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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII: ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
CPA 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ 
ΚΑΔ 

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
CPA 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ 
ΚΑΔ  

ΕΘΝΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ  

   10.52.10     Παραγωγή παγωτού και άλλων ειδών βρώσιμου πάγου  

   10.52.99     Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής παγωτών  

   10.61.24     Παραγωγή μειγμάτων για την παρασκευή υλικών 
αρτοποιίας  

      10.61.24.01  Παραγωγή ζύμης σφολιάτας  

   10.62.12     
Παραγωγή ταπιόκας και υποκατάστατων 
παρασκευασμένων από άμυλο σε μορφή νιφάδων, κόκκων 
και παρόμοιων  

   10.71.11     Παραγωγή φρέσκου ψωμιού  
      10.71.11.01  Παραγωγή τυροπιτών, σάντουιτς και παρόμοιων ειδών  
      10.71.11.02  Παραγωγή φρέσκου ψωμιού με μηχανικό ζυμωτήριο  
      10.71.11.03  Παραγωγή φρέσκου ψωμιού χωρίς μηχανικά μέσα  

   10.71.12     Παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής και 
γλυκισμάτων  

   10.71.99     
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής νωπού ή κατεψυγμένου ψωμιού, ειδών 
ζαχαροπλαστικής και γλυκισμάτων  

10.72.1        Παραγωγή παξιμαδιών και μπισκότων· παραγωγή 
διατηρούμενων ειδών ζαχαροπλαστικής  

   10.72.11     
Παραγωγή τραγανού ψωμιού, παξιμαδιών, 
φρυγανισμένου ψωμιού και παρόμοιων φρυγανισμένων 
προϊόντων  

   10.72.12     Παραγωγή μελόψωμου και παρόμοιων ειδών· γλυκών 
μπισκότων· βαφλών (γκοφρών) και γκοφρετών  

      10.72.12.01  Παραγωγή λουκουμάδων και συναφών ειδών  
      10.72.12.02  Παραγωγή μπισκότων  

   10.72.19     Παραγωγή άλλων ξηρών ή διατηρούμενων ειδών 
αρτοποιίας  

      10.72.19.01  Παραγωγή κουλουριών και πιτών  
      10.72.19.02  Παραγωγή φύλλων κρούστας ή κανταϊφιού  

10.72.9        
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παρασκευής παξιμαδιών και μπισκότων· διατηρούμενων 
ειδών ζαχαροπλαστικής και γλυκισμάτων  

   10.72.99     
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παρασκευής παξιμαδιών και μπισκότων· διατηρούμενων 
ειδών ζαχαροπλαστικής και γλυκισμάτων  

10.73.1        Παραγωγή μακαρονιών, ρυζομακάρονων (noodles), 
κουσκούς και παρόμοιων αλευρωδών προϊόντων  
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   10.73.11     Παραγωγή μακαρονιών, ρυζομακάρονων (noodles) και 
παρόμοιων αλευρωδών προϊόντων  

      10.72.12.01  Παραγωγή λουκουμάδων και συναφών ειδών  
      10.72.12.02  Παραγωγή μπισκότων  

   10.72.19     Παραγωγή άλλων ξηρών ή διατηρούμενων ειδών 
αρτοποιίας  

      10.72.19.01  Παραγωγή κουλουριών και πιτών  
      10.72.19.02  Παραγωγή φύλλων κρούστας ή κανταϊφιού  

10.72.9        
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παρασκευής παξιμαδιών και μπισκότων· διατηρούμενων 
ειδών ζαχαροπλαστικής και γλυκισμάτων  

   10.72.99     
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παρασκευής παξιμαδιών και μπισκότων· διατηρούμενων 
ειδών ζαχαροπλαστικής και γλυκισμάτων  

10.73.1        Παραγωγή μακαρονιών, ρυζομακάρονων (noodles), 
κουσκούς και παρόμοιων αλευρωδών προϊόντων  

   10.73.11     Παραγωγή μακαρονιών, ρυζομακάρονων (noodles) και 
παρόμοιων αλευρωδών προϊόντων  

   10.73.12     Παραγωγή κουσκούς  

10.73.9        
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής μακαρονιών, ρυζομακάρονων (noodles), 
κουσκούς και παρόμοιων αλευρωδών προϊόντων  

   10.73.99     
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής μακαρονιών, ρυζομακάρονων (noodles), 
κουσκούς και παρόμοιων αλευρωδών προϊόντων  

      10.73.99.01  Παραγωγή ζυμαρικών για λογαριασμό τρίτων, χωρίς υλικά  

10.82.1        
Παραγωγή πάστας κακάου (κακαομάζας), 
αποβουτυρωμένης ή μη, βούτυρου, λίπους και λαδιού 
κακάου και κακάου σε σκόνη  

   10.82.11     Παραγωγή πάστας κακάου, αποβουτυρωμένης ή μη  
   10.82.12     Παραγωγή βούτυρου, λίπους και λαδιού κακάου  

   10.82.13     Παραγωγή κακάου σε σκόνη, που δεν περιέχει πρόσθετα 
ζάχαρης ή άλλης γλυκαντικής ύλης  

   10.82.14     Παραγωγή κακάου σε σκόνη, που περιέχει πρόσθετα 
ζάχαρης ή άλλης γλυκαντικής ύλης  

   10.82.21     
Παραγωγή σοκολάτας και άλλων παρασκευασμάτων 
διατροφής που περιέχουν κακάο (εκτός από ζαχαρούχα 
σκόνη κακάου), χύδην  

   10.82.22     
Παραγωγή σοκολάτας και άλλων παρασκευασμάτων 
διατροφής που περιέχουν κακάο (εκτός από ζαχαρούχα 
σκόνη κακάου), σε άλλες μορφές εκτός χύδην  

   10.82.23     Παραγωγή ζαχαρωδών προϊόντων χωρίς κακάο (στα οποία 
περιλαμβάνεται και η λευκή σοκολάτα)  

      10.82.23.01  Παραγωγή κολλύβων για δίσκους μνημόσυνων  
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      10.82.23.02  Παραγωγή χαλβάδων, κουφέτων και λουκουμιών  

   10.83.14     Επεξεργασία εκχυλισμάτων, αποσταγμάτων, 
συμπυκνωμάτων και παρασκευασμάτων τσαγιού ή μάτε  

   10.83.15     Επεξεργασία αφεψημάτων βοτάνων  

   10.84.12     
Παραγωγή σαλτσών· μειγμάτων αρτυμάτων και μειγμάτων 
καρυκευμάτων, αλευριού και χονδράλευρου από σινάπι 
και μουστάρδα παρασκευασμένη  

      10.84.12.01  Παραγωγή μουστάρδας, μαγιονέζας και παρόμοιων ειδών  
10.84.3        Παραγωγή αλατιού κατάλληλου για τρόφιμα  
   10.84.30     Παραγωγή αλατιού κατάλληλου για τρόφιμα  
      10.84.30.01  Επεξεργασία και καθαρισμός αλατιού (αλατοτριβείο)  
10.85.1        Παραγωγή έτοιμων γευμάτων και φαγητών  

   10.85.11     Παραγωγή έτοιμων γευμάτων και φαγητών με βάση το 
κρέας, τα εντόσθια κρέατος ή το αίμα  

   10.85.12     Παραγωγή έτοιμων γευμάτων και φαγητών με βάση το 
ψάρι, τα καρκινοειδή και τα μαλάκια  

   10.85.13     Παραγωγή έτοιμων γευμάτων και φαγητών με βάση τα 
λαχανικά  

   10.85.14     Παραγωγή έτοιμων γευμάτων και φαγητών με βάση τα 
ζυμαρικά  

   10.85.19     Παραγωγή άλλων έτοιμων γευμάτων και φαγητών 
(περιλαμβάνεται και η κατεψυγμένη πίτσα)  

10.85.9        Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής έτοιμων γευμάτων και φαγητών  

   10.85.99     Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής έτοιμων γευμάτων και φαγητών  

10.86.1        Παραγωγή ομογενοποιημένων παρασκευασμάτων 
διατροφής και διαιτητικών τροφών  

   10.86.10     Παραγωγή ομογενοποιημένων παρασκευασμάτων 
διατροφής και διαιτητικών τροφών  

      10.86.10.01  Παραγωγή παιδικών τροφών  
      10.86.10.02  Παραγωγή τροφών για διαβητικούς  

10.86.9        
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής ομογενοποιημένων παρασκευασμάτων 
διατροφής και διαιτητικών τροφών  

   10.86.99     Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής ομογενοποιημένων παρασκευασμάτων  

      διατροφής και διαιτητικών τροφών  

10.89.1        
Παραγωγή σουπών, αβγών, μαγιών και άλλων προϊόντων 
διατροφής· εκχυλισμάτων και ζωμών κρέατος, ψαριών και 
υδρόβιων ασπόνδυλων  

   10.89.11     Παραγωγή σουπών και ζωμών και παρασκευασμάτων τους  
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   10.89.12     
Παραγωγή αβγών, χωρίς το κέλυφος, και κρόκων αβγών, 
νωπών ή διατηρημένων· αβγών με το κέλυφος 
διατηρημένων ή μαγειρεμένων· λευκώματος αβγού  

   10.89.13     
Παραγωγή ζυμών (ενεργών ή αδρανών)· άλλων 
μονοκύτταρων μικροοργανισμών, νεκρών· παραγωγή 
παρασκευασμένων διογκωτικών σκονών  

      10.89.13.01  Παραγωγή ζυμών αρτοποιίας και παρόμοιων ειδών  
      10.89.13.02  Παραγωγή μπέικιγκ πάουντερ  

   10.89.14     Παραγωγή εκχυλισμάτων και ζωμών κρέατος, ψαριών και 
υδρόβιων ασπόνδυλων  

   10.89.15     Παραγωγή χυμών και εκχυλισμάτων φυτικών· πεπτικών 
ουσιών· βλεννωδών και πηκτικών παραγόντων  

   10.89.19     Παραγωγή διαφόρων προϊόντων διατροφής π.δ.κ.α.  

10.89.9        Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής άλλων προϊόντων διατροφής π.δ.κ.α.  

   10.89.99     Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής άλλων προϊόντων διατροφής π.δ.κ.α.  

10.91.1        
Παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών για ζώα που 
εκτρέφονται σε αγροκτήματα, εκτός από χονδράλευρα και 
σβόλους τριφυλλιού  

   10.91.10     
Παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών για ζώα που 
εκτρέφονται σε αγροκτήματα, εκτός από χονδράλευρα και 
σβόλους τριφυλλιού  

      10.91.10.01  Παραγωγή παρασκευασμένων ιχθυοτροφών  
10.91.2        Παραγωγή χονδράλευρου και σβόλων τριφυλλιού (alfalfa)  
   10.91.20     Παραγωγή χονδράλευρου και σβόλων τριφυλλιού (alfalfa)  

10.91.9        
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής ζωοτροφών για ζώα εκτρεφόμενα σε 
αγροκτήματα  

   10.91.99     
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής ζωοτροφών για ζώα εκτρεφόμενα σε 
αγροκτήματα  

10.92.1        Παραγωγή παρασκευασμένων τροφών για ζώα συντροφιάς  
   10.92.10     Παραγωγή παρασκευασμένων τροφών για ζώα συντροφιάς  

10.92.9        Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής τροφίμων για ζώα συντροφιάς  

   10.92.99     Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής τροφίμων για ζώα συντροφιάς  

11.01.1        Παραγωγή αποσταγμένων αλκοολούχων ποτών  
   11.01.10     Παραγωγή αποσταγμένων αλκοολούχων ποτών  

11.01.9        Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
απόσταξης αλκοολούχων ποτών  

   11.01.99     Εργασίες υπεργολαβίας για την απόσταξη αλκοολούχων 
ποτών  

      11.01.99.01  Υπηρεσίες αποσταγματοποιού, για λογαριασμό τρίτων  
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11.04.1        Παραγωγή βερμούτ και άλλων ειδών αρωματικού κρασιού 
από νωπά σταφύλια  

   11.04.10     Παραγωγή βερμούτ και άλλων ειδών αρωματικού κρασιού 
από νωπά σταφύλια  

11.04.9        
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής άλλων μη αποσταγμένων ποτών που 
προέρχονται από ζύμωση  

   11.04.99     
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής άλλων μη αποσταγμένων ποτών που 
προέρχονται από ζύμωση  

11.05.1        Παραγωγή μπίρας, εκτός από κατάλοιπα ζυθοποιίας  
   11.05.10     Παραγωγή μπίρας, εκτός από κατάλοιπα ζυθοποιίας  
11.05.2        Παραγωγή κατάλοιπων ζυθοποιίας ή απόσταξης  
   11.05.20     Παραγωγή κατάλοιπων ζυθοποιίας ή απόσταξης  

11.05.9        Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής μπίρας  

   11.05.99     Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής μπίρας  

11.07.1        Παραγωγή μεταλλικών νερών και αναψυκτικών  

   11.07.11     Παραγωγή μεταλλικών νερών και αεριούχων νερών, που 
δεν έχουν γλυκαθεί ή αρωματισθεί  

   11.07.19     Παραγωγή άλλων μη αλκοολούχων ποτών  
      11.07.19.01  Παραγωγή αεριούχων ή μη αναψυκτικών  

11.07.9        Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής μεταλλικών νερών και αναψυκτικών  

   11.07.99     Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής μεταλλικών νερών και αναψυκτικών  

      11.07.99.01  Εμφιάλωση φυσικών μεταλλικών νερών  

13.10.1        Παραγωγή εριολίπους (συμπεριλαμβανομένης της 
λανολίνης)  

   13.10.10     Παραγωγή εριολίπους (συμπεριλαμβανομένης της 
λανολίνης)  

13.10.2        Παραγωγή φυσικών υφαντικών ινών, 
προπαρασκευασμένων για κλώση  

   13.10.21     Παραγωγή μεταξιού ωμού (ακατέργαστου), όχι στριμμένου  

   13.10.22     
Παραγωγή μαλλιού, επεξεργασμένου για την 

απομάκρυνση των λιπαρών ουσιών και των φυτικών υλών 
(απανθρακωμένου), μη λαναρισμένου ή χτενισμένου  

   13.10.23     Παραγωγή υπολειμμάτων από μαλλί ή λεπτόινες ζωικές 
τρίχες  

   13.10.24     Παραγωγή μαλλιού και λεπτόινων ή χονδρόινων ζωικών 
τριχών, λαναρισμένων ή χτενισμένων  

   13.10.25     Παραγωγή βαμβακιού, λαναρισμένου ή χτενισμένου  

ΑΔΑ: ΨΧ6Ζ7ΛΛ-19Υ



 «Ενίσχυση ανέργων για αυτοαπασχόληση και ίδρυση νέων επιχειρήσεων που θα  δραστηριοποιηθούν στους τομείς 
προτεραιότητας της RIS3 στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας»                                                                                              

 

60 

 

   13.10.26     
Παραγωγή γιούτας και άλλων υφαντικών ινών (με εξαίρεση 
το λινάρι, την κάνναβη και το ραμί), κατεργασμένων, αλλά 
όχι νηματοποιημένων  

   13.10.29     Παραγωγή άλλων φυτικών υφαντικών ινών, 
κατεργασμένων αλλά όχι νηματοποιημένων  

13.10.4        Παραγωγή νημάτων από μετάξι και νημάτων από 
απορρίμματα μεταξιού  

   13.10.40     Παραγωγή νημάτων από μετάξι και νημάτων από 
απορρίμματα μεταξιού  

13.10.5        
Παραγωγή νημάτων από μαλλί συσκευασμένων ή μη για 
λιανική πώληση· νημάτων από λεπτόινες ή χονδρόινες 
ζωικές τρίχες ή αλογότριχες  

   13.10.50     
Παραγωγή νημάτων από μαλλί συσκευασμένων ή μη για 
λιανική πώληση· νημάτων από λεπτόινες ή χονδρόινες 
ζωικές τρίχες ή αλογότριχες  

13.10.6        Παραγωγή νημάτων από βαμβάκι· νημάτων για ράψιμο 
από βαμβάκι  

   13.10.61     Παραγωγή νημάτων από βαμβάκι (εκτός αυτών για 
ράψιμο)  

   13.10.62     Παραγωγή νημάτων από βαμβάκι, για ράψιμο  

13.10.7        
Παραγωγή νημάτων από φυτικές υφαντικές ίνες εκτός από 
βαμβάκι (περιλαμβάνεται το λινάρι, η γιούτα, οι ίνες 
κοκκοφοίνικα και η κάνναβη)· νημάτων από χαρτί  

   13.10.71     Παραγωγή νημάτων από λινάρι  

   13.10.72     

Παραγωγή νημάτων από γιούτα ή από άλλες υφαντικές 
ίνες που προέρχονται από το εσωτερικό του φλοιού 
(βίβλος) ορισμένης κατηγορίας φυτών· νημάτων από άλλες 
φυτικές υφαντικές ίνες· νημάτων από χαρτί  

13.10.9        

Παραγωγή ξεφτιδιών· υπηρεσίες παρασκευής φυσικών 
υφαντικών ινών· εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της 
διαδικασίας κατεργασίας υφαντικών νημάτων και 
κλωστών  

   13.10.91     Παραγωγή ξεφτιδιών από μαλλί ή από λεπτόινες ή 
χονδρόινες ζωικές τρίχες  

   13.10.92     Παραγωγή ξεφτιδιών και άλλων υπολειμμάτων 
βαμβακιού  

      13.10.92.01  Παραγωγή τιλμάτων (στουπιών)  
   13.10.93     Υπηρεσίες παρασκευής φυσικών υφαντικών ινών  

13.20.1        Ύφανση υφασμάτων (εκτός των ειδικών υφασμάτων), από 
φυσικές ίνες εκτός του βαμβακιού  

   13.20.11     Ύφανση υφασμάτων από μετάξι ή από απορρίμματα 
μεταξιού  

   13.20.12     Ύφανση υφασμάτων από λαναρισμένο ή χτενισμένο 
μαλλί, λεπτόινες ή χονδρόινες ζωικές τρίχες ή αλογότριχες  

   13.20.13     Ύφανση υφασμάτων από λινάρι  
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   13.20.14     
Ύφανση υφαντικών ινών από γιούτα και άλλες υφαντικές 
ίνες ραφίας, από το εσωτερικό του φλοιού ορισμένης 
κατηγορίας φυτών (εκτός από λινάρι, κάνναβη και ραμί)  

   13.20.19     Ύφανση υφασμάτων από άλλες φυτικές υφαντικές ίνες· 
υφασμάτων από νήματα χαρτιού  

13.20.2        Ύφανση βαμβακερών υφασμάτων  
   13.20.20     Ύφανση βαμβακερών υφασμάτων  

13.20.4        
Ύφανση υφασμάτων με πέλος, θηλειωτών υφασμάτων 
σπογγώδους μορφής (πετσετέ) και άλλων ειδικών 
υφασμάτων  

   13.20.42     
Ύφανση θηλειωτών υφασμάτων σπογγώδους μορφής 
(πετσετέ) και παρόμοιων υφαντών θηλειωτών υφασμάτων 
(εκτός από τα είδη κορδελοποιίας) από βαμβάκι  

   13.20.46     Ύφανση υφασμάτων (περιλαμβάνονται και τα είδη 
κορδελοποιίας) από γυάλινες ίνες  

   13.30.14     
Υπηρεσίες τυπώματος υφασμάτων και 
κλωστοϋφαντουργικών ειδών (περιλαμβάνονται και τα 
ενδύματα)  

   13.30.19     
Άλλες  υπηρεσίες  τελειοποίησης  (φινιρίσματος)  
υφασμάτων  και  κλωστοϋφαντουργικών ειδών 

(περιλαμβάνονται και τα ενδύματα)  
      13.30.19.01  Υπηρεσίες δημιουργίας πλισέδων σε υφάσματα  
      13.30.19.02  Υπηρεσίες κατασκευής κουμπότρυπων  
      13.30.19.03  Υπηρεσίες κεντήματος έτοιμων ενδυμάτων  
      13.30.19.04  Υπηρεσίες κολλαρίσματος κλωστοϋφαντουργικών ειδών  
      13.30.19.05  Υπηρεσίες μανταρίσματος κλωστοϋφαντουργικών ειδών  

13.92.1        Κατασκευή έτοιμων ειδών κλωστοϋφαντουργίας για το 
νοικοκυριό  

   13.92.11     Κατασκευή κουβερτών και κλινοσκεπασμάτων ταξιδιού, 
εκτός από ηλεκτρικές κουβέρτες  

   13.92.12     Κατασκευή σεντονιών και μαξιλαροθηκών  
   13.92.13     Κατασκευή τραπεζομάντιλων και πετσετών φαγητού  
   13.92.14     Κατασκευή λινών πετσετών μπάνιου και κουζίνας  

   13.92.15     
Κατασκευή παραπετασμάτων κάθε είδους και στοριών για 
εσωτερικούς χώρους· γύρων (ποδιών) κουρτινών ή 
κρεβατιών  

      13.92.15.01  Κατασκευή κουρτινών και παρόμοιων ειδών από κάθε ύλη  

   13.92.16     
Κατασκευή άλλων οικιακών ειδών π.δ.κ.α., συνόλων 
υφαντών υφασμάτων και νημάτων που προορίζονται για 
κουβέρτες, ταπετσαρίες και παρόμοια είδη  

      13.92.16.01  Κατασκευή εγχώριων οικιακών υφαντών  
13.92.2        Κατασκευή άλλων έτοιμων ειδών κλωστοϋφαντουργίας  

   13.92.21     Κατασκευή σάκων και σακιδίων, που χρησιμοποιούνται 
για τη συσκευασία προϊόντων  

      13.92.21.01  Κατασκευή αλευρόσακων και παρόμοιων ειδών  
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      13.92.21.02  Κατασκευή σάκων από κάνναβη, γιούτα και από άλλες ύλες  

   13.92.22     

Κατασκευή μουσαμάδων (καλυμμάτων εμπορευμάτων, 
οχημάτων κλπ), εξωτερικών προπετασμάτων (τεντών) και 
σκίαστρων· ιστίων για σκάφη, ιστιοσανίδες ή για ιστιοφόρα 
οχήματα ξηράς· αντίσκηνων και ειδών κατασκήνωσης 
(περιλαμβάνονται τα φουσκωτά στρώματα)  

      13.92.22.01  Κατασκευή καλυμμάτων αυτοκινήτων  
      13.92.22.02  Κατασκευή τεντών, σκηνών και παρόμοιων ειδών  

   13.92.23     
Κατασκευή αλεξίπτωτων (συμπεριλαμβάνονται και τα 
πηδαλιουχούμενα αλεξίπτωτα) και στροφόπτωτων· 
κατασκευή εξαρτημάτων αυτών  

   13.92.24     

Κατασκευή παπλωμάτων, στρωμάτων, μαξιλαριών, 
παραγεμισμένων χαμηλών καθισμάτων (πουφ), 
προσκεφαλιών, υπνόσακων, που φέρουν ελατήρια ή είναι 
παραγεμισμένα ή επενδυμένα εσωτερικά με οποιαδήποτε 
ύλη, στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα από 
κυψελώδες ελαστικό ή πλαστικές ύλες  

      13.92.24.01  Κατασκευή παπλωμάτων  

   13.92.29     

Κατασκευή άλλων έτοιμων υφαντουργικών ειδών 
(περιλαμβάνονται υφάσματα για τον καθαρισμό 
πατωμάτων, πιατόπανα, ξεσκονόπανα και παρόμοια 
υφάσματα καθαρισμού, σωσίβιες ζώνες και σωσίβια 
γιλέκα)  

      13.92.29.01  Κατασκευή σημαιών και λαβάρων  
      13.92.29.02  Παραγωγή πανιών καθαρισμού  

13.92.9        
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής έτοιμων υφαντουργικών ειδών εκτός από 
ενδύματα  

   13.92.99     
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής έτοιμων υφαντουργικών ειδών εκτός από 
ενδύματα  

      13.92.99.01  Κατασκευή σεντονιών και μαξιλαροθηκών φασόν  

      13.92.99.02  Κατασκευή τραπεζομάντιλων και πετσετών φαγητού 
φασόν  

13.93.1        Κατασκευή χαλιών και κιλιμιών  

   13.93.11     Κατασκευή χαλιών και άλλων υφαντικών καλυμμάτων 
δαπέδου, με κόμπους  

   13.93.12     Κατασκευή χαλιών και άλλων υφαντικών καλυμμάτων 
δαπέδου, υφασμένων, όχι θυσανωτών ούτε φλοκωτών  

   13.93.13     Κατασκευή χαλιών και άλλων υφαντικών καλυμμάτων 
δαπέδου, θυσανωτών  

   13.93.19     
Κατασκευή άλλων χαλιών και υφαντικών καλυμμάτων 
δαπέδου [(συμπεριλαμβάνονται τα καλύμματα από πίλημα 
(τσόχα)]  

      13.93.19.01  Παραγωγή βελεντζών και παρόμοιων ειδών  
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13.93.9        Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής χαλιών και κιλιμιών  

   13.93.99     Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής χαλιών και κιλιμιών  

13.94.1        Κατασκευή κορδονιών, σχοινιών, σπάγγων και διχτυών, 
εκτός από υπολείμματα  

   13.94.11     Κατασκευή σπάγγων, κορδονιών, σχοινιών και καλωδίων, 
από γιούτα ή άλλες υφαντικές ίνες από στελέχη φυτών  

      13.94.11.01  Κατασκευή κορδονιών από κάθε ύλη, φιτιλιών και 
παρόμοιων ειδών  

      13.94.11.02  Κατασκευή σχοινιών και σπάγγων, από κάθε ύλη  

   13.94.12     
Κατασκευή διχτυών με κόμπους από σπάγγους, κορδόνια ή 
σχοινιά, έτοιμων διχτυών από υφαντικές ύλες· ειδών από 
νήματα, λωρίδες π.δ.κ.α.  

      13.94.12.01  Κατασκευή αρτανών από σχοινιά  

13.94.2        
Παραγωγή ρακών, άχρηστων σπάγγων, κορδονιών, 
σχοινιών και καλωδίων και φθαρμένων ειδών από 
υφαντικά υλικά  

   13.94.20     
Παραγωγή ρακών, άχρηστων σπάγγων, κορδονιών, 
σχοινιών και καλωδίων και φθαρμένων ειδών από 
υφαντικά υλικά  

13.94.9        Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής κορδονιών, σχοινιών, σπάγγων και διχτυών  

   13.94.99     Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής κορδονιών, σχοινιών, σπάγγων και διχτυών  

13.95.1        Κατασκευή μη υφασμένων ειδών και προϊόντων από μη 
υφασμένα είδη, εκτός από τα ενδύματα  

   13.95.10     Κατασκευή μη υφασμένων ειδών και προϊόντων από μη 
υφασμένα είδη, εκτός από τα ενδύματα  

13.95.9        
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής μη υφασμένων ειδών και προϊόντων από μη 
υφασμένα είδη, εκτός από τα ενδύματα  

   13.95.99     
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής μη υφασμένων ειδών και προϊόντων από μη 
υφασμένα είδη, εκτός από τα ενδύματα  

13.99.1        
Κατασκευή τουλιών, δαντελών και κεντημάτων· νημάτων 
και λωρίδων υπό μορφή κορδονέτου· νημάτων σενίλλης· 
νημάτων με την ονομασία "αλυσιδίτσα"  

   13.99.11     

Κατασκευή τουλιών και άλλων δικτυωτών υφασμάτων, στα 
οποία δεν περιλαμβάνονται τα υφασμένα, πλεκτά ή κροσέ 
υφάσματα· δαντελών σε τόπια, σε ταινίες ή σε αυτοτελή 
διακοσμητικά σχέδια  

   13.99.12     Κατασκευή κεντημάτων σε τόπια, σε ταινίες ή σε αυτοτελή 
διακοσμητικά σχέδια  
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   13.99.13     Κατασκευή πιλήματος (τσόχας), επενδυμένου, 
επικαλυμμένου ή λαμιναρισμένου  

14.11.1        Κατασκευή ενδυμάτων από δέρμα φυσικό ή 
ανασχηματισμένο  

   14.11.10     Κατασκευή ενδυμάτων από δέρμα φυσικό ή 
ανασχηματισμένο  

14.11.9        Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής δερμάτινων ενδυμάτων  

   14.11.99     Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής δερμάτινων ενδυμάτων  

14.12.1        Κατασκευή ανδρικών ενδυμάτων εργασίας  

   14.12.11     Κατασκευή ανδρικών συνόλων, σακακιών κάθε είδους, για 
επαγγελματική και βιομηχανική χρήση  

   14.12.12     

Κατασκευή ανδρικών παντελονιών, φορμών με μπούστο 
και με τιράντες, παντελονιών ως το γόνατο  

(βερμούδων) και σορτς, για επαγγελματική και 
βιομηχανική χρήση  

14.12.2        Κατασκευή γυναικείων ενδυμάτων εργασίας  

   14.12.21     Κατασκευή γυναικείων συνόλων, σακακιών κάθε είδους, 
για επαγγελματική και βιομηχανική χρήση  

   14.12.22     
Κατασκευή γυναικείων παντελονιών, φορμών με μπούστο 
και με τιράντες, παντελονιών ως το γόνατο  
(βερμούδων) και σορτς, για επαγγελματική χρήση  

14.12.3        Κατασκευή άλλων ενδυμάτων εργασίας  
   14.12.30     Κατασκευή άλλων ενδυμάτων εργασίας  

      14.12.30.01  Κατασκευή ιερατικών ενδυμασιών, αμφίων και παρόμοιων 
ειδών  

14.12.9        Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής ενδυμάτων εργασίας  

   14.12.99     Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής ενδυμάτων εργασίας  

14.13.1        Κατασκευή εξωτερικών ενδυμάτων, πλεκτών ή κροσέ  

   14.13.11     
Κατασκευή παλτών, ημίπαλτων, καπών, επενδυτών, 
άνορακ, αντιανεμικών και παρόμοιων ειδών, πλεκτών ή 
κροσέ, για άνδρες ή αγόρια  

   14.13.12     

Κατασκευή κοστουμιών, συνόλων, σακακιών κάθε είδους, 
παντελονιών, φορμών με μπούστο και με τιράντες, 
παντελονιών ως το γόνατο και σορτς, πλεκτών ή κροσέ, για 
άνδρες ή αγόρια  

   14.13.13     
Κατασκευή παλτών, ημίπαλτων, καπών, επενδυτών, 
άνορακ και παρόμοιων ειδών, πλεκτών ή κροσέ, για 
γυναίκες ή κορίτσια  
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   14.13.14     

Κατασκευή κοστουμιών-ταγιέρ, συνόλων, σακακιών κάθε 
είδους, φορεμάτων, φουστών, φουστώνπαντελονιών (ζιπ-
κιλότ), παντελονιών, φορμών με τιράντες (σαλοπέτ), 
κοντών παντελονιών που καλύπτουν και το γόνατο 
(βερμούδων) και παντελονιών κοντών (σορτς), πλεκτών ή 
κροσέ για γυναίκες ή κορίτσια  

14.13.2        Κατασκευή άλλων εξωτερικών ενδυμάτων, για άνδρες και 
αγόρια  

   14.13.21     

Κατασκευή παλτών, αδιάβροχων, ημίπαλτων, καπών, 
επενδυτών, άνορακ, αντιανεμικών και παρόμοιων ειδών 
από υφαντικές ύλες, που δεν είναι πλεκτά ή κροσέ, για 
άνδρες ή αγόρια  

   14.13.22     Κατασκευή κοστουμιών και συνόλων από υφαντικές ύλες, 
που δεν είναι πλεκτά ή κροσέ, για άνδρες ή αγόρια  

   14.13.23     Κατασκευή σακακιών κάθε είδους από υφαντικές ύλες, που 
δεν είναι πλεκτά ή κροσέ, για άνδρες ή αγόρια  

   14.13.24     

Κατασκευή παντελονιών, φορμών με μπούστο και με 
τιράντες, παντελονιών ως το γόνατο και σορτς από 
υφαντικές ύλες, που δεν είναι πλεκτά ή κροσέ, για άνδρες 
ή αγόρια  

14.13.3        Κατασκευή άλλων εξωτερικών ενδυμάτων, για γυναίκες και 
κορίτσια  

   14.13.31     

Κατασκευή παλτών, ημίπαλτων, καπών, επενδυτών, 
άνορακ, αδιάβροχων, αντιανεμικών και παρόμοιων ειδών 
από υφαντικές ύλες, που δεν είναι πλεκτά ή κροσέ, για 
γυναίκες ή κορίτσια  

   14.13.32     Κατασκευή κοστουμιών και συνόλων από υφαντικές ύλες, 
που δεν είναι πλεκτά ή κροσέ, για γυναίκες ή κορίτσια  

   14.13.33     Κατασκευή σακακιών κάθε είδους από υφαντικές ύλες, που 
δεν είναι πλεκτά ή κροσέ, για γυναίκες ή κορίτσια  

   14.13.34     
Κατασκευή φορεμάτων, φουστών, φουστών-παντελονιών 
(ζιπ-κιλότ), από υφαντικές ύλες, που δεν είναι πλεκτά ή 
κροσέ, για γυναίκες ή κορίτσια  

   14.13.35     

Κατασκευή παντελονιών, φορμών με μπούστο και με 
τιράντες, παντελονιών ως το γόνατο (βερμούδων) και 
σορτς από υφαντικές ύλες, που δεν είναι πλεκτά ή κροσέ, 
για γυναίκες ή κορίτσια  

14.13.4        Ανακατασκευή μεταχειρισμένων ενδυμάτων και άλλων 
μεταχειρισμένων ειδών  

   14.13.40     Ανακατασκευή μεταχειρισμένων ενδυμάτων και άλλων 
μεταχειρισμένων ειδών  

14.13.5        Κατασκευή άλλων εξωτερικών ενδυμάτων  
   14.13.50     Κατασκευή άλλων εξωτερικών ενδυμάτων  
      14.13.50.01  Κατασκευή γαμπριάτικων ενδυμάτων  
      14.13.50.02  Κατασκευή νυφικών ενδυμάτων  
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14.13.9        Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής εξωτερικών ενδυμάτων  

   14.13.99     Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής εξωτερικών ενδυμάτων  

      14.13.99.01  Κατασκευή ανδρικών ενδυμάτων με σύστημα φασόν, από 
μονάδα που απασχολεί από τρεις και πάνω ραφτεργάτες  

      14.13.99.02  Κατασκευή ανδρικών ενδυμάτων με σύστημα φασόν, από 
μονάδα που απασχολεί μέχρι δύο ραφτεργάτες  

      14.13.99.03  
Κατασκευή ανδρικών έτοιμων ενδυμάτων, με σύστημα 
φασόν για οίκους εξωτερικού, από μονάδα που απασχολεί 
άνω των πέντε εργατών  

      14.13.99.04  Κατασκευή γυναικείων ενδυμάτων με σύστημα φασόν, με 
εργαστήριο  

      14.13.99.05  Κατασκευή γυναικείων ενδυμάτων με σύστημα φασόν, 
χωρίς εργαστήριο (οικοτεχνία)  

      14.13.99.06  
Κατασκευή γυναικείων έτοιμων ενδυμάτων, με σύστημα 
φασόν για οίκους εξωτερικού, από μονάδα που απασχολεί 
άνω των πέντε εργατών  

      14.13.99.07  Κατασκευή πλεκτών ενδυμάτων φασόν  

14.14.1        Κατασκευή εσωρούχων και πουκάμισων, πλεκτών και 
κροσέ  

   14.14.11     Κατασκευή πουκάμισων για άντρες ή αγόρια, πλεκτών ή 
κροσέ  

   14.14.12     
Κατασκευή σλιπ, σώβρακων, νυχτικών, πιτζαμών, 
μπουρνουζιών, ρομπών και παρόμοιων ειδών, πλεκτών ή 
κροσέ, για άνδρες ή αγόρια  

   14.14.13     Κατασκευή μπλουζών, πουκάμισων και σεμιζιέ, πλεκτών ή 
κροσέ, για γυναίκες ή κορίτσια  

   14.14.14     

Κατασκευή σλιπ, κομπινεζόν ή μεσοφοριών, κιλοτών, 
νυχτικών, πιτζαμών, ρομπών, νεγκλιζέ, μπουρνουζιών και 
παρόμοιων ειδών, πλεκτών ή κροσέ, για γυναίκες ή 
κορίτσια  

14.14.2        Κατασκευή εσωρούχων, που δεν είναι πλεκτά ή κροσέ  

   14.14.21     Κατασκευή πουκάμισων από υφαντικές ύλες, που δεν είναι 
πλεκτά ή κροσέ, για άνδρες ή αγόρια  

   14.14.22     

Κατασκευή φανελακιών, σλιπ και άλλων σώβρακων, 
νυχτικών, πιτζαμών, μπουρνουζιών, ρομπών από 
υφαντικές ύλες, που δεν είναι πλεκτά ή κροσέ, για άνδρες 
ή αγόρια  

   14.14.23     
Κατασκευή μπλουζών, πουκάμισων και σεμιζιέ από 
υφαντικές ύλες, που δεν είναι πλεκτά ή κροσέ, για γυναίκες 
ή κορίτσια  

   14.14.24     

Κατασκευή φανελακιών κάθε είδους, σλιπ, κομπινεζόν και 
μεσοφοριών, κιλοτών, νυχτικών, πιτζαμών, νεγκλιζέ, 
μπουρνουζιών, ρομπών και παρόμοιων ειδών από 
υφαντικές ύλες, που δεν είναι πλεκτά ή κροσέ, για γυναίκες 
και κορίτσια  
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   14.14.25     

Κατασκευή στηθόδεσμων, κορσέδων χωρίς ελάσματα 
(λαστέξ), κορσέδων, τιραντών, καλτσοδετών και 
παρόμοιων ειδών και των μερών τους, είτε πλεκτών ή 
κροσέ, είτε όχι  

14.14.3        Κατασκευή "T-shirt" και φανελακιών κάθε είδους, πλεκτών 
ή κροσέ  

   14.14.30     Κατασκευή "T-shirt" και φανελακιών κάθε είδους, πλεκτών 
ή κροσέ  

14.14.9        Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής εσωρούχων  

   14.14.99     Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής εσωρούχων  

14.19.1        
Κατασκευή βρεφικών ενδυμάτων, αθλητικών και άλλων 
ενδυμάτων, εξαρτημάτων ένδυσης και μερών τους, 
πλεκτών ή κροσέ  

   14.19.11     Κατασκευή βρεφικών ενδυμάτων και εξαρτημάτων 
ένδυσης, πλεκτών ή κροσέ  

      14.19.11.01  Κατασκευή βρεφικών βαπτιστικών ενδυμάτων, πλεκτών ή 
κροσέ  

   14.19.12     Κατασκευή αθλητικών ενδυμάτων, στολών σκι, μαγιό 
κολύμβησης και άλλων ενδυμάτων, πλεκτών ή κροσέ  

   14.19.13     

Κατασκευή ειδών γαντοποιίας (κοινών γαντιών, γαντιών 
που αφήνουν γυμνές τις άκρες των δακτύλων και των 
γαντιών χωρίς υποδιαίρεση δακτύλων που έχουν υποδοχή 
μόνο για τον αντίχειρα), πλεκτών ή κροσέ  

   14.19.19     
Κατασκευή άλλων έτοιμων εξαρτημάτων ένδυσης και 
μερών ενδυμάτων ή εξαρτημάτων ένδυσης, πλεκτών ή 
κροσέ  

14.19.2        
Κατασκευή βρεφικών ενδυμάτων, άλλων ενδυμάτων και 
εξαρτημάτων ένδυσης, από υφαντικές ύλες, που δεν είναι 
πλεκτά ή κροσέ  

   14.19.21     Κατασκευή βρεφικών ενδυμάτων και εξαρτημάτων 
ένδυσης από υφαντικές ύλες, που δεν είναι πλεκτά ή κροσέ  

      14.19.21.01  Κατασκευή βρεφικών βαπτιστικών ενδυμάτων, όχι πλεκτών 
ή κροσέ  

   14.19.22     
Κατασκευή φορμών αθλητικών (προπόνησης), στολών σκι, 
μαγιό κολύμβησης· άλλων ενδυμάτων από υφαντικές ύλες, 
που δεν είναι πλεκτά ή κροσέ  

   14.19.23     

Κατασκευή μαντιλιών και μαντιλακιών τσέπης, σαλιών, 
εσαρπών, βέλων, γραβατών, γαντιών και άλλων έτοιμων 
εξαρτημάτων ένδυσης· μερών ενδυμάτων ή εξαρτημάτων 
ένδυσης από υφαντικές ύλες, που δεν είναι πλεκτά ή 
κροσέ, π.δ.κ.α.  

      14.19.23.01  Κατασκευή γραβατών  
      14.19.23.02  Κατασκευή μαντιλιών (ρινομάκτρων) και παρόμοιων ειδών  
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      14.19.23.03  Κατασκευή μαντιλιών κεφαλής (πολυτελείας ή όχι) και 
παρόμοιων ειδών  

14.19.3        
Κατασκευή δερμάτινων εξαρτημάτων ένδυσης· ενδυμάτων 
από πίλημα (τσόχα) ή μη υφασμένα υφάσματα· ενδυμάτων 
από επιχρισμένες υφαντικές ύλες  

   14.19.31     Κατασκευή εξαρτημάτων ένδυσης από δέρμα ή 
ανασχηματισμένο δέρμα, εκτός από τα αθλητικά γάντια  

      14.19.31.01  Κατασκευή ζωνών, γαντιών και παρόμοιων ειδών από 
δέρμα ή από άλλη ύλη  

   14.19.32     
Κατασκευή ενδυμάτων από πίλημα (τσόχα) ή μη υφασμένα 
υφάσματα, ενδυμάτων από υφαντικές ύλες εμποτισμένες 
ή επιχρισμένες  

14.19.4        Κατασκευή καπέλων και άλλων καλυμμάτων κεφαλής  

   14.19.41     

Κατασκευή τύπων καπέλων, κύριων μερών καπέλων και 
κουκούλων από πίλημα (τσόχα) · δίσκων και κυλίνδρων για 
καπέλα από πίλημα· πατρόν για καπέλα, πλεγμένων ή 
κατασκευασμένων με συναρμολόγηση ταινιών, από κάθε 
ύλη  

   14.19.42     

Κατασκευή καπέλων και άλλων καλυμμάτων κεφαλής από 
πίλημα (τσόχα) ή πλεγμένων ή κατασκευασμένων με 
συναρμολόγηση ταινιών, από κάθε ύλη, πλεκτών ή κροσέ ή 
από δαντέλα ή άλλη υφαντική ύλη, σε τόπια· διχτυών και 
φιλέδων, για τα μαλλιά  

      14.19.42.01  Κατασκευή γυναικείων καπέλων  

   14.19.43     

Κατασκευή άλλων καλυμμάτων κεφαλής εκτός από 
καλύμματα κεφαλής από καουτσούκ ή πλαστικό, 
καλυμμάτων κεφαλής ασφαλείας και καλυμμάτων 
κεφαλής από αμίαντο· ταινιών εσωτερικής προστασίας, 
εσωτερικών επενδύσεων (φοδρών), καλυμμάτων, 
σκελετών, γείσων και υποσιάγωνων, για την πιλοποιία  

14.19.9        Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής ενδυμάτων και εξαρτημάτων ένδυσης  

   14.19.99     Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής ενδυμάτων και εξαρτημάτων ένδυσης  

14.20.1        
Κατασκευή ειδών ένδυσης, εξαρτημάτων ένδυσης και 
άλλων ειδών από γουνόδερμα (εκτός των καλυμμάτων 
κεφαλής)  

   14.20.10     
Κατασκευή ειδών ένδυσης, εξαρτημάτων ένδυσης και 
άλλων ειδών από γουνόδερμα (εκτός των καλυμμάτων 
κεφαλής)  

      14.20.10.01  Κατασκευή ενδυμάτων από γούνα, αποκλειστικά προς 
εξαγωγή  

14.20.9        Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής γούνινων ειδών  

   14.20.99     Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής γούνινων ειδών  
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      14.20.99.01  
Υπηρεσίες επεξεργασίας και συρραφής γουναρικών από 
αποκόμματα ή ολόκληρα δέρματα, για λογαριασμό 
επιτηδευματιών εσωτερικού  

      14.20.99.02  
Υπηρεσίες επεξεργασίας και συρραφής γουναρικών από 
αποκόμματα ή ολόκληρα δέρματα, για λογαριασμό 
επιτηδευματιών εξωτερικού  

      14.20.99.03  
Υπηρεσίες επεξεργασίας και συρραφής γουναρικών από 
αποκόμματα ή ολόκληρα δέρματα, για λογαριασμό μη 
επιτηδευματιών  

14.31.1        Κατασκευή κολάν, καλσόν, μακριών και κοντών καλτσών 
και άλλων ειδών καλτσοποιίας, πλεκτών ή κροσέ  

   14.31.10     Κατασκευή κολάν, καλσόν, μακριών και κοντών καλτσών 
και άλλων ειδών καλτσοποιίας, πλεκτών ή κροσέ  

14.31.9        Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής ειδών καλτσοποιίας πλεκτών ή κροσέ  

   14.31.99     Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής ειδών καλτσοποιίας πλεκτών ή κροσέ  

14.39.1        Κατασκευή φανελών ζέρσεϊ, πουλόβερ, ζακετών, γιλέκων 
και παρόμοιων ειδών, πλεκτών ή κροσέ  

   14.39.10     Κατασκευή φανελών ζέρσεϊ, πουλόβερ, ζακετών, γιλέκων 
και παρόμοιων ειδών, πλεκτών ή κροσέ  

      14.39.10.01  Κατασκευή φανελών και παρόμοιων ειδών από κάθε ύλη  

14.39.9        Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής άλλων πλεκτών ειδών και ειδών πλέξης κροσέ  

   14.39.99     Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής άλλων πλεκτών ειδών και ειδών πλέξης κροσέ  

15.20.1        Κατασκευή υποδημάτων εκτός των αθλητικών, των 
προστατευτικών και ορθοπεδικών υποδημάτων  

   15.20.11     

Κατασκευή αδιάβροχων υποδημάτων, με εξωτερικές σόλες 
και με επάνω μέρη από καουτσούκ ή πλαστικό εκτός από 
τα υποδήματα που φέρουν, στο μπροστινό μέρος, 
προστατευτικό κάλυμμα των δακτύλων από μέταλλο  

   15.20.12     
Κατασκευή υποδημάτων με εξωτερικές σόλες και με επάνω 
μέρη από καουτσούκ ή πλαστικό, εκτός από τα αδιάβροχα 
ή αθλητικά υποδήματα  

   15.20.13     

Κατασκευή υποδημάτων με επάνω μέρη από δέρμα, εκτός 
των αθλητικών υποδημάτων, υποδημάτων που φέρουν, 
στο μπροστινό μέρος, προστατευτικό κάλυμμα των 
δακτύλων από μέταλλο και διαφόρων ειδικών 
υποδημάτων  

   15.20.14     Κατασκευή υποδημάτων με επάνω μέρη από υφαντικά 
υλικά, εκτός των αθλητικών υποδημάτων  

15.20.2        Κατασκευή αθλητικών υποδημάτων  
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   15.20.21     
Κατασκευή υποδημάτων αντισφαίρισης (τένις), 
καλαθοσφαίρισης, γυμναστικής, προπόνησης και 
παρόμοιων υποδημάτων  

   15.20.29     Κατασκευή άλλων αθλητικών υποδημάτων, εκτός 
υποδημάτων του σκι και μποτών του πατινάζ  

15.20.3        Κατασκευή προστατευτικών και άλλων υποδημάτων 
π.δ.κ.α.  

   15.20.31     
Κατασκευή υποδημάτων που φέρουν, στο μπροστινό 
μέρος, προστατευτικό κάλυμμα των δακτύλων από 
μέταλλο  

   15.20.32     Κατασκευή ξύλινων υποδημάτων, διαφόρων ειδικών 
υποδημάτων και άλλων υποδημάτων π.δ.κ.α.  

      15.20.32.01  Κατασκευή παντοφλών, σανδαλιών κλπ  

      15.20.32.02  
Κατασκευή υποδημάτων, εκτός των αθλητικών και των 
προστατευτικών υποδημάτων, από μονάδα που απασχολεί 
άνω των 12 εργατών  

      15.20.32.03  
Κατασκευή υποδημάτων, εκτός των αθλητικών και των 
προστατευτικών υποδημάτων, από μονάδα που απασχολεί 
μέχρι 12 εργάτες  

15.20.4        

Κατασκευή μερών υποδημάτων από δέρμα· εσωτερικών 
κινητών πελμάτων, υποφτέρνιων και παρόμοιων ειδών· 
γκετών, περιβλημάτων της κνήμης και παρόμοιων ειδών 
και των μερών τους  

   15.20.40     

Κατασκευή μερών υποδημάτων από δέρμα· εσωτερικών 
κινητών πελμάτων, υποφτέρνιων και παρόμοιων ειδών· 
γκετών, περιβλημάτων της κνήμης και παρόμοιων ειδών 
και των μερών τους  

      15.20.40.01  Κατασκευή ειδών υποδηματοποιίας  
      15.20.40.02  Κατασκευή σολών υποδημάτων  
      15.20.40.03  Κατασκευή τακουνιών από κάθε ύλη, εκτός ξύλινων  

      15.20.40.04  Κατασκευή φοντιών υποδηματοποιίας, από μονάδα που 
απασχολεί άνω των δύο εργατών  

      15.20.40.05  Κατασκευή φοντιών υποδηματοποιίας, από μονάδα που 
απασχολεί μέχρι δύο εργάτες  

15.20.9        Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής υποδημάτων  

   15.20.99     Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής υποδημάτων  

20.12.1        Παραγωγή οξείδιων, υπεροξείδιων και υδροξείδιων  

   20.12.11     Παραγωγή οξείδιου και υπεροξείδιου του ψευδάργυρου· 
οξείδιων του τιτάνιου  

   20.12.12     Παραγωγή οξείδιων και υδροξείδιων του χρωμίου, του 
μαγγάνιου, του μολύβδου και του χαλκού  

   20.12.19     Παραγωγή άλλων μεταλλικών οξείδιων, υδροξείδιων και 
υπεροξείδιων  
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20.12.2        Παραγωγή δεψικών ή βαφικών εκχυλισμάτων· ταννινών 
και των παράγωγών τους· χρωστικών υλών π.δ.κ.α.  

   20.12.21     

Παραγωγή συνθετικών οργανικών χρωστικών υλών και 
παρασκευασμάτων που βασίζονται σε αυτές· οργανικών 
συνθετικών προϊόντων, των τύπων εκείνων που 
χρησιμοποιούνται ως παράγοντες τόνωσης του φθορισμού 
ή ως φωτοφόρα· χρωστικών λακών και παρασκευασμάτων 
που βασίζονται σε αυτές  

   20.12.22     

Παραγωγή δεψικών εκχυλισμάτων φυτικής προέλευσης· 
ταννινών και των αλάτων, αιθέρων, εστέρων και άλλων 
παραγώγων τους· χρωστικών υλών φυτικής ή ζωικής 
προέλευσης  

   20.12.23     

Παραγωγή δεψικών συνθετικών οργανικών προϊόντων· 
δεψικών ανόργανων προϊόντων· δεψικών 
παρασκευασμάτων· ενζυματικών παρασκευασμάτων για 
την προεργασία της δέψης  

   20.12.24     Παραγωγή χρωστικών υλών π.δ.κ.α.· ανόργανων 
προϊόντων που χρησιμοποιούνται ως φωτοφόρα  

20.12.9        Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής χρωμάτων και χρωστικών υλών  

   20.12.99     Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής χρωμάτων και χρωστικών υλών  

20.13.1        
Παραγωγή εμπλουτισμένου ουράνιου και πλουτώνιου· 
εξαντλημένου ουράνιου και θόριου· άλλων ραδιενεργών 
στοιχείων  

   20.13.11     Παραγωγή εμπλουτισμένου ουράνιου και πλουτώνιου και 
των ενώσεων τους  

   20.13.12     Παραγωγή εξαντλημένου ουράνιου και θόριου και των 
ενώσεων τους  

   20.13.13     

Παραγωγή άλλων ραδιενεργών στοιχείων, ισότοπων και 
ενώσεων τους· κραμάτων, διασπορών, κεραμικών 
προϊόντων και μειγμάτων που περιέχουν αυτά τα στοιχεία, 
ισότοπων ή ενώσεων  

   20.13.14     Παραγωγή καυσίμων στοιχείων (κασετών), που δεν έχουν 
ακτινοβοληθεί, για πυρηνικούς αντιδραστήρες  

20.13.2        Παραγωγή χημικών στοιχείων π.δ.κ.α.· ανόργανων οξέων 
και ενώσεων  

   20.13.21     Παραγωγή μεταλλοειδών  

   20.13.22     Παραγωγή αλογονωμένων ή θειούχων ενώσεων των μη 
μεταλλικών στοιχείων  

   20.13.23     
Παραγωγή μετάλλων αλκαλίων ή αλκαλικών γαιών· 
μετάλλων σπανίων γαιών, σκάνδιου και ύττριου· 
υδράργυρου  
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   20.13.24     
Παραγωγή υδροχλώριου· διθειικού οξέως· διφωσφορικού 
πεντοξείδιου· άλλων ανόργανων οξέων· διοξείδιου του 
πυρίτιου και του θείου  

   20.13.25     Παραγωγή οξείδιων, υδροξείδιων και υπεροξείδιων· 
υδραζίνης και υδροξυλαμίνης και ανόργανων αλάτων τους  

20.13.3        Παραγωγή αλογονωμένων μετάλλων· υποχλωριωδών, 
χλωρικών και υπερχλωρικών  

   20.13.31     Παραγωγή αλογονωμένων μετάλλων  
   20.13.32     Παραγωγή υποχλωριωδών, χλωρικών και υπερχλωρικών  

20.13.4        Παραγωγή σουλφιδίων, θειικών αλάτων· νιτρικών, 
φωσφορικών και ανθρακικών αλάτων  

   20.13.41     Παραγωγή σουλφιδίων, θειωδών και θειικών αλάτων  

   20.13.42     
Παραγωγή φωσφινικών, φωσφονικών, φωσφορικών, 
πολυφωσφορικών αλάτων και νιτρικών αλάτων (εκτός του 
κάλιου)  

   20.13.43     Παραγωγή ανθρακικών αλάτων  
20.13.5        Παραγωγή αλάτων άλλων μετάλλων  

   20.13.51     Παραγωγή αλάτων οξομεταλλικών ή υπεροξομεταλλικών 
οξέων· κολλοειδών πολύτιμων μετάλλων  

   20.13.52     

Παραγωγή ανόργανων ενώσεων π.δ.κ.α., 
συμπεριλαμβανομένου του αποσταγμένου νερού· 
αμαλγαμάτων, εκτός των αμαλγαμάτων των πολύτιμων 
μετάλλων  

20.13.6        Παραγωγή άλλων βασικών ανόργανων χημικών ουσιών  

   20.13.61     Παραγωγή ισότοπων π.δ.κ.α. και των ενώσεών τους 
(συμπεριλαμβανομένου του βαρέως ύδατος)  

   20.13.62     

Παραγωγή κυανίδιων, οξείδιων των κυανίδιων και 
σύμπλοκων κυανίδιων· κροτικών, κυανικών και 
θειοκυανικών αλάτων· πυριτικών αλάτων· βορικών 
αλάτων· υπερβορικών αλάτων· άλλων αλάτων ανόργανων 
οξέων ή υπεροξέων  

   20.13.63     Παραγωγή υπεροξείδιου του υδρογόνου  

   20.13.64     Παραγωγή φωσφιδίων, καρβιδίων, υδριδίων, νιτριδίων, 
αζωτιδίων, πυριτιδίων και βοριδίων  

   20.13.65     Παραγωγή ενώσεων μετάλλων σπάνιων γαιών, ύττριου ή 
σκάνδιου  

   20.13.66     Παραγωγή θείου, με εξαίρεση αυτού που παράγεται με 
εξάχνωση, με κατακρήμνιση, καθώς και του κολλοειδούς  

   20.13.67     Παραγωγή φρυγμένων σιδηροπυριτών  

   20.13.68     
Παραγωγή πιεζοηλεκτρικού χαλαζία· άλλων συνθετικών ή 
ανασχηματισμένων πολύτιμων ή ημιπολύτιμων λίθων, 
ακατέργαστων  

20.13.9        Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής άλλων βασικών ανόργανων χημικών ουσιών  
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   20.13.99     Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής άλλων βασικών ανόργανων χημικών ουσιών  

20.14.2        

Παραγωγή αλκοολών, φαινολών, φαινολοαλκοολών και 
των αλογονωμένων, σουλφονωμένων, νιτρωμένων ή 
νιτριδωμένων παραγώγων τους· βιομηχανικών λιπαρών 
αλκοολών  

   20.14.21     Παραγωγή βιομηχανικών λιπαρών αλκοολών  
   20.14.22     Παραγωγή μονοσθενών αλκοολών  

   20.14.23     Παραγωγή διολών, πολυαλκοολών, κυκλικών αλκοολών 
και παραγώγων τους  

   20.14.24     Παραγωγή φαινολών· φαινολοαλκοολών και παραγώγων 
από φαινόλες  

20.14.3        
Παραγωγή λιπαρών οξέων μονοκαρβοξυλικών 
βιομηχανικών· καρβοξυλικών οξέων και των παραγώγων 
τους  

   20.14.31     Παραγωγή λιπαρών οξέων μονοκαρβοξυλικών 
βιομηχανικών· όξινων λαδιών από εξευγενισμό  

   20.14.32     Παραγωγή κορεσμένων ακυκλικών μονοκαρβοξυλικών 
οξέων και των παραγώγων τους  

   20.14.33     
Παραγωγή ακόρεστων μονοκαρβοξυλικών, κυκλανικών, 
κυκλενικών ή κυκλοτερπενικών ακυκλικών 
πολυκαρβοξυλικών οξέων και παραγώγων τους  

   20.14.34     

Παραγωγή αρωματικών πολυκαρβοξυλικών και 
καρβοξυλικών οξέων με πρόσθετη οξυγονούχο ομάδα· και 
των παραγώγων τους, εκτός από το σαλικυλικό οξύ και τα 
άλατά του  

20.14.4        Παραγωγή οργανικών ενώσεων με αζωτούχες ομάδες  
   20.14.41     Παραγωγή ενώσεων με αμινική ομάδα  

   20.14.42     Παραγωγή οξυγονούχων αμινικών ενώσεων, εκτός από τη 
λυσίνη και το γλουταμινικό οξύ  

   20.14.43     Παραγωγή ουρεϊνών· ενώσεων με καρβοξυϊμιδική ομάδα 
και με νιτρική ομάδα· παραγώγων τους  

   20.14.44     Παραγωγή ενώσεων με άλλες αζωτούχες ομάδες  

20.14.5        Παραγωγή οργανικών θειοενώσεων και άλλων οργανο-
ανόργανων ενώσεων· ετεροκυκλικών ενώσεων π.δ.κ.α.  

   20.14.51     Παραγωγή οργανικών θειοενώσεων και άλλων οργανο-
ανόργανων ενώσεων  

   20.14.52     Παραγωγή ετεροκυκλικών ενώσεων π.δ.κ.α.· νουκλεϊνικών 
οξέων και των αλάτων τους  

   20.14.53     

Παραγωγή φωσφορικών εστέρων και των αλάτων τους ή 
εστέρων άλλων ανόργανων οξέων (με εξαίρεση εστέρες 
υπεροξείδιου του υδρογόνου) και των αλάτων τους· και 
των αλογονωμένων, σουλφονωμένων, νιτρωμένων ή 
νιτριδωμένων παραγώγων τους  

20.14.6        Παραγωγή αιθέρων, οργανικών υπεροξείδιων, εποξείδιων, 
ακεταλών και ημιακεταλών· άλλων οργανικών ενώσεων  
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   20.14.61     Παραγωγή ενώσεων με αλδεϋδικές ομάδες  
   20.14.62     Παραγωγή ενώσεων με κετονικές και κινονικές ομάδες  

   20.14.63     Παραγωγή αιθέρων, οργανικών υπεροξείδιων, εποξείδιων, 
ακεταλών και ημιακεταλών και των παραγώγων τους  

   20.14.64     Παραγωγή ενζύμων και άλλων οργανικών ενώσεων π.δ.κ.α.  
      20.14.64.01  Παραγωγή τυρομαγιάς  

   20.14.71     Παραγωγή παραγώγων φυτικών προϊόντων ή προϊόντων 
ρητίνης  

      20.14.71.01  Παραγωγή προϊόντων ρητίνης  

   20.14.73     
Παραγωγή ελαίων και άλλων προϊόντων που προέρχονται 
από την απόσταξη σε υψηλή θερμοκρασία των πισσών από 
λιθάνθρακα και παρόμοια προϊόντα  

   20.14.74     
Παραγωγή μη μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης με 
αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 80  
% κατ’ όγκο  

   20.14.75     Παραγωγή αιθυλικής αλκοόλης και αποσταγμάτων 
μετουσιωμένων, οποιουδήποτε τίτλου  

20.14.8        Παραγωγή αλκαλικών κατάλοιπων από την κατεργασία του 
ξυλοπολτού εκτός από το ταλλέλαιο  

   20.14.80     Παραγωγή αλκαλικών κατάλοιπων από την κατεργασία του 
ξυλοπολτού εκτός από το ταλλέλαιο  

20.14.9        Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής άλλων οργανικών βασικών χημικών ουσιών  

   20.14.99     Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής άλλων οργανικών βασικών χημικών ουσιών  

20.16.1        Παραγωγή πολυμερών του αιθυλένιου, σε πρωτογενείς 
μορφές  

   20.16.10     Παραγωγή πολυμερών του αιθυλένιου, σε πρωτογενείς 
μορφές  

20.16.2        Παραγωγή πολυμερών του στυρόλιου, σε πρωτογενείς 
μορφές  

   20.16.20     Παραγωγή πολυμερών του στυρόλιου, σε πρωτογενείς 
μορφές  

20.16.3        Παραγωγή πολυμερών του χλωριούχου βινύλιου ή άλλων 
αλογονωμένων ολεφινών, σε πρωτογενείς μορφές  

   20.16.30     Παραγωγή πολυμερών του χλωριούχου βινύλιου ή άλλων 
αλογονωμένων ολεφινών, σε πρωτογενείς μορφές  

      20.16.30.01  Παραγωγή χλωριούχου πολυβινύλιου (PVC)  

20.16.4        

Παραγωγή πολυακεταλών, άλλων πολυαιθέρων και 
ρητινών· εποξείδιων σε πρωτογενείς μορφές· 
πολυανθρακικών αλάτων, ρητινών· αλκυδίων, 
πολυεστέρων αλλυλικών και άλλων πολυεστέρων, σε 
πρωτογενείς μορφές  
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   20.16.40     

Παραγωγή πολυακεταλών, άλλων πολυαιθέρων και 
ρητινών· εποξείδιων σε πρωτογενείς μορφές· 
πολυανθρακικών αλάτων, ρητινών· αλκυδίων, 
πολυεστέρων αλλυλικών και άλλων πολυεστέρων, σε 
πρωτογενείς μορφές  

20.16.5        Παραγωγή άλλων πλαστικών, σε πρωτογενείς μορφές· 
ιοντοανταλλακτών  

   20.16.51     Παραγωγή πολυμερών του προπυλένιου ή άλλων 
ολεφινών, σε πρωτογενείς μορφές  

   20.16.52     
Παραγωγή πολυμερών του οξικού βινύλιου ή άλλων 
εστέρων και πολυμερών του βινύλιου, σε πρωτογενείς 
μορφές  

   20.16.53     Παραγωγή ακρυλικών πολυμερών, σε πρωτογενείς μορφές  
   20.16.54     Παραγωγή πολυαμίδιων, σε πρωτογενείς μορφές  

   20.16.55     Παραγωγή ρητινών ουρίας, θειουρίας και μελαμίνης, σε 
πρωτογενείς μορφές  

   20.16.56     Παραγωγή άλλων αμινορητινών, φαινολικών ρητινών και 
πολυουρεθανών, σε πρωτογενείς μορφές  

   20.16.57     Παραγωγή σιλικόνων, σε πρωτογενείς μορφές  

   20.16.59     Παραγωγή άλλων πλαστικών, σε πρωτογενείς μορφές, 
π.δ.κ.α.  

20.16.9        Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής πλαστικών σε πρωτογενείς μορφές  

   20.16.99     Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής πλαστικών σε πρωτογενείς μορφές  

20.17.1        Παραγωγή συνθετικού ελαστικού (καουτσούκ) σε 
πρωτογενείς μορφές  

   20.17.10     Παραγωγή συνθετικού ελαστικού (καουτσούκ) σε 
πρωτογενείς μορφές  

      20.17.10.01  Παραγωγή ελαστικού για σφραγίδες  

20.17.9        
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής συνθετικού ελαστικού (καουτσούκ) σε 
πρωτογενείς μορφές  

   20.17.99     
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής συνθετικού ελαστικού (καουτσούκ) σε 
πρωτογενείς μορφές  

20.30.1        Παραγωγή χρωμάτων και βερνικιών με βάση πολυμερή  

   20.30.11     Παραγωγή χρωμάτων και βερνικιών με βάση ακρυλικά 
πολυμερή ή πολυμερή του βινύλιου, σε υδατώδες μέσο  

   20.30.12     
Παραγωγή χρωμάτων και βερνικιών με βάση πολυεστέρες, 
ακρυλικά πολυμερή ή πολυμερή του βινύλιου, σε μη 
υδατώδες μέσο· διαλυμάτων  

20.30.2        
Παραγωγή άλλων χρωμάτων και βερνικιών και συναφών 
προϊόντων· καλλιτεχνικών χρωμάτων και τυπογραφικής 
μελάνης  
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   20.30.21     

Παραγωγή παρασκευασμένων χρωστικών ουσιών, 
αδιαφανοποιητών και χρωμάτων, υαλωδών σμάλτων και 
επιστρώσεων, επικαλυμμάτων κεραμευτικής, υγρών 
λούστρων και παρόμοιων ειδών· τριμμένου γυαλιού  

   20.30.22     Παραγωγή άλλων χρωμάτων και βερνικιών· 
παρασκευασμένων ξηραντικών  

   20.30.23     
Παραγωγή χρωμάτων καλλιτεχνών, σπουδαστών ή 
ζωγράφων επιγραφών, χρωμάτων αλλαγής των 
αποχρώσεων, χρωμάτων αναψυχής και παρόμοιων ειδών  

   20.30.24     Παραγωγή τυπογραφικής μελάνης  

20.30.9        
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής χρωμάτων, βερνικιών και παρόμοιων 
επιχρισμάτων, τυπογραφικής μελάνης και μαστιχών  

   20.30.99     
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής χρωμάτων, βερνικιών και παρόμοιων 
επιχρισμάτων, τυπογραφικής μελάνης και μαστιχών  

20.52.1        Παραγωγή κολλών  
   20.52.10     Παραγωγή κολλών  
      20.52.10.01  Παραγωγή αμυλόκολλας και παρόμοιων ειδών  
      20.52.10.02  Παραγωγή γόμας και παρόμοιων ειδών  

20.52.9        Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής κολλών  

   20.52.99     Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής κολλών  

22.11.1        Κατασκευή καινούργιων επισώτρων (ελαστικών οχημάτων) 
και σωλήνων (αεροθαλάμων)  

   22.11.11     
Κατασκευή καινούργιων επισώτρων (ελαστικών οχημάτων) 
με πεπιεσμένο αέρα, από καουτσούκ, που 
χρησιμοποιούνται στα οχήματα με κινητήρα  

   22.11.12     
Κατασκευή καινούργιων επισώτρων (ελαστικών οχημάτων) 
με πεπιεσμένο αέρα, από καουτσούκ, που 
χρησιμοποιούνται στις μοτοσικλέτες ή στα ποδήλατα  

   22.11.13     

Κατασκευή καινούργιων επισώτρων (ελαστικών οχημάτων) 
με πεπιεσμένο αέρα, από καουτσούκ, που 
χρησιμοποιούνται στα λεωφορεία, στα φορτηγά ή στα 
αεροσκάφη  

   22.11.14     
Κατασκευή αγροτικών επισώτρων· άλλων καινούργιων 
επισώτρων (ελαστικών οχημάτων) με πεπιεσμένο αέρα, 
από καουτσούκ  

   22.11.15     

Κατασκευή εσωτερικών σωλήνων (αεροθαλάμων), 
συμπαγών ή ημισυμπαγών (κοίλων) επισώτρων (ελαστικών 
οχημάτων), εύκολα αντικαθιστώμενων πελμάτων 
επισώτρων και εσωτερικών προστατευτικών ταινιών 
επισώτρων, από καουτσούκ  
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   22.11.16     Κατασκευή ειδών καθορισμένης μορφής για την 
αναγόμωση επισώτρων (ελαστικών οχημάτων)  

22.11.2        Κατασκευή αναγομωμένων επισώτρων (ελαστικών 
οχημάτων) με πεπιεσμένο αέρα, από καουτσούκ  

   22.11.20     Κατασκευή αναγομωμένων επισώτρων (ελαστικών 
οχημάτων) με πεπιεσμένο αέρα, από καουτσούκ  

22.11.9        

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής ελαστικών επισώτρων (ελαστικών οχημάτων) 
και σωλήνων (αεροθαλάμων)· αναγόμωση και 
ανακατασκευή επισώτρων από καουτσούκ  

   22.11.99     

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής ελαστικών επισώτρων (ελαστικών οχημάτων) 
και σωλήνων (αεροθαλάμων)· αναγόμωση και 
ανακατασκευή επισώτρων από καουτσούκ  

22.19.1        Κατασκευή αναγεννημένου ελαστικού σε πρωτογενείς 
μορφές ή πλάκες, φύλλα ή λωρίδες  

   22.19.10     Κατασκευή αναγεννημένου ελαστικού σε πρωτογενείς 
μορφές ή πλάκες, φύλλα ή λωρίδες  

22.19.2        

Κατασκευή μη βουλκανισμένου ελαστικού και ειδών του· 
βουλκανισμένου ελαστικού, εκτός του σκληρού ελαστικού, 
σε νήματα, σχοινιά, πλάκες, φύλλα, λωρίδες, ράβδους και 
καθορισμένες μορφές  

   22.19.20     

Κατασκευή μη βουλκανισμένου ελαστικού και ειδών του· 
βουλκανισμένου ελαστικού, εκτός του σκληρού ελαστικού, 
σε νήματα, σχοινιά, πλάκες, φύλλα, λωρίδες, ράβδους και 
καθορισμένες μορφές  

22.19.3        Κατασκευή αγωγών, σωλήνων και μάνικων, από 
βουλκανισμένο ελαστικό εκτός του σκληρού ελαστικού  

   22.19.30     Κατασκευή αγωγών, σωλήνων και μάνικων, από 
βουλκανισμένο ελαστικό εκτός του σκληρού ελαστικού  

22.19.4        Κατασκευή ιμάντων μεταφοράς ή μετάδοσης της κίνησης, 
από βουλκανισμένο ελαστικό  

   22.19.40     Κατασκευή ιμάντων μεταφοράς ή μετάδοσης της κίνησης, 
από βουλκανισμένο ελαστικό  

22.19.5        
Κατασκευή ελαστικοποιημένων υφασμάτων, εκτός από 
πλέγματα ενίσχυσης (λινά) επισώτρων (ελαστικών 
οχημάτων)  

   22.19.50     
Κατασκευή ελαστικοποιημένων υφασμάτων, εκτός από 
πλέγματα ενίσχυσης (λινά) επισώτρων (ελαστικών 
οχημάτων)  

22.19.6        Κατασκευή ειδών και εξαρτημάτων ένδυσης, από 
βουλκανισμένο ελαστικό, εκτός του σκληρού ελαστικού  

   22.19.60     Κατασκευή ειδών και εξαρτημάτων ένδυσης, από 
βουλκανισμένο ελαστικό, εκτός του σκληρού ελαστικού  
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22.19.7        
Κατασκευή ειδών από βουλκανισμένο ελαστικό π.δ.κ.α.· 
σκληρού ελαστικού· αντικειμένων από σκληρυμένο 
καουτσούκ  

   22.19.71     
Κατασκευή ειδών υγιεινής ή φαρμακευτικών ειδών 
(συμπεριλαμβάνονται τα θήλαστρα), από βουλκανισμένο 
ελαστικό, εκτός του σκληρού ελαστικού  

   22.19.72     Κατασκευή  επενδύσεων  δαπέδων  και  πατακιών,  από  
βουλκανισμένο  ελαστικό,  εκτός  του κυτταρινοειδούς  

   22.19.73     

Κατασκευή άλλων ειδών από βουλκανισμένο ελαστικό 
π.δ.κ.α.· σκληρού ελαστικού σε όλες τις μορφές και είδη 
του· επενδύσεων δαπέδου και πατακιών από 
βουλκανισμένο κυψελώδες ελαστικό  

      22.19.73.01  Κατασκευή αυτοκόλλητων υφασμάτινων ταινιών 
εμποτισμένων με καουτσούκ  

22.19.9        Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής άλλων προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ)  

   22.19.99     Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής άλλων προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ)  

22.21.1        

Κατασκευή μονόινων νημάτων στα οποία η μεγαλύτερη 
διάσταση της εγκάρσιας τομής υπερβαίνει το 1 mm, σε 
ράβδους κάθε είδους και καθορισμένες μορφές, από 
πλαστικές ύλες  

   22.21.10     

Κατασκευή μονόινων νημάτων στα οποία η μεγαλύτερη 
διάσταση της εγκάρσιας τομής υπερβαίνει το 1 mm, σε 
ράβδους κάθε είδους και καθορισμένες μορφές, από 
πλαστικές ύλες  

22.21.2        Κατασκευή αγωγών, σωλήνων και μάνικων, καθώς και 
εξαρτημάτων τους, από πλαστικές ύλες  

   22.21.21     
Κατασκευή τεχνητών εντέρων (αλλαντοποιίας) από 
σκληρυμένες πρωτεΐνες ή από κυτταρινικές ύλες· αγωγών, 
σωλήνων και μάνικων, άκαμπτων, από πλαστικές ύλες  

   22.21.29     Κατασκευή άλλων αγωγών, σωλήνων, μάνικων και 
εξαρτημάτων τους, από πλαστικές ύλες  

      22.21.29.01  Κατασκευή πλαστικών εξαρτημάτων άρδευσης και 
αποχέτευσης  

22.21.3        

Κατασκευή πλακών, φύλλων, μεμβρανών, λεπτών φύλλων 
και λωρίδων από πλαστικές ύλες, που δεν είναι 
ενισχυμένες ή κατά παρόμοιο τρόπο συνδυασμένες με 
άλλα υλικά  

   22.21.30     

Κατασκευή πλακών, φύλλων, μεμβρανών, λεπτών φύλλων 
και λωρίδων από πλαστικές ύλες, που δεν είναι 
ενισχυμένες ή κατά παρόμοιο τρόπο συνδυασμένες με 
άλλα υλικά  

      22.21.30.01  Κατασκευή ακρυλικών φύλλων (plexi-glass), που δεν είναι 
ενισχυμένα  

      22.21.30.02  Κατασκευή μονωτικών υλικών από πλαστικές ύλες  
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22.21.4        Κατασκευή άλλων πλακών, φύλλων, μεμβρανών, λεπτών 
φύλλων και λωρίδων από πλαστικές ύλες  

   22.21.41     Κατασκευή άλλων πλακών, φύλλων, μεμβρανών, λεπτών 
φύλλων και λωρίδων από πλαστικές ύλες, κυψελώδεις  

   22.21.42     Κατασκευή άλλων πλακών, φύλλων, μεμβρανών, λεπτών 
φύλλων και λωρίδων από πλαστικές ύλες, μη κυψελώδεις  

22.21.9        
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής πλαστικών πλακών, φύλλων, αγωγών και 
καθορισμένων μορφών  

   22.21.99     
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής πλαστικών πλακών, φύλλων, αγωγών και 
καθορισμένων μορφών  

22.22.1        Κατασκευή πλαστικών ειδών συσκευασίας  

   22.22.11     Κατασκευή σάκων και τσαντών (συμπεριλαμβάνονται και 
τα χωνιά), από πολυμερή του αιθυλένιου  

      22.22.11.01  Κατασκευή πλαστικών αλευρόσακων και παρόμοιων ειδών 
από πολυμερή του αιθυλένιου  

   22.22.12     
Κατασκευή σάκων και τσαντών (συμπεριλαμβάνονται και 
τα χωνιά), από άλλες πλαστικές ύλες εκτός από πολυμερή 
του αιθυλένιου  

      22.22.12.01  Κατασκευή πλαστικών αλευρόσακων και παρόμοιων ειδών 
από άλλες πλαστικές ύλες (εκτός του αιθυλένιου)  

   22.22.13     Κατασκευή κουτιών, θηκών, κιβωτίων και παρόμοιων 
ειδών από πλαστικές ύλες  

   22.22.14     Κατασκευή νταμιτζάνων, μπουκαλιών, φιαλών, και 
παρόμοιων ειδών από πλαστικές ύλες  

   22.22.19     Κατασκευή άλλων πλαστικών ειδών συσκευασίας  
      22.22.19.01  Κατασκευή πλαστικών σωληναρίων  

22.22.9        Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής πλαστικών ειδών συσκευασίας  

   22.22.99     Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής πλαστικών ειδών συσκευασίας  

22.23.1        Κατασκευή πλαστικών οικοδομικών ειδών· λινοταπήτων 
και σκληρών μη πλαστικών επενδύσεων δαπέδου  

   22.23.11     Κατασκευή επενδύσεων δαπέδων, τοίχων ή οροφών από 
πλαστικές ύλες, σε ρολά ή υπό μορφή πλακιδίων  

      22.23.11.01  Κατασκευή ψηφιδωτών επενδύσεων από πλαστικές ύλες  

   22.23.12     
Κατασκευή μπανιέρων, νιπτήρων, λεκανών και των 
καλυμμάτων τους, καζανακιών και παρόμοιων ειδών 
υγιεινής από πλαστικές ύλες  

      22.23.12.01  Κατασκευή ειδών υγιεινής από πολυεστέρα  

   22.23.13     
Κατασκευή ταμιευτήρων, δεξαμενών, κάδων και 
παρόμοιων δοχείων, χωρητικότητας > 300 lt από πλαστικές 
ύλες  
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   22.23.14     
Κατασκευή πορτών, παράθυρων και πλαισίων, καθώς και 
κατωφλίων για πόρτες· παραθυρόφυλλων, ρολών και 
παρόμοιων ειδών και μερών τους από πλαστικές ύλες  

      22.23.14.01  Κατασκευή σκιάστρων και ρολών από πλαστικές ύλες  

   22.23.15     
Κατασκευή λινοταπήτων και σκληρών μη πλαστικών 
επενδύσεων δαπέδου, π.χ. εύκαμπτων επενδύσεων 
δαπέδου, όπως δαπέδων βινύλιου κλπ  

   22.23.19     Κατασκευή πλαστικών οικοδομικών ειδών π.δ.κ.α.  

22.23.2        Κατασκευή προκατασκευασμένων κτιρίων από πλαστικές 
ύλες  

   22.23.20     Κατασκευή προκατασκευασμένων κτιρίων από πλαστικές 
ύλες  

22.23.9        Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής οικοδομικών ειδών από πλαστικές ύλες  

   22.23.99     Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής οικοδομικών ειδών από πλαστικές ύλες  

23.11.1        Κατασκευή επίπεδου γυαλιού  

   23.11.11     Κατασκευή γυαλιού χυτευτού, ελατού, όλκιμου ή φυσητού, 
σε φύλλα, αλλά όχι κατεργασμένου κατά άλλο τρόπο  

   23.11.12     
Κατασκευή γυαλιού επιπλεύσεως (float glass) και 
επιφανειακού λειοτριβιμένου ή στιλβωμένου γυαλιού, σε 
φύλλα, αλλά όχι κατεργασμένου κατά άλλο τρόπο  

23.11.9        Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής επίπεδου γυαλιού  

   23.11.99     Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής επίπεδου γυαλιού  

23.12.1        Μορφοποίηση και κατεργασία επίπεδου γυαλιού  

   23.12.11     

Μορφοποίηση και κατεργασία γυαλιού σε φύλλα, 
κυρτωμένου, με κατεργασμένα άκρα, χαραγμένου, 
διάτρητου, εφυαλωμένου ή κατά άλλο τρόπο 
κατεργασμένου, αλλά μη πλαισιωμένου ή 
συναρμολογημένου  

   23.12.12     Μορφοποίηση και κατεργασία γυαλιού ασφαλείας  

   23.12.13     Μορφοποίηση και κατεργασία γυάλινων καθρεπτών· 
μονωτικών πλακών από γυαλί με πολλαπλά τοιχώματα  

      23.12.13.01  Κατασκευή γυάλινων μονωτικών πλακών  
      23.12.13.02  Κατασκευή κατόπτρων  

23.12.9        
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής μορφοποιημένου και κατεργασμένου 
επίπεδου γυαλιού  

   23.12.99     
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής μορφοποιημένου και κατεργασμένου 
επίπεδου γυαλιού  

      23.12.99.01  Εργασίες υαλοχαρακτικής και διακόσμησης γυαλιού για 
λογαριασμό τρίτων  
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      23.12.99.02  Τρόχιση επίπεδου γυαλιού  
23.13.1        Κατασκευή κοίλου γυαλιού  

   23.13.11     
Κατασκευή μπουκαλιών, πλατύστομων δοχείων, φιαλιδίων 
και άλλων δοχείων, από γυαλί, εκτός από αμπούλες· 
πωμάτων και λοιπών ειδών πωματισμού, από γυαλί  

   23.13.12     Κατασκευή ποτηριών από γυαλί, εκτός από τα 
υαλοκεραμικά  

      23.13.12.01  Κατασκευή ποτηριών από μολυβδούχο κρύσταλλο  

   23.13.13     
Κατασκευή γυάλινων ειδών, επιτραπέζιων ή μαγειρικών, 
καλλωπισμού, γραφείου, εσωτερικής διακόσμησης και 
παρόμοιων  

      23.13.13.01  Κατασκευή ενυδρείων ψαριών  

   23.13.14     Κατασκευή γυάλινων εσωτερικών για φιάλες κενού ή άλλα 
σκεύη κενού  

23.13.9        
Υπηρεσίες τελειοποίησης (φινιρίσματος) κοίλου γυαλιού· 
εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής κοίλου γυαλιού  

   23.13.91     
Υπηρεσίες τελειοποίησης (φινιρίσματος) ποτηριών και 
άλλων ειδών από γυαλί που χρησιμοποιούνται στο τραπέζι 
ή στην κουζίνα  

   23.13.92     Υπηρεσίες τελειοποίησης (φινιρίσματος) γυάλινων δοχείων  

   23.13.99     Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής κοίλου γυαλιού  

      23.13.99.01  
Εργασίες υαλοχαρακτικής και διακόσμησης διακοσμητικών 
και παρόμοιων ειδών από κρύσταλλα για λογαριασμό 
τρίτων  

      23.13.99.02  Τρόχιση κρυστάλλων για κατασκευή διακοσμητικών και 
παρόμοιων ειδών  

23.14.1        Κατασκευή ινών γυαλιού  

   23.14.11     Κατασκευή φιτιλιών, προνημάτων, νημάτων και κομμένων 
κλώνων, από ίνες γυαλιού  

   23.14.12     
Κατασκευή τουλιών, πλεγμάτων, πατακιών, στρωμάτων, 
σανίδων και άλλων ειδών από ίνες γυαλιού, εκτός από 
υφαντά υφάσματα  

23.14.9        Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής ινών γυαλιού  

   23.14.99     Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής ινών γυαλιού  

23.19.1        Κατασκευή άλλων ειδών από γυαλί, ημικατεργασμένων  

   23.19.11     Κατασκευή γυαλιού σε μάζα, σε σφαίρες (εκτός από τις 
μικρόσφαιρες), σε ράβδους ή σε σωλήνες, ακατέργαστου  

   23.19.12     
Κατασκευή κυβόλιθων, τούβλων, πλακακιών και άλλων 
ειδών από πρεσσαριστό ή χυτό γυαλί· γυαλιών 
συναρμολογημένων σε διακοσμητικά υαλοστάσια (βιτρό)· 
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πολυκυψελωτού ή αφρώδους γυαλιού σε κύβους, πλάκες 
ή παρόμοιες μορφές  

23.19.2        Κατασκευή γυαλιού για τεχνικές και άλλες χρήσεις  

   23.19.21     
Κατασκευή γυάλινων περιβλημάτων, ανοιχτών και 
γυάλινων μερών τους, για ηλεκτρικούς λαμπτήρες, 
καθοδικές λυχνίες ή παρόμοια είδη  

   23.19.22     

Κατασκευή γυαλιών ρολογιών τοίχου και χεριού ή 
ματογυαλιών, μη κατεργασμένων οπτικά· σφαιρών 
(μπαλών) κοίλων και των τμημάτων τους, από γυαλί, για 
την κατασκευή παρόμοιων γυαλιών  

      23.19.22.01  Κατασκευή γυαλιών για φακούς οράσεως και οπτικούς 
κρυστάλλους  

   23.19.23     Κατασκευή εργαστηριακών ειδών, ειδών υγιεινής ή 
φαρμακευτικών ειδών· αμπουλών, από γυαλί  

   23.19.24     Κατασκευή γυάλινων μερών για λαμπτήρες και εξαρτήματα 
φωτισμού, φωτεινά σήματα, πινακίδες και παρόμοια είδη  

   23.19.25     Κατασκευή ηλεκτρικών μονωτικών υλικών από γυαλί  
   23.19.26     Κατασκευή ειδών από γυαλί π.δ.κ.α.  
      23.19.26.01  Κατασκευή άλλων μικροαντικειμένων από γυαλί  
      23.19.26.02  Κατασκευή ψηφιδωτών από γυαλί  

23.19.9        

Υπηρεσίες τελειοποίησης (φινιρίσματος) άλλων ειδών 
γυαλιού, περιλαμβανομένου του γυαλιού για τεχνικές 
χρήσεις· εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της 
διαδικασίας παραγωγής άλλων ειδών κατεργασμένου 
γυαλιού, συμπεριλαμβανομένου του γυαλιού για τεχνικές 
χρήσεις  

   23.19.91     
Υπηρεσίες τελειοποίησης (φινιρίσματος) άλλων ειδών 
γυαλιού, περιλαμβανομένου του γυαλιού για τεχνικές 
χρήσεις  

   23.19.99     
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής άλλων ειδών κατεργασμένου γυαλιού, 
συμπεριλαμβανομένου του γυαλιού για τεχνικές χρήσεις  

23.20.1        Παραγωγή πυρίμαχων προϊόντων  

   23.20.11     
Παραγωγή τούβλων, κυβόλιθων, πλακακιών και άλλων 
κεραμικών ειδών από πυριτική σκόνη απολιθωμάτων ή 
από πυριτιούχες γαίες  

   23.20.12     

Παραγωγή πυρίμαχων τούβλων, κυβόλιθων, πλακακιών 
και παρόμοιων πυρίμαχων κεραμικών κατασκευαστικών 
ειδών, εκτός των ειδών από πυριτική σκόνη απολιθωμάτων 
ή από πυριτιούχες γαίες  

   23.20.13     Παραγωγή πυρίμαχων τσιμέντων, κονιαμάτων, 
σκυροδεμάτων και παρόμοιων συνθέσεων π.δ.κ.α.  
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   23.20.14     Παραγωγή άψητων πυρίμαχων προϊόντων και άλλων 
πυρίμαχων κεραμικών προϊόντων  

23.20.9        Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής πυρίμαχων προϊόντων  

   23.20.99     Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής πυρίμαχων προϊόντων  

23.31.1        Κατασκευή κεραμικών πλακιδίων και πλακών  
   23.31.10     Κατασκευή κεραμικών πλακιδίων και πλακών  
      23.31.10.01  Κατασκευή ψηφιδωτών από κεραμικές ύλες  

23.31.9        Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής κεραμικών πλακιδίων και πλακών  

   23.31.99     Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής κεραμικών πλακιδίων και πλακών  

23.32.1        Κατασκευή τούβλων, πλακιδίων και δομικών προϊόντων, 
από οπτή γη (ψημένο πηλό)  

   23.32.11     
Κατασκευή μη πυρίμαχων κεραμικών οικοδομικών 
τούβλων, κυβόλιθων δαπέδων, πλακακιών υποστήριξης ή 
πλήρωσης και παρόμοιων ειδών  

      23.32.11.01  Κατασκευή κεραμικών πλίνθων  

   23.32.12     

Κατασκευή κεραμιδιών στεγών, στοιχείων, καλυμμάτων 
και επενδύσεων καπνοδόχων, αρχιτεκτονικών 
διακοσμητικών στοιχείων και άλλων κεραμικών 
κατασκευαστικών ειδών  

      23.32.12.01  Κατασκευή κεραμιδιών στεγών  

   23.32.13     Κατασκευή σωλήνων, υδρορροών και εξαρτημάτων 
σωληνώσεων, από κεραμική ύλη  

23.32.9        
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής τούβλων, πλακιδίων και δομικών προϊόντων, 
από οπτή γη (ψημένο πηλό)  

   23.32.99     
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής τούβλων, πλακιδίων και δομικών προϊόντων, 
από οπτή γη (ψημένο πηλό)  

23.42.1        Κατασκευή κεραμικών ειδών υγιεινής  
   23.42.10     Κατασκευή κεραμικών ειδών υγιεινής  

23.42.9        Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής κεραμικών ειδών υγιεινής  

   23.42.99     Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής κεραμικών ειδών υγιεινής  

23.43.1        
Κατασκευή ηλεκτρικών μονωτών από κεραμικά· μονωτικών 
κεραμικών τεμαχίων για μηχανές, συσκευές ή ηλεκτρικές 
εγκαταστάσεις  

   23.43.10     
Κατασκευή ηλεκτρικών μονωτών από κεραμικά· μονωτικών 
κεραμικών τεμαχίων για μηχανές, συσκευές ή ηλεκτρικές 
εγκαταστάσεις  
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23.43.9        
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής κεραμικών μονωτών και κεραμικών μονωτικών 
εξαρτημάτων  

   23.43.99     
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής κεραμικών μονωτών και κεραμικών μονωτικών 
εξαρτημάτων  

23.44.1        Κατασκευή άλλων κεραμικών προϊόντων για τεχνικές 
χρήσεις  

   23.44.11     Κατασκευή κεραμικών ειδών για εργαστηριακή, χημική ή 
άλλες τεχνικές χρήσεις, από πορσελάνη  

   23.44.12     Κατασκευή κεραμικών ειδών για εργαστηριακή, χημική ή 
άλλες τεχνικές χρήσεις, εκτός από πορσελάνη  

23.44.9        
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής άλλων κεραμικών προϊόντων για τεχνικές 
χρήσεις  

   23.44.99     
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής άλλων κεραμικών προϊόντων για τεχνικές 
χρήσεις  

23.49.1        Παραγωγή άλλων προϊόντων κεραμικής  

   23.49.11     Παραγωγή κεραμικών ειδών που χρησιμοποιούνται στη 
γεωργία και για τη μεταφορά ή τη συσκευασία αγαθών  

   23.49.12     Παραγωγή άλλων μη δομικών κεραμικών ειδών π.δ.κ.α.  

23.49.9        Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής άλλων κεραμικών προϊόντων  

   23.49.99     Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής άλλων κεραμικών προϊόντων  

23.51.1        Παραγωγή τσιμέντου  

   23.51.11     Παραγωγή ημιυαλοποιημένων σκωριών (οπτόπλινθων 
clinker)  

   23.51.12     Παραγωγή τσιμέντου Portland, αργιλικού τσιμέντου, 
κονιών υψικαμίνων και παρόμοιων υδραυλικών τσιμέντων  

23.51.9        Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής τσιμέντου  

   23.51.99     Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής τσιμέντου  

23.52.1        Παραγωγή άνυδρου ασβέστη, ένυδρου ασβέστη και 
υδραυλικού ασβέστη  

   23.52.10     Παραγωγή άνυδρου ασβέστη, ένυδρου ασβέστη και 
υδραυλικού ασβέστη  

23.52.2        Παραγωγή γύψου  
   23.52.20     Παραγωγή γύψου  
23.52.3        Παραγωγή φρυγμένου ή συσσωματωμένου δολομίτη  
   23.52.30     Παραγωγή φρυγμένου ή συσσωματωμένου δολομίτη  

23.52.9        Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής ασβέστη και γύψου  
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   23.52.99     Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής ασβέστη και γύψου  

23.61.1        Κατασκευή προϊόντων σκυροδέματος για κατασκευές  

   23.61.11     
Κατασκευή πλακακιών, πλακόλιθων, τούβλων και 
παρόμοιων ειδών, από τσιμέντο, σκυρόδεμα ή τεχνητό 
λίθο  

      23.61.11.01  Κατασκευή τσιμεντένιων πλίνθων  

   23.61.12     
Κατασκευή προκατασκευασμένων δομικών στοιχείων για 
οικοδομικά έργα ή έργα πολιτικών μηχανικών, από 
τσιμέντο, σκυρόδεμα ή τεχνητό λίθο  

      23.61.12.01  Κατασκευή τυποποιημένων τζακιών και παρόμοιων ειδών, 
από τσιμέντο, σκυρόδεμα ή τεχνητό λίθο  

23.61.2        Κατασκευή προκατασκευασμένων κτιρίων από σκυρόδεμα  
   23.61.20     Κατασκευή προκατασκευασμένων κτιρίων από σκυρόδεμα  

23.61.9        
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής προϊόντων σκυροδέματος για κατασκευαστικές 
χρήσεις  

   23.61.99     
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής προϊόντων σκυροδέματος για κατασκευαστικές 
χρήσεις  

23.62.1        Κατασκευή προϊόντων από γύψο για κατασκευαστικές 
χρήσεις  

   23.62.10     Κατασκευή προϊόντων από γύψο για κατασκευαστικές 
χρήσεις  

      23.62.10.01  Κατασκευή διακοσμήσεων από γύψο για κατασκευαστικές 
χρήσεις  

23.62.9        
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής προϊόντων από γύψο για κατασκευαστικές 
χρήσεις  

   23.62.99     
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής προϊόντων από γύψο για κατασκευαστικές 
χρήσεις  

23.63.1        Κατασκευή έτοιμου σκυροδέματος  
   23.63.10     Κατασκευή έτοιμου σκυροδέματος  

23.63.9        Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος  

   23.63.99     Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος  

23.64.1        Κατασκευή κονιαμάτων  
   23.64.10     Κατασκευή κονιαμάτων  

23.64.9        Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής κονιαμάτων  

   23.64.99     Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής κονιαμάτων  

23.65.1        Κατασκευή ειδών από ινοτσιμέντο  
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   23.65.11     
Κατασκευή σανίδων σε τεμάχια και παρόμοια είδη από 
φυτικές ίνες, άχυρα ή υπολείμματα ξυλείας, 
συσσωματωμένα με ορυκτές συνδετικές ύλες  

   23.65.12     Κατασκευή ειδών από αμιαντοτσιμέντο, ινοτσιμέντο 
κυτταρίνης ή από παρόμοια  

23.65.9        Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής ειδών ινοτσιμέντου  

   23.65.99     Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής ειδών ινοτσιμέντου  

23.69.1        Κατασκευή άλλων προϊόντων από σκυρόδεμα, γύψο και 
τσιμέντο  

   23.69.11     Κατασκευή άλλων προϊόντων από γύψο ή συνθέσεις με 
βάση το γύψο π.δ.κ.α.  

      23.69.11.01  Κατασκευή ειδών διακόσμησης από γύψο, εκτός των 
δομικών  

   23.69.19     Κατασκευή ειδών από τσιμέντο, σκυρόδεμα ή τεχνητό λίθο 
π.δ.κ.α.  

23.69.9        
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής άλλων ειδών από σκυρόδεμα, γύψο και 
τσιμέντο  

   23.69.99     
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής άλλων ειδών από σκυρόδεμα, γύψο και 
τσιμέντο  

23.70.1        Κοπή, μορφοποίηση και τελική επεξεργασία λίθων  

   23.70.11     

Κοπή, μορφοποίηση και τελική επεξεργασία μαρμάρου, 
τραβερτίνη, αλάβαστρου, επεξεργασμένων και προϊόντων 
τους (εκτός από κυβόλιθους για λιθόστρωτα δρόμων ή 
πεζοδρομίων, πλάκες για στρώσιμο, πλακίδια, κύβους κλπ) 
τεχνητά χρωματισμένων κόκκων, χαλικιού και σκονών από 
μάρμαρο, τραβερτίνη και αλάβαστρο  

      23.70.11.01  Εργασίες κονιοποίησης μαρμάρων  
      23.70.11.02  Εργασίες κοπής μαρμάρων για λογαριασμό τρίτων  
      23.70.11.03  Εργασίες λείανσης μαρμάρων  
      23.70.11.04  Εργασίες μαρμαρογλυπτικής  
      23.70.11.05  Εργασίες σχισίματος μαρμάρων  
      23.70.11.06  Κατασκευή ειδών από όνυχα και αλάβαστρο  
      23.70.11.07  Κατασκευή μαρμάρινων επιτάφιων μνημείων  

   23.70.12     

Κοπή, μορφοποίηση και τελική επεξεργασία άλλων 
επεξεργασμένων διακοσμητικών ή οικοδομικών λίθων και 
ειδών τους· άλλων τεχνητά χρωματισμένων κόκκων και 
σκονών από φυσικό λίθο· ειδών από συσσωματωμένο 
σχιστόλιθο  

      23.70.12.01  Κατασκευή ψηφιδωτών από λαξευτούς λίθους  

      23.70.12.02  Κοπή και κατεργασία τεχνητών μαρμάρων και μωσαϊκών 
πλακών  
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23.70.9        
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής λίθων που έχουν υποστεί κοπή, μορφοποίηση 
και τελική επεξεργασία  

   23.70.99     
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής λίθων που έχουν υποστεί κοπή, μορφοποίηση 
και τελική επεξεργασία  

23.91.1        Παραγωγή λειαντικών προϊόντων  

   23.91.11     

Παραγωγή μυλόπετρων, ακονόπετρων, τροχών λείανσης 
και παρόμοιων ειδών, για την κατεργασία της πέτρας, 
χωρίς πλαίσια και μερών τους, από φυσικό λίθο, από 
λειαντικά φυσικά ή τεχνητά συσσωματωμένα ή από 
κεραμευτικές ύλες  

      23.91.11.01  Κατεργασία σμύριδας και κατασκευή λειαντικών ή 
κοπτικών μέσων από σμύριδα  

   23.91.12     Παραγωγή λειαντικών σκονών ή κόκκων σε βάση από 
υφαντικό υλικό, χαρτί ή χαρτόνι  

23.91.9        Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής λειαντικών προϊόντων  

   23.91.99     Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής λειαντικών προϊόντων  

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

   23.99.11     

Παραγωγή αμίαντου επεξεργασμένου σε ίνες· μειγμάτων 
με βάση τον αμίαντο και το θειικό μαγνήσιο· προϊόντων 
παρόμοιων μειγμάτων ή από αμίαντο· υλικού τριβής για 
φρένα, συμπλέκτες και παρόμοια είδη, μη 
συναρμολογημένου  

   23.99.12     Παραγωγή ειδών από άσφαλτο ή από παρόμοια υλικά  

      23.99.12.01  Παραγωγή θερμομονωτικών υλικών από άσφαλτο για 
επικάλυψη κτιρίων  

      23.99.12.02  Παραγωγή μονωτικών υλικών από άσφαλτο (πισσόχαρτων, 
ασφαλτόπανων και παρόμοιων ειδών)  

   23.99.13     
Παραγωγή ασφαλτικών μειγμάτων με βάση φυσικά ή 
τεχνητά λίθινα υλικά και βιτούμιο, φυσικής ασφάλτου ή 
συναφών ουσιών ως συνδετικό υλικό  

   23.99.14     
Παραγωγή τεχνητού γραφίτη· γραφίτη κολλοειδούς ή 
ημικολλοειδούς· παρασκευασμάτων με βάση το γραφίτη ή 
άλλο άνθρακα υπό μορφή ημικατεργασμένων προϊόντων  

   23.99.15     Παραγωγή τεχνητού κορούνδιου  
   23.99.19     Παραγωγή μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων π.δ.κ.α.  

      23.99.19.01  Επεξεργασία μη μεταλλικών ορυκτών (στεατίνης, θηραϊκής 
γης, κίσηρης, λευκόλιθου κλπ)  

      23.99.19.02  Παραγωγή θερμομονωτικών υλικών επικάλυψης κτιρίων 
από μη μεταλλικά ορυκτά  
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23.99.9        
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων 
π.δ.κ.α.  

   23.99.99     
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων 
π.δ.κ.α.  

24.41.1        Παραγωγή αργύρου, ακατέργαστου ή σε 
ημικατεργασμένες μορφές ή σε σκόνη  

   24.41.10     Παραγωγή αργύρου, ακατέργαστου ή σε 
ημικατεργασμένες μορφές ή σε σκόνη  

      24.41.10.01  Παραγωγή αργύρου από επεξεργασία χημικών 
καταλοίπων για λογαριασμό τρίτων  

24.41.2        Παραγωγή χρυσού, ακατέργαστου ή σε ημικατεργασμένες 
μορφές ή σε σκόνη  

   24.41.20     Παραγωγή χρυσού, ακατέργαστου ή σε ημικατεργασμένες 
μορφές ή σε σκόνη  

24.41.3        Παραγωγή λευκόχρυσου (πλατίνας), ακατέργαστου ή σε 
ημικατεργασμένες μορφές ή σε σκόνη  

   24.41.30     Παραγωγή λευκόχρυσου (πλατίνας), ακατέργαστου ή σε 
ημικατεργασμένες μορφές ή σε σκόνη  

24.41.4        
Παραγωγή κοινών μετάλλων ή αργύρου, επιχρυσωμένων, 
που δεν έχουν υποστεί άλλη κατεργασία πέραν της 
ημικατεργασίας  

   24.41.40     
Παραγωγή κοινών μετάλλων ή αργύρου, επιχρυσωμένων, 
που δεν έχουν υποστεί άλλη κατεργασία πέραν της 
ημικατεργασίας  

24.41.5        

Παραγωγή κοινών μετάλλων επαργυρωμένων και κοινών 
μετάλλων, αργύρου επιπλατινωμένων, που δεν έχουν 
υποστεί άλλη κατεργασία πέραν της ημικατεργασίας ή 
χρυσού 

   24.41.50     

Παραγωγή κοινών μετάλλων επαργυρωμένων και κοινών 
μετάλλων, αργύρου επιπλατινωμένων, που δεν έχουν 
υποστεί άλλη κατεργασία πέραν της ημικατεργασίας ή 
χρυσού 

24.41.9        Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής πολύτιμων μετάλλων  

   24.41.99     Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής πολύτιμων μετάλλων  

      24.41.99.01  Παραγωγή αργύρου από επεξεργασία χημικών καταλοίπων  
      24.41.99.02  Υπηρεσίες επαργύρωσης μετάλλων  
      24.41.99.03  Υπηρεσίες επιχρύσωσης μετάλλων  

24.42.1        Παραγωγή αλουμίνιου (αργίλιου), ακατέργαστου· οξείδιου 
του αργιλίου  

   24.42.11     Παραγωγή αλουμίνιου (αργίλιου), ακατέργαστου  

   24.42.12     Παραγωγή οξείδιου του αργιλίου, εκτός του τεχνητού 
κορούνδιου  
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24.42.2        Παραγωγή ημικατεργασμένων προϊόντων αργίλιου ή 
κραμάτων του αργίλιου  

   24.42.21     Παραγωγή σκονών και ψηγμάτων αργίλιου  

   24.42.22     Παραγωγή δοκών, ράβδων, καθορισμένων μορφών 
(profiles) αργίλιου  

   24.42.23     Παραγωγή σύρματος αργίλιου  

   24.42.24     Παραγωγή πλακών, φύλλων και ταινιών, από αργίλιο, 
πάχους > 0,2 mm  

   24.42.25     Παραγωγή λεπτών φύλλων αργίλιου, πάχους <= 0,2 mm  
      24.42.25.01  Παραγωγή αλουμινόχαρτου  

   24.42.26     Παραγωγή σωλήνων, αγωγών και εξαρτημάτων τους, από 
αργίλιο  

24.42.9        Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής αργίλιου  

   24.42.99     Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής αργίλιου  

24.43.1        Παραγωγή μολύβδου, ψευδάργυρου και κασσίτερου, 
ακατέργαστων  

   24.43.11     Παραγωγή μολύβδου, ακατέργαστου  
   24.43.12     Παραγωγή ψευδάργυρου, ακατέργαστου  
   24.43.13     Παραγωγή κασσίτερου, ακατέργαστου  

24.43.2        Παραγωγή ημικατεργασμένων προϊόντων από μόλυβδο, 
ψευδάργυρο και κασσίτερο ή τα κράματά τους  

   24.43.21     Παραγωγή πλακών, φύλλων, ταινιών και λεπτών φύλλων 
από μόλυβδο· σκονών και ψηγμάτων μολύβδου  

   24.43.22     Παραγωγή σκονών και ψηγμάτων ψευδάργυρου  

   24.43.23     
Παραγωγή δοκών, ράβδων, μορφοράβδων και σύρματος 
ψευδάργυρου· πλακών, φύλλων, ταινιών και λεπτών 
φύλλων ψευδάργυρου  

   24.43.24     Παραγωγή δοκών, ράβδων, μορφοράβδων και σύρματος 
από κασσίτερο  

24.43.9        Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής μολύβδου, ψευδάργυρου και κασσίτερου  

   24.43.99     Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής μολύβδου, ψευδάργυρου και κασσίτερου  

24.44.1        Παραγωγή χαλκού, ακατέργαστου· συσσωματωμάτων 
(mattes) χαλκού· χαλκού κονίας (cement)  

   24.44.11     Παραγωγή συσσωματωμάτων (mattes) χαλκού· χαλκού 
κονίας (cement)  

      24.44.11.01  Παραγωγή ακατέργαστου ορείχαλκου  

   24.44.12     Παραγωγή μη καθαρισμένου χαλκού· ανόδων από χαλκό 
για ηλεκτρολυτικό καθαρισμό  

   24.44.13     Παραγωγή καθαρισμένου χαλκού και κραμάτων χαλκού, 
ακατέργαστων· μητρικών κραμάτων χαλκού  
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24.44.2        Παραγωγή ημικατεργασμένων προϊόντων χαλκού ή 
κραμάτων του χαλκού  

   24.44.21     Παραγωγή σκονών και ψηγμάτων χαλκού  

   24.44.22     Παραγωγή δοκών, ράβδων και μορφοράβδων (profiles), 
από χαλκό ή κράματά του  

      24.44.22.01  Παραγωγή ειδών καθορισμένης μορφής από ορείχαλκο  
      24.44.22.02  Παραγωγή ημικατεργασμένων προϊόντων ορείχαλκου  
   24.44.23     Παραγωγή σύρματος από χαλκό  
      24.44.23.01  Παραγωγή ορειχάλκινων συρμάτων  

   24.44.24     Παραγωγή πλακών, φύλλων και ταινιών, από χαλκό, 
πάχους > 0,15 mm  

   24.44.25     Παραγωγή λεπτών φύλλων, από χαλκό, πάχους <= 0,15 mm  

   24.44.26     Παραγωγή σωλήνων, αγωγών και εξαρτημάτων σωλήνων ή 
αγωγών, από χαλκό  

24.44.9        Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής χαλκού  

   24.44.99     Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής χαλκού  

24.45.1        Παραγωγή νικέλιου, ακατέργαστου· ενδιάμεσων 
προϊόντων της μεταλλουργίας του νικέλιου  

   24.45.11     Παραγωγή ακατέργαστου νικέλιου  

   24.45.12     
Παραγωγή συσσωματωμάτων (mattes) νικέλιου, 
επιτηγμάτων (sinters) οξείδιων του νικέλιου και άλλων 
ενδιάμεσων προϊόντων της μεταλλουργίας του νικέλιου  

24.45.2        Παραγωγή ημικατεργασμένων προϊόντων νικέλιου ή 
κραμάτων του νικέλιου  

   24.45.21     Παραγωγή σκονών και ψηγμάτων νικέλιου  

   24.45.22     Παραγωγή δοκών, ράβδων, μορφοράβδων και σύρματος, 
από νικέλιο  

   24.45.23     Παραγωγή πλακών, φύλλων, ταινιών και λεπτών φύλλων, 
από νικέλιο  

   24.45.24     Παραγωγή σωλήνων, αγωγών και εξαρτημάτων σωλήνων ή 
αγωγών, από νικέλιο  

24.45.3        

Παραγωγή άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων και ειδών 
τους· κεραμομεταλλουργικών ενώσεων· σταχτών και 
υπολειμμάτων, που περιέχουν μέταλλα ή μεταλλικές 
ενώσεις  

   24.45.30     

Παραγωγή άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων και ειδών 
τους· κεραμομεταλλουργικών ενώσεων· σταχτών και 
υπολειμμάτων, που περιέχουν μέταλλα ή μεταλλικές 
ενώσεις  

24.45.9        Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων  

   24.45.99     Υπηρεσίες στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής άλλων 
μη σιδηρούχων μετάλλων  
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24.53.1        Υπηρεσίες χύτευσης ελαφρών μετάλλων  
   24.53.10     Υπηρεσίες χύτευσης ελαφρών μετάλλων  
      24.53.10.01  Υπηρεσίες ανάτηξης ελαφρών μετάλλων  
24.54.1        Υπηρεσίες χύτευσης άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων  
   24.54.10     Υπηρεσίες χύτευσης άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων  
      24.54.10.01  Υπηρεσίες ανάτηξης μη σιδηρούχων μετάλλων  
25.11.1        Κατασκευή προκατασκευασμένων κτιρίων από μέταλλο  
   25.11.10     Κατασκευή προκατασκευασμένων κτιρίων από μέταλλο  
25.11.2        Κατασκευή δομικών μεταλλικών προϊόντων και μερών τους  

   25.11.21     Κατασκευή γεφυρών και στοιχείων γεφυρών από σίδηρο ή 
χάλυβα  

   25.11.22     Κατασκευή πύργων και πυλώνων από σίδηρο ή χάλυβα  

   25.11.23     
Δημιουργία άλλων κατασκευών και μερών κατασκευών, 
κατασκευή λαμαρινών, ράβδων, μορφοράβδων και 
παρόμοιων ειδών, από σίδηρο, χάλυβα ή αλουμίνιο  

      25.11.23.01  Κατασκευή δομικών μεταλλικών συστημάτων στηρίξεως  
      25.11.23.02  Κατασκευή μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας  

      25.11.23.03  Κατασκευή τυποποιημένων μεταλλικών τζακιών και 
παρόμοιων ειδών  

      25.11.23.04  Παραγωγή δομικών προϊόντων και μερών τους από 
αλουμίνιο  

25.11.9        
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής μεταλλικών σκελετών και μερών μεταλλικών 
σκελετών  

   25.11.99     
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής μεταλλικών σκελετών και μερών μεταλλικών 
σκελετών  

25.12.1        Κατασκευή πορτών, παράθυρων και των πλαισίων τους, 
καθώς και κατωφλίων για πόρτες, από μέταλλο  

   25.12.10     Κατασκευή πορτών, παράθυρων και των πλαισίων τους, 
καθώς και κατωφλίων για πόρτες, από μέταλλο  

      25.12.10.01  Κατασκευή πορτών, παράθυρων και των πλαισίων τους, 
καθώς και κατωφλιών για πόρτες, από αλουμίνιο  

      25.12.10.02  Κατασκευή πυρασφαλών πορτών  
      25.12.10.03  Κατασκευή ρολών γκαραζόπορτων ή ασφαλείας  

25.12.9        Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής μεταλλικών πορτών και παράθυρων  

   25.12.99     Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής μεταλλικών πορτών και παράθυρων  

25.21.1        Κατασκευή σωμάτων και λεβήτων κεντρικής θέρμανσης  

   25.21.11     Κατασκευή σωμάτων κεντρικής θέρμανσης, μη ηλεκτρικά 
θερμαινόμενων, από σίδηρο ή χάλυβα  

   25.21.12     Κατασκευή λεβήτων κεντρικής θέρμανσης για την 
παραγωγή ζεστού νερού ή ατμού χαμηλής πίεσης  
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   25.21.13     Κατασκευή μερών λεβήτων κεντρικής θέρμανσης  

25.21.9        Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής σωμάτων και λεβήτων κεντρικής θέρμανσης  

   25.21.99     Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής σωμάτων και λεβήτων κεντρικής θέρμανσης  

25.29.1        Κατασκευή άλλων μεταλλικών ντεπόζιτων, δεξαμενών και 
δοχείων   

   25.29.11     

Κατασκευή ντεπόζιτων, δεξαμενών, κάδων και παρόμοιων 
δοχείων (εκτός εκείνων που προορίζονται για πεπιεσμένα 
ή υγροποιημένα αέρια), από μέταλλο, χάλυβα ή αργίλιο, 
χωρητικότητας > 300 λίτρων, χωρίς μηχανικές ή θερμικές 
διατάξεις  

      25.29.11.01  Κατασκευή μεταλλικών λεβήτων, χωρητικότητας > 300 lt, 
όχι για κεντρική θέρμανση  

   25.29.12     Κατασκευή δοχείων για συμπιεσμένο ή υγροποιημένο 
αέριο, από μέταλλο  

      25.29.12.01  Κατασκευή κενών μεταλλικών φιαλών οξυγόνου και άλλων 
αερίων υπό πίεση  

      25.29.12.02  Κατασκευή κενών μεταλλικών φιαλών υγραέριου  

25.29.9        
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής μεταλλικών δεξαμενών, ντεπόζιτων και 
δοχείων  

   25.29.99     
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής μεταλλικών δεξαμενών, ντεπόζιτων και 
δοχείων  

25.30.1        Κατασκευή ατμογεννητριών και μερών τους  

   25.30.11     Κατασκευή ατμολεβήτων ή άλλων λεβήτων παραγωγής 
ατμού· λεβήτων υπερθερμαινόμενου νερού  

   25.30.12     Κατασκευή βοηθητικού εξοπλισμού για λέβητες· 
συμπυκνωτών για άλλες μονάδες παραγωγής ατμού  

   25.30.13     Κατασκευή μερών ατμογεννητριών  
25.61.1        Υπηρεσίες επικάλυψης μετάλλων  
   25.61.11     Υπηρεσίες μεταλλικής επικάλυψης μετάλλων  
      25.61.11.01  Υπηρεσίες επικασσιτέρωσης μετάλλων  
      25.61.11.02  Υπηρεσίες επινικέλωσης και επιχρωμίωσης μετάλλων  

      25.61.11.03  Υπηρεσίες επιψευδαργύρωσης μετάλλων με ηλεκτρόλυση 
και χημική επεξεργασία  

      25.61.11.04  Υπηρεσίες μεταλλικής επίχρισης με ψεκασμό εν θερμώ  
   25.61.12     Υπηρεσίες μη μεταλλικής επίχρισης μετάλλων  
      25.61.12.01  Υπηρεσίες πλαστικής επίχρισης μετάλλων  
25.61.2        Άλλες υπηρεσίες κατεργασίας μετάλλων  

   25.61.21     Υπηρεσίες θερμικής κατεργασίας μετάλλων, εκτός της 
μεταλλικής επίχρισης  

   25.61.22     Άλλες υπηρεσίες επιφανειακής κατεργασίας μετάλλων  
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      25.61.22.01  Υπηρεσίες αμμοβολισμού μετάλλων  
      25.61.22.02  Υπηρεσίες ανοδίωσης μετάλλων  
      25.61.22.03  Υπηρεσίες αφαίρεσης γρεζιών και καθαρισμού μετάλλων  

      25.61.22.04  Υπηρεσίες εναπόθεσης αερίου φάσεως (CVD/PVD) σε 
μέταλλα  

      25.61.22.05  Υπηρεσίες λείανσης με περιστροφή μετάλλων  
      25.61.22.06  Υπηρεσίες στίλβωσης μετάλλων  
      25.61.22.07  Υπηρεσίες χάραξης και αποτύπωσης επί μετάλλων  
      25.61.22.08  Υπηρεσίες χρωματισμού και βερνικώματος μετάλλων  
25.62.1        Υπηρεσίες τόρνευσης μεταλλικών μερών  
   25.62.10     Υπηρεσίες τόρνευσης μεταλλικών μερών  
25.62.2        Άλλες υπηρεσίες μεταλλοτεχνίας  
   25.62.20     Άλλες υπηρεσίες μεταλλοτεχνίας  

      25.62.20.01  Υπηρεσίες οξυγονοκόλλησης και ηλεκτροσυγκόλλησης 
μετάλλων  

        
        

26.11.1        
Κατασκευή λυχνιών και σωλήνων θερμής καθόδου, ψυχρής 
καθόδου συμπεριλαμβανομένων των λυχνιών καθοδικών 
ακτίνων ή φωτοκαθόδου 

   26.11.11     
Κατασκευή λυχνιών καθοδικών ακτίνων τηλεόρασης· 
λυχνιών για τηλεοπτικές μηχανές λήψης· άλλων λυχνιών 
καθοδικών ακτίνων  

   26.11.12     Κατασκευή λϋχνιών magnetron, λυχνιών klystron, λυχνιών 
μικροκυμάτων και άλλων λυχνιών  

26.11.2        Κατασκευή διόδων και κρυσταλλολυχνιών (transistors)  

   26.11.21     
Κατασκευή διόδων· κρυσταλλολυχνιών (transistors)· 
θυρίστορ (thyristors), διακοπτών δίπλευρης διόδου 
(DIACs) και διακοπτών δίπλευρης τριόδου (TRIACs)  

   26.11.22     
Κατασκευή συσκευών με ημιαγωγούς· διόδων εκπομπής 
φωτός· συναρμολογημένων πιεζοηλεκτρικων κρυστάλλων· 
μερών τους  

26.11.3        Κατασκευή ηλεκτρονικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων  
   26.11.30     Κατασκευή ηλεκτρονικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων  

26.11.4        Κατασκευή μερών ηλεκτρονικών λυχνιών και άλλων 
ηλεκτρονικών εξαρτημάτων  

   26.11.41     Κατασκευή μερών ηλεκτρονικών λυχνιών και άλλων 
ηλεκτρονικών εξαρτημάτων π.δ.κ.α.  

      26.11.41.01  Κατασκευή φωτοβολταϊκών κυττάρων  

26.11.9        
Υπηρεσίες σχετικές με την κατασκευή ηλεκτρονικών 
ολοκληρωμένων κυκλωμάτων· εργασίες υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της κατασκευής ηλεκτρικών εξαρτημάτων  
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   26.11.91     Υπηρεσίες σχετικές με την κατασκευή ηλεκτρονικών 
ολοκληρωμένων κυκλωμάτων  

   26.11.99     Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής ηλεκτρικών εξαρτημάτων  

26.12.1        Κατασκευή τυπωμένων κυκλωμάτων  
   26.12.10     Κατασκευή τυπωμένων κυκλωμάτων  

26.12.2        Κατασκευή καρτών ήχου, βίντεο, δικτύου και παρόμοιων 
καρτών για μηχανές αυτόματης επεξεργασίας δεδομένων  

   26.12.20     Κατασκευή καρτών ήχου, βίντεο, δικτύου και παρόμοιων 
καρτών για μηχανές αυτόματης επεξεργασίας δεδομένων  

26.12.3        Κατασκευή καρτών με ηλεκτρονικά ολοκληρωμένα 
κυκλώματα ("έξυπνων" καρτών)  

   26.12.30     Κατασκευή καρτών με ηλεκτρονικά ολοκληρωμένα 
κυκλώματα ("έξυπνων" καρτών)  

26.12.9        
Υπηρεσίες σχετικές με την εκτύπωση κυκλωμάτων· 
εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της κατασκευής 
έμφορτων ηλεκτρονικών πλακετών  

   26.12.91     Υπηρεσίες σχετικές με την εκτύπωση κυκλωμάτων  

   26.12.99     Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής έμφορτων ηλεκτρονικών πλακετών  

26.20.1        Κατασκευή μηχανών πληροφορικής και μερών και 
εξαρτημάτων τους  

   26.20.11     

Κατασκευή φορητών ψηφιακών αυτόματων μηχανών 
επεξεργασίας δεδομένων, βάρους <= 10 kg, όπως είναι οι 
υπολογιστές των τύπων "laptop" και "notebook'· 
προσωπικών ψηφιακών βοηθών (PDA) και παρόμοιων 
ηλεκτρονικών υπολογιστών  

   26.20.12     

Κατασκευή τερματικών σημείων πώλησης, αυτόματων 
ταμιακών μηχανών και παρόμοιων μηχανών που μπορούν 
να συνδεθούν σε μηχανές επεξεργασίας δεδομένων ή σε 
δίκτυο  

   26.20.13     

Κατασκευή αυτόματων ψηφιακών μηχανών επεξεργασίας 
δεδομένων, που περιέχουν στο ίδιο περίβλημα 
τουλάχιστον μια κεντρική μονάδα επεξεργασίας, μια 
μονάδα εισόδου και μια μονάδα εξόδου, συνδυασμένων ή 
μη  

   26.20.14     Κατασκευή αυτόματων ψηφιακών μηχανών επεξεργασίας 
δεδομένων που παρουσιάζονται υπό μορφή συστημάτων  

   26.20.15     

Κατασκευή άλλων ψηφιακών αυτόματων μηχανών 
επεξεργασίας δεδομένων, είτε περιέχουν ή δεν περιέχουν 
στο ίδιο περίβλημα μια ή δύο από τους παρακάτω τύπους 
μονάδων: μονάδες μνήμης, μονάδες εισόδου, μονάδες 
εξόδου  

   26.20.16     Κατασκευή μονάδων εισόδου ή εξόδου, είτε περιέχουν ή 
δεν περιέχουν στο ίδιο περίβλημα μονάδες μνήμης  

      26.20.16.01  Κατασκευή μαγνητικών ή οπτικών αναγνωστών  
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   26.20.17     Κατασκευή οθονών και προβολέων, που χρησιμοποιούνται 
κυρίως σε αυτόματο σύστημα επεξεργασίας δεδομένων  

   26.20.18     
Κατασκευή μονάδων που εκτελούν δύο ή περισσότερες 
από τις εξής λειτουργίες: εκτύπωση, σάρωση, αντιγραφή, 
αποστολή φαξ  

26.20.2        Κατασκευή μονάδων μνήμης και άλλων συσκευών μνήμης  
   26.20.21     Κατασκευή μονάδων μνήμης  

   26.20.22     Κατασκευή συσκευών διατηρήσιμης μνήμης σε στερεά 
κατάσταση  

26.20.3        Κατασκευή άλλων μονάδων αυτόματων μηχανών 
επεξεργασίας δεδομένων  

   26.20.30     Κατασκευή άλλων μονάδων αυτόματων μηχανών 
επεξεργασίας δεδομένων  

26.20.4        Κατασκευή μερών και εξαρτημάτων υπολογιστικών 
μηχανών  

   26.20.40     Κατασκευή μερών και εξαρτημάτων υπολογιστικών 
μηχανών  

26.20.9        

Υπηρεσίες κατασκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών και 
περιφερειακού εξοπλισμού· εργασίες υπεργολαβίας στο 
πλαίσιο της κατασκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών και 
περιφερειακού εξοπλισμού  

   26.20.91     Υπηρεσίες κατασκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών και 
περιφερειακού εξοπλισμού  

   26.20.99     
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών και 
περιφερειακού εξοπλισμού  

26.30.1        Κατασκευή συσκευών εκπομπής ραδιόφωνου ή 
τηλεόρασης· τηλεοπτικών μηχανών λήψης  

   26.30.11     Κατασκευή συσκευών εκπομπής με ενσωματωμένες 
συσκευές λήψης  

   26.30.12     Κατασκευή συσκευών εκπομπής χωρίς ενσωματωμένες 
συσκευές λήψης  

   26.30.13     Κατασκευή τηλεοπτικών μηχανών λήψης  

26.30.2        
Κατασκευή ηλεκτρικών συσκευών για την ενσύρματη 
τηλεφωνία ή την ενσύρματη τηλεγραφία· 
εικονοτηλέφωνων  

   26.30.21     Κατασκευή συσκευών ενσύρματης τηλεφωνίας με 
ασύρματο ακουστικό  

   26.30.22     Κατασκευή συσκευών κυψελοειδούς (κινητής) τηλεφωνίας 
ή άλλων ασύρματων δικτύων  

   26.30.23     

Κατασκευή άλλων τηλεφωνικών συσκευών και συσκευών 
εκπομπής ή λήψης ήχου, εικόνας ή άλλων δεδομένων, 
συμπεριλαμβανομένων των συσκευών επικοινωνίας 
ενσύρματου ή ασύρματου δικτύου (όπως τα τοπικά 
δίκτυα ή τα δίκτυα ευρείας περιοχής)  
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26.30.3        Κατασκευή μερών ηλεκτρικών τηλεφωνικών ή 
τηλεγραφικών συσκευών  

   26.30.30     Κατασκευή μερών ηλεκτρικών τηλεφωνικών ή 
τηλεγραφικών συσκευών  

26.30.4        
Κατασκευή κεραιών και ανακλαστήρων κάθε είδους και 
μερών τους· μερών συσκευών εκπομπής ραδιόφωνου, 
τηλεόρασης και τηλεοπτικών μηχανών λήψης  

   26.30.40     
Κατασκευή κεραιών και ανακλαστήρων κάθε είδους και 
μερών τους· μερών συσκευών εκπομπής ραδιόφωνου, 
τηλεόρασης και τηλεοπτικών μηχανών λήψης  

      26.30.40.01  Κατασκευή δορυφορικών κεραιών τηλεόρασης  
      26.30.40.02  Κατασκευή κεραιών τηλεόρασης  

26.30.5        Κατασκευή αντικλεπτικών ή πυροσβεστικών συναγερμών 
και παρόμοιων συσκευών  

   26.30.50     Κατασκευή αντικλεπτικών ή πυροσβεστικών συναγερμών 
και παρόμοιων συσκευών  

      26.30.50.01  Κατασκευή ηλεκτρονικών συστημάτων ανίχνευσης, 
ελέγχου και ασφαλείας  

26.30.6        Κατασκευή μερών αντικλεπτικών ή πυροσβεστικών 
συναγερμών και παρόμοιων συσκευών  

   26.30.60     Κατασκευή μερών αντικλεπτικών ή πυροσβεστικών 
συναγερμών και παρόμοιων συσκευών  

26.30.9        Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής εξοπλισμού επικοινωνίας  

   26.30.99     Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής εξοπλισμού επικοινωνίας  

27.11.1        Κατασκευή κινητήρων ισχύος <= 37,5 W· άλλων κινητήρων 
συνεχούς ρεύματος· γεννητριών συνεχούς ρεύματος  

   27.11.10     Κατασκευή κινητήρων ισχύος <= 37,5 W· άλλων κινητήρων 
συνεχούς ρεύματος· γεννητριών συνεχούς ρεύματος  

27.11.2        

Κατασκευή κινητήρων εναλλασσόμενου/συνεχούς 
ρεύματος γενικής χρήσης, ισχύος > 37,5 W· άλλων 
κινητήρων εναλλασσόμενου ρεύματος· γεννητριών 
εναλλασσόμενου ρεύματος (εναλλακτών)  

   27.11.21     Κατασκευή κινητήρων εναλλασσόμενου/συνεχούς 
ρεύματος γενικής χρήσης, ισχύος > 37,5 W  

   27.11.22     Κατασκευή κινητήρων εναλλασσόμενου ρεύματος, 
μονοφασικών  

   27.11.23     Κατασκευή κινητήρων εναλλασσόμενου ρεύματος, 
πολυφασικών, ισχύος <= 750 W  

   27.11.24     Κατασκευή κινητήρων εναλλασσόμενου ρεύματος, 
πολυφασικών, ισχύος > 750 W αλλά <= 75 kW  

   27.11.25     Κατασκευή κινητήρων εναλλασσόμενου ρεύματος, 
πολυφασικών, ισχύος > 75 kW  
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   27.11.26     Κατασκευή γεννητριών εναλλασσόμενου ρεύματος 
(εναλλακτών)  

27.11.3        Κατασκευή ηλεκτροπαραγωγών ζευγών και περιστροφικών 
μεταλλακτών  

   27.11.31     
Κατασκευή ζευγών γεννήτριας με εμβολοφόρους κινητήρες 
εσωτερικής καύσης, στους οποίους ή ανάφλεξη γίνεται με 
συμπίεση  

   27.11.32     
Κατασκευή ζευγών γεννήτριας με κινητήρες, στους οποίους 
η ανάφλεξη γίνεται με σπινθηριστή· άλλων ζευγών 
γεννήτριας· ηλεκτρικών περιστροφικών μεταλλακτών  

27.11.4        Κατασκευή ηλεκτρικών μετασχηματιστών  
   27.11.41     Κατασκευή υγρών διηλεκτρικών μετασχηματιστών  

   27.11.42     Κατασκευή άλλων μετασχηματιστών, με ικανότητα 
μετασχηματισμού ρεύματος <= 16 kVA  

   27.11.43     Κατασκευή άλλων μετασχηματιστών, με ικανότητα 
μετασχηματισμού ρεύματος > 16 kVA  

27.11.5        
Κατασκευή σταθεροποιητών ρεύματος για λαμπτήρες ή 
σωλήνες εκκένωσης· στατικών μεταλλακτών· άλλων 
επαγωγέων  

   27.11.50     
Κατασκευή σταθεροποιητών ρεύματος για λαμπτήρες ή 
σωλήνες εκκένωσης· στατικών μεταλλακτών· άλλων 
επαγωγέων  

27.11.6        Κατασκευή μερών ηλεκτροκινητήρων, ηλεκτρογεννητριών 
και ηλεκτρικών μετασχηματιστών  

   27.11.61     Κατασκευή μερών κατάλληλων για ηλεκτροκινητήρες και 
ηλεκτρογεννήτριες  

   27.11.62     Κατασκευή μερών ηλεκτρικών μετασχηματιστών, 
επαγωγέων και στατικών μεταλλακτών  

27.11.9        
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής ηλεκτροκινητήρων, ηλεκτρογεννητριών και 
ηλεκτρικών μετασχηματιστών  

   27.11.99     
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής ηλεκτροκινητήρων, ηλεκτρογεννητριών και 
ηλεκτρικών μετασχηματιστών  

27.12.1        Κατασκευή ηλεκτρικών συσκευών για τη διακοπή ή την 
προστασία ηλεκτρικών κυκλωμάτων, για τάση > 1.000 V  

   27.12.10     Κατασκευή ηλεκτρικών συσκευών για τη διακοπή ή την 
προστασία ηλεκτρικών κυκλωμάτων, για τάση > 1.000 V  

27.12.2        Κατασκευή ηλεκτρικών συσκευών για τη διακοπή ή την 
προστασία ηλεκτρικών κυκλωμάτων, για τάση <= 1.000 V  

   27.12.21     Κατασκευή ασφαλειών, για τάση <= 1.000 V  

   27.12.22     Κατασκευή αυτόματων διακοπτών κυκλώματος, για τάση 
<= 1.000 V  
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   27.12.23     Κατασκευή συσκευών για την προστασία ηλεκτρικών 
κυκλωμάτων π.δ.κ.α., για τάση <= 1.000 V  

   27.12.24     Κατασκευή ηλεκτρονόμων, για τάση <= 1.000 V  
27.12.3        Κατασκευή ηλεκτρικών πινάκων  

   27.12.31     
Κατασκευή πινάκων και άλλων διατάξεων, εξοπλισμένων 
με ηλεκτρικούς διακόπτες ή με συσκευές προστασίας, για 
τάση <= 1.000 V  

   27.12.32     
Κατασκευή πινάκων και άλλων διατάξεων, εξοπλισμένων 
με ηλεκτρικούς διακόπτες ή με συσκευές προστασίας, για 
τάση > 1.000 V  

27.12.4        Κατασκευή μερών συσκευών διανομής ή ελέγχου 
ηλεκτρικού ρεύματος  

   27.12.40     Κατασκευή μερών συσκευών διανομής ή ελέγχου 
ηλεκτρικού ρεύματος  

27.12.9        
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής συσκευών διανομής και ελέγχου του 
ηλεκτρικού ρεύματος  

   27.12.99     
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής συσκευών διανομής και ελέγχου του 
ηλεκτρικού ρεύματος  

27.20.1        Κατασκευή πρωτογενών στοιχείων και πρωτογενών 
συστοιχιών (ηλεκτρικών στηλών) και μερών τους  

   27.20.11     Κατασκευή ηλεκτρικών στοιχείων και ηλεκτρικών 
(ηλεκτρικών στηλών)συστοιχιών  

   27.20.12     Κατασκευή μερών ηλεκτρικών στοιχείων και ηλεκτρικών 
συστοιχιών (ηλεκτρικών στηλών)  

27.20.2        Κατασκευή ηλεκτρικών συσσωρευτών και μερών τους  

   27.20.21     Κατασκευή συσσωρευτών μολύβδου-οξέος για 
εμβολοφόρους κινητήρες εκκίνησης  

   27.20.22     Κατασκευή συσσωρευτών μολύβδου-οξέος, εκτός των 
εμβολοφόρων κινητήρων εκκίνησης  

   27.20.23     

Κατασκευή συσσωρευτών νικέλιου-κάδμιου, νικέλιου-
υδρογονωμένου μετάλλου, ιόντων λίθιου, πολυμερούς 
λίθιου και νικέλιου-σιδήρου και άλλων ηλεκτρικών 
συσσωρευτών  

   27.20.24     Κατασκευή μερών ηλεκτρικών συσσωρευτών, 
συμπεριλαμβανομένων των διαχωριστών  

27.20.9        
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής συστοιχιών (ηλεκτρικών στηλών) και 
συσσωρευτών  

   27.20.99     
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής συστοιχιών (ηλεκτρικών στηλών) και 
συσσωρευτών  

27.31.1        Κατασκευή καλωδίων οπτικών ινών  
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   27.31.11     
Κατασκευή καλωδίων οπτικών ινών που αποτελούνται από 
ίνες κάθε μία από τις οποίες έχει μονωθεί εξωτερικά 
χωριστά  

   27.31.12     

Κατασκευή οπτικών ινών και δεσμών οπτικών ινών· 
καλωδίων οπτικών ινών (εκτός των καλωδίων που 
αποτελούνται από ίνες κάθε μία από τις οποίες έχει 
μονωθεί εξωτερικά χωριστά)  

27.31.9        Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής καλωδίων οπτικών ινών  

   27.31.99     Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής καλωδίων οπτικών ινών  

27.32.1        Κατασκευή άλλων ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών καλωδίων 
και συρμάτων  

   27.32.11     Κατασκευή μονωμένων συρμάτων περιελίξεων  

   27.32.12     Κατασκευή ομοαξονικών καλωδίων και άλλων 
ομοαξονικών ηλεκτρικών αγωγών  

   27.32.13     Κατασκευή άλλων ηλεκτρικών αγωγών, για τάση <= 1.000 
V  

      27.32.13.01  Παραγωγή μονωμένων καλωδίων, για τάση <= 1.000 V  
   27.32.14     Κατασκευή άλλων ηλεκτρικών αγωγών, για τάση > 1.000 V  
      27.32.14.01  Παραγωγή μονωμένων καλωδίων, για τάση > 1.000 V  

27.32.9        
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής άλλων ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών 
καλωδίων και συρμάτων  

   27.32.99     
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής άλλων ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών 
καλωδίων και συρμάτων  

27.33.1        Κατασκευή συσκευών καλωδίωσης  
   27.33.11     Κατασκευή διακοπτών, για τάση <= 1.000 V  
   27.33.12     Κατασκευή λυχνιολαβών, για τάση <= 1.000 V  

   27.33.13     Κατασκευή βυσμάτων, πριζών και άλλων συσκευών για τη 
διακοπή ή την προστασία ηλεκτρικών κυκλωμάτων π.δ.κ.α.  

   27.33.14     Κατασκευή ηλεκτρικών μονωτικών εξαρτημάτων από 
πλαστικές ύλες  

27.33.9        Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής συσκευών καλωδίωσης  

   27.33.99     Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
κατασκευής συσκευών καλωδίωσης  

37.00.1     Υπηρεσίες επεξεργασίας λυμάτων 

  37.00.11   Υπηρεσίες αποκομιδής και επεξεργασίας λυμάτων 

    37.00.11.01 Υπηρεσίες βιολογικού καθαρισμού λυμάτων 

  37.00.12   Υπηρεσίες επεξεργασίας λυμάτων βόθρων και σηπτικών δεξαμενών 

    37.00.12.01 Υπηρεσίες διάθεσης χημικών τουαλετών 

    37.00.12.02 Υπηρεσίες εκκένωσης και καθαρισμού βόθρων 

37.00.2     Υπηρεσίες παραγωγής λυματολάσπης 

ΑΔΑ: ΨΧ6Ζ7ΛΛ-19Υ



 «Ενίσχυση ανέργων για αυτοαπασχόληση και ίδρυση νέων επιχειρήσεων που θα  δραστηριοποιηθούν στους τομείς 
προτεραιότητας της RIS3 στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας»                                                                                              

 

100 

 

  37.00.20   Υπηρεσίες παραγωγής λυματολάσπης 

38.11.1     Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων 

  38.11.11   
Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, 
δημοτικών 

  38.11.19   Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, άλλων 

38.11.2     
Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων μη ανακυκλώσιμων 
απορριμμάτων 

  38.11.21   
Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων μη ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, 
δημοτικών 

    38.11.21.01 Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων 

    38.11.21.02 Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων από ιδιοκτήτες αγροτικών φορτηγών ΙΧ 

    38.11.21.03 Υπηρεσίες αποκομιδής μπαζών και άλλων απορριμμάτων, με διάθεση κάδων 

  38.11.29   
Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων, μη ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, 
άλλων 

38.11.3     
Υπηρεσίες διάθεσης μη ανακυκλώσιμων, μη επικίνδυνων 
απορριμμάτων 

  38.11.31   
Υπηρεσίες διάθεσης μη ανακυκλώσιμων, μη επικίνδυνων δημοτικών 
απορριμμάτων 

  38.11.39   
Υπηρεσίες διάθεσης άλλων μη ανακυκλώσιμων, μη επικίνδυνων 
απορριμμάτων 

38.11.4     Υπηρεσίες συλλογής αχρηστευμένων ειδών, για αποσυναρμολόγηση 

  38.11.41   Υπηρεσίες συλλογής σκαφών και άλλων πλωτών κατασκευών προς διάλυση 

  38.11.49   
Υπηρεσίες συλλογής αχρηστευμένων ειδών, εκτός σκαφών και πλωτών 
κατασκευών, για αποσυναρμολόγηση 

38.11.5     
Υπηρεσίες διάθεσης άλλων ανακυκλώσιμων μη επικίνδυνων 
απορριμμάτων 

  38.11.51   Υπηρεσίες διάθεσης γυάλινων απορριμμάτων 

  38.11.52   Υπηρεσίες διάθεσης απορριμμάτων από χαρτί και χαρτόνι 

  38.11.53   
Υπηρεσίες διάθεσης μεταχειρισμένων επισώτρων (ελαστικών οχημάτων) από 
καουτσούκ 

  38.11.54   Υπηρεσίες διάθεσης άλλων απορριμμάτων από καουτσούκ 

  38.11.55   Υπηρεσίες διάθεσης πλαστικών απορριμμάτων 

  38.11.56   Υπηρεσίες διάθεσης υφασμάτινων απορριμμάτων 

  38.11.57   Υπηρεσίες διάθεσης απορριμμάτων από δέρμα 

  38.11.58   Υπηρεσίες διάθεσης μη επικίνδυνων μεταλλικών απορριμμάτων 

  38.11.59   
Υπηρεσίες διάθεσης άλλων μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων 
π.δ.κ.α. 

38.11.6     Υπηρεσίες εγκαταστάσεων μεταφοράς για μη επικίνδυνα απόβλητα 

  38.11.61   
Υπηρεσίες εγκαταστάσεων μεταφοράς για μη επικίνδυνα ανακυκλώσιμα 
απόβλητα 

  38.11.69   Υπηρεσίες εγκαταστάσεων μεταφοράς για άλλα μη επικίνδυνα απόβλητα 

38.12.1     Υπηρεσίες συλλογής επικίνδυνων απορριμμάτων 

  38.12.11   
Υπηρεσίες συλλογής επικίνδυνων ιατρικών και άλλων απορριμμάτων 
βιολογικού κινδύνου 

  38.12.12   Υπηρεσίες συλλογής άλλων επικίνδυνων βιομηχανικών απορριμμάτων 

  38.12.13   Υπηρεσίες συλλογής επικίνδυνων δημοτικών απορριμμάτων 

38.12.2     Υπηρεσίες διάθεσης επικίνδυνων απορριμμάτων 

  38.12.21   
Υπηρεσίες διάθεσης εξαντλημένων (ακτινοβολημένων) στοιχείων καυσίμων 
(φυσιγγίων) πυρηνικών αντιδραστήρων 
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  38.12.22   Υπηρεσίες διάθεσης φαρμακευτικών απορριμμάτων 

  38.12.23   Υπηρεσίες διάθεσης άλλων ιατρικών επικίνδυνων απορριμμάτων 

  38.12.24   Υπηρεσίες διάθεσης επικίνδυνων χημικών αποβλήτων 

  38.12.25   Υπηρεσίες διάθεσης χρησιμοποιημένων ορυκτέλαιων 

  38.12.26   Υπηρεσίες διάθεσης επικίνδυνων μεταλλικών απορριμμάτων 

  38.12.27   

Υπηρεσίες συλλογής απορριμμάτων και υπολειμμάτων πρωτογενών 
στοιχείων, πρωτογενών συστοιχιών (μπαταριών) και ηλεκτρικών 
συσσωρευτών 

  38.12.29   Υπηρεσίες διάθεσης άλλων επικίνδυνων απορριμμάτων 

38.12.3     Υπηρεσίες εγκαταστάσεων μεταφοράς για επικίνδυνα απόβλητα 

  38.12.30   Υπηρεσίες εγκαταστάσεων μεταφοράς για επικίνδυνα απόβλητα 

38.21.1     
Υπηρεσίες επεξεργασίας μη επικίνδυνων απορριμμάτων για τελική 
διάθεση 

  38.21.10   Υπηρεσίες επεξεργασίας μη επικίνδυνων απορριμμάτων για τελική διάθεση 

38.21.2     Υπηρεσίες διάθεσης μη επικίνδυνων απορριμμάτων 

  38.21.21   Υπηρεσίες υγειονομικής ταφής απορριμμάτων 

  38.21.22   Άλλες υπηρεσίες ταφής απορριμμάτων 

  38.21.23   Υπηρεσίες αποτέφρωσης μη επικίνδυνων απορριμμάτων 

  38.21.29   Άλλες υπηρεσίες διάθεσης μη επικίνδυνων απορριμμάτων 

    38.21.29.01 Υπηρεσίες κομποστοποίησης απορριμμάτων 

    38.21.29.02 Υπηρεσίες λιπασματοποίησης απορριμμάτων 

38.21.3     Υπηρεσίες διάθεσης οργανικών διαλυτών απορριμμάτων 

  38.21.30   Υπηρεσίες διάθεσης οργανικών διαλυτών απορριμμάτων 

38.21.4     
Υπηρεσίες διάθεσης σταχτών και υπολειμμάτων από αποτέφρωση 
απορριμμάτων 

  38.21.40   
Υπηρεσίες διάθεσης σταχτών και υπολειμμάτων από αποτέφρωση 
απορριμμάτων 

38.22.1     
Υπηρεσίες επεξεργασίας πυρηνικών και άλλων επικίνδυνων 
απορριμμάτων 

  38.22.11   Υπηρεσίες επεξεργασίας πυρηνικών απορριμμάτων 

  38.22.19   Άλλες υπηρεσίες επεξεργασίας επικίνδυνων απορριμμάτων 

38.22.2     
Υπηρεσίες διάθεσης πυρηνικών και άλλων επικίνδυνων 
απορριμμάτων 

  38.22.21   Υπηρεσίες διάθεσης πυρηνικών απορριμμάτων 

  38.22.29   Άλλες υπηρεσίες διάθεσης άλλων επικίνδυνων απορριμμάτων 

38.31.1     Υπηρεσίες αποσυναρμολόγησης αχρηστευμένων ειδών 

  38.31.11   Υπηρεσίες διάλυσης πλοίων 

  38.31.12   
Υπηρεσίες αποσυναρμολόγησης αχρηστευμένων ειδών, εκτός σκαφών και 
πλωτών κατασκευών 

    38.31.12.01 
Διάλυση (κανιβαλισμός) μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και άλλων βαρέων 
μεταλλικών απορριμμάτων, για τη λήψη επαναχρησιμοποιήσιμων εξαρτημάτων 

    38.31.12.02 

Διάλυση (κανιβαλισμός) μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και άλλων βαρέων 
μεταλλικών απορριμμάτων, για την απομάκρυνση άχρηστων ή επικίνδυνων 
στοιχείων (π.χ. λαδιών, καυσίμων κλπ) 

    38.31.12.03 
Μηχανική κοπή ή θραύση μεταλλικών απορριμμάτων, (π.χ. αυτοκίνητων), 
διαλογή και διαχωρισμός πρώτων υλών 

38.32.1     Υπηρεσίες ανάκτησης διαλεγμένων υλικών 

  38.32.11   Υπηρεσίες ανάκτησης διαλεγμένων μεταλλικών υλικών 

  38.32.12   Υπηρεσίες ανάκτησης διαλεγμένων μη μεταλλικών υλικών 
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38.32.2     Υπηρεσίες ανάκτησης μεταλλικών δευτερογενών πρώτων υλών 

  38.32.21   Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών πολύτιμων μετάλλων 

  38.32.22   Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών σιδηρούχων μετάλλων 

    38.32.22.01 
Θραύση, καθαρισμός και διαλογή άλλων απορριμμάτων (π.χ. από κατεδαφίσεις) 
για την ανάκτηση μεταλλικών δευτερογενών πρώτων υλών 

    38.32.22.02 
Κατεργασία μεταλλικών απορριμμάτων και παλαιοσιδηρικών, ώστε να 
μετατραπούν σε δευτερογενείς πρώτες ύλες 

    38.32.22.03 Μηχανική ή χημική επεξεργασία μεταλλικών απορριμμάτων 

  38.32.23   Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών χαλκού 

  38.32.24   Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών νικέλιου 

  38.32.25   Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών αλουμίνιου 

  38.32.29   Υπηρεσίες ανάκτησης άλλων μεταλλικών πρώτων υλών 

38.32.3     Υπηρεσίες ανάκτησης μη μεταλλικών δευτερογενών πρώτων υλών 

  38.32.31   Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών γυαλιού 

  38.32.32   Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών χαρτιού και χαρτονιού 

  38.32.33   Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών πλαστικού 

  38.32.34   Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών ελαστικού 

  38.32.35   Υπηρεσίες ανάκτησης υφαντικών πρώτων υλών 

  38.32.39   Υπηρεσίες ανάκτησης άλλων μη μεταλλικών πρώτων υλών 

    38.32.39.01 Ανάκτηση χημικών ουσιών από χημικά απορρίμματα 

    38.32.39.02 
Θραύση, καθαρισμός και διαλογή άλλων απορριμμάτων (π.χ. από κατεδαφίσεις) 
για την ανάκτηση μη μεταλλικών δευτερογενών πρώτων υλών 

    38.32.39.03 
Μηχανική, χημική ή άλλη κατεργασία μη μεταλλικών απορριμμάτων, ώστε να 
μετατραπούν σε δευτερογενείς πρώτες ύλες 

39.00.1     Υπηρεσίες εξυγίανσης και καθαρισμού 

  39.00.11   Υπηρεσίες εξυγίανσης και καθαρισμού εδάφους και υπόγειων υδάτων 

  39.00.12   Υπηρεσίες εξυγίανσης και καθαρισμού επιφανειακών υδάτων 

    39.00.12.01 Υπηρεσίες καθαρισμού και απορρύπανσης θαλάσσιων περιοχών 

  39.00.13   Υπηρεσίες εξυγίανσης και καθαρισμού αέρα 

  39.00.14   Υπηρεσίες εξυγίανσης κτιρίων 

    39.00.14.01 Εργασίες αφαίρεσης αμίαντου κτιρίων 

39.00.2     Άλλες υπηρεσίες εξυγίανσης και εξειδικευμένου ελέγχου ρύπανσης 

  39.00.21   
Υπηρεσίες εξυγίανσης, περιορισμού της ρύπανσης, ελέγχου και 
παρακολούθησης εργοτάξιου και άλλες υπηρεσίες εξυγίανσης εργοτάξιου 

    39.00.21.01 Υπηρεσίες διαχείρισης βιομηχανικών ρύπων 

    39.00.21.02 Υπηρεσίες ελέγχου βιομηχανικού και εργασιακού περιβάλλοντος 

  39.00.22   Άλλες υπηρεσίες εξυγίανσης 

  39.00.23   Άλλες υπηρεσίες εξειδικευμένου ελέγχου ρύπανσης 

        

43.21.1     Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 

  43.21.10   Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 

    43.21.10.01 Εργασίες εγκατάστασης αλεξικέραυνων 

    43.21.10.02 
Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρικών καλωδιώσεων και εξαρτημάτων, με διάθεση 
και υλικών 

    43.21.10.03 
Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρικών καλωδιώσεων και εξαρτημάτων, χωρίς 
διάθεση υλικών 

    43.21.10.04 Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 
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    43.21.10.05 
Υπηρεσίες εγκατάστασης συστημάτων συναγερμού (πυρκαγιάς, αντικλεπτικών 
κλπ) σε ακίνητα 

    43.21.10.06 Υπηρεσίες εγκατάστασης καλωδιώσεων τηλεπικοινωνιών και δικτύων 

43.22.1     
Εργασίες υδραυλικών εγκαταστάσεων, αποχετευτικών αγωγών, 
θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού 

  43.22.11   Εργασίες υδραυλικών εγκαταστάσεων και αποχετευτικών αγωγών 

    43.22.11.01 
Εγκατάσταση παροχών νερού με πίεση για πυρόσβεση (περιλαμβανομένων των 
πυροσβεστικών κρουνών) 

    43.22.11.02 
Εγκατάσταση συστημάτων για τη διάθεση των λυμάτων, περιλαμβανομένων των 
υπονόμων και των σηπτικών δεξαμενών 

    43.22.11.03 Εγκατάσταση συστημάτων σωληνώσεων ζεστού και κρύου νερού 

    43.22.11.04 Εργασίες εγκατάστασης ειδών υγιεινής 

    43.22.11.05 Εργασίες εγκατάστασης συστημάτων καταιονισμού (σπρίνκλερ) 

    43.22.11.06 
Υδραυλικές εργασίες που προκύπτουν από την εγκατάσταση συσκευών (π.χ. 
πλυντηρίων) 

    43.22.11.07 Υπηρεσίες αποφράξεως φρεατίων και άλλων υδραυλικών εγκαταστάσεων 

    43.22.11.08 Υπηρεσίες επισκευής υδραυλικών εγκαταστάσεων, με υλικά του επισκευαστή 

    43.22.11.09 Υπηρεσίες επισκευής υδραυλικών εγκαταστάσεων, χωρίς υλικά 

  43.22.12   Εργασίες εγκαταστάσεων θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού 

    43.22.12.01 Εργασίες εγκατάστασης μετρητών κατανάλωσης θέρμανσης 

    43.22.12.02 
Κατασκευαστικές εργασίες μη ηλεκτρικού εξοπλισμού θέρμανσης (κατασκευή 
σωληνώσεων, αεραγωγών και συναφείς εργασίες με λαμαρίνα) 

    43.22.12.03 
Υπηρεσίες εγκατάστασης και συντήρησης συστημάτων ελέγχου κεντρικής 
θέρμανσης 

    43.22.12.04 Υπηρεσίες συντήρησης εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης 

    43.22.12.05 Υπηρεσίες τοποθέτησης ηλιακών θερμοσίφωνων, κλιματιστικών κλπ 

43.22.2     Εργασίες εγκαταστάσεων αερίου 

  43.22.20   Εργασίες εγκαταστάσεων αερίου 

    43.22.20.01 
Εργασίες εγκατάστασης για την παροχή διάφορων ρευστών (π.χ. οξυγόνου σε 
νοσοκομεία) 

    43.22.20.02 
Εργασίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων και εσωτερικού δικτύου 
φωταέριου και φυσικού αερίου 

    43.22.20.03 
Εργασίες σύνδεσης εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με εξοπλισμό που 
λειτουργεί με αυτό 

43.29.1     Άλλες εργασίες κατασκευαστικών εγκαταστάσεων 

  43.29.11   Εργασίες μόνωσης 

    43.29.11.01 Εργασίες ηχομόνωσης κτιρίων ή άλλων κατασκευών 

    43.29.11.02 Εργασίες θερμομόνωσης εξωτερικών επιφανειών τοίχων 

    43.29.11.03 
Εργασίες θερμομόνωσης σωλήνων ζεστού και κρύου νερού, λεβήτων και 
αεραγωγών 

    43.29.11.04 Εργασίες μόνωσης κατά των δονήσεων κτιρίων ή άλλων κατασκευών 

    43.29.11.05 Εργασίες πυριμαχοποίησης κτιρίων ή άλλων κατασκευών 

  43.29.12   Εργασίες τοποθέτησης περιφράξεων και κιγκλιδωμάτων 

  43.29.19   Άλλες εργασίες εγκαταστάσεων π.δ.κ.α. 

    43.29.19.01 Εργασίες εγκατάστασης σημάτων (φωτεινών ή όχι) 

    43.29.19.02 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ανελκυστήρων 

    43.29.19.03 
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης κυλιόμενων κλιμάκων και κυλιόμενων 
πεζοδρομίων 

    43.29.19.04 
Υπηρεσίες εγκατάστασης ανελκυστήρων, κυλιόμενων κλιμάκων και κυλιόμενων 
πεζοδρομίων 
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    43.29.19.05 
Υπηρεσίες εγκατάστασης, επισκευής και συντήρησης περιστρεφόμενων και 
αυτόματων πορτών 

43.31.1     Εργασίες επίχρισης κονιαμάτων 

  43.31.10   Εργασίες επίχρισης κονιαμάτων 

43.32.1     Εργασίες ξυλουργικών εγκαταστάσεων 

  43.32.10   Εργασίες ξυλουργικών εγκαταστάσεων 

    43.32.10.01 Εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμένων κουζινών 

    43.32.10.02 Εργασίες εγκατάστασης κλιμακοστάσιων 

    43.32.10.03 Εργασίες κατασκευής ντουλαπιών τοίχου 

    43.32.10.04 Εργασίες τοποθέτησης κινητών χωρισμάτων και ψευδοροφών σε κατασκευές 

    43.32.10.05 
Εργασίες τοποθέτησης κουρτινών, στοριών, ρόλερ, σιτών και άλλων 
παραπετασμάτων, σε πόρτες ή παράθυρα 

    43.32.10.06 Εργασίες τοποθέτησης μεταλλικών κουφωμάτων 

    43.32.10.07 Εργασίες τοποθέτησης μεταλλικών στέγαστρων, θερμοκηπίων κλπ 

    43.32.10.08 Εργασίες τοποθέτησης ξυλεπένδυσης 

    43.32.10.09 Εργασίες τοποθέτησης ξύλινων ή μεταλλικών κουφωμάτων, ντουλαπιών 

    43.32.10.10 Εργασίες τοποθέτησης τεντών και στεγάστρων 

    43.32.10.11 Κατασκευαστικές εργασίες που περιλαμβάνουν ξυλουργικές εργασίες 

43.33.1     Εργασίες τοποθέτησης πλακιδίων 

  43.33.10   Εργασίες τοποθέτησης πλακιδίων 

    43.33.10.01 
Διακοσμητική επένδυση εξωτερικών τοίχων κτιρίων με κεραμικά υλικά, τούβλα 
κλπ 

    43.33.10.02 
Εργασίες διάστρωσης ή τοποθέτησης πλακών σε τοίχους ή δάπεδα κτιρίων ή 
άλλων κατασκευών λιθολαξευτών ή μαρμάρινων 

43.33.2     
Άλλες εργασίες διάστρωσης και επένδυσης δαπέδων, επένδυσης 
τοίχων καθώς και τοποθέτησης χαρτιού τοιχοστρωσίας (ταπετσαρίας) 

  43.33.21   
Εργασίες τοποθέτησης (κεραμικών) πλακιδίων terrazzo, μαρμάρου, γρανίτη 
και σχιστόλιθου 

    43.33.21.01 Εργασίες εσωτερικής διακόσμησης με μάρμαρο, γρανίτη ή σχιστόλιθο 

    43.33.21.02 Εργασίες κατασκευής μωσαϊκού, παρασκευαζόμενου επιτόπου 

    43.33.21.03 Εργασίες τοποθέτησης ψηφιδωτών σε δάπεδα και τοίχους 

  43.33.29   
Άλλες εργασίες διάστρωσης και επένδυσης δαπέδων, επένδυσης τοίχων 
καθώς και τοποθέτησης χαρτιού τοιχοστρωσίας (ταπετσαρίας) π.δ.κ.α. 

    43.33.29.01 Εργασίες διάστρωσης δαπέδων με ασφαλτικά πλακίδια 

    43.33.29.02 Εργασίες διάστρωσης δαπέδων με παρκέτα 

    43.33.29.03 Εργασίες κατασκευής πατωμάτων 

43.34.1     Εργασίες χρωματισμών 

  43.34.10   Εργασίες χρωματισμών 

43.34.2     Υαλοτεχνικές εργασίες 

  43.34.20   Υαλοτεχνικές εργασίες 

    43.34.20.01 Εργασίες κατασκευών από γυαλί, επενδύσεων με γυαλί, καθρεπτών τοίχου κλπ 

    43.34.20.02 Εργασίες τοποθέτησης τζαμιών σε παράθυρα, πόρτες, βιτρίνες 

43.39.1     Άλλες κατασκευαστικές εργασίες ολοκλήρωσης και τελειώματος 

  43.39.11   Εργασίες κατασκευών διακόσμησης 

    43.39.11.01 Εργασίες εγκατάστασης διακοσμητικών στοιχείων από σίδερο ή χάλυβα 

    43.39.11.02 Εργασίες εγκατάστασης διακοσμητικών κιγκλιδωμάτων 

    43.39.11.03 
Εργασίες εγκατάστασης τυποποιημένων ή επί παραγγελία κατασκευασμένων 
στοιχείων από λαμαρίνα 
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  43.39.19   
Άλλες εργασίες ολοκλήρωσης (αποπεράτωσης) κτιρίων και τελειώματος 
π.δ.κ.α. 

43.91.1     Εργασίες κατασκευής στεγών 

  43.91.11   Εργασίες κατασκευής πλαισίων στεγών 

  43.91.19   Άλλες εργασίες κατασκευής στεγών 

43.99.1     Εργασίες στεγάνωσης 

  43.99.10   Εργασίες στεγάνωσης 

    43.99.10.01 Εργασίες στεγάνωσης σε επίπεδες στέγες και σε εξώστες 

    43.99.10.02 
Εργασίες στεγάνωσης του εσωτερικού μέρους κατασκευών και άλλων υπόγειων 
κατασκευών 

43.99.2     Εργασίες ικριωμάτων 

  43.99.20   Εργασίες ικριωμάτων 

    43.99.20.01 Ενοικίαση ικριωμάτων και εξέδρων εργασίας 

43.99.3     Εργασίες έμπηξης πασάλων· εργασίες θεμελιώσεων 

  43.99.30   Εργασίες έμπηξης πασάλων· εργασίες θεμελιώσεων 

43.99.4     Εργασίες σκυροδέματος 

  43.99.40   Εργασίες σκυροδέματος 

    43.99.40.01 Εργασίες κάμψης χάλυβα για κατασκευαστικά έργα ενισχυμένου σκυροδέματος 

    43.99.40.02 Εργασίες σταθεροποίησης θεμελίων 

    43.99.40.03 Κατασκευή θόλων και λεπτών κελυφών από σκυρόδεμα 

    43.99.40.04 Κατασκευή τύπων (καλουπιών) χύτευσης σκυροδέματος 

43.99.5     Εργασίες ανέγερσης χαλύβδινων δομικών μερών 

  43.99.50   Εργασίες ανέγερσης χαλύβδινων δομικών μερών 

    43.99.50.01 Ανέγερση προκατασκευασμένων χαλύβδινων δομικών μερών κτιρίων 

    43.99.50.02 
Ανέγερση προκατασκευασμένων χαλύβδινων στοιχείων για κατασκευές άλλες 
από κτίρια 

    43.99.50.03 
Εργασίες σύνδεσης χαλύβδινων δομικών μερών για κατασκευές άλλες από 
κτίρια 

    43.99.50.04 Εργασίες σύνδεσης χαλύβδινων δομικών μερών για κτίρια 

43.99.6     Εργασίες τοιχοποιίας και οπτοπλινθοδομών 

  43.99.60   Εργασίες τοιχοποιίας και οπτοπλινθοδομών 

43.99.7     
Συναρμολόγηση και εργασίες ανέγερσης προκατασκευασμένων 
κατασκευών 

  43.99.70   Συναρμολόγηση και εργασίες ανέγερσης προκατασκευασμένων κατασκευών 

43.99.9     Εξειδικευμένες κατασκευαστικές εργασίες π.δ.κ.α. 

  43.99.90   Εξειδικευμένες κατασκευαστικές εργασίες π.δ.κ.α. 

    43.99.90.01 Άλλες κατασκευαστικές εργασίες, που δεν κατονομάζονται ειδικά, με ίδια υλικά 

    43.99.90.02 
Άλλες κατασκευαστικές εργασίες, που δεν κατονομάζονται ειδικά, χωρίς ίδια 
υλικά 

    43.99.90.03 Εργασίες εγκατάστασης κολυμβητικών δεξαμενών (πισίνων) 

    43.99.90.04 Εργασίες επισκευής και συντήρησης ιστορικών και παραδοσιακών κτιρίων 

    43.99.90.05 Εργασίες κατασκευής εστιών (τζακιών) 

    43.99.90.06 Εργασίες μετακίνησης κτιρίων 

    43.99.90.07 
Εργασίες χειριστή μηχανημάτων κατασκευών (χωματουργικών, οδοποιητικών 
κλπ) 

    43.99.90.08 Υπηρεσίες πλαστικής επικάλυψης δεξαμενών κολυμβητηρίων κλπ 

52.10.1     Υπηρεσίες αποθήκευσης 
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  52.10.11   Υπηρεσίες αποθήκευσης υπό ψύξη 

    52.10.11.01 Υπηρεσίες αποθήκευσης μπανανών και λοιπών τροπικών φρούτων 

  52.10.12   Υπηρεσίες αποθήκευσης χύδην υγρών ή αέριων προϊόντων 

  52.10.13   Υπηρεσίες αποθήκευσης δημητριακών 

  52.10.19   Άλλες υπηρεσίες αποθήκευσης 

    52.10.19.01 
Υπηρεσίες προετοιμασίας (συσκευασία, συντήρηση κλπ), προς αποθήκευση 
αγροτικών προϊόντων 

  52.21.24   Υπηρεσίες χώρων στάθμευσης 

    52.21.24.01 
Υπηρεσίες παρακολούθησης χώρων και συλλογής τελών, με σύστημα 
ελεγχόμενης στάθμευσης 

    52.21.24.02 Υπηρεσίες υπαίθριου χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων 

    52.21.24.03 Υπηρεσίες χώρου στάθμευσης επιβατικών αυτοκινήτων 

    52.21.24.04 
Υπηρεσίες χώρων στάθμευσης κάθε είδους μεταφορικών μέσων και 
τροχόσπιτων 

    52.21.24.05 Υπηρεσίες χώρων στάθμευσης μοτοσικλετών 

  52.21.26   Υπηρεσίες ηλεκτροκίνησης 

    52.21.26.01 Υπηρεσίες Επαναφόρτισης Συσσωρευτών Ηλεκτρικών Οχημάτων 

    52.21.26.02 
Υπηρεσίες διαχείρησης και εκμετάλλευσης Υποδομών Επαναφόρτισης 
Ηλεκτρικών Οχημάτων 

    52.21.26.03 
Υπηρεσίες διεκπεραίωσης συναλλαγών και διαλειτουργικότητας Υποδομών 
Επαναφόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων 

55.10.1        
Υπηρεσίες παροχής δωματίου ή μονάδας καταλύματος για 
επισκέπτες, με καθημερινή καθαριότητα (εκτός της 
χρονομεριστικής μίσθωσης)  

   55.10.10     
Υπηρεσίες παροχής δωματίου ή μονάδας καταλύματος για 
επισκέπτες, με καθημερινή καθαριότητα (εκτός της 
χρονομεριστικής μίσθωσης)  

      55.10.10.01  Υπηρεσίες ξενοδοχείου ύπνου, Β' κατηγορίας και κάτω, με 
εστιατόριο  

      55.10.10.02  Υπηρεσίες ξενοδοχείου ύπνου, Β' κατηγορίας και κάτω, 
χωρίς εστιατόριο  

      55.10.10.03  Υπηρεσίες ξενοδοχείου ύπνου, πολυτελείας και Α' 
κατηγορίας, με εστιατόριο  

      55.10.10.04  Υπηρεσίες ξενοδοχείου ύπνου, πολυτελείας και Α' 
κατηγορίας, χωρίς εστιατόριο  

55.20.1        Υπηρεσίες καταλυμάτων διακοπών και άλλων τύπων 
καταλύματος σύντομης διάρκειας  

   55.20.11     
Υπηρεσίες παροχής δωματίου ή μονάδας καταλύματος για 
επισκέπτες σε ξενώνες νεότητας και σε αυτόνομες ενότητες 
διακοπών  

      55.20.11.01  Υπηρεσίες εκμίσθωσης μικρής διάρκειας δωματίων 
σπιτιών  

      55.20.11.03  Υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένων διαμερισμάτων, με 
παροχή υπηρεσιών περιποίησης πελατών  

      55.20.11.04  Υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένων δωματίων ή 
διαμερισμάτων για μικρή διάρκεια  
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      55.20.11.05  Υπηρεσίες ενοικίασης έως επτά (7) επιπλωμένων δωματίων 
για μικρή διάρκεια  

   55.20.12     Υπηρεσίες παροχής δωματίου ή μονάδας καταλύματος για 
επισκέπτες σε ιδιοκτησίες χρονομεριστικής μίσθωσης  

   55.20.19     
Άλλες υπηρεσίες παροχής δωματίου ή μονάδας 
καταλύματος για επισκέπτες, χωρίς καθημερινή 
καθαριότητα  

      55.20.19.01  Υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένων διαμερισμάτων μικρής 
διάρκειας, χωρίς παροχή υπηρεσιών περιποίησης πελατών  

55.30.1        
Υπηρεσίες κατασκήνωσης (κάμπιγκ), εγκαταστάσεων για 
οχήματα αναψυχής (τροχόσπιτα) και ρυμουλκούμενα 
οχήματα (τρέιλερ)  

   55.30.11     Υπηρεσίες κατασκήνωσης (κάμπιγκ)  

   55.30.12     Υπηρεσίες εγκαταστάσεων για οχήματα αναψυχής 
(τροχόσπιτα) και ρυμουλκούμενα οχήματα (τρέιλερ)  

      55.30.12.01  Υπηρεσίες μακρόχρονης μίσθωσης χώρου για τροχόσπιτα  
   55.90.19     Άλλες υπηρεσίες καταλύματος π.δ.κ.α.  

      55.90.19.01  
Υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένων διαμερισμάτων 
μακράς διάρκειας, με παροχή υπηρεσιών περιποίησης 
πελατών  

56.10.1     Υπηρεσίες εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης 

  56.10.11   Υπηρεσίες παροχής γευμάτων με πλήρη εξυπηρέτηση εστιατορίου 

    56.10.11.01 Υπηρεσίες καφεζαχαροπλαστείου, με διάθεση πρόσβασης στο διαδίκτυο 

    56.10.11.02 Υπηρεσίες εστιατορίου μέσα σε ξενοδοχείο ύπνου 

    56.10.11.03 

Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από εστιατόριο, ταβέρνα, ψαροταβέρνα, 
ψησταριά, με ζωντανή μουσική από ορχήστρα τριών τουλάχιστον οργάνων, [που 
υπάγεται στην 1059176/625/ΠΟΛ.1087/25.6.2003 (ΦΕΚ Β' 932) απόφαση 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, όπως ισχύει κάθε φορά], με παροχή 
σερβιρίσματος 

    56.10.11.04 

Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από εστιατόριο, ταβέρνα, ψαροταβέρνα, 
ψησταριά, χωρίς ζωντανή μουσική ή με ορχήστρα λιγότερη των τριών οργάνων 
[που δεν υπάγεται στην 1059176/625/ΠΟΛ.1087/25.6.2003 (ΦΕΚ Β' 932) 
απόφαση Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, όπως ισχύει κάθε φορά], με 
παροχή σερβιρίσματος 

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

    56.10.11.06 Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από κέντρο διασκέδασης - κοσμική ταβέρνα 

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

    56.10.11.08 Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από πιτσαρία, με παροχή σερβιρίσματος 

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

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

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

    56.10.11.12 Υπηρεσίες παροχής γευμάτων με διάθεση πρόσβασης στο διαδίκτυο 

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

62.01.1     Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας 
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  62.01.11   
Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας για 
εφαρμογές 

    62.01.11.01 
Παραγωγή προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, που παράγονται ή 
ολοκληρώνονται κατόπιν παραγγελίας 

    62.01.11.02 Υπηρεσίες ανάπτυξης και υποστήριξης λογισμικού εφαρμογών τηλεματικής 

    62.01.11.03 Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού πολυμέσων (multimedia) 

    62.01.11.04 Υπηρεσίες δημιουργίας ιστοσελίδων στο διαδίκτυο 

    62.01.11.05 Υπηρεσίες επανόρθωσης καταστραφέντος λογισμικού 

    62.01.11.06 Υπηρεσίες ποιοτικού ελέγχου συστήματος λογισμικού 

    62.01.11.07 Υπηρεσίες σχεδιασμού, υποστήριξης και ολοκλήρωσης συστήματος λογισμικού 

  62.01.12   
Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας για 
δίκτυα και συστήματα 

62.01.2     Παραγωγή πρωτοτύπων λογισμικού 

  62.01.21   Παραγωγή πρωτοτύπων λογισμικού παιχνιδιών υπολογιστή 

  62.01.29   Παραγωγή πρωτοτύπων άλλου λογισμικού 

62.02.1     
Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα υλικού (Hardware) 
υπολογιστών 

  62.02.10   Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα υλικού (Hardware) υπολογιστών 

62.02.2     
Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα συστημάτων και 
λογισμικού 

  62.02.20   Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα συστημάτων και λογισμικού 

62.02.3     Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για τεχνολογίες της πληροφορίας 

  62.02.30   Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για τεχνολογίες της πληροφορίας 

    62.02.30.01 Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης δικτύων 

    62.02.30.02 Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης εξειδικευμένου λογισμικού εφαρμογών 

    62.02.30.03 Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης συστημάτων υπολογιστών 

    62.02.30.04 Υπηρεσίες υποστήριξης λογισμικού πολυμέσων 

62.03.1     Υπηρεσίες διαχείρισης ηλεκτρονικών συστημάτων 

  62.03.11   Υπηρεσίες διαχείρισης δικτύου 

  62.03.12   Υπηρεσίες διαχείρισης συστημάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή 

62.09.1     
Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρονικών υπολογιστών και 
περιφερειακού εξοπλισμού 

  62.09.10   
Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού 
εξοπλισμού 

62.09.2     
Άλλες υπηρεσίες των τεχνολογιών της πληροφορίας και των 
ηλεκτρονικών υπολογιστών π.δ.κ.α. 

  62.09.20   
Άλλες υπηρεσίες των τεχνολογιών της πληροφορίας και των ηλεκτρονικών 
υπολογιστών π.δ.κ.α. 

    62.09.20.01 Υπηρεσίες μετατροπής και διόρθωσης ψηφιακών υπόβαθρων (cd, δισκετών κλπ) 

  70.22.15   Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα οργάνωσης παραγωγής 

    70.22.15.01 Υπηρεσίες αλιευτικών μελετών 

    70.22.15.02 

Υπηρεσίες γεωργικών μελετών (γεωργοοικονομικών - γεωργοτεχνικών, εγγείων 
βελτιώσεων, γεωργοκτηνοτροφικού προγραμματισμού, γεωργοκτηνοτροφικών 
εκμεταλλεύσεων) 

    70.22.15.03 

Υπηρεσίες δασολογικών μελετών (διαχείρισης δασών και ορεινών βοσκοτόπων, 
δασοτεχνικής διευθέτησης ορεινών λεκανών, χειμάρρων, αναδασώσεων, 
δασικών οδών και δασικών μεταφορικών εγκαταστάσεων) 

    70.22.15.04 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών οργάνωσης της μεθόδου εργασίας 

    70.22.15.05 Υπηρεσίες πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης ποιότητας 
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    70.22.15.06 
Υπηρεσίες που παρέχονται από γεωπόνους και από άλλους ειδικούς σε θέματα 
αγροτικής οικονομίας 

    70.22.15.07 
Υπηρεσίες που παρέχονται από οικονομολόγους, ειδικούς σε θέματα αγροτικής 
οικονομίας 

    70.22.15.08 Υπηρεσίες συμβουλών για έλεγχο ποιότητας 

    70.22.15.09 Υπηρεσίες συμβουλών για έλεγχο ποιότητας τροφίμων 

    70.22.15.10 Υπηρεσίες συμβουλών για κανόνες ασφαλείας 

  70.22.16   
Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα εφοδιασμού και άλλων 
συμβουλών διαχείρισης 

    70.22.16.01 Υπηρεσίες συμβουλών σε θέματα επιμελητείας (logistic) 

71.20.1     Υπηρεσίες τεχνικών δοκιμών και αναλύσεων 

  71.20.11   Υπηρεσίες δοκιμών και αναλύσεων της σύνθεσης και της καθαρότητας 

    71.20.11.01 Υπηρεσίες δοκιμών και αναλύσεων βακτηριολογίας, εκτός ιατρικών 

    71.20.11.02 Υπηρεσίες δοκιμών και αναλύσεων βιολογικών ιδιοτήτων των υλικών 

    71.20.11.03 Υπηρεσίες δοκιμών και αναλύσεων μικροβιολογίας, εκτός ιατρικών 

    71.20.11.04 Υπηρεσίες δοκιμών και αναλύσεων χημείας τροφίμων 

    71.20.11.05 Υπηρεσίες εκπόνησης οινολογικών μελετών 

    71.20.11.06 Υπηρεσίες εκπόνησης χημικοτεχνικών μελετών 

    71.20.11.07 Υπηρεσίες παρατηρήσεων υδρολογικών σταθμών 

    71.20.11.08 Υπηρεσίες χημικών δοκιμών και αναλύσεων 

  71.20.12   Υπηρεσίες δοκιμών και αναλύσεων των φυσικών ιδιοτήτων 

  71.20.14   Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου οχημάτων οδικών μεταφορών 

72.11.1     
Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη βιοτεχνολογία 
για την υγεία, το περιβάλλον, τη γεωργία και άλλες εφαρμογές 

  72.11.12   
Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στην περιβαλλοντική και 
βιομηχανική βιοτεχνολογία 

  72.11.13   Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη γεωργική βιοτεχνολογία 

  72.19.12   
Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις επιστήμες υπολογιστών 
και πληροφοριών 

  72.19.14   Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη χημεία 

    72.19.14.01 
Υπηρεσίες ανάλυσης, σχεδιασμού και ανάπτυξης χημικών διεργασιών και 
συστημάτων 

    72.19.14.02 Υπηρεσίες έρευνας στη χημεία 

    72.19.14.03 Υπηρεσίες έρευνας στη χημεία τροφίμων 

  72.19.15   
Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις γεωεπιστήμες και στις 
επιστήμες περιβάλλοντος 

    72.19.15.01 Υπηρεσίες περιβαλλοντικής έρευνας 

  72.19.21   Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη νανοτεχνολογία 

  72.19.29   
Άλλες υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη μηχανική και την 
τεχνολογία, εκτός της βιοτεχνολογίας 

    72.19.29.01 
Υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης προϊόντων διαδραστικών πολυμέσων 
(interactive multimedia) 

    72.19.29.02 Υπηρεσίες έρευνας στη μηχανολογία 

    72.19.29.03 Υπηρεσίες έρευνας στην ναυπηγική και αεροναυπηγική 

    72.19.29.04 Υπηρεσίες έρευνας στην πληροφορική 

    72.19.29.05 Υπηρεσίες έρευνας στην τεχνολογία μετάλλων 

    72.19.29.06 Υπηρεσίες έρευνας στην τεχνολογία του ηλεκτρισμού 

    72.19.29.07 Υπηρεσίες έρευνας στην τεχνολογία των κατασκευών 

    72.19.29.08 Υπηρεσίες έρευνας στην τεχνολογία υλικών 
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    72.19.29.09 Υπηρεσίες έρευνας στις επικοινωνίες 

72.19.4     
Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις γεωπονικές 
επιστήμες 

  72.19.40   Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις γεωπονικές επιστήμες 

    72.19.40.01 Υπηρεσίες έρευνας στην κτηνοτροφία 

    72.19.40.02 Υπηρεσίες έρευνας στη δασοκομία 

    72.19.40.03 Υπηρεσίες έρευνας στην αλιεία 

79.11.1     Υπηρεσίες ταξιδιωτικών πρακτορείων για κρατήσεις μεταφοράς 

  79.11.11   Υπηρεσίες κράτησης για αεροπορικές γραμμές 

    79.11.11.01 
Υπηρεσίες πώλησης αεροπορικών εισιτηρίων μεταφοράς προσώπων με 
προμήθεια 

  79.11.12   Υπηρεσίες κράτησης για σιδηροδρόμους 

  79.11.13   Υπηρεσίες κράτησης για λεωφορεία 

  79.11.14   Υπηρεσίες κράτησης για ενοικίαση οχημάτων 

  79.11.19   Άλλες υπηρεσίες ταξιδιωτικών πρακτορείων για κρατήσεις μεταφοράς 

    79.11.19.01 
Υπηρεσίες πώλησης ατμοπλοϊκών εισιτηρίων μεταφοράς προσώπων με 
προμήθεια 

    79.11.19.02 
Υπηρεσίες πώλησης ατμοπλοϊκών εισιτηρίων εξωτερικού με προμήθεια, από 
πρακτορείο ταξιδίων 

    79.11.19.03 Υπηρεσίες πώλησης τουριστικών εισιτηρίων γενικά, με προμήθεια 

79.11.2     
Υπηρεσίες ταξιδιωτικών πρακτορείων για κρατήσεις καταλύματος, 
κρουαζιέρων και οργανωμένα ταξίδια (ταξιδιωτικά πακέτα) 

  79.11.21   Υπηρεσίες κράτησης για κατάλυμα 

  79.11.22   Υπηρεσίες κράτησης για κρουαζιέρες 

  79.11.23   Υπηρεσίες κράτησης για οργανωμένα ταξίδια (ταξιδιωτικά πακέτα) 

    79.11.23.01 Υπηρεσίες μεσιτείας για οργανωμένες περιηγήσεις με παροχή καταλύματος 

79.12.1     Υπηρεσίες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών 

  79.12.11   
Υπηρεσίες γραφείων διοργάνωσης οργανωμένων περιηγήσεων (ταξιδιωτικών 
πακέτων) 

    79.12.11.01 
Υπηρεσίες διοργάνωσης περιηγήσεων (πρακτορείο ταξιδίων) για οργανωμένο 
τουρισμό από το εξωτερικό 

  79.12.12   Υπηρεσίες διαχειριστών περιηγήσεων 

79.90.1     Υπηρεσίες τουριστικής προβολής και ενημέρωσης επισκεπτών 

  79.90.11   Υπηρεσίες τουριστικής προβολής 

  79.90.12   Υπηρεσίες ενημέρωσης επισκεπτών 

79.90.2     Υπηρεσίες τουριστικών ξεναγών 

  79.90.20   Υπηρεσίες τουριστικών ξεναγών 

79.90.3     Άλλες υπηρεσίες κρατήσεων π.δ.κ.α. 

  79.90.31   Υπηρεσίες ανταλλαγών χρονομεριστικής μίσθωσης 

  79.90.32   Υπηρεσίες κρατήσεων για συνεδριακά κέντρα και εκθεσιακούς χώρους 

  79.90.39   
Υπηρεσίες κρατήσεων για εισιτήρια εκδηλώσεων, υπηρεσίες ψυχαγωγίας και 
αναψυχής και άλλες υπηρεσίες κρατήσεων π.δ.κ.α. 

95.11.1     
Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού 
εξοπλισμού 

  95.11.10   
Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού 
εξοπλισμού 

    95.11.10.01 Υπηρεσίες εγκατάστασης πακέτων λογισμικού ή επεκτάσεων 

95.12.1     Υπηρεσίες επισκευής εξοπλισμού επικοινωνίας 
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  95.12.10   Υπηρεσίες επισκευής εξοπλισμού επικοινωνίας 

    95.12.10.01 Υπηρεσίες επισκευής τηλεφωνικών, τηλεομοιοτυπικών και συναφών συσκευών 

95.23.1     Υπηρεσίες επισκευής υποδημάτων και δερμάτινων ειδών 

  95.23.10   Υπηρεσίες επισκευής υποδημάτων και δερμάτινων ειδών 

    95.23.10.01 Υπηρεσίες επιδιόρθωσης υποδημάτων 

    95.23.10.02 Υπηρεσίες στίλβωσης και βαφής υποδημάτων, δερμάτινων ειδών κλπ 

  95.29.11   
Υπηρεσίες επισκευής και μετατροπής ενδυμάτων και κλωστοϋφαντουργικών 
ειδών οικιακής χρήσης 

    95.29.11.01 Υπηρεσίες επιδιόρθωσης ενδυμάτων 

    95.29.11.02 Υπηρεσίες επιδιόρθωσης υφασμάτινων ειδών οικιακής χρήσης 

    95.29.11.03 Υπηρεσίες επισκευής γουναρικών 

    95.29.11.04 Υπηρεσίες επισκευής καπέλων 

    95.29.11.05 Υπηρεσίες μανταρίσματος ενδυμάτων 

96.01.1     
Πλύσιμο και στεγνό καθάρισμα κλωστοϋφαντουργικών και γούνινων 
προϊόντων 

  96.01.11   Υπηρεσίες πλυντηρίου με κερματοδέκτη 

  96.01.12   
Υπηρεσίες στεγνού καθαρίσματος (περιλαμβανομένων των υπηρεσιών 
καθαρισμού γουνών) 

  96.01.13   Υπηρεσίες σιδερωτήριων 

    96.01.13.01 Υπηρεσίες σιδερωτήριου ρούχων 

  96.01.14   Υπηρεσίες βαφής και χρωματισμού 

    96.01.14.01 Υπηρεσίες βαφής ρούχων 

  96.01.19   Άλλες υπηρεσίες καθαρισμού υφασμάτων 

    96.01.19.01 Υπηρεσίες καθαρισμού χαλιών και μοκετών 

    96.01.19.02 Υπηρεσίες μηχανικών πλυντηρίων 

    96.01.19.03 Υπηρεσίες πλυσίματος ρούχων 

    96.01.19.04 Υπηρεσίες φύλαξης χαλιών και μοκετών 

    96.01.19.05 Υπηρεσίες συλλογής και παράδοσης των προς πλύσιμο ρούχων 
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