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ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ
(ΠΩΛΗΣΗ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) Κ.Α.Δ.
αβγών με το κέλυφος, που διατίθενται
νωπά
αγροτικών ακατέργαστων προϊόντων
γενικά
αγροτικών προϊόντων από γεωργικούς
μεσολαβητικούς οργανισμούς
αγροτικών πρώτων υλών
ακατέργαστων

46.17.11.01
46.11.19.01
46.19.10.07
46.11.1

αγροτικών πρώτων υλών άλλων
ακατέργαστων

46.11.19

αγροχημικών προϊόντων άλλων

46.12.13.15

αερίου φυσικού

46.12.11.10

αερίων βιομηχανικών

46.12.13.07

αεροθαλάμων εσωτερικών, για
μηχανοκίνητα οχήματα

45.31.20.02

αεροσκαφών

46.14.1

αεροσκαφών και μερών τους

46.14.12.01

αζωτούχων ενώσεων

46.12.13.11

αθλητικών ειδών

46.18.12.01

αθλητικών ρούχων

46.16.12.01

αιγοπροβάτων ζώντων

46.11.11.02

αιθέριων ελαίων

46.12.13.01

ακτινολογικών μηχανημάτων

46.18.11.01

αλατιού

46.12.13.02

αλευρόμυλων προϊόντων

46.17.11.22

αλυσίδων
αμαξιδίων
αμαξών σιδηροδρομικών
άμμου
αμμοχάλικου

46.15.19.06
46.18.12.12
46.14.12.03
46.13.12.04
46.13.12.04

αμύλου προϊόντων

46.17.11.03

αμύλων

46.17.11.03

αναλώσιμων ειδών ηλεκτρονικών
υπολογιστών

46.18.19.02

αναψυκτικών

46.17.12.02

ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ
(ΠΩΛΗΣΗ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) Κ.Α.Δ.
ανθέων κομμένων

46.11.12.02

ανθοδεσμών και παρόμοιων ειδών

46.11.12.02

ανόργανων βασικών χημικών ουσιών
ανταλλακτικών αυτοκινήτων
καινούργιων

46.12.13.06

ανταλλακτικών αυτοκινήτων παλιών

ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ
(ΠΩΛΗΣΗ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) Κ.Α.Δ.
βαμβακιού και προϊόντων του,
εκκοκκισμένου ή μη

46.11.19.06

45.31.20.04

βενζίνης αυτοκινήτων,
συμπεριλαμβανομένης και της βενζίνης
αεροπλάνων

46.12.11.03

45.31.20.06

βερνικιών

46.13.12.22

βιβλίων

46.18.12.04

ανταλλακτικών μοτοσικλετών και
μοτοποδήλατων

45.40.4

βίντεο εξοπλισμού

46.15.12

αντικολλητών

46.13.11.03

βιομηχανικού εξοπλισμού π.δ.κ.α.

46.14.13

αντικών

46.19.10.02

βιομηχανικών αερίων

46.12.13.07

αντιψυκτικών παρασκευασμάτων

46.12.13.10

βιομηχανικών χημικών προϊόντων

46.12

αντλιών άλλων

46.14.13.02

βολβών και ριζών

46.11.12.03

ανύψωσης φορτίων εξοπλισμού

46.14.13.14

βοοειδών ζώντων

46.11.11.03

απορριμμάτων

46.18.19.03

βουβαλιών ζώντων

46.11.11.03

απορρυπαντικών

46.18.11.07

βουρτσών

46.18.19.08

αποσταγμένων αλκοολούχων ποτών

46.17.12.03

βρεφικών ενδυμάτων

46.16.12.05

αργίλου

46.13.12.04

βύνης

46.17.12.04

αργύρου

46.12.12.04

γαλακτοκομικών προϊόντων

46.17.11.05

αρτοποιίας ειδών

46.17.11.06

γατών

46.11.11.06

αρτυμάτων

46.17.11.04

γευμάτων έτοιμων

46.17.11.09

αρχαιοτήτων

46.19.10.02

γεωργικών ελκυστήρων

46.14.13.10

αρωμάτων

46.18.11.02

γεωργικών μηχανημάτων

46.14.13.11

ασβέστη

46.13.12.05

γεωργικών πρώτων υλών

46.11

ασβεστόλιθου

46.13.12.06

γιλέκων

46.16.12.11

ασπόνδυλων, υδρόβιων άλλων

46.11.19.05

γόνου

46.11.11.07

αυτοκινήτων

45.11.49

γούνινων άλλων ειδών

46.16.13.01

αυτοκινήτων μέσω διαδίκτυου

45.11.41

γούνινων ειδών ένδυσης

46.16.12.06

αυτοκινήτων οχημάτων ειδικής χρήσης

45.11.49.01

γούνινων εξαρτημάτων ένδυσης

46.16.12.06

αυτοκινήτων οχημάτων καινούργιων
αυτοκινήτων οχημάτων
μεταχειρισμένων

45.11.49.03

γουνοδερμάτων

46.16.13.02

45.11.49.05

γουνοδερμάτων ακατέργαστων

46.11.19.02

αφεψημάτων φυτών και προϊόντων τους

46.11.19.28

γουνών

46.16.12

βαμβακιού εκκοκκισμένου ή μη

46.11.19.06

γραφείου μηχανών και εξοπλισμού

46.14.11.07

γραφείων άλλου εξοπλισμού

46.14.11

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

93
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ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ
(ΠΩΛΗΣΗ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) Κ.Α.Δ.

ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ
(ΠΩΛΗΣΗ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) Κ.Α.Δ.

ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ
(ΠΩΛΗΣΗ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) Κ.Α.Δ.

γυάλινων ειδών οικιακής χρήσης

46.15.19.05

γυαλιού για τεχνικές χρήσεις

46.14.13.03

δομικών προϊόντων από τσιμέντο,
σκυρόδεμα ή τεχνητό λίθο

46.13.12.08

ενδυμάτων άλλων
ενδυμάτων βρεφικών

46.16.12.02
46.16.12.05

γυαλιού ειδών, άλλων

46.14.13.03

δοχείων μεταλλικών άλλων

46.13.12.01

46.16.12.07

γυαλιού επίπεδου

46.13.12.09

γύψου

46.13.12.05

εγγραφής δεδομένων, ήχου και εικόνας
μαγνητικών και οπτικών μέσων

46.18.12.08

γύψου προϊόντων άλλων

46.13.12.03

γύψου προϊόντων δομικών

46.13.12.07

δαπέδων παρκέ συναρμολογούμενων

46.13.11.07

δασοκομικών μηχανημάτων
δενδρωδών καλλιεργειών άλλων

46.14.13.11

ειδών γενικά προς το Δημόσιο, Νομικά
Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου,
Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοικήσεως,
νοσοκομεία, δημοτικά κλπ. κοινωφελή ή
όχι ιδρύματα και καταστήματα

46.19.10.06

ενδυμάτων δερμάτινων
ενδυμάτων εξωτερικών άλλων για
αγόρια
ενδυμάτων εξωτερικών άλλων για
άνδρες
ενδυμάτων εξωτερικών άλλων για
γυναίκες
ενδυμάτων εξωτερικών άλλων για
κορίτσια

46.11.19.03

ειδών διάφορων αλλοδαπών οίκων

46.19.10.03

ενδυμάτων εργασίας

46.16.12.09

46.13.12.01

ειδών διάφορων άλλων π.δ.κ.α.

46.18.19.04

ενδυμάτων παραγωγής μηχανημάτων

46.14.13.27

δερμάτινων άλλων ειδών

46.16.13.01

ειδών διάφορων οίκων εσωτερικού

46.19.10.04

ένδυσης εξαρτημάτων

46.16.12.02

δερμάτινων ειδών
δερμάτινων ειδών παραγωγής
μηχανημάτων

46.16.13

ειδών καθορισμένης μορφής πλαστικών

46.12.13.16

έντυπου υλικού άλλου

46.18.12.02

εξαρτημάτων αυτοκινήτων καινούργιων

45.31.20.04

46.14.13.27

ειδών μη υφασμένων εκτός από τα
ενδύματα

46.16.11.05

εξαρτημάτων αυτοκινήτων παλιών

45.31.20.06

δερμάτινων ειδών ταξιδιού

46.16.13

ειδών πολυτελείας

46.18.19.05

εξαρτημάτων ηλεκτρονικών

46.14.11.05

δερμάτινων ενδυμάτων

46.16.12.07

ειδών υγιεινής κεραμικών

46.13.12.11

εξαρτημάτων καλωδίωσης

46.14.13.13

δερμάτων ακατέργαστων διάφορων

46.11.19.02

εκρηκτικών

46.12.13.09

δημητριακών (εκτός ρυζιού)

46.11.19.07

ελαιούχων σπόρων

46.11.19.08

εξαρτημάτων μοτοσικλετών και
μοτοποδήλατων

45.40.4

διαιτητικών τροφών

46.17.11.16

ελαίων

46.17.11.08

διακίνησης φορτίων εξοπλισμού

46.14.13.14

ελαίων αιθέριων

46.12.13.01

εξοπλισμού ανύψωσης και διακίνησης
φορτίων

46.14.13.14

διακοσμητικών ειδών

46.18.19.05

ελαιών ελαιοποιήσιμων
ελαιών και άλλων καρπών,
ελαιοποιήσιμων

46.11.19.09

εξοπλισμού βιομηχανικού

46.14.1

εξοπλισμού επικοινωνίας

46.14.11.03

εξοπλισμού ηλεκτρονικού άλλου

46.14.11.01

ελαίων λιπαντικών
ελαίων που λαμβάνονται από
ασφαλτούχα ορυκτά, σχιστόλιθο και
πισσούχες άμμους

46.12.11.05

εξοπλισμού λοιπού ιατρικής και
θεραπευτικής χρήσης

46.18.11.01
46.14.11.06

δεξαμενών μεταλλικών άλλων

διαστημόπλοιων

46.14.12.01

διατροφής άλλων ειδών π.δ.κ.α.

46.17.11.02

διατροφής ειδών υγιεινής

46.17.11.07

διατροφής τυποποιημένων ειδών

46.17.11.25

διαφόρων ειδών

46.19

διάφορων τουριστικών και λοιπών
παρόμοιων ειδών λαϊκής τέχνης

46.19.10.05

διχτυών

46.16.11.06

δομικών κατασκευών μηχανημάτων
δομικών λοιπών προϊόντων από οπτή
γη

46.14.13.25

δομικών προϊόντων από γύψο

46.13.12.07

46.13.12.20

46.11.19.09

46.16.12.03
46.16.12.03
46.16.12.04
46.16.12.04

46.12.11.04

ελαστικού συνθετικού (συνθετικού
καουτσούκ)

εξοπλισμού περιφερειακού
ηλεκτρονικών υπολογιστών

46.12.13.18

ελατηρίων

46.15.19.06

εξοπλισμού ραδιοφωνίας, τηλεόρασης,
εγγραφής και βίντεο

46.15.12

εμπορευματοκιβώτιων από χαρτί

46.18.12.14

εμπορευματοκιβώτιων από χαρτόνι

46.18.12.14

εξοπλισμού φωτιστικού ηλεκτρολογικού
οικιακής χρήσης

46.15.19.09

εμπορευματοκιβώτιων ξύλινων

46.13.11.05

επιβατικών αυτοκινήτων

45.11.49.02

επίπλων

46.15.11

Σημείωση: Αφού εντοπίσετε τον Κ.Α.Δ. της επιθυμητής δραστηριότητας, ανατρέξτε στην κυρίως Ονοματολογία. Πιθανόν, κάποιος παρεμφερής Κ.Α.Δ. σας
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ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ
(ΠΩΛΗΣΗ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) Κ.Α.Δ.
επίπλων άλλων

46.15.11.01

επίπλων για γραφεία και καταστήματα

46.15.11.02

επίπλων κουζίνας

46.15.11.03

επισώτρων, για μηχανοκίνητα οχήματα

45.31.20.02

εργαλειομηχανών άλλων

46.14.13.04

εργαλείων χειρός ηλεκτροκίνητων

46.14.13.17

εργαλείων χεριού άλλων

46.15.13.01

εργαστηριακών ειδών

46.18.11.04

εσπεριδοειδών

46.11.19.10

εσωρούχων

46.16.12.10

εφημερίδων

46.18.12.07

ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ
(ΠΩΛΗΣΗ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) Κ.Α.Δ.

ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ
(ΠΩΛΗΣΗ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) Κ.Α.Δ.

ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού
εξοπλισμού, για μηχανοκίνητα οχήματα

καλτσοποιίας ειδών απλής πλέξης

46.16.12.08

45.31.20.03

καλτσοποιίας ειδών πλέξης κροσέ

46.16.12.08

ηλεκτρικού ρεύματος συσκευών
διανομής και ελέγχου

46.14.13.35

καλωδίων άλλων ηλεκτρονικών και
ηλεκτρικών

46.14.13.05

ηλεκτρικών οικιακών συσκευών

46.15.19.08

καλωδίωσης εξαρτημάτων

46.14.13.13

ηλεκτρικών συσσωρευτών

46.14.13.15

καμηλίδων ζώντων

46.11.11.04

ηλεκτρογεννητριών

46.14.13.16

καμήλων ζώντων

46.11.11.04

ηλεκτροκινητήρων

46.14.13.16

καολίνη

46.13.12.04

ηλεκτρονικού εξοπλισμού

46.14.11

καουτσούκ συνθετικού

46.12.13.18

ηλεκτρονικού εξοπλισμού άλλου
ηλεκτρονικών ειδών ευρείας
κατανάλωσης

46.14.11.01

καπνού παραγωγής μηχανημάτων

46.14.13.30

46.14.11.04

καπνού προϊόντων

46.17.13
46.11.19.12
46.17.11.27

ζακετών

46.16.12.11

ηλεκτρονικών εξαρτημάτων

46.14.11.05

καπνού, ακατέργαστου

ζάχαρης

46.17.11.10

ηλεκτρονικών μηχανημάτων

46.18.11.01

καρκινοειδών, μη ζώντων

46.14.11.02

καρπών με κέλυφος και προϊόντων τους

46.11.19.03
46.17.11.21

ζαχαροκάλαμων
ζαχαροπλαστικής διατηρούμενων ειδών
ζαχαροπλαστικής νωπών ειδών
ζαχαρωτών

46.11.19.11
46.17.11.18

ηλεκτρονικών υπολογιστών

46.14.11.06

καρπών ξηρών

46.17.11.06

ημικατεργασμένων ειδών

46.11.19

καρπών, άλλων ελαιοποιήσιμων

46.11.19.09

46.17.11.11

θαμνωδών καλλιεργειών άλλων

46.11.19.03

καρυκευμάτων

46.17.11.04

ιατρικών αναλώσιμων υλικών

46.18.11.05

καυσίμων ελαίων και αερίων

46.12.11.05

ιατρικών οργάνων και προμηθειών

46.14.13.19

46.12.11

46.11.12.01

ιατρικών οργάνων, μηχανημάτων και
εργαλείων

καυσίμων στερεών, υγρών και αέριων
και συναφών προϊόντων

46.18.11.06

καυσόξυλων

46.12.11.06

46.11.11.05

ιατροφαρμακευτικών ειδών

46.18.11

καυστήρων

46.14.13.38

46.11.12.03

ιματισμού ειδών

46.16.12

καφέ

46.17.11.24

ινών γυαλιού

46.14.13.20

ινών συνθετικών

46.12.13.19

κεραμικών άλλων προϊόντων για
τεχνικές χρήσεις,

46.14.13.06

καθαρισμού προϊόντων

46.18.11.07

κεραμικών διακοσμητικών ειδών

46.15.19.07

καθαρισμού υλικών

46.18.11

κεραμικών ειδών

46.14.13.21

κακάου

46.17.11.11

κεραμικών ειδών υγιεινής

46.13.12.11

καλαθοποιίας ειδών

46.15.19.04

καλλιτεχνικών ειδών διάφορων

46.18.19.05

καλλωπισμού αρωμάτων και
παρασκευασμάτων

46.18.11.02

καλλωπισμού ειδών

46.18.11

ζύθου

46.17.12.05

ζωικών προϊόντων άλλων που
παράγονται σε αγροκτήματα

46.11.19.04

ζώντων δασικών φυτών
ζώντων πουλερικών
ζώντων φυτών·
ζωοτροφών παρασκευασμένων για ζώα
που εκτρέφονται σε αγροκτήματα
ζωοτροφών παρασκευασμένων για ζώα
συντροφιάς

46.17.11.19
46.17.11.20

ζώων άλλων και των προϊόντων τους

46.11.19.05

ζώων ζώντων

46.11.11

ζώων ζώντων άλλων, που εκτρέφονται
σε αγροκτήματα
ηλεκτρικού εξοπλισμού άλλου

ηλεκτρονικών πλακετών έμφορτων

46.11.11.01
46.14.13.01

κεραμικών πλακιδίων και πλακών

46.13.12.12

κιγκαλερίας ειδών

46.15.19

κιλιμιών

46.16.11.09

κιμωλίας

46.13.12.06

Σημείωση: Αφού εντοπίσετε τον Κ.Α.Δ. της επιθυμητής δραστηριότητας, ανατρέξτε στην κυρίως Ονοματολογία. Πιθανόν, κάποιος παρεμφερής Κ.Α.Δ. σας
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ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ
(ΠΩΛΗΣΗ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) Κ.Α.Δ.
κινητήρων εσωτερικής καύσης που
χρησιμοποιούνται στα μηχανοκίνητα
οχήματα

45.31.20.05

κινητήρων εσωτερικής καύσης που
χρησιμοποιούνται στις μοτοσικλέτες

45.40.40.02

κινητήρων, με εξαίρεση τους κινητήρες
αεροσκαφών, οχημάτων και δικύκλων

46.14.13.22

κλειδαριών

46.15.13.02

κλιβάνων

46.14.13.38

κλιματιστικού εξοπλισμού μη οικιακής
χρήσης

ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ
(ΠΩΛΗΣΗ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) Κ.Α.Δ.
κρέατος προϊόντων

46.17.11.23

κτιρίων προκατασκευασμένων ξύλινων

46.13.11.06

λαζανιών και παρόμοιων αλευρωδών
προϊόντων

46.17.11.14

λατομείων μηχανημάτων

46.14.13.25

λαχανικών

46.11.19.27

λαχανικών παρασκευασμένων και
διατηρημένων

46.17.11.21

λεβήτων κεντρικής θέρμανσης

46.13.12.19

ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ
(ΠΩΛΗΣΗ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) Κ.Α.Δ.
μεταλλευμάτων μη σιδηρούχων σε
πρωτογενείς τους μορφές
(περιλαμβανομένων των σωλήνων και
του σύρματος)

46.12.12.01

μεταλλευμάτων σε πρωτογενείς μορφές

46.12.12

μεταλλευμάτων σιδηρούχων σε
πρωτογενείς τους μορφές
(περιλαμβανομένων των σωλήνων και
του σύρματος)

46.12.12.03

μεταλλικών άλλων προϊόντων π.δ.κ.α.

46.15.19.02

λειαντικών προϊόντων

46.14.13.23

λεωφορείων

45.11.49.04

μεταλλικών πορτών και παράθυρων και
των πλαισίων τους

46.13.12.14

λίθου τεχνητού προϊόντων δομικών

46.13.12.08

μετάλλου μηχανημάτων μορφοποίησης

46.14.13.31

λίθων διακοσμητικών

46.13.12.06

46.16.11.02

μεταλλουργίας μηχανημάτων

46.14.13.26

λίθων οικοδομικών

46.13.12.06

μέταλλων κοιών ειδών άλλων

46.15.19.01

κλωστοϋφαντουργικών έτοιμων ειδών
άλλων, εκτός από ενδύματα

46.16.11.01

λιπαντικών ελαίων πετρελαίου, βαρέων
παρασκευασμάτων π.δ.κ.α.

46.12.11.07

μετάλλων παλαιών

46.12.12.02

κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων

46.16.11

λιπαντικών παρασκευασμάτων

46.12.13.10

μετάλλων σε πρωτογενείς μορφές

46.12.12

κόλλας διαφόρων τύπων

46.12.13.08

λιπασμάτων

46.12.13.11

μετασχηματιστών ηλεκτρικών

46.14.13.16

κονδύλων

46.11.12.03

λιπών

46.17.11.08

μέτρησης οργάνων και συσκευών

46.14.13.33

κονδύλων βρώσιμων

46.11.19.14

λογισμικού

κονιαμάτων

46.13.12.13

λουλουδιών

κόντρα-πλακέ

46.13.11.03

κοπτικών

46.15.19.10

μαγνητικών μέσων εγγραφής
δεδομένων, ήχου και εικόνας

46.18.12.08

κοσμημάτων απομίμησης και συναφών
ειδών

46.18.19.06

μακαρονιών και παρόμοιων αλευρωδών
προϊόντων

κοσμημάτων και συναφών ειδών

46.18.19.07

μαλακίων, μη ζώντων

46.17.11.27

κουρτίνων

46.16.11.04

μανιταριών μυκηλίων

46.11.12.03

κουσκούς και παρόμοιων αλευρωδών
προϊόντων

46.17.11.14

μαργαρίνης και παρόμοιων βρώσιμων
λιπών

46.17.11.15

κουφωμάτων

46.13.11.02

μαργαριταριών φυσικών

κρασιών από άλλα φρούτα

46.17.12.06

κρέατος εκτός πουλερικών

κλωστοϋφαντουργικών ειδών
βιομηχανικών άλλων
κλωστοϋφαντουργικών ειδών τεχνικών
άλλων

46.14.13.40
46.16.11.02

46.14.11

μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων
άλλων π.δ.κ.α.

46.12.13.03

46.11.12

μηλίτη

46.17.12.06

μηλοειδών

46.11.19.15

μηχανημάτων

46.14.1

μηχανημάτων άλλων

46.14.13

μηχανημάτων άλλων γενικής χρήσης
π.δ.κ.α.

46.14.13.07

μηχανημάτων άλλων ειδικής χρήσης
π.δ.κ.α.

46.14.13.08

46.11.19.05

μηχανημάτων για τα ορυχεία, τα
λατομεία και τις δομικές κατασκευές

46.14.13.25

μαστιχών και παρόμοιων επιχρισμάτων

46.13.12.22

μηχανημάτων για τη μεταλλουργία

46.14.13.26

46.17.11.12

μαχαιροπήρουνων

46.15.19.10

κρέατος πουλερικών

46.17.11.13

μελανιών τυπογραφίας

46.12.13.12

κρέατος πουλερικών προϊόντων

46.17.11.23

μεντεσέδων

46.15.13.02

μηχανημάτων για την παραγωγή
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων,
ενδυμάτων ή δερμάτινων ειδών

46.14.13.27

46.17.11.14

Σημείωση: Αφού εντοπίσετε τον Κ.Α.Δ. της επιθυμητής δραστηριότητας, ανατρέξτε στην κυρίως Ονοματολογία. Πιθανόν, κάποιος παρεμφερής Κ.Α.Δ. σας
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ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ
(ΠΩΛΗΣΗ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) Κ.Α.Δ.

ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ
(ΠΩΛΗΣΗ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) Κ.Α.Δ.
οικιακής ειδών χρήσης π.δ.κ.α.

46.15.19

οικιακής χρήσης ειδών

46.18.12.05

οικιακής χρήσης ειδών κεραμικών

46.15.19.07

οικοδομικών υλικών

46.13.12

46.14.13.30

οικοδομικών υλικών πλαστικών

46.13.12.15

46.14.13.31

οίνου από σταφύλια

46.17.12.07

46.14.13.06

ομογενοποιημένων παρασκευασμάτων
διατροφής

46.17.11.16

μοσχευμάτων και ξεμασκαλιδιών

46.11.12.03

όπλων

46.14.13.32

μοτοσικλετών

45.40.40.03

οπτανθρακοποίησηςπροϊόντων

46.12.11.09

μοτοσικλετών άλλων μερών και
εξαρτημάτων

45.40.40.01

οπτικών μέσων εγγραφής δεδομένων,
ήχου και εικόνας

46.18.12.08

μουσικών οργάνων

46.18.12.09

οπτικών οργάνων

46.18.12.10

μπισκότων

46.17.11.18

οργανικών βασικών χημικών ουσιών

46.12.13.13

μπλουζών

46.16.12.11

οργάνων άλλων

46.18.19.01

μπουμπουκιών ανθέων

46.11.12.02

οργάνων ιατρικών μηχανημάτων και
εργαλείων

46.18.11.06

μηχανημάτων για την παραγωγή
χαρτιού και χαρτονιού

46.14.13.28

μηχανημάτων για την υποδηματοποιία
και εξαρτημάτων τους

46.14.13.29

μηχανημάτων επεξεργασίας τροφίμων,
ποτών και καπνού
μηχανημάτων μορφοποίησης μετάλλου
μονωτικών άλλων προϊόντων για
τεχνικές χρήσεις

μπρικετών, και παρόμοιων στερεών
καυσίμων

46.12.11.08

νάτριου χλωριούχου καθαρού

46.12.13.02

νερού μεταλλικού

46.17.12.02

νερών εμφιαλωμένων άλλων

46.17.12.02

νημάτων υφαντικών
νομισμάτων και συναφών ειδών

οχημάτων μηχανοκίνητων άλλων μέσω
διαδίκτυου

45.19.41

οχημάτων μηχανοκίνητων μερών και
εξαρτημάτων

45.31.2

οχημάτων ρυμουλκούμενων και
ημιρυμουλκούμενων και άλλων και
μερών τους

45.19.49.01

οχημάτων στρατιωτικών μάχης

46.14.12.05

παγωτών

46.17.11.17

παιχνιδιών κάθε είδους

46.18.12.11

παλαιών αντικειμένων τέχνης γενικά

46.19.10.02

παλαιών σιδήρων και μετάλλων

46.12.12.02

παξιμαδιών

46.17.11.18

παραθυρόφυλλων από πλαστικές ύλες

46.13.12.16

παράθυρων από πλαστικές ύλες

46.13.12.16

παράθυρων μεταλλικων

46.13.12.14

παρασιτοκτόνων

46.12.13.15

παρκέ δαπέδων συναρμολογούμενων

46.13.11.07
46.11.19.17

οργάνων και συσκευών μέτρησης,
δοκιμών και πλοήγησης

46.14.13.33

πατατών

οργάνων μουσικών

46.18.12.09

πατατών διατηρημένων

46.17.11.21

46.18.12.10

πεπονοειδών

46.11.19.14

46.16.11.07

οργάνων οπτικών
ορυκτών για τη τη βιομηχανία
λιπασμάτων

περιοδικών

46.18.12.07

46.18.19.07

ορυκτών για τη χημική βιομηχανία

46.12.13.14

πετρελαίου αερίων

46.12.11.01

πετρελαίου ελαίων λιπαντικών, βαρέων
παρασκευασμάτων π.δ.κ.α.

46.12.11.07

ντεπόζιτων, μεταλλικών άλλων

46.13.12.01

ξυλείας ακατέργαστης

46.13.11.01

ξυλείας και προϊόντων της

46.13.11.04

ξύλου προϊόντων άλλων
ξυλουργικών προϊόντων οικοδομικής
άλλων
οδοντιατρικών οργάνων και
προμηθειών

46.15.19.04

οδοντιατρικών οργάνων, μηχανημάτων
και εργαλείων
οδοντωτών μηχανισμών μετάδοσης
κίνησης

ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ
(ΠΩΛΗΣΗ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) Κ.Α.Δ.

46.13.11.02
46.14.13.19
46.18.11.06
46.14.13.36

46.12.13.14

ορυκτών για τη χημική βιομηχανία και τη
βιομηχανία λιπασμάτων

46.12.13.14

ορυχείων μηχανημάτων

46.14.13.25

οσπρίων

46.11.19.16

οχημάτων ελαφρών μηχανοκίνητων

45.11.49

οχημάτων ελαφρών μηχανοκίνητων
μέσω διαδίκτυου

45.11.41

οχημάτων μηχανοκίνητων άλλων

45.19.49

οχημάτων μηχανοκίνητων άλλων μερών
και εξαρτημάτων

45.31.20.01

πετρελαίου προϊόντων άλλων

46.12.11.02

πίσσας προϊόντων

46.12.11.09

πισσάσφαλτου προϊόντων

46.12.11.09

πλαισίων και κατωφλιών από πλαστικές
ύλες

46.13.12.16

πλαισίων μεταλλικων

46.13.12.14

πλακετών ηλεκτρονικών έμφορτων

46.14.11.02

πλακιδίων

46.13.12.20

πλακών άλλων με βάση το ξύλο

46.13.11.03

Σημείωση: Αφού εντοπίσετε τον Κ.Α.Δ. της επιθυμητής δραστηριότητας, ανατρέξτε στην κυρίως Ονοματολογία. Πιθανόν, κάποιος παρεμφερής Κ.Α.Δ. σας
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ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ
(ΠΩΛΗΣΗ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) Κ.Α.Δ.
πλακών πλαστικών

46.12.13.16

πλαστικών ειδών συσκευασίας

46.14.13.34

πλαστικών πλακών, φύλλων, σωλήνων
και ειδών καθορισμένης μορφής

46.12.13.16

πλαστικών προϊόντων άλλων

46.14.13.09

πλαστικών προϊόντων άλλων οικιακής
χρήσης

46.15.19.03

πλαστικών σε πρωτογενείς μορφές

46.12.13.17

πλοήγησης οργάνων και συσκευών

46.14.13.33

πλοίων

46.14.1

πλοίων και μερών τους

46.14.12.02

πλοίων ποικιλίας ειδών

46.19.10.01

πλωτών κατασκευών και μερών τους

46.14.12.02

ποδηλάτων

46.18.12.12

ποικιλίας ειδών

46.19.1

ποικιλίας ειδών για πλοία

46.19.10.01

πολύτιμων λίθων και συναφών ειδών

46.18.19.07

πορτών από πλαστικές ύλες

46.13.12.16

πορτών μεταλλικων

46.13.12.14

ποτών

46.17.12

ποτών αλκοολούχων αποσταγμένων

46.17.12.03

ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ
(ΠΩΛΗΣΗ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) Κ.Α.Δ.

σκουπών

46.18.19.08

46.16.11.05

σκύλων

46.11.11.06

46.17.13

σκυροδέματος έτοιμου

46.13.12.10

46.18.19

σκυροδέματος προϊόντων άλλων

46.13.12.03

46.13.11.06

σκυροδέματος προϊόντων δομικών

46.13.12.08

προσθετικών παρασκευασμάτων

46.12.13.10

σοκολάτας

46.17.11.11

πτηνών ωδικών ζώντων

46.11.11.06

σπάγγων

46.16.11.06

46.11.19.15

σπαρτοπλεκτικής ειδών

46.15.19.04
46.11.12.01

προϊόντων από μη υφασμένα είδη,
εκτός από τα ενδύματα
προϊόντων καπνού
προϊόντων συγκεκριμένων άλλων
π.δ.κ.α.
προκατασκευασμένων ξύλινων κτιρίων

πυρηνόκαρπων

46.13.12.17

σπόρων δασικών φυτών

πυρομαχικών

46.14.13.32

σπόρων ελαιούχων

46.11.19.08

ραδιοφωνίας εξοπλισμού

46.15.12

σταφυλιών

46.11.19.24

ριζών

46.11.19.14

στεφανιών και παρόμοιων ειδών

46.11.12.02

ρολογιών

46.18.12.13

στιλβωτικών

46.18.11.07

στροβίλων

46.14.13.22

πυρίμαχων προϊόντων

ρολών και παρόμοιων ειδών και μερών
τους από πλαστικές ύλες

46.13.12.16

στρωμάτων

46.15.11.04

ρούχων αθλητικών

46.16.12.01
46.11.19.22

συμπιεστών άλλων
συνδετήρων και προϊόντων
κοχλιομηχανών

46.14.13.02

ρυζιού
ρυμουλκούμενων και
ημιρυμουλκούμενων και άλλων
οχημάτων και μερών τους

46.14.13.36

συνθετικών ινών

46.12.13.19

σαπουνιών

46.18.11.07

σύρματος ειδών

46.15.19.06

45.19.49.01

σιδηρικών

46.15.13

46.17.12.01

σιδηρικών οικοδομών

46.13.12.18

ποτών παραγωγής μηχανημάτων

46.14.13.30

σιδηροδρομικών αμαξών

46.14.12.03

πουκάμισων

46.16.12.11

σιδήρων παλαιών

46.12.12.02

πουλερικών ζώντων

46.11.11.05

σιταριού

46.11.19.23

πουλόβερ

46.16.12.11

σκαφών αθλητισμού και μερών τους

46.14.12.04

προβιών ακατέργαστων διάφορων

46.11.19.02

σκαφών αναψυχής και μερών τους

46.14.12.04

προεγγραφής μέσων

46.14.13.24

σκελετών μερών μεταλλικών

46.13.12.02

προεκτύπωσης μέσων

46.14.13.24

σκελετών μεταλλικών άλλων

46.13.12.02
46.18.11.08

46.12.13.04

σκευασμάτων φαρμακευτικών
σκευών μεταλλικών οικιακών και
παρόμοιων αντικειμένων οικιακής
χρήσεως

ποτών άλλων μη αποσταγμένωνπου
υφίστανται ζύμωση

προϊόντων άλλων από ελαστικό
(καουτσούκ)

ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ
(ΠΩΛΗΣΗ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) Κ.Α.Δ.

46.15.19.11

συρμάτων άλλων ηλεκτρονικών και
ηλεκτρικών
συσκευασίας μεταλλικών ελαφρών
ειδών

46.14.13.05
46.14.13.12

συσκευών άλλων

46.18.19.01

συσκευών διανομής και ελέγχου
ηλεκτρικού ρεύματος

46.14.13.35

συσκευών ηλεκτρικών οικιακών

46.15.19.08

συσκευών οικιακών μη ηλεκτρικών

46.15.19.12

συσσωρευτών ηλεκτρικών
σφαιρών και παρόμοιων στερεών
καυσίμων

46.14.13.15
46.12.11.08

σχιστόλιθου

46.13.12.06

σχοινιών

46.16.11.06

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

46.12.13.16

υφαντικών ινών

46.11.19.26

φυτωρίων δασικών δέντρων

46.11.12.01

σωμάτων κεντρικής θέρμανσης

46.13.12.19

υφαντικών νημάτων

46.16.11.07

φωτιστικού ηλεκτρολογικού εξοπλισμού

46.14.13.18

ταξιδιού ειδών (αποσκευών), και
παρόμοιων ειδών

46.11.19

46.16.13.03

φωτιστικού ηλεκτρολογικού εξοπλισμού
οικιακής χρήσης

46.15.19.09

τηλεόρασης εξοπλισμού

46.15.12

υφαντικών πρώτων υλών
υφαντουργικών προϊόντων άλλων
π.δ.κ.α.

46.16.11.03

φωτογραφικού εξοπλισμού

46.18.12.10

τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού

46.14.11

υφασμάτων

46.16.11.08

χαλιών

46.16.11.09

τουαλέτας ειδών από χαρτί

46.18.12.05

φαγητών έτοιμων

46.17.11.09

χαλύβδινων βαρελιών

46.14.13.39

τούβλων

46.13.12.20

φαρμακευτικών βασικών προϊόντων

46.18.11.03

φαρμακευτικών ειδών

46.18.11.04

τουριστικών και λοιπών παρόμοιων
ειδών λαϊκής τέχνης διάφορων

46.19.10.05

φαρμακευτικών σκευασμάτων

46.18.11.08

τριβέων

46.14.13.36

φελλού προϊόντων άλλων

46.15.19.04

τροφίμων

46.17.11

φορτηγών

τροφίμων παραγωγής μηχανημάτων

46.14.13.30

τροχαίου υλικού
τσαγιού

χαλύβδινων δοχείων

46.14.13.39

χαρτιού

46.18.12.14

χαρτιού άλλων ειδών

46.18.12.03

45.11.49.06

χαρτιού και χαρτονιού και
εμπορευματοκιβώτιων

46.18.12.14

φούρνων

46.14.13.38

χαρτιού παραγωγής μηχανημάτων

46.14.13.28

46.14.12.03

φρούτων

46.11.19.27

χαρτονιού

46.18.12.14

46.17.11.24

φρούτων διατηρημένων
φρούτων με κέλυφος και προϊόντων
τους

46.17.11.21

χαρτονιού άλλων ειδών

46.18.12.03

φρούτων τροπικών και υποτροπικών

46.11.19.25

φύλλων πλαστικών

46.12.13.16

φυσικού αερίου

46.12.11.10

φύτευσης υλικών

46.11.12.03

φυτών

46.11.12
46.11.19.20

τσαντών και παρόμοιων ειδών

46.16.13.03

τσιμέντου

46.13.12.21

τσιμέντου προϊόντων άλλων

46.13.12.03

46.11.19.03

τσιμέντου προϊόντων δομικών

46.13.12.08

τυποποιημένων ειδών διατροφής

46.17.11.25

τυροκομικών προϊόντων

46.17.11.05

υγιεινής διατροφής ειδών

46.17.11.07

υγιεινής ειδών

46.18.12.05

φυτών αυτοφυών προϊόντων μη
ξυλώδους μορφής

υγιεινής ειδών ιατροφαρμακευτικών

46.18.11.04

φυτών δασικών ζώντων

46.11.12.01

υδραυλικού εξοπλισμού

46.14.13.37

φυτών ινωδών προϊόντων

46.11.19.21

υδρογονανθράκων αέριων άλλων, εκτός
φυσικού αερίου

46.12.11.01

υποδημάτων

46.16.12.12

φυτών καρυκευτικών, αρωματικών,
θεραπευτικών και φαρμακευτικών και
προϊόντων τους

χαρτονιού παραγωγής μηχανημάτων

46.14.13.28

χαρτοπολτού

46.18.12.15

χαρτοπολτού, χαρτιού και χαρτονιού

46.18.12.15

χαρτοπωλείου ειδών

46.18.12.06

χημικών ουσιών ανόργανων βασικών

46.12.13.06

χημικών ουσιών οργανικών βασικών

46.12.13.13

χημικών προϊόντων άλλων π.δ.κ.α.
χημικών προϊόντων βιομηχανικής
χρήσης

46.12.13.05
46.12.13

χρυσού

46.12.12.04

χρωμάτων

46.13.12.22

χρωστικών υλών

46.12.13.20

46.11.19.13

χυμών φρούτων και λαχανικών

46.17.11.26

46.11.19.18

ψαριών διακοσμητικών

46.11.11.06

ψαριών, ζώντων

46.11.11.07

υπολειμμάτων

46.18.19.03

φυτών μη πολυετών προϊόντων άλλων

υπολογιστών

46.14.11

υπολογιστών ηλεκτρονικών

46.14.11.06

φυτών πολυετών καλλιεργειών
προϊόντων άλλων

46.11.19.19

φυτών υδρόβιων άλλων και των
προϊόντων τους

ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων, μη
ζώντων

46.17.11.27

46.11.19.05

ψαριών, μη ζώντων

46.17.11.27

υπολογιστών ηλεκτρονικών
αναλώσιμων ειδών

46.18.19.02

Σημείωση: Αφού εντοπίσετε τον Κ.Α.Δ. της επιθυμητής δραστηριότητας, ανατρέξτε στην κυρίως Ονοματολογία. Πιθανόν, κάποιος παρεμφερής Κ.Α.Δ. σας
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ψυκτικού εξοπλισμού μη οικιακής
χρήσης

ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ
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46.14.13.40
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