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Α ΓΔΧΡΓΗΑ, ΓΑΟΚΟΜΗΑ ΚΑΗ ΑΛΗΔΗΑ 
  
01 Φπηηθή θαη δσηθή παξαγσγή, ζήξα θαη ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο 

  
01.1 Καιιηέξγεηα κε πνιπεηψλ θπηψλ 

  

01.11 Καιιηέξγεηα δεκεηξηαθψλ (εθηφο ξπδηνχ), νζπξίσλ θαη ειαηνχρσλ ζπφξσλ 

01.11-1 Καιιηέξγεηα δεκεηξηαθψλ 

01.11-2 Καιιηέξγεηα νζπξίσλ 

01.11-3 Καιιηέξγεηα  ειαηνχρσλ ζπφξσλ 

  

01.12 Καιιηέξγεηα ξπδηνχ 

01.12-0 Καιιηέξγεηα ξπδηνχ 

  

01.13 Καιιηέξγεηα ιαραληθψλ θαη πεπνλνεηδψλ, ξηδψλ θαη θνλδχισλ 

01.13-1 Καιιηέξγεηα ιαραληθψλ θαη πεπνλνεηδψλ 

01.13-2 Καιιηέξγεηα καληηαξηψλ 

01.13-3 Καιιηέξγεηα δαραξνηεχηισλ 

01.13-4 Καιιηέξγεηα παηάηαο 

01.13-9 Καιιηέξγεηα ινηπψλ θπηψλ κε ξηδψκαηα θαη θνλδχινπο 

  

01.14 Καιιηέξγεηα δαραξνθάιακνπ  

01.14-0 Καιιηέξγεηα δαραξνθάιακνπ 

  

01.15 Καιιηέξγεηα θαπλνχ   

01.15-0 Καιιηέξγεηα θαπλνχ 

  

01.16 Καιιηέξγεηα ηλσδψλ θπηψλ  

01.16-1 Καιιηέξγεηα βακβαθηνχ 

01.16-9 Καιιηέξγεηα άιισλ ηλσδψλ (θισζηηθψλ) θπηψλ 

  

01.19 Καιιηέξγεηα άιισλ κε πνιπεηψλ θπηψλ   

01.19-1 Καιιηέξγεηα θηελνηξνθηθψλ θπηψλ θαη παξαγσγή ζπφξσλ 

01.19-2 Καιιηέξγεηα αλζέσλ θαη παξαγσγή ζπφξσλ αλζέσλ 

  

01.2 Πνιπεηείο θαιιηέξγεηεο 

  

01.21 Καιιηέξγεηα ζηαθπιηψλ 

01.21-0 Καιιηέξγεηα ζηαθπιηψλ 

  

01.22 Καιιηέξγεηα ηξνπηθψλ θαη ππνηξνπηθψλ θξνχησλ 

01.22-0 Καιιηέξγεηα ηξνπηθψλ θαη ππνηξνπηθψλ θξνχησλ 

  

01.23 Καιιηέξγεηα εζπεξηδνεηδψλ   

01.23-1 Καιιηέξγεηα πνξηνθαιηψλ 
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01.23-2 Καιιηέξγεηα ιεκνληψλ 

01.23-3 Καιιηέξγεηα καληαξηληψλ 

01.23-9 Καιιηέξγεηα ινηπψλ εζπεξηδνεηδψλ 

  

01.24 Καιιηέξγεηα κεινεηδψλ θαη ππξελφθαξπσλ   

01.24-0 Καιιηέξγεηα κεινεηδψλ θαη ππξελφθαξπσλ 

  

01.25 Άιιεο δελδξψδεηο θαη ζακλψδεηο θαιιηέξγεηεο θξνχησλ θαη θαξπψλ κε θέιπθνο 

01.25-0 Άιιεο δελδξψδεηο θαη ζακλψδεηο θαιιηέξγεηεο θξνχησλ θαη θαξπψλ κε    θέιπθνο 

  

01.26 Καιιηέξγεηα ειαησδψλ θαξπψλ   

01.26-1 Καιιηέξγεηα ειαηνδέλδξσλ 

01.26-9 Καιιηέξγεηα άιισλ ειαησδψλ θαξπψλ 

  

01.27 Καιιηέξγεηα θπηψλ γηα αθεςήκαηα 

01.27-0 Καιιηέξγεηα θπηψλ γηα αθεςήκαηα 

  

01.28 Καιιηέξγεηα θαξπθεπηηθψλ, αξσκαηηθψλ, ζεξαπεπηηθψλ θαη θαξκαθεπηηθψλ θπηψλ   

01.28-0 Καιιηέξγεηα θαξπθεπηηθψλ, αξσκαηηθψλ, ζεξαπεπηηθψλ θαη θαξκαθεπηηθψλ θπηψλ 

  

01.29 Άιιεο πνιπεηείο θαιιηέξγεηεο 

01.29-0 Άιιεο πνιπεηείο θαιιηέξγεηεο 

  

01.3 Πνιιαπιαζηαζκφο ησλ θπηψλ 

  

01.30 Πνιιαπιαζηαζκφο ησλ θπηψλ   

01.30-0 Πνιιαπιαζηαζκφο ησλ θπηψλ 

  

01.4          Εσηθή παξαγσγή 

  

01.41 Δθηξνθή βννεηδψλ γαιαθηνπαξαγσγήο 

01.41-0 Δθηξνθή βννεηδψλ γαιαθηνπαξαγσγήο 

  

01.42 Δθηξνθή άιισλ βννεηδψλ θαη βνπβαιηψλ  

01.42-0 Δθηξνθή άιισλ βννεηδψλ θαη βνπβαιηψλ 

  

01.43 Δθηξνθή αιφγσλ θαη άιισλ ηππννεηδψλ 

01.43-0 Δθηξνθή αιφγσλ θαη άιισλ ηππννεηδψλ 

  

01.44 Δθηξνθή θακήισλ θαη θακειίδσλ   

01.44-0 Δθηξνθή θακήισλ θαη θακειίδσλ 

  

01.45 Δθηξνθή αηγνπξνβάησλ  

01.45-0 Δθηξνθή αηγνπξνβάησλ 

  

01.46 Δθηξνθή ρνίξσλ   
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01.46-0 Δθηξνθή ρνίξσλ 

  

01.47 Δθηξνθή πνπιεξηθψλ  

01.47-0 Δθηξνθή πνπιεξηθψλ 

  

01.49 Δθηξνθή άιισλ δψσλ   

01.49-1 Δθηξνθή ζηξνπζνθακήισλ 

01.49-2 Μειηζζνθνκία 

01.49-3 εξνηξνθία 

01.49-9 Δθηξνθή ινηπψλ δψσλ, πηελψλ, εληφκσλ θαη εξπεηψλ 

  

01.5 Μηθηέο γεσξγνθηελνηξνθηθέο δξαζηεξηφηεηεο  

  

01.50 Μηθηέο γεσξγνθηελνηξνθηθέο δξαζηεξηφηεηεο  

01.50-0 Μηθηέο γεσξγνθηελνηξνθηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

  

01.6 Τπνζηεξηθηηθέο πξνο ηε γεσξγία δξαζηεξηφηεηεο θαη δξαζηεξηφηεηεο κεηά ηε 

ζπγθνκηδή 

  

01.61 Τπνζηεξηθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηε θπηηθή παξαγσγή  

01.61-0 Τπνζηεξηθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηε θπηηθή παξαγσγή  

  

01.62 Τπνζηεξηθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηε δσηθή παξαγσγή  

01.62-0 Τπνζηεξηθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηε δσηθή παξαγσγή   

  

01.63 Γξαζηεξηφηεηεο  κεηά ηε ζπγθνκηδή 

01.63-0 Γξαζηεξηφηεηεο  κεηά ηε ζπγθνκηδή 

  

01.64 Δπεμεξγαζία ζπφξσλ πνιιαπιαζηαζκνχ  

01.64-0 Δπεμεξγαζία ζπφξσλ πνιιαπιαζηαζκνχ 

  

01.7 Θήξα, ηνπνζέηεζε παγίδσλ θαη ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο 

  

01.70 Θήξα, ηνπνζέηεζε παγίδσλ θαη ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο  

01.70-0 Θήξα, ηνπνζέηεζε παγίδσλ θαη ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο  

  

02 Γαζνθνκία θαη πινηνκία 

  

02.1 Γαζνθνκία θαη άιιεο δαζνθνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο   

  

02.10 Γαζνθνκία θαη άιιεο δαζνθνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

02.10-0 Γαζνθνκία θαη άιιεο δαζνθνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

  

02.2 Τινηνκία 
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02.20 Τινηνκία 

02.20-0 Τινηνκία 

  

02.3 πιινγή πξντφλησλ απηνθπψλ θπηψλ κε μπιψδνπο κνξθήο 

  

02.30 πιινγή πξντφλησλ απηνθπψλ θπηψλ κε μπιψδνπο κνξθήο   

02.30-0 πιινγή πξντφλησλ απηνθπψλ θπηψλ κε μπιψδνπο κνξθήο   

  

02.4 Τπνζηεξηθηηθέο πξνο ηε δαζνθνκία ππεξεζίεο 

  

02.40 Τπνζηεξηθηηθέο πξνο ηε δαζνθνκία ππεξεζίεο 

02.40-0 Τπνζηεξηθηηθέο πξνο ηε δαζνθνκία ππεξεζίεο 

  

03 Αιηεία θαη πδαηνθαιιηέξγεηα 

  

03.1 Αιηεία 

  

03.11 Θαιάζζηα αιηεία 

03.11-0 Θαιάζζηα αιηεία 

  

03.12 Αιηεία γιπθψλ  πδάησλ 

03.12-0 Αιηεία γιπθψλ  πδάησλ 

  

03.2 Τδαηνθαιιηέξγεηα 

  

03.21 Θαιάζζηα πδαηνθαιιηέξγεηα 

03.21-0 Θαιάζζηα πδαηνθαιιηέξγεηα 

  

03.22 Τδαηνθαιιηέξγεηα γιπθψλ πδάησλ 

03.22-0 Τδαηνθαιιηέξγεηα γιπθψλ πδάησλ 

  

  

Β ΟΡΤΥΔΗΑ ΚΑΗ ΛΑΣΟΜΔΗΑ 

  

05 Δμφξπμε άλζξαθα θαη ιηγλίηε 

  
05.1 Δμφξπμε ιηζάλζξαθα 

  

05.10 Δμφξπμε ιηζάλζξαθα 

05.10-0 Δμφξπμε ιηζάλζξαθα 

  

05.2 Δμφξπμε ιηγλίηε 

  

05.20 Δμφξπμε ιηγλίηε 
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05.20-0 Δμφξπμε ιηγλίηε 

  

06 Άληιεζε αξγνχ πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ 

  
06.1 Άληιεζε αξγνχ πεηξειαίνπ 

  

06.10 Άληιεζε αξγνχ πεηξειαίνπ 

06.10-0 Άληιεζε αξγνχ πεηξειαίνπ 

  

06.2  Άληιεζε θπζηθνχ αεξίνπ 

  

06.20 Άληιεζε θπζηθνχ αεξίνπ 

06.20-0 Άληιεζε θπζηθνχ αεξίνπ 

  

07 Δμφξπμε κεηαιιεπκάησλ 

  
07.1  Δμφξπμε ζηδεξνκεηαιιεχκαηνο 

  

07.10 Δμφξπμε ζηδεξνκεηαιιεχκαηνο 

07.10-0 Δμφξπμε ζηδεξνκεηαιιεχκαηνο 

  

07.2 Δμφξπμε κε ζηδεξνχρσλ κεηαιιεπκάησλ 

  

07.21 Δμφξπμε κεηαιιεπκάησλ νπξαλίνπ θαη ζνξίνπ 

07.21-0 Δμφξπμε κεηαιιεπκάησλ νπξαλίνπ θαη ζνξίνπ 

  

07.29 Δμφξπμε ινηπψλ κε ζηδεξνχρσλ κεηαιιεπκάησλ 

07.29-0 Δμφξπμε ινηπψλ κε ζηδεξνχρσλ κεηαιιεπκάησλ 

  

08 Λνηπά νξπρεία θαη ιαηνκεία 

  

08.1 Δμφξπμε ιίζσλ, άκκνπ θαη αξγίινπ 

  

08.11 Δμφξπμε δηαθνζκεηηθψλ θαη νηθνδνκηθψλ ιίζσλ, αζβεζηφιηζνπ, γχςνπ, θηκσιίαο θαη 

ζρηζηφιηζνπ 

08.11-1 Δμφξπμε καξκάξνπ θαη άιισλ δηαθνζκεηηθψλ θαη νηθνδνκηθψλ ιίζσλ  

08.11-2 Δμφξπμε αζβεζηφιηζνπ, γχςνπ θαη θηκσιίαο 

08.11-3 Δμφξπμε ζρηζηφιηζνπ 

  

08.12 ۰ εμφξπμε αξγίινπ θαη θανιίλεο 

08.12-1 Λαηνκεία ζθχξσλ, ακκνράιηθσλ θαη άκκνπ 

08.12-2 Δμφξπμε αξγίινπ θαη θανιίλεο 

  

08.9 Οξπρεία θαη ιαηνκεία π.δ.θ.α. 
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08.91 Δμφξπμε νξπθηψλ γηα ηε ρεκηθή βηνκεραλία θαη ηε βηνκεραλία ιηπαζκάησλ 

08.91-0 Δμφξπμε νξπθηψλ γηα ηε ρεκηθή βηνκεραλία θαη ηε βηνκεραλία ιηπαζκάησλ  

  

08.92 Δμφξπμε ηχξθεο 

08.92-0 Δμφξπμε ηχξθεο 

  

08.93 Δμφξπμε αιαηηνχ 

08.93-0 Δμφξπμε αιαηηνχ 

  

08.99 Άιιεο εμνξπθηηθέο θαη ιαηνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο π.δ.θ.α. 

08.99-0 Άιιεο εμνξπθηηθέο θαη ιαηνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο π.δ.θ.α. 

  

09 Τπνζηεξηθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο εμφξπμεο 

  

09.1 Τπνζηεξηθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ άληιεζε πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ 

  

09.10 Τπνζηεξηθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ άληιεζε πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ   

09.10-0 Τπνζηεξηθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ άληιεζε πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ   

  

09.9 Τπνζηεξηθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο γηα άιιεο εμνξπθηηθέο θαη ιαηνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

  

09.90 Τπνζηεξηθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο γηα άιιεο εμνξπθηηθέο θαη ιαηνκηθέο   δξαζηεξηφηεηεο 

09.90-0 Τπνζηεξηθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο γηα άιιεο εμνξπθηηθέο θαη ιαηνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

  

  

Γ ΜΔΣΑΠΟΗΖΖ 
  
10 Βηνκεραλία ηξνθίκσλ 

  
10.1 Δπεμεξγαζία θαη ζπληήξεζε θξέαηνο θαη παξαγσγή πξντφλησλ θξέαηνο 

  

10.11 Δπεμεξγαζία θαη ζπληήξεζε θξέαηνο 

10.11-0 Δπεμεξγαζία θαη ζπληήξεζε θξέαηνο 

  

10.12 Δπεμεξγαζία θαη ζπληήξεζε θξέαηνο πνπιεξηθψλ 

10.12-0 Δπεμεξγαζία θαη ζπληήξεζε θξέαηνο πνπιεξηθψλ 

  

10.13 Παξαγσγή πξντφλησλ θξέαηνο θαη θξέαηνο πνπιεξηθψλ 

10.13-0 Παξαγσγή πξντφλησλ θξέαηνο θαη θξέαηνο πνπιεξηθψλ 

  

10.2 Δπεμεξγαζία θαη ζπληήξεζε ςαξηψλ, θαξθηλνεηδψλ θαη καιαθίσλ 

  

10.20 Δπεμεξγαζία θαη ζπληήξεζε ςαξηψλ,  θαξθηλνεηδψλ θαη καιαθίσλ 

10.20-0 Δπεμεξγαζία θαη ζπληήξεζε ςαξηψλ, θαξθηλνεηδψλ θαη καιαθίσλ 
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10.3 Δπεμεξγαζία θαη ζπληήξεζε θξνχησλ θαη ιαραληθψλ 

  

10.31 Δπεμεξγαζία θαη ζπληήξεζε παηαηψλ 

10.31-0 Δπεμεξγαζία θαη ζπληήξεζε παηαηψλ 

  

10.32 Παξαγσγή ρπκψλ θξνχησλ θαη ιαραληθψλ 

10.32-0 Παξαγσγή ρπκψλ θξνχησλ θαη ιαραληθψλ 

  

10.39 Άιιε επεμεξγαζία θαη ζπληήξεζε θξνχησλ θαη ιαραληθψλ 

10.39-1 Δπεμεξγαζία θαη ζπληήξεζε ηνκάηαο 

10.39-2 Παξαγσγή δαραξσδψλ πξντφλησλ απφ θξνχηα θαη ιαραληθά 

10.39-3 Παξαζθεπή δηαηεξνπκέλσλ θξνχησλ θαη ιαραληθψλ 

  

10.4 Παξαγσγή θπηηθψλ θαη δσηθψλ ειαίσλ θαη ιηπψλ 

  

10.41 Παξαγσγή ειαίσλ θαη ιηπψλ 

10.41-1 Διαηνηξηβεία 

10.41-2 Παξαγσγή άιισλ κε επεμεξγαζκέλσλ ειαίσλ θαη ιηπψλ 

10.41-3 Παξαγσγή εμεπγεληζκέλσλ ειαίσλ θαη ιηπψλ 

  

10.42 Παξαγσγή καξγαξίλεο θαη παξφκνησλ βξψζηκσλ ιηπψλ 

10.42-0 Παξαγσγή καξγαξίλεο θαη παξφκνησλ βξψζηκσλ ιηπψλ 

  

10.5 Παξαγσγή γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ 

  

10.51 Λεηηνπξγία γαιαθηνθνκείσλ θαη ηπξνθνκία 

10.51-0 Λεηηνπξγία γαιαθηνθνκείσλ θαη ηπξνθνκία 

  

10.52 Παξαγσγή παγσηψλ 

10.52-0 Παξαγσγή παγσηψλ 

  

10.6 Παξαγσγή πξντφλησλ αιεπξφκπισλ, παξαγσγή ακχισλ θαη πξντφλησλ ακχινπ 

  

10.61 Παξαγσγή πξντφλησλ αιεπξφκπισλ 

10.61-0 Παξαγσγή πξντφλησλ αιεπξφκπισλ 

  

10.62 Παξαγσγή ακχισλ θαη πξντφλησλ ακχινπ 

10.62-0 Παξαγσγή ακχισλ θαη πξντφλησλ ακχινπ 

  

10.7 Παξαγσγή εηδψλ αξηνπνηίαο θαη αιεπξσδψλ πξντφλησλ  

  

10.71 Αξηνπνηία, παξαγσγή λσπψλ εηδψλ δαραξνπιαζηηθήο 

10.71-0 Αξηνπνηία, παξαγσγή λσπψλ εηδψλ δαραξνπιαζηηθήο 

  

10.72 Παξαγσγή παμηκαδηψλ θαη κπηζθφησλ۰  παξαγσγή δηαηεξνχκελσλ εηδψλ δαραξνπιαζηηθήο 



 9 

10.72-0 Παξαγσγή παμηκαδηψλ θαη κπηζθφησλ۰ παξαγσγή δηαηεξνχκελσλ εηδψλ δαραξνπιαζηηθήο 

  

10.73 Παξαγσγή καθαξνληψλ, ιαδαληψλ, θνπζθνχο θαη παξφκνησλ αιεπξσδψλ πξντφλησλ 

10.73-0 Παξαγσγή καθαξνληψλ, ιαδαληψλ, θνπζθνχο θαη παξφκνησλ αιεπξσδψλ πξντφλησλ 

  

10.8 Παξαγσγή άιισλ εηδψλ δηαηξνθήο 

  

10.81 Παξαγσγή δάραξεο 

10.81-0 Παξαγσγή δάραξεο 

  

10.82 Παξαγσγή θαθάν, ζνθνιάηαο θαη δαραξσηψλ 

10.82-0 Παξαγσγή θαθάν, ζνθνιάηαο θαη δαραξσηψλ 

  

10.83 Δπεμεξγαζία ηζαγηνχ θαη θαθέ 

10.83-0 Δπεμεξγαζία ηζαγηνχ θαη θαθέ 

  

10.84 Παξαγσγή αξηπκάησλ θαη θαξπθεπκάησλ 

10.84-0 Παξαγσγή αξηπκάησλ θαη θαξπθεπκάησλ 

  

10.85 Παξαγσγή έηνηκσλ γεπκάησλ θαη θαγεηψλ 

10.85-0 Παξαγσγή έηνηκσλ γεπκάησλ θαη θαγεηψλ 

  

10.86 Παξαγσγή νκνγελνπνηεκέλσλ παξαζθεπαζκάησλ δηαηξνθήο θαη δηαηηεηηθψλ ηξνθψλ 

10.86-0 Παξαγσγή νκνγελνπνηεκέλσλ παξαζθεπαζκάησλ δηαηξνθήο θαη δηαηηεηηθψλ ηξνθψλ 

  

10.89 Παξαγσγή άιισλ εηδψλ δηαηξνθήο π.δ.θ.α. 

10.89-0 Παξαγσγή άιισλ εηδψλ δηαηξνθήο π.δ.θ.α. 

  

10.9 Παξαγσγή παξαζθεπαζκέλσλ δσνηξνθψλ 

  

10.91 Παξαγσγή παξαζθεπαζκέλσλ δσνηξνθψλ γηα δψα πνπ εθηξέθνληαη ζε αγξνθηήκαηα  

10.91-0 Παξαγσγή παξαζθεπαζκέλσλ δσνηξνθψλ γηα δψα πνπ εθηξέθνληαη ζε αγξνθηήκαηα 

  

10.92 Παξαγσγή παξαζθεπαζκέλσλ δσνηξνθψλ γηα δψα ζπληξνθηάο 

10.92-0 Παξαγσγή παξαζθεπαζκέλσλ δσνηξνθψλ γηα δψα ζπληξνθηάο 

  

11 Πνηνπνηία 

  

11.0          Πνηνπνηία 

  

11.01 Απφζηαμε, αλαθαζαξηζκφο θαη αλάκημε αιθννινχρσλ πνηψλ 

11.01-0 Απφζηαμε, αλαθαζαξηζκφο θαη αλάκημε αιθννινχρσλ πνηψλ 

  

11.02 Παξαγσγή νίλνπ απφ ζηαθχιηα 

11.02-0 Παξαγσγή νίλνπ απφ ζηαθχιηα 
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11.03 Παξαγσγή κειίηε θαη θξαζηψλ απφ άιια θξνχηα 

11.03-0 Παξαγσγή κειίηε θαη θξαζηψλ απφ άιια θξνχηα 

  

11.04 Παξαγσγή άιισλ κε απνζηαγκέλσλ πνηψλ πνπ πθίζηαληαη δχκσζε 

11.04-0 Παξαγσγή άιισλ κε απνζηαγκέλσλ πνηψλ πνπ πθίζηαληαη δχκσζε 

  

11.05 Επζνπνηία 

11.05-0 Επζνπνηία 

  

11.06 Παξαγσγή βχλεο 

11.06-0 Παξαγσγή βχλεο 

  

11.07 Παξαγσγή αλαςπθηηθψλ, παξαγσγή κεηαιιηθνχ λεξνχ θαη άιισλ εκθηαισκέλσλ λεξψλ 

11.07-1 Παξαγσγή αλαςπθηηθψλ 

11.07-2 Παξαγσγή κεηαιιηθνχ λεξνχ θαη άιισλ εκθηαισκέλσλ λεξψλ 

  

12 Παξαγσγή πξντφλησλ θαπλνχ 

  

12.0 Παξαγσγή πξντφλησλ θαπλνχ 

  

12.00 Παξαγσγή πξντφλησλ θαπλνχ 

12.00-0 Παξαγσγή πξντφλησλ θαπλνχ 

  

13 Παξαγσγή θισζηνυθαληνπξγηθψλ πιψλ 

  

13.1 Πξνπαξαζθεπή θαη λεκαηνπνίεζε πθαληηθψλ ηλψλ 

  

13.10 Πξνπαξαζθεπή θαη λεκαηνπνίεζε πθαληηθψλ ηλψλ 

13.10-0 Πξνπαξαζθεπή θαη λεκαηνπνίεζε πθαληηθψλ ηλψλ 

  

13.2 Ύθαλζε θισζηνυθαληνπξγηθψλ πιψλ 

  

13.20 Ύθαλζε θισζηνυθαληνπξγηθψλ πιψλ 

13.20-0 Ύθαλζε θισζηνυθαληνπξγηθψλ πιψλ 

  

13.3 Σειεηνπνίεζε (θηλίξηζκα) πθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ 

  

13.30 Σειεηνπνίεζε (θηλίξηζκα) πθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ 

13.30-0 Σειεηνπνίεζε (θηλίξηζκα) πθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ 

  

13.9 Καηαζθεπή άιισλ θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ 

  

13.91 Καηαζθεπή πιεθηψλ πθαζκάησλ θαη πθαζκάησλ πιέμεο θξνζέ 

13.91-0 Καηαζθεπή πιεθηψλ πθαζκάησλ θαη πθαζκάησλ πιέμεο θξνζέ 
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13.92 Καηαζθεπή εηνίκσλ θισζηνυθαληνπξγηθψλ εηδψλ, εθηφο απφ ελδχκαηα 

13.92-0 Καηαζθεπή εηνίκσλ θισζηνυθαληνπξγηθψλ εηδψλ, εθηφο απφ ελδχκαηα 

  

13.93 Καηαζθεπή ραιηψλ θαη θηιηκηψλ 

13.93-0 Καηαζθεπή ραιηψλ θαη θηιηκηψλ 

  

13.94 Καηαζθεπή ρνληξψλ θαη ιεπηψλ ζρνηληψλ, ζπάγγσλ θαη δηρηπψλ 

13.94-0 Καηαζθεπή ρνληξψλ θαη ιεπηψλ ζρνηληψλ, ζπάγγσλ θαη δηρηπψλ 

  

13.95 Καηαζθεπή κε πθαζκέλσλ εηδψλ θαη πξντφλησλ απφ κε πθαζκέλα είδε, εθηφο απφ ηα ελδχκαηα 

13.95-0 Καηαζθεπή κε πθαζκέλσλ εηδψλ θαη πξντφλησλ απφ κε πθαζκέλα είδε, εθηφο απφ ηα ελδχκαηα 

  

13.96 Καηαζθεπή άιισλ ηερληθψλ θαη βηνκεραληθψλ θισζηνυθαληνπξγηθψλ εηδψλ 

13.96-0 Καηαζθεπή άιισλ ηερληθψλ θαη βηνκεραληθψλ θισζηνυθαληνπξγηθψλ εηδψλ 

  

13.99 Καηαζθεπή άιισλ πθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ π.δ.θ.α. 

13.99-0 Καηαζθεπή άιισλ πθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ π.δ.θ.α. 

  

14 Καηαζθεπή εηδψλ έλδπζεο 

  

14.1 Καηαζθεπή εηδψλ έλδπζεο, εθηφο απφ γνχληλα ελδχκαηα 

  

14.11 Καηαζθεπή δεξκάηηλσλ ελδπκάησλ 

14.11-0 Καηαζθεπή δεξκάηηλσλ ελδπκάησλ 

  

14.12 Καηαζθεπή ελδπκάησλ εξγαζίαο 

14.12-0 Καηαζθεπή ελδπκάησλ εξγαζίαο 

  

14.13 Καηαζθεπή άιισλ εμσηεξηθψλ ελδπκάησλ 

14.13-0 Καηαζθεπή άιισλ εμσηεξηθψλ ελδπκάησλ 

  

14.14 Καηαζθεπή εζσξνχρσλ 

14.14-0 Καηαζθεπή εζσξνχρσλ 

  

14.19 Καηαζθεπή άιισλ ελδπκάησλ θαη εμαξηεκάησλ έλδπζεο 

14.19-0 Καηαζθεπή άιισλ ελδπκάησλ θαη εμαξηεκάησλ έλδπζεο 

  

14.2 Καηαζθεπή γνχληλσλ εηδψλ 

  

14.20 Καηαζθεπή γνχληλσλ εηδψλ 

14.20-0 Καηαζθεπή γνχληλσλ εηδψλ 

  

14.3 Καηαζθεπή πιεθηψλ εηδψλ θαη εηδψλ πιέμεο θξνζέ 

  

14.31 Καηαζθεπή εηδψλ θαιηζνπνηίαο απιήο πιέμεο θαη πιέμεο θξνζέ 
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14.31-0 Καηαζθεπή εηδψλ θαιηζνπνηίαο απιήο πιέμεο θαη πιέμεο θξνζέ 

  

14.39 Καηαζθεπή άιισλ πιεθηψλ εηδψλ θαη εηδψλ πιέμεο θξνζέ 

14.39-0 Καηαζθεπή άιισλ πιεθηψλ εηδψλ θαη εηδψλ πιέμεο θξνζέ 

  

15 Βηνκεραλία δέξκαηνο θαη δεξκάηηλσλ εηδψλ   

  

15.1 Καηεξγαζία θαη δέςε δέξκαηνο۰ θαηαζθεπή εηδψλ ηαμηδηνχ (απνζθεπψλ), ηζαληψλ, 

εηδψλ ζειινπνηίαο θαη ζαγκαηνπνηίαο۰ θαηεξγαζία θαη βαθή γνπλαξηθψλ 

  

15.11 Καηεξγαζία θαη δέςε δέξκαηνο, θαηεξγαζία θαη βαθή γνπλαξηθψλ   

15.11-0 Καηεξγαζία θαη δέςε δέξκαηνο, θαηεξγαζία θαη βαθή γνπλαξηθψλ   

  

15.12 Καηαζθεπή εηδψλ ηαμηδηνχ (απνζθεπψλ), ηζαληψλ θαη παξφκνησλ εηδψλ, εηδψλ ζειινπνηίαο θαη 

ζαγκαηνπνηίαο 

15.12-0 Καηαζθεπή εηδψλ ηαμηδηνχ (απνζθεπψλ), ηζαληψλ θαη παξφκνησλ εηδψλ, εηδψλ ζειινπνηίαο θαη 

ζαγκαηνπνηίαο 

  

15.2 Καηαζθεπή ππνδεκάησλ 

  

15.20 Καηαζθεπή ππνδεκάησλ 

15.20-0 Καηαζθεπή ππνδεκάησλ 

  

16 Βηνκεραλία μχινπ θαη θαηαζθεπή πξντφλησλ απφ μχιν θαη θειιφ, εθηφο 

απφ έπηπια, θαηαζθεπή  εηδψλ θαιαζνπνηίαο θαη ζπαξηνπιεθηηθήο 

  

16.1 Πξηφληζκα, πιάληζκα θαη εκπνηηζκφο μχινπ 

  

16.10 Πξηφληζκα, πιάληζκα θαη εκπνηηζκφο μχινπ 

16.10-0 Πξηφληζκα, πιάληζκα θαη εκπνηηζκφο μχινπ 

  

16.2 Καηαζθεπή πξντφλησλ απφ μχιν θαη θειιφ θαη εηδψλ θαιαζνπνηίαο θαη 

ζπαξηνπιεθηηθήο 

  

16.21 Καηαζθεπή αληηθνιιεηψλ (θφληξα-πιαθέ) θαη άιισλ πιαθψλ κε βάζε ην μχιν 

16.21-0 Καηαζθεπή αληηθνιιεηψλ (θφληξα-πιαθέ) θαη άιισλ πιαθψλ κε βάζε ην μχιν 

  

16.22 Καηαζθεπή ζπλαξκνινγνχκελσλ δαπέδσλ παξθέ 

16.22-0 Καηαζθεπή ζπλαξκνινγνχκελσλ δαπέδσλ παξθέ 

  

16.23 Καηαζθεπή άιισλ μπινπξγηθψλ πξντφλησλ νηθνδνκηθήο 

16.23-0 Καηαζθεπή άιισλ μπινπξγηθψλ πξντφλησλ νηθνδνκηθήο 

  

16.24 Καηαζθεπή μχιηλσλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ 



 13 

16.24-0 Καηαζθεπή μχιηλσλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ 

  

16.29 Καηαζθεπή άιισλ πξντφλησλ απφ μχιν, θαηαζθεπή εηδψλ απφ θειιφ θαη εηδψλ  θαιαζνπνηίαο 

θαη ζπαξηνπιεθηηθήο 

16.29-0 Καηαζθεπή άιισλ πξντφλησλ απφ μχιν, θαηαζθεπή εηδψλ απφ θειιφ θαη εηδψλ θαιαζνπνηίαο θαη 

ζπαξηνπιεθηηθήο 

  

17 Υαξηνπνηία θαη θαηαζθεπή ράξηηλσλ πξντφλησλ 

  

17.1 Παξαγσγή ραξηνπνιηνχ۰ θαηαζθεπή ραξηηνχ θαη ραξηνληνχ 

  

17.11 Παξαγσγή ραξηνπνιηνχ 

17.11-0 Παξαγσγή ραξηνπνιηνχ 

  

17.12 Καηαζθεπή ραξηηνχ θαη ραξηνληνχ 

17.12-0 Καηαζθεπή ραξηηνχ θαη ραξηνληνχ 

  

17.2 Καηαζθεπή εηδψλ απφ ραξηί θαη ραξηφλη 

  

17.21 Καηαζθεπή θπκαηνεηδνχο ραξηηνχ θαη ραξηνληνχ θαη εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ απφ ραξηί θαη 

ραξηφλη 

17.21-0 Καηαζθεπή θπκαηνεηδνχο ραξηηνχ θαη ραξηνληνχ θαη εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ απφ ραξηί θαη ραξηφλη 

  

17.22 Καηαζθεπή εηδψλ νηθηαθήο ρξήζεο, εηδψλ πγηεηλήο θαη εηδψλ ηνπαιέηαο 

17.22-0 Καηαζθεπή εηδψλ νηθηαθήο ρξήζεο, εηδψλ πγηεηλήο θαη εηδψλ ηνπαιέηαο 

  

17.23 Καηαζθεπή εηδψλ ραξηνπσιείνπ (ραξηηθά) 

17.23-0 Καηαζθεπή εηδψλ ραξηνπσιείνπ (ραξηηθά) 

  

17.24 Καηαζθεπή ραξηηνχ γηα επελδχζεηο ηνίρσλ (ηαπεηζαξίεο) 

17.24-0 Καηαζθεπή ραξηηνχ γηα επελδχζεηο ηνίρσλ (ηαπεηζαξίεο) 

  

17.29 Καηαζθεπή άιισλ εηδψλ απφ ραξηί θαη ραξηφλη 

17.29-0 Καηαζθεπή άιισλ εηδψλ απφ ραξηί θαη ραξηφλη 

  

18 Δθηππψζεηο θαη αλαπαξαγσγή πξνεγγεγξακκέλσλ κέζσλ 

  

18.1 Δθηππσηηθέο θαη ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο 

  

18.11 Δθηχπσζε εθεκεξίδσλ 

18.11-0 Δθηχπσζε εθεκεξίδσλ 

  

18.12 Άιιεο εθηππσηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

18.12-0 Άιιεο εθηππσηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 
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18.13 Τπεξεζίεο πξνεθηχπσζεο θαη πξνεγγξαθήο κέζσλ 

18.13-0 Τπεξεζίεο πξνεθηχπσζεο θαη πξνεγγξαθήο κέζσλ 

  

18.14 Βηβιηνδεηηθέο θαη ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο        

18.14-0 Βηβιηνδεηηθέο θαη ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο 

  

18.2 Αλαπαξαγσγή πξνεγγεγξακκέλσλ κέζσλ  

  

18.20 Αλαπαξαγσγή πξνεγγεγξακκέλσλ κέζσλ 

18.20-0 Αλαπαξαγσγή πξνεγγεγξακκέλσλ κέζσλ 

  

19 Παξαγσγή νπηάλζξαθα θαη πξντφλησλ δηχιηζεο πεηξειαίνπ 

  

19.1 Παξαγσγή πξντφλησλ νπηαλζξαθνπνίεζεο (θσθνπνίεζεο) 

  

19.10 Παξαγσγή πξντφλησλ νπηαλζξαθνπνίεζεο (θσθνπνίεζεο) 

19.10-0 Παξαγσγή πξντφλησλ νπηαλζξαθνπνίεζεο (θσθνπνίεζεο) 

  

19.2 Παξαγσγή πξντφλησλ δηχιηζεο πεηξειαίνπ 

  

19.20 Παξαγσγή πξντφλησλ δηχιηζεο πεηξειαίνπ 

19.20-0 Παξαγσγή πξντφλησλ δηχιηζεο πεηξειαίνπ 

  

20 Παξαγσγή ρεκηθψλ νπζηψλ θαη πξντφλησλ 

  

20.1 Παξαγσγή βαζηθψλ ρεκηθψλ πξντφλησλ, ιηπαζκάησλ θαη αδσηνχρσλ ελψζεσλ, 

πιαζηηθψλ θαη ζπλζεηηθψλ πιψλ ζε πξσηνγελείο κνξθέο  

20.11 Παξαγσγή βηνκεραληθψλ αεξίσλ 

20.11-0 Παξαγσγή βηνκεραληθψλ αεξίσλ 

  

20.12 Παξαγσγή ρξσζηηθψλ πιψλ 

20.12-0 Παξαγσγή ρξσζηηθψλ πιψλ 

  

20.13 Παξαγσγή άιισλ αλφξγαλσλ βαζηθψλ ρεκηθψλ νπζηψλ 

20.13-0 Παξαγσγή άιισλ αλφξγαλσλ βαζηθψλ ρεκηθψλ νπζηψλ 

  

20.14 Παξαγσγή άιισλ νξγαληθψλ βαζηθψλ ρεκηθψλ νπζηψλ 

20.14-0 Παξαγσγή άιισλ νξγαληθψλ βαζηθψλ ρεκηθψλ νπζηψλ 

  

20.15 Παξαγσγή ιηπαζκάησλ θαη αδσηνχρσλ ελψζεσλ 

20.15-0 Παξαγσγή ιηπαζκάησλ θαη αδσηνχρσλ ελψζεσλ 

  

20.16 Παξαγσγή πιαζηηθψλ ζε πξσηνγελείο κνξθέο 

20.16-0 Παξαγσγή πιαζηηθψλ ζε πξσηνγελείο κνξθέο 
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20.17 Παξαγσγή ζπλζεηηθνχ ειαζηηθνχ (ζπλζεηηθνχ θανπηζνχθ) ζε πξσηνγελείο κνξθέο 

20.17-0 Παξαγσγή ζπλζεηηθνχ ειαζηηθνχ (ζπλζεηηθνχ θανπηζνχθ) ζε   πξσηνγελείο κνξθέο 

  

20.2 Παξαγσγή παξαζηηνθηφλσλ θαη άιισλ αγξνρεκηθψλ πξντφλησλ 

  

20.20 Παξαγσγή παξαζηηνθηφλσλ θαη άιισλ αγξνρεκηθψλ πξντφλησλ 

20.20-0 Παξαγσγή παξαζηηνθηφλσλ θαη άιισλ αγξνρεκηθψλ πξντφλησλ 

  

20.3 Παξαγσγή ρξσκάησλ, βεξληθηψλ θαη παξφκνησλ επηρξηζκάησλ, κειαληψλ   

ηππνγξαθίαο θαη καζηηρψλ 

  

20.30 Παξαγσγή ρξσκάησλ, βεξληθηψλ θαη παξφκνησλ επηρξηζκάησλ, κειαληψλ ηππνγξαθίαο θαη 

καζηηρψλ 

20.30-0 Παξαγσγή ρξσκάησλ, βεξληθηψλ θαη παξφκνησλ επηρξηζκάησλ, κειαληψλ ηππνγξαθίαο θαη καζηηρψλ 

  

20.4 Παξαγσγή ζαπνπληψλ θαη απνξξππαληηθψλ, πξντφλησλ θαζαξηζκνχ θαη ζηίιβσζεο, 

αξσκάησλ θαη παξαζθεπαζκάησλ θαιισπηζκνχ 

  

20.41 Παξαγσγή ζαπνπληψλ θαη απνξξππαληηθψλ, πξντφλησλ θαζαξηζκνχ θαη ζηίιβσζεο 

20.41-0 Παξαγσγή ζαπνπληψλ θαη απνξξππαληηθψλ, πξντφλησλ θαζαξηζκνχ θαη ζηίιβσζεο 

  

20.42 Παξαγσγή αξσκάησλ θαη παξαζθεπαζκάησλ θαιισπηζκνχ 

20.42-0 Παξαγσγή αξσκάησλ θαη παξαζθεπαζκάησλ θαιισπηζκνχ 

  

20.5 Παξαγσγή άιισλ ρεκηθψλ πξντφλησλ 

  

20.51 Παξαγσγή εθξεθηηθψλ 

20.51-0 Παξαγσγή εθξεθηηθψλ 

  

20.52 Παξαγσγή δηαθφξσλ  ηχπσλ θφιιαο 

20.52-0 Παξαγσγή δηαθφξσλ  ηχπσλ θφιιαο 

  

20.53 Παξαγσγή αηζέξησλ ειαίσλ 

20.53-0 Παξαγσγή αηζέξησλ ειαίσλ 

  

20.59 Παξαγσγή άιισλ ρεκηθψλ πξντφλησλ π.δ.θ.α. 

20.59-0 Παξαγσγή άιισλ ρεκηθψλ πξντφλησλ π.δ.θ.α. 

  

20.6          Παξαγσγή ζπλζεηηθψλ ηλψλ 

  

20.60 Παξαγσγή ζπλζεηηθψλ ηλψλ 

20.60-0 Παξαγσγή ζπλζεηηθψλ ηλψλ 



 16 

  

21 Παξαγσγή βαζηθψλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ θαη θαξκαθεπηηθψλ  

ζθεπαζκάησλ 

  

21.1 Παξαγσγή βαζηθψλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ 

  

21.10 Παξαγσγή βαζηθψλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ 

21.10-0 Παξαγσγή βαζηθψλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ 

  

21.2 Παξαγσγή θαξκαθεπηηθψλ ζθεπαζκάησλ 

  

21.20 Παξαγσγή θαξκαθεπηηθψλ ζθεπαζκάησλ 

21.20-0 Παξαγσγή θαξκαθεπηηθψλ ζθεπαζκάησλ 

  

22 Καηαζθεπή πξντφλησλ απφ ειαζηηθφ (θανπηζνχθ) θαη πιαζηηθέο χιεο 

  

22.1 Καηαζθεπή πξντφλησλ απφ ειαζηηθφ (θανπηζνχθ) 

  

22.11 Καηαζθεπή επηζψηξσλ (ειαζηηθά νρεκάησλ) θαη ζσιήλσλ απφ θανπηζνχθ۰ αλαγφκσζε θαη 

αλαθαηαζθεπή επηζψηξσλ (ειαζηηθά νρεκάησλ) απφ θανπηζνχθ 

22.11-0 Καηαζθεπή επηζψηξσλ (ειαζηηθά νρεκάησλ) θαη ζσιήλσλ απφ θανπηζνχθ۰ αλαγφκσζε θαη 

αλαθαηαζθεπή επηζψηξσλ (ειαζηηθά νρεκάησλ) απφ  θανπηζνχθ 

  

22.19 Καηαζθεπή άιισλ πξντφλησλ απφ ειαζηηθφ (θανπηζνχθ) 

22.19-0 Καηαζθεπή άιισλ πξντφλησλ απφ ειαζηηθφ (θανπηζνχθ) 

  

22.2  Καηαζθεπή πιαζηηθψλ πξντφλησλ 

  

22.21 Καηαζθεπή πιαζηηθψλ πιαθψλ, θχιισλ, ζσιήλσλ θαη εηδψλ θαζνξηζκέλεο κνξθήο 

22.21-0 Καηαζθεπή πιαζηηθψλ πιαθψλ, θχιισλ, ζσιήλσλ θαη εηδψλ θαζνξηζκέλεο κνξθήο 

  

22.22 Καηαζθεπή πιαζηηθψλ εηδψλ ζπζθεπαζίαο 

22.22-0 Καηαζθεπή πιαζηηθψλ εηδψλ ζπζθεπαζίαο 

  

22.23 Καηαζθεπή πιαζηηθψλ νηθνδνκηθψλ πιηθψλ 

22.23-0 Καηαζθεπή πιαζηηθψλ νηθνδνκηθψλ πιηθψλ 

  

22.29 Καηαζθεπή άιισλ πιαζηηθψλ πξντφλησλ 

22.29-0 Καηαζθεπή άιισλ πιαζηηθψλ πξντφλησλ 

  

23 Παξαγσγή άιισλ κε κεηαιιηθψλ νξπθηψλ πξντφλησλ 

  

23.1 Καηαζθεπή γπαιηνχ θαη πξντφλησλ απφ γπαιί 
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23.11 Καηαζθεπή επίπεδνπ γπαιηνχ 

23.11-0 Καηαζθεπή επίπεδνπ γπαιηνχ 

  

23.12 Μνξθνπνίεζε θαη θαηεξγαζία επίπεδνπ γπαιηνχ 

23.12-0 Μνξθνπνίεζε θαη θαηεξγαζία επίπεδνπ γπαιηνχ 

  

23.13 Καηαζθεπή θνίινπ γπαιηνχ 

23.13-0 Καηαζθεπή θνίινπ γπαιηνχ 

  

23.14 Καηαζθεπή ηλψλ γπαιηνχ 

23.14-0 Καηαζθεπή ηλψλ γπαιηνχ 

  

23.19 Καηαζθεπή θαη θαηεξγαζία άιισλ εηδψλ γπαιηνχ, πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ γπαιηνχ γηα ηερληθέο 

ρξήζεηο 

23.19-0 Καηαζθεπή θαη θαηεξγαζία άιισλ εηδψλ γπαιηνχ, πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ γπαιηνχ γηα ηερληθέο 

ρξήζεηο 

  

23.2 Παξαγσγή ππξίκαρσλ πξντφλησλ 

  

23.20 Παξαγσγή ππξίκαρσλ πξντφλησλ 

23.20-0 Παξαγσγή ππξίκαρσλ πξντφλησλ 

  

23.3 Παξαγσγή δνκηθψλ πιηθψλ απφ άξγηιν 

  

23.31 Καηαζθεπή θεξακηθψλ πιαθηδίσλ θαη πιαθψλ 

23.31-0 Καηαζθεπή θεξακηθψλ πιαθηδίσλ θαη πιαθψλ 

  

23.32 Καηαζθεπή ηνχβισλ, πιαθηδίσλ θαη ινηπψλ δνκηθψλ πξντφλησλ απφ νπηή γε 

23.32-0 Καηαζθεπή ηνχβισλ, πιαθηδίσλ θαη ινηπψλ δνκηθψλ πξντφλησλ απφ νπηή γε 

  

23.4 Καηαζθεπή άιισλ πξντφλησλ πνξζειάλεο θαη θεξακηθήο 

  

23.41 Καηαζθεπή θεξακηθψλ εηδψλ νηθηαθήο ρξήζεο θαη θεξακηθψλ δηαθνζκεηηθψλ εηδψλ 

23.41-0 Καηαζθεπή θεξακηθψλ εηδψλ νηθηαθήο ρξήζεο θαη θεξακηθψλ δηαθνζκεηηθψλ εηδψλ 

  

23.42 Καηαζθεπή θεξακηθψλ εηδψλ πγηεηλήο 

23.42-0 Καηαζθεπή θεξακηθψλ εηδψλ πγηεηλήο 

  

23.43 Καηαζθεπή θεξακηθψλ κνλσηψλ θαη θεξακηθψλ κνλσηηθψλ εμαξηεκάησλ 

23.43-0 Καηαζθεπή θεξακηθψλ κνλσηψλ θαη θεξακηθψλ κνλσηηθψλ εμαξηεκάησλ 

  

23.44 Καηαζθεπή άιισλ θεξακηθψλ πξντφλησλ γηα ηερληθέο ρξήζεηο 

23.44-0 Καηαζθεπή άιισλ θεξακηθψλ πξντφλησλ γηα ηερληθέο ρξήζεηο 

  

23.49 Παξαγσγή άιισλ πξντφλησλ θεξακηθήο 

23.49-0 Παξαγσγή άιισλ πξντφλησλ θεξακηθήο 
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23.5 Παξαγσγή ηζηκέληνπ, αζβέζηε θαη γχςνπ 

  

23.51 Παξαγσγή ηζηκέληνπ 

23.51-0 Παξαγσγή ηζηκέληνπ 

  

23.52 Παξαγσγή αζβέζηε θαη γχςνπ 

23.52-1 Παξαγσγή αζβέζηε 

23.52-2 Παξαγσγή γχςνπ 

  

23.6 Καηαζθεπή πξντφλησλ απφ ζθπξφδεκα, ηζηκέλην θαη γχςν 

  

23.61 Καηαζθεπή δνκηθψλ πξντφλησλ απφ ζθπξφδεκα 

23.61-0 Καηαζθεπή δνκηθψλ πξντφλησλ απφ ζθπξφδεκα 

  

23.62 Καηαζθεπή δνκηθψλ πξντφλησλ απφ γχςν 

23.62-0 Καηαζθεπή δνκηθψλ πξντφλησλ απφ γχςν 

  

23.63 Καηαζθεπή έηνηκνπ ζθπξνδέκαηνο 

23.63-0 Καηαζθεπή έηνηκνπ ζθπξνδέκαηνο 

  

23.64 Καηαζθεπή θνληακάησλ 

23.64-0 Καηαζθεπή θνληακάησλ 

  

23.65 Καηαζθεπή ηλνηζηκέληνπ 

23.65-0 Καηαζθεπή ηλνηζηκέληνπ 

  

23.69  Καηαζθεπή άιισλ πξντφλησλ απφ ζθπξφδεκα, γχςν θαη ηζηκέλην 

23.69-0 Καηαζθεπή άιισλ πξντφλησλ απφ ζθπξφδεκα, γχςν θαη ηζηκέλην 

  

23.7 Κνπή, κνξθνπνίεζε θαη ηειηθή επεμεξγαζία ιίζσλ 

  

23.70 Κνπή, κνξθνπνίεζε θαη ηειηθή επεμεξγαζία ιίζσλ 

23.70-0 Κνπή, κνξθνπνίεζε θαη ηειηθή επεμεξγαζία ιίζσλ 

  

23.9 Παξαγσγή ιεηαληηθψλ πξντφλησλ θαη κε κεηαιιηθψλ νξπθηψλ πξντφλησλ π.δ.θ.α. 

  

23.91 Παξαγσγή ιεηαληηθψλ πξντφλησλ 

23.91-0 Παξαγσγή ιεηαληηθψλ πξντφλησλ 

  

23.99 Παξαγσγή άιισλ κε κεηαιιηθψλ νξπθηψλ πξντφλησλ π.δ.θ.α. 

23.99-0 Παξαγσγή άιισλ κε κεηαιιηθψλ νξπθηψλ πξντφλησλ π.δ.θ.α. 

  

24 Παξαγσγή βαζηθψλ κεηάιισλ 
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24.1 Παξαγσγή βαζηθνχ ζηδήξνπ θαη ράιπβα θαη ζηδεξνθξακάησλ 

  

24.10 Παξαγσγή βαζηθνχ ζηδήξνπ θαη ράιπβα θαη ζηδεξνθξακάησλ 

24.10-0 Παξαγσγή βαζηθνχ ζηδήξνπ θαη ράιπβα θαη ζηδεξνθξακάησλ 

  

24.2 Καηαζθεπή ραιχβδηλσλ ζσιήλσλ, αγσγψλ, θνίισλ εηδψλ κε θαζνξηζκέλε κνξθή θαη 

ζπλαθψλ εμαξηεκάησλ 

  

24.20 Καηαζθεπή ραιχβδηλσλ ζσιήλσλ, αγσγψλ, θνίισλ εηδψλ κε θαζνξηζκέλε κνξθή θαη ζπλαθψλ 

εμαξηεκάησλ 

24.20-0 Καηαζθεπή ραιχβδηλσλ ζσιήλσλ, αγσγψλ, θνίισλ εηδψλ κε θαζνξηζκέλε κνξθή θαη ζπλαθψλ 

εμαξηεκάησλ 

  

24.3 Καηαζθεπή άιισλ πξντφλησλ πξσηνγελνχο επεμεξγαζίαο ράιπβα 

  

24.31 Φπρξή επεθηαηηθή νιθή ξάβδσλ 

24.31-0 Φπρξή επεθηαηηθή νιθή ξάβδσλ 

  

24.32 Φπρξή έιαζε ζηελψλ θχιισλ 

24.32-0 Φπρξή έιαζε ζηελψλ θχιισλ 

  

24.33 Φπρξή κνξθνπνίεζε ή δίπισζε κνξθνξάβδσλ 

24.33-0 Φπρξή κνξθνπνίεζε ή δίπισζε κνξθνξάβδσλ 

  

24.34 Φπρξή επεθηαηηθή νιθή ζπξκάησλ 

24.34-0 Φπρξή επεθηαηηθή νιθή ζπξκάησλ 

  

24.4 Παξαγσγή βαζηθψλ πνιχηηκσλ κεηάιισλ θαη άιισλ κε ζηδεξνχρσλ κεηάιισλ 

  

24.41 Παξαγσγή πνιχηηκσλ κεηάιισλ 

24.41-0 Παξαγσγή πνιχηηκσλ κεηάιισλ 

  

24.42 Παξαγσγή αινπκηλίνπ (αξγηιίνπ) 

24.42-0 Παξαγσγή αινπκηλίνπ (αξγηιίνπ) 

  

24.43 Παξαγσγή κνιχβδνπ, ςεπδαξγχξνπ θαη θαζζηηέξνπ 

24.43-0 Παξαγσγή κνιχβδνπ, ςεπδαξγχξνπ θαη θαζζηηέξνπ 

  

24.44 Παξαγσγή ραιθνχ 

24.44-0 Παξαγσγή ραιθνχ 

  

24.45 Παξαγσγή άιισλ κε ζηδεξνχρσλ κεηάιισλ 

24.45-0 Παξαγσγή άιισλ κε ζηδεξνχρσλ κεηάιισλ 

  

24.46 Δπεμεξγαζία ππξεληθψλ θαπζίκσλ 

24.46-0 Δπεμεξγαζία ππξεληθψλ θαπζίκσλ 
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24.5 Υχηεπζε κεηάιισλ 

  

24.51 Υχηεπζε ζηδήξνπ 

24.51-0 Υχηεπζε ζηδήξνπ 

  

24.52 Υχηεπζε ράιπβα 

24.52-0 Υχηεπζε ράιπβα 

  

24.53 Υχηεπζε ειαθξψλ κεηάιισλ 

24.53-0 Υχηεπζε ειαθξψλ κεηάιισλ 

  

24.54 Υχηεπζε άιισλ κε ζηδεξνχρσλ κεηάιισλ 

24.54-0 Υχηεπζε άιισλ κε ζηδεξνχρσλ κεηάιισλ 

  

25 Καηαζθεπή κεηαιιηθψλ πξντφλησλ, κε εμαίξεζε ηα κεραλήκαηα θαη ηα 

είδε εμνπιηζκνχ 

  

25.1 Καηαζθεπή δνκηθψλ κεηαιιηθψλ πξντφλησλ 

  

25.11 Καηαζθεπή κεηαιιηθψλ ζθειεηψλ θαη κεξψλ κεηαιιηθψλ ζθειεηψλ 

25.11-0 Καηαζθεπή κεηαιιηθψλ ζθειεηψλ θαη κεξψλ κεηαιιηθψλ ζθειεηψλ 

  

25.12 Καηαζθεπή κεηαιιηθψλ πνξηψλ θαη παξαζχξσλ 

25.12-0 Καηαζθεπή κεηαιιηθψλ πνξηψλ θαη παξαζχξσλ 

25.2 Καηαζθεπή κεηαιιηθψλ ληεπφδηησλ, δεμακελψλ θαη δνρείσλ 

  

25.21 Καηαζθεπή ζσκάησλ θαη ιεβήησλ θεληξηθήο ζέξκαλζεο 

25.21-0 Καηαζθεπή ζσκάησλ θαη ιεβήησλ θεληξηθήο ζέξκαλζεο 

  

25.29 Καηαζθεπή άιισλ κεηαιιηθψλ ληεπφδηησλ, δεμακελψλ θαη δνρείσλ 

25.29-0 Καηαζθεπή άιισλ κεηαιιηθψλ ληεπφδηησλ, δεμακελψλ θαη δνρείσλ 

  

25.3 Καηαζθεπή αηκνγελλεηξηψλ, κε εμαίξεζε ηνπο ιέβεηεο δεζηνχ λεξνχ γηα ηελ θεληξηθή 

ζέξκαλζε 

  

25.30 Καηαζθεπή αηκνγελλεηξηψλ, κε εμαίξεζε ηνπο ιέβεηεο δεζηνχ λεξνχ γηα ηελ θεληξηθή ζέξκαλζε 

25.30-0 Καηαζθεπή αηκνγελλεηξηψλ, κε εμαίξεζε ηνπο ιέβεηεο δεζηνχ λεξνχ γηα ηελ θεληξηθή ζέξκαλζε 

  

25.4 Καηαζθεπή φπισλ θαη ππξνκαρηθψλ 

  

25.40 Καηαζθεπή φπισλ θαη ππξνκαρηθψλ 

25.40-0 Καηαζθεπή φπισλ θαη ππξνκαρηθψλ 
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25.5 θπξειάηεζε, θνίιαλζε, αληζφπαρε ηχπσζε θαη κνξθνπνίεζε κεηάιισλ κε έιαζε۰ 

θνληνκεηαιινπξγία 

  

25.50 θπξειάηεζε, θνίιαλζε, αληζφπαρε ηχπσζε θαη κνξθνπνίεζε κεηάιισλ κε έιαζε۰ 

θνληνκεηαιινπξγία 

25.50-0 θπξειάηεζε, θνίιαλζε, αληζφπαρε ηχπσζε θαη κνξθνπνίεζε κεηάιισλ κε έιαζε۰ 

θνληνκεηαιινπξγία 

  

25.6 Καηεξγαζία θαη επηθάιπςε κεηάιισλ۰ κεηαιινηερλία 

  

25.61 Καηεξγαζία θαη επηθάιπςε κεηάιισλ 

25.61-0 Καηεξγαζία θαη επηθάιπςε κεηάιισλ 

  

25.62 Μεηαιινηερλία 

25.62-0 Μεηαιινηερλία 

  

25.7 Καηαζθεπή καραηξνπήξνπλσλ, εξγαιείσλ θαη ζηδεξηθψλ 

  

25.71 Καηαζθεπή καραηξνπήξνπλσλ 

25.71-0 Καηαζθεπή καραηξνπήξνπλσλ 

  

25.72 Καηαζθεπή θιεηδαξηψλ θαη κεληεζέδσλ 

25.72-0 Καηαζθεπή θιεηδαξηψλ θαη κεληεζέδσλ 

  

25.73 Καηαζθεπή εξγαιείσλ 

25.73-0 Καηαζθεπή εξγαιείσλ 

  

25.9 Καηαζθεπή άιισλ κεηαιιηθψλ πξντφλησλ 

  

25.91 Καηαζθεπή ραιχβδηλσλ βαξειηψλ θαη παξφκνησλ δνρείσλ 

25.91-0 Καηαζθεπή ραιχβδηλσλ βαξειηψλ θαη παξφκνησλ δνρείσλ 

  

25.92 Καηαζθεπή ειαθξψλ κεηαιιηθψλ εηδψλ ζπζθεπαζίαο 

25.92-0 Καηαζθεπή ειαθξψλ κεηαιιηθψλ εηδψλ ζπζθεπαζίαο 

  

25.93 Καηαζθεπή εηδψλ απφ ζχξκα, αιπζίδσλ θαη ειαηεξίσλ 

25.93-0 Καηαζθεπή εηδψλ απφ ζχξκα, αιπζίδσλ θαη ειαηεξίσλ 

  

25.94 Καηαζθεπή ζπλδεηήξσλ θαη πξντφλησλ θνριηνκεραλψλ 

25.94-0 Καηαζθεπή ζπλδεηήξσλ θαη πξντφλησλ θνριηνκεραλψλ 

  

25.99 Καηαζθεπή άιισλ κεηαιιηθψλ πξντφλησλ π.δ.θ.α. 

25.99-0 Καηαζθεπή άιισλ κεηαιιηθψλ πξντφλησλ π.δ.θ.α. 
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26 Καηαζθεπή ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, ειεθηξνληθψλ θαη νπηηθψλ 

πξντφλησλ 

  

26.1 Καηαζθεπή ειεθηξνληθψλ εμαξηεκάησλ θαη πιαθεηψλ 

  

26.11 Καηαζθεπή ειεθηξνληθψλ εμαξηεκάησλ 

26.11-0 Καηαζθεπή ειεθηξνληθψλ εμαξηεκάησλ 

  

26.12 Καηαζθεπή έκθνξησλ ειεθηξνληθψλ πιαθεηψλ 

26.12-0 Καηαζθεπή έκθνξησλ ειεθηξνληθψλ πιαθεηψλ 

  

26.2 Καηαζθεπή ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη πεξηθεξεηαθνχ εμνπιηζκνχ 

  

26.20 Καηαζθεπή ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη πεξηθεξεηαθνχ εμνπιηζκνχ 

26.20-0 Καηαζθεπή ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη πεξηθεξεηαθνχ εμνπιηζκνχ 

  

26.3 Καηαζθεπή εμνπιηζκνχ επηθνηλσλίαο 

  

26.30 Καηαζθεπή εμνπιηζκνχ επηθνηλσλίαο 

26.30-0 Καηαζθεπή εμνπιηζκνχ επηθνηλσλίαο 

  

26.4 Καηαζθεπή ειεθηξνληθψλ εηδψλ επξείαο θαηαλάισζεο 

  

26.40 Καηαζθεπή ειεθηξνληθψλ εηδψλ επξείαο θαηαλάισζεο 

26.40-0 Καηαζθεπή ειεθηξνληθψλ εηδψλ επξείαο θαηαλάισζεο 

  

26.5 Καηαζθεπή νξγάλσλ θαη ζπζθεπψλ κέηξεζεο, δνθηκψλ θαη πινήγεζεο۰ θαηαζθεπή 

ξνινγηψλ 

  

26.51 Καηαζθεπή νξγάλσλ θαη ζπζθεπψλ κέηξεζεο, δνθηκψλ θαη πινήγεζεο 

26.51-0 Καηαζθεπή νξγάλσλ θαη ζπζθεπψλ κέηξεζεο, δνθηκψλ θαη πινήγεζεο 

  

26.52 Καηαζθεπή ξνινγηψλ 

26.52-0 Καηαζθεπή ξνινγηψλ 

  

26.6 Καηαζθεπή αθηηλνινγηθψλ θαη ειεθηξνληθψλ κεραλεκάησλ ηαηξηθήο θαη ζεξαπεπηηθήο 

ρξήζεο 

  

26.60 Καηαζθεπή αθηηλνινγηθψλ θαη ειεθηξνληθψλ κεραλεκάησλ ηαηξηθήο θαη ζεξαπεπηηθήο ρξήζεο 

26.60-0 Καηαζθεπή αθηηλνινγηθψλ θαη ειεθηξνληθψλ κεραλεκάησλ ηαηξηθήο θαη ζεξαπεπηηθήο ρξήζεο 

  

26.7 Καηαζθεπή νπηηθψλ νξγάλσλ θαη θσηνγξαθηθνχ εμνπιηζκνχ 

  

26.70 Καηαζθεπή νπηηθψλ νξγάλσλ θαη θσηνγξαθηθνχ εμνπιηζκνχ 

26.70-0 Καηαζθεπή νπηηθψλ νξγάλσλ θαη θσηνγξαθηθνχ εμνπιηζκνχ 
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26.8 Καηαζθεπή καγλεηηθψλ θαη νπηηθψλ κέζσλ 

  

26.80 Καηαζθεπή καγλεηηθψλ θαη νπηηθψλ κέζσλ 

26.80-0 Καηαζθεπή καγλεηηθψλ θαη νπηηθψλ κέζσλ 

  

27 Καηαζθεπή ειεθηξνινγηθνχ εμνπιηζκνχ 

  

27.1 Καηαζθεπή ειεθηξηθψλ θηλεηήξσλ, ειεθηξνγελλεηξηψλ, ειεθηξηθψλ κεηαζρεκαηηζηψλ 

θαη ζπζθεπψλ δηαλνκήο θαη ειέγρνπ ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο 

  

27.11 Καηαζθεπή ειεθηξνθηλεηήξσλ, ειεθηξνγελλεηξηψλ θαη ειεθηξηθψλ κεηαζρεκαηηζηψλ 

27.11-0 Καηαζθεπή ειεθηξνθηλεηήξσλ, ειεθηξνγελλεηξηψλ θαη ειεθηξηθψλ κεηαζρεκαηηζηψλ 

  

27.12 Καηαζθεπή ζπζθεπψλ δηαλνκήο θαη ειέγρνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο 

27.12-0 Καηαζθεπή ζπζθεπψλ δηαλνκήο θαη ειέγρνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο 

  

27.2 Καηαζθεπή ειεθηξηθψλ ζηειψλ θαη ζπζζσξεπηψλ 

  

27.20 Καηαζθεπή ειεθηξηθψλ ζηειψλ θαη ζπζζσξεπηψλ 

27.20-0 Καηαζθεπή ειεθηξηθψλ ζηειψλ θαη ζπζζσξεπηψλ 

  

27.3 Καηαζθεπή θαισδηψζεσλ θαη εμαξηεκάησλ θαισδίσζεο 

  

27.31 Καηαζθεπή θαισδίσλ νπηηθψλ ηλψλ 

27.31-0 Καηαζθεπή θαισδίσλ νπηηθψλ ηλψλ 

  

27.32 Καηαζθεπή άιισλ ειεθηξνληθψλ θαη ειεθηξηθψλ ζπξκάησλ θαη θαισδίσλ 

27.32-0 Καηαζθεπή άιισλ ειεθηξνληθψλ θαη ειεθηξηθψλ ζπξκάησλ θαη θαισδίσλ 

  

27.33 Καηαζθεπή εμαξηεκάησλ θαισδίσζεο 

27.33-0 Καηαζθεπή εμαξηεκάησλ θαισδίσζεο 

  

27.4 Καηαζθεπή ειεθηξνινγηθνχ θσηηζηηθνχ εμνπιηζκνχ 

  

27.40 Καηαζθεπή ειεθηξνινγηθνχ θσηηζηηθνχ εμνπιηζκνχ 

27.40-0 Καηαζθεπή ειεθηξνινγηθνχ θσηηζηηθνχ εμνπιηζκνχ 

  

27.5 Καηαζθεπή νηθηαθψλ ζπζθεπψλ 

  

27.51 Καηαζθεπή ειεθηξηθψλ νηθηαθψλ ζπζθεπψλ 

27.51-0 Καηαζθεπή ειεθηξηθψλ νηθηαθψλ ζπζθεπψλ 

  

27.52 Καηαζθεπή κε-ειεθηξηθψλ νηθηαθψλ ζπζθεπψλ 

27.52-0 Καηαζθεπή κε-ειεθηξηθψλ νηθηαθψλ ζπζθεπψλ 
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27.9 Καηαζθεπή άιινπ ειεθηξηθνχ εμνπιηζκνχ 

  

27.90 Καηαζθεπή άιινπ ειεθηξηθνχ εμνπιηζκνχ 

27.90-0 Καηαζθεπή άιινπ ειεθηξηθνχ εμνπιηζκνχ 

  

28 Καηαζθεπή κεραλεκάησλ θαη εηδψλ εμνπιηζκνχ π.δ.θ.α. 

  

28.1 Καηαζθεπή κεραλεκάησλ γεληθήο ρξήζεο 

  

28.11 Καηαζθεπή θηλεηήξσλ θαη ζηξνβίισλ, κε εμαίξεζε ηνπο θηλεηήξεο αεξνζθαθψλ, νρεκάησλ θαη 

δηθχθισλ 

28.11-0 Καηαζθεπή θηλεηήξσλ θαη ζηξνβίισλ, κε εμαίξεζε ηνπο θηλεηήξεο αεξνζθαθψλ, νρεκάησλ θαη 

δηθχθισλ 

  

28.12 Καηαζθεπή εμνπιηζκνχ πδξαπιηθήο ελέξγεηαο 

28.12-0 Καηαζθεπή εμνπιηζκνχ πδξαπιηθήο ελέξγεηαο 

  

28.13 Καηαζθεπή άιισλ αληιηψλ θαη ζπκπηεζηψλ 

28.13-0 Καηαζθεπή άιισλ αληιηψλ θαη ζπκπηεζηψλ 

  

28.14 Καηαζθεπή άιισλ εηδψλ θξνπλνπνηίαο θαη βαιβίδσλ 

28.14-0 Καηαζθεπή άιισλ εηδψλ θξνπλνπνηίαο θαη βαιβίδσλ 

  

28.15 Καηαζθεπή ηξηβέσλ, νδνλησηψλ κεραληζκψλ κεηάδνζεο θίλεζεο, ζηνηρείσλ νδνλησηψλ ηξνρψλ 

θαη κεηάδνζεο θίλεζεο 

28.15-0 Καηαζθεπή ηξηβέσλ, νδνλησηψλ κεραληζκψλ κεηάδνζεο θίλεζεο, ζηνηρείσλ νδνλησηψλ ηξνρψλ θαη 

κεηάδνζεο θίλεζεο 

  

28.2 Καηαζθεπή άιισλ κεραλεκάησλ γεληθήο ρξήζεο 

  

28.21 Καηαζθεπή θνχξλσλ, θιηβάλσλ θαη θαπζηήξσλ 

28.21-0 Καηαζθεπή θνχξλσλ, θιηβάλσλ θαη θαπζηήξσλ 

  

28.22 Καηαζθεπή εμνπιηζκνχ αλχςσζεο θαη δηαθίλεζεο θνξηίσλ 

28.22-0 Καηαζθεπή εμνπιηζκνχ αλχςσζεο θαη δηαθίλεζεο θνξηίσλ 

  

28.23 Καηαζθεπή κεραλψλ θαη εμνπιηζκνχ γξαθείνπ (εθηφο ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη 

πεξηθεξεηαθνχ εμνπιηζκνχ) 

28.23-0 Καηαζθεπή κεραλψλ θαη εμνπιηζκνχ γξαθείνπ (εθηφο ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη πεξηθεξεηαθνχ 

εμνπιηζκνχ) 

  

28.24 Καηαζθεπή ειεθηξνθίλεησλ εξγαιείσλ ρεηξφο 

28.24-0 Καηαζθεπή ειεθηξνθίλεησλ εξγαιείσλ ρεηξφο 

  

28.25 Καηαζθεπή ςπθηηθνχ θαη θιηκαηηζηηθνχ εμνπιηζκνχ κε νηθηαθήο ρξήζεο 



 25 

28.25-0 Καηαζθεπή ςπθηηθνχ θαη θιηκαηηζηηθνχ εμνπιηζκνχ κε νηθηαθήο ρξήζεο 

  

28.29 Kαηαζθεπή άιισλ κεραλεκάησλ γεληθήο ρξήζεο π.δ.θ.α. 

28.29-0 Καηαζθεπή άιισλ κεραλεκάησλ γεληθήο ρξήζεο π.δ.θ.α. 

  

28.3 Καηαζθεπή γεσξγηθψλ θαη δαζνθνκηθψλ κεραλεκάησλ 

  

28.30 Καηαζθεπή γεσξγηθψλ θαη δαζνθνκηθψλ κεραλεκάησλ 

28.30-0 Καηαζθεπή γεσξγηθψλ θαη δαζνθνκηθψλ κεραλεκάησλ 

  

28.4 Καηαζθεπή κεραλεκάησλ κνξθνπνίεζεο κεηάιινπ θαη εξγαιεηνκεραλψλ  

  

28.41 Καηαζθεπή κεραλεκάησλ κνξθνπνίεζεο κεηάιινπ 

28.41-0 Καηαζθεπή κεραλεκάησλ κνξθνπνίεζεο κεηάιινπ 

  

28.49 Καηαζθεπή άιισλ εξγαιεηνκεραλψλ 

28.49-0 Καηαζθεπή άιισλ εξγαιεηνκεραλψλ 

  

28.9 Καηαζθεπή άιισλ κεραλεκάησλ εηδηθήο ρξήζεο 

  

28.91 Καηαζθεπή κεραλεκάησλ γηα ηε κεηαιινπξγία 

28.91-0 Καηαζθεπή κεραλεκάησλ γηα ηε κεηαιινπξγία 

  

28.92 Καηαζθεπή κεραλεκάησλ γηα ηα νξπρεία, ηα ιαηνκεία θαη ηηο δνκηθέο θαηαζθεπέο 

28.92-0 Καηαζθεπή κεραλεκάησλ γηα ηα νξπρεία, ηα ιαηνκεία θαη ηηο δνκηθέο θαηαζθεπέο 

  

28.93 Καηαζθεπή κεραλεκάησλ επεμεξγαζίαο ηξνθίκσλ, πνηψλ θαη θαπλνχ 

28.93-0 Καηαζθεπή κεραλεκάησλ επεμεξγαζίαο ηξνθίκσλ, πνηψλ θαη θαπλνχ 

  

28.94 Καηαζθεπή κεραλεκάησλ γηα ηε βηνκεραλία θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ, ελδπκάησλ ή 

δεξκάηηλσλ εηδψλ 

28.94-0 Καηαζθεπή κεραλεκάησλ γηα ηε βηνκεραλία θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ, ελδπκάησλ ή 

δεξκάηηλσλ εηδψλ 

  

28.95 Καηαζθεπή κεραλεκάησλ γηα ηελ παξαγσγή ραξηηνχ θαη ραξηνληνχ 

28.95-0 Καηαζθεπή κεραλεκάησλ γηα ηελ παξαγσγή ραξηηνχ θαη ραξηνληνχ 

  

28.96 Καηαζθεπή κεραλεκάησλ παξαγσγήο πιαζηηθψλ θαη ειαζηηθψλ εηδψλ 

28.96-0 Καηαζθεπή κεραλεκάησλ παξαγσγήο πιαζηηθψλ θαη ειαζηηθψλ εηδψλ 

  

28.99 Καηαζθεπή άιισλ κεραλεκάησλ εηδηθήο ρξήζεο π.δ.θ.α. 

28.99-0 Καηαζθεπή άιισλ κεραλεκάησλ εηδηθήο ρξήζεο π.δ.θ.α. 

  

29 Καηαζθεπή κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ, ξπκνπιθνχκελσλ θαη 

εκηξπκνπιθνχκελσλ νρεκάησλ 
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29.1 Καηαζθεπή κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ 

  

29.10 Καηαζθεπή κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ 

29.10-0 Καηαζθεπή κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ 

  

29.2 Καηαζθεπή ακαμσκάησλ γηα κεραλνθίλεηα νρήκαηα, θαηαζθεπή ξπκνπιθνχκελσλ θαη 

εκηξπκνπιθνχκελσλ νρεκάησλ 

  

29.20 Καηαζθεπή ακαμσκάησλ γηα κεραλνθίλεηα νρήκαηα۰ θαηαζθεπή ξπκνπιθνχκελσλ θαη 

εκηξπκνπιθνχκελσλ νρεκάησλ 

29.20-0 Καηαζθεπή ακαμσκάησλ γηα κεραλνθίλεηα νρήκαηα, θαηαζθεπή ξπκνπιθνχκελσλ θαη 

εκηξπκνπιθνχκελσλ νρεκάησλ 

  

29.3 Καηαζθεπή κεξψλ θαη εμαξηεκάησλ γηα κεραλνθίλεηα νρήκαηα 

  

29.31 Καηαζθεπή ειεθηξηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ γηα κεραλνθίλεηα νρήκαηα 

29.31-0 Καηαζθεπή ειεθηξηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ γηα κεραλνθίλεηα νρήκαηα 

  

29.32 Καηαζθεπή άιισλ κεξψλ θαη εμαξηεκάησλ γηα κεραλνθίλεηα νρήκαηα  

29.32-0 Καηαζθεπή άιισλ κεξψλ θαη εμαξηεκάησλ γηα κεραλνθίλεηα νρήκαηα 

  

30 Καηαζθεπή ινηπνχ εμνπιηζκνχ κεηαθνξψλ 

  

30.1 Ναππήγεζε πινίσλ θαη ζθαθψλ 

  

30.11 Ναππήγεζε πινίσλ θαη πισηψλ θαηαζθεπψλ 

30.11-0 Ναππήγεζε πινίσλ θαη πισηψλ θαηαζθεπψλ 

  

30.12 Ναππήγεζε ζθαθψλ αλαςπρήο θαη αζιεηηζκνχ 

30.12-0 Ναππήγεζε ζθαθψλ αλαςπρήο θαη αζιεηηζκνχ 

  

30.2 Καηαζθεπή ζηδεξνδξνκηθψλ ακαμψλ θαη ηξνραίνπ πιηθνχ 

  

30.20 Καηαζθεπή ζηδεξνδξνκηθψλ ακαμψλ θαη ηξνραίνπ πιηθνχ 

30.20-0 Καηαζθεπή ζηδεξνδξνκηθψλ ακαμψλ θαη ηξνραίνπ πιηθνχ 

  

30.3 Καηαζθεπή αεξνζθαθψλ θαη δηαζηεκνπινίσλ θαη ζπλαθψλ κεραλεκάησλ 

  

30.30 Καηαζθεπή αεξνζθαθψλ θαη δηαζηεκνπινίσλ θαη ζπλαθψλ κεραλεκάησλ 

30.30-0 Καηαζθεπή αεξνζθαθψλ θαη δηαζηεκνπινίσλ θαη ζπλαθψλ κεραλεκάησλ 

  

30.4 Καηαζθεπή ζηξαηησηηθψλ νρεκάησλ κάρεο 

  

30.40 Καηαζθεπή ζηξαηησηηθψλ νρεκάησλ κάρεο 
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30.40-0 Καηαζθεπή ζηξαηησηηθψλ νρεκάησλ κάρεο 

  

30.9 Καηαζθεπή εμνπιηζκνχ κεηαθνξψλ π.δ.θ.α. 

  

30.91 Καηαζθεπή κνηνζπθιεηψλ 

30.91-0 Καηαζθεπή κνηνζπθιεηψλ 

  

30.92 Καηαζθεπή πνδειάησλ θαη αλαπεξηθψλ ακαμηδίσλ 

30.92-0 Καηαζθεπή πνδειάησλ θαη αλαπεξηθψλ ακαμηδίσλ 

  

30.99 Καηαζθεπή ινηπνχ εμνπιηζκνχ κεηαθνξψλ π.δ.θ.α. 

30.99-0 Καηαζθεπή ινηπνχ εμνπιηζκνχ κεηαθνξψλ π.δ.θ.α. 

  

31 Καηαζθεπή επίπισλ 

  

31.0 Καηαζθεπή επίπισλ 

  

31.01 Καηαζθεπή επίπισλ γηα γξαθεία θαη θαηαζηήκαηα 

31.01-0 Καηαζθεπή επίπισλ γηα γξαθεία θαη θαηαζηήκαηα 

  

31.02 Καηαζθεπή επίπισλ θνπδίλαο 

31.02-0 Καηαζθεπή επίπισλ θνπδίλαο 

  

31.03 Καηαζθεπή ζηξσκάησλ 

31.03-0 Καηαζθεπή ζηξσκάησλ 

  

31.09 Καηαζθεπή άιισλ επίπισλ 

31.09-0 Καηαζθεπή άιισλ επίπισλ 

  

32 Άιιεο κεηαπνηεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

  

32.1 Καηαζθεπή θνζκεκάησλ, πνιχηηκσλ αληηθεηκέλσλ θαη ζπλαθψλ εηδψλ 

  

32.11 Κνπή λνκηζκάησλ 

32.11-0 Κνπή λνκηζκάησλ 

  

32.12 Καηαζθεπή θνζκεκάησλ θαη ζπλαθψλ εηδψλ 

32.12-0 Καηαζθεπή θνζκεκάησλ θαη ζπλαθψλ εηδψλ 

  

32.13 Καηαζθεπή θνζκεκάησλ απνκίκεζεο θαη ζπλαθψλ εηδψλ 

32.13-0 Καηαζθεπή θνζκεκάησλ απνκίκεζεο θαη ζπλαθψλ εηδψλ 

  

32.2 Καηαζθεπή κνπζηθψλ νξγάλσλ 

  

32.20 Καηαζθεπή κνπζηθψλ νξγάλσλ 
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32.20-0 Καηαζθεπή κνπζηθψλ νξγάλσλ 

  

32.3 Καηαζθεπή αζιεηηθψλ εηδψλ 

  

32.30 Καηαζθεπή αζιεηηθψλ εηδψλ 

32.30-0 Καηαζθεπή αζιεηηθψλ εηδψλ 

  

32.4 Καηαζθεπή παηρληδηψλ θάζε είδνπο 

  

32.40 Καηαζθεπή παηρληδηψλ θάζε είδνπο 

32.40-0 Καηαζθεπή παηρληδηψλ θάζε είδνπο 

  

32.5 Καηαζθεπή ηαηξηθψλ θαη νδνληηαηξηθψλ νξγάλσλ θαη πξνκεζεηψλ 

  

32.50 Καηαζθεπή ηαηξηθψλ θαη νδνληηαηξηθψλ νξγάλσλ θαη πξνκεζεηψλ 

32.50-0 Καηαζθεπή ηαηξηθψλ θαη νδνληηαηξηθψλ νξγάλσλ θαη πξνκεζεηψλ 

  

32.9 Μεηαπνηεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο π.δ.θ.α. 

  

32.91 Καηαζθεπή ζθνππψλ θαη βνπξηζψλ 

32.91-0 Καηαζθεπή ζθνππψλ θαη βνπξηζψλ 

  

32.99 Άιιεο κεηαπνηεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο π.δ.θ.α. 

32.99-0 Άιιεο κεηαπνηεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο π.δ.θ.α. 

  

33 Δπηζθεπή θαη εγθαηάζηαζε κεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ 

  

33.1 Δπηζθεπή κεηαιιηθψλ πξντφλησλ, κεραλεκάησλ θαη εηδψλ εμνπιηζκνχ 

  

33.11 Δπηζθεπή κεηαιιηθψλ πξντφλησλ 

33.11-0 Δπηζθεπή κεηαιιηθψλ πξντφλησλ 

  

33.12 Δπηζθεπή κεραλεκάησλ 

33.12-0 Δπηζθεπή κεραλεκάησλ 

  

33.13 Δπηζθεπή ειεθηξνληθνχ θαη νπηηθνχ εμνπιηζκνχ 

33.13-0 Δπηζθεπή ειεθηξνληθνχ θαη νπηηθνχ εμνπιηζκνχ 

  

33.14 Δπηζθεπή ειεθηξηθνχ εμνπιηζκνχ 

33.14-0 Δπηζθεπή ειεθηξηθνχ εμνπιηζκνχ 

  

33.15 Δπηζθεπή θαη ζπληήξεζε πινίσλ θαη ζθαθψλ 

33.15-0 Δπηζθεπή θαη ζπληήξεζε πινίσλ θαη ζθαθψλ 

  

33.16 Δπηζθεπή θαη ζπληήξεζε αεξνζθαθψλ θαη δηαζηεκνπινίσλ 
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33.16-0 Δπηζθεπή θαη ζπληήξεζε αεξνζθαθψλ θαη δηαζηεκνπινίσλ 

  

33.17 Δπηζθεπή θαη ζπληήξεζε άιινπ εμνπιηζκνχ κεηαθνξψλ 

33.17-0 Δπηζθεπή θαη ζπληήξεζε άιινπ εμνπιηζκνχ κεηαθνξψλ 

  

33.19 Δπηζθεπή άιινπ εμνπιηζκνχ 

33.19-0 Δπηζθεπή άιινπ εμνπιηζκνχ 

  

33.2 Δγθαηάζηαζε βηνκεραληθψλ κεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ 

  

33.20 Δγθαηάζηαζε βηνκεραληθψλ κεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ 

33.20-0 Δγθαηάζηαζε βηνκεραληθψλ κεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ 

  

  

Γ ΠΑΡΟΥΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΟΤ ΡΔΤΜΑΣΟ, ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ, 

ΑΣΜΟΤ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΜΟΤ 

  
35 Παξνρή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, θπζηθνχ αεξίνπ, αηκνχ θαη θιηκαηηζκνχ 
  

35.1 Παξαγσγή, κεηάδνζε θαη δηαλνκή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

  

35.11 Παξαγσγή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο 

35.11-0 Παξαγσγή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο 

  

35.12 Μεηάδνζε ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο 

35.12-0 Μεηάδνζε ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο 

  

35.13 Γηαλνκή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο 

35.13-0 Γηαλνκή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο 

  

35.14 Δκπφξην ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο 

35.14-0 Δκπφξην ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο 

  

35.2 Παξαγσγή θπζηθνχ αεξίνπ, δηαλνκή αεξίσλ θαπζίκσλ κε αγσγνχο 

  

35.21 Παξαγσγή θπζηθνχ αεξίνπ 

35.21-0 Παξαγσγή θπζηθνχ αεξίνπ 

  

35.22 Γηαλνκή αέξησλ θαπζίκσλ κέζσ αγσγψλ 

35.22-0 Γηαλνκή αέξησλ θαπζίκσλ κέζσ αγσγψλ 

  

35.23 Δκπφξην αέξησλ θαπζίκσλ κέζσ αγσγψλ 

35.23-0 Δκπφξην αέξησλ θαπζίκσλ κέζσ αγσγψλ 

  

35.3 Παξνρή αηκνχ θαη θιηκαηηζκνχ 
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35.30 Παξνρή αηκνχ θαη θιηκαηηζκνχ 

35.30-0 Παξνρή αηκνχ θαη θιηκαηηζκνχ 

  

  

Δ ΠΑΡΟΥΖ ΝΔΡΟΤ, ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΛΤΜΑΣΧΝ, ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ 

ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΚΑΗ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΔΞΤΓΗΑΝΖ 

  
36 πιινγή, επεμεξγαζία θαη παξνρή λεξνχ 

  

36.0 πιινγή, επεμεξγαζία θαη παξνρή λεξνχ 

  

36.00 πιινγή, επεμεξγαζία θαη παξνρή λεξνχ 

36.00-0 πιινγή, επεμεξγαζία θαη παξνρή λεξνχ 

  

37 Δπεμεξγαζία ιπκάησλ 

  

37.0 Δπεμεξγαζία ιπκάησλ 

  

37.00 Δπεμεξγαζία ιπκάησλ  

37.00-0 Δπεμεξγαζία ιπκάησλ  

  

38 πιινγή, επεμεξγαζία θαη δηάζεζε απνβιήησλ, αλάθηεζε πιηθψλ 

  

38.1 πιινγή απνβιήησλ 

  

38.11 πιινγή κε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ 

38.11-0 πιινγή κε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ 

  

38.12 πιινγή επηθίλδπλσλ απνβιήησλ 

38.12-0 πιινγή επηθίλδπλσλ απνβιήησλ 

  

38.2 Δπεμεξγαζία θαη δηάζεζε απνβιήησλ 

  

38.21 Δπεμεξγαζία θαη δηάζεζε κε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ 

38.21-0 Δπεμεξγαζία θαη δηάζεζε κε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ 

  

38.22 Δπεμεξγαζία θαη δηάζεζε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ 

38.22-0 Δπεμεξγαζία θαη δηάζεζε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ 

  

38.3 Αλάθηεζε πιηθψλ 

  

38.31 Απνζπλαξκνιφγεζε παιαηψλ εηδψλ 
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38.31-0 Απνζπλαξκνιφγεζε παιαηψλ εηδψλ 

  

38.32 Αλάθηεζε δηαιεγκέλνπ πιηθνχ 

38.32-0 Αλάθηεζε δηαιεγκέλνπ πιηθνχ 

  

39 Γξαζηεξηφηεηεο εμπγίαλζεο θαη άιιεο ππεξεζίεο γηα ηε δηαρείξηζε 

απνβιήησλ 

  

39.0 Γξαζηεξηφηεηεο εμπγίαλζεο θαη άιιεο ππεξεζίεο γηα ηε δηαρείξηζε απνβιήησλ 

  

39.00 Γξαζηεξηφηεηεο εμπγίαλζεο θαη άιιεο ππεξεζίεο γηα ηε δηαρείξηζε απνβιήησλ 

39.00-0 Γξαζηεξηφηεηεο εμπγίαλζεο θαη άιιεο ππεξεζίεο γηα ηε δηαρείξηζε απνβιήησλ 

  

  

Σ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 
  

41 Καηαζθεπέο θηηξίσλ 

  

41.1 Αλάπηπμε νηθνδνκηθψλ ζρεδίσλ 

  

41.10 Αλάπηπμε νηθνδνκηθψλ ζρεδίσλ 

41.10-0 Αλάπηπμε νηθνδνκηθψλ ζρεδίσλ 

  

41.2 Καηαζθεπή θηηξίσλ γηα θαηνηθίεο θαη κε 

  

41.20 Καηαζθεπή θηηξίσλ γηα θαηνηθίεο θαη κε 

41.20-0 Καηαζθεπή θηηξίσλ γηα θαηνηθίεο θαη κε 

  

42 Έξγα πνιηηηθνχ κεραληθνχ 

  

42.1 Καηαζθεπή δξφκσλ θαη ζηδεξνδξνκηθψλ γξακκψλ 

  

42.11 Καηαζθεπή δξφκσλ θαη απηνθηλεηφδξνκσλ 

42.11-0 Καηαζθεπή δξφκσλ θαη απηνθηλεηφδξνκσλ 

42.12 Καηαζθεπή ζηδεξνδξνκηθψλ γξακκψλ θαη ππφγεησλ ζηδεξνδξφκσλ 

42.12-0 Καηαζθεπή ζηδεξνδξνκηθψλ γξακκψλ θαη ππφγεησλ ζηδεξνδξφκσλ 

  

42.13 Καηαζθεπή γεθπξψλ θαη ζεξάγγσλ 

42.13-0 Καηαζθεπή γεθπξψλ θαη ζεξάγγσλ 

  

42.2 Καηαζθεπή θνηλσθειψλ έξγσλ 

  

42.21 Καηαζθεπή θνηλσθειψλ έξγσλ ζρεηηθψλ κε πγξά 

42.21-0 Καηαζθεπή θνηλσθειψλ έξγσλ ζρεηηθψλ κε πγξά 
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42.22 Καηαζθεπή θνηλσθειψλ έξγσλ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαη ηειεπηθνηλσληψλ 

42.22-1 Καηαζθεπή θνηλσθειψλ έξγσλ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο 

42.22-2 Καηαζθεπή θνηλσθειψλ έξγσλ ηειεπηθνηλσληψλ 

  

42.9 Καηαζθεπή άιισλ έξγσλ πνιηηηθνχ κεραληθνχ 

  

42.91 Καηαζθεπή πδξαπιηθψλ θαη ιηκεληθψλ έξγσλ  

42.91-0 Καηαζθεπή πδξαπιηθψλ θαη ιηκεληθψλ έξγσλ  

  

42.99 Καηαζθεπή άιισλ έξγσλ πνιηηηθνχ κεραληθνχ π.δ.θ.α. 

42.99-0 Καηαζθεπή άιισλ έξγσλ πνιηηηθνχ κεραληθνχ π.δ.θ.α. 

  

43 Δμεηδηθεπκέλεο θαηαζθεπαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

  

43.1 Καηεδαθίζεηο θαη πξνεηνηκαζία εξγνηαμίνπ 

  

43.11 Καηεδαθίζεηο 

43.11-0 Καηεδαθίζεηο 

  

43.12 Πξνεηνηκαζία εξγνηαμίνπ 

43.12-0 Πξνεηνηκαζία εξγνηαμίνπ 

  

43.13 Γνθηκαζηηθέο γεσηξήζεηο 

43.13-0 Γνθηκαζηηθέο γεσηξήζεηο 

  

43.2 Γξαζηεξηφηεηεο ειεθηξνινγηθψλ, πδξαπιηθψλ θαη άιισλ θαηαζθεπαζηηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ 

43.21 Ζιεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο 

43.21-0 Ζιεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο 

  

43.22 Τδξαπιηθέο θαη θιηκαηηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο ζέξκαλζεο θαη ςχμεο 

43.22-0 Τδξαπιηθέο θαη θιηκαηηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο ζέξκαλζεο θαη ςχμεο 

  

43.29 Άιιεο θαηαζθεπαζηηθέο εγθαηαζηάζεηο 

43.29-0 Άιιεο θαηαζθεπαζηηθέο εγθαηαζηάζεηο 

  

43.3 Καηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο νινθιήξσζεο θαη ηειεηψκαηνο 

  

43.31 Δπηρξίζεηο θνληακάησλ 

43.31-0 Δπηρξίζεηο θνληακάησλ 

  

43.32 Ξπινπξγηθέο εξγαζίεο  

43.32-0 Ξπινπξγηθέο εξγαζίεο 

  

43.33 Δπελδχζεηο δαπέδσλ θαη ηνίρσλ    
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43.33-0 Δπελδχζεηο δαπέδσλ θαη ηνίρσλ    

  

43.34 Υξσκαηηζκνί θαη ηνπνζέηεζε παινπηλάθσλ 

43.34-0 Υξσκαηηζκνί θαη ηνπνζέηεζε παινπηλάθσλ 

  

43.39 Άιιεο θαηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο νινθιήξσζεο θαη ηειεηψκαηνο 

43.39-0 Άιιεο θαηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο νινθιήξσζεο θαη ηειεηψκαηνο 

  

43.9 Άιιεο εμεηδηθεπκέλεο θαηαζθεπαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

  

43.91 Γξαζηεξηφηεηεο θαηαζθεπήο ζηεγψλ 

43.91-0 Γξαζηεξηφηεηεο θαηαζθεπήο ζηεγψλ 

  

43.99 Άιιεο εμεηδηθεπκέλεο θαηαζθεπαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο π.δ.θ.α. 

43.99-0  Άιιεο εμεηδηθεπκέλεο θαηαζθεπαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο π.δ.θ.α. 

  

  

Ε ΥΟΝΓΡΗΚΟ  ΚΑΗ  ΛΗΑΝΗΚΟ  ΔΜΠΟΡΗΟ۰ ΔΠΗΚΔΤΖ 

ΜΖΥΑΝΟΚΗΝΖΣΧΝ  ΟΥΖΜΑΣΧΝ  ΚΑΗ  ΜΟΣΟΤΚΛΔΣΧΝ  

  

45 Υνλδξηθφ θαη ιηαληθφ εκπφξην۰ επηζθεπή κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ θαη 

κνηνζπθιεηψλ 

  

45.1 Πψιεζε κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ 

  

45.11 Πψιεζε απηνθηλήησλ θαη ειαθξψλ κεραλνθηλήησλ νρεκάησλ 

45.11-0 Πψιεζε απηνθηλήησλ θαη ειαθξψλ κεραλνθηλήησλ νρεκάησλ 

  

45.19 Πψιεζε άιισλ κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ 

45.19-0 Πψιεζε άιισλ κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ 

  

45.2 πληήξεζε θαη επηζθεπή κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ 

  

45.20 πληήξεζε θαη επηζθεπή κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ 

45.20-0 πληήξεζε θαη επηζθεπή κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ 

  

45.3 Πψιεζε κεξψλ θαη εμαξηεκάησλ κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ 

  

45.31 Υνλδξηθφ εκπφξην κεξψλ θαη εμαξηεκάησλ κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ 

45.31-0 Υνλδξηθφ εκπφξην κεξψλ θαη εμαξηεκάησλ κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ 

  

45.32 Ληαληθφ εκπφξην κεξψλ θαη εμαξηεκάησλ κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ 

45.32-0 Ληαληθφ εκπφξην κεξψλ θαη εμαξηεκάησλ κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ 
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45.4 Πψιεζε, ζπληήξεζε θαη επηζθεπή κνηνζηθιεηψλ θαη ησλ κεξψλ θαη εμαξηεκάησλ ηνπο 

  

45.40 Πψιεζε, ζπληήξεζε θαη επηζθεπή κνηνζηθιεηψλ θαη ησλ κεξψλ θαη  εμαξηεκάησλ ηνπο 

45.40-0 Πψιεζε, ζπληήξεζε θαη επηζθεπή κνηνζηθιεηψλ θαη ησλ κεξψλ θαη  εμαξηεκάησλ ηνπο 

  

46 Υνλδξηθφ εκπφξην, εθηφο απφ ην εκπφξην κεραλνθηλήησλ νρεκάησλ θαη  

κνηνζπθιεηψλ 

  

46.1 Υνλδξηθφ εκπφξην έλαληη ακνηβήο ή βάζεη ζχκβαζεο 

  

46.11 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε γεσξγηθψλ πξψησλ πιψλ, δψλησλ 

δψσλ, θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξψησλ πιψλ θαη εκηηειψλ πξντφλησλ 

46.11-0 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε γεσξγηθψλ πξψησλ πιψλ, δψλησλ δψσλ, 

θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξψησλ πιψλ θαη εκηηειψλ πξντφλησλ 

  

46.12 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε θαπζίκσλ, κεηαιιεπκάησλ, κεηάιισλ 

θαη βηνκεραληθψλ ρεκηθψλ πξντφλησλ 

46.12-0 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε θαπζίκσλ, κεηαιιεπκάησλ, κεηάιισλ θαη 

βηνκεραληθψλ ρεκηθψλ πξντφλησλ 

  

46.13 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε μπιείαο θαη νηθνδνκηθψλ πιηθψλ 

46.13-0 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε μπιείαο θαη νηθνδνκηθψλ πιηθψλ 

  

46.14 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε κεραλεκάησλ, βηνκεραληθνχ 

εμνπιηζκνχ, πινίσλ θαη αεξνζθαθψλ 

46.14-0 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε κεραλεκάησλ, βηνκεραληθνχ εμνπιηζκνχ, 

πινίσλ θαη αεξνζθαθψλ 

  

46.15 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε επίπισλ, εηδψλ νηθηαθήο ρξήζεο, 

ζηδεξηθψλ θαη εηδψλ θηγθαιεξίαο 

46.15-0 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε επίπισλ, εηδψλ νηθηαθήο ρξήζεο, ζηδεξηθψλ 

θαη εηδψλ θηγθαιεξίαο 

  

46.16 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ, 

ελδπκάησλ, γνπλαξηθψλ, ππνδεκάησλ θαη δεξκάηηλσλ πξντφλησλ 

46.16-0 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ, 

ελδπκάησλ, γνπλαξηθψλ, ππνδεκάησλ θαη δεξκάηηλσλ πξντφλησλ 

  

46.17 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε ηξνθίκσλ, πνηψλ θαη θαπλνχ 

46.17-0 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε ηξνθίκσλ, πνηψλ θαη θαπλνχ 

  

46.18 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη εηδηθεπκέλνη ζηελ πψιεζε άιισλ ζπγθεθξηκέλσλ πξντφλησλ 

46.18-0 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη εηδηθεπκέλνη ζηελ πψιεζε άιισλ ζπγθεθξηκέλσλ πξντφλησλ 

  

46.19 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε δηαθφξσλ εηδψλ 
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46.19-0 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε δηαθφξσλ εηδψλ 

  

46.2 Υνλδξηθφ εκπφξην αθαηέξγαζησλ γεσξγηθψλ πξψησλ πιψλ θαη δψλησλ δψσλ 

  

46.21 Υνλδξηθφ εκπφξην ζηηεξψλ, αθαηέξγαζηνπ θαπλνχ, ζπφξσλ θαη δσνηξνθψλ 

46.21-1 Υνλδξηθφ εκπφξην ζηηεξψλ, ζπφξσλ θαη δσνηξνθψλ 

46.21-2 Υνλδξηθφ εκπφξην αθαηέξγαζηνπ θαπλνχ 

  

46.22 Υνλδξηθφ εκπφξην ινπινπδηψλ θαη θπηψλ 

46.22-0 Υνλδξηθφ εκπφξην ινπινπδηψλ θαη θπηψλ 

  

46.23 Υνλδξηθφ εκπφξην δψλησλ δψσλ 

46.23-0 Υνλδξηθφ εκπφξην δψλησλ δψσλ 

  

46.24 Υνλδξηθφ εκπφξην δεξκάησλ, πξνβηψλ θαη θαηεξγαζκέλνπ δέξκαηνο 

46.24-0 Υνλδξηθφ εκπφξην δεξκάησλ, πξνβηψλ θαη θαηεξγαζκέλνπ δέξκαηνο 

  

46.3 Υνλδξηθφ εκπφξην ηξνθίκσλ, πνηψλ θαη θαπλνχ 

  

46.31 Υνλδξηθφ εκπφξην θξνχησλ θαη ιαραληθψλ  

46.31-0 Υνλδξηθφ εκπφξην θξνχησλ θαη ιαραληθψλ  

  

46.32 Υνλδξηθφ εκπφξην θξέαηνο θαη πξντφλησλ θξέαηνο 

46.32-0 Υνλδξηθφ εκπφξην θξέαηνο θαη πξντφλησλ θξέαηνο 

  

46.33 Υνλδξηθφ εκπφξην γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ, αβγψλ θαη βξψζηκσλ ειαίσλ θαη ιηπψλ 

46.33-0 Υνλδξηθφ εκπφξην γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ, αβγψλ θαη βξψζηκσλ ειαίσλ θαη ιηπψλ 

  

46.34 Υνλδξηθφ εκπφξην πνηψλ 

46.34-0 Υνλδξηθφ εκπφξην πνηψλ 

  

46.35 Υνλδξηθφ εκπφξην πξντφλησλ θαπλνχ 

46.35-0 Υνλδξηθφ εκπφξην πξντφλησλ θαπλνχ 

  

46.36 Υνλδξηθφ εκπφξην δάραξεο, ζνθνιάηαο θαη εηδψλ δαραξνπιαζηηθήο 

46.36-0 Υνλδξηθφ εκπφξην δάραξεο, ζνθνιάηαο θαη εηδψλ δαραξνπιαζηηθήο 

  

46.37 Υνλδξηθφ εκπφξην θαθέ, ηζαγηνχ, θαθάν θαη κπαραξηθψλ 

46.37-0 Υνλδξηθφ εκπφξην θαθέ, ηζαγηνχ, θαθάν θαη κπαραξηθψλ 

  

46.38 Υνλδξηθφ εκπφξην άιισλ ηξνθίκσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ςαξηψλ,  θαξθηλνεηδψλ θαη 

καιαθίσλ 

46.38-1 Υνλδξηθφ εκπφξην ςαξηψλ, θαξθηλνεηδψλ θαη καιαθίσλ  

46.38-2 Υνλδξηθφ εκπφξην άιισλ ηξνθίκσλ 

  

46.39 Με εηδηθεπκέλν ρνλδξηθφ εκπφξην ηξνθίκσλ, πνηψλ θαη θαπλνχ 
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46.39-0 Με εηδηθεπκέλν ρνλδξηθφ εκπφξην ηξνθίκσλ, πνηψλ θαη θαπλνχ 

  

46.4 Υνλδξηθφ εκπφξην εηδψλ νηθηαθήο ρξήζεο 

  

46.41 Υνλδξηθφ εκπφξην θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ 

46.41-0 Υνλδξηθφ εκπφξην θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ 

  

46.42 Υνλδξηθφ εκπφξην ελδπκάησλ θαη ππνδεκάησλ 

46.42-0 Υνλδξηθφ εκπφξην ελδπκάησλ θαη ππνδεκάησλ 

  

46.43 Υνλδξηθφ εκπφξην ειεθηξηθψλ νηθηαθψλ ζπζθεπψλ 

46.43-0 Υνλδξηθφ εκπφξην ειεθηξηθψλ νηθηαθψλ ζπζθεπψλ 

  

46.44 Υνλδξηθφ εκπφξην εηδψλ πνξζειάλεο θαη γπαιηθψλ θαη πιηθψλ θαζαξηζκνχ 

46.44-0 Υνλδξηθφ εκπφξην εηδψλ πνξζειάλεο θαη γπαιηθψλ θαη πιηθψλ θαζαξηζκνχ 

  

46.45 Υνλδξηθφ εκπφξην αξσκάησλ θαη θαιιπληηθψλ 

46.45-0 Υνλδξηθφ εκπφξην αξσκάησλ θαη θαιιπληηθψλ 

  

46.46 Υνλδξηθφ εκπφξην θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ 

46.46-0 Υνλδξηθφ εκπφξην θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ 

  

46.47 Υνλδξηθφ εκπφξην επίπισλ, ραιηψλ θαη θσηηζηηθψλ 

46.47-0 Υνλδξηθφ εκπφξην επίπισλ, ραιηψλ θαη θσηηζηηθψλ 

  

46.48 Υνλδξηθφ εκπφξην ξνινγηψλ θαη θνζκεκάησλ 

46.48-0 Υνλδξηθφ εκπφξην ξνινγηψλ θαη θνζκεκάησλ 

  

46.49 Υνλδξηθφ εκπφξην άιισλ εηδψλ νηθηαθήο ρξήζεο 

46.49-1 Υνλδξηθφ εκπφξην μχιηλσλ εηδψλ, εηδψλ θαιαζνπιεθηηθήο θαη εηδψλ απφ θειιφ  

46.49-2 Υνλδξηθφ εκπφξην πνδειάησλ θαη ησλ ηκεκάησλ θαη εμαξηεκάησλ ηνπο 

46.49-3 Υνλδξηθφ εκπφξην γξαθηθήο χιεο θαη ραξηηθψλ εηδψλ, βηβιίσλ, πεξηνδηθψλ θαη εθεκεξίδσλ 

46.49-4 Υνλδξηθφ εκπφξην δεξκάηηλσλ εηδψλ θαη εηδψλ ηαμηδίνπ 

46.49-5 Υνλδξηθφ εκπφξην κνπζηθψλ νξγάλσλ, παηρληδηψλ θάζε είδνπο θαη αζιεηηθψλ εηδψλ 

46.49-9 Υνλδξηθφ εκπφξην ινηπψλ εηδψλ νηθηαθήο ρξήζεο π.δ.θ.α. 

  

46.5 Υνλδξηθφ εκπφξην εμνπιηζκνχ πιεξνθνξηαθψλ θαη επηθνηλσληαθψλ ζπζηεκάησλ 

  

46.51 Υνλδξηθφ εκπφξην ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, πεξηθεξεηαθνχ εμνπιηζκνχ ππνινγηζηψλ θαη 

ινγηζκηθνχ 

46.51-0 Υνλδξηθφ εκπφξην ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, πεξηθεξεηαθνχ εμνπιηζκνχ ππνινγηζηψλ θαη 

ινγηζκηθνχ 

  

46.52 Υνλδξηθφ εκπφξην ειεθηξνληθνχ θαη ηειεπηθνηλσληαθνχ εμνπιηζκνχ θαη εμαξηεκάησλ 

46.52-0 Υνλδξηθφ εκπφξην ειεθηξνληθνχ θαη ηειεπηθνηλσληαθνχ εμνπιηζκνχ θαη εμαξηεκάησλ 
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46.6 Υνλδξηθφ εκπφξην άιισλ κεραλεκάησλ, εμνπιηζκνχ θαη πξνκεζεηψλ 

  

46.61 Υνλδξηθφ εκπφξην γεσξγηθψλ κεραλεκάησλ, εμνπιηζκνχ θαη πξνκεζεηψλ 

46.61-0 Υνλδξηθφ εκπφξην γεσξγηθψλ κεραλεκάησλ, εμνπιηζκνχ θαη πξνκεζεηψλ 

  

46.62 Υνλδξηθφ εκπφξην εξγαιεηνκεραλψλ 

46.62-0 Υνλδξηθφ εκπφξην εξγαιεηνκεραλψλ 

  

46.63 Υνλδξηθφ εκπφξην εμνξπθηηθψλ κεραλεκάησλ, θαζψο θαη κεραλεκάησλ γηα θαηαζθεπαζηηθά 

έξγα θαη έξγα πνιηηηθνχ κεραληθνχ 

46.63-0 Υνλδξηθφ εκπφξην εμνξπθηηθψλ κεραλεκάησλ, θαζψο θαη κεραλεκάησλ γηα θαηαζθεπαζηηθά έξγα 

θαη έξγα πνιηηηθνχ κεραληθνχ 

  

46.64 Υνλδξηθφ εκπφξην κεραλεκάησλ γηα ηελ θισζηνυθαληνπξγηθή βηνκεραλία θαη ρνλδξηθφ 

εκπφξην ξαπηνκεραλψλ θαη πιεθηνκεραλψλ 

46.64-0 Υνλδξηθφ εκπφξην κεραλεκάησλ γηα ηελ θισζηνυθαληνπξγηθή βηνκεραλία θαη ρνλδξηθφ εκπφξην 

ξαπηνκεραλψλ θαη πιεθηνκεραλψλ 

  

46.65 Υνλδξηθφ εκπφξην επίπισλ γξαθείνπ 

46.65-0 Υνλδξηθφ εκπφξην επίπισλ γξαθείνπ 

  

46.66 Υνλδξηθφ εκπφξην άιισλ κεραλψλ θαη εμνπιηζκνχ γξαθείνπ 

46.66-0 Υνλδξηθφ εκπφξην άιισλ κεραλψλ θαη εμνπιηζκνχ γξαθείνπ 

  

46.69 Υνλδξηθφ εκπφξην άιισλ κεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ  

46.69-0 Υνλδξηθφ εκπφξην άιισλ κεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ  

  

46.7 Άιιν εηδηθεπκέλν ρνλδξηθφ εκπφξην 

  

46.71 Υνλδξηθφ εκπφξην ζηεξεψλ, πγξψλ θαη αεξίσλ θαπζίκσλ θαη ζπλαθψλ πξντφλησλ 

46.71-0 Υνλδξηθφ εκπφξην ζηεξεψλ, πγξψλ θαη αεξίσλ θαπζίκσλ θαη ζπλαθψλ πξντφλησλ 

  

46.72 Υνλδξηθφ εκπφξην κεηάιισλ θαη κεηαιιεπκάησλ 

46.72-0 Υνλδξηθφ εκπφξην κεηάιισλ θαη κεηαιιεπκάησλ 

  

46.73 Υνλδξηθφ εκπφξην μπιείαο, νηθνδνκηθψλ πιηθψλ θαη εηδψλ πγηεηλήο 

46.73-0 Υνλδξηθφ εκπφξην μπιείαο, νηθνδνκηθψλ πιηθψλ θαη εηδψλ πγηεηλήο 

  

46.74 Υνλδξηθφ εκπφξην ζηδεξηθψλ, πδξαπιηθψλ εηδψλ θαη εμνπιηζκνχ θαη πξνκεζεηψλ γηα 

εγθαηαζηάζεηο ζέξκαλζεο  

46.74-0 Υνλδξηθφ εκπφξην ζηδεξηθψλ, πδξαπιηθψλ εηδψλ θαη εμνπιηζκνχ θαη πξνκεζεηψλ γηα εγθαηαζηάζεηο 

ζέξκαλζεο  

  

46.75 Υνλδξηθφ εκπφξην ρεκηθψλ πξντφλησλ 

46.75-0 Υνλδξηθφ εκπφξην ρεκηθψλ πξντφλησλ 
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46.76 Υνλδξηθφ εκπφξην άιισλ ελδηάκεζσλ πξντφλησλ 

46.76-0 Υνλδξηθφ εκπφξην άιισλ ελδηάκεζσλ πξντφλησλ 

  

46.77 Υνλδξηθφ εκπφξην απνξξηκκάησλ θαη ππνιεηκκάησλ 

46.77-0 Υνλδξηθφ εκπφξην απνξξηκκάησλ θαη ππνιεηκκάησλ 

  

46.9 Με εηδηθεπκέλν ρνλδξηθφ εκπφξην 

  

46.90 Με εηδηθεπκέλν ρνλδξηθφ εκπφξην 

46.90-0 Με εηδηθεπκέλν ρνλδξηθφ εκπφξην 

  

47 Ληαληθφ εκπφξην, εθηφο απφ ην εκπφξην κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ θαη  

κνηνζπθιεηψλ 

  

47.1 Ληαληθφ εκπφξην ζε κε εηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα 

  

47.11 Ληαληθφ εκπφξην ζε κε εηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα πνπ πσινχλ θπξίσο ηξφθηκα,  πνηά ή  θαπλφ 

47.11-1 Καηαζηήκαηα γεληθψλ ιηαληθψλ πσιήζεσλ θαη ππεξαγνξέο (super market), ζηα νπνία ππεξηζρχνπλ ηα 

ηξφθηκα, ηα πνηά ή ν θαπλφο 

47.11-2 Παληνπσιεία  

47.11-3 Πεξίπηεξα 

  

47.19 Άιιν ιηαληθφ εκπφξην ζε κε εηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα 

47.19-0 Άιιν ιηαληθφ εκπφξην ζε κε εηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα 

  

47.2 Ληαληθφ εκπφξην ηξνθίκσλ, πνηψλ θαη θαπλνχ ζε εηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα 

  

47.21 Ληαληθφ εκπφξην θξνχησλ θαη ιαραληθψλ ζε εηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα 

47.21-0 Ληαληθφ εκπφξην θξνχησλ θαη ιαραληθψλ ζε εηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα 

  

47.22 Ληαληθφ εκπφξην θξέαηνο θαη πξντφλησλ θξέαηνο ζε εηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα 

47.22-0 Ληαληθφ εκπφξην θξέαηνο θαη πξντφλησλ θξέαηνο ζε εηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα 

  

47.23 Ληαληθφ εκπφξην ςαξηψλ, θαξθηλνεηδψλ θαη καιαθίσλ ζε εηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα 

47.23-0 Ληαληθφ εκπφξην ςαξηψλ, θαξθηλνεηδψλ θαη καιαθίσλ ζε εηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα 

  

47.24 Ληαληθφ εκπφξην ςσκηνχ, αξηνζθεπαζκάησλ θαη ινηπψλ εηδψλ αξηνπνηίαο θαη  

δαραξνπιαζηηθήο ζε εηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα 

47.24-0 Ληαληθφ εκπφξην ςσκηνχ, αξηνζθεπαζκάησλ θαη ινηπψλ εηδψλ αξηνπνηίαο θαη  δαραξνπιαζηηθήο ζε 

εηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα 

  

47.25 Ληαληθφ εκπφξην πνηψλ ζε εηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα 

47.25-0 Ληαληθφ εκπφξην πνηψλ ζε εηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα 

  

47.26 Ληαληθφ εκπφξην πξντφλησλ θαπλνχ ζε εηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα 

47.26-0 Ληαληθφ εκπφξην πξντφλησλ θαπλνχ ζε εηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα 
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47.29 Ληαληθφ εκπφξην άιισλ ηξνθίκσλ ζε εηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα 

47.29-0 Ληαληθφ εκπφξην άιισλ ηξνθίκσλ ζε εηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα 

  

47.3 Ληαληθφ εκπφξην θαπζίκσλ θίλεζεο ζε εηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα 

  

47.30 Ληαληθφ εκπφξην θαπζίκσλ θίλεζεο ζε εηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα 

47.30-0 Ληαληθφ εκπφξην θαπζίκσλ θίλεζεο ζε εηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα 

  

47.4 Ληαληθφ εκπφξην εμνπιηζκνχ πιεξνθνξηαθψλ θαη επηθνηλσληαθψλ     ζπζηεκάησλ ζε 

εηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα 

  

47.41 Ληαληθφ εκπφξην ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, πεξηθεξεηαθψλ κνλάδσλ ππνινγηζηψλ θαη 

ινγηζκηθνχ ζε εηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα 

47.41-0 Ληαληθφ εκπφξην ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, πεξηθεξεηαθψλ κνλάδσλ  ππνινγηζηψλ θαη ινγηζκηθνχ 

ζε εηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα 

  

47.42 Ληαληθφ εκπφξην ηειεπηθνηλσληαθνχ εμνπιηζκνχ  ζε εηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα 

47.42-0 Ληαληθφ εκπφξην ηειεπηθνηλσληαθνχ εμνπιηζκνχ  ζε εηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα 

  

47.43 Ληαληθφ εκπφξην εμνπιηζκνχ ήρνπ θαη εηθφλαο ζε εηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα 

47.43-0 Ληαληθφ εκπφξην εμνπιηζκνχ ήρνπ θαη εηθφλαο ζε εηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα 

  

47.5 Ληαληθφ εκπφξην άιινπ νηθηαθνχ εμνπιηζκνχ ζε εηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα 

  

47.51 Ληαληθφ εκπφξην θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ ζε εηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα 

47.51-0 Ληαληθφ εκπφξην θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ ζε εηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα 

  

47.52 Ληαληθφ εκπφξην ζηδεξηθψλ, ρξσκάησλ θαη ηδακηψλ ζε εηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα 

47.52-0 Ληαληθφ εκπφξην ζηδεξηθψλ, ρξσκάησλ θαη ηδακηψλ ζε εηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα 

  

47.53 Ληαληθφ εκπφξην ραιηψλ, θηιηκηψλ, θαη επελδχζεσλ δαπέδνπ θαη ηνίρνπ ζε εηδηθεπκέλα 

θαηαζηήκαηα 

47.53-0 Ληαληθφ εκπφξην ραιηψλ, θηιηκηψλ, θαη επελδχζεσλ δαπέδνπ θαη ηνίρνπ ζε εηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα 

  

47.54 Ληαληθφ εκπφξην ειεθηξηθψλ νηθηαθψλ ζπζθεπψλ ζε εηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα 

47.54-0 Ληαληθφ εκπφξην ειεθηξηθψλ νηθηαθψλ ζπζθεπψλ ζε εηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα 

  

47.59 Ληαληθφ εκπφξην επίπισλ, θσηηζηηθψλ θαη άιισλ εηδψλ νηθηαθήο ρξήζεο ζε εηδηθεπκέλα 

θαηαζηήκαηα 

47.59-0 Ληαληθφ εκπφξην επίπισλ, θσηηζηηθψλ θαη άιισλ εηδψλ νηθηαθήο ρξήζεο ζε εηδηθεπκέλα 

θαηαζηήκαηα 

  

47.6 Ληαληθφ εκπφξην επηκνξθσηηθψλ εηδψλ θαη εηδψλ ςπραγσγίαο ζε εηδηθεπκέλα 

θαηαζηήκαηα 
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47.61 Ληαληθφ εκπφξην βηβιίσλ ζε εηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα 

47.61-0 Ληαληθφ εκπφξην βηβιίσλ ζε εηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα 

  

47.62 Ληαληθφ εκπφξην εθεκεξίδσλ θαη γξαθηθήο χιεο ζε εηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα 

47.62-0 Ληαληθφ εκπφξην εθεκεξίδσλ θαη γξαθηθήο χιεο ζε εηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα 

  

47.63 Ληαληθφ εκπφξην εγγξαθψλ κνπζηθήο θαη εηθφλαο ζε εηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα 

47.63-0 Ληαληθφ εκπφξην εγγξαθψλ κνπζηθήο θαη εηθφλαο ζε εηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα 

  

47.64 Ληαληθφ εκπφξην αζιεηηθνχ εμνπιηζκνχ ζε εηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα 

47.64-0 Ληαληθφ εκπφξην αζιεηηθνχ εμνπιηζκνχ ζε εηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα 

  

47.65 Ληαληθφ εκπφξην  παηρληδηψλ θάζε είδνπο ζε εηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα 

47.65-0 Ληαληθφ εκπφξην  παηρληδηψλ θάζε είδνπο ζε εηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα 

  

47.7 Ληαληθφ εκπφξην άιισλ εηδψλ ζε εηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα 

  

47.71 Ληαληθφ εκπφξην ελδπκάησλ ζε εηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα 

47.71-0 Ληαληθφ εκπφξην ελδπκάησλ ζε εηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα 

  

47.72 Ληαληθφ εκπφξην ππνδεκάησλ θαη δεξκάηηλσλ εηδψλ ζε εηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα 

47.72-0 Ληαληθφ εκπφξην ππνδεκάησλ θαη δεξκάηηλσλ εηδψλ ζε εηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα 

  

47.73 Φαξκαθεπηηθά είδε ζε εηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα 

47.73-0 Φαξκαθεπηηθά είδε ζε εηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα 

  

47.74 Ληαληθφ εκπφξην ηαηξηθψλ θαη νξζνπεδηθψλ εηδψλ ζε εηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα 

47.74-0 Ληαληθφ εκπφξην ηαηξηθψλ θαη νξζνπεδηθψλ εηδψλ ζε εηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα 

  

47.75 Ληαληθφ εκπφξην θαιιπληηθψλ θαη εηδψλ θαιισπηζκνχ ζε εηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα 

47.75-0 Ληαληθφ εκπφξην θαιιπληηθψλ θαη εηδψλ θαιισπηζκνχ ζε εηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα 

  

47.76 Ληαληθφ εκπφξην ινπινπδηψλ, θπηψλ, ζπφξσλ, ιηπαζκάησλ, δψσλ ζπληξνθηάο θαη ζρεηηθψλ 

δσνηξνθψλ ζε εηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα 

47.76-1 Ληαληθφ εκπφξην ινπινπδηψλ, θπηψλ, ζπφξσλ θαη ιηπαζκάησλ ζε εηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα 

(αλζνπσιεία) 

47.76-2 Ληαληθφ εκπφξην δψσλ ζπληξνθηάο θαη ζρεηηθψλ δσνηξνθψλ ζε  εηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα (pet shop) 

  

47.77 Ληαληθφ εκπφξην ξνινγηψλ θαη θνζκεκάησλ ζε εηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα 

47.77-0 Ληαληθφ εκπφξην ξνινγηψλ θαη θνζκεκάησλ ζε εηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα 

  

47.78 Άιιν ιηαληθφ εκπφξην θαηλνχξγησλ εηδψλ ζε εηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα 

47.78-1 Ληαληθφ εκπφξην θσηνγξαθηθψλ εηδψλ 

47.78-2 Ληαληθφ εκπφξην νπηηθψλ εηδψλ θαη εηδψλ αθξηβείαο 

47.78-3 Ληαληθφ εκπφξην αλακλεζηηθψλ εηδψλ θαη εηδψλ ιατθήο ηέρλεο 

47.78-9 Ληαληθφ εκπφξην ινηπψλ θαηλνχξγησλ εηδψλ ζε εηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα 
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47.79 Ληαληθφ εκπφξην κεηαρεηξηζκέλσλ εηδψλ ζε θαηαζηήκαηα 

47.79-0 Ληαληθφ εκπφξην κεηαρεηξηζκέλσλ εηδψλ ζε θαηαζηήκαηα 

  

47.8 Ληαληθφ εκπφξην ζε ππαίζξηνπο πάγθνπο θαη αγνξέο 

  

47.81 Ληαληθφ εκπφξην ηξνθίκσλ, πνηψλ θαη θαπλνχ ζε ππαίζξηνπο πάγθνπο θαη αγνξέο 

47.81-0 Ληαληθφ εκπφξην ηξνθίκσλ, πνηψλ θαη θαπλνχ ζε ππαίζξηνπο πάγθνπο θαη αγνξέο 

  

47.82 Ληαληθφ εκπφξην θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ, ελδπκάησλ θαη ππνδεκάησλ ζε ππαίζξηνπο 

πάγθνπο θαη αγνξέο 

47.82-0 Ληαληθφ εκπφξην θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ, ελδπκάησλ θαη ππνδεκάησλ ζε ππαίζξηνπο 

πάγθνπο θαη αγνξέο 

  

47.89 Ληαληθφ εκπφξην άιισλ εηδψλ ζε ππαίζξηνπο πάγθνπο θαη αγνξέο 

47.89-0 Ληαληθφ εκπφξην άιισλ εηδψλ ζε ππαίζξηνπο πάγθνπο θαη αγνξέο 

  

47.9 Ληαληθφ εκπφξην εθηφο θαηαζηεκάησλ, ππαίζξησλ πάγθσλ ή αγνξψλ 

  

47.91 Ληαληθφ εκπφξην απφ επηρεηξήζεηο πσιήζεσλ κε αιιεινγξαθία ή κέζσ δηαδηθηχνπ 

47.91-0 Ληαληθφ εκπφξην απφ επηρεηξήζεηο πσιήζεσλ κε αιιεινγξαθία ή κέζσ δηαδηθηχνπ 

  

47.99 Άιιν ιηαληθφ εκπφξην εθηφο θαηαζηεκάησλ, ππαίζξησλ πάγθσλ ή αγνξψλ 

47.99-0 Άιιν ιηαληθφ εκπφξην εθηφο θαηαζηεκάησλ, ππαίζξησλ πάγθσλ ή αγνξψλ 

  

  

Ζ  ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΑΗ ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ 
  

49 Υεξζαίεο κεηαθνξέο θαη κεηαθνξέο κέζσ αγσγψλ 

  

49.1 Τπεξαζηηθέο ζηδεξνδξνκηθέο κεηαθνξέο επηβαηψλ 

  

49.10 Τπεξαζηηθέο ζηδεξνδξνκηθέο κεηαθνξέο επηβαηψλ 

49.10-0 Τπεξαζηηθέο ζηδεξνδξνκηθέο κεηαθνξέο επηβαηψλ 

  

49.2 ηδεξνδξνκηθέο κεηαθνξέο εκπνξεπκάησλ 

  

49.20 ηδεξνδξνκηθέο κεηαθνξέο εκπνξεπκάησλ 

49.20-0 ηδεξνδξνκηθέο κεηαθνξέο εκπνξεπκάησλ 

  

49.3 Άιιεο ρεξζαίεο κεηαθνξέο επηβαηψλ 

  

49.31 Αζηηθέο θαη πξναζηηαθέο ρεξζαίεο κεηαθνξέο επηβαηψλ 

49.31-0 Αζηηθέο θαη πξναζηηαθέο ρεξζαίεο κεηαθνξέο επηβαηψλ 
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49.32 Δθκεηάιιεπζε ηαμί 

49.32-0 Δθκεηάιιεπζε ηαμί 

  

49.39 Άιιεο ρεξζαίεο κεηαθνξέο επηβαηψλ π.δ.θ.α. 

49.39-0 Άιιεο ρεξζαίεο κεηαθνξέο επηβαηψλ π.δ.θ.α. 

  

49.4 Οδηθέο κεηαθνξέο εκπνξεπκάησλ θαη ππεξεζίεο κεηαθφκηζεο 

  

49.41 Οδηθέο κεηαθνξέο εκπνξεπκάησλ 

49.41-0 Οδηθέο κεηαθνξέο εκπνξεπκάησλ 

  

49.42 Τπεξεζίεο κεηαθφκηζεο 

49.42-0 Τπεξεζίεο κεηαθφκηζεο 

  

49.5 Μεηαθνξέο κέζσ αγσγψλ 

  

49.50 Μεηαθνξέο κέζσ αγσγψλ 

49.50-0 Μεηαθνξέο κέζσ αγσγψλ 

  

50 Πισηέο κεηαθνξέο 

  

50.1 Θαιάζζηεο θαη αθηνπιντθέο κεηαθνξέο επηβαηψλ  

  

50.10 Θαιάζζηεο θαη αθηνπιντθέο κεηαθνξέο επηβαηψλ 

50.10-0 Θαιάζζηεο θαη αθηνπιντθέο κεηαθνξέο επηβαηψλ 

  

50.2 Θαιάζζηεο θαη αθηνπιντθέο κεηαθνξέο εκπνξεπκάησλ 

  

50.20 Θαιάζζηεο θαη αθηνπιντθέο κεηαθνξέο εκπνξεπκάησλ 

50.20-0 Θαιάζζηεο θαη αθηνπιντθέο κεηαθνξέο εκπνξεπκάησλ 

  

50.3 Δζσηεξηθέο πισηέο κεηαθνξέο επηβαηψλ  

  

50.30 Δζσηεξηθέο πισηέο κεηαθνξέο επηβαηψλ  

50.30-0 Δζσηεξηθέο πισηέο κεηαθνξέο επηβαηψλ  

  

50.4 Δζσηεξηθέο πισηέο κεηαθνξέο εκπνξεπκάησλ  

  

50.40 Δζσηεξηθέο πισηέο κεηαθνξέο εκπνξεπκάησλ 

50.40-0 Δζσηεξηθέο πισηέο κεηαθνξέο εκπνξεπκάησλ 

  

51 Αεξνπνξηθέο κεηαθνξέο 

  

51.1 Αεξνπνξηθέο κεηαθνξέο επηβαηψλ 
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51.10 Αεξνπνξηθέο κεηαθνξέο επηβαηψλ 

51.10-0 Αεξνπνξηθέο κεηαθνξέο επηβαηψλ 

  

51.2 Αεξνπνξηθέο κεηαθνξέο εκπνξεπκάησλ θαη δηαζηεκηθέο κεηαθνξέο  

  

51.21 Αεξνπνξηθέο κεηαθνξέο εκπνξεπκάησλ 

51.21-0 Αεξνπνξηθέο κεηαθνξέο εκπνξεπκάησλ 

  

51.22 Γηαζηεκηθέο κεηαθνξέο  

51.22-0 Γηαζηεκηθέο κεηαθνξέο 

  

52 Απνζήθεπζε θαη ππνζηεξηθηηθέο πξνο ηε κεηαθνξά δξαζηεξηφηεηεο  

  

52.1 Απνζήθεπζε  

  

52.10 Απνζήθεπζε     

52.10-0 Απνζήθεπζε     

  

52.2 Τπνζηεξηθηηθέο πξνο ηε κεηαθνξά δξαζηεξηφηεηεο 

  

52.21 Γξαζηεξηφηεηεο ζπλαθείο κε ηηο ρεξζαίεο κεηαθνξέο 

52.21-0 Γξαζηεξηφηεηεο ζπλαθείο κε ηηο ρεξζαίεο κεηαθνξέο 

  

52.22 Γξαζηεξηφηεηεο ζπλαθείο κε ηηο πισηέο κεηαθνξέο 

52.22-0 Γξαζηεξηφηεηεο ζπλαθείο κε ηηο πισηέο κεηαθνξέο 

  

52.23 Γξαζηεξηφηεηεο ζπλαθείο κε ηηο αεξνπνξηθέο κεηαθνξέο 

52.23-0 Γξαζηεξηφηεηεο ζπλαθείο κε ηηο αεξνπνξηθέο κεηαθνξέο 

  

52.24 Γηαθίλεζε θνξηίσλ 

52.24-0 Γηαθίλεζε θνξηίσλ 

  

52.29 Άιιεο ππνζηεξηθηηθέο πξνο ηε κεηαθνξά δξαζηεξηφηεηεο 

52.29-0 Άιιεο ππνζηεξηθηηθέο πξνο ηε κεηαθνξά δξαζηεξηφηεηεο 

  

53 Σαρπδξνκηθέο θαη ηαρπκεηαθνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο  

  

53.1 Σαρπδξνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζην πιαίζην ηεο ππνρξέσζεο παξνρήο θαζνιηθήο 

ππεξεζίαο 

  

53.10 Σαρπδξνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζην πιαίζην ηεο ππνρξέσζεο παξνρήο  θαζνιηθήο         

 ππεξεζίαο 

53.10-0 Σαρπδξνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζην πιαίζην ηεο ππνρξέσζεο παξνρήο θαζνιηθήο         

 ππεξεζίαο 
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53.2 Άιιεο ηαρπδξνκηθέο θαη ηαρπκεηαθνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο  

  

53.20 Άιιεο ηαρπδξνκηθέο θαη ηαρπκεηαθνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο  

53.20-0 Άιιεο ηαρπδξνκηθέο θαη ηαρπκεηαθνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο  

  

  

Θ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΠΑΡΟΥΖ 

ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΟ ΚΑΗ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ 

  

55 Καηαιχκαηα 

  

55.1 Ξελνδνρεία θαη παξφκνηα θαηαιχκαηα  

  

55.10 Ξελνδνρεία θαη παξφκνηα θαηαιχκαηα  

55.10-1 Ξελνδνρεία, κνηέι θαη παξφκνηα θαηαιχκαηα κε εζηηαηφξην 

55.10-2 Ξελνδνρεία, κνηέι θαη παξφκνηα θαηαιχκαηα ρσξίο εζηηαηφξην 

  

55.2 Καηαιχκαηα  δηαθνπψλ θαη άιια θαηαιχκαηα ζχληνκεο δηακνλήο 

  

55.20 Καηαιχκαηα  δηαθνπψλ θαη άιια θαηαιχκαηα ζχληνκεο δηακνλήο  

55.20-1 Καηαιχκαηα  δηαθνπψλ θαη άιια θαηαιχκαηα ζχληνκεο δηακνλήο (εμαηξνχληαη νη μελψλεο λεφηεηαο 

θαη ηα νξεηλά θαηαθχγηα) 

55.20-2 Ξελψλεο λεφηεηαο θαη νξεηλά θαηαθχγηα 

  

55.3 Υψξνη θαηαζθήλσζεο, εγθαηαζηάζεηο γηα νρήκαηα αλαςπρήο θαη ξπκνπιθνχκελα 

νρήκαηα  

  

55.30 Υψξνη θαηαζθήλσζεο, εγθαηαζηάζεηο γηα νρήκαηα αλαςπρήο θαη ξπκνπιθνχκελα νρήκαηα 

55.30-0 Υψξνη θαηαζθήλσζεο, εγθαηαζηάζεηο γηα νρήκαηα αλαςπρήο θαη ξπκνπιθνχκελα νρήκαηα 

  

55.9 Άιια θαηαιχκαηα 

  

55.90 Άιια θαηαιχκαηα 

55.90-0 Άιια θαηαιχκαηα 

  

56 Γξαζηεξηφηεηεο ππεξεζηψλ εζηίαζεο 

  

56.1 Γξαζηεξηφηεηεο εζηηαηνξίσλ θαη θηλεηψλ κνλάδσλ εζηίαζεο 

  

56.10 Γξαζηεξηφηεηεο ππεξεζηψλ εζηηαηνξίσλ θαη θηλεηψλ κνλάδσλ εζηίαζεο 

56.10-1 Γξαζηεξηφηεηεο ππεξεζηψλ εζηηαηνξίσλ 

56.10-2 Γξαζηεξηφηεηεο ππεξεζηψλ δαραξνπιαζηείσλ 

56.10-3 Γξαζηεξηφηεηεο ππεξεζηψλ θηλεηψλ κνλάδσλ εζηίαζεο (θαληίλεο) 
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56.10-4 Γξαζηεξηφηεηεο κνλάδσλ εζηίαζεο γηα θαγεηφ άκεζεο θαηαλάισζεο θαη παξφκνηεο ππεξεζίεο 

  

56.2 Τπεξεζίεο ηξνθνδνζίαο γηα εθδειψζεηο θαη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο ππεξεζηψλ εζηίαζεο  

  

56.21 Γξαζηεξηφηεηεο ππεξεζηψλ ηξνθνδνζίαο γηα εθδειψζεηο 

56.21-0 Γξαζηεξηφηεηεο ππεξεζηψλ ηξνθνδνζίαο γηα εθδειψζεηο 

  

56.29 Άιιεο ππεξεζίεο εζηίαζεο  

56.29-0 Άιιεο ππεξεζίεο εζηίαζεο  

  

56.3 Γξαζηεξηφηεηεο παξνρήο πνηψλ 

  

56.30 Γξαζηεξηφηεηεο παξνρήο πνηψλ 

56.30-1 Μπαξ θαη θαθέ-κπαξ  

56.30-2 Καθελεία (πεξηιακβάλνληαη θαη νη θαθεηέξηεο) 

56.30-3 Νπρηεξηλά θέληξα θαη άιια θέληξα δηαζθεδάζεσο 

  

  

Η ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ   
  

58 Δθδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

  

58.1 Έθδνζε βηβιίσλ, πεξηνδηθψλ θαη άιιεο εθδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

  

58.11 Έθδνζε βηβιίσλ 

58.11-0 Έθδνζε βηβιίσλ 

  

58.12 Έθδνζε ηειεθσληθψλ θαη θάζε είδνπο θαηαιφγσλ  

58.12-0 Έθδνζε ηειεθσληθψλ θαη θάζε είδνπο θαηαιφγσλ  

  

58.13 Έθδνζε εθεκεξίδσλ 

58.13-0 Έθδνζε εθεκεξίδσλ 

  

58.14 Έθδνζε πεξηνδηθψλ θάζε είδνπο 

58.14-0 Έθδνζε πεξηνδηθψλ θάζε είδνπο 

  

58.19 Άιιεο εθδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

58.19-0 Άιιεο εθδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

  

58.2 Έθδνζε ινγηζκηθνχ 

  

58.21 Έθδνζε παηρληδηψλ γηα ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο 

58.21-0 Έθδνζε παηρληδηψλ γηα ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο 

  

58.29 Έθδνζε άιινπ ινγηζκηθνχ 
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58.29-0 Έθδνζε άιινπ ινγηζκηθνχ 

  

59 Παξαγσγή θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ, βίληεν θαη ηειενπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ, ερνγξαθήζεηο θαη κνπζηθέο εθδφζεηο 

  

59.1 Παξαγσγή θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ, βίληεν θαη ηειενπηηθψλ πξνγξακκάησλ 

  

59.11 Γξαζηεξηφηεηεο  παξαγσγήο θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ, βίληεν θαη ηειενπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ 

59.11-0 Γξαζηεξηφηεηεο  παξαγσγήο θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ, βίληεν θαη ηειενπηηθψλ πξνγξακκάησλ 

  

59.12 Γξαζηεξηφηεηεο ζπλνδεπηηθέο ηεο παξαγσγήο θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ, βίληεν θαη 

ηειενπηηθψλ πξνγξακκάησλ 

59.12-0 Γξαζηεξηφηεηεο ζπλνδεπηηθέο ηεο παξαγσγήο θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ, βίληεν θαη ηειενπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ 

  

59.13 Γξαζηεξηφηεηεο δηαλνκήο θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ, βίληεν θαη ηειενπηηθψλ πξνγξακκάησλ 

59.13-0 Γξαζηεξηφηεηεο δηαλνκήο θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ, βίληεν θαη ηειενπηηθψλ πξνγξακκάησλ 

  

59.14 Γξαζηεξηφηεηεο πξνβνιήο θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ  

59.14-0 Γξαζηεξηφηεηεο πξνβνιήο θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ 

  

59.2 Ζρνγξαθήζεηο θαη κνπζηθέο εθδφζεηο 

  

59.20 Ζρνγξαθήζεηο θαη κνπζηθέο εθδφζεηο   

59.20-0 Ζρνγξαθήζεηο θαη κνπζηθέο εθδφζεηο   

  

60 Γξαζηεξηφηεηεο πξνγξακκαηηζκνχ θαη ξαδηνηειενπηηθψλ εθπνκπψλ 

  

60.1 Ραδηνθσληθέο εθπνκπέο 

  

60.10 Ραδηνθσληθέο εθπνκπέο 

60.10-0 Ραδηνθσληθέο εθπνκπέο 

  

60.2 Σειενπηηθφο πξνγξακκαηηζκφο θαη ηειενπηηθέο εθπνκπέο 

  

60.20 Σειενπηηθφο πξνγξακκαηηζκφο θαη ηειενπηηθέο εθπνκπέο 

60.20-0 Σειενπηηθφο πξνγξακκαηηζκφο θαη ηειενπηηθέο εθπνκπέο 

  

61 Σειεπηθνηλσλίεο 

  

61.1 Δλζχξκαηεο ηειεπηθνηλσληαθέο δξαζηεξηφηεηεο 

  

61.10 Δλζχξκαηεο ηειεπηθνηλσληαθέο δξαζηεξηφηεηεο 
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61.10-0 Δλζχξκαηεο ηειεπηθνηλσληαθέο δξαζηεξηφηεηεο 

  

61.2 Αζχξκαηεο ηειεπηθνηλσληαθέο δξαζηεξηφηεηεο 

  

61.20 Αζχξκαηεο ηειεπηθνηλσληαθέο δξαζηεξηφηεηεο 

61.20-0 Αζχξκαηεο ηειεπηθνηλσληαθέο δξαζηεξηφηεηεο 

  

61.3 Γνξπθνξηθέο ηειεπηθνηλσληαθέο δξαζηεξηφηεηεο 

  

61.30 Γνξπθνξηθέο ηειεπηθνηλσληαθέο δξαζηεξηφηεηεο   

61.30-0 Γνξπθνξηθέο ηειεπηθνηλσληαθέο δξαζηεξηφηεηεο   

  

61.9 Άιιεο ηειεπηθνηλσληαθέο δξαζηεξηφηεηεο  

  

61.90 Άιιεο ηειεπηθνηλσληαθέο δξαζηεξηφηεηεο  

61.90-0 Άιιεο ηειεπηθνηλσληαθέο δξαζηεξηφηεηεο 

  

62 Γξαζηεξηφηεηεο πξνγξακκαηηζκνχ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, παξνρήο 

ζπκβνπιψλ θαη ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο 

  

62.0 Γξαζηεξηφηεηεο πξνγξακκαηηζκνχ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, παξνρήο ζπκβνπιψλ 

θαη ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο 

  

62.01 Γξαζηεξηφηεηεο πξνγξακκαηηζκνχ ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ 

62.01-0 Γξαζηεξηφηεηεο πξνγξακκαηηζκνχ ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ 

  

62.02 Γξαζηεξηφηεηεο παξνρήο ζπκβνπιψλ ζρεηηθά κε ηνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο 

62.02-0 Γξαζηεξηφηεηεο παξνρήο ζπκβνπιψλ ζρεηηθά κε ηνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο 

  

62.03 Τπεξεζίεο δηαρείξηζεο ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ 

62.03-0 Τπεξεζίεο δηαρείξηζεο ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ 

  

62.09 Άιιεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ηερλνινγίαο ηεο πιεξνθνξίαο θαη δξαζηεξηφηεηεο ππεξεζηψλ 

ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ 

62.09-0 Άιιεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ηερλνινγίαο ηεο πιεξνθνξίαο θαη δξαζηεξηφηεηεο ππεξεζηψλ 

ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ 

  

63 Γξαζηεξηφηεηεο ππεξεζηψλ πιεξνθνξίαο 

  

63.1 Δπεμεξγαζία δεδνκέλσλ, θαηαρψξεζε θαη ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο· δηθηπαθέο πχιεο  

  

63.11 Δπεμεξγαζία δεδνκέλσλ, θαηαρψξεζε θαη ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο 

63.11-0 Δπεμεξγαζία δεδνκέλσλ, θαηαρψξεζε θαη ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο 
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63.12 Γηθηπαθέο πχιεο  

63.12-0 Γηθηπαθέο πχιεο 

  

63.9 Άιιεο δξαζηεξηφηεηεο ππεξεζηψλ πιεξνθνξίαο  

  

63.91 Γξαζηεξηφηεηεο πξαθηνξείσλ εηδήζεσλ  

63.91-0 Γξαζηεξηφηεηεο πξαθηνξείσλ εηδήζεσλ  

  

63.99 Άιιεο δξαζηεξηφηεηεο ππεξεζηψλ πιεξνθνξίαο π.δ.θ.α. 

63.99-0 Άιιεο δξαζηεξηφηεηεο ππεξεζηψλ πιεξνθνξίαο π.δ.θ.α. 

  

  

Κ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΔ ΚΑΗ ΑΦΑΛΗΣΗΚΔ 

ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ  

  

64 Γξαζηεξηφηεηεο ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ, κε εμαίξεζε ηηο 

αζθαιηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα ζπληαμηνδνηηθά ηακεία  

  

64.1 Οξγαληζκνί λνκηζκαηηθήο δηακεζνιάβεζεο 

  

64.11 Γξαζηεξηφηεηεο θεληξηθψλ ηξαπεδψλ 

64.11-0 Γξαζηεξηφηεηεο θεληξηθψλ ηξαπεδψλ 

  

64.19 Άιινη νξγαληζκνί λνκηζκαηηθήο δηακεζνιάβεζεο 

64.19-0 Άιινη νξγαληζκνί λνκηζκαηηθήο δηακεζνιάβεζεο 

  

64.2 Γξαζηεξηφηεηεο εηαηξεηψλ ραξηνθπιαθίνπ 

  

64.20 Γξαζηεξηφηεηεο εηαηξεηψλ ραξηνθπιαθίνπ 

64.20-0 Γξαζηεξηφηεηεο εηαηξεηψλ ραξηνθπιαθίνπ 

  

64.3 Καηαπηζηεχκαηα, θεθάιαηα θαη παξεκθεξή ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα 

  

64.30 Καηαπηζηεχκαηα, θεθάιαηα θαη παξεκθεξή ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα 

64.30-0 Καηαπηζηεχκαηα, θεθάιαηα θαη παξεκθεξή ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα 

  

64.9 Άιιεο δξαζηεξηφηεηεο ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ κε εμαίξεζε ηηο αζθάιεηεο θαη 

ηα ζπληαμηνδνηηθά ηακεία 

  

64.91 Υξεκαηνδνηηθή κίζζσζε (leasing) 

64.91-0 Υξεκαηνδνηηθή κίζζσζε (leasing) 

  

64.92 Άιιεο πηζησηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

64.92-0 Άιιεο πηζησηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 
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64.99 Άιιεο δξαζηεξηφηεηεο ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ, κε εμαίξεζε ηηο αζθάιεηεο θαη ηα 

ζπληαμηνδνηηθά ηακεία π.δ.θ.α. 

64.99-0 Άιιεο δξαζηεξηφηεηεο ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ, κε εμαίξεζε ηηο αζθάιεηεο θαη ηα 

ζπληαμηνδνηηθά ηακεία π.δ.θ.α. 

  

65 Αζθαιηζηηθά, αληαζθαιηζηηθά θαη ζπληαμηνδνηηθά ηακεία, εθηφο απφ ηελ 

ππνρξεσηηθή θνηλσληθή αζθάιηζε 

  

65.1 Αζθάιηζε 

  

65.11 Αζθάιεηεο δσήο 

65.11-0 Αζθάιεηεο δσήο 

  

65.12 Αζθάιεηεο εθηφο απφ ηηο αζθάιεηεο δσήο 

65.12-0 Αζθάιεηεο εθηφο απφ ηηο αζθάιεηεο δσήο 

  

65.2 Αληαζθάιηζε 

  

65.20 Αληαζθάιηζε 

65.20-0 Αληαζθάιηζε 

  

65.3 πληαμηνδνηηθά ηακεία 

  

65.30 πληαμηνδνηηθά ηακεία 

65.30-0 πληαμηνδνηηθά ηακεία 

  

66 Γξαζηεξηφηεηεο ζπλαθείο πξνο ηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο ππεξεζίεο θαη ηηο 

αζθαιηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

  

66.1 Γξαζηεξηφηεηεο ζπλαθείο πξνο ηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο ππεξεζίεο, κε εμαίξεζε ηηο 

αζθαιηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα ζπληαμηνδνηηθά ηακεία 

  

66.11 Γηαρείξηζε ρξεκαηαγνξψλ 

66.11-0 Γηαρείξηζε ρξεκαηαγνξψλ 

  

66.12 Γξαζηεξηφηεηεο ζρεηηθά κε ζπλαιιαγέο ζπκβάζεσλ ρξενγξάθσλ θαη αγαζψλ 

66.12-0 Γξαζηεξηφηεηεο ζρεηηθά κε ζπλαιιαγέο ζπκβάζεσλ ρξενγξάθσλ θαη αγαζψλ 

  

66.19 Άιιεο δξαζηεξηφηεηεο ζπλαθείο πξνο ηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο ππεξεζίεο, κε εμαίξεζε ηηο 

αζθαιηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα ζπληαμηνδνηηθά ηακεία 

66.19-0 Άιιεο δξαζηεξηφηεηεο ζπλαθείο πξνο ηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο ππεξεζίεο, κε εμαίξεζε ηηο 

αζθαιηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα ζπληαμηνδνηηθά ηακεία 

  

66.2  Γξαζηεξηφηεηεο ζπλαθείο πξνο ηηο αζθαιίζεηο θαη ηα ζπληαμηνδνηηθά ηακεία 
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66.21 Αμηνιφγεζε θηλδχλσλ θαη δεκηψλ 

66.21-0 Αμηνιφγεζε θηλδχλσλ θαη δεκηψλ 

  

66.22 Γξαζηεξηφηεηεο αζθαιηζηηθψλ πξαθηφξσλ θαη κεζηηψλ 

66.22-0 Γξαζηεξηφηεηεο αζθαιηζηηθψλ πξαθηφξσλ θαη κεζηηψλ 

  

66.29 Άιιεο δξαζηεξηφηεηεο ζπλαθείο πξνο ηηο αζθαιίζεηο θαη ηα ζπληαμηνδνηηθά ηακεία 

66.29-0 Άιιεο δξαζηεξηφηεηεο ζπλαθείο πξνο ηηο αζθαιίζεηο θαη ηα ζπληαμηνδνηηθά ηακεία 

  

66.3 Γξαζηεξηφηεηεο δηαρείξηζεο θεθαιαίσλ 

  

66.30 Γξαζηεξηφηεηεο δηαρείξηζεο θεθαιαίσλ 

66.30-0 Γξαζηεξηφηεηεο δηαρείξηζεο θεθαιαίσλ 

  

  

Λ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΚΗΝΖΣΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ 
  

68 Γηαρείξηζε αθίλεηεο πεξηνπζίαο 

  

68.1 Αγνξαπσιεζία ηδηφθηεησλ αθηλήησλ 

  

68.10 Αγνξαπσιεζία ηδηφθηεησλ αθηλήησλ   

68.10-0 Αγνξαπσιεζία ηδηφθηεησλ αθηλήησλ   

  

68.2 Δθκίζζσζε θαη δηαρείξηζε ηδηφθηεησλ ή κηζζσκέλσλ αθηλήησλ 

  

68.20 Δθκίζζσζε θαη δηαρείξηζε ηδηφθηεησλ ή κηζζσκέλσλ αθηλήησλ 

68.20-0 Δθκίζζσζε θαη δηαρείξηζε ηδηφθηεησλ ή κηζζσκέλσλ αθηλήησλ 

  

68.3  Γηαρείξηζε αθίλεηεο πεξηνπζίαο έλαληη ακνηβήο ή βάζεη ζχκβαζεο 

  

68.31 Μεζηηηθά γξαθεία αθηλήησλ 

68.31-0 Μεζηηηθά γξαθεία αθηλήησλ 

  

68.32 Γηαρείξηζε αθίλεηεο πεξηνπζίαο, έλαληη ακνηβήο ή βάζεη ζχκβαζεο 

68.32-0 Γηαρείξηζε αθίλεηεο πεξηνπζίαο, έλαληη ακνηβήο ή βάζεη ζχκβαζεο 

  

  

Μ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΔ, ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ  ΚΑΗ  ΣΔΥΝΗΚΔ  

ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 

  

69 Ννκηθέο θαη ινγηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 
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69.1      Ννκηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

  

69.10 Ννκηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

69.10-0 Ννκηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

  

69.2 Γξαζηεξηφηεηεο ινγηζηηθήο, ηήξεζεο βηβιίσλ θαη ινγηζηηθνχ ειέγρνπ۰ παξνρή 

θνξνινγηθψλ ζπκβνπιψλ 

  

69.20 Γξαζηεξηφηεηεο ινγηζηηθήο, ηήξεζεο βηβιίσλ θαη ινγηζηηθνχ ειέγρνπ۰ παξνρή θνξνινγηθψλ 

ζπκβνπιψλ 

69.20-0 Γξαζηεξηφηεηεο ινγηζηηθήο, ηήξεζεο βηβιίσλ θαη ινγηζηηθνχ ειέγρνπ· παξνρή θνξνινγηθψλ 

ζπκβνπιψλ 

  

70 Γξαζηεξηφηεηεο θεληξηθψλ γξαθείσλ· δξαζηεξηφηεηεο παξνρήο 

ζπκβνπιψλ δηαρείξηζεο 

  

70.1 Γξαζηεξηφηεηεο θεληξηθψλ γξαθείσλ 

  

70.10 Γξαζηεξηφηεηεο θεληξηθψλ γξαθείσλ 

70.10-0 Γξαζηεξηφηεηεο θεληξηθψλ γξαθείσλ 

  

70.2 Γξαζηεξηφηεηεο παξνρήο ζπκβνπιψλ δηαρείξηζεο 

  

70.21 Γξαζηεξηφηεηεο δεκνζίσλ ζρέζεσλ θαη επηθνηλσλίαο 

70.21-0 Γξαζηεξηφηεηεο δεκνζίσλ ζρέζεσλ θαη επηθνηλσλίαο 

  

70.22 Γξαζηεξηφηεηεο παξνρήο επηρεηξεκαηηθψλ ζπκβνπιψλ θαη άιισλ ζπκβνπιψλ δηαρείξηζεο 

70.22-0 Γξαζηεξηφηεηεο παξνρήο επηρεηξεκαηηθψλ ζπκβνπιψλ θαη άιισλ ζπκβνπιψλ δηαρείξηζεο 

  

71 Αξρηηεθηνληθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη δξαζηεξηφηεηεο κεραληθψλ۰ ηερληθέο 

δνθηκέο θαη αλαιχζεηο 

  

71.1 Γξαζηεξηφηεηεο αξρηηεθηφλσλ θαη κεραληθψλ θαη ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο παξνρήο 

ηερληθψλ ζπκβνπιψλ 

  

71.11 Γξαζηεξηφηεηεο αξρηηεθηφλσλ 

71.11-0 Γξαζηεξηφηεηεο αξρηηεθηφλσλ 

  

71.12 Γξαζηεξηφηεηεο κεραληθψλ θαη ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο παξνρήο ηερληθψλ ζπκβνπιψλ 

71.12-0 Γξαζηεξηφηεηεο κεραληθψλ θαη ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο παξνρήο ηερληθψλ ζπκβνπιψλ 

  

71.2 Σερληθέο δνθηκέο θαη αλαιχζεηο 

  

71.20 Σερληθέο δνθηκέο θαη αλαιχζεηο  
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71.20-0 Σερληθέο δνθηκέο θαη αλαιχζεηο 

  

72 Δπηζηεκνληθή έξεπλα θαη αλάπηπμε 

  

72.1 Έξεπλα θαη πεηξακαηηθή αλάπηπμε ζηηο θπζηθέο επηζηήκεο θαη ηε κεραληθή 

  

72.11 Έξεπλα θαη πεηξακαηηθή αλάπηπμε ζηε βηνηερλνινγία 

72.11-0 Έξεπλα θαη πεηξακαηηθή αλάπηπμε ζηε βηνηερλνινγία 

  

72.19 Έξεπλα θαη πεηξακαηηθή αλάπηπμε ζε άιιεο θπζηθέο επηζηήκεο θαη ηε κεραληθή 

72.19-0 Έξεπλα θαη πεηξακαηηθή αλάπηπμε ζε άιιεο θπζηθέο επηζηήκεο θαη ηε κεραληθή 

  

72.2 Έξεπλα θαη πεηξακαηηθή αλάπηπμε ζηηο θνηλσληθέο θαη αλζξσπηζηηθέο επηζηήκεο 

  

72.20 Έξεπλα θαη πεηξακαηηθή αλάπηπμε ζηηο θνηλσληθέο θαη αλζξσπηζηηθέο επηζηήκεο 

72.20-0 Έξεπλα θαη πεηξακαηηθή αλάπηπμε ζηηο θνηλσληθέο θαη αλζξσπηζηηθέο επηζηήκεο 

  

73 Γηαθήκηζε θαη έξεπλα αγνξάο 

  

73.1 Γηαθήκηζε 

  

73.11 Γηαθεκηζηηθά γξαθεία      

73.11-0 Γηαθεκηζηηθά γξαθεία   

  

73.12 Παξνπζίαζε ζηα κέζα ελεκέξσζεο 

73.12-0 Παξνπζίαζε ζηα κέζα ελεκέξσζεο 

  

73.2 Έξεπλα αγνξάο θαη δεκνζθνπήζεηο 

  

73.20 Έξεπλα αγνξάο θαη δεκνζθνπήζεηο 

73.20-0 Έξεπλα αγνξάο θαη δεκνζθνπήζεηο 

  

74 Άιιεο επαγγεικαηηθέο, επηζηεκνληθέο θαη ηερληθέο δξαζηεξηφηεηεο 

  

74.1 Γξαζηεξηφηεηεο εηδηθεπκέλνπ ζρεδίνπ 

  

74.10 Γξαζηεξηφηεηεο εηδηθεπκέλνπ ζρεδίνπ 

74.10-0 Γξαζηεξηφηεηεο εηδηθεπκέλνπ ζρεδίνπ 

  

74.2 Φσηνγξαθηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

  

74.20 Φσηνγξαθηθέο δξαζηεξηφηεηεο  

74.20-0 Φσηνγξαθηθέο δξαζηεξηφηεηεο 
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74.3 Γξαζηεξηφηεηεο κεηάθξαζεο θαη δηεξκελείαο 

  

74.30 Γξαζηεξηφηεηεο κεηάθξαζεο θαη δηεξκελείαο 

74.30-0 Γξαζηεξηφηεηεο κεηάθξαζεο θαη δηεξκελείαο 

  

74.9 Άιιεο επαγγεικαηηθέο, επηζηεκνληθέο θαη ηερληθέο δξαζηεξηφηεηεο π.δ.θ.α. 

  

74.90 Άιιεο επαγγεικαηηθέο, επηζηεκνληθέο θαη ηερληθέο δξαζηεξηφηεηεο π.δ.θ.α. 

74.90-0 Άιιεο επαγγεικαηηθέο, επηζηεκνληθέο θαη ηερληθέο δξαζηεξηφηεηεο π.δ.θ.α. 

  

75 Κηεληαηξηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

  

75.0 Κηεληαηξηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

  

75.00 Κηεληαηξηθέο δξαζηεξηφηεηεο  

75.00-0 Κηεληαηξηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

  

  

Ν ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΔ ΚΑΗ ΤΠΟΣΖΡΗΚΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 
  

77 Γξαζηεξηφηεηεο ελνηθίαζεο θαη εθκίζζσζεο 

  

77.1 Δλνηθίαζε θαη εθκίζζσζε κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ 

  

77.11 Δλνηθίαζε θαη εθκίζζσζε απηνθηλήησλ θαη ειαθξψλ κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ 

77.11-0 Δλνηθίαζε θαη εθκίζζσζε απηνθηλήησλ θαη ειαθξψλ κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ 

  

77.12 Δλνηθίαζε θαη εθκίζζσζε θνξηεγψλ 

77.12-0 Δλνηθίαζε θαη εθκίζζσζε θνξηεγψλ 

  

77.2 Δλνηθίαζε θαη εθκίζζσζε εηδψλ πξνζσπηθήο ή νηθηαθήο ρξήζεο 

  

77.21 Δλνηθίαζε θαη εθκίζζσζε εηδψλ αλαςπρήο θαη αζιεηηθψλ εηδψλ 

77.21-0 Δλνηθίαζε θαη εθκίζζσζε εηδψλ αλαςπρήο θαη αζιεηηθψλ εηδψλ 

  

77.22 Δλνηθίαζε βηληενθαζεηψλ θαη δίζθσλ 

77.22-0 Δλνηθίαζε βηληενθαζεηψλ θαη δίζθσλ 

  

77.29 Δλνηθίαζε θαη εθκίζζσζε άιισλ εηδψλ πξνζσπηθήο ή νηθηαθήο ρξήζεο  

77.29-0 Δλνηθίαζε θαη εθκίζζσζε άιισλ εηδψλ πξνζσπηθήο ή νηθηαθήο ρξήζεο  

  

77.3 Δλνηθίαζε θαη εθκίζζσζε άιισλ κεραλεκάησλ, εηδψλ εμνπιηζκνχ θαη πιηθψλ αγαζψλ 

  

77.31 Δλνηθίαζε θαη εθκίζζσζε γεσξγηθψλ κεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ 
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77.31-0 Δλνηθίαζε θαη εθκίζζσζε γεσξγηθψλ κεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ 

  

77.32 Δλνηθίαζε θαη εθκίζζσζε κεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ θαηαζθεπψλ θαη έξγσλ πνιηηηθνχ 

κεραληθνχ 

77.32-0 Δλνηθίαζε θαη εθκίζζσζε κεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ θαηαζθεπψλ θαη έξγσλ πνιηηηθνχ κεραληθνχ 

  

77.33 Δλνηθίαζε θαη εθκίζζσζε κεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ γξαθείνπ      (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ) 

77.33-0 Δλνηθίαζε θαη εθκίζζσζε κεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ γξαθείνπ      (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ) 

  

77.34 Δλνηθίαζε θαη εθκίζζσζε εμνπιηζκνχ πισηψλ κεηαθνξψλ 

77.34-0 Δλνηθίαζε θαη εθκίζζσζε εμνπιηζκνχ πισηψλ κεηαθνξψλ 

  

77.35 Δλνηθίαζε θαη εθκίζζσζε εμνπιηζκνχ αεξνπνξηθψλ κεηαθνξψλ 

77.35-0 Δλνηθίαζε θαη εθκίζζσζε εμνπιηζκνχ αεξνπνξηθψλ κεηαθνξψλ 

  

77.39 Δλνηθίαζε θαη εθκίζζσζε άιισλ κεραλεκάησλ, εηδψλ εμνπιηζκνχ θαη πιηθψλ αγαζψλ π.δ.θ.α. 

77.39-0 Δλνηθίαζε θαη εθκίζζσζε άιισλ κεραλεκάησλ, εηδψλ εμνπιηζκνχ θαη πιηθψλ αγαζψλ π.δ.θ.α. 

  

77.4 Δθκίζζσζε πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη παξεκθεξψλ πξντφλησλ, κε εμαίξεζε ηα έξγα 

κε δηθαηψκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο 

  

77.40 Δθκίζζσζε πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη παξεκθεξψλ πξντφλησλ, κε εμαίξεζε ηα έξγα κε 

δηθαηψκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο  

77.40-0 Δθκίζζσζε πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη παξεκθεξψλ πξντφλησλ, κε εμαίξεζε ηα έξγα κε δηθαηψκαηα 

πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο 

  

78 Γξαζηεξηφηεηεο απαζρφιεζεο 

  

78.1 Γξαζηεξηφηεηεο γξαθείσλ επξέζεσο εξγαζίαο 

  

78.10 Γξαζηεξηφηεηεο γξαθείσλ επξέζεσο εξγαζίαο 

78.10-0 Γξαζηεξηφηεηεο γξαθείσλ επξέζεσο εξγαζίαο 

  

78.2 Γξαζηεξηφηεηεο γξαθείσλ επξέζεσο πξνζσξηλήο εξγαζίαο 

  

78.20 Γξαζηεξηφηεηεο γξαθείσλ επξέζεσο πξνζσξηλήο εξγαζίαο 

78.20-0 Γξαζηεξηφηεηεο γξαθείσλ επξέζεσο πξνζσξηλήο εξγαζίαο 

  

78.3 Άιιε δηάζεζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ  

  

78.30 Άιιε δηάζεζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ  

78.30-0 Άιιε δηάζεζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ  
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79 Γξαζηεξηφηεηεο ηαμηδησηηθψλ πξαθηνξείσλ, γξαθείσλ νξγαλσκέλσλ 

ηαμηδηψλ θαη άιισλ ππεξεζηψλ θξαηήζεσλ θαη ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο 

  

79.1 Γξαζηεξηφηεηεο ηαμηδησηηθψλ πξαθηνξείσλ θαη γξαθείσλ νξγαλσκέλσλ ηαμηδηψλ 

  

79.11 Γξαζηεξηφηεηεο ηαμηδησηηθψλ πξαθηνξείσλ 

79.11-0 Γξαζηεξηφηεηεο ηαμηδησηηθψλ πξαθηνξείσλ 

  

79.12 Γξαζηεξηφηεηεο γξαθείσλ νξγαλσκέλσλ ηαμηδηψλ 

79.12-0 Γξαζηεξηφηεηεο γξαθείσλ νξγαλσκέλσλ ηαμηδηψλ 

  

79.9 Άιιεο δξαζηεξηφηεηεο ππεξεζηψλ θξαηήζεσλ θαη ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο 

  

79.90 Άιιεο δξαζηεξηφηεηεο ππεξεζηψλ θξαηήζεσλ θαη ζπλαθείο  δξαζηεξηφηεηεο 

79.90-0 Άιιεο δξαζηεξηφηεηεο ππεξεζηψλ θξαηήζεσλ θαη ζπλαθείο  δξαζηεξηφηεηεο 

  

80 Γξαζηεξηφηεηεο παξνρήο πξνζηαζίαο θαη έξεπλαο 

  

80.1 Γξαζηεξηφηεηεο παξνρήο ηδησηηθήο πξνζηαζίαο 

  

80.10 Γξαζηεξηφηεηεο παξνρήο ηδησηηθήο πξνζηαζίαο 

80.10-0 Γξαζηεξηφηεηεο παξνρήο ηδησηηθήο πξνζηαζίαο 

  

80.2 Γξαζηεξηφηεηεο ππεξεζηψλ ζπζηεκάησλ πξνζηαζίαο 

  

80.20 Γξαζηεξηφηεηεο ππεξεζηψλ ζπζηεκάησλ πξνζηαζίαο 

80.20-0 Γξαζηεξηφηεηεο ππεξεζηψλ ζπζηεκάησλ πξνζηαζίαο 

  

80.3 Γξαζηεξηφηεηεο έξεπλαο 

  

80.30 Γξαζηεξηφηεηεο έξεπλαο 

80.30-0 Γξαζηεξηφηεηεο έξεπλαο 

  

81 Γξαζηεξηφηεηεο παξνρήο ππεξεζηψλ ζε θηίξηα θαη εμσηεξηθνχο ρψξνπο 

  

81.1 Γξαζηεξηφηεηεο ζπλδπαζκνχ βνεζεηηθψλ ππεξεζηψλ 

  

81.10 Γξαζηεξηφηεηεο ζπλδπαζκνχ βνεζεηηθψλ ππεξεζηψλ 

81.10-0 Γξαζηεξηφηεηεο ζπλδπαζκνχ βνεζεηηθψλ ππεξεζηψλ 

  

81.2 Γξαζηεξηφηεηεο θαζαξηζκνχ 

  

81.21 Γεληθφο θαζαξηζκφο θηηξίσλ 

81.21-0 Γεληθφο θαζαξηζκφο θηηξίσλ 
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81.22 Άιιεο δξαζηεξηφηεηεο θαζαξηζκνχ θηηξίσλ θαη βηνκεραληθνχ θαζαξηζκνχ 

81.22-0 Άιιεο δξαζηεξηφηεηεο θαζαξηζκνχ θηηξίσλ θαη βηνκεραληθνχ θαζαξηζκνχ 

  

81.29 Άιιεο δξαζηεξηφηεηεο θαζαξηζκνχ  

81.29-0 Άιιεο δξαζηεξηφηεηεο θαζαξηζκνχ  

  

81.3 Γξαζηεξηφηεηεο ππεξεζηψλ ηνπίνπ 

  

81.30 Γξαζηεξηφηεηεο ππεξεζηψλ ηνπίνπ 

81.30-0 Γξαζηεξηφηεηεο ππεξεζηψλ ηνπίνπ 

  

82 Γηνηθεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο γξαθείνπ, γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε θαη 

άιιεο δξαζηεξηφηεηεο παξνρήο ππνζηήξημεο πξνο ηηο επηρεηξήζεηο     

  

82.1 Γηνηθεηηθέο θαη ππνζηεξηθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο γξαθείνπ 

  

82.11 πλδπαζκέλεο δηνηθεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο γξαθείνπ 

82.11-0 πλδπαζκέλεο δηνηθεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο γξαθείνπ 

  

82.19 Αλαπαξαγσγή θσηνηππηψλ, πξνεηνηκαζία εγγξάθσλ θαη άιιεο εηδηθεπκέλεο δξαζηεξηφηεηεο 

γξακκαηεηαθήο ππνζηήξημεο  

82.19-0 Αλαπαξαγσγή θσηνηππηψλ, πξνεηνηκαζία εγγξάθσλ θαη άιιεο εηδηθεπκέλεο δξαζηεξηφηεηεο 

γξακκαηεηαθήο ππνζηήξημεο 

  

82.2 Γξαζηεξηφηεηεο ηειεθσληθψλ θέληξσλ 

  

82.20 Γξαζηεξηφηεηεο ηειεθσληθψλ θέληξσλ 

82.20-0 Γξαζηεξηφηεηεο ηειεθσληθψλ θέληξσλ 

  

82.3 Οξγάλσζε ζπλεδξίσλ θαη εκπνξηθψλ εθζέζεσλ 

  

82.30 Οξγάλσζε ζπλεδξίσλ θαη εκπνξηθψλ εθζέζεσλ 

82.30-0 Οξγάλσζε ζπλεδξίσλ θαη εκπνξηθψλ εθζέζεσλ 

  

82.9 Γξαζηεξηφηεηεο παξνρήο ππεξεζηψλ πξνο ηηο επηρεηξήζεηο π.δ.θ.α. 

  

82.91 Γξαζηεξηφηεηεο γξαθείσλ είζπξαμεο θαη γξαθείσλ νηθνλνκηθψλ θαη εκπνξηθψλ πιεξνθνξηψλ 

82.91-0 Γξαζηεξηφηεηεο γξαθείσλ είζπξαμεο θαη γξαθείσλ νηθνλνκηθψλ θαη εκπνξηθψλ πιεξνθνξηψλ 

  

82.92 Γξαζηεξηφηεηεο ζπζθεπαζίαο 

82.92-0 Γξαζηεξηφηεηεο ζπζθεπαζίαο 

  

82.99 Άιιεο δξαζηεξηφηεηεο παξνρήο ππεξεζηψλ πξνο ηηο επηρεηξήζεηο π.δ.θ.α. 

82.99-0 Άιιεο δξαζηεξηφηεηεο παξνρήο ππεξεζηψλ πξνο ηηο επηρεηξήζεηο π.δ.θ.α. 
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Ξ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΑΜΤΝΑ۰ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΖ 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ 

  

84 Γεκφζηα δηνίθεζε θαη άκπλα۰ ππνρξεσηηθή θνηλσληθή αζθάιηζε 

  

84.1 Κξαηηθή δηνίθεζε, νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή πνιηηηθή 

  

84.11 Γεληθέο δξαζηεξηφηεηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο 

84.11-0 Γεληθέο δξαζηεξηφηεηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο 

  

84.12 Ρχζκηζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ γηα ηελ παξνρή πεξίζαιςεο, πγείαο, εθπαίδεπζεο, πνιηηηζηηθψλ 

θαη άιισλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ, εθηφο απφ ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε 

84.12-0 Ρχζκηζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ γηα ηελ παξνρή πεξίζαιςεο, πγείαο, εθπαίδεπζεο, πνιηηηζηηθψλ θαη 

άιισλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ, εθηφο απφ ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε 

  

84.13 Ρχζκηζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ζπκβνιή ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε 

ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ 

84.13-0 Ρχζκηζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ζπκβνιή ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε ιεηηνπξγία 

ησλ επηρεηξήζεσλ 

  

84.2 Παξνρή ππεξεζηψλ ζην θνηλσληθφ ζχλνιν 

  

84.21 Δμσηεξηθέο ππνζέζεηο 

84.21-0 Δμσηεξηθέο ππνζέζεηο 

  

84.22 Γξαζηεξηφηεηεο άκπλαο 

84.22-0 Γξαζηεξηφηεηεο άκπλαο 

  

84.23 Γηθαηνζχλε θαη δηθαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

84.23-0 Γηθαηνζχλε θαη δηθαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

  

84.24 Γξαζηεξηφηεηεο δεκφζηαο ηάμεο θαη αζθάιεηαο 

84.24-0 Γξαζηεξηφηεηεο δεκφζηαο ηάμεο θαη αζθάιεηαο 

  

84.25 Γξαζηεξηφηεηεο ππξνζβεζηηθήο 

84.25-0 Γξαζηεξηφηεηεο ππξνζβεζηηθήο 

  

84.3 Γξαζηεξηφηεηεο ππνρξεσηηθήο θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

  

84.30 Γξαζηεξηφηεηεο ππνρξεσηηθήο θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

84.30-0 Γξαζηεξηφηεηεο ππνρξεσηηθήο θνηλσληθήο αζθάιηζεο 
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Ο ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 
  

85 Δθπαίδεπζε 
  

85.1 Πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε 

  

85.10 Πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε 

85.10-0 Πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε 

  

85.2 Πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε 

  

85.20 Πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε 

85.20-0 Πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε 

  

85.3 Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε 

  

85.31 Γεληθή δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε 

85.31-0 Γεληθή δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε 

  

85.32 Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε 

85.32-0 Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε 

  

85.4 Αλψηεξε εθπαίδεπζε 

  

85.41 Μεηαδεπηεξνβάζκηα κε ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε 

85.41-0 Μεηαδεπηεξνβάζκηα κε ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε 

  

85.42 Σξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε 

85.42-1 Σξηηνβάζκηα Αλψηαηε Δθπαίδεπζε – Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα (ΑΔΗ) 

85.42-2 Σξηηνβάζκηα  ηερλνινγηθή, επαγγεικαηηθή θαη εθθιεζηαζηηθή εθπαίδεπζε  

  

85.5 Άιιε εθπαίδεπζε 

  

85.51 Αζιεηηθή θαη ςπραγσγηθή εθπαίδεπζε  

85.51-0 Αζιεηηθή θαη ςπραγσγηθή εθπαίδεπζε  

  

85.52 Πνιηηηζηηθή εθπαίδεπζε 

85.52-0 Πνιηηηζηηθή εθπαίδεπζε 

  

85.53 Γξαζηεξηφηεηεο ζρνιψλ νδεγψλ 

85.53-0 Γξαζηεξηφηεηεο ζρνιψλ νδεγψλ 

  

85.59 Άιιε εθπαίδεπζε π.δ.θ.α. 

85.59-1 Φξνληηζηήξηα μέλσλ γισζζψλ 
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85.59-2 Φξνληηζηήξηα γηα καζεηέο θαη ζπνπδαζηέο 

85.59-3 ρνιέο εθκάζεζεο Ζ/Τ θαη Πιεξνθνξηθήο 

85.59-9 Λνηπέο ζρνιέο θαη θέληξα εθπαίδεπζεο π.δ.θ.α. 

  

85.6 Δθπαηδεπηηθέο ππνζηεξηθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

  

85.60 Δθπαηδεπηηθέο ππνζηεξηθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

85.60-0 Δθπαηδεπηηθέο ππνζηεξηθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

  

  

Π ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΥΔΣΗΚΔ ΜΔ ΣΖΝ ΑΝΘΡΧΠΗΝΖ 

ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΣΖΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ 
  

86 Γξαζηεξηφηεηεο αλζξψπηλεο πγείαο 
  

86.1 Ννζνθνκεηαθέο δξαζηεξηφηεηεο 

  

86.10 Ννζνθνκεηαθέο δξαζηεξηφηεηεο 

86.10-0 Ννζνθνκεηαθέο δξαζηεξηφηεηεο 

  

86.2 Γξαζηεξηφηεηεο άζθεζεο ηαηξηθψλ θαη νδνληηαηξηθψλ επαγγεικάησλ 

  

86.21 Γξαζηεξηφηεηεο άζθεζεο γεληθψλ ηαηξηθψλ επαγγεικάησλ 

86.21-0 Γξαζηεξηφηεηεο άζθεζεο γεληθψλ ηαηξηθψλ επαγγεικάησλ 

  

86.22 Γξαζηεξηφηεηεο άζθεζεο εηδηθψλ ηαηξηθψλ επαγγεικάησλ 

86.22-0 Γξαζηεξηφηεηεο άζθεζεο εηδηθψλ ηαηξηθψλ επαγγεικάησλ 

  

86.23 Γξαζηεξηφηεηεο άζθεζεο νδνληηαηξηθψλ επαγγεικάησλ  

86.23-0 Γξαζηεξηφηεηεο άζθεζεο νδνληηαηξηθψλ επαγγεικάησλ  

  

86.9 Άιιεο δξαζηεξηφηεηεο αλζξψπηλεο πγείαο 

  

86.90 Άιιεο δξαζηεξηφηεηεο αλζξψπηλεο πγείαο 

86.90-0 Άιιεο δξαζηεξηφηεηεο αλζξψπηλεο πγείαο 

  

87 Γξαζηεξηφηεηεο βνήζεηαο θαη΄ νίθνλ  
  

87.1 Γξαζηεξηφηεηεο απνθιεηζηηθνχ (-ήο) λνζνθφκνπ θαη΄ νίθνλ 

  

87.10 Γξαζηεξηφηεηεο απνθιεηζηηθνχ (-ήο) λνζνθφκνπ θαη΄ νίθνλ 

87.10-0 Γξαζηεξηφηεηεο απνθιεηζηηθνχ (-ήο) λνζνθφκνπ θαη΄ νίθνλ 

  

87.2 Γξαζηεξηφηεηεο απνθιεηζηηθνχ (-ήο) λνζνθφκνπ θαη΄ νίθνλ γηα λνεηηθή πζηέξεζε, 
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ςπρηθή πγεία θαη ρξήζε νπζηψλ 

  

87.20 Γξαζηεξηφηεηεο απνθιεηζηηθνχ (-ήο) λνζνθφκνπ θαη΄ νίθνλ γηα λνεηηθή  πζηέξεζε, ςπρηθή 

πγεία θαη ρξήζε νπζηψλ  

87.20-0 Γξαζηεξηφηεηεο απνθιεηζηηθνχ (-ήο) λνζνθφκνπ θαη΄ νίθνλ γηα λνεηηθή  πζηέξεζε, ςπρηθή πγεία θαη 

ρξήζε νπζηψλ  

  

87.3 Γξαζηεξηφηεηεο απνθιεηζηηθνχ (-ήο) λνζνθφκνπ θαη΄ νίθνλ γηα ειηθησκέλνπο θαη άηνκα 

κε αλαπεξία  

  

87.30 Γξαζηεξηφηεηεο απνθιεηζηηθνχ (-ήο) λνζνθφκνπ θαη΄ νίθνλ γηα ειηθησκέλνπο θαη άηνκα κε 

αλαπεξία 

87.30-0 Γξαζηεξηφηεηεο απνθιεηζηηθνχ (-ήο) λνζνθφκνπ θαη΄ νίθνλ γηα ειηθησκέλνπο θαη άηνκα κε αλαπεξία 

  

87.9 Άιιεο δξαζηεξηφηεηεο απνθιεηζηηθνχ (-ήο) λνζνθφκνπ θαη΄ νίθνλ  

  

87.90  Άιιεο δξαζηεξηφηεηεο απνθιεηζηηθνχ (-ήο) λνζνθφκνπ θαη΄ νίθνλ  

87.90-0 Άιιεο δξαζηεξηφηεηεο απνθιεηζηηθνχ (-ήο) λνζνθφκνπ θαη΄ νίθνλ  

  

88 Γξαζηεξηφηεηεο θνηλσληθήο κέξηκλαο ρσξίο παξνρή θαηαιχκαηνο 

  

88.1 Γξαζηεξηφηεηεο θνηλσληθήο κέξηκλαο ρσξίο παξνρή θαηαιχκαηνο γηα ειηθησκέλνπο θαη 

άηνκα κε αλαπεξία 

  

88.10 Γξαζηεξηφηεηεο θνηλσληθήο κέξηκλαο ρσξίο παξνρή θαηαιχκαηνο γηα ειηθησκέλνπο θαη άηνκα 

κε αλαπεξία 

88.10-0 Γξαζηεξηφηεηεο θνηλσληθήο κέξηκλαο ρσξίο παξνρή θαηαιχκαηνο γηα ειηθησκέλνπο θαη άηνκα κε 

αλαπεξία 

  

88.9 Άιιεο δξαζηεξηφηεηεο θνηλσληθήο κέξηκλαο ρσξίο παξνρή θαηαιχκαηνο 

  

88.91 Γξαζηεξηφηεηεο βξεθνλεπηαθψλ θαη παηδηθψλ ζηαζκψλ 

88.91-0 Γξαζηεξηφηεηεο βξεθνλεπηαθψλ θαη παηδηθψλ ζηαζκψλ 

  

88.99  Άιιεο δξαζηεξηφηεηεο θνηλσληθήο κέξηκλαο ρσξίο παξνρή θαηαιχκαηνο π.δ.θ.α. 

88.99-0 Άιιεο δξαζηεξηφηεηεο θνηλσληθήο κέξηκλαο ρσξίο παξνρή θαηαιχκαηνο π.δ.θ.α. 

  

  

Ρ ΣΔΥΝΔ,  ΓΗΑΚΔΓΑΖ  ΚΑΗ  ΦΤΥΑΓΧΓΗΑ 
  

90 Γεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ηέρλεο θαη δηαζθέδαζε 
  

90.0 Γεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ηέρλεο θαη δηαζθέδαζε 

  

90.01 Σέρλεο ηνπ ζεάκαηνο 
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90.01-0 Σέρλεο ηνπ ζεάκαηνο 

  

90.02 Τπνζηεξηθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηηο ηέρλεο ηνπ ζεάκαηνο 

90.02-0 Τπνζηεξηθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηηο ηέρλεο ηνπ ζεάκαηνο 

  

90.03 Καιιηηερληθή δεκηνπξγία 

90.03-0 Καιιηηερληθή δεκηνπξγία 

  

90.04 Δθκεηάιιεπζε αηζνπζψλ ζεακάησλ θαη ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο 

90.04-0 Δθκεηάιιεπζε αηζνπζψλ ζεακάησλ θαη ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο 

  

91 Γξαζηεξηφηεηεο βηβιηνζεθψλ, αξρεηνθπιαθείσλ, κνπζείσλ, θαη ινηπέο 

πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

  

91.0 Γξαζηεξηφηεηεο βηβιηνζεθψλ, αξρεηνθπιαθείσλ, κνπζείσλ θαη ινηπέο πνιηηηζηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο 

  

91.01 Γξαζηεξηφηεηεο βηβιηνζεθψλ θαη αξρεηνθπιαθείσλ     

91.01-0 Γξαζηεξηφηεηεο βηβιηνζεθψλ θαη αξρεηνθπιαθείσλ     

  

91.02 Γξαζηεξηφηεηεο κνπζείσλ 

91.02-0 Γξαζηεξηφηεηεο κνπζείσλ 

  

91.03 Λεηηνπξγία ηζηνξηθψλ ρψξσλ θαη θηηξίσλ θαη παξφκνησλ πφισλ έιμεο επηζθεπηψλ 

91.03-0 Λεηηνπξγία ηζηνξηθψλ ρψξσλ θαη θηηξίσλ θαη παξφκνησλ πφισλ έιμεο επηζθεπηψλ 

  

91.04 Γξαζηεξηφηεηεο βνηαληθψλ θαη δσνινγηθψλ θήπσλ θαη θπζηθψλ βηνηφπσλ 

91.04-0 Γξαζηεξηφηεηεο βνηαληθψλ θαη δσνινγηθψλ θήπσλ θαη θπζηθψλ βηνηφπσλ 

  

92 Σπρεξά παηρλίδηα θαη ζηνηρήκαηα  
  

92.0 Σπρεξά παηρλίδηα θαη ζηνηρήκαηα 

  

92.00 Σπρεξά παηρλίδηα θαη ζηνηρήκαηα 

92.00-0 Σπρεξά παηρλίδηα θαη ζηνηρήκαηα 

  

93 Αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη δξαζηεξηφηεηεο δηαζθέδαζεο θαη 

ςπραγσγίαο 
  

93.1 Αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

  

93.11 Δθκεηάιιεπζε αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ 

93.11-0 Δθκεηάιιεπζε αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ 

  

93.12 Γξαζηεξηφηεηεο αζιεηηθψλ νκίισλ  
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93.12-0 Γξαζηεξηφηεηεο αζιεηηθψλ νκίισλ  

  

93.13 Δγθαηαζηάζεηο γπκλαζηηθήο 

93.13-0 Δγθαηαζηάζεηο γπκλαζηηθήο 

  

93.19 Άιιεο αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

93.19-0 Άιιεο αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

  

93.2 Γξαζηεξηφηεηεο δηαζθέδαζεο θαη ςπραγσγίαο 

  

93.21 Γξαζηεξηφηεηεο πάξθσλ αλαςπρήο θαη άιισλ ζεκαηηθψλ πάξθσλ 

93.21-0 Γξαζηεξηφηεηεο πάξθσλ αλαςπρήο θαη άιισλ ζεκαηηθψλ πάξθσλ 

  

93.29 Άιιεο δξαζηεξηφηεηεο δηαζθέδαζεο θαη ςπραγσγίαο  

93.29-0 Άιιεο δξαζηεξηφηεηεο δηαζθέδαζεο θαη ςπραγσγίαο  

  

  

 ΑΛΛΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 
  

94 Γξαζηεξηφηεηεο νξγαλψζεσλ 
  

94.1 Γξαζηεξηφηεηεο επηρεηξεκαηηθψλ, εξγνδνηηθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ νξγαλψζεσλ  

  

94.11 Γξαζηεξηφηεηεο επηρεηξεκαηηθψλ θαη εξγνδνηηθψλ νξγαλψζεσλ 

94.11-0 Γξαζηεξηφηεηεο επηρεηξεκαηηθψλ θαη εξγνδνηηθψλ νξγαλψζεσλ 

  

94.12 Γξαζηεξηφηεηεο επαγγεικαηηθψλ νξγαλψζεσλ 

94.12-0 Γξαζηεξηφηεηεο επαγγεικαηηθψλ νξγαλψζεσλ 

  

94.2 Γξαζηεξηφηεηεο ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ 

  

94.20 Γξαζηεξηφηεηεο ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ 

94.20-0 Γξαζηεξηφηεηεο ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ 

  

94.9 Γξαζηεξηφηεηεο άιισλ νξγαλψζεσλ 

  

94.91 Γξαζηεξηφηεηεο ζξεζθεπηηθψλ νξγαλψζεσλ 

94.91-0 Γξαζηεξηφηεηεο ζξεζθεπηηθψλ νξγαλψζεσλ 

  

94.92 Γξαζηεξηφηεηεο πνιηηηθψλ νξγαλψζεσλ 

94.92-0 Γξαζηεξηφηεηεο πνιηηηθψλ νξγαλψζεσλ 

  

94.99 Γξαζηεξηφηεηεο άιισλ νξγαλψζεσλ π.δ.θ.α.  

94.99-0 Γξαζηεξηφηεηεο άιισλ νξγαλψζεσλ π.δ.θ.α.  
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95 Δπηζθεπή ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη εηδψλ αηνκηθήο ή νηθηαθήο 

ρξήζεο 
  

95.1 Δπηζθεπή ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη εμνπιηζκνχ επηθνηλσλίαο 

  

95.11 Δπηζθεπή ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη πεξηθεξεηαθνχ εμνπιηζκνχ 

95.11-0 Δπηζθεπή ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη πεξηθεξεηαθνχ εμνπιηζκνχ 

  

95.12 Δπηζθεπή εμνπιηζκνχ επηθνηλσλίαο 

95.12-0 Δπηζθεπή εμνπιηζκνχ επηθνηλσλίαο 

  

95.2 Δπηζθεπή εηδψλ αηνκηθήο θαη νηθηαθήο ρξήζεο 

  

95.21 Δπηζθεπή ειεθηξνληθψλ εηδψλ επξείαο θαηαλάισζεο 

95.21-0 Δπηζθεπή ειεθηξνληθψλ εηδψλ επξείαο θαηαλάισζεο 

  

95.22 Δπηζθεπή ζπζθεπψλ νηθηαθήο ρξήζεο θαη εμνπιηζκνχ ζπηηηνχ θαη θήπνπ 

95.22-0 Δπηζθεπή ζπζθεπψλ νηθηαθήο ρξήζεο θαη εμνπιηζκνχ ζπηηηνχ θαη θήπνπ 

  

95.23 Δπηδηφξζσζε ππνδεκάησλ θαη δεξκάηηλσλ εηδψλ 

95.23-0 Δπηδηφξζσζε ππνδεκάησλ θαη δεξκάηηλσλ εηδψλ 

  

95.24 Δπηζθεπή επίπισλ θαη εηδψλ νηθηαθήο επίπισζεο 

95.24-0 Δπηζθεπή επίπισλ θαη εηδψλ νηθηαθήο επίπισζεο 

  

95.25 Δπηζθεπή ξνινγηψλ θαη θνζκεκάησλ 

95.25-0 Δπηζθεπή ξνινγηψλ θαη θνζκεκάησλ 

  

95.29 Δπηζθεπή άιισλ εηδψλ πξνζσπηθήο θαη νηθηαθήο ρξήζεο  

95.29-0 Δπηζθεπή άιισλ εηδψλ πξνζσπηθήο θαη νηθηαθήο ρξήζεο  

  

96 Άιιεο δξαζηεξηφηεηεο παξνρήο πξνζσπηθψλ ππεξεζηψλ 
  

96.0 Άιιεο δξαζηεξηφηεηεο παξνρήο πξνζσπηθψλ ππεξεζηψλ 

  

96.01 Πιχζηκν θαη (ζηεγλφ) θαζάξηζκα θισζηνυθαληνπξγηθψλ θαη γνχληλσλ πξντφλησλ 

96.01-0 Πιχζηκν θαη (ζηεγλφ) θαζάξηζκα θισζηνυθαληνπξγηθψλ θαη γνχληλσλ πξντφλησλ 

  

96.02 Γξαζηεξηφηεηεο θνκκσηεξίσλ, θνπξείσλ θαη θέληξσλ αηζζεηηθήο 

96.02-0 Γξαζηεξηφηεηεο θνκκσηεξίσλ, θνπξείσλ θαη θέληξσλ αηζζεηηθήο 

  

96.03 Γξαζηεξηφηεηεο γξαθείσλ θεδεηψλ θαη ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο 

96.03-0 Γξαζηεξηφηεηεο γξαθείσλ θεδεηψλ θαη ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο 

  

96.04 Γξαζηεξηφηεηεο ζρεηηθέο κε ηε θπζηθή επεμία 
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96.04-0 Γξαζηεξηφηεηεο ζρεηηθέο κε ηε θπζηθή επεμία 

  

96.09 Άιιεο δξαζηεξηφηεηεο παξνρήο πξνζσπηθψλ ππεξεζηψλ π.δ.θ.α. 

96.09-0 Άιιεο δξαζηεξηφηεηεο παξνρήο πξνζσπηθψλ ππεξεζηψλ π.δ.θ.α. 

  

  

Σ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ  ΝΟΗΚΟΚΤΡΗΧΝ  Χ  ΔΡΓΟΓΟΣΧΝ۰ 

ΜΖ      ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΜΔΝΔ  ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 

ΝΟΗΚΟΚΤΡΗΧΝ,  ΠΟΤ ΑΦΟΡΟΤΝ ΣΖΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ  

ΑΓΑΘΧΝ - ΚΑΗ  ΤΠΖΡΔΗΧΝ -  ΓΗΑ  ΗΓΗΑ ΥΡΖΖ 
  

97 Γξαζηεξηφηεηεο λνηθνθπξηψλ σο εξγνδνηψλ νηθηαθνχ πξνζσπηθνχ 
  

97.0 Γξαζηεξηφηεηεο λνηθνθπξηψλ σο εξγνδνηψλ νηθηαθνχ πξνζσπηθνχ 

  

97.00 Γξαζηεξηφηεηεο λνηθνθπξηψλ σο εξγνδνηψλ νηθηαθνχ πξνζσπηθνχ 

97.00-0 Γξαζηεξηφηεηεο λνηθνθπξηψλ σο εξγνδνηψλ νηθηαθνχ πξνζσπηθνχ 

  

98 Με δηαθνξνπνηεκέλεο δξαζηεξηφηεηεο ηδησηηθψλ λνηθνθπξηψλ, πνπ 

αθνξνχλ ηελ παξαγσγή αγαζψλ-θαη ππεξεζηψλ-γηα ίδηα ρξήζε 
  

98.1 Με δηαθνξνπνηεκέλεο δξαζηεξηφηεηεο ηδησηηθψλ λνηθνθπξηψλ πνπ αθνξνχλ ηε 

παξαγσγή αγαζψλ γηα ίδηα ρξήζε 

  

98.10 Με δηαθνξνπνηεκέλεο δξαζηεξηφηεηεο ηδησηηθψλ λνηθνθπξηψλ πνπ αθνξνχλ ηε παξαγσγή 

αγαζψλ γηα ίδηα ρξήζε 

98.10-0 Με δηαθνξνπνηεκέλεο δξαζηεξηφηεηεο ηδησηηθψλ λνηθνθπξηψλ πνπ αθνξνχλ ηε παξαγσγή αγαζψλ γηα 

ίδηα ρξήζε 

  

98.2 Με δηαθνξνπνηεκέλεο δξαζηεξηφηεηεο ηδησηηθψλ λνηθνθπξηψλ πνπ αθνξνχλ ηελ 

παξαγσγή ππεξεζηψλ γηα ηδία  ρξήζε 

  

98.20 Με δηαθνξνπνηεκέλεο δξαζηεξηφηεηεο ηδησηηθψλ λνηθνθπξηψλ πνπ αθνξνχλ ηελ παξαγσγή 

ππεξεζηψλ γηα ηδία  ρξήζε 

98.20-0 Με δηαθνξνπνηεκέλεο δξαζηεξηφηεηεο ηδησηηθψλ λνηθνθπξηψλ πνπ αθνξνχλ ηελ παξαγσγή 

ππεξεζηψλ γηα ηδία  ρξήζε 

  

  

Τ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ  ΔΣΔΡΟΓΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΚΑΗ 

ΦΟΡΔΧΝ 
  

99 Γξαζηεξηφηεηεο εηεξφδηθσλ νξγαληζκψλ θαη θνξέσλ 
  

99.0 Γξαζηεξηφηεηεο εηεξφδηθσλ νξγαληζκψλ θαη θνξέσλ 
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99.00 Γξαζηεξηφηεηεο εηεξφδηθσλ νξγαληζκψλ θαη θνξέσλ 

99.00-0 Γξαζηεξηφηεηεο εηεξφδηθσλ νξγαληζκψλ θαη θνξέσλ 

  

 


