (ΙΤ), παροχής άλλες 63.11.19 

φιλοσοφικών ερευνών 72.20.29.04 

φοιτητικών εστιών, στεγαστικής 
μονάδας ή δωματίου για σπουδαστές 55.90.11 

φορέα για ασύρματες τηλεπικοινωνίες 61.20.20 
φορέα για καλωδιακές τηλεπικοινωνίες 61.10.20 
φορείων διακίνησης επισκευής και 
συντήρησης 33.12.15.05 
φορολογικές 84.11.12 
φορολογικού αντιπρόσωπου ή 
εκπρόσωπου 70.22.12.15 

φορολογικών δηλώσεων και σχετικών 
εγγράφων, σύνταξης 69.20.32.01 

φορολογικών δηλώσεων νομικών 
προσώπων, προετοιμασίας 69.20.31 

φορολογικών δηλώσεων φυσικών 
προσώπων, προετοιμασίας 69.20.32 
φορολογικών δηλώσεων, σύνταξης από 
λογιστή 69.20.22.01 
φορολογικών συμβουλών σε νομικά 
πρόσωπα και προετοιμασίας 
φορολογικών δηλώσεων, παροχής 69.20.31 

φορολογικών συμβουλών σε φυσικά 
πρόσωπα και προετοιμασίας 
φορολογικών δηλώσεων, παροχής 69.20.32 
φορολογικών συμβουλών, παροχής 69.20.3 
φορτηγίδων ενοικίασης 52.22.19.01 

φορτηγού αυτοκινήτου διεθνών 
μεταφορών και με οδηγό ιδιοκτήτη 
οδικές μεταφορές άλλων εμπορευμάτων 49.41.19.03 

φορτηγού αυτοκινήτου διεθνών 
μεταφορών και με οδηγό μη ιδιοκτήτη 
οδικές μεταφορές άλλων εμπορευμάτων 49.41.19.04 
φορτηγού αυτοκινήτου με οδηγό 
ιδιοκτήτη οδικές μεταφορές άλλων 
εμπορευμάτων 49.41.19.01 
φορτηγού αυτοκινήτου με οδηγό μη 
ιδιοκτήτη οδικές μεταφορές άλλων 
εμπορευμάτων 49.41.19.02 
φορτηγού αυτοκινήτου ψυγείου διεθνών 
μεταφορών, με οδηγό ιδιοκτήτη οδικές 
μεταφορές 49.41.11.01 
φορτηγού αυτοκινήτου ψυγείου διεθνών 
μεταφορών, με οδηγό μη ιδιοκτήτη 
οδικές μεταφορές 49.41.11.02 
φορτηγών ενοικίασης και εκμίσθωσης 77.12 
φορτηγών οχημάτων με χειριστή, 
ενοικίασης 49.41.2 

φορτηγών πλοίων ιδιοκτησίας τρίτων με 
πλήρωμα, ενοικίασης 50.20.21.01 
φορτηγών χρηματοδοτικής μίσθωσης 77.12.1 
φορτίων διακίνησης σε αερολιμένες, 
άλλες 52.24.13 
φορτίων διακίνησης, άλλες 52.24.19 

φορτίων μετακινήσεων με γερανοφόρα 
οχήματα ή εγκαταστημένους γερανούς 52.24.19.03 

φορτίων φορτοεκφόρτωσης και 
στοίβασης σε εγκαταστάσεις τερματικών 
σταθμών κάθε μέσου μεταφοράς 52.24.19.04 
φορτίων, διακίνησης 52.24.1 
φορτοεκφόρτωσης 
εμπορευματοκιβώτιων 52.24.12.01 
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φορτοεκφόρτωσης και στοίβασης 
φορτίων σε εγκαταστάσεις τερματικών 
σταθμών κάθε μέσου μεταφοράς 52.24.19.04 
φορτοεκφόρτωσης φορτίων σε 
εγκαταστάσεις τερματικών σταθμών 
κάθε μέσου μεταφοράς 52.24.19.04 

φούρνων επισκευής και συντήρησης 33.12.14 
φραγμάτων μελετών 71.12.16.01 

φρένων άλλων αυτοκινήτων οχημάτων 
επισκευής και ρύθμισης 45.20.21.03 
φρένων επισκευής και ρύθμισης 
επιβατηγών και ελαφρών φορτηγών 
αυτοκινήτων 45.20.11.03 
φροντίδας ζώων συντροφιάς 96.09.11 

φροντίδας ημερήσιας ενηλίκων με 
αναπηρίες κατ' οίκον 88.10.15 
φροντίδας ημερήσιας ηλικιωμένων κατ' 
οίκον 88.10.12 
φροντίδας κατ' οίκον άλλες 87.90.1 
φροντίδας κατ' οίκον για ενήλικες που 
πάσχουν από διανοητική καθυστέρηση, 
ψυχικές διαταραχές και κατάχρηση 
ουσιών 87.20.12 

φροντίδας κατ' οίκον για ηλικιωμένους 
και αναπήρους 87.30.1 
φροντίδας κατ' οίκον για παιδιά που 
πάσχουν από διανοητική καθυστέρηση, 
ψυχικές διαταραχές και κατάχρηση 
ουσιών 87.20.11 

φροντίδας κατ' οίκον για περιπτώσεις 
διανοητικής καθυστέρησης, ψυχικής 
υγείας και κατάχρησης ουσιών 87.20.1 

φροντιστηρίου γενικά (θετικών ή 
θεωρητικών επιστημών) 85.59.19.11 

φροντιστηρίου ξένων γλωσσών 85.59.11.02 
φρούτων τροπικών λοιπών, 
αποθήκευσης 52.10.11.01 
φύλαξης 80.10.12 
φύλαξης αποσκευών σε σταθμούς 
λεωφορείων 52.21.21.01 

φύλαξης μικρών παιδιών 88.91.13 
φύλαξης μικρών παιδιών κατ' οίκον 88.91.13.03 
φύλαξης σκαφών, σε παράκτιο χώρο 52.22.11.03 
φύλαξης σκαφών, σε χερσαίο χώρο 52.22.19.02 
φύλαξης χαλιών και μοκετών 96.01.19.04 
φύλαξης χρεογράφων 66.19.99.02 

φυλλάδιων κάθε είδους, και παρόμοιων 
ειδών, έκδοσης 58.11.19 
φυματιολογίας ιατρικές 86.22.19.27 
φυματιολογίας νοσοκομειακές 86.10.15.21 
φυσικής αγωγής καθηγητή 93.13.10.03 
φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης 
ιατρικές 86.22.19.30 

φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης 
νοσοκομειακές 86.10.13.01 
φυσικού αερίου μέσω σωληναγωγών, 
μεταφοράς 49.50.12 

φυσικών επιστημών άλλων, έρευνας και 
πειραματικής ανάπτυξης 72.19 

φυσικών επιστήμων, έρευνας και 
πειραματικής ανάπτυξης 72.19.13 
φυσικών ιδιοτήτων, δοκιμών και 
αναλύσεων 71.20.12 
φυσιοθεραπείας 86.90.13.02 
φυτοτεχνικής διαμόρφωσης 
περιβάλλοντος χώρου και έργων 
πρασίνου, εκπόνησης μελετών 71.11.41.02 
φωτισμού θεάματος 90.02.19.04 
φωτιστή θεατρικού 90.02.19.07 
φωτιστικών ειδών επισκευής 95.29.19.04 
φωτοαντιγράφων παραγωγής 82.19.11.01 
φωτογραφικές 74.20 
φωτογραφικές άλλες π.δ.κ.α. 74.20.39 
φωτογραφικές εξειδικευμένες 74.20.2 
φωτογραφικές εξειδικευμένες, άλλες 74.20.29 

φωτογραφικού εξοπλισμού 
επαγγελματικού επισκευής και 
συντήρησης 33.13.13 

φωτογραφικού ερασιτεχνικού 
εξοπλισμού επισκευής 95.29.19.02 
φωτογραφικών μηχανών επισκευής 95.29.19.02 
φωτογραφικών πλακών και φιλμ που 
έχουν εκτεθεί στο φως και εμφανιστεί, 
παραγωγής άλλων 74.20.19 

φωτογραφικών πλακών και φιλμ, εκτός 
των κινηματογραφικών, που έχουν 
εκτεθεί στο φως, παραγωγής 74.20.1 
φωτογραφικών πλακών και φιλμ, που 
έχουν εκτεθεί στο φως αλλά όχι 
εμφανιστεί, παραγωγής 74.20.11 

φωτογραφικών πλακών και φιλμ, που 
έχουν εκτεθεί στο φως και εμφανιστεί, 
για αναπαραγωγή offset, παραγωγής 74.20.12 
φωτογραφικών πορτραίτων 74.20.21 

φωτογραφίσεων διαφημιστικών και 
σχετικές φωτογραφικές 74.20.22 
φωτογράφισης εκδηλώσεων εντός και 
εκτός studio 74.20.23.01 
φωτογράφισης ιατρικής και βιολογικής 74.20.29.01 
φωτογράφισης και βιντεοσκόπησης 
εκδηλώσεων 74.20.23 
φωτογράφισης πορτραίτων εντός και 
εκτός studio 74.20.21.01 
φωτογράφισης πορτραίτων με 
εκτύπωση ασπρόμαυρων ή/και 
έγχρωμων φωτογραφιών, σε 
εργαστήρια τρίτων 74.20.21.02 

φωτογράφισης υποβρύχιας 74.20.29.03 
φωτογραφιών αρχειοθήκης 91.01.12.02 
φωτογραφιών έντυπων, έκδοσης 58.19.12 

φωτογραφιών, αποκατάστασης και 
ρετουσαρίσματος 74.20.32 

φωτογραφιών, γρήγορης εκτύπωσης 74.20.31.02 
φωτογραφιών, εκτύπωσης 74.20.31.03 
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φωτογραφιών, εμφάνισης 74.20.31 
φωτομοντέλου 82.99.19.13 
φωτορεπόρτερ 63.99.10.05 
φωτοτυπικών μηχανημάτων ενοικίασης 77.33.11.03 

φωτοτυπικών μηχανημάτων 
συντήρησης και επισκευής 33.12.16.04 
φωτοτυπιών αναπαραγωγής 82.19.11.01 
χαλιών καθαρισμού 96.01.19.01 
χαλιών φύλαξης 96.01.19.04 
χαλκομανιών έντυπων, έκδοσης 58.19.13 
χαμάμ 96.04.10.03 
χαράκτη 90.03.11.16 
χαρτιού απορριμμάτων διάθεσης 38.11.52 

χαρτιού βιομηχανικών μηχανημάτων και 
εξοπλισμού εγκατάστασης 33.20.37 

χαρτιού μηχανημάτων παραγωγής 
επισκευής και συντήρησης 33.12.27 

χαρτογράφησης 71.12.35 
χαρτογράφησης επιπεδομετρικής 71.12.35.01 
χαρτογράφησης κτηματολογικής 71.12.35.02 
χαρτογράφησης οδικής 71.12.35.03 
χαρτογράφησης υδρογραφικής 71.12.35.04 
χαρτονιού απορριμμάτων διάθεσης 38.11.52 

χαρτονιού βιομηχανικών μηχανημάτων 
και εξοπλισμού εγκατάστασης 33.20.37 

χαρτονιού μηχανημάτων παραγωγής 
επισκευής και συντήρησης 33.12.27 
χαρτοπαικτικής λέσχης 92.00.11.02 
χαρτοσημασμένου χαρτιού ανάλογα, 
έκδοσης 58.19.14 
χαρτόσημων έντυπων, έκδοσης 58.19.14 
χαρτοφυλακίου εταιρειών (holding) 64.20.1 

χαρτοφυλακίων εκτός των 
συνταξιοδοτικών ταμείων, διαχείρισης 66.30.11 

χαρτών έντυπων σε άλλη μορφή εκτός 
βιβλίου, έκδοσης 58.11.16 
χαρτών σε έντυπα βιβλία άλλα, έκδοσης 58.11.15 
χειριστή ιατροδιαγνωστικών 
μηχανημάτων 86.90.15.07 

χειριστών επαγγελματιών και 
πληρώματος σκαφών σχολών  85.59.13.05 
χειροπράκτη 86.90.13.04 
χειρουργικής θώρακα ιατρικές 86.22.19.32 
χειρουργικής θώρακα νοσοκομειακές 86.10.11.06 
χειρουργικής ιατρικές 86.22.19.31 
χειρουργικής νοσοκομειακές 86.10.11.05 
χειρουργικής παίδων ιατρικές 86.22.19.33 
χειρουργικής παίδων νοσοκομειακές 86.10.11.07 
χερσαίας μεταφοράς επιβατών 
υπεραστικές και ειδικού σκοπού 
τακτικές 49.39.1 

χερσαίες αστικές και προαστιακές 
μεταφορές επιβατών άλλες 49.31.2 
χερσαίες μεταφορές επιβατών άλλες 
π.δ.κ.α. 49.39 
χερσαίων μεταφορικών μέσων, 
εκπόνησης μελετών 71.12.14.01 
χερσαίων μεταφορών επιβατών μη 
τακτικές 49.39.3 
χερσαίων μεταφορών επιβατών π.δ.κ.α. 49.39.39 
χερσαίων μεταφορών συναφείς 52.21 
χημείας τροφίμων, δοκιμών και 
αναλύσεων 71.20.11.04 
χημείας τροφίμων, έρευνας 72.19.14.03 
χημείας, έρευνας 72.19.14.02 
χημείας, έρευνας και πειραματικής 
ανάπτυξης 72.19.14 
χημικοτεχνικών μελετών 71.20.11.06 
χημικού μηχανικού, μελετών γενικά 71.12.19.10 

χημικών διεργασιών και συστημάτων, 
ανάλυσης, σχεδιασμού και ανάπτυξης 72.19.14.01 

χημικών δοκιμών και αναλύσεων 71.20.11.08 
χημικών επικίνδυνων απορριμμάτων 
διάθεσης 38.12.24 

χημικών τεχνικών δοκιμών και 
αναλύσεων σε βιομηχανικές διαδικασίες 71.20.19.04 

χιονιού σάρωσης και απομάκρυνσης 81.29.12 
χιονοδρομικού κέντρου 93.29.19.07 

χιονοδρομικών αθλημάτων εξοπλισμού 
(παγοπέδιλων, μποτών κλπ) ενοικίασης 77.21.10.05 

χόβερκραφτ ή υδροπτέρυγα μεταφοράς 
επιβατών, με 50.10.11.01 
χορευτή 90.01.10.08 

χορήγησης άδειας για τη χρήση 
ακουστικών πρωτοτύπων 59.20.40 
χορήγησης άδειας για τη χρήση 
καταλόγων και καταλόγων 
ταχυδρομικών διευθύνσεων 58.12.30 
χορήγησης αδειών για άλλο έντυπο 
υλικό 58.19.30 
χορήγησης αδειών για βιβλία 58.11.60 

χορήγησης αδειών για τα δικαιώματα 
ταινιών και τα έσοδά τους 59.13.11 

χορήγησης αδειών για τη χρήση 
λογισμικού υπολογιστή 58.29.50 

χορήγησης αδειών για τη χρήση 
παιχνιδιών υπολογιστή 58.21.40 
χορήγησης ενυπόθηκων μη 
στεγαστικών πιστώσεων από 
νομισματικά ιδρύματα 64.19.24 

χορήγησης ενυπόθηκων στεγαστικών 
πιστώσεων από νομισματικά ιδρύματα 64.19.23 

χορήγησης καταναλωτικών πιστώσεων 
από νομισματικά ιδρύματα 64.19.22 

χορήγησης καταναλωτικών πιστώσεων, 
εκτός αυτών από νομισματικά ιδρύματα 64.92.12 

χορήγησης μη ενυπόθηκων εμπορικών 
πιστώσεων από νομισματικά ιδρύματα 64.19.25 
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χορήγησης πιστώσεων "επ' ενεχύρω" 
αντικειμένων (ενεχυροδανειστή) 64.92.12.01 
χορήγησης πιστώσεων από 
νομισματικά ιδρύματα 64.19.2 

χορήγησης πιστώσεων προς 
επιχειρήσεις από νομισματικά ιδρύματα 64.19.21 
χορήγησης πιστώσεων προς 
επιχειρήσεις, εκτός αυτών από 
νομισματικά ιδρύματα 64.92.11 

χορήγησης πιστώσεων, χωρίς την 
αποδοχή καταθέσεων 64.99.19.03 

χορογράφου 90.03.11.17 
χορού διδασκάλων 85.52.11 
χορού καθηγητή 85.52.11.02 
χορού σχολών 85.52.11.01 

χορτοκοπτικών μηχανών συντήρησης 
και επισκευής 33.12.21.01 
χορωδίας 90.01.10.14 
χορωδού 90.03.11.18 
χρεογράφων αγοραπωλησίες 66.12.11 
χρεογράφων φύλαξης 66.19.99.02 
χρεογράφων, δραστηριότητες σχετικές 66.12 

χρεογράφων, έντυπης ή ηλεκτρονικής 
ενημέρωσης, σχετικά με τις τιμές τους 66.12.11.03 

χρεογράφων, επεξεργασίας και 
εκκαθάρισης συναλλαγών 66.19.10 
χρηματαγορών διαχείριση 66.11 
χρηματαποστολών 80.10.11.01 
χρηματικής διαμεσολάβησης (τράπεζες 
άλλες από την κεντρική), άλλων 
οργανισμών 64.19 
χρηματικής διαμεσολάβησης άλλες 
π.δ.κ.α. 64.19.30 
χρηματιστή ή μεσίτη χρηματιστηρίου 
αξιών 66.12.11.07 
χρηματιστηριακής εταιρείας 66.12.11.08 
χρηματιστηριακών εντολών λήψης και 
διαβίβασης 66.19.99.01 

χρηματιστηρίου αξιών, χρηματιστή ή 
μεσίτη 66.12.11.07 
χρηματιστηρίων αξιών, λειτουργίας 66.11.11.01 
χρηματιστηρίων εμπορευμάτων, 
λειτουργίας 66.11.11.02 
χρηματοδοτικής μίσθωσης 64.91.10 
χρηματοδοτικής μίσθωσης άλλου 
χερσαίου μεταφορικού εξοπλισμού, 
χωρίς οδηγό 77.12.19 

χρηματοδοτικής μίσθωσης άλλων 
μηχανών και εξοπλισμού χωρίς χειριστή 
και υλικών αγαθών π.δ.κ.α. 77.39.19 
χρηματοδοτικής μίσθωσης άλλων 
μηχανών, εξοπλισμού και υλικών 
αγαθών π.δ.κ.α. 77.39.1 

χρηματοδοτικής μίσθωσης άλλων 
προσωπικών και οικιακών αγαθών 77.29.1 
χρηματοδοτικής μίσθωσης άλλων 
προσωπικών και οικιακών αγαθών 
π.δ.κ.α. 77.29.19 

χρηματοδοτικής μίσθωσης αυτοκινήτων 
και ελαφρών οχημάτων με κινητήρα 77.11.1 

χρηματοδοτικής μίσθωσης γεωργικών 
μηχανημάτων και εξοπλισμού 77.31.1 

χρηματοδοτικής μίσθωσης ειδών 
αναψυχής και αθλητισμού 77.21.1 
χρηματοδοτικής μίσθωσης 
εμπορευματοκιβώτιων 77.39.12 

χρηματοδοτικής μίσθωσης εναέριου 
μεταφορικού εξοπλισμού 77.35.1 

χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού 
τηλεπικοινωνιών 77.39.14 

χρηματοδοτικής μίσθωσης επίπλων και 
άλλων οικιακών συσκευών 77.29.12 

χρηματοδοτικής μίσθωσης 
ηλεκτρονικών υπολογιστών 77.33.12 

χρηματοδοτικής μίσθωσης θαλάσσιου 
μεταφορικού εξοπλισμού 77.34.1 

χρηματοδοτικής μίσθωσης 
κατασκευαστικών μηχανημάτων και 
εξοπλισμού, καθώς και μηχανημάτων 
και εξοπλισμού για έργα πολιτικού 
μηχανικού 77.32.1 

χρηματοδοτικής μίσθωσης 
μηχανημάτων και εξοπλισμού γραφείου 
(εκτός των ηλεκτρονικών υπολογιστών) 77.33.11 
χρηματοδοτικής μίσθωσης 
μηχανημάτων και εξοπλισμού 
ιδιοκατασκευών 77.29.16 

χρηματοδοτικής μίσθωσης 
μοτοσικλετών και τροχόσπιτων 77.39.13 
χρηματοδοτικής μίσθωσης μουσικών 
οργάνων 77.29.13 
χρηματοδοτικής μίσθωσης οχημάτων 
μεταφοράς εμπορευμάτων, χωρίς 
οδηγό 77.12.11 

χρηματοδοτικής μίσθωσης 
σιδηροδρομικών οχημάτων 77.39.11 
χρηματοδοτικής μίσθωσης τηλεοπτικών 
και ραδιοφωνικών συσκευών, 
μαγνητοσκοπίων (βίντεο) και συναφούς 
εξοπλισμού και εξαρτημάτων 77.29.11 

χρηματοδοτικής μίσθωσης υφασμάτων 
οικιακής χρήσης 77.29.14 

χρηματοδοτικής μίσθωσης υφασμάτων, 
ρουχισμού και υποδημάτων 77.29.15 

χρηματοδοτικής μίσθωσης φορτηγών 77.12.1 
χρηματοδοτικής μίσθωσης χρόνου 
απασχόλησης μηχανής προς 
επεξεργασία δεδομένων 63.11.11.05 
χρηματοθυρίδων μίσθωσης σε τράπεζες 64.19.30.01 
χρηματοθυρίδων, εκτός τραπεζών 
μίσθωσης 77.39.19.07 
χρηματοοικονομικού συμβούλου 66.19.91 
χρηματοοικονομικών αγορών, 
λειτουργίας 66.11.11 
χρηματοοικονομικών αγορών, ρύθμισης 66.11.12 

χρηματοοικονομικών αγορών, σχετικά 
με τη διοίκηση 66.11.1 
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χρηματοοικονομικών αγορών, σχετικά 
με τη διοίκηση τους, άλλες 66.11.19 
χρηματοοικονομικών συμβουλών, 
παροχής 66.19.91 

χρηματοοικονομικών συναλλαγών, 
επεξεργασίας και εκκαθάρισης 66.19.92 
χρηματοπιστωτικές άλλες, εκτός από 
την ασφάλιση και τη χρηματοδότηση 
συντάξεων π.δ.κ.α. 64.99.1 
χρηματοπιστωτικές δημόσιες 84.11.12 
χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες 
συναφείς άλλες, με εξαίρεση τις 
ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα 
συνταξιοδοτικά ταμεία, 66.19 
χρηματοπιστωτικές, εκτός από την 
ασφάλιση και τη χρηματοδότηση 
συντάξεων, π.δ.κ.α. 64.99.19 

χρηματοπιστωτικές, με εξαίρεση τις 
ασφάλειες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία 
π.δ.κ.α., δραστηριότητες άλλες 64.99 
χρηματοπιστωτικών ελεγχουσών 
εταιριών 64.20.10.02 
χρηματοπιστωτικών μέσων 
παρεμφερών με καταπιστεύματα (trusts) 
και κεφάλαια (funds), δραστηριότητες 
σχετικές 64.30 

χρηματοπιστωτικών πράξεων εταιρειών 
και επιχειρηματικού κεφαλαίου 66.19.22 
χρηματοπιστωτικών συναφείς, εκτός 
από τις ασφαλίσεις και τα 
συνταξιοδοτικά ταμεία 66.19.99 
χρηματοπιστωτικών συναφείς, εκτός 
από τις ασφαλίσεις και τα 
συνταξιοδοτικά ταμεία, π.δ.κ.α. 66.19.9 
χρήσης καταλόγων και καταλόγων 
ταχυδρομικών διευθύνσεων, άδειας 
χορήγησης 58.12.30 
χρήσης κινητής τηλεπικοινωνίας 61.20.11 
χρήσης, σταθερής τηλεφωνίας 61.10.11 
χρησιδανεισμού μηχανημάτων 77.39.19.09 
χρονομεριστικής μίσθωσης ακινήτου για 
κατοίκηση 68.20.11.04 

χρονομεριστικής μίσθωσης ανταλλαγών 79.90.31 
χρονομεριστικής μίσθωσης ιδιοκτησιών 
έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης, 
πώλησης 68.31.12 

χρονομεριστικής μίσθωσης ιδιοκτησιών, 
αγοραπωλησίας 68.10.12 
χρονομεριστικής μίσθωσης ιδιοκτησιών, 
έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης, 
διαχείρισης 68.32.12 
χρονομεριστικής μίσθωσης στεγαστικής 
μονάδας ή δωματίου για επισκέπτες, σε 
ιδιοκτησίες 55.20.12 

χρονομέτρη αθλητικών επιδόσεων 93.19.13.02 

χρόνου απασχόλησης μηχανής προς 
επεξεργασία δεδομένων, ενοικίασης 63.11.11.05 
χρόνου διάθεσης ραδιοφωνικής 
διαφήμισης 60.10.30 

χρόνου διαφημιστικού με αμοιβή ή 
βάσει σύμβασης, μεταπώλησης 73.12.2 

χρόνου διαφημιστικού με αμοιβή ή 
βάσει σύμβασης, πωλήσεις άλλες 73.12.19 

χρόνου διαφημιστικού με αμοιβή ή 
βάσει σύμβασης, πώλησης 73.12.1 

χρόνου διαφημιστικού σε ταινίες, βίντεο 
και τηλεοπτικά προϊόντα, πώλησης 59.11.30 
χρόνου διαφημιστικού στην τηλεόραση 
και το ραδιόφωνο με αμοιβή ή βάσει 
σύμβασης, πώλησης 73.12.12 

χρόνου διαφημιστικού στο διαδίκτυο με 
αμοιβή ή βάσει σύμβασης, πώλησης 73.12.13 
χρόνου διαφημιστικού τηλεοπτικού, 
διάθεσης 60.20.40 
χρόνου διαφημιστικού, διάθεσης στο 
διαδίκτυο 63.11.3 
χρόνου στα ηλεκτρονικά μέσα 
ενημέρωσης για παρουσίαση 
διαφημίσεων, διάθεσης 73.12.12.01 
χρωματικής διόρθωσης ταινιών 59.12.13 
χωρικής ανάπτυξης, προγραμμάτων 
εκπόνησης 71.11.31.01 
χωροταξίας αγροτικής 71.11.32 

χωροταξικού σχεδιασμού 71.11.3 
χωροταξικών μελετών 71.11.31.05 

χώρου ασκεπούς για την εγκατάσταση 
μηχανημάτων, μίσθωσης 68.20.12.05 

χώρου διαφημιστικού με αμοιβή ή βάσει 
σύμβασης, μεταπώλησης 73.12.2 

χώρου διαφημιστικού με αμοιβή ή βάσει 
σύμβασης, πωλήσεις άλλες 73.12.19 

χώρου διαφημιστικού με αμοιβή ή βάσει 
σύμβασης, πώλησης 73.12.1 

χώρου διαφημιστικού σε εφημερίδες 
έντυπης μορφής, διάθεσης 58.13.31 

χώρου διαφημιστικού σε εφημερίδες 
ηλεκτρονικής μορφής, διάθεσης 58.13.32 
χώρου διαφημιστικού σε εφημερίδες, 
διάθεσης 58.13.3 
χώρου διαφημιστικού σε περιοδικά, 
διάθεσης 58.14.3 

χώρου διαφημιστικού σε περιοδικά, 
έντυπης μορφής, διάθεσης 58.14.31 

χώρου διαφημιστικού σε περιοδικά, 
ηλεκτρονικής μορφής, διάθεσης 58.14.32 

χώρου διαφημιστικού σε ταινίες, βίντεο 
και τηλεοπτικά προϊόντα, πώλησης 59.11.30 

χώρου διαφημιστικού στα έντυπα μέσα, 
με αμοιβή ή βάσει σύμβασης, πώλησης 73.12.11 
χώρου διαφημιστικού στην τηλεόραση 
και το ραδιόφωνο με αμοιβή ή βάσει 
σύμβασης, πώλησης 73.12.12 

χώρου διαφημιστικού στο διαδίκτυο με 
αμοιβή ή βάσει σύμβασης, πώλησης 73.12.13 
χώρου διαφημιστικού, διάθεσης στο 
διαδίκτυο 63.11.3 

χώρου εφημερίδας για καταχώριση 
διαφημίσεων, διάθεσης 73.12.11.01 

χώρου καταστήματος για προβολή 
αγαθών, διάθεσης 73.12.19.01 
χώρου στάθμευσης επιβατικών 
αυτοκινήτων 52.21.24.03 
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χώρων εσωτερικών, σχεδιασμού 74.10.11 
χώρων κατασκήνωσης 55.30 
χώρων πρασίνου, σχεδιασμού και 
επίβλεψης 71.11.41.03 
χώρων στάθμευσης 52.21.24 
χώρων στάθμευσης αεροπλάνων 52.23.19.04 

χώρων στάθμευσης κάθε είδους 
μεταφορικών μέσων και τροχόσπιτων 52.21.24.04 
χώρων στάθμευσης μοτοσικλετών 52.21.24.05 
ψαροταβέρνας με ζωντανή μουσική από 
ορχήστρα τριών τουλάχιστον οργάνων 
[που υπάγεται στην 
1059176/625/ΠΟΛ.1087/25.6.2003 
(ΦΕΚ Β' 932) απόφαση Υπουργού 
Οικονομίας και Οικονομικών, όπως 
ισχύει κάθε φορά], γευμάτων παροχής 56.10.11.03 
ψαροταβέρνας χωρίς ζωντανή μουσική 
ή με ορχήστρα λιγότερη των τριών 
οργάνων [που δεν υπάγεται στην 
1059176/625/ΠΟΛ.1087/25.6.2003 
(ΦΕΚ Β' 932) απόφαση Υπουργού 
Οικονομίας και Οικονομικών, όπως 
ισχύει κάθε φορά] με παροχή 
σερβιρίσματος, γευμάτων παροχής 56.10.11.04 

ψαροταβέρνας χωρίς ζωντανή μουσική 
ή με ορχήστρα λιγότερη των τριών 
οργάνων, με παροχή καθίσματος αλλά 
όχι σερβιρίσματος, παροχής γευμάτων 56.10.13.02 

ψητοπωλεία με παροχή σερβιρίσματος, 
παροχής γευμάτων 56.10.11.09 
ψητοπωλείου με παροχή καθίσματος 
αλλά όχι σερβιρίσματος, παροχής 
γευμάτων 56.10.13.03 

ψητοπωλείου χωρίς παροχή 
καθίσματος, παροχής γευμάτων 56.10.19.03 

ψηφιακής αποκατάστασης ταινιών 59.12.13 

ψηφιακών υπόβαθρων (cd, δισκετών 
κλπ), μετατροπής και διόρθωσης 62.09.20.01 
ψυκτικών συσκευών επισκευής 95.22.10.01 

ψύξης μη οικιακού εξοπλισμού 
επισκευής και συντήρησης 33.12.18 
ψυχαγωγίας πάρκων 93.21.1 
ψυχαγωγικές άλλες π.δ.κ.α. 93.29.1 
ψυχαγωγικές διάφορες π.δ.κ.α. 93.29.19 
ψυχαγωγικές διοικητικές 84.12.14 
ψυχαγωγικής εκπαίδευσης 85.51.1 

ψυχαγωγικών εκδηλώσεων (π.χ. γάμων 
και συναφών) διοργάνωσης 93.29.19.01 
ψυχαγωγικών ενώσεων 94.99.16 
ψυχαγωγικών μη αθλητικών λεσχών 94.99.16.02 
ψυχιατρικές νοσοκομειακές 86.10.14 
ψυχιατρικής ιατρικές 86.22.19.34 
ψυχιατρικής νοσοκομειακές 86.10.14.02 
ψυχικής υγείας 86.90.18 
ψυχοθεραπευτή 86.90.18.03 
ψυχολογίας, έρευνας 72.20.12.01 
ψυχολογίας, έρευνας και πειραματικής 
ανάπτυξης 72.20.12 
ψυχολόγου 86.90.18.04 
ωδείου 85.52.12.02 
ώθησης θαλάσσιας με πλοία ιδιοκτησίας 
τρίτων 50.20.22.01 
ώθησης σε εσωτερικά ύδατα 50.40.22 
ώθησης σε θαλάσσια και σε παράκτια 
ύδατα 50.20.22 
ώθησης σιδηροδρομικές 52.21.11 
ωκεανογραφίας, έρευνας 72.19.19.03 
ωκεανογραφικών μελετών 71.12.31.04 
ωτορινολαρυγγολογίας ιατρικές 86.22.19.35 
ωτορινολαρυγγολογίας νοσοκομειακές 86.10.15.24 

 


