
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 

ΚΑΔ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 

47.11 
Λιανικό εμπόριο σε μη ειδικευμένα καταστήματα που πωλούν 
κυρίως τρόφιμα,  ποτά ή  καπνό 

47.19 Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη ειδικευμένα καταστήματα 

47.21 
Λιανικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών σε ειδικευμένα 
καταστήματα 

47.22 
Λιανικό εμπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος σε ειδικευμένα 
καταστήματα 

47.23 
Λιανικό εμπόριο ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων σε 
ειδικευμένα καταστήματα 

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

47.25 Λιανικό εμπόριο ποτών σε ειδικευμένα καταστήματα 

47.26 Λιανικό εμπόριο προϊόντων καπνού σε ειδικευμένα καταστήματα 

47.29 Λιανικό εμπόριο άλλων τροφίμων σε ειδικευμένα καταστήματα 

47.30 Λιανικό εμπόριο καυσίμων κίνησης σε ειδικευμένα καταστήματα 

47.41 

Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών 
μονάδων υπολογιστών και λογισμικού σε ειδικευμένα 
καταστήματα 

47.42 
Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε ειδικευμένα 
καταστήματα 

47.43 
Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και εικόνας σε ειδικευμένα 
καταστήματα 

47.51 
Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε 
ειδικευμένα καταστήματα 

47.52 
Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και τζαμιών σε ειδικευμένα 
καταστήματα 

47.53 
Λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλιμιών, και επενδύσεων δαπέδου και 
τοίχου σε ειδικευμένα καταστήματα 

47.54 
Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε ειδικευμένα 
καταστήματα 

47.59 
Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής 
χρήσης σε ειδικευμένα καταστήματα 

47.61 Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε ειδικευμένα καταστήματα 

47.62 
Λιανικό εμπόριο εφημερίδων και γραφικής ύλης σε ειδικευμένα 
καταστήματα 

47.63 
Λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής και εικόνας σε ειδικευμένα 
καταστήματα 

47.64 
Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού σε ειδικευμένα 
καταστήματα 



 
 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΕΣΤΙΑΣΗ 

ΚΑΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

56.10 
Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων 
εστίασης 

56.21 Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις 

56.29 Άλλες υπηρεσίες εστίασης 

56.30 Δραστηριότητες παροχής ποτών 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

ΚΑΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

49.10 Υπεραστικές σιδηροδρομικές μεταφορές επιβατών 

49.20 Σιδηροδρομικές μεταφορές εμπορευμάτων 

49.31 Αστικές και προαστιακές χερσαίες μεταφορές επιβατών 

49.32 Εκμετάλλευση ταξί 

47.65 
Λιανικό εμπόριο  παιχνιδιών κάθε είδους σε ειδικευμένα 
καταστήματα 

47.71 Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε ειδικευμένα καταστήματα 

47.72 
Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων ειδών σε 
ειδικευμένα καταστήματα 

47.73 Φαρμακευτικά είδη σε ειδικευμένα καταστήματα 

47.74 
Λιανικό εμπόριο ιατρικών και ορθοπεδικών ειδών σε ειδικευμένα 
καταστήματα 

47.75 
Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού σε 
ειδικευμένα καταστήματα 

47.76 
Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών, σπόρων, λιπασμάτων, ζώων 
συντροφιάς και σχετικών ζωοτροφών σε ειδικευμένα καταστήματα 

47.77 
Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε ειδικευμένα 
καταστήματα 

47.78 
Άλλο λιανικό εμπόριο καινούργιων ειδών σε ειδικευμένα 
καταστήματα 

47.79 Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε καταστήματα 

47.81 
Λιανικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού σε υπαίθριους 
πάγκους και αγορές 

47.82 
Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων 
και υποδημάτων σε υπαίθριους πάγκους και αγορές 

47.89 Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε υπαίθριους πάγκους και αγορές 

47.91 
Λιανικό εμπόριο από επιχειρήσεις πωλήσεων με αλληλογραφία ή 
μέσω διαδικτύου 

47.99 
Άλλο λιανικό εμπόριο εκτός καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή 
αγορών 



 
 

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

49.41 Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων 

49.42 Υπηρεσίες μετακόμισης 

49.50 Μεταφορές μέσω αγωγών 

50.10 Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές επιβατών 

50.20 Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές εμπορευμάτων 

50.30 Εσωτερικές πλωτές μεταφορές επιβατών 

50.40 Εσωτερικές πλωτές μεταφορές εμπορευμάτων 

51.10 Αεροπορικές μεταφορές επιβατών 

51.21 Αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων 

51.22 Διαστημικές μεταφορές 

52.10 Αποθήκευση 

52.21 Δραστηριότητες συναφείς με τις χερσαίες μεταφορές 

52.22 Δραστηριότητες συναφείς με τις πλωτές μεταφορές 

52.23 Δραστηριότητες συναφείς με τις αεροπορικές μεταφορές 

52.24 Διακίνηση φορτίων 

52.29 Άλλες υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες 

53.10 

Ταχυδρομικές δραστηριότητες στο πλαίσιο της υποχρέωσης παροχής 

καθολικής υπηρεσίας 

53.20 Άλλες ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

ΚΑΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

64.11 Δραστηριότητες κεντρικών τραπεζών 

64.19 Άλλοι οργανισμοί νομισματικής διαμεσολάβησης 

64.20 Δραστηριότητες εταιρειών χαρτοφυλακίου 

64.30 Καταπιστεύματα, κεφάλαια και παρεμφερή χρηματοπιστωτικά μέσα 

64.91 Χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) 

64.92 Άλλες πιστωτικές δραστηριότητες 

64.99 
Άλλες δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, με εξαίρεση τις 
ασφάλειες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία π.δ.κ.α. 

65.11 Ασφάλειες ζωής 

65.12 Ασφάλειες εκτός από τις ασφάλειες ζωής 

65.20 Αντασφάλιση 

65.30 Συνταξιοδοτικά ταμεία 

66.11 Διαχείριση χρηματαγορών 

66.12 
Δραστηριότητες σχετικά με συναλλαγές συμβάσεων χρεογράφων και 
αγαθών 



 
 

66.19 

Άλλες δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές 
υπηρεσίες, με εξαίρεση τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα 
συνταξιοδοτικά ταμεία 

66.21 Αξιολόγηση κινδύνων και ζημιών 

66.22 Δραστηριότητες ασφαλιστικών πρακτόρων και μεσιτών 

66.29 
Άλλες δραστηριότητες συναφείς προς τις ασφαλίσεις και τα 
συνταξιοδοτικά ταμεία 

66.30 Δραστηριότητες διαχείρισης κεφαλαίων 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

ΚΑΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

81.21 Γενικός καθαρισμός κτιρίων 

81.22 

Άλλες δραστηριότητες καθαρισμού κτιρίων και βιομηχανικού 

καθαρισμού 

81.29 Άλλες δραστηριότητες καθαρισμού 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI: ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ 

ΚΑΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

92.00 Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ:  ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΚΑΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

96.02 Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων αισθητικής 

96.09.19.08 Υπηρεσίες γυαλίσματος υποδημάτων 

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  

 

Αθήνα,  /04/2021 

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

 

 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ  

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

                                                                                         

              

            ΥΓΕΙΑΣ 

 

                                                                                          

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ                ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ                                                                                         

 

 



 
 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

 

ΑΝΝΑ ΣΤΡΑΤΙΝΑΚΗ 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:  

 Εθνικό Τυπογραφείο (Για δημοσίευση)  

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:  

1. Γραφείο κ. Υπουργού 

2. Γραφείο κ. Υφυπουργού 

3. Γραφείο κ. Γενικής Γραμματέως Εργασίας 

4. Γραφείο κ. Γενικής Γραμματέως Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

5. Γραφείο κ. Υπηρεσιακού Γραμματέως 

6. κ. Γενικό Επιθεωρητή  της Επιθεώρησης Εργασίας (με παράκληση να κοινοποιηθεί 

στις τοπικές υπηρεσίες του Σ.Ε.Π.Ε.)  

7. Γραφείο κ. Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

8. Γραφείο κ. Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας και 

Ασφάλειας στην Εργασία και Ένταξης στην Εργασία 

9. Γραφείο κ. Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Κοινωνικής Ασφάλισης 

10. Δ/νση Προγραμματισμού και Συντονισμού Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων - Κ Υ 

Σ.Ε.Π.Ε. 

11. Δ/νση Προγραμματισμού και Συντονισμού Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην 

Εργασία - Κ Υ Σ.Ε.Π.Ε. 

12. Δ7 

 

 

 


