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Σε συνέχεια της Α.Υ.Ο.Ο. 1100330/1954/2008/ΔΜ/ΠΟΛ.1133/6.10.2008 (ΦΕΚ 
2149/Β’), με την οποία καθορίστηκαν οι νέοι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας των 
Επιχειρήσεων (Κ.Α.Δ. 2008), σας κοινοποιούμε πίνακα των δραστηριοτήτων που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 80 και 81 του ν. 
3463/2008 (ΦΕΚ 114/Α’), όπως ισχύει, σύμφωνα με τις οποίες για τη χορήγηση της 
άδειας έναρξης επιτηδεύματος απαιτείται προηγούμενη χορήγηση προέγκρισης του 
χώρου, στον οποίο θα αναπτυχθεί η δραστηριότητα. 
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  47.11       Λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα 
καταστήματα που πωλούν κυρίως 
τρόφιμα, ποτά ή καπνό 

    47.11.1     Λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα 
καταστήματα που πωλούν κυρίως τρόφιμα, ποτά 
ή καπνό 

      47.11.10   Λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα που 
πωλούν κυρίως τρόφιμα, ποτά ή καπνό 

        47.11.10.01 Λιανικό εμπόριο super market, με έμφαση στο εμπόριο 
τροφίμων 

        47.11.10.02 Λιανικό εμπόριο βιολογικών τροφίμων 
        47.11.10.03 Λιανικό εμπόριο ειδών διατροφής γενικά 
        47.11.10.04 Λιανικό εμπόριο ειδών οινοπαντοπωλείου 
        47.11.10.05 Λιανικό εμπόριο ειδών παντοπωλείου 
47.2         Λιανικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και 

καπνού σε εξειδικευμένα καταστήματα 
  47.21       Λιανικό εμπόριο φρούτων και 

λαχανικών σε εξειδικευμένα 
καταστήματα 

    47.21.1     Λιανικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών σε 
εξειδικευμένα καταστήματα 

      47.21.11   Λιανικό εμπόριο νωπών φρούτων και λαχανικών 
        47.21.11.01 Λιανικό εμπόριο άλλων λαχανικών π.δ.κ.α. 
        47.21.11.02 Λιανικό εμπόριο άλλων φρούτων, χαρουπιών 
        47.21.11.03 Λιανικό εμπόριο βρώσιμων ριζών και βολβών με υψηλό 

περιεχόμενο σε άμυλο ή ινουλίνη, για ανθρώπινη 
κατανάλωση 

        47.21.11.04 Λιανικό εμπόριο ελαιών και άλλων ελαιούχων καρπών, 
φρέσκων 

        47.21.11.05 Λιανικό εμπόριο επιτραπέζιων σταφυλιών 
        47.21.11.06 Λιανικό εμπόριο εσπεριδοειδών 
        47.21.11.07 Λιανικό εμπόριο καλαμποκιού 
        47.21.11.08 Λιανικό εμπόριο οπωροκηπευτικών 
        47.21.11.09 Λιανικό εμπόριο πατάτας, φρέσκιας ή απλής ψύξης 
        47.21.11.10 Λιανικό εμπόριο ριζωδών και βολβοειδών λαχανικών 
        47.21.11.11 Λιανικό εμπόριο χουρμάδων, σύκων, μπανανών, ινδικών 

καρύδων, βραζιλιάνικων καρύδων ανακάρδιου, αβοκάντο, 
μάνγκο και γουάβας, φρέσκων 

      47.21.12   Λιανικό εμπόριο μεταποιημένων φρούτων και 
λαχανικών 

        47.21.12.01 Λιανικό εμπόριο άλλων διατηρημένων φρούτων 
        47.21.12.02 Λιανικό εμπόριο αποξηραμένων λαχανικών 
        47.21.12.03 Λιανικό εμπόριο αποξηραμένων οσπριωδών λαχανικών, 

αποφλοιωμένων, εκτός αυτών για σπορά 
        47.21.12.04 Λιανικό εμπόριο διατηρημένων πατατών 
        47.21.12.05 Λιανικό εμπόριο ελαιών και άλλων ελαιούχων καρπών, όχι 

φρέσκων 
        47.21.12.06 Λιανικό εμπόριο εσπεριδοειδών, ξηρών 
        47.21.12.07 Λιανικό εμπόριο κουκουτσιών βερίκοκων, ροδάκινων ή 

δαμάσκηνων 
        47.21.12.08 Λιανικό εμπόριο λαχανικών διατηρημένων σε ξίδι ή σε οξικό 

οξύ 
        47.21.12.09 Λιανικό εμπόριο λαχανικών κατεψυγμένων 
        47.21.12.10 Λιανικό εμπόριο λαχανικών, διατηρημένων με άλλο τρόπο 

εκτός από ξίδι ή οξικό οξύ 
        47.21.12.11 Λιανικό εμπόριο μαρμελάδων, ζελέδων, πουρέ και πολτών 

φρούτων ή ξηρών καρπών 
        47.21.12.12 Λιανικό εμπόριο πατατών κατεψυγμένων 
        47.21.12.13 Λιανικό εμπόριο φρούτων και ξηρών καρπών, 

μαγειρεμένων ή αμαγείρευτων, κατεψυγμένων 
        47.21.12.14 Λιανικό εμπόριο χουρμάδων, σύκων, μπανανών, ινδικών 

καρύδων, βραζιλιάνικων καρύδων ανακάρδιου, αβοκάντο, 
μάνγκο, γουάβας, ξηρών 

  47.22       Λιανικό εμπόριο κρέατος και 
προϊόντων κρέατος σε εξειδικευμένα 
καταστήματα 



    47.22.1     Λιανικό εμπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος 
σε εξειδικευμένα καταστήματα 

      47.22.13   Λιανικό εμπόριο κρέατος 
        47.22.13.01 Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών παρασκευασμένου και 

διατηρημένου κρέατος, εντοσθίων ή αίματος, εκχυλισμάτων 
και ζωμών κρέατος 

        47.22.13.02 Λιανικό εμπόριο άλλων κρεάτων και βρώσιμων εντοσθίων 
(συμπεριλαμβανομένου του κρέατος κουνελιών), εκτός από 
βατραχοπόδαρα 

        47.22.13.03 Λιανικό εμπόριο κατεψυγμένου κρέατος βοοειδών 
        47.22.13.04 Λιανικό εμπόριο κατεψυγμένου κρέατος χοιροειδών 
        47.22.13.05 Λιανικό εμπόριο κρέατος αιγών 
        47.22.13.06 Λιανικό εμπόριο κρέατος αλόγων, γαϊδουριών, μουλαριών ή 

γίννων 
        47.22.13.07 Λιανικό εμπόριο κρέατος βοοειδών, νωπού ή απλής ψύξης 
        47.22.13.08 Λιανικό εμπόριο κρέατος κουνελιών 
        47.22.13.09 Λιανικό εμπόριο κρέατος προβάτων, κατεψυγμένου 
        47.22.13.10 Λιανικό εμπόριο κρέατος προβάτων, νωπού ή απλής ψύξης 
        47.22.13.11 Λιανικό εμπόριο κρέατος χοιροειδών, νωπού ή απλής 

ψύξης 
        47.22.13.12 Λιανικό εμπόριο σαλιγκαριών και βατραχοπόδαρων, 

νωπών, απλής ψύξης, κατεψυγμένων, αποξηραμένων, 
παστών ή σε άλμη, εκτός από τα θαλασσινά σαλιγκάρια 

      47.22.14   Λιανικό εμπόριο προϊόντων κρέατος 
        47.22.14.01 Λιανικό εμπόριο άκρων ζώων 
        47.22.14.02 Λιανικό εμπόριο βρώσιμων εντοσθίων 
        47.22.14.03 Λιανικό εμπόριο κρέατος και βρώσιμων εντοσθίων 

πουλερικών, κατεψυγμένων 
        47.22.14.04 Λιανικό εμπόριο κρέατος και βρώσιμων εντοσθίων 

πουλερικών, νωπών ή απλής ψύξης 
        47.22.14.05 Λιανικό εμπόριο κρέατος και βρώσιμων εντοσθίων, 

αλατισμένων, σε άλμη, αποξηραμένων ή καπνιστών, 
βρώσιμων αλευριών και χονδράλευρων κρέατος ή 
εντοσθίων 

        47.22.14.06 Λιανικό εμπόριο λιπών βοοειδών, προβάτων, αιγών, χοίρων 
και πουλερικών 

  47.23       Λιανικό εμπόριο ψαριών, 
καρκινοειδών και μαλακίων σε 
εξειδικευμένα καταστήματα 

    47.23.1     Λιανικό εμπόριο ψαριών, καρκινοειδών και 
μαλακίων σε εξειδικευμένα καταστήματα 

      47.23.15   Λιανικό εμπόριο ψαριών, οστρακοειδών και μαλακίων 
        47.23.15.01 Λιανικό εμπόριο άλλων μαλακίων ή οστρακόδερμων και 

υδρόβιων ασπόνδυλων, ζώντων, νωπών ή απλής ψύξης 
        47.23.15.02 Λιανικό εμπόριο καρκινοειδών, κατεψυγμένων, μαλακίων 

και άλλων υδρόβιων ασπόνδυλων, κατεψυγμένων, 
αποξηραμένων, αλατισμένων 

        47.23.15.03 Λιανικό εμπόριο καρκινοειδών, μαλακίων και άλλων 
υδρόβιων ασπόνδυλων, παρασκευασμένων ή 
διατηρημένων 

        47.23.15.04 Λιανικό εμπόριο καρκινοειδών, μη κατεψυγμένων 
        47.23.15.05 Λιανικό εμπόριο νωπών, απλής ψύξης και κατεψυγμένων 

ψαριών 
        47.23.15.06 Λιανικό εμπόριο στρειδιών 
        47.23.15.07 Λιανικό εμπόριο φιλέτων ψαριών, άλλου κρέατος ψαριών, 

συκωτιών ψαριών και αβγοτάραχου, νωπών ή απλής ψύξης 
        47.23.15.08 Λιανικό εμπόριο ψαριών αποξηραμένων, αλατισμένων ή σε 

άλμη, καπνιστών ψαριών και βρώσιμου ιχθυάλευρου 
        47.23.15.09 Λιανικό εμπόριο ψαριών κατά άλλο τρόπο 

παρασκευασμένων ή διατηρημένων, χαβιαριού 
        47.23.15.10 Λιανικό εμπόριο ψαριών, ζώντων 
        47.23.15.11 Λιανικό εμπόριο ψαριών, νωπών ή απλής ψύξης 
        47.23.15.12 Λιανικό εμπόριο ψαριών, φιλέτων ψαριών, άλλου κρέατος 

ψαριών, συκωτιών ψαριών και αβγοτάραχου, 
κατεψυγμένων 



  47.24       Λιανικό εμπόριο ψωμιού, 
αρτοσκευασμάτων και λοιπών ειδών 
αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής σε 
εξειδικευμένα καταστήματα 

    47.24.1     Λιανικό εμπόριο ψωμιού, αρτοσκευασμάτων και 
λοιπών ειδών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής 
σε εξειδικευμένα καταστήματα 

      47.24.16   Λιανικό εμπόριο προϊόντων αρτοποιίας 
        47.24.16.01 Λιανικό εμπόριο (πρατήριο) ψωμιού και άλλων ειδών 

αρτοποιίας 
        47.24.16.02 Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών ψωμιού και άλλων ειδών 

αρτοποιίας 
        47.24.16.03 Λιανικό εμπόριο διατηρημένων γλυκών με βάση το αλεύρι 

και παρόμοιων ειδών 
        47.24.16.04 Λιανικό εμπόριο μελόψωμου και παρόμοιων ειδών, γλυκών 

μπισκότων, βαφλών και λεπτών μπισκότων 
        47.24.16.05 Λιανικό εμπόριο προϊόντων ζύμης 
        47.24.16.06 Λιανικό εμπόριο τραγανού ψωμιού, παξιμαδιών, 

φρυγανισμένου ψωμιού και παρόμοιων φρυγανισμένων 
προϊόντων 

        47.24.16.07 Λιανικό εμπόριο τυποποιημένων ειδών αρτοποιίας 
        47.24.16.08 Λιανικό εμπόριο τυροπιτών, σάντουιτς και παρόμοιων ειδών 
        47.24.16.09 Λιανικό εμπόριο φρέσκου ψωμιού 
        47.24.16.10 Λιανικό εμπόριο φρέσκων ειδών ζαχαροπλαστικής και 

γλυκισμάτων 
        47.24.16.11 Λιανικό εμπόριο φύλλων κρούστας ή κανταϊφιού 
      47.24.17   Λιανικό εμπόριο ειδών ζαχαροπλαστικής με βάση τη 

ζάχαρη 
        47.24.17.01 Λιανικό εμπόριο διατηρημένων γλυκών με βάση τη ζάχαρη 

και παρόμοιων ειδών 
        47.24.17.02 Λιανικό εμπόριο παγωτού και άλλων ειδών βρώσιμου 

πάγου 
        47.24.17.03 Λιανικό εμπόριο παγωτού, χύμα ή τυποποιημένου 
        47.24.17.04 Λιανικό εμπόριο προϊόντων ζαχαροπλαστικής 

(συμπεριλαμβάνεται η λευκή σοκολάτα), που δεν περιέχουν 
κακάο 

        47.24.17.05 Λιανικό εμπόριο σοκολάτας και άλλων παρασκευασμάτων 
που περιέχουν κακάο (εκτός από ζαχαρούχο σκόνη 
κακάου), σε άλλες μορφές εκτός από χύμα 

        47.24.17.06 Λιανικό εμπόριο τυποποιημένων ζαχαρωδών προϊόντων 
        47.24.17.07 Λιανικό εμπόριο φρούτων, ξηρών καρπών, φλούδας 

φρούτων και άλλων μερών φυτών διατηρημένων με ζάχαρη 
  47.25       Λιανικό εμπόριο ποτών σε 

εξειδικευμένα καταστήματα 
    47.25.2     Λιανικό εμπόριο ποτών σε εξειδικευμένα 

καταστήματα 
      47.25.25   Λιανικό εμπόριο αλκοολούχων ποτών 
        47.25.25.01 Λιανικό εμπόριο (πρατήριο) μπίρας, αναψυκτικών και 

εμφιαλωμένων νερών 
        47.25.25.02 Λιανικό εμπόριο άλλων ποτών που προέρχονται από 

ζύμωση (π.χ. μηλίτη, απιδίτη, υδρομελιού) και μειγμάτων 
ποτών που περιέχουν αλκοόλη 

        47.25.25.03 Λιανικό εμπόριο αποσταγμάτων, ηδύποτων, άλλων 
οινοπνευματωδών ποτών, σύνθετων αλκοολούχων 
παρασκευασμάτων για την παραγωγή ποτών 

        47.25.25.04 Λιανικό εμπόριο αφρώδους κρασιού 
        47.25.25.05 Λιανικό εμπόριο βερμούτ και άλλων ειδών αρωματικού 

κρασιού από νωπά σταφύλια 
        47.25.25.06 Λιανικό εμπόριο κρασιού από νωπά σταφύλια, εκτός από το 

αφρώδες κρασί, μούστου σταφυλιών 
        47.25.25.07 Λιανικό εμπόριο -μετά από εισαγωγή- ποτών 
        47.25.25.08 Λιανικό εμπόριο μπίρας 
      47.25.26   Λιανικό εμπόριο άλλων ποτών 
        47.25.26.01 Λιανικό εμπόριο άλλων μη αλκοολούχων ποτών 
        47.25.26.02 Λιανικό εμπόριο μεταλλικών νερών και αεριούχων νερών, 

που δεν έχουν γλυκανθεί ή αρωματιστεί 
        47.25.26.03 Λιανικό εμπόριο παγακιών βρώσιμων, σε κύβους ή νιφάδες 
        47.25.26.04 Λιανικό εμπόριο παγωμένου τσαγιού 



        47.25.26.05 Λιανικό εμπόριο χυμών φρούτων και λαχανικών 
  47.29       Λιανικό εμπόριο άλλων τροφίμων σε 

εξειδικευμένα καταστήματα 
    47.29.1     Λιανικό εμπόριο άλλων γαλακτοκομικών 

προϊόντων και αβγών σε εξειδικευμένα 
καταστήματα 

      47.29.18   Λιανικό εμπόριο γαλακτοκομικών προϊόντων 
        47.29.18.01 Λιανικό εμπόριο βούτυρου 
        47.29.18.02 Λιανικό εμπόριο γαλακτοκομικών προϊόντων γενικά 
        47.29.18.03 Λιανικό εμπόριο γάλακτος 
        47.29.18.04 Λιανικό εμπόριο γάλακτος και κρέμας με περισσότερο από 

6% λίπος, όχι συμπυκνωμένων ή ζαχαρούχων 
        47.29.18.05 Λιανικό εμπόριο γάλακτος και κρέμας σε στερεές μορφές 
        47.29.18.06 Λιανικό εμπόριο γάλακτος και κρέμας, συμπυκνωμένων ή 

με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών υλών, σε άλλες 
μορφές εκτός της στερεάς 

        47.29.18.07 Λιανικό εμπόριο γιαουρτιού και άλλων ειδών ζυμωμένου ή 
οξινισμένου γάλακτος ή κρέμας 

        47.29.18.08 Λιανικό εμπόριο επεξεργασμένου ρευστού γάλακτος 
        47.29.18.09 Λιανικό εμπόριο τυριού και τυροπήγματος 
      47.29.19   Λιανικό εμπόριο αβγών 
        47.29.19.01 Λιανικό εμπόριο αβγών με το κέλυφος 
      47.29.21   Λιανικό εμπόριο καφέ, τσαγιού, κακάου και 

μπαχαρικών 
        47.29.21.01 Λιανικό εμπόριο αλατιού επιτραπέζιου 
        47.29.21.02 Λιανικό εμπόριο αφεψημάτων βοτάνων 
        47.29.21.03 Λιανικό εμπόριο εκχυλισμάτων, αποσταγμάτων, 

συμπυκνωμάτων και παρασκευασμάτων τσαγιού ή μάτε 
        47.29.21.04 Λιανικό εμπόριο καβουρδισμένου και αλεσμένου καφέ και 

παρόμοιων ειδών 
        47.29.21.05 Λιανικό εμπόριο κακάου σε σκόνη, που δεν περιέχει 

πρόσθετη ζάχαρη ή άλλη γλυκαντική ύλη 
        47.29.21.06 Λιανικό εμπόριο κακάου σε σκόνη, που περιέχει πρόσθετη 

ζάχαρη ή άλλη γλυκαντική ύλη 
        47.29.21.07 Λιανικό εμπόριο καρυκευμάτων - μπαχαρικών και λοιπών 

παρόμοιων ειδών, αλεσμένων και συσκευασμένων 
        47.29.21.08 Λιανικό εμπόριο καφέ αποκαφεϊνωμένου 
        47.29.21.09 Λιανικό εμπόριο καφέ μη αποκαφεϊνωμένου 
        47.29.21.10 Λιανικό εμπόριο μάτε 
        47.29.21.11 Λιανικό εμπόριο μπαχαρικών, επεξεργασμένων 
        47.29.21.12 Λιανικό εμπόριο μπαχαρικών, μη κατεργασμένων 
        47.29.21.13 Λιανικό εμπόριο πράσινου τσαγιού (μη ζυμωμένου), μαύρου 

τσαγιού (ζυμωμένου) και εν μέρει ζυμωμένου τσαγιού σε 
άμεση συσκευασία, που δεν υπερβαίνει τα 3 kg 

        47.29.21.14 Λιανικό εμπόριο σαλτσών, ανάμεικτων καρυκευμάτων και 
αρτυμάτων, αλευριού και χονδράλευρου σιναπιού και 
παρασκευασμένης μουστάρδας 

        47.29.21.15 Λιανικό εμπόριο υποκατάστατων του καφέ, εκχυλισμάτων, 
ουσιών και συμπυκνωμάτων του καφέ ή των 
υποκατάστατων του καφέ 

      47.29.22   Λιανικό εμπόριο βρώσιμων ελαίων και λιπών 
        47.29.22.01 Λιανικό εμπόριο ελαιόλαδου 
        47.29.22.02 Λιανικό εμπόριο ελαίων άλλων ελαιούχων καρπών 
        47.29.22.03 Λιανικό εμπόριο ζωικών ελαίων και λιπών, ακατέργαστων 

και εξευγενισμένων, εκτός από λίπη βοοειδών, 
αιγοπροβάτων, χοίρων και πουλερικών 

        47.29.22.04 Λιανικό εμπόριο ζωικών ή φυτικών λιπών και ελαίων και 
των κλασμάτων τους, υδρογονωμένων, εστεροποιημένων, 
αλλά χωρίς να έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία 

        47.29.22.05 Λιανικό εμπόριο καλαμποκέλαιου και των κλασμάτων του, 
όχι χημικά τροποποιημένων 

        47.29.22.06 Λιανικό εμπόριο μαργαρίνης και παρόμοιων 
παρασκευασμάτων 

        47.29.22.07 Λιανικό εμπόριο σογιέλαιου, αραχιδέλαιου, ελαιόλαδου, 
ηλιέλαιου, καρδαμέλαιου, βαμβακέλαιου, κραμβέλαιου, 
γογγυλέλαιου (colza oil) και ελαίου σινάπης, ακατέργαστων 

        47.29.22.08 Λιανικό εμπόριο σογιέλαιου, αραχιδέλαιου, ελαιόλαδου, 
ηλιέλαιου, καρδαμέλαιου, βαμβακέλαιου, κραμβέλαιου, 
γογγυλέλαιου (colza oil), σουσαμέλαιου και σιναπέλαιου και 
των κλασμάτων τους, εξευγενισμένων, αλλά μη χημικά 
τροποποιημένων 



        47.29.22.09 Λιανικό εμπόριο φοινικέλαιου, ελαίου ινδικής καρύδας, 
φοινικοπυρήνων, babassu και λινέλαιου και των κλασμάτων 
τους, εξευγενισμένων, αλλά όχι χημικά τροποποιημένων, 
σταθεροποιημένων φυτικών λιπών και ελαίου (εκτός από το 
καλαμποκέλαιο) και των κλασμάτων τους π.δ.κ.α. 

      47.29.24   Λιανικό εμπόριο άλλων τροφίμων π.δ.κ.α. 
        47.29.24.01 Λιανικό εμπόριο αβγών χωρίς το κέλυφος, και κρόκων 

αβγών, νωπών ή διατηρημένων, λευκώματος αβγού 
        47.29.24.02 Λιανικό εμπόριο ακατέργαστης ζάχαρης από ζαχαροκάλαμο 

ή ζαχαρότευτλα, σε στερεά μορφή 
        47.29.24.03 Λιανικό εμπόριο αλευριών δημητριακών γενικά 
        47.29.24.04 Λιανικό εμπόριο άλλων αλευριών δημητριακών π.δ.κ.α. 
        47.29.24.05 Λιανικό εμπόριο άλλων προϊόντων δημητριακών 

(συμπεριλαμβάνονται και οι νιφάδες αραβόσιτου) 
        47.29.24.06 Λιανικό εμπόριο άλλων προϊόντων διατροφής π.δ.κ.α. 
        47.29.24.07 Λιανικό εμπόριο αμαγείρευτων ζυμαρικών, μη 

παραγεμισμένων ή με άλλο τρόπο παρασκευασμένων 
        47.29.24.08 Λιανικό εμπόριο αμύλων, ινουλίνης, γλουτένης σιταριού, 

δεξτρινών και άλλων τροποποιημένων αμύλων 
        47.29.24.09 Λιανικό εμπόριο αποφλοιωμένου ρυζιού 
        47.29.24.10 Λιανικό εμπόριο αράπικων φιστικιών 
        47.29.24.11 Λιανικό εμπόριο βρώσιμων προϊόντων ζωικής προέλευσης 

π.δ.κ.α. 
        47.29.24.12 Λιανικό εμπόριο βύνης 
        47.29.24.13 Λιανικό εμπόριο γλυκόζης και σιροπιού γλυκόζης, 

φρουκτόζης και σιροπιού φρουκτόζης, ιμβερτοσάκχαρου, 
σακχάρων και σιροπιού σακχάρων π.δ.κ.α., τεχνητού 
μελιού και καραμέλας 

        47.29.24.14 Λιανικό εμπόριο καθαρισμένης ζάχαρης από ζαχαροκάλαμο 
ή ζαχαρότευτλα και χημικά καθαρής σακχαρόζης σε στερεά 
μορφή, που δεν περιέχει πρόσθετες αρωματικές ή 
χρωστικές ουσίες 

        47.29.24.15 Λιανικό εμπόριο καθαρισμένης ζάχαρης από ζαχαροκάλαμο 
ή ζαχαρότευτλα που περιέχει πρόσθετες αρωματικές ή 
χρωστικές ουσίες, ζάχαρης και σιροπιού σφενδάμου 

        47.29.24.16 Λιανικό εμπόριο μαγειρεμένων ζυμαρικών, παραγεμισμένων 
ή με άλλο τρόπο παρασκευασμένων, κουσκούς 

        47.29.24.17 Λιανικό εμπόριο μαγιάς (ενεργού ή αδρανούς), άλλων 
μονοκύτταρων μικροοργανισμών, νεκρών και 
παρασκευασμένων διογκωτικών σκονών 

        47.29.24.18 Λιανικό εμπόριο μαλακού σιταριού και σμιγαδιού, για 
κατανάλωση από ανθρώπους 

        47.29.24.19 Λιανικό εμπόριο μειγμάτων για την παρασκευή ειδών 
αρτοποιίας 

        47.29.24.20 Λιανικό εμπόριο μελάσας 
        47.29.24.21 Λιανικό εμπόριο ξηρών καρπών 
        47.29.24.22 Λιανικό εμπόριο ξηρών καρπών, καβουρδισμένων 

αράπικων φιστικιών, αλατισμένων ή με άλλο τρόπο 
επεξεργασμένων 

        47.29.24.23 Λιανικό εμπόριο ξιδιού και υποκατάστατων του ξιδιού, που 
λαμβάνονται από το οξικό οξύ 

        47.29.24.24 Λιανικό εμπόριο οσπρίων, συσκευασμένων 
        47.29.24.25 Λιανικό εμπόριο ρυζιού, αλεσμένου 
        47.29.24.26 Λιανικό εμπόριο σιτάλευρου ή αλευριού σμιγαδιού 
        47.29.24.27 Λιανικό εμπόριο σκληρoύ σιταριού, για κατανάλωση από 

ανθρώπους 
        47.29.24.28 Λιανικό εμπόριο σουπών και ζωμών και των 

παρασκευασμάτων τους 
        47.29.24.29 Λιανικό εμπόριο σπόρων ηλίανθου, σουσαμιού, κάρδαμου, 

κράμβης, ελαιοκράμβης και σιναπιού, για ανθρώπινη 
κατανάλωση 

        47.29.24.30 Λιανικό εμπόριο σπόρων σόγιας 
        47.29.24.31 Λιανικό εμπόριο ταπιόκας και υποκατάστατων 

παρασκευασμένων από άμυλο σε μορφή νιφάδων, κόκκων 
κλπ 

        47.29.24.32 Λιανικό εμπόριο φυκιών και άλλων αλγών, νωπών ή 
αποξηραμένων 

        47.29.24.33 Λιανικό εμπόριο φυσικού μελιού 
        47.29.24.34 Λιανικό εμπόριο φυτικών αλευριών και χονδράλευρων, για 

ανθρώπινη κατανάλωση 
        47.29.24.35 Λιανικό εμπόριο χόνδρων (μπλιγουριού) δημητριακών 
            



        47.79.99.01 Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ενδυμάτων και 
υποδημάτων 

        47.79.99.05 Λιανικό εμπόριο φθαρμένων ειδών ρουχισμού και άλλων 
φθαρμένων ειδών 

            
56         Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης 
        56.10.11.03 Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από εστιατόριο ταβέρνα, 

ψαροταβέρνα, με ζωντανή μουσική [που υπάγεται στην 
1059176/625/ΠΟΛ.1087/25.6.2003 (ΦΕΚ Β' 932) απόφαση 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, όπως ισχύει κάθε 
φορά] 

        56.10.11.04 Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από εστιατόριο ταβέρνα, 
ψαροταβέρνα, χωρίς ζωντανή μουσική [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 

        56.10.11.05 Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από εστιατόριο ταχείας 
εξυπηρετήσεως (φαστ - φουντ), με παροχή σερβιρίσματος 

        56.10.11.06 Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από κέντρο διασκέδασης - 
κοσμική ταβέρνα 

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

        56.10.11.08 Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από πιτσαρία, με παροχή 
σερβιρίσματος 

        56.10.11.09 Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από ψητοπωλεία - 
σουβλατζίδικα, με παροχή σερβιρίσματος 

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

        56.10.11.11 Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από σνακ μπαρ, 
με παροχή σερβιρίσματος 

        56.10.11.13 Υπηρεσίες παροχής γλυκών, παγωτών κλπ από 
ζαχαροπλαστείο, γαλακτοζαχαροπλαστείο, 
καφεζαχαροπλαστείο, με παροχή σερβιρίσματος 

      56.10.13   Υπηρεσίες παροχής γευμάτων σε εστιατόρια 
αυτοεξυπηρέτησης (self service) 

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

        56.10.13.02 Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από εστιατόριο, ταβέρνα, 
ψαροταβέρνα, πιτσαρία κλπ χωρίς ζωντανή μουσική, με 
παροχή καθίσματος αλλά όχι σερβιρίσματος 

        56.10.13.03 Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από ψητοπωλείο - 
σουβλατζίδικο με παροχή καθίσματος αλλά όχι 
σερβιρίσματος 

        56.10.13.04 Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από σνακ μπαρ, 
ουζερί, μεζεδοπωλείο, τσιπουράδικο, ζυθοπωλείο, με 
παροχή καθίσματος αλλά όχι σερβιρίσματος 

            
        56.10.19.02 Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από εστιατόριο ταχείας 

εξυπηρετήσεως (φαστ-φουντ), χωρίς παροχή καθίσματος 
        56.10.19.03 Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από ψητοπωλείο - 

σουβλατζίδικο), χωρίς παροχή καθίσματος 
        56.10.19.08 Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από σνακ μπαρ, 

ουζερί, καφέ-ουζερί, μεζεδοπωλείο, τσιπουράδικο, 
ζυθοπωλείο, χωρίς παροχή καθίσματος 

        56.10.19.10 Υπηρεσίες που παρέχονται από αλλαντοζυθοπωλείο 
        56.10.19.11 Υπηρεσίες που παρέχονται από εστιατόρια, που πωλούν 

μερίδες φαγητού σε πακέτα 
        56.10.19.12 Υπηρεσίες που παρέχονται από καταστήματα 

αναψυκτηρίων, χωρίς παροχή καθίσματος 
        56.10.19.13 Υπηρεσίες που παρέχονται από καταστήματα που πωλούν 

σουβλάκια, σάντουιτς και τα συναφή, χωρίς παροχή 
καθίσματος 

        56.10.19.14 Υπηρεσίες που παρέχονται από καταστήματα πώλησης 
παγωτών ή άλλων γλυκών, χωρίς παροχή καθίσματος 

        56.10.19.15 Υπηρεσίες πώλησης πίτσας σε πακέτο 
            
        56.30.10.01 Υπηρεσίες μπαρ, που παρέχονται από χορευτικό κέντρο 
        56.30.10.03 Υπηρεσίες που παρέχονται από αναψυκτήριο 
        56.30.10.04 Υπηρεσίες που παρέχονται από καφέ μπαρ 



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

        56.30.10.06 Υπηρεσίες που παρέχονται από καφενείο, χωρίς τεχνικά και 
μηχανικά παιχνίδια 

        56.30.10.07 Υπηρεσίες που παρέχονται από καφετέρια 
        56.30.10.08 Υπηρεσίες που παρέχονται από καφετέρια με διάθεση 

πρόσβασης στο διαδίκτυο (internet-cafe) 
        56.30.10.09 Υπηρεσίες που παρέχονται από κέντρο διασκέδασης - 

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

καφωδείο 
        56.30.10.11 Υπηρεσίες που παρέχονται από κέντρο διασκέδασης - 

μπουάτ 
        56.30.10.12 Υπηρεσίες που παρέχονται από κέντρο διασκέδασης - 

ντισκοτέκ 
        56.30.10.14 Υπηρεσίες που παρέχονται από παραδοσιακό καφενείο 
            
        59.14.10.01 Υπηρεσίες εκμετάλλευσης κινηματογράφου 
            
        90.02.19.01 Υπηρεσίες αιθουσών συναυλιών 
        90.02.19.02 Υπηρεσίες θεατρικών αιθουσών 
            
        93.21.10.01 Υπηρεσίες γουότερ παρκ (νεροτσουλήθρων κλπ) 
        93.21.10.02 Υπηρεσίες λούνα παρκ 
            
        93.29.19.04 Υπηρεσίες ντισκοτέκ (χωρίς προσφορά ποτού ή φαγητού) 
        93.29.19.05 Υπηρεσίες παιδότοπου 
  96.02       Δραστηριότητες κομμωτηρίων, 

κουρείων και κέντρων αισθητικής 
    96.02.1     Υπηρεσίες κομμωτηρίων και άλλες υπηρεσίες 

καλλωπισμού 
      96.02.11   Υπηρεσίες κομμωτηρίων γυναικών και κοριτσιών 
        96.02.11.01 Υπηρεσίες κομμωτηρίου και καλλωπιστήριου γυναικών, που 

απασχολεί μέχρι και δύο τεχνίτες κομμωτές 
        96.02.11.02 Υπηρεσίες κομμωτηρίου και καλλωπιστήριου γυναικών, που 

απασχολεί πάνω από δύο τεχνίτες κομμωτές 
      96.02.12   Υπηρεσίες κομμωτηρίων και κουρείων ανδρών και 

αγοριών 
        96.02.12.01 Υπηρεσίες κουρείου 
        96.02.12.02 Υπηρεσίες κουρείου ή κομμωτηρίου ανδρών, που 

απασχολεί μέχρι και δύο τεχνίτες 
        96.02.12.03 Υπηρεσίες κουρείου ή κομμωτηρίου ανδρών, που 

απασχολεί πάνω από δύο τεχνίτες 
  96.03       Δραστηριότητες γραφείων κηδειών 

και συναφείς δραστηριότητες 
    96.03.1     Υπηρεσίες γραφείων κηδειών και σχετικές 

υπηρεσίες 
        96.03.12.01 Υπηρεσίες εργολάβου επικήδειων τελετών, μνημόσυνων, 

κλπ 
        96.03.12.02 Υπηρεσίες μεταφοράς νεκρών 
        96.03.12.03 Υπηρεσίες συνοδείας νεκρών (μεταφοράς φέρετρου και 

στεφάνων ανθέων) 
            
        96.09.19.09 Υπηρεσίες δερματοστιξίας (τατουάζ) 
 


