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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ 

Πίνακας 1: ΚΑΔ που ανήκουν στην Ψηφιακή Οικονομία 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

    18.12.1     Άλλες υπηρεσίες εκτύπωσης 

      18.12.11   

Υπηρεσίες εκτύπωσης γραμματόσημων, χαρτόσημων, τίτλων, 
ευφυών καρτών, επιταγών και άλλων εγγράφων με διακριτικά 
ασφαλείας και συναφών ειδών 

        18.12.11.01 Εκτύπωση καρτών με ενσωματωμένη μαγνητική ταινία 

      18.12.12   
Υπηρεσίες εκτύπωσης διαφημιστικών καταλόγων, φυλλαδίων, 
αφισών και άλλου διαφημιστικού υλικού 

      18.12.13   
Υπηρεσίες εκτύπωσης εφημερίδων και περιοδικών, που εκδίδονται 
λιγότερο από τέσσερις φορές την εβδομάδα 

      18.12.14   

Υπηρεσίες εκτύπωσης βιβλίων, χαρτών, υδρογραφικών ή 
παρόμοιων διαγραμμάτων κάθε είδους, εικόνων, σχεδίων και 
φωτογραφιών, ταχυδρομικών δελταρίων 

        18.12.14.01 
Καλλιτεχνική εκτύπωση εντύπων (επισκεπτηρίων, προσκλήσεων 
γάμων κλπ) 

      18.12.15   Υπηρεσίες εκτύπωσης ετικετών και πινακίδων 

      18.12.16   
Υπηρεσίες εκτύπωσης απευθείας σε πλαστικό, γυαλί, μέταλλο, 
ξύλο και πηλό 

      18.12.19   Άλλες υπηρεσίες εκτύπωσης π.δ.κ.α. 

        18.12.19.01 Εργασίες εκτύπωσης με χρυσό 

        18.12.19.02 Υπηρεσίες εκτύπωσης υφασμάτων 

        18.12.19.03 Υπηρεσίες μεταξοτυπίας 

        18.12.19.04 Υπηρεσίες σταμπώματος ή επικόλλησης χαλκομανίας επί ενδυμάτων 

    18.13.1     Υπηρεσίες προεκτύπωσης 

      18.13.10   Υπηρεσίες προεκτύπωσης 

        18.13.10.01 Υπηρεσίες γραφίστα ή μακετίστα, εκτός διαφήμισης 

        18.13.10.02 Υπηρεσίες οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων 

        18.13.10.03 Υπηρεσίες στερεοτυπίας 

        18.13.10.04 Υπηρεσίες στοιχειοθεσίας 

        18.13.10.05 
Υπηρεσίες συνδυασμού τεχνικών κειμένου και εικόνας για την 
κατασκευή αναπαραγώγιμου προϊόντος 

        18.13.10.06 Υπηρεσίες φωτοσύνθεσης 

        18.13.10.07 Υπηρεσίες φωτοτσιγκογραφίας και αναπαραγωγής φιλμ 

        18.13.30.02 

Προετοιμασία ψηφιακών δεδομένων (π.χ. βελτίωση, επιλογή, 
διασύνδεση ψηφιακών δεδομένων αποθηκευμένων σε φορείς 
ηλεκτρονικής επεξεργασίας δεδομένων), συναφών με την εκτύπωση 

18.2         Αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων 

  18.20       Αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων 

    18.20.1     Υπηρεσίες αναπαραγωγής ηχογράφησης 

      18.20.10   Υπηρεσίες αναπαραγωγής ηχογράφησης 

    18.20.2     Υπηρεσίες αναπαραγωγής βιντεοεγγραφής 

      18.20.20   Υπηρεσίες αναπαραγωγής βιντεοεγγραφής 

    18.20.3     Υπηρεσίες αναπαραγωγής λογισμικού 

      18.20.30   Υπηρεσίες αναπαραγωγής λογισμικού 

  26.11       Κατασκευή ηλεκτρονικών εξαρτημάτων 
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    26.11.1     

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

      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 

      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       Κατασκευή έμφορτων ηλεκτρονικών πλακετών 

    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 

26.2         
Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού 
εξοπλισμού 

  26.20       
Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού 
εξοπλισμού 

    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 
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      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 

      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 

26.3         Κατασκευή εξοπλισμού επικοινωνίας 

  26.30       Κατασκευή εξοπλισμού επικοινωνίας 

    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) 

    26.30.3     
Κατασκευή μερών ηλεκτρικών τηλεφωνικών ή τηλεγραφικών 
συσκευών 

      26.30.30   
Κατασκευή μερών ηλεκτρικών τηλεφωνικών ή τηλεγραφικών 
συσκευών 
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    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 

    26.40.2     

Κατασκευή τηλεοπτικών δεκτών, σε συνδυασμό με ή χωρίς 
ραδιοφωνικούς δέκτες ή συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής 
ήχου ή εικόνας 

      26.40.20   

Κατασκευή τηλεοπτικών δεκτών, σε συνδυασμό με ή χωρίς 
ραδιοφωνικούς δέκτες ή συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής 
ήχου ή εικόνας 

    26.40.3     
Κατασκευή συσκευών για την εγγραφή ή αναπαραγωγή ήχου ή 
εικόνας 

      26.40.31   
Κατασκευή συστημάτων περιστροφής δίσκων, πικάπ, 
κασετόφωνων και άλλων συσκευών αναπαραγωγής ήχου 

      26.40.32   Κατασκευή μαγνητόφωνων και άλλων συσκευών εγγραφής ήχου 

      26.40.33   
Κατασκευή βιντεοκαμερών και άλλων συσκευών εγγραφής ή 
αναπαραγωγής εικόνας 

      26.40.34   

Κατασκευή οθονών και προβολέων, που δεν φέρουν τηλεοπτικούς 
δέκτες και δεν χρησιμοποιούνται κυρίως σε αυτόματα συστήματα 
επεξεργασίας δεδομένων 

      26.40.51   
Κατασκευή μερών και εξαρτημάτων εξοπλισμού εγγραφής ή 
αναπαραγωγής ήχου και εικόνας 

  26.51       
Κατασκευή οργάνων και συσκευών μέτρησης, δοκιμών και 
πλοήγησης 

    26.51.1     
Κατασκευή οργάνων και συσκευών πλοήγησης, μετεωρολογίας, 
γεωφυσικής και παρόμοιων επιστημών 

      26.51.11   
Κατασκευή πυξίδων προσανατολισμού· άλλων οργάνων και 
συσκευών πλοήγησης 

      26.51.12   

Κατασκευή τηλεμέτρων, θεοδόλιχων και ταχύμετρων· άλλων 
τοπογραφικών, υδρογραφικών, ωκεανογραφικών, υδρολογικών, 
μετεωρολογικών ή γεωφυσικών οργάνων και συσκευών 

    26.51.2     
Κατασκευή συσκευών ραδιοανίχνευσης (ραντάρ) και 
ραδιοκατεύθυνσης (ραδιοπλοήγησης) 

      26.51.20   
Κατασκευή συσκευών ραδιοανίχνευσης (ραντάρ) και 
ραδιοκατεύθυνσης (ραδιοπλοήγησης) 

    26.51.3     
Κατασκευή ζυγαριών ακριβείας· οργάνων σχεδίασης, 
υπολογισμού, μέτρησης του μήκους και παρόμοιων 

      26.51.31   Κατασκευή ζυγαριών με ευαισθησία σε βάρος >= 5 cg 

        26.51.31.01 Κατασκευή ζυγαριών ακριβείας 

      26.51.32   
Κατασκευή τραπεζιών και μηχανών σχεδίασης, και άλλων οργάνων 
σχεδίασης, χάραξης ή διενέργειας μαθηματικών υπολογισμών 
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      26.51.33   

Κατασκευή οργάνων μέτρησης του μήκους, για χρήση με το χέρι 
[συμπεριλαμβανομένων μικρομέτρων και μετρητών (ποδιών) με 
αυλακώσεις] π.δ.κ.α. 

    26.51.4     
Κατασκευή οργάνων μέτρησης ηλεκτρικών μεγεθών ή ιοντιζουσών 
ακτινοβολιών 

      26.51.41   
Κατασκευή οργάνων και συσκευών μέτρησης ή ανίχνευσης 
ιοντιζουσών ακτινοβολιών 

      26.51.42   
Κατασκευή ταλαντοσκόπιων και ταλαντογράφων καθοδικών 
ακτίνων 

      26.51.43   
Κατασκευή οργάνων μέτρησης ηλεκτρικών μεγεθών χωρίς διάταξη 
καταγραφής 

      26.51.44   Κατασκευή οργάνων και συσκευών για τις τηλεπικοινωνίες 

      26.51.45   
Κατασκευή οργάνων και συσκευών μέτρησης ή ελέγχου ηλεκτρικών 
μεγεθών π.δ.κ.α. 

    26.51.5     Κατασκευή οργάνων ελέγχου άλλων φυσικών χαρακτηριστικών 

      26.51.51   
Κατασκευή υδρόμετρων, θερμόμετρων, πυρόμετρων, βαρόμετρων, 
υγρόμετρων και ψυχρόμετρων 

      26.51.52   

Κατασκευή οργάνων μέτρησης ή ελέγχου της παροχής, της 
στάθμης, της πίεσης ή άλλων μεταβλητών των υγρών και των 
αερίων 

      26.51.53   
Κατασκευή οργάνων και συσκευών για φυσικές ή χημικές 
αναλύσεις π.δ.κ.α. 

    26.51.6     
Κατασκευή άλλων οργάνων και συσκευών μετρήσεων, ελέγχων και 
δοκιμών 

      26.51.61   
Κατασκευή μικροσκοπίων (εκτός των οπτικών μικροσκοπίων) και 
συσκευών περίθλασης 

      26.51.62   
Κατασκευή μηχανών και συσκευών δοκιμής των μηχανικών 
ιδιοτήτων των υλικών 

      26.51.63   
Κατασκευή μετρητών παροχής ή παραγωγής αερίων, υγρών ή 
ηλεκτρικής ενέργειας 

      26.51.64   
Κατασκευή στροφόμετρων και μετρητών παραγωγής, ταξίμετρων· 
οργάνων ένδειξης της ταχύτητας και ταχογράφων· στροβοσκοπίων 

      26.51.65   

Κατασκευή άλλων οργάνων και συσκευών αυτόματης ρύθμισης ή 
ελέγχου, λειτουργίας με πεπιεσμένο αέρα ή υδραυλικής 
λειτουργίας 

      26.51.66   
Κατασκευή οργάνων, συσκευών και μηχανών μέτρησης ή ελέγχου 
π.δ.κ.α. 

        26.51.66.01 Κατασκευή ευθυγραμμιστικών μηχανημάτων 

        26.51.66.02 
Κατασκευή συσκευών προστασίας του περιβάλλοντος που 
εγκαθίστανται σε πλοία και ναυπηγεία 

    26.51.7     
Κατασκευή θερμοστατών, ρυθμιστών πίεσης (μανοστατών) και 
άλλων οργάνων και συσκευών αυτόματης ρύθμισης ή ελέγχου 

      26.51.70   
Κατασκευή θερμοστατών, ρυθμιστών πίεσης (μανοστατών) και 
άλλων οργάνων και συσκευών αυτόματης ρύθμισης ή ελέγχου 

    26.51.8     
Κατασκευή μερών και εξαρτημάτων για τον εξοπλισμό μετρήσεων, 
ελέγχου και πλοήγησης 

      26.51.81   
Κατασκευή μερών συσκευών ραδιοανίχνευσης (ραντάρ) και 
ραδιοκατεύθυνσης (ραδιοπλοήγησης) 

      26.51.82   

Κατασκευή μερών και εξαρτημάτων των ειδών των υποκατηγοριών 
26.51.12, 26.51.32, 26.51.33, 26.51.4 και 26.51.5· μικροτόμων· 
μερών π.δ.κ.α. 

      26.51.83   
Κατασκευή μερών και εξαρτημάτων μικροσκοπίων (εκτός των 
οπτικών) και συσκευών περίθλασης 

      26.51.84   
Κατασκευή μερών και εξαρτημάτων των ειδών των υποκατηγοριών 
26.51.63 και 26.51.64 

      26.51.85   
Κατασκευή μερών και εξαρτημάτων των οργάνων και συσκευών 
των υποκατηγοριών 26.51.65, 26.51.66 και 26.51.70 

      26.51.86   
Κατασκευή μερών και εξαρτημάτων των οργάνων και συσκευών 
των υποκατηγοριών 26.51.11, 26.51.62 

    26.51.9     
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο κατασκευής εξοπλισμού 
μετρήσεων, ελέγχου και πλοήγησης 
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      26.51.99   
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο κατασκευής εξοπλισμού 
μετρήσεων, ελέγχου και πλοήγησης 

26.7         Κατασκευή οπτικών οργάνων και φωτογραφικού εξοπλισμού 

  26.70       Κατασκευή οπτικών οργάνων και φωτογραφικού εξοπλισμού 

    26.70.1     Κατασκευή φωτογραφικού εξοπλισμού και μερών του 

      26.70.11   

Κατασκευή αντικειμενικών φακών για φωτογραφικές μηχανές, 
μηχανές προβολής ή φωτογραφικές συσκευές μεγέθυνσης ή 
σμίκρυνσης 

      26.70.12   

Κατασκευή φωτογραφικών μηχανών για την προετοιμασία 
εκτυπωτικών πλακών ή κυλίνδρων· φωτογραφικών μηχανών για 
εγγραφή εγγράφων σε μικροφίλμ, μικροφωτοδελτία και παρόμοια 
είδη 

      26.70.13   Κατασκευή ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών 

      26.70.14   
Κατασκευή φωτογραφικών μηχανών άμεσης εκτύπωσης και 
εμφάνισης και άλλων μηχανών 

      26.70.15   Κατασκευή κινηματογραφικών μηχανών λήψης 

      26.70.16   
Κατασκευή κινηματογραφικών μηχανών προβολής· 
επιδιασκοπίων· άλλων προβολέων εικόνων 

      26.70.17   

Κατασκευή φλας· φωτογραφικών συσκευών μεγέθυνσης· 
συσκευών για φωτογραφικά εργαστήρια· νεγκατοσκοπίων, 
οθονών προβολής 

      26.70.18   
Κατασκευή αναγνωστών μικροφίλμ, μικροφωτοδελτίων ή άλλων 
μικροφορμών 

      26.70.19   Κατασκευή μερών και εξαρτημάτων φωτογραφικού εξοπλισμού 

    26.70.2     Κατασκευή άλλων οπτικών οργάνων και μερών τους 

      26.70.21   

Κατασκευή φύλλων και πλακών πολωτικού υλικού· φακών, 
πρισμάτων, καθρεπτών και άλλων στοιχείων οπτικής (εκτός 
στοιχείων από γυαλί, που δεν είναι κατεργασμένα οπτικά), 
συναρμολογημένων ή μη, εκτός συσκευών λήψης εικόνων, 
προβολέων ή φωτογραφικών συσκευών μεγέθυνσης ή σμίκρυνσης 

      26.70.22   
Κατασκευή κιαλιών, μονοκιαλιών και άλλων οπτικών τηλεσκοπίων· 
άλλων αστρονομικών οργάνων· οπτικών μικροσκοπίων 

      26.70.23   
Κατασκευή συσκευών υγρών κρυστάλλων· λέιζερ, εκτός των 
διόδων λέιζερ· άλλων οπτικών συσκευών και οργάνων π.δ.κ.α. 

      26.70.24   

Κατασκευή μερών και εξαρτημάτων κιαλιών, μονοκιαλιών και 
άλλων οπτικών τηλεσκοπίων· άλλων αστρονομικών οργάνων και 
οπτικών μικροσκοπίων 

      26.70.25   

Κατασκευή μερών και εξαρτημάτων συσκευών με υγρούς 
κρυστάλλους, λέιζερ (εκτός των διόδων λέιζερ), άλλων οπτικών 
συσκευών και οργάνων π.δ.κ.α. 

    26.70.9     
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο κατασκευής οπτικών οργάνων 
και φωτογραφικού εξοπλισμού 

      26.70.99   
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο κατασκευής οπτικών οργάνων 
και φωτογραφικού εξοπλισμού 

26.8         Κατασκευή μαγνητικών και οπτικών μέσων 

  26.80       Κατασκευή μαγνητικών και οπτικών μέσων 

    26.80.1     Κατασκευή μαγνητικών και οπτικών μέσων 

      26.80.11   
Κατασκευή μαγνητικών μέσων, μη εγγεγραμμένων, εκτός των 
καρτών με μαγνητική ταινία 

      26.80.12   Κατασκευή οπτικών μέσων, μη εγγεγραμμένων 

      26.80.13   

Κατασκευή άλλων μέσων εγγραφής, συμπεριλαμβανομένων των 
μητρών και των γαλβανισμένων εκμαγείων για την κατασκευή 
δίσκων 

      26.80.14   Κατασκευή καρτών με μαγνητική ταινία 

    26.80.9     
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής 
μαγνητικών και οπτικών μέσων 

      26.80.99   
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής 
μαγνητικών και οπτικών μέσων 

  27.31       Κατασκευή καλωδίων οπτικών ινών 
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    27.31.1     Κατασκευή καλωδίων οπτικών ινών 

      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 

    27.90.2     

Κατασκευή ενδεικτικών οθονών υγρού κρυστάλλου ή διόδου 
εκπομπής φωτός· ηλεκτρικών μονάδων ακουστικής ή οπτικής 
προειδοποίησης 

      27.90.20   

Κατασκευή ενδεικτικών οθονών υγρού κρυστάλλου ή διόδου 
εκπομπής φωτός· ηλεκτρικών μονάδων ακουστικής ή οπτικής 
προειδοποίησης 

    28.99.2     

Κατασκευή μηχανών και συσκευών που χρησιμοποιούνται 
αποκλειστικά ή κυρίως για την κατασκευή μονοκρυστάλλων ή 
δισκίων ημιαγωγών, συσκευών με ημιαγωγούς, ηλεκτρονικών 
ολοκληρωμένων κυκλωμάτων ή επίπεδων οθονών 

      28.99.20   

Κατασκευή μηχανών και συσκευών που χρησιμοποιούνται 
αποκλειστικά ή κυρίως για την κατασκευή μονοκρυστάλλων ή 
δισκίων ημιαγωγών, συσκευών με ημιαγωγούς, ηλεκτρονικών 
ολοκληρωμένων κυκλωμάτων ή επίπεδων οθονών 

    28.99.4     Κατασκευή μερών μηχανημάτων εκτύπωσης και βιβλιοδεσίας 

      28.99.40   Κατασκευή μερών μηχανημάτων εκτύπωσης και βιβλιοδεσίας 

    28.99.5     

Κατασκευή μερών μηχανών και συσκευών που χρησιμοποιούνται 
αποκλειστικά ή κυρίως για την κατασκευή μονοκρυστάλλων ή 
δισκίων ημιαγωγών, συσκευών με ημιαγωγούς, ηλεκτρονικών 
ολοκληρωμένων κυκλωμάτων ή επίπεδων οθονών· μερών άλλων 
μηχανημάτων ειδικής χρήσης 

      28.99.51   

Κατασκευή μερών μηχανών και συσκευών που χρησιμοποιούνται 
αποκλειστικά ή κυρίως για την κατασκευή μονοκρυστάλλων ή 
δισκίων ημιαγωγών, συσκευών με ημιαγωγούς, ηλεκτρονικών 
ολοκληρωμένων κυκλωμάτων ή επίπεδων οθονών 

      28.99.52   Κατασκευή μερών άλλων μηχανημάτων ειδικής χρήσης 

    28.99.9     
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής 
άλλων μηχανημάτων ειδικής χρήσης π.δ.κ.α. 

      28.99.99   
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής 
άλλων μηχανημάτων ειδικής χρήσης π.δ.κ.α. 

  33.13       Επισκευή ηλεκτρονικού και οπτικού εξοπλισμού 

    33.13.1     
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρονικού και οπτικού 
εξοπλισμού 

      33.13.11   
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης οργάνων και συσκευών 
μετρήσεων, δοκιμών και πλοήγησης 

        33.13.11.01 Υπηρεσίες επισκευής οργάνων ακριβείας 

      33.13.12   
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ακτινολογικού, 
ηλεκτροϊατρικού και ηλεκτροθεραπευτικού εξοπλισμού 

      33.13.13   
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης επαγγελματικών οπτικών 
οργάνων και φωτογραφικού εξοπλισμού 

      33.13.19   
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης άλλου επαγγελματικού 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού 

    33.20.4     Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρονικού και οπτικού εξοπλισμού 

      33.20.41   
Υπηρεσίες εγκατάστασης επαγγελματικών ιατρικών μηχανημάτων 
και οργάνων ακριβείας και οπτικών οργάνων 

      33.20.42   
Υπηρεσίες εγκατάστασης επαγγελματικού ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού 

    33.20.6     
Υπηρεσίες εγκατάστασης εξοπλισμού για τον έλεγχο παραγωγικών 
διαδικασιών 
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      33.20.60   
Υπηρεσίες εγκατάστασης εξοπλισμού για τον έλεγχο παραγωγικών 
διαδικασιών 

        43.21.10.06 
Υπηρεσίες εγκατάστασης καλωδιώσεων τηλεπικοινωνιών και 
δικτύων 

      45.11.31   
Άλλο λιανικό εμπόριο αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων 
οχημάτων μέσω διαδικτύου 

      45.19.31   
Άλλο λιανικό εμπόριο άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων μέσω 
διαδικτύου 

      45.19.41   
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση άλλων 
μηχανοκίνητων οχημάτων μέσω διαδικτύου 

      45.32.21   
Λιανικό εμπόριο ανταλλακτικών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων 
οχημάτων μέσω του διαδικτύου 

      47.91.11   
Λιανικό εμπόριο νωπών φρούτων και λαχανικών, με 
αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου 

      47.91.12   
Λιανικό εμπόριο μεταποιημένων φρούτων και λαχανικών, με 
αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου 

      47.91.13   Λιανικό εμπόριο κρέατος, με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου 

      47.91.14   
Λιανικό εμπόριο προϊόντων κρέατος, με αλληλογραφία ή μέσω 
διαδικτύου 

      47.91.16   
Λιανικό εμπόριο προϊόντων αρτοποιίας, με αλληλογραφία ή μέσω 
διαδικτύου 

      47.91.17   
Λιανικό εμπόριο ειδών ζαχαροπλαστικής με βάση τη ζάχαρη, με 
αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου 

      47.91.18   
Λιανικό εμπόριο γαλακτοκομικών προϊόντων, με αλληλογραφία ή 
μέσω διαδικτύου 

      47.91.19   Λιανικό εμπόριο αβγών, με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου 

    47.91.2     
Λιανικό εμπόριο άλλων προϊόντων τροφίμων, ποτών και καπνού, 
με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου 

      47.91.21   
Λιανικό εμπόριο καφέ, τσαγιού, κακάου και μπαχαρικών, με 
αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου 

      47.91.22   
Λιανικό εμπόριο βρώσιμων ελαίων και λιπών, με αλληλογραφία ή 
μέσω διαδικτύου 

      47.91.23   

Λιανικό εμπόριο τροφίμων για βρέφη, τροφίμων διαίτης και άλλων 
ομογενοποιημένων παρασκευασμάτων διατροφής, με 
αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου 

      47.91.24   
Λιανικό εμπόριο άλλων τροφίμων π.δ.κ.α., με αλληλογραφία ή 
μέσω διαδικτύου 

      47.91.25   
Λιανικό εμπόριο αλκοολούχων ποτών, με αλληλογραφία ή μέσω 
διαδικτύου 

      47.91.26   
Λιανικό εμπόριο άλλων ποτών, με αλληλογραφία ή μέσω 
διαδικτύου 

    47.91.3     
Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού πληροφορικής και επικοινωνιών, με 
αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου 

      47.91.31   
Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών 
μονάδων και λογισμικού, με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου 

      47.91.32   
Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, με 
αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου 

      47.91.33   
Λιανικό εμπόριο ηχητικού εξοπλισμού και εξοπλισμού βίντεο, με 
αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου 

    47.91.4     
Λιανικό εμπόριο κατασκευαστικών υλικών και σιδηρικών π.δ.κ.α., 
με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου 

      47.91.41   Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου 

      47.91.42   
Λιανικό εμπόριο χρωμάτων, βερνικιών και λούστρων, με 
αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου 

      47.91.43   
Λιανικό εμπόριο επίπεδων τζαμιών, με αλληλογραφία ή μέσω 
διαδικτύου 

      47.91.44   
Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού για το γρασίδι και τον κήπο, με 
αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου 
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      47.91.45   

Λιανικό εμπόριο υδραυλικού εξοπλισμού και εξοπλισμού 
θέρμανσης, καθώς και προμηθειών, με αλληλογραφία ή μέσω 
διαδικτύου 

      47.91.46   
Λιανικό εμπόριο ειδών υγιεινής, με αλληλογραφία ή μέσω 
διαδικτύου 

      47.91.47   
Λιανικό εμπόριο εργαλείων χειρός, με αλληλογραφία ή μέσω 
διαδικτύου 

      47.91.49   
Λιανικό εμπόριο κατασκευαστικών υλικών π.δ.κ.α., με 
αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου 

    47.91.5     
Λιανικό εμπόριο οικιακών ειδών, με αλληλογραφία ή μέσω 
διαδικτύου 

      47.91.51   
Λιανικό εμπόριο ειδών κλωστοϋφαντουργίας, με αλληλογραφία ή 
μέσω διαδικτύου 

      47.91.52   
Λιανικό εμπόριο κουρτινών και διχτυωτών κουρτινών, με 
αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου 

      47.91.53   

Λιανικό εμπόριο χαρτιού τοιχοστρωσίας (ταπετσαρίας) και 
επενδύσεων δαπέδου, χαλιών και κιλιμιών, με αλληλογραφία ή 
μέσω διαδικτύου 

      47.91.54   
Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, με 
αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου 

      47.91.55   Λιανικό εμπόριο επίπλων, με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου 

      47.91.56   
Λιανικό εμπόριο φωτιστικών ειδών, με αλληλογραφία ή μέσω 
διαδικτύου 

      47.91.57   
Λιανικό εμπόριο ξύλινων ειδών, ειδών από φελλό και ειδών 
καλαθοπλεκτικής, με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου 

      47.91.58   
Λιανικό εμπόριο μουσικών οργάνων και παρτιτούρων, με 
αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου 

      47.91.59   

Λιανικό εμπόριο μαχαιροπίρουνων, πιατικών, γυαλικών, ειδών 
πορσελάνης και αγγειοπλαστικής και μη ηλεκτρικών οικιακών 
συσκευών, ειδών και εξοπλισμού π.δ.κ.α., με αλληλογραφία ή 
μέσω διαδικτύου 

    47.91.6     
Λιανικό εμπόριο πολιτιστικών και ψυχαγωγικών ειδών, με 
αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου 

      47.91.61   Λιανικό εμπόριο βιβλίων, με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου 

      47.91.62   
Λιανικό εμπόριο εφημερίδων και περιοδικών, με αλληλογραφία ή 
μέσω διαδικτύου 

      47.91.63   
Λιανικό εμπόριο χαρτικών ειδών, με αλληλογραφία ή μέσω 
διαδικτύου 

      47.91.64   
Λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής και βίντεο, με αλληλογραφία 
ή μέσω διαδικτύου 

      47.91.65   
Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού, με αλληλογραφία ή μέσω 
διαδικτύου 

      47.91.66   
Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού κατασκήνωσης, με αλληλογραφία ή 
μέσω διαδικτύου 

      47.91.67   
Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους, με αλληλογραφία ή μέσω 
διαδικτύου 

      47.91.68   
Λιανικό εμπόριο γραμματόσημων και νομισμάτων, με 
αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου 

      47.91.69   
Λιανικό εμπόριο καλλιτεχνικών και αναμνηστικών ειδών, με 
αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου 

    47.91.7     

Λιανικό εμπόριο ειδών ιματισμού, ιατροφαρμακευτικών ειδών, 
ειδών καλλωπισμού, λουλουδιών, φυτών, ζώων συντροφιάς και 
τροφών για ζώα συντροφιάς, με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου 

      47.91.71   
Λιανικό εμπόριο ειδών ιματισμού, με αλληλογραφία ή μέσω 
διαδικτύου 

      47.91.72   
Λιανικό εμπόριο υποδημάτων, με αλληλογραφία ή μέσω 
διαδικτύου 

      47.91.73   
Λιανικό εμπόριο δερμάτινων ειδών και ειδών ταξιδιού, με 
αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου 

      47.91.74   
Λιανικό εμπόριο φαρμακευτικών ειδών, με αλληλογραφία ή μέσω 
διαδικτύου 
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      47.91.75   
Λιανικό εμπόριο ιατρικών και ορθοπεδικών ειδών, με 
αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου 

      47.91.76   
Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού, με 
αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου 

      47.91.77   
Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών και σπόρων, με 
αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου 

      47.91.78   
Λιανικό εμπόριο λιπασμάτων και αγροχημικών προϊόντων, με 
αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου 

      47.91.79   
Λιανικό εμπόριο ζώων συντροφιάς και τροφών για ζώα 
συντροφιάς, με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου 

    47.91.8     
Λιανικό εμπόριο καυσίμων για οχήματα και άλλων νέων 
εμπορευμάτων π.δ.κ.α., με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου 

      47.91.81   
Λιανικό εμπόριο καυσίμων για οχήματα, με αλληλογραφία ή μέσω 
διαδικτύου 

      47.91.82   
Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων, με αλληλογραφία ή 
μέσω διαδικτύου 

      47.91.83   
Λιανικό εμπόριο φωτογραφικού και οπτικού εξοπλισμού και 
εξοπλισμού ακριβείας, με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου 

      47.91.84   
Λιανικό εμπόριο υλικών καθαρισμού, με αλληλογραφία ή μέσω 
διαδικτύου 

      47.91.85   
Λιανικό εμπόριο πετρελαίου οικιακής χρήσης, υγραέριου, άνθρακα 
και ξυλείας, με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου 

      47.91.86   
Λιανικό εμπόριο άλλων μη εδώδιμων καταναλωτικών προϊόντων 
π.δ.κ.α., με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου 

      47.91.87   
Λιανικό εμπόριο ακατέργαστων αγροτικών προϊόντων π.δ.κ.α., με 
αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου 

      47.91.88   
Λιανικό εμπόριο μηχανημάτων και εξοπλισμού π.δ.κ.α., με 
αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου 

      47.91.89   
Λιανικό εμπόριο μη εδώδιμων μη καταναλωτικών προϊόντων 
π.δ.κ.α., με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου 

    47.91.9     
Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων και μη εξειδικευμένων ειδών, με 
αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου 

      47.91.91   
Λιανικό εμπόριο παλαιών αντικειμένων αξίας (αντικών), με 
αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου 

      47.91.92   
Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων βιβλίων, με αλληλογραφία ή 
μέσω διαδικτύου 

      47.91.93   
Λιανικό εμπόριο άλλων μεταχειρισμένων ειδών, με αλληλογραφία 
ή μέσω διαδικτύου 

      47.91.99   
Λιανικό εμπόριο από επιχειρήσεις πωλήσεων με αλληλογραφία ή 
μέσω διαδικτύου μη εξειδικευμένων αγαθών 

        47.91.99.01 
Λιανικό εμπόριο μέσω τηλεπωλήσεων - τηλεμάρκετινγκ διαφόρων 
αγαθών, για λογαριασμό τρίτων 

      47.99.27   
Άλλο λιανικό εμπόριο προϊόντων καπνού εκτός καταστημάτων, 
υπαίθριων πάγκων ή αγορών 

    58.11.2     Έκδοση βιβλίων σε δίσκο, ταινία ή άλλα φυσικά μέσα 

      58.11.20   Έκδοση βιβλίων σε δίσκο, ταινία ή άλλα φυσικά μέσα 

    58.11.3     Παραγωγή επιγραμμικών (on line) βιβλίων 

      58.11.30   Παραγωγή επιγραμμικών (on line) βιβλίων 

      58.11.42   Διάθεση διαφημιστικού χώρου σε βιβλία, ηλεκτρονικής μορφής 

    58.12.2     
Παραγωγή επιγραμμικών (on line) καταλόγων τηλεφωνικών, 
ταχυδρομικών διευθύνσεων και κάθε είδους 

      58.12.20   
Παραγωγή επιγραμμικών (on line) καταλόγων τηλεφωνικών, 
ταχυδρομικών διευθύνσεων και κάθε είδους 

    58.13.2     Παραγωγή επιγραμμικών (on line) εφημερίδων 

      58.13.20   Παραγωγή επιγραμμικών (on line) εφημερίδων 

    58.14.2     Παραγωγή επιγραμμικών (on line) περιοδικών κάθε είδους 

      58.14.20   Παραγωγή επιγραμμικών (on line) περιοδικών κάθε είδους 

      58.14.32   Διάθεση διαφημιστικού χώρου σε περιοδικά, ηλεκτρονικής μορφής 

    58.19.2     Παραγωγή άλλου επιγραμμικού (on line) περιεχόμενου 
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      58.19.21   Παραγωγή επιγραμμικού (on line) περιεχόμενου για ενηλίκους 

      58.19.29   Παραγωγή άλλου επιγραμμικού (on line) περιεχόμενου π.δ.κ.α. 

58.2         Έκδοση λογισμικού 

  58.21       Έκδοση παιχνιδιών για ηλεκτρονικούς υπολογιστές 

    58.21.1     Έκδοση παιχνιδιών υπολογιστή, που διαθέτονται συσκευασμένα 

      58.21.10   Έκδοση παιχνιδιών υπολογιστή, που διαθέτονται συσκευασμένα 

    58.21.2     
Έκδοση παιχνιδιών υπολογιστή, που κατεβάζονται (download) από 
το Internet 

      58.21.20   
Έκδοση παιχνιδιών υπολογιστή, που κατεβάζονται (download) από 
το Internet 

    58.21.3     Διάθεση παιχνιδιών σε απ' ευθείας (on line) σύνδεση 

      58.21.30   Διάθεση παιχνιδιών σε απ' ευθείας (on line) σύνδεση 

    58.21.4     Υπηρεσίες χορήγησης αδειών για τη χρήση παιχνιδιών υπολογιστή 

      58.21.40   Υπηρεσίες χορήγησης αδειών για τη χρήση παιχνιδιών υπολογιστή 

  58.29       Έκδοση άλλου λογισμικού 

    58.29.1     Έκδοση λογισμικού συστημάτων, που διαθέτεται σε συσκευασία 

      58.29.11   
Έκδοση λειτουργικών συστημάτων, που διαθέτονται σε 
συσκευασία 

      58.29.12   Έκδοση λογισμικού δικτύων, που διαθέτεται σε συσκευασία 

      58.29.13   
Έκδοση λογισμικού διαχείρισης βάσεων δεδομένων, που 
διαθέτεται σε συσκευασία 

      58.29.14   
Έκδοση λογισμικού εργαλείων ανάπτυξης και γλωσσών 
προγραμματισμού, που διαθέτεται σε συσκευασία 

    58.29.2     Έκδοση λογισμικού εφαρμογών, που διαθέτεται σε συσκευασία 

      58.29.21   

Έκδοση γενικών εφαρμογών λογισμικού επιχειρηματικής 
παραγωγικότητας και οικιακής χρήσης, που διαθέτεται σε 
συσκευασία 

      58.29.29   
Έκδοση άλλων λογισμικών εφαρμογών, που διαθέτονται σε 
συσκευασία 

    58.29.3     Έκδοση λογισμικού, που κατεβάζεται (download) από το Internet 

      58.29.31   
Έκδοση λογισμικού συστημάτων, που κατεβάζεται (download) από 
το Internet 

      58.29.32   
Έκδοση λογισμικού εφαρμογών, που κατεβάζεται (download) από 
το Internet 

    58.29.4     Διάθεση επιγραμμικού (on line) λογισμικού 

      58.29.40   Διάθεση επιγραμμικού (on line) λογισμικού 

    58.29.5     
Υπηρεσίες χορήγησης αδειών για τα δικαιώματα χρήσης 
λογισμικού υπολογιστή 

      58.29.50   
Υπηρεσίες χορήγησης αδειών για τα δικαιώματα χρήσης 
λογισμικού υπολογιστή 

      59.12.12   
Υπηρεσίες μετασχηματισμών και αναπαραγωγής πρωτοτύπων 
ταινιών 

        59.12.12.01 
Υπηρεσίες αναπαραγωγής προεγγεγραμμένων μέσων εγγραφής 
ήχου, εικόνας και δεδομένων 

      59.12.13   
Υπηρεσίες χρωματικής διόρθωσης και ψηφιακής αποκατάστασης 
ταινιών 

      59.12.14   Υπηρεσίες οπτικών εφέ ταινιών 

      59.12.15   Υπηρεσίες κινούμενων σχεδίων (animation) 

      59.12.16   Υπηρεσίες επιγραφής, τιτλισμού και υποτιτλισμού ταινιών 

61         Τηλεπικοινωνίες 

61.1         Ενσύρματες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες 

  61.10       Ενσύρματες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες 

    61.10.1     Υπηρεσίες μετάδοσης δεδομένων και μηνυμάτων 

      61.10.11   Υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας – πρόσβαση και χρήση 

      61.10.12   Υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας – στοιχεία κλήσεων 
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      61.10.13   
Ιδιωτικές υπηρεσίες δικτύου για ενσύρματα (καλωδιακά) 
συστήματα τηλεπικοινωνιών 

    61.10.2     Υπηρεσίες φορέα για ενσύρματες (καλωδιακές) τηλεπικοινωνίες 

      61.10.20   Υπηρεσίες φορέα για ενσύρματες (καλωδιακές) τηλεπικοινωνίες 

    61.10.3     
Υπηρεσίες μεταφοράς δεδομένων μέσω ενσύρματων (καλωδιακών) 
τηλεπικοινωνιακών δικτύων 

      61.10.30   
Υπηρεσίες μεταφοράς δεδομένων μέσω ενσύρματων (καλωδιακών) 
τηλεπικοινωνιακών δικτύων 

    61.10.4     
Ενσύρματες (καλωδιακές) διαδικτυακές υπηρεσίες 
τηλεπικοινωνιών 

      61.10.41   Βασικές υπηρεσίες διαδίκτυου 

      61.10.42   
Υπηρεσίες στενοζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσω 
καλωδιακών δικτύων 

      61.10.43   
Υπηρεσίες ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσω 
καλωδιακών δικτύων 

      61.10.49   
Άλλες ενσύρματες (καλωδιακές) διαδικτυακές υπηρεσίες 
τηλεπικοινωνιών 

        61.10.49.01 Υπηρεσίες τηλεσυνεδριάσεων μέσω καλωδιακού διαδίκτυου 

    61.10.5     
Υπηρεσίες διανομής προγράμματος κατ' οίκον μέσω καλωδιακής 
υποδομής 

      61.10.51   
Υπηρεσίες διανομής προγράμματος κατ' οίκον μέσω καλωδιακής 
υποδομής – με παροχή βασικού πακέτου προγράμματος 

      61.10.52   
Υπηρεσίες διανομής προγράμματος κατ' οίκον μέσω καλωδιακής 
υποδομής – με παροχή διακριτού πακέτου προγράμματος 

      61.10.53   
Υπηρεσίες διανομής προγράμματος κατ' οίκον μέσω καλωδιακής 
υποδομής – με χρέωση ανά θέαση 

61.2         Ασύρματες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες 

  61.20       Ασύρματες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες 

    61.20.1     
Υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας και ιδιωτικές υπηρεσίες δικτύου για 
ασύρματα συστήματα τηλεπικοινωνιών 

      61.20.11   Υπηρεσίες κινητής τηλεπικοινωνίας – πρόσβαση και χρήση 

        61.20.11.01 

Υπηρεσίες αντιπροσώπου κινητής τηλεφωνίας, που αμείβεται με 
προμήθεια επί των λογαριασμών των συνδρομητών, σύνδεσης, 
φερεγγυότητας πελατών, εταιρικών συνδέσεων, κοινής διαφήμισης, 
επίτευξης στόχων κλπ, καθώς και επί της επιδότησης της συσκευής 

      61.20.12   Υπηρεσίες κινητής τηλεπικοινωνίας – στοιχεία κλήσης 

      61.20.13   
Ιδιωτικές υπηρεσίες δικτύου για ασύρματα συστήματα 
τηλεπικοινωνιών 

    61.20.2     Υπηρεσίες φορέα για ασύρματες τηλεπικοινωνίες 

      61.20.20   Υπηρεσίες φορέα για ασύρματες τηλεπικοινωνίες 

    61.20.3     
Υπηρεσίες μεταφοράς δεδομένων μέσω ασύρματων 
τηλεπικοινωνιακών δικτύων 

      61.20.30   
Υπηρεσίες μεταφοράς δεδομένων μέσω ασύρματων 
τηλεπικοινωνιακών δικτύων 

    61.20.4     Υπηρεσίες ασύρματων διαδικτυακών τηλεπικοινωνιών 

      61.20.41   
Υπηρεσίες στενοζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσω 
ασύρματων δικτύων 

      61.20.42   
Υπηρεσίες ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσω 
ασύρματων δικτύων 

      61.20.49   Άλλες ασύρματες διαδικτυακές υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών 

        61.20.49.01 Υπηρεσίες τηλεσυνεδριάσεων μέσω ασύρματου διαδίκτυου 

    61.20.5     
Υπηρεσίες διανομής προγράμματος κατ' οίκον μέσω ασύρματης 
υποδομής 

      61.20.50   
Υπηρεσίες διανομής προγράμματος κατ' οίκον μέσω ασύρματης 
υποδομής 

61.3         Δορυφορικές τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες 

  61.30       Δορυφορικές τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες 
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    61.30.1     
Υπηρεσίες δορυφορικών τηλεπικοινωνιών, εκτός των υπηρεσιών 
κατ' οίκον διανομής προγράμματος μέσω δορυφόρου 

      61.30.10   
Υπηρεσίες δορυφορικών τηλεπικοινωνιών, εκτός των υπηρεσιών 
κατ' οίκον διανομής προγράμματος μέσω δορυφόρου 

        61.30.10.01 Υπηρεσίες δορυφορικών συστημάτων ραδιοτηλεφωνίας 

    61.30.2     Υπηρεσίες κατ' οίκον διανομής προγράμματος μέσω δορυφόρου 

      61.30.20   Υπηρεσίες κατ' οίκον διανομής προγράμματος μέσω δορυφόρου 

61.9         Άλλες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες 

  61.90       Άλλες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες 

    61.90.1     Άλλες υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών 

      61.90.10   Άλλες υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών 

        61.90.10.01 Υπηρεσίες θαλάσσιας τηλεπικοινωνίας 

        61.90.10.03 Υπηρεσίες τηλεπικοινωνίας αέρα - εδάφους 

        61.90.10.04 Υπηρεσίες τηλεφωνίας μέσω διαδικτυακού πρωτοκόλλου (VoIP) 

        61.90.10.05 Υπηρεσίες τηλεφωνικών τηλεσυνεδριάσεων 

        61.90.10.06 Υπηρεσίες τηλεφωνικής εξυπηρέτησης του κοινού 

        61.90.10.07 
Υπηρεσίες πρόσβασης του κοινού στο διαδίκτυο (σε χώρους, που δεν 
παρέχονται τρόφιμα ή ποτά) 

62         
Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, 
παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες 

62.0         
Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, 
παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες 

  62.01       Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών συστημάτων 

    62.01.1     
Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της 
πληροφορίας 

      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       
Δραστηριότητες παροχής συμβουλών σχετικά με τους 
ηλεκτρονικούς υπολογιστές 

    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 
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        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       Υπηρεσίες διαχείρισης ηλεκτρονικών συστημάτων 

    62.03.1     Υπηρεσίες διαχείρισης ηλεκτρονικών συστημάτων 

      62.03.11   Υπηρεσίες διαχείρισης δικτύου 

      62.03.12   Υπηρεσίες διαχείρισης συστημάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή 

  62.09       
Άλλες δραστηριότητες της τεχνολογίας της πληροφορίας και 
δραστηριότητες υπηρεσιών ηλεκτρονικών υπολογιστών 

    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) 

63         Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας 

63.1         
Επεξεργασία δεδομένων, καταχώρηση και συναφείς 
δραστηριότητες· δικτυακές πύλες 

  63.11       
Επεξεργασία δεδομένων, καταχώρηση και συναφείς 
δραστηριότητες 

    63.11.1     

Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων, παροχής κεντρικού 
υπολογιστή, λειτουργίας εφαρμογών και παροχής λοιπής 
υποδομής τεχνολογιών της πληροφορίας 

      63.11.11   Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων 

        63.11.11.01 Υπηρεσίες ανάπτυξης βάσεων δεδομένων 

        63.11.11.02 Υπηρεσίες αποθήκευσης βάσεων δεδομένων 

        63.11.11.03 
Υπηρεσίες διάθεσης εξοπλισμού επεξεργασίας δεδομένων ή δικτύων 
(υπολογιστικής ισχύος κλπ) 

        63.11.11.04 Υπηρεσίες προετοιμασίας εισαγωγής δεδομένων 

        63.11.11.05 
Υπηρεσίες χρηματοδοτικής μίσθωσης ή ενοικίασης χρόνου 
απασχόλησης μηχανής προς επεξεργασία δεδομένων 

      63.11.12   Υπηρεσίες ιστοφιλοξενίας (web hosting) 

      63.11.13   Παροχή υπηρεσιών εφαρμογών πληροφορικής 

      63.11.19   
Άλλες υπηρεσίες παροχής φιλοξενίας (καταχώρισης) και υποδομής 
τεχνολογιών της πληροφορίας (ΙΤ) 

    63.11.2     Μετάδοση συνεχούς ροής εικόνας και ήχου 

      63.11.21   Μετάδοση συνεχούς ροής εικόνας 

      63.11.22   Μετάδοση συνεχούς ροής ήχου 

    63.11.3     Διάθεση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου στο διαδίκτυο 

      63.11.30   Διάθεση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου στο διαδίκτυο 

  63.12       Δικτυακές πύλες (web portals) 

    63.12.1     Παραγωγή περιεχόμενου δικτυακών πυλών (web portals) 

      63.12.10   Παραγωγή περιεχόμενου δικτυακών πυλών (web portals) 

    63.99.2     Παραγωγή πρωτοτύπων συλλογών δεδομένων/ πληροφοριών 

      63.99.20   Παραγωγή πρωτοτύπων συλλογών δεδομένων/ πληροφοριών 

95.1         Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και εξοπλισμού επικοινωνίας 

  95.11       
Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού 
εξοπλισμού 

    95.11.1     
Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών και 
περιφερειακού εξοπλισμού 
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      95.11.10   
Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών και 
περιφερειακού εξοπλισμού 

        95.11.10.01 Υπηρεσίες εγκατάστασης πακέτων λογισμικού ή επεκτάσεων 

  95.12       Επισκευή εξοπλισμού επικοινωνίας 

    95.12.1     Υπηρεσίες επισκευής εξοπλισμού επικοινωνίας 

      95.12.10   Υπηρεσίες επισκευής εξοπλισμού επικοινωνίας 

        95.12.10.01 
Υπηρεσίες επισκευής τηλεφωνικών, τηλεομοιοτυπικών και συναφών 
συσκευών 

      95.21.10   Υπηρεσίες επισκευής καταναλωτικών ηλεκτρονικών ειδών 

        95.21.10.01 
Υπηρεσίες ηλεκτρονικών εργαστηρίων και τοποθέτησης κεραιών 
λήψης τηλεοπτικών δεκτών 
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