
Ενημέρωση 10-12-2021 

 

ΚΥΑ Aριθμ. Φ.61/5542/72/18 (ΦΕΚ 62 Β/18-1-2018): Καθορισμός της διαδικασίας 

εγκατάστασης και λειτουργίας των Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής, σύμφωνα με 

το άρθρο 48ΙΑ του ν. 4442/ 2016 (Α’ 230), και λοιπών συναφών θεμάτων. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας 

Τάξη NACE Υποκατηγορία NACE 

45.11 Πώληση αυτοκινήτων και 

ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων 

45.11.1 Χονδρικό εμπόριο αυτοκινήτων και 

ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων 

45.20 Συντήρηση και επισκευή 

μηχανοκίνητων οχημάτων 

45.20.1 Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής 

αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων 

οχημάτων για εμπορεύματα 

45.20.2 Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής 

άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων 

45.20.3 Υπηρεσίες πλυσίματος, γυαλίσματος 

οχημάτων και παρόμοιες υπηρεσίες 

45.31 Χονδρικό εμπόριο μερών και 

εξαρτημάτων μηχανοκίνητων 

οχημάτων 

45.31.1 Χονδρικό εμπόριο ανταλλακτικών και 

εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων 

45.40 Πώληση, συντήρηση και 

επισκευή μοτοσικλετών και των 

μερών και εξαρτημάτων τους 

45.40.1 Χονδρικό εμπόριο μοτοσικλετών και 

μοτοποδήλατων και συναφών ανταλλακτικών και 

εξαρτημάτων 45.40.5 Υπηρεσίες συντήρησης και 

επισκευής μοτοσικλετών και μοτοποδήλατων 

(διαγραφή) 

46.21 Χονδρικό εμπόριο σιτηρών, 

ακατέργαστου καπνού, σπόρων και 

ζωοτροφών 

46.21.1 Χονδρικό εμπόριο δημητριακών, σπόρων 

και ζωοτροφών 

46.21.2 Χονδρικό εμπόριο ακατέργαστου καπνού 

46.22 Χονδρικό εμπόριο 

λουλουδιών και φυτών 

46.22.1 Χονδρικό εμπόριο λουλουδιών και φυτών 

46.23 Χονδρικό εμπόριο ζώντων 

ζώων 

46.23.1 Χονδρικό εμπόριο ζώντων ζώων 

46.24 Χονδρικό εμπόριο δερμάτων, 

προβιών και κατεργασμένου 

δέρματος 

46.24.1 Χονδρικό εμπόριο προβιών, δερμάτων και 

κατεργασμένου δέρματος 

46.31 Χονδρικό εμπόριο φρούτων 

και λαχανικών 

46.31.1 Χονδρικό εμπόριο φρούτων και 

λαχανικών 

46.32 Χονδρικό εμπόριο κρέατος 

και προϊόντων κρέατος 

46.32.1 Χονδρικό εμπόριο κρέατος και προϊόντων 

κρέατος 

46.33 Χονδρικό εμπόριο 

γαλακτοκομικών προϊόντων, αβγών 

και βρώσιμων ελαίων και λιπών 

46.33.1 Χονδρικό εμπόριο γαλακτοκομικών 

προϊόντων, αβγών και βρώσιμων ελαίων και λιπών 

46.34 Χονδρικό εμπόριο ποτών 46.34.1 Χονδρικό εμπόριο ποτών 
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46.35 Χονδρικό εμπόριο προϊόντων 

καπνού 

46.35.1 Χονδρικό εμπόριο προϊόντων καπνού 

46.36 Χονδρικό εμπόριο ζάχαρης, 

σοκολάτας και ειδών ζαχαρ/στικής 

46.36.1 Χονδρικό εμπόριο ζάχαρης, σοκολάτας 

και ειδών ζαχαροπλαστικής 

46.37 Χονδρικό εμπόριο καφέ, 

τσαγιού, κακάου και μπαχαρικών 

46.37.1 Χονδρικό εμπόριο καφέ, τσαγιού, κακάου 

και μπαχαρικών 

46.38 Χονδρικό εμπόριο άλλων 

τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων 

ψαριών, καρκινοειδών και 

μαλακίων 

46.38.1 Χονδρικό εμπόριο ψαριών, καρκινοειδών 

και μαλακίων 46.38.2 Χονδρικό εμπόριο άλλων 

τροφίμων 

46.39 Μη εξειδικευμένο χονδρικό 

εμπόριο τροφίμων, ποτών και 

καπνού 

46.39.1 Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο 

τροφίμων, ποτών και καπνού 

46.41 Χονδρικό εμπόριο 

κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων 

46.41.1 Χονδρικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών 

προϊόντων 

46.42 Χονδρικό εμπόριο ενδυμάτων 

και υποδημάτων 

46.42.1 Χονδρικό εμπόριο ειδών ιματισμού 

(ενδυμάτων) και υποδημάτων 

46.43 Χονδρικό εμπόριο 

ηλεκτρικών οικιακών συσκευών 

46.43.1 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών 

συσκευών 

46.44 Χονδρικό εμπόριο ειδών 

πορσελάνης και γυαλικών και 

υλικών καθαρισμού 

46.44.1 Χονδρικό εμπόριο ειδών πορσελάνης και 

γυαλικών και υλικών καθαρισμού 

46.45 Χονδρικό εμπόριο αρωμάτων 

και καλλυντικών 

46.45.1 Χονδρικό εμπόριο αρωμάτων και 

καλλυντικών 

46.46 Χονδρικό εμπόριο 

φαρμακευτικών προϊόντων 

46.46.1 Χονδρικό εμπόριο φαρμακευτικών 

προϊόντων 

46.47 Χονδρικό εμπόριο επίπλων, 

χαλιών και φωτιστικών 

46.47.1 Χονδρικό εμπόριο επίπλων, χαλιών και 

φωτιστικού εξοπλισμού 

46.48 Χονδρικό εμπόριο ρολογιών 

και κοσμημάτων 

46.48.1 Χονδρικό εμπόριο ρολογιών και 

κοσμημάτων 

46.49 Χονδρικό εμπόριο άλλων 

ειδών οικιακής χρήσης 

46.49.1 Χονδρικό εμπόριο μαχαιροπίρουνων και 

μεταλλικών ειδών οικιακής χρήσης, ειδών 

καλαθοπλεκτικής, ειδών από φελλό και άλλων 

ειδών οικιακής χρήσης π.δ.κ.α. 

46.49.2 Χονδρικό εμπόριο βιβλίων, περιοδικών 

και χαρτικών ειδών 

46.49.3 Χονδρικό εμπόριο άλλων καταναλωτικών 

αγαθών 

46.51 Χονδρικό εμπόριο 

ηλεκτρονικών υπολογιστών, 

περιφερειακού εξοπλισμού 

υπολογιστών και λογισμικού 

46.51.1 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών 

υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού 

υπολογιστών και λογισμικού 

46.52 Χονδρικό εμπόριο 

ηλεκτρονικού και 

46.52.1 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικού και 

τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και εξαρτημάτων 



τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και 

εξαρτημάτων 

46.61 Χονδρικό εμπόριο γεωργικών 

μηχανημάτων, εξοπλισμού και 

προμηθειών 

46.61.1 Χονδρικό εμπόριο αγροτικών 

μηχανημάτων, εξοπλισμού και προμηθειών 

46.62 Χονδρικό εμπόριο 

εργαλειομηχανών 

46.62.1 Χονδρικό εμπόριο εργαλειομηχανών 

46.63 Χονδρικό εμπόριο 

εξορυκτικών μηχανημάτων, καθώς 

και μηχανημάτων για 

κατασκευαστικά έργα και έργα 

πολιτικού μηχανικού 

46.63.1 Χονδρικό εμπόριο εξορυκτικών 

μηχανημάτων και μηχανημάτων για 

κατασκευαστικά έργα και έργα πολιτικού 

μηχανικού 

46.64 Χονδρικό εμπόριο 

μηχανημάτων για την 

κλωστοϋφαντουργική βιομηχανία, 

και χονδρικό εμπόριο 

ραπτομηχανών και πλεκτομηχανών 

46.64.1 Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων για την 

κλωστοϋφαντουργική βιομηχανία, καθώς και 

ραπτομηχανών και πλεκτομηχανών 

46.65 Χονδρικό εμπόριο επίπλων 

γραφείου 

46.65.1 Χονδρικό εμπόριο επίπλων γραφείου 

46.66 Χονδρικό εμπόριο άλλων 

μηχανών και εξοπλισμού γραφείου 

46.66.1 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων 

και εξοπλισμού γραφείων 

46.69 Χονδρικό εμπόριο άλλων 

μηχανημάτων και εξοπλισμού 

46.69.1 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων 

και εξοπλισμού 

46.72 Χονδρικό εμπόριο μετάλλων 

και μεταλλευμάτων 

46.72.1 Χονδρικό εμπόριο μετάλλων και 

μεταλλευμάτων 

46.73 Χονδρικό εμπόριο ξυλείας, 

οικοδομικών υλικών και ειδών 

υγιεινής 

46.73.1 Χονδρικό εμπόριο ξυλείας, οικοδομικών 

υλικών και ειδών υγιεινής 

46.74 Χονδρικό εμπόριο σιδηρικών, 

υδραυλικών ειδών και εξοπλισμού 

και προμηθειών για εγκαταστάσεις 

θέρμανσης 

46.74.1 Χονδρικό εμπόριο σιδηρικών, 

υδραυλικού εξοπλισμού και εξοπλισμού και 

προμηθειών για εγκαταστάσεις θέρμανσης 

46.76 Χονδρικό εμπόριο άλλων 

ενδιάμεσων προϊόντων 

46.76.1 Χονδρικό εμπόριο άλλων ενδιάμεσων 

προϊόντων 

46.90 Μη εξειδικευμένο χονδρικό 

εμπόριο 

46.90.1 Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο 

52.10 Αποθήκευση 52.10.1 Υπηρεσίες αποθήκευσης 

52.21 Δραστηριότητες συναφείς με 

τις χερσαίες μεταφορές 

52.21.1 Υπηρεσίες σχετικές με τις σιδηροδρομικές 

μεταφορές 

52.21.2 Υπηρεσίες σχετικές με τις οδικές 

μεταφορές 

Άλλο (αφορά άλλου είδους 

αποθήκη η οποία δεν προσδιορίζεται 

από τα ανωτέρω) 

 

 


