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1. Σισ διατάξεισ του άρκρου 2 τθσ από 11.3.2020  Πράξθσ Νομοκετικοφ Περιεχομζνου 

«Κατεπείγοντα μζτρα αντιμετϊπιςθσ των αρνθτικϊν ςυνεπειϊν τθσ εμφάνιςθσ του 

κορωνοϊοφ COVID-19 και τθσ ανάγκθσ περιοριςμοφ τθσ διάδοςθσ του» (Αϋ55), όπωσ 

τροποποιικθκε και ιςχφει, όπωσ αυτι κυρϊκθκε με το άρκρο 2 του ν. 4682/2020 (Αϋ76). 

2. Σισ διατάξεισ του ν. 4174/2013 ( Αϋ170 -Κ.Φ.Δ.), όπωσ ιςχφουν. 

3. Σισ διατάξεισ του ν.δ. 356/1974 (Αϋ90ϋ – Κ.Ε.Δ.Ε.), όπωσ ιςχφουν. 

4. Σο π.δ. 142/2017 «Οργανιςμόσ Τπουργείου Οικονομικϊν» (Αϋ 181 ) . 

5. Σισ διατάξεισ του π.δ. 16/1989  «Κανονιςμόσ λειτουργίασ Δθμοςίων Οικονομικϊν 

Τπθρεςιϊν (Δ.Ο.Τ.) και των Σοπικϊν Γραφείων και κακικοντα υπαλλιλων αυτϊν» (Αϋ 6). 

6. Σθν αρικ. Δ.ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017 (Βϋ968 ϋ) απόφαςθ του Διοικθτι τθσ Ανεξάρτθτθσ 

Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων «Οργανιςμόσ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων 

(Α.Α.Δ.Ε.)», όπωσ ιςχφει. 

7. Σο π.δ. 83/2019  «Διοριςμόσ Αντιπροζδρου τθσ Κυβζρνθςθσ, Τπουργϊν, Αναπλθρωτϊν 

Τπουργϊν και Τφυπουργϊν» (Αϋ 121). 

8. Σθν αρικ. Τ2/9.7.2019 απόφαςθ του Πρωκυπουργοφ «φςταςθ Θζςεων Αναπλθρωτι 

Τπουργοφ και Τφυπουργϊν» (Βϋ2901 ’). 

9. Σθν αρικμ. 339/18-07-2019 (Βϋ 3051) απόφαςθ του Πρωκυπουργοφ και του Τπουργοφ 

Οικονομικϊν «Ανάκεςθ αρμοδιοτιτων ςτον Τφυπουργό Οικονομικϊν Απόςτολο 

Βεςυρόπουλο». 

10. Σισ διατάξεισ του ν.4389/2016  «Επείγουςεσ διατάξεισ για τθν εφαρμογι τθσ ςυμφωνίασ 

δθμοςιονομικϊν ςτόχων και διαρκρωτικϊν μεταρρυκμίςεων και άλλεσ διατάξεισ» (Αϋ94), 

όπωσ ιςχφουν, ιδίωσ το άρκρο 41. 

11. Σθν αρικμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.18159/14.3.2020 (Βϋ859) απόφαςθ των  Τπουργϊν Ανάπτυξθσ και 

Επενδφςεων - Προςταςίασ του πολίτθ - Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Τποκζςεων - Τγείασ – 

Εςωτερικϊν «Επιβολι του μζτρου τθσ προςωρινισ απαγόρευςθσ λειτουργίασ όλων των 

οργανωμζνων παραλιϊν (δθμόςιων, δθμοτικϊν, ιδιωτικϊν), των χιονοδρομικϊν κζντρων, 

των αγορϊν των άρκρων 37 και 38 του ν. 4497/2017 (Αϋ 171) και ρφκμιςθ ςχετικϊν 

ηθτθμάτων.». 

12. Σθν αρικμ. 18152/14.3.2020 (Βϋ 857) απόφαςθ των Τπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων 

- Προςταςίασ του πολίτθ - Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Τποκζςεων - Τγείασ – Εςωτερικϊν 

«Επιβολι του μζτρου τθσ προςωρινισ απαγόρευςθσ λειτουργίασ εποχικϊν τουριςτικϊν 

καταλυμάτων από 15.3.2020 ζωσ και 30.4.2020». 

13. Σθν αρικμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 18149/13.3.2020 (Βϋ 855) απόφαςθ των Τπουργϊν, Ανάπτυξθσ και 

Επενδφςεων, Προςταςίασ του Πολίτθ, Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Τποκζςεων, Τγείασ, 

Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ και Εςωτερικϊν «Επιβολι του μζτρου τθσ προςωρινισ 

απαγόρευςθσ λειτουργίασ επιμζρουσ ιδιωτικϊν επιχειριςεων, μουςείων, αρχαιολογικϊν 

και ιςτορικϊν χϊρων, ακλθτικϊν εγκαταςτάςεων, κακϊσ και γενικά χϊρων ςυνάκροιςθσ 
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κοινοφ, ςτο ςφνολο τθσ Επικράτειασ, για το χρονικό διάςτθμα από 14.3.2020 ζωσ και 

27.3.2020.». 

14. Σθν Δ1α/ΓΠ οικ.16838/10.3.2020 (Βϋ783) απόφαςθ των Τπουργϊν, Ανάπτυξθσ και 

Επενδφςεων, Προςταςίασ του Πολίτθ, Παιδείασ και Θρθςκευμάτων, Εργαςίασ και 

Κοινωνικϊν Τποκζςεων, Τγείασ, Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ και Εςωτερικϊν «Επιβολι του 

μζτρου τθσ προςωρινισ απαγόρευςθσ λειτουργίασ των βρεφονθπιακϊν και παιδικϊν 

ςτακμϊν, νθπιαγωγείων, ςχολικϊν μονάδων, ανωτάτων εκπαιδευτικϊν ιδρυμάτων, 

κζντρων ξζνων γλωςςϊν, φροντιςτθρίων και πάςθσ φφςεωσ εκπαιδευτικϊν δομϊν, 

φορζων και ιδρυμάτων, δθμοςίων και ιδιωτικϊν, κάκε τφπου και βακμοφ τθσ χϊρασ για 

το χρονικό διάςτθμα από 11.3.2020 ζωσ και 24.3.2020». 

15. Σθν Δ1α/ΓΠ οικ. 16837/10.3.2020 (Βϋ 782) απόφαςθ των υπουργϊν,  Προςταςίασ του 

Πολίτθ - Τγείασ - Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ – Εςωτερικϊν «Επιβολι του μζτρου 

προςωρινισ απαγόρευςθσ λειτουργίασ χϊρων ακλθτικϊν εκδθλϊςεων και άλλων 

ακλθτικϊν εγκαταςτάςεων με παρουςία άνω των εξιντα (60) ατόμων ςτον αγωνιςτικό 

χϊρο διεξαγωγισ του ακλιματοσ». 

16. Σθν αρικμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 17733/12.3.2020 (Βϋ833) απόφαςθ των Τπουργϊν, Ανάπτυξθσ και 

Επενδφςεων, Προςταςίασ του Πολίτθ, Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Τποκζςεων, Τγείασ, 

Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ και Εςωτερικϊν, «Επιβολι του μζτρου τθσ προςωρινισ 

απαγόρευςθσ λειτουργίασ κεάτρων, κινθματογράφων, χϊρων καλλιτεχνικϊν εκδθλϊςεων, 

κζντρων διαςκζδαςθσ, παιδότοπων, δθμοςίων και ιδιωτικϊν γυμναςτθρίων, ιδιωτικϊν 

ςχολϊν εκμάκθςθσ ακλθμάτων, κολυμβθτθρίων κλειςτϊν και ανοικτϊν ςτο ςφνολο τθσ 

Επικράτειασ για το χρονικό διάςτθμα από 13/3/2020 ζωσ και 27/3/2020». 

17. Σθν Δ1α/ΓΠ.οικ.19024/17.3.2020 (Βϋ 915) απόφαςθ των Τπουργϊν, Ανάπτυξθσ και 

Επενδφςεων, Προςταςίασ του Πολίτθ, Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Τποκζςεων, Τγείασ, 

Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ και Εςωτερικϊν, «Επιβολι του μζτρου τθσ προςωρινισ 

απαγόρευςθσ λειτουργίασ ιδιωτικϊν επιχειριςεων, ςτο ςφνολο τθσ Επικράτειασ, για το 

χρονικό διάςτθμα από 18.3.2020 ζωσ και 31.3.2020, προσ περιοριςμό τθσ διαςποράσ του 

κορωνοϊοφ COVID-19».  

18. Σθν 1/20.01.2016 ( Τ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξθ του Τπουργικοφ υμβουλίου «Επιλογι και 

διοριςμόσ Γενικοφ Γραμματζα τθσ Γενικισ Γραμματείασ Δθμοςίων Εςόδων του Τπουργείου 

Οικονομικϊν», ςε ςυνδυαςμό με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 10 του άρκρου 41 του ν. 

4389/2016, όπωσ ιςχφουν, τθν αρικ. 39/3/30-11-2017 (ΦΕΚ Τ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαςθ του 

υμβουλίου Διοίκθςθσ τθσ Α.Α.Δ.Ε. «Ανανζωςθσ κθτείασ του Διοικθτι τθσ Ανεξάρτθτθσ 

Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων» κακϊσ και τθν αρικμ. 5294/2020 απόφαςθ Τπουργοφ 

Οικονομικϊν «Ανανζωςθ τθσ κθτείασ του Διοικθτι τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 

Εςόδων» ( Τ.Ο.Δ.Δ. 27). 
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19. Σθν 12997/231/23.03.2020 (ΦΕΚ 993 Β’) απόφαςθ του Τπουργοφ Εργαςίασ και 

Κοινωνικϊν Τποκζςεων «Μθχανιςμόσ εφαρμογισ των μζτρων ςτιριξθσ των εργαηομζνων 

με εξαρτθμζνθ εργαςία για τθν αντιμετϊπιςθ των επιπτϊςεων του κωρονοΐοφ COVID-19. 

20. Σθν ανάγκθ κακοριςμοφ των λεπτομερειϊν εφαρμογισ του άρκρου 2 τθσ από 11.3.2020  

Πράξθσ Νομοκετικοφ Περιεχομζνου «Κατεπείγοντα μζτρα αντιμετϊπιςθσ των αρνθτικϊν 

ςυνεπειϊν τθσ εμφάνιςθσ του κορωνοϊοφ COVID-19 και τθσ ανάγκθσ περιοριςμοφ τθσ 

διάδοςθσ του»(Αϋ55), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, όπωσ αυτι κυρϊκθκε με το άρκρο 

2 του ν. 4682/2020 (Αϋ76). 

21. Σθν ειςιγθςθ του Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε.  

22. Σο γεγονόσ ότι από τθν απόφαςθ αυτι δεν προκαλείται δαπάνθ ςε βάροσ του κρατικοφ 

προχπολογιςμοφ.  

Α Π Ο Φ Α  Ι Ζ Ο Τ Μ Ε 

1. Παρατείνονται μζχρι και τθν 30/09/2020 οι προκεςμίεσ καταβολισ των βεβαιωμζνων 

ςτισ Δ.Ο.Τ. οφειλϊν, που λιγουν ι ζλθξαν από 01/05/2020 ζωσ και τθν 31/05/2020 των 

μιςκωτϊν ςτισ επιχειριςεισ, οι οποίεσ ζχουν ενεργό, κφριο κωδικό δραςτθριότθτασ ςτισ 

20/03/2020 τουσ αναφερόμενουσ ςτο ςυνθμμζνο πίνακα, ο οποίοσ και αποτελεί 

αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ ι των οποίων τα ακακάριςτα ζςοδα ενεργοφ κατά 

τθν 20/03/2020 ΚΑΔ δευτερεφουςασ δραςτθριότθτασ από τουσ αναγραφόμενουσ ςτον 

ςυνθμμζνο πίνακα, όπωσ αυτά προκφπτουν από τθν αρχικι διλωςθ φόρου 

ειςοδιματοσ φορολογικοφ ζτουσ 2018, είναι μεγαλφτερα από τα ακακάριςτα ζςοδα 

που αντιςτοιχοφν ςτον κφριο ΚΑΔ ςτισ 20/03/2020, των οποίων θ ςφμβαςθ εργαςίασ 

τελεί ςε αναςτολι είτε λόγω απαγόρευςθσ τθσ λειτουργίασ τθσ επιχείρθςθσ με εντολι 

δθμόςιασ αρχισ, είτε λόγω τθσ εφαρμογισ του μζτρου τθσ περίπτωςθσ αϋ τθσ 

υποπαραγράφου 2Α του εντζκατου άρκρου τθσ από 20/03/2020 Πράξθσ Νομοκετικοφ 

Περιεχομζνου (Αϋ68). Από τθν εφαρμογι τθσ παροφςασ απόφαςθσ εξαιροφνται τα 

πρόςωπα τθσ παραγράφου 5 του δζκατου τρίτου άρκρου τθσ από 14/03/2020 ΠΝΠ 

(Αϋ64). Ζωσ τθν ίδια θμερομθνία και για τισ ίδιεσ ωσ άνω οφειλζσ και πρόςωπα, 

παρατείνονται και οι προκεςμίεσ καταβολισ των δόςεων ρυκμίςεων/διευκολφνςεων 

τμθματικισ καταβολισ βεβαιωμζνων οφειλϊν.  

2. Αναςτζλλεται μζχρι και τθν 30/09/2020 θ είςπραξθ των βεβαιωμζνων και 

λθξιπρόκεςμων κατά τισ 01/05/2020 οφειλϊν των ανωτζρω προςϊπων.  

3. Κατά τθν καταβολι δεν υπολογίηονται οι τόκοι και προςαυξιςεισ του χρονικοφ 

διαςτιματοσ τθσ αναςτολισ.  
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4. Από τθν εφαρμογι τθσ παροφςασ απόφαςθσ εξαιροφνται οι μιςκωτοί που εργάηονται 

ςτα εξισ πρόςωπα: α) φορείσ τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ, όπωσ ορίηονται ςτθν παράγραφο 

1 του άρκρου 14 Ν. 4270/2014, β) τα εκτόσ αυτισ νομικά πρόςωπα δθμοςίου δικαίου 

(Ν.Π.Δ.Δ.), γ) Νομικά Πρόςωπα Ιδιωτικοφ Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που ανικουν ςτο κράτοσ, ι 

ςε Ν.Π.Δ.Δ. ι Ο.Σ.Α. –κατά τθν ζννοια τθσ επίτευξθσ κρατικοφ ι δθμοςίου ι 

αυτοδιοικθτικοφ ςκοποφ, εποπτείασ, διοριςμοφ και ελζγχου τθσ πλειοψθφίασ τθσ 

Διοίκθςισ τουσ- ι επιχορθγοφνται τακτικά, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, από 

κρατικοφσ πόρουσ κατά πενιντα τοισ εκατό (50%) τουλάχιςτον του ετιςιου 

προχπολογιςμοφ τουσ, δ) οι εκτόσ αυτισ δθμόςιεσ επιχειριςεισ και οργανιςμοί του 

Κεφαλαίου Αϋ του ν. 3429/2005 (Αϋ314), ανεξαρτιτωσ εάν ζχουν εξαιρεκεί από τθν 

εφαρμογι του και ε) οι επιχειριςεισ που υπάγονται ςτο Κεφάλαιο Βϋ του αμζςωσ 

παραπάνω νόμου. 

5. Θ παροφςα απόφαςθ δεν καταργεί τθν υπ’ αρικμ. Α.1061/26.03.2020 (Βϋ1043) 

απόφαςθ και τθν  υπ’ αρικμ. Α. 1075/02.04.2020 (Βϋ1160 ϋ), όπωσ τροποποιικθκε με 

τθν υπ’ αρικμ.  Α. 1086/13.04.2020 (Βϋ1388ϋ) απόφαςθ. 

6. Θ παροφςα απόφαςθ να δθμοςιευκεί ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ. 

Ο  ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

     ΑΠΟΣΟΛΟ ΒΕΤΡΟΠΟΤΛΟ 

                             
ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ: 
 
Α. ΠΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
 
1. Εκνικό Συπογραφείο για Δθμοςίευςθ ςτο τεφχοσ Β' 
2. Αποδζκτεσ πίνακα Γ & Δ. 
3. Δ/νςθ τρατθγικισ Σεχνολογιϊν Πλθροφορικισ  (με τθν παράκλθςθ να αναρτθκεί ςτθν 

ιςτοςελίδα τθσ Α.Α.Δ.Ε.) 
4. Γενικι Δ/νςθ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ ΑΑΔΕ 
 (με τθν παράκλθςθ να αναρτθκεί ςτο διαδικτυακό τόπο τθσ Α.Α.Δ.Ε.). 
 5. Θλεκτρονικι Βιβλιοκικθ ΑΑΔΕ 
 
Β. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 
1) Γραφείο  Τπουργοφ Οικονομικϊν 
2) Γραφείο Τφυπουργοφ Οικονομικϊν 
3) Αποδζκτεσ πίνακα Α, Β, Ε, Σ, Η, Θ, Θ, Ι, ΙΒ, ΙΔ, ΙΕ, ΙΣ 
4) Αυτοτελζσ Γραφείο Σφπου και Δθμοςίων χζςεων 
 
Γ. ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 
1) Γραφείο  Διοικθτι Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων  
2) Γραφεία κ.κ. Γεν. Διευκυντϊν 
3) Δ/νςθ Ειςπράξεων- Σμιματα Α, Β, Γ, Δ, Ε, Γραμματεία 
4) Αυτοτελζσ Σμιμα υντονιςμοφ Μεταρρυκμιςτικϊν Δράςεων και Επικοινωνίασ 
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ΠΙΝΑΚΑ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ  
 

 

Παξαηίζεηαη πίλαθαο κε ηνλ Κσδηθφ Αξηζκφ Γξαζηεξηφηεηαο (ΚΑΓ) ησλ θιάδσλ πνπ 

πιήηηνληαη. ε πεξίπησζε ηεηξαςήθηνπ ΚΑΓ ζπκπεξηιακβάλνληαη φιεο νη 
ππνθαηεγνξίεο πεληαςήθησλ, εμαςήθησλ θαη νθηαςήθησλ. ε πεξίπησζε πεληαςήθηνπ 
ζπκπεξηιακβάλνληαη φιεο νη θαηεγνξίεο εμαςήθησλ θαη νθηαςήθησλ. ε πεξίπησζε 

εμαςήθηνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη φιεο νη θαηεγνξίεο νθηαςήθησλ.  
 

ΚΑΔ         ΚΛΑΔΟ 

01.19.2 Καιιηέξγεηα αλζέσλ θαη κπνπκπνπθηψλ αλζέσλ ζπφξσλ αλζέσλ 

01.29 Άιιεο πνιπεηείο θαιιηέξγεηεο 

01.30 Πνιιαπιαζηαζκφο ησλ θπηψλ                                                                                                                                                                                                                                         

01.49.19.02 
Δθηξνθή γνπλνθφξσλ δψσλ (αιεπνχο, κηλθ, κπνθάζηνξα, ηζηληζηιά θαη 

άιισλ) 

01.49.3 
Παξαγσγή αθαηέξγαζησλ γνπλνδεξκάησλ θαη δηάθνξσλ αθαηέξγαζησλ 

πξνβηψλ θαη δεξκάησλ 

01.63.10.12 
Τπεξεζίεο εθθνθθηζκνχ βακβαθηνχ (εθ ησλ πζηέξσλ πψιεζε γηα ίδην 

ινγαξηαζκφ) 

01.63.10.13 
Τπεξεζίεο εθθνθθηζκνχ βακβαθηνχ (εθ ησλ πζηέξσλ πψιεζε γηα ινγαξηαζκφ 

ηξίησλ) 

02.10 Γαζνθνκία θαη άιιεο δαζνθνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο                                                                                                                                                                                                                    

02.20 Τινηνκία                                                                                                                                                                                                                                                          

02.30 πιινγή πξντφλησλ απηνθπψλ θπηψλ κε μπιψδνπο κνξθήο                                                                                                                                                                                                               

02.40 Τπνζηεξηθηηθέο πξνο ηε δαζνθνκία ππεξεζίεο                                                                                                                                                                                                                        

03.11 Θαιάζζηα αιηεία                                                                                                                                                                                                                                                   

03.12 Αιηεία γιπθψλ πδάησλ                                                                                                                                                                                                                                              

03.21 Θαιάζζηα πδαηνθαιιηέξγεηα                                                                                                                                                                                                                                         

03.22 Τδαηνθαιιηέξγεηα γιπθψλ πδάησλ                                                                                                                                                                                                                                    

05.10 Δμφξπμε ιηζάλζξαθα                                                                                                                                                                                                                                                 

05.20 Δμφξπμε ιηγλίηε                                                                                                                                                                                                                                                   

07.10 Δμφξπμε ζηδεξνκεηαιιεχκαηνο                                                                                                                                                                                                                                       

07.29 Δμφξπμε ινηπψλ κε ζηδεξνχρσλ κεηαιιεπκάησλ                                                                                                                                                                                                                        

08.11 
Δμφξπμε δηαθνζκεηηθψλ θαη νηθνδνκηθψλ ιίζσλ, αζβεζηφιηζνπ, γχςνπ, 

θηκσιίαο θαη ζρηζηφιηζνπ                                                                                                                                                                        

08.12 
Λεηηνπξγία θξεάησλ παξαγσγήο ακκνράιηθνπ θαη άκκνπ· εμφξπμε αξγίινπ θαη 

θανιίλεο                                                                                                                                                                                  

08.91 Δμφξπμε νξπθηψλ γηα ηε ρεκηθή βηνκεραλία θαη ηε βηνκεραλία ιηπαζκάησλ                                                                                                                                                                                             

08.92 Δμφξπμε ηχξθεο 

08.93 Δμφξπμε αιαηηνχ                                                                                                                                                                                                                                                   

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

09.10 
Τπνζηεξηθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ άληιεζε πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ 

αεξίνπ                                                                                                                                                                                       

09.90 
Τπνζηεξηθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο γηα άιιεο εμνξπθηηθέο θαη ιαηνκηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο                                                                                                                                                                                  

10.11 Δπεμεξγαζία θαη ζπληήξεζε θξέαηνο                                                                                                                                                                                                                                 

10.12 Δπεμεξγαζία θαη ζπληήξεζε θξέαηνο πνπιεξηθψλ                                                                                                                                                                                                                      

10.13 Παξαγσγή πξντφλησλ θξέαηνο θαη θξέαηνο πνπιεξηθψλ                                                                                                                                                                                                                 

10.20 Δπεμεξγαζία θαη ζπληήξεζε ςαξηψλ, θαξθηλνεηδψλ θαη καιαθίσλ                                                                                                                                                                                                       

10.31 Δπεμεξγαζία θαη ζπληήξεζε παηαηψλ                                                                                                                                                                                                                                 
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10.32 Παξαγσγή ρπκψλ θξνχησλ θαη ιαραληθψλ                                                                                                                                                                                                                              

10.39 Άιιε επεμεξγαζία θαη ζπληήξεζε θξνχησλ θαη ιαραληθψλ  

10.41 Παξαγσγή ειαίσλ θαη ιηπψλ                                                                                                                                                                                                                                         

10.42 Παξαγσγή καξγαξίλεο θαη παξφκνησλ βξψζηκσλ ιηπψλ                                                                                                                                                                                                                  

10.51 Λεηηνπξγία γαιαθηνθνκείσλ θαη ηπξνθνκία                                                                                                                                                                                                                           

10.52 Παξαγσγή παγσηψλ 

10.61 Παξαγσγή πξντφλησλ αιεπξφκπισλ                                                                                                                                                                                                                                    

10.62 Παξαγσγή ακχισλ θαη πξντφλησλ ακχινπ                                                                                                                                                                                                                              

10.71 Αξηνπνηία παξαγσγή λσπψλ εηδψλ δαραξνπιαζηηθήο 

10.72 
Παξαγσγή παμηκαδηψλ θαη κπηζθφησλ· παξαγσγή δηαηεξνχκελσλ εηδψλ 

δαραξνπιαζηηθήο                                                                                                                                                                                   

10.73 
Παξαγσγή καθαξνληψλ, ιαδαληψλ, θνπζθνχο θαη παξφκνησλ αιεπξσδψλ 

πξντφλησλ                                                                                                                                                                                         

10.81 Παξαγσγή δάραξεο                                                                                                                                                                                                                                                  

10.82 Παξαγσγή θαθάνπ, ζνθνιάηαο θαη δαραξσηψλ 

10.83 Δπεμεξγαζία ηζαγηνχ θαη θαθέ                                                                                                                                                                                                                                      

10.84 Παξαγσγή αξηπκάησλ θαη θαξπθεπκάησλ                                                                                                                                                                                                                               

10.85 Παξαγσγή έηνηκσλ γεπκάησλ θαη θαγεηψλ                                                                                                                                                                                                                             

10.86 
Παξαγσγή νκνγελνπνηεκέλσλ παξαζθεπαζκάησλ δηαηξνθήο θαη δηαηηεηηθψλ 

ηξνθψλ                                                                                                                                                                                        

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

10.91 
Παξαγσγή παξαζθεπαζκέλσλ δσνηξνθψλ γηα δψα πνπ εθηξέθνληαη ζε 

αγξνθηήκαηα                                                                                                                                                                                         

10.92 Παξαγσγή παξαζθεπαζκέλσλ δσνηξνθψλ γηα δψα ζπληξνθηάο                                                                                                                                                                                                             

11.01 Απφζηαμε, αλαθαζαξηζκφο θαη αλάκημε αιθννινχρσλ πνηψλ                                                                                                                                                                                                             

11.02 Παξαγσγή νίλνπ απφ ζηαθχιηα                                                                                                                                                                                                                                       

11.03 Παξαγσγή κειίηε θαη θξαζηψλ απφ άιια θξνχηα                                                                                                                                                                                                                       

11.04 Παξαγσγή άιισλ κε απνζηαγκέλσλ πνηψλ πνπ πθίζηαληαη δχκσζε                                                                                                                                                                                                        

11.05 Επζνπνηία                                                                                                                                                                                                                                                         

11.06 Παξαγσγή βχλεο 

11.07 
Παξαγσγή αλαςπθηηθψλ· παξαγσγή κεηαιιηθνχ λεξνχ θαη άιισλ 

εκθηαισκέλσλ λεξψλ                                                                                                                                                                                      

13.10 Πξνπαξαζθεπή θαη λεκαηνπνίεζε πθαληηθψλ ηλψλ                                                                                                                                                                                                                      

13.20 Ύθαλζε θισζηνυθαληνπξγηθψλ πιψλ                                                                                                                                                                                                                                   

13.30 Σειεηνπνίεζε (θηλίξηζκα) πθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ                                                                                                                                                                                                                  

13.91 Καηαζθεπή πιεθηψλ πθαζκάησλ θαη πθαζκάησλ πιέμεο θξνζέ                                                                                                                                                                                                            

13.92 Καηαζθεπή έηνηκσλ θισζηνυθαληνπξγηθψλ εηδψλ, εθηφο απφ ελδχκαηα                                                                                                                                                                                                   

13.93 Καηαζθεπή ραιηψλ θαη θηιηκηψλ                                                                                                                                                                                                                                     

13.94 Καηαζθεπή ρνληξψλ θαη ιεπηψλ ζρνηληψλ, ζπάγγσλ θαη δηρηπψλ                                                                                                                                                                                                        

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

απφ ηα ελδχκαηα                                                                                                                                                                            

13.96 Καηαζθεπή άιισλ ηερληθψλ θαη βηνκεραληθψλ θισζηνυθαληνπξγηθψλ εηδψλ                                                                                                                                                                                               

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

14.11 Καηαζθεπή δεξκάηηλσλ ελδπκάησλ                                                                                                                                                                                                                                    

14.12 Καηαζθεπή ελδπκάησλ εξγαζίαο                                                                                                                                                                                                                                      

14.13 Καηαζθεπή άιισλ εμσηεξηθψλ ελδπκάησλ                                                                                                                                                                                                                              

14.14 Καηαζθεπή εζσξνχρσλ                                                                                                                                                                                                                                               

14.19 Καηαζθεπή άιισλ ελδπκάησλ θαη εμαξηεκάησλ έλδπζεο                                                                                                                                                                                                                 
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14.20 Καηαζθεπή γνχληλσλ εηδψλ                                                                                                                                                                                                                                          

14.31 Καηαζθεπή εηδψλ θαιηζνπνηίαο απιήο πιέμεο θαη πιέμεο θξνζέ                                                                                                                                                                                                        

14.39 Καηαζθεπή άιισλ πιεθηψλ εηδψλ θαη εηδψλ πιέμεο θξνζέ                                                                                                                                                                                                              

15.11 Καηεξγαζία θαη δέςε δέξκαηνο θαηεξγαζία θαη βαθή γνπλαξηθψλ 

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

ζεινπνηίαο θαη ζαγκαηνπνηίαο                                                                                                                                                             

15.20 Καηαζθεπή ππνδεκάησλ                                                                                                                                                                                                                                              

16.10 Πξηφληζκα, πιάληζκα θαη εκπνηηζκφο μχινπ                                                                                                                                                                                                                          

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

16.22 Καηαζθεπή ζπλαξκνινγνχκελσλ δαπέδσλ παξθέ                                                                                                                                                                                                                         

16.23 Καηαζθεπή άιισλ μπινπξγηθψλ πξντφλησλ νηθνδνκηθήο                                                                                                                                                                                                                 

16.24 Καηαζθεπή μχιηλσλ εκπνξεπκαηνθηβψηησλ                                                                                                                                                                                                                             

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

θαιαζνπνηίαο θαη ζπαξηνπιεθηηθήο 

17.11 Παξαγσγή ραξηνπνιηνχ                                                                                                                                                                                                                                              

17.12 Καηαζθεπή ραξηηνχ θαη ραξηνληνχ                                                                                                                                                                                                                                   

17.21 
Καηαζθεπή θπκαηνεηδνχο ραξηηνχ θαη ραξηνληνχ θαη εκπνξεπκαηνθηβψηησλ απφ 

ραξηί θαη ραξηφλη                                                                                                                                                                        

17.22 
Καηαζθεπή ράξηηλσλ εηδψλ νηθηαθήο ρξήζεο, εηδψλ πγηεηλήο θαη εηδψλ 

ηνπαιέηαο  

17.23 Καηαζθεπή εηδψλ ραξηνπσιείνπ (ραξηηθψλ)                                                                                                                                                                                                                           

17.24 Καηαζθεπή ραξηηνχ γηα επελδχζεηο ηνίρσλ (ηαπεηζαξίαο) 

17.29 Καηαζθεπή άιισλ εηδψλ απφ ραξηί θαη ραξηφλη                                                                                                                                                                                                                       

18.11 Δθηχπσζε εθεκεξίδσλ                                                                                                                                                                                                                                               

18.12 Άιιεο εθηππσηηθέο δξαζηεξηφηεηεο                                                                                                                                                                                                                                  

18.13 Τπεξεζίεο πξνεθηχπσζεο θαη πξνεγγξαθήο κέζσλ                                                                                                                                                                                                                      

18.14 Βηβιηνδεηηθέο θαη ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο                                                                                                                                                                                                                         

18.20 Αλαπαξαγσγή πξνεγγεγξακκέλσλ κέζσλ                                                                                                                                                                                                                                

19.10 Παξαγσγή πξντφλησλ νπηαλζξαθνπνίεζεο (θνθνπνίεζεο)                                                                                                                                                                                                                

20.11 Παξαγσγή βηνκεραληθψλ αεξίσλ                                                                                                                                                                                                                                      

20.12 Παξαγσγή ρξσζηηθψλ πιψλ                                                                                                                                                                                                                                           

20.13 Παξαγσγή άιισλ αλφξγαλσλ βαζηθψλ ρεκηθψλ νπζηψλ                                                                                                                                                                                                                   

20.14 Παξαγσγή άιισλ νξγαληθψλ βαζηθψλ ρεκηθψλ νπζηψλ                                                                                                                                                                                                                   

20.15 Παξαγσγή ιηπαζκάησλ θαη αδσηνχρσλ ελψζεσλ                                                                                                                                                                                                                         

20.16 Παξαγσγή πιαζηηθψλ ζε πξσηνγελείο κνξθέο                                                                                                                                                                                                                          

20.17 
Παξαγσγή ζπλζεηηθνχ ειαζηηθνχ (ζπλζεηηθνχ θανπηζνχθ) ζε πξσηνγελείο 

κνξθέο                                                                                                                                                                                        

20.20 Παξαγσγή παξαζηηνθηφλσλ θαη άιισλ αγξνρεκηθψλ πξντφλησλ                                                                                                                                                                                                           

20.30 
Παξαγσγή ρξσκάησλ, βεξληθηψλ θαη παξφκνησλ επηρξηζκάησλ, κειαληψλ 

ηππνγξαθίαο θαη καζηηρψλ 

20.41 
Παξαγσγή ζαπνπληψλ θαη απνξξππαληηθψλ, πξντφλησλ θαζαξηζκνχ θαη 

ζηίιβσζεο  

20.42 Παξαγσγή αξσκάησλ θαη παξαζθεπαζκάησλ θαιισπηζκνχ 

20.51 Παξαγσγή εθξεθηηθψλ                                                                                                                                                                                                                                               

20.52 Παξαγσγή δηαθφξσλ ηχπσλ θφιιαο                                                                                                                                                                                                                                    

20.53 Παξαγσγή αηζέξησλ ειαίσλ                                                                                                                                                                                                                                          

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

20.60 Παξαγσγή κε θπζηθψλ ηλψλ                                                                                                                                                                                                                                          
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22.11 

Καηαζθεπή επηζψηξσλ (ειαζηηθψλ νρεκάησλ) θαη ζσιήλσλ απφ θανπηζνχθ· 

αλαγφκσζε θαη αλαθαηαζθεπή επηζψηξσλ (ειαζηηθψλ νρεκάησλ) απφ 

θανπηζνχθ                                                                                                                       

22.19 Καηαζθεπή άιισλ πξντφλησλ απφ ειαζηηθφ (θανπηζνχθ)                                                                                                                                                                                                                

22.21 Καηαζθεπή πιαζηηθψλ πιαθψλ, θχιισλ, ζσιήλσλ θαη θαζνξηζκέλσλ κνξθψλ                                                                                                                                                                                               

22.22 Καηαζθεπή πιαζηηθψλ εηδψλ ζπζθεπαζίαο                                                                                                                                                                                                                             

22.23 Καηαζθεπή πιαζηηθψλ νηθνδνκηθψλ πιηθψλ                                                                                                                                                                                                                            

22.29 Καηαζθεπή άιισλ πιαζηηθψλ πξντφλησλ  

23.11 Καηαζθεπή επίπεδνπ γπαιηνχ                                                                                                                                                                                                                                        

23.12 Μνξθνπνίεζε θαη θαηεξγαζία επίπεδνπ γπαιηνχ                                                                                                                                                                                                                       

23.13 Καηαζθεπή θνίινπ γπαιηνχ                                                                                                                                                                                                                                          

23.14 Καηαζθεπή ηλψλ γπαιηνχ 

23.19 
Καηαζθεπή θαη θαηεξγαζία άιισλ εηδψλ γπαιηνχ, πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

γπαιηνχ γηα ηερληθέο ρξήζεηο  

23.20 Παξαγσγή ππξίκαρσλ πξντφλησλ                                                                                                                                                                                                                                      

23.31 Καηαζθεπή θεξακηθψλ πιαθηδίσλ θαη πιαθψλ                                                                                                                                                                                                                          

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

23.41 
Καηαζθεπή θεξακηθψλ εηδψλ νηθηαθήο ρξήζεο θαη θεξακηθψλ δηαθνζκεηηθψλ 

εηδψλ                                                                                                                                                                                       

23.42 Καηαζθεπή θεξακηθψλ εηδψλ πγηεηλήο                                                                                                                                                                                                                                

23.43 Καηαζθεπή θεξακηθψλ κνλσηψλ θαη θεξακηθψλ κνλσηηθψλ εμαξηεκάησλ 

23.44 Καηαζθεπή άιισλ θεξακηθψλ πξντφλησλ γηα ηερληθέο ρξήζεηο 

23.49 Παξαγσγή άιισλ πξντφλησλ θεξακηθήο                                                                                                                                                                                                                                

23.51 Παξαγσγή ηζηκέληνπ                                                                                                                                                                                                                                                

23.52 Παξαγσγή αζβέζηε θαη γχςνπ                                                                                                                                                                                                                                        

23.61 Καηαζθεπή δνκηθψλ πξντφλησλ απφ ζθπξφδεκα                                                                                                                                                                                                                         

23.62 Καηαζθεπή δνκηθψλ πξντφλησλ απφ γχςν                                                                                                                                                                                                                              

23.63 Καηαζθεπή έηνηκνπ ζθπξνδέκαηνο                                                                                                                                                                                                                                    

23.64 Καηαζθεπή θνληακάησλ                                                                                                                                                                                                                                              

23.65 Καηαζθεπή ηλνηζηκέληνπ                                                                                                                                                                                                                                            

23.69 Καηαζθεπή άιισλ πξντφλησλ απφ ζθπξφδεκα, γχςν θαη ηζηκέλην                                                                                                                                                                                                        

23.70 Κνπή, κνξθνπνίεζε θαη ηειηθή επεμεξγαζία ιίζσλ                                                                                                                                                                                                                    

23.91 Παξαγσγή ιεηαληηθψλ πξντφλησλ                                                                                                                                                                                                                                     

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

24.10 Παξαγσγή βαζηθνχ ζηδήξνπ, ράιπβα θαη ζηδεξνθξακάησλ                                                                                                                                                                                                               

24.20 
Καηαζθεπή ραιχβδηλσλ ζσιήλσλ, αγσγψλ, θνίισλ εηδψλ κε θαζνξηζκέλε 

κνξθή θαη ζπλαθψλ εμαξηεκάησλ                                                                                                                                                                   

24.31 Φπρξή επεθηαηηθή νιθή ξάβδσλ ράιπβα                                                                                                                                                                                                                               

24.32 Φπρξή έιαζε ζηελψλ θχιισλ ράιπβα                                                                                                                                                                                                                                  

24.33 Φπρξή κνξθνπνίεζε ή δίπισζε κνξθνξάβδσλ ράιπβα                                                                                                                                                                                                                    

24.34 Φπρξή επεθηαηηθή νιθή ζπξκάησλ                                                                                                                                                                                                                                    

24.41 Παξαγσγή πνιχηηκσλ κεηάιισλ                                                                                                                                                                                                                                       

24.42 Παξαγσγή αινπκίληνπ (αξγίιηνπ)                                                                                                                                                                                                                                    

24.43 Παξαγσγή κνιχβδνπ, ςεπδάξγπξνπ θαη θαζζίηεξνπ                                                                                                                                                                                                                     

24.44 Παξαγσγή ραιθνχ                                                                                                                                                                                                                                                   

24.45 Παξαγσγή άιισλ κε ζηδεξνχρσλ κεηάιισλ                                                                                                                                                                                                                             

24.46 Δπεμεξγαζία ππξεληθψλ θαπζίκσλ 
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24.51 Υχηεπζε ζηδήξνπ                                                                                                                                                                                                                                                   

24.52 Υχηεπζε ράιπβα                                                                                                                                                                                                                                                    

24.53 Υχηεπζε ειαθξψλ κεηάιισλ                                                                                                                                                                                                                                          

24.54 Υχηεπζε άιισλ κε ζηδεξνχρσλ κεηάιισλ                                                                                                                                                                                                                              

25.11 Καηαζθεπή κεηαιιηθψλ ζθειεηψλ θαη κεξψλ κεηαιιηθψλ ζθειεηψλ                                                                                                                                                                                                       

25.12 Καηαζθεπή κεηαιιηθψλ πνξηψλ θαη παξάζπξσλ                                                                                                                                                                                                                         

25.21 Καηαζθεπή ζσκάησλ θαη ιεβήησλ θεληξηθήο ζέξκαλζεο                                                                                                                                                                                                                 

25.29 Καηαζθεπή άιισλ κεηαιιηθψλ ληεπφδηησλ, δεμακελψλ θαη δνρείσλ                                                                                                                                                                                                      

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

θεληξηθή ζέξκαλζε                                                                                                                                                                         

25.50 
θπξειάηεζε, θνίιαλζε, αληζφπαρε ηχπσζε θαη κνξθνπνίεζε κεηάιισλ κε 

έιαζε· θνληνκεηαιινπξγία                                                                                                                                                                      

25.61 Καηεξγαζία θαη επηθάιπςε κεηάιισλ                                                                                                                                                                                                                                 

25.62 Μεηαιινηερλία                                                                                                                                                                                                                                                     

25.71 Καηαζθεπή καραηξνπίξνπλσλ                                                                                                                                                                                                                                         

25.72 Καηαζθεπή θιεηδαξηψλ θαη κεληεζέδσλ                                                                                                                                                                                                                               

25.73 Καηαζθεπή εξγαιείσλ                                                                                                                                                                                                                                               

25.91 Καηαζθεπή ραιχβδηλσλ βαξειηψλ θαη παξφκνησλ δνρείσλ                                                                                                                                                                                                               

25.92 Καηαζθεπή ειαθξψλ κεηαιιηθψλ εηδψλ ζπζθεπαζίαο 

25.93 Καηαζθεπή εηδψλ απφ ζχξκα, αιπζίδσλ θαη ειαηεξίσλ                                                                                                                                                                                                                 

25.94 Καηαζθεπή ζπλδεηήξσλ θαη πξντφλησλ θνριηνκεραλψλ                                                                                                                                                                                                                  

25.99 Καηαζθεπή άιισλ κεηαιιηθψλ πξντφλησλ πδθα 

26.11 Καηαζθεπή ειεθηξνληθψλ εμαξηεκάησλ                                                                                                                                                                                                                                

26.12 Καηαζθεπή έκθνξησλ ειεθηξνληθψλ πιαθεηψλ                                                                                                                                                                                                                          

26.20 Καηαζθεπή ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη πεξηθεξεηαθνχ εμνπιηζκνχ                                                                                                                                                                                                   

26.30 Καηαζθεπή εμνπιηζκνχ επηθνηλσλίαο                                                                                                                                                                                                                                 

26.40 Καηαζθεπή ειεθηξνληθψλ εηδψλ επξείαο θαηαλάισζεο                                                                                                                                                                                                                  

26.51 Καηαζθεπή νξγάλσλ θαη ζπζθεπψλ κέηξεζεο, δνθηκψλ θαη πινήγεζεο 

26.52 Καηαζθεπή ξνινγηψλ                                                                                                                                                                                                                                                

26.60 
Καηαζθεπή αθηηλνινγηθψλ θαη ειεθηξνληθψλ κεραλεκάησλ ηαηξηθήο θαη 

ζεξαπεπηηθήο ρξήζεο 

26.70 Καηαζθεπή νπηηθψλ νξγάλσλ θαη θσηνγξαθηθνχ εμνπιηζκνχ                                                                                                                                                                                                             

26.80 Καηαζθεπή καγλεηηθψλ θαη νπηηθψλ κέζσλ                                                                                                                                                                                                                            

27.11 
Καηαζθεπή ειεθηξνθηλεηήξσλ, ειεθηξνγελλεηξηψλ θαη ειεθηξηθψλ 

κεηαζρεκαηηζηψλ                                                                                                                                                                                      

27.12 Καηαζθεπή ζπζθεπψλ δηαλνκήο θαη ειέγρνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο                                                                                                                                                                                                       

27.20 Καηαζθεπή ειεθηξηθψλ ζηειψλ θαη ζπζζσξεπηψλ                                                                                                                                                                                                                       

27.31 Καηαζθεπή θαισδίσλ νπηηθψλ ηλψλ                                                                                                                                                                                                                                   

27.32 Καηαζθεπή άιισλ ειεθηξνληθψλ θαη ειεθηξηθψλ ζπξκάησλ θαη θαισδίσλ                                                                                                                                                                                                 

27.33 Καηαζθεπή εμαξηεκάησλ θαισδίσζεο                                                                                                                                                                                                                                  

27.40 Καηαζθεπή ειεθηξνινγηθνχ θσηηζηηθνχ εμνπιηζκνχ 

27.51 Καηαζθεπή ειεθηξηθψλ νηθηαθψλ ζπζθεπψλ                                                                                                                                                                                                                            

27.52 Καηαζθεπή κε ειεθηξηθψλ νηθηαθψλ ζπζθεπψλ                                                                                                                                                                                                                         

27.90 Καηαζθεπή άιινπ ειεθηξηθνχ εμνπιηζκνχ                                                                                                                                                                                                                             

28.11 
Καηαζθεπή θηλεηήξσλ θαη ζηξνβίισλ, κε εμαίξεζε ηνπο θηλεηήξεο 

αεξνζθαθψλ, νρεκάησλ θαη δηθχθισλ                                                                                                                                                                   

28.12 Καηαζθεπή εμνπιηζκνχ πδξαπιηθήο ελέξγεηαο                                                                                                                                                                                                                         
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28.13 Καηαζθεπή άιισλ αληιηψλ θαη ζπκπηεζηψλ                                                                                                                                                                                                                            

28.14 Καηαζθεπή άιισλ εηδψλ θξνπλνπνηίαο θαη βαιβίδσλ                                                                                                                                                                                                                   

28.15 
Καηαζθεπή ηξηβέσλ, νδνλησηψλ κεραληζκψλ κεηάδνζεο θίλεζεο, ζηνηρείσλ 

νδνλησηψλ ηξνρψλ θαη κεηάδνζεο θίλεζεο                                                                                                                                                       

28.21 Καηαζθεπή θνχξλσλ, θιηβάλσλ θαη θαπζηήξσλ                                                                                                                                                                                                                         

28.22 Καηαζθεπή εμνπιηζκνχ αλχςσζεο θαη δηαθίλεζεο θνξηίσλ                                                                                                                                                                                                              

28.23 
Καηαζθεπή κεραλψλ θαη εμνπιηζκνχ γξαθείνπ (εθηφο ειεθηξνληθψλ 

ππνινγηζηψλ θαη πεξηθεξεηαθνχ εμνπιηζκνχ)                                                                                                                                                           

28.24 Καηαζθεπή ειεθηξνθίλεησλ εξγαιείσλ ρεηξφο 

28.25 Καηαζθεπή ςπθηηθνχ θαη θιηκαηηζηηθνχ εμνπιηζκνχ κε νηθηαθήο ρξήζεο                                                                                                                                                                                                

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

28.30 Καηαζθεπή γεσξγηθψλ θαη δαζνθνκηθψλ κεραλεκάησλ                                                                                                                                                                                                                   

28.41 Καηαζθεπή κεραλεκάησλ κνξθνπνίεζεο κεηάιινπ                                                                                                                                                                                                                       

28.49 Καηαζθεπή άιισλ εξγαιεηνκεραλψλ                                                                                                                                                                                                                                   

28.91 Καηαζθεπή κεραλεκάησλ γηα ηε κεηαιινπξγία                                                                                                                                                                                                                         

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

θαηαζθεπέο                                                                                                                                                                                      

28.93 Καηαζθεπή κεραλεκάησλ επεμεξγαζίαο ηξνθίκσλ, πνηψλ θαη θαπλνχ                                                                                                                                                                                                     

28.94 
Καηαζθεπή κεραλεκάησλ γηα ηε βηνκεραλία θισζηνυθαληνπξγηθψλ 

πξντφλησλ, ελδπκάησλ ή δεξκάηηλσλ εηδψλ                                                                                                                                                               

28.95 Καηαζθεπή κεραλεκάησλ γηα ηελ παξαγσγή ραξηηνχ θαη ραξηνληνχ                                                                                                                                                                                                      

28.96 Καηαζθεπή κεραλεκάησλ παξαγσγήο πιαζηηθψλ θαη ειαζηηθψλ εηδψλ                                                                                                                                                                                                     

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

29.10 Καηαζθεπή κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ                                                                                                                                                                                                                                  

29.20 
Καηαζθεπή ακαμσκάησλ γηα κεραλνθίλεηα νρήκαηα· θαηαζθεπή 

ξπκνπιθνχκελσλ θαη εκηξπκνπιθνχκελσλ νρεκάησλ                                                                                                                                                            

29.31 
Καηαζθεπή ειεθηξηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ γηα κεραλνθίλεηα 

νρήκαηα                                                                                                                                                                                         

29.32 Καηαζθεπή άιισλ κεξψλ θαη εμαξηεκάησλ γηα κεραλνθίλεηα νρήκαηα                                                                                                                                                                                                    

30.11 Ναππήγεζε πινίσλ θαη πισηψλ θαηαζθεπψλ                                                                                                                                                                                                                            

30.12 Ναππήγεζε ζθαθψλ αλαςπρήο θαη αζιεηηζκνχ                                                                                                                                                                                                                          

30.20 Καηαζθεπή ζηδεξνδξνκηθψλ ακαμψλ θαη ηξνραίνπ πιηθνχ                                                                                                                                                                                                               

30.30 Καηαζθεπή αεξνζθαθψλ θαη δηαζηεκφπινησλ θαη ζπλαθψλ κεραλεκάησλ                                                                                                                                                                                                   

30.91 Καηαζθεπή κνηνζηθιεηψλ                                                                                                                                                                                                                                            

30.92 Καηαζθεπή πνδειάησλ θαη αλαπεξηθψλ ακαμηδίσλ 

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

31.01 Καηαζθεπή επίπισλ γηα γξαθεία θαη θαηαζηήκαηα                                                                                                                                                                                                                     

31.02 Καηαζθεπή επίπισλ θνπδίλαο                                                                                                                                                                                                                                        

31.03 Καηαζθεπή ζηξσκάησλ                                                                                                                                                                                                                                               

31.09 Καηαζθεπή άιισλ επίπισλ                                                                                                                                                                                                                                           

32.11 Κνπή λνκηζκάησλ                                                                                                                                                                                                                                                   

32.12 Καηαζθεπή θνζκεκάησλ θαη ζπλαθψλ εηδψλ                                                                                                                                                                                                                            

32.13 Καηαζθεπή θνζκεκάησλ απνκίκεζεο θαη ζπλαθψλ εηδψλ                                                                                                                                                                                                                 

32.20 Καηαζθεπή κνπζηθψλ νξγάλσλ                                                                                                                                                                                                                                        

32.30 Καηαζθεπή αζιεηηθψλ εηδψλ                                                                                                                                                                                                                                         

32.40 Καηαζθεπή παηρληδηψλ θάζε είδνπο                                                                                                                                                                                                                                  

32.50 Καηαζθεπή ηαηξηθψλ θαη νδνληηαηξηθψλ νξγάλσλ θαη πξνκεζεηψλ 

32.91 Καηαζθεπή ζθνππψλ θαη βνπξηζψλ                                                                                                                                                                                                                                    
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32.99 Άιιεο κεηαπνηεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πδθα 

33.11 Δπηζθεπή κεηαιιηθψλ πξντφλησλ                                                                                                                                                                                                                                     

33.12 Δπηζθεπή κεραλεκάησλ 

33.13 Δπηζθεπή ειεθηξνληθνχ θαη νπηηθνχ εμνπιηζκνχ                                                                                                                                                                                                                      

33.14 Δπηζθεπή ειεθηξηθνχ εμνπιηζκνχ                                                                                                                                                                                                                                    

33.15 Δπηζθεπή θαη ζπληήξεζε πινίσλ θαη ζθαθψλ 

33.16 Δπηζθεπή θαη ζπληήξεζε αεξνζθαθψλ θαη δηαζηεκφπινησλ 

33.17 Δπηζθεπή θαη ζπληήξεζε άιινπ εμνπιηζκνχ κεηαθνξψλ                                                                                                                                                                                                                 

33.19 Δπηζθεπή άιινπ εμνπιηζκνχ                                                                                                                                                                                                                                         

33.20 Δγθαηάζηαζε βηνκεραληθψλ κεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ                                                                                                                                                                                                               

35.13 Γηαλνκή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο                                                                                                                                                                                                                                       

35.14 Δκπφξην ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο                                                                                                                                                                                                                                       

35.22 Γηαλνκή αέξησλ θαπζίκσλ κέζσ αγσγψλ                                                                                                                                                                                                                               

35.23 Δκπφξην αέξησλ θαπζίκσλ κέζσ αγσγψλ                                                                                                                                                                                                                               

35.30 Παξνρή αηκνχ θαη θιηκαηηζκνχ                                                                                                                                                                                                                                      

37.00 Δπεμεξγαζία ιπκάησλ                                                                                                                                                                                                                                               

38.11 πιινγή κε επηθίλδπλσλ απνξξηκκάησλ                                                                                                                                                                                                                               

38.12 πιινγή επηθίλδπλσλ απνξξηκκάησλ                                                                                                                                                                                                                                  

38.21 Δπεμεξγαζία θαη δηάζεζε κε επηθίλδπλσλ απνξξηκκάησλ                                                                                                                                                                                                               

38.22 Δπεμεξγαζία θαη δηάζεζε επηθίλδπλσλ απνξξηκκάησλ                                                                                                                                                                                                                  

38.31 Απνζπλαξκνιφγεζε παιαηψλ εηδψλ                                                                                                                                                                                                                                    

38.32 Αλάθηεζε δηαιεγκέλνπ πιηθνχ                                                                                                                                                                                                                                       

39.00 Γξαζηεξηφηεηεο εμπγίαλζεο θαη άιιεο ππεξεζίεο γηα ηε δηαρείξηζε απνβιήησλ                                                                                                                                                                                         

41.10 Αλάπηπμε νηθνδνκηθψλ ζρεδίσλ                                                                                                                                                                                                                                      

41.20 Καηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο θηηξίσλ γηα θαηνηθίεο θαη κε                                                                                                                                                                                                             

42.11 Καηαζθεπή δξφκσλ θαη απηνθηλεηνδξφκσλ                                                                                                                                                                                                                             

42.12 Καηαζθεπή ζηδεξνδξνκηθψλ γξακκψλ θαη ππφγεησλ ζηδεξνδξφκσλ                                                                                                                                                                                                        

42.13 Καηαζθεπή γεθπξψλ θαη ζεξάγγσλ                                                                                                                                                                                                                                    

42.21 Καηαζθεπή θνηλσθειψλ έξγσλ ζρεηηθψλ κε κεηαθνξά πγξψλ                                                                                                                                                                                                             

42.22 Καηαζθεπή θνηλσθειψλ έξγσλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ηειεπηθνηλσληψλ                                                                                                                                                                                               

42.91 Καηαζθεπή πδξαπιηθψλ θαη ιηκεληθψλ έξγσλ                                                                                                                                                                                                                          

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

43.11 Καηεδαθίζεηο                                                                                                                                                                                                                                                      

43.12 Πξνεηνηκαζία εξγνηάμηνπ                                                                                                                                                                                                                                           

43.13 Γνθηκαζηηθέο γεσηξήζεηο                                                                                                                                                                                                                                           

43.21 Ζιεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο                                                                                                                                                                                                                                          

43.22 Τδξαπιηθέο θαη θιηκαηηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο ζέξκαλζεο θαη ςχμεο                                                                                                                                                                                                    

43.29 Άιιεο θαηαζθεπαζηηθέο εγθαηαζηάζεηο                                                                                                                                                                                                                               

43.31 Δπηρξίζεηο θνληακάησλ                                                                                                                                                                                                                                             

43.32 Ξπινπξγηθέο εξγαζίεο                                                                                                                                                                                                                                              

43.33 Δπελδχζεηο δαπέδσλ θαη ηνίρσλ                                                                                                                                                                                                                                     

43.34 Υξσκαηηζκνί θαη ηνπνζέηεζε παινπηλάθσλ                                                                                                                                                                                                                            

43.39 Άιιεο θαηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο νινθιήξσζεο θαη ηειεηψκαηνο                                                                                                                                                                                                        

43.91 Γξαζηεξηφηεηεο θαηαζθεπήο ζηεγψλ                                                                                                                                                                                                                                  

43.99 Άιιεο εμεηδηθεπκέλεο θαηαζθεπαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο π.δ.θ.α.                                                                                                                                                                                                      
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45.11 Πψιεζε απηνθηλήησλ θαη ειαθξψλ κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ                                                                                                                                                                                                             

45.19 Πψιεζε άιισλ κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ                                                                                                                                                                                                                               

45.20 πληήξεζε θαη επηζθεπή κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ 

45.31 Υνλδξηθφ εκπφξην κεξψλ θαη εμαξηεκάησλ κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ 

45.32 
Ληαληθφ εκπφξην κεξψλ θαη εμαξηεκάησλ κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ ζε 

εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα                                                                                                                                                                         

45.40 
Πψιεζε, ζπληήξεζε θαη επηζθεπή κνηνζηθιεηψλ θαη ησλ κεξψλ θαη 

εμαξηεκάησλ ηνπο                                                                                                                                                                                    

46.11 

Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε γεσξγηθψλ πξψησλ 

πιψλ, δψλησλ δψσλ, θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξψησλ πιψλ θαη εκηηειψλ 

πξντφλησλ  

46.12 
Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε θαπζίκσλ, 

κεηαιιεπκάησλ, κεηάιισλ θαη βηνκεραληθψλ ρεκηθψλ πξντφλησλ  

46.13 
Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε μπιείαο θαη 

νηθνδνκηθψλ πιηθψλ                                                                                                                                                                                  

46.14 
Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε κεραλεκάησλ, 

βηνκεραληθνχ εμνπιηζκνχ, πινίσλ θαη αεξνζθαθψλ 

46.15 
Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε επίπισλ, εηδψλ 

νηθηαθήο ρξήζεο, ζηδεξηθψλ θαη εηδψλ θηγθαιεξίαο                                                                                                                                                 

46.16 

Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε 

θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ, ελδπκάησλ, γνπλαξηθψλ, ππνδεκάησλ θαη 

δεξκάηηλσλ πξντφλησλ                                                                                                                       

46.17 
Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε ηξνθίκσλ, πνηψλ θαη 

θαπλνχ 

46.18 

Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη εηδηθεπκέλνη ζηελ πψιεζε άιισλ ζπγθεθξηκέλσλ 

πξντφλησλ, εθηφο απφ Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε 

βαζηθψλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ (46.18.11.03), Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη 

πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε εξγαζηεξηαθψλ εηδψλ, ηαηξνθαξκαθεπηηθψλ 

εηδψλ πγηεηλήο ή θαξκαθεπηηθψλ εηδψλ (46.18.11.04), Δκπνξηθνί 

αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε ηαηξηθψλ αλαιψζηκσλ πιηθψλ 

(46.18.11.05), Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε 

ζαπνπληψλ θαη απνξξππαληηθψλ, πξντφλησλ θαζαξηζκνχ θαη ζηηιβσηηθψλ 

(46.18.11.07), Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε 

θαξκαθεπηηθψλ ζθεπαζκάησλ (46.18.11.08)                                                                                                                                                                                   

46.18.11.01 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε αθηηλνινγηθψλ θαη 

ειεθηξνληθψλ κεραλεκάησλ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ ηαηξηθήο θαη ζεξαπεπηηθήο 

ρξήζεο 

46.18.11.02 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε αξσκάησλ θαη 

παξαζθεπαζκάησλ θαιισπηζκνχ 

46.18.11.06 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε ηαηξηθψλ θαη 

νδνληηαηξηθψλ νξγάλσλ, κεραλεκάησλ θαη εξγαιείσλ 

46.19 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε δηαθφξσλ εηδψλ                                                                                                                                                                                                  

46.21 Υνλδξηθφ εκπφξην ζηηεξψλ, αθαηέξγαζηνπ θαπλνχ, ζπφξσλ θαη δσνηξνθψλ                                                                                                                                                                                               

46.22 Υνλδξηθφ εκπφξην ινπινπδηψλ θαη θπηψλ                                                                                                                                                                                                                             

46.23 Υνλδξηθφ εκπφξην δψλησλ δψσλ                                                                                                                                                                                                                                      

46.24 Υνλδξηθφ εκπφξην δεξκάησλ, πξνβηψλ θαη θαηεξγαζκέλνπ δέξκαηνο                                                                                                                                                                                                     

46.31 Υνλδξηθφ εκπφξην θξνχησλ θαη ιαραληθψλ  

46.32 Υνλδξηθφ εκπφξην θξέαηνο θαη πξντφλησλ θξέαηνο                                                                                                                                                                                                                    

46.33 
Υνλδξηθφ εκπφξην γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ, αβγψλ θαη βξψζηκσλ ειαίσλ 

θαη ιηπψλ                                                                                                                                                                                    

46.34 Υνλδξηθφ εκπφξην πνηψλ                                                                                                                                                                                                                                            

46.36 Υνλδξηθφ εκπφξην δάραξεο, ζνθνιάηαο θαη εηδψλ δαραξνπιαζηηθήο 

46.37 Υνλδξηθφ εκπφξην θαθέ, ηζαγηνχ, θαθάνπ θαη κπαραξηθψλ                                                                                                                                                                                                             

46.38 Υνλδξηθφ εκπφξην άιισλ ηξνθίκσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ςαξηψλ, 

ΑΔΑ: 686Ε46ΜΠ3Ζ-ΠΥΞ



14 

θαξθηλνεηδψλ θαη καιαθίσλ 

46.39 Με εμεηδηθεπκέλν ρνλδξηθφ εκπφξην ηξνθίκσλ, πνηψλ θαη θαπλνχ                                                                                                                                                                                                      

46.41 Υνλδξηθφ εκπφξην θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ                                                                                                                                                                                                                    

46.42 Υνλδξηθφ εκπφξην ελδπκάησλ θαη ππνδεκάησλ                                                                                                                                                                                                                         

46.43 Υνλδξηθφ εκπφξην ειεθηξηθψλ νηθηαθψλ ζπζθεπψλ                                                                                                                                                                                                                     

46.44 Υνλδξηθφ εκπφξην εηδψλ πνξζειάλεο θαη γπαιηθψλ θαη πιηθψλ θαζαξηζκνχ                                                                                                                                                                                              

46.45 Υνλδξηθφ εκπφξην αξσκάησλ θαη θαιιπληηθψλ                                                                                                                                                                                                                         

46.46.12 
Υνλδξηθφ εκπφξην ρεηξνπξγηθψλ, ηαηξηθψλ θαη νξζνπεδηθψλ νξγάλσλ θαη 

ζπζθεπψλ 

46.47 Υνλδξηθφ εκπφξην επίπισλ, ραιηψλ θαη θσηηζηηθψλ                                                                                                                                                                                                                   

46.48 Υνλδξηθφ εκπφξην ξνινγηψλ θαη θνζκεκάησλ                                                                                                                                                                                                                          

46.49 Υνλδξηθφ εκπφξην άιισλ εηδψλ νηθηαθήο ρξήζεο                                                                                                                                                                                                                      

46.51 
Υνλδξηθφ εκπφξην ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, πεξηθεξεηαθνχ εμνπιηζκνχ 

ππνινγηζηψλ θαη ινγηζκηθνχ                                                                                                                                                                    

46.52 
Υνλδξηθφ εκπφξην ειεθηξνληθνχ θαη ηειεπηθνηλσληαθνχ εμνπιηζκνχ θαη 

εμαξηεκάησλ                                                                                                                                                                                    

46.61 Υνλδξηθφ εκπφξην γεσξγηθψλ κεραλεκάησλ, εμνπιηζκνχ θαη πξνκεζεηψλ                                                                                                                                                                                                 

46.62 Υνλδξηθφ εκπφξην εξγαιεηνκεραλψλ                                                                                                                                                                                                                                  

46.63 
Υνλδξηθφ εκπφξην εμνξπθηηθψλ κεραλεκάησλ, θαζψο θαη κεραλεκάησλ γηα 

θαηαζθεπαζηηθά έξγα θαη έξγα πνιηηηθνχ κεραληθνχ                                                                                                                                              

46.64 
Υνλδξηθφ εκπφξην κεραλεκάησλ γηα ηελ θισζηνυθαληνπξγηθή βηνκεραλία, θαη 

ρνλδξηθφ εκπφξην ξαπηνκεραλψλ θαη πιεθηνκεραλψλ                                                                                                                                           

46.65 Υνλδξηθφ εκπφξην επίπισλ γξαθείνπ                                                                                                                                                                                                                                 

46.66 Υνλδξηθφ εκπφξην άιισλ κεραλψλ θαη εμνπιηζκνχ γξαθείνπ                                                                                                                                                                                                            

46.69 Υνλδξηθφ εκπφξην άιισλ κεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ                                                                                                                                                                                                                 

46.72 Υνλδξηθφ εκπφξην κεηάιισλ θαη κεηαιιεπκάησλ                                                                                                                                                                                                                       

46.73 Υνλδξηθφ εκπφξην μπιείαο, νηθνδνκηθψλ πιηθψλ θαη εηδψλ πγηεηλήο                                                                                                                                                                                                   

46.74 
Υνλδξηθφ εκπφξην ζηδεξηθψλ, πδξαπιηθψλ εηδψλ θαη εμνπιηζκνχ θαη 

πξνκεζεηψλ γηα εγθαηαζηάζεηο ζέξκαλζεο                                                                                                                                                            

46.75 Υνλδξηθφ εκπφξην ρεκηθψλ πξντφλησλ                                                                                                                                                                                                                                

46.76 Υνλδξηθφ εκπφξην άιισλ ελδηάκεζσλ πξντφλησλ                                                                                                                                                                                                                       

46.77 Υνλδξηθφ εκπφξην απνξξηκκάησλ θαη ππνιεηκκάησλ                                                                                                                                                                                                                    

46.90 Με εμεηδηθεπκέλν ρνλδξηθφ εκπφξην                                                                                                                                                                                                                                 

47.19 
Άιιν ιηαληθφ εκπφξην ζε κε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα, εθηφο απφ 

Δθκεηάιιεπζε θαηαζηήκαηνο ςηιηθψλ εηδψλ γεληθά (47.19.10.01)  

47.23 
Ληαληθφ εκπφξην ςαξηψλ, θαξθηλνεηδψλ θαη καιαθίσλ ζε εμεηδηθεπκέλα 

θαηαζηήκαηα                                                                                                                                                                                    

47.24 
Ληαληθφ εκπφξην ςσκηνχ, αξηνζθεπαζκάησλ θαη ινηπψλ εηδψλ αξηνπνηίαο θαη 

δαραξνπιαζηηθήο ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα                                                                                                                                              

47.25 Ληαληθφ εκπφξην πνηψλ ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα 

47.29 Ληαληθφ εκπφξην άιισλ ηξνθίκσλ ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα                                                                                                                                                                                                       

47.30 Ληαληθφ εκπφξην θαπζίκσλ θίλεζεο ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα                                                                                                                                                                                                     

47.41 
Ληαληθφ εκπφξην ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, πεξηθεξεηαθψλ κνλάδσλ 

ππνινγηζηψλ θαη ινγηζκηθνχ ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα                                                                                                                                           

47.42 Ληαληθφ εκπφξην ηειεπηθνηλσληαθνχ εμνπιηζκνχ ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα                                                                                                                                                                                         

47.43 Ληαληθφ εκπφξην εμνπιηζκνχ ήρνπ θαη εηθφλαο ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα                                                                                                                                                                                          

47.51 
Ληαληθφ εκπφξην θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ ζε εμεηδηθεπκέλα 

θαηαζηήκαηα                                                                                                                                                                                        

47.52 
Ληαληθφ εκπφξην ζηδεξηθψλ, ρξσκάησλ θαη ηδακηψλ ζε εμεηδηθεπκέλα 

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

εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα                                                                                                                                                                   

47.54 Ληαληθφ εκπφξην ειεθηξηθψλ νηθηαθψλ ζπζθεπψλ ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα                                                                                                                                                                                         

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

εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα                                                                                                                                                                  

47.61 Ληαληθφ εκπφξην βηβιίσλ ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα                                                                                                                                                                                                              

47.62 Ληαληθφ εκπφξην εθεκεξίδσλ θαη γξαθηθήο χιεο ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα                                                                                                                                                                                         

47.63 
Ληαληθφ εκπφξην εγγξαθψλ κνπζηθήο θαη εηθφλαο ζε εμεηδηθεπκέλα 

θαηαζηήκαηα                                                                                                                                                                                        

47.64 Ληαληθφ εκπφξην αζιεηηθνχ εμνπιηζκνχ ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα                                                                                                                                                                                                 

47.65 Ληαληθφ εκπφξην παηρληδηψλ θάζε είδνπο ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα                                                                                                                                                                                               

47.71 Ληαληθφ εκπφξην ελδπκάησλ ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα                                                                                                                                                                                                            

47.72 
Ληαληθφ εκπφξην ππνδεκάησλ θαη δεξκάηηλσλ εηδψλ ζε εμεηδηθεπκέλα 

θαηαζηήκαηα                                                                                                                                                                                      

47.74 
Ληαληθφ εκπφξην ηαηξηθψλ θαη νξζνπεδηθψλ εηδψλ ζε εμεηδηθεπκέλα 

θαηαζηήκαηα 

47.75 
Ληαληθφ εκπφξην θαιιπληηθψλ θαη εηδψλ θαιισπηζκνχ ζε εμεηδηθεπκέλα 

θαηαζηήκαηα  

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

θαη ζρεηηθψλ δσνηξνθψλ ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα 

47.77 Ληαληθφ εκπφξην ξνινγηψλ θαη θνζκεκάησλ ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα                                                                                                                                                                                              

47.78 Άιιν ιηαληθφ εκπφξην θαηλνχξγησλ εηδψλ ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα  

47.79 Ληαληθφ εκπφξην κεηαρεηξηζκέλσλ εηδψλ ζε θαηαζηήκαηα                                                                                                                                                                                                              

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

αγνξέο                                                                                                                                                                                      

47.82 
Ληαληθφ εκπφξην θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ, ελδπκάησλ θαη 

ππνδεκάησλ, ζε ππαίζξηνπο πάγθνπο θαη αγνξέο                                                                                                                                                         

47.89 Ληαληθφ εκπφξην άιισλ εηδψλ ζε ππαίζξηνπο πάγθνπο θαη αγνξέο                                                                                                                                                                                                      

47.91.71 Ληαληθφ εκπφξην εηδψλ ηκαηηζκνχ, κε αιιεινγξαθία ή κέζσ δηαδίθηπνπ 

47.91.72 Ληαληθφ εκπφξην ππνδεκάησλ, κε αιιεινγξαθία ή κέζσ δηαδίθηπνπ 

47.91.73 
Ληαληθφ εκπφξην δεξκάηηλσλ εηδψλ θαη εηδψλ ηαμηδηνχ, κε αιιεινγξαθία ή 

κέζσ δηαδίθηπνπ 

47.99 Άιιν ιηαληθφ εκπφξην εθηφο θαηαζηεκάησλ, ππαίζξησλ πάγθσλ ή αγνξψλ 

49.10 Τπεξαζηηθέο ζηδεξνδξνκηθέο κεηαθνξέο επηβαηψλ 

49.20 ηδεξνδξνκηθέο κεηαθνξέο εκπνξεπκάησλ                                                                                                                                                                                                                             

49.31 Αζηηθέο θαη πξναζηηαθέο ρεξζαίεο κεηαθνξέο επηβαηψλ                                                                                                                                                                                                               

49.32 Δθκεηάιιεπζε ηαμί                                                                                                                                                                                                                                                 

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

49.41 Οδηθέο κεηαθνξέο εκπνξεπκάησλ 

49.42 Τπεξεζίεο κεηαθφκηζεο                                                                                                                                                                                                                                             

50.10 Θαιάζζηεο θαη αθηνπιντθέο κεηαθνξέο επηβαηψλ                                                                                                                                                                                                                      

50.20 Θαιάζζηεο θαη αθηνπιντθέο κεηαθνξέο εκπνξεπκάησλ 

50.30 Δζσηεξηθέο πισηέο κεηαθνξέο επηβαηψλ                                                                                                                                                                                                                              

50.40 Δζσηεξηθέο πισηέο κεηαθνξέο εκπνξεπκάησλ 

51.10 Αεξνπνξηθέο κεηαθνξέο επηβαηψλ                                                                                                                                                                                                                                    

51.21 Αεξνπνξηθέο κεηαθνξέο εκπνξεπκάησλ 

52.10 Απνζήθεπζε                                                                                                                                                                                                                                                        

52.21 Γξαζηεξηφηεηεο ζπλαθείο κε ηηο ρεξζαίεο κεηαθνξέο 

52.22 Γξαζηεξηφηεηεο ζπλαθείο κε ηηο πισηέο κεηαθνξέο                                                                                                                                                                                                                   
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52.23 Γξαζηεξηφηεηεο ζπλαθείο κε ηηο αεξνπνξηθέο κεηαθνξέο 

52.24 Γηαθίλεζε θνξηίσλ                                                                                                                                                                                                                                                 

52.29 Άιιεο ππνζηεξηθηηθέο πξνο ηε κεηαθνξά δξαζηεξηφηεηεο                                                                                                                                                                                                              

53.20 
Άιιεο ηαρπδξνκηθέο θαη ηαρπκεηαθνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο, εθηφο απφ 

Τπεξεζίεο θαη νίθνλ παξάδνζεο ηξνθίκσλ (delivery) (53.20.12)                                                                                                                                                                                                             

55.10 Ξελνδνρεία θαη παξφκνηα θαηαιχκαηα                                                                                                                                                                                                                                

55.20 Καηαιχκαηα δηαθνπψλ θαη άιια θαηαιχκαηα ζχληνκεο δηακνλήο                                                                                                                                                                                                         

55.30 
Υψξνη θαηαζθήλσζεο, εγθαηαζηάζεηο γηα νρήκαηα αλαςπρήο θαη 

ξπκνπιθνχκελα νρήκαηα                                                                                                                                                                                  

55.90 Άιια θαηαιχκαηα                                                                                                                                                                                                                                                   

56.10 Γξαζηεξηφηεηεο ππεξεζηψλ εζηηαηνξίσλ θαη θηλεηψλ κνλάδσλ εζηίαζεο                                                                                                                                                                                                 

56.21 Γξαζηεξηφηεηεο ππεξεζηψλ ηξνθνδνζίαο γηα εθδειψζεηο                                                                                                                                                                                                               

56.29 
Aιιεο ππεξεζίεο εζηίαζεο, εθηφο απφ Τπεξεζίεο γεπκάησλ πνπ παξέρνληαη απφ 

ζηξαηησηηθέο ηξαπεδαξίεο (56.29.20.01) 

56.30 Γξαζηεξηφηεηεο παξνρήο πνηψλ                                                                                                                                                                                                                                      

58.11 Έθδνζε βηβιίσλ                                                                                                                                                                                                                                                    

58.12 Έθδνζε ηειεθσληθψλ θαη θάζε είδνπο θαηαιφγσλ                                                                                                                                                                                                                      

58.13 Έθδνζε εθεκεξίδσλ                                                                                                                                                                                                                                                 

58.14 Έθδνζε έληππσλ πεξηνδηθψλ θάζε είδνπο                                                                                                                                                                                                                             

58.19 Άιιεο εθδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο                                                                                                                                                                                                                                    

58.21 Έθδνζε παηρληδηψλ γηα ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο                                                                                                                                                                                                                   

58.29 Έθδνζε άιινπ ινγηζκηθνχ                                                                                                                                                                                                                                           

59.11 
Γξαζηεξηφηεηεο παξαγσγήο θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ, βίληεν θαη 

ηειενπηηθψλ πξνγξακκάησλ                                                                                                                                                                            

59.12 
Γξαζηεξηφηεηεο ζπλνδεπηηθέο ηεο παξαγσγήο θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ, 

βίληεν θαη ηειενπηηθψλ πξνγξακκάησλ                                                                                                                                                           

59.13 
Γξαζηεξηφηεηεο δηαλνκήο θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ, βίληεν θαη ηειενπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ                                                                                                                                                                             

59.14 Γξαζηεξηφηεηεο πξνβνιήο θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ                                                                                                                                                                                                                  

59.20 Ζρνγξαθήζεηο θαη κνπζηθέο εθδφζεηο                                                                                                                                                                                                                                

60.10 Ραδηνθσληθέο εθπνκπέο                                                                                                                                                                                                                                             

60.20 Τπεξεζίεο ηειενπηηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηειενπηηθψλ εθπνκπψλ                                                                                                                                                                                                    

61.90 Άιιεο ηειεπηθνηλσληαθέο δξαζηεξηφηεηεο                                                                                                                                                                                                                            

62.01 Γξαζηεξηφηεηεο πξνγξακκαηηζκνχ ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ                                                                                                                                                                                                            

62.02 
Γξαζηεξηφηεηεο παξνρήο ζπκβνπιψλ ζρεηηθά κε ηνπο ειεθηξνληθνχο 

ππνινγηζηέο                                                                                                                                                                                        

62.03 Τπεξεζίεο δηαρείξηζεο ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ                                                                                                                                                                                                                     

62.09 
Άιιεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ηερλνινγίαο ηεο πιεξνθνξίαο θαη δξαζηεξηφηεηεο 

ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ                                                                                                                                                        

63.11 Δπεμεξγαζία δεδνκέλσλ, θαηαρψξεζε θαη ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο                                                                                                                                                                                                     

63.12 Γηθηπαθέο πχιεο (web portals)                                                                                                                                                                                                                                     

63.91 Γξαζηεξηφηεηεο πξαθηνξείσλ εηδήζεσλ                                                                                                                                                                                                                               

63.99 Άιιεο δξαζηεξηφηεηεο ππεξεζηψλ πιεξνθνξίαο πδθα 

64.20 Γξαζηεξηφηεηεο εηαηξεηψλ ραξηνθπιαθίνπ (holding)                                                                                                                                                                                                                  

64.30 
Γξαζηεξηφηεηεο ζρεηηθέο κε θαηαπηζηεχκαηα (trusts), θεθάιαηα (funds) θαη 

παξεκθεξή ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα                                                                                                                                                          

64.91 Υξεκαηνδνηηθή κίζζσζε (leasing)                                                                                                                                                                                                                                   

65.11 Αζθάιεηεο δσήο                                                                                                                                                                                                                                                    

65.12 Αζθάιεηεο εθηφο απφ ηηο αζθάιεηεο δσήο                                                                                                                                                                                                                            
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65.20 Αληαζθάιηζε                                                                                                                                                                                                                                                       

66.12 Γξαζηεξηφηεηεο ζρεηηθέο κε ζπλαιιαγέο ζπκβάζεσλ ρξενγξάθσλ θαη αγαζψλ                                                                                                                                                                                             

66.19 
Άιιεο δξαζηεξηφηεηεο ζπλαθείο πξνο ηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο ππεξεζίεο, κε 

εμαίξεζε ηηο αζθαιηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα ζπληαμηνδνηηθά ηακεία                                                                                                                      

66.21 Αμηνιφγεζε θηλδχλσλ θαη δεκηψλ                                                                                                                                                                                                                                    

66.22 Γξαζηεξηφηεηεο αζθαιηζηηθψλ πξαθηφξσλ θαη κεζηηψλ                                                                                                                                                                                                                 

66.29 
Άιιεο δξαζηεξηφηεηεο ζπλαθείο πξνο ηηο αζθαιίζεηο θαη ηα ζπληαμηνδνηηθά 

ηακεία                                                                                                                                                                                    

66.30 Γξαζηεξηφηεηεο δηαρείξηζεο θεθαιαίσλ                                                                                                                                                                                                                              

68.10 Αγνξαπσιεζία ηδηφθηεησλ αθηλήησλ                                                                                                                                                                                                                                  

68.20 Δθκίζζσζε θαη δηαρείξηζε ηδηφθηεησλ ή κηζζσκέλσλ αθηλήησλ                                                                                                                                                                                                         

68.31 Μεζηηηθά γξαθεία αθηλήησλ                                                                                                                                                                                                                                         

68.32 Γηαρείξηζε αθίλεηεο πεξηνπζίαο, έλαληη ακνηβήο ή βάζεη ζχκβαζεο                                                                                                                                                                                                   

69.10 Ννκηθέο δξαζηεξηφηεηεο                                                                                                                                                                                                                                            

69.20 
Γξαζηεξηφηεηεο ινγηζηηθήο, ηήξεζεο βηβιίσλ θαη ινγηζηηθνχ ειέγρνπ παξνρή 

θνξνινγηθψλ ζπκβνπιψλ 

70.10 Γξαζηεξηφηεηεο θεληξηθψλ γξαθείσλ                                                                                                                                                                                                                                 

70.21 Γξαζηεξηφηεηεο δεκνζίσλ ζρέζεσλ θαη επηθνηλσλίαο                                                                                                                                                                                                                  

70.22 
Γξαζηεξηφηεηεο παξνρήο επηρεηξεκαηηθψλ ζπκβνπιψλ θαη άιισλ ζπκβνπιψλ 

δηαρείξηζεο 

71.11 Γξαζηεξηφηεηεο αξρηηεθηφλσλ 

71.12 
Γξαζηεξηφηεηεο κεραληθψλ θαη ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο παξνρήο ηερληθψλ 

ζπκβνπιψλ 

71.20 Σερληθέο δνθηκέο θαη αλαιχζεηο 

72.11 Έξεπλα θαη πεηξακαηηθή αλάπηπμε ζηε βηνηερλνινγία                                                                                                                                                                                                                 

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

72.20 Έξεπλα θαη πεηξακαηηθή αλάπηπμε ζηηο θνηλσληθέο θαη αλζξσπηζηηθέο επηζηήκεο                                                                                                                                                                                       

73.11 Γηαθεκηζηηθά γξαθεία                                                                                                                                                                                                                                              

73.12 Παξνπζίαζε ζηα κέζα ελεκέξσζεο                                                                                                                                                                                                                                    

73.20 Έξεπλα αγνξάο θαη δεκνζθνπήζεηο                                                                                                                                                                                                                                   

74.10 Γξαζηεξηφηεηεο εηδηθεπκέλνπ ζρεδίνπ                                                                                                                                                                                                                               

74.20 Φσηνγξαθηθέο δξαζηεξηφηεηεο                                                                                                                                                                                                                                       

74.30 Γξαζηεξηφηεηεο κεηάθξαζεο θαη δηεξκελείαο                                                                                                                                                                                                                         

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

75.00 Κηεληαηξηθέο δξαζηεξηφηεηεο                                                                                                                                                                                                                                       

77.11 Δλνηθίαζε θαη εθκίζζσζε απηνθηλήησλ θαη ειαθξψλ κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ                                                                                                                                                                                            

77.12 Δλνηθίαζε θαη εθκίζζσζε θνξηεγψλ 

77.21 Δλνηθίαζε θαη εθκίζζσζε εηδψλ αλαςπρήο θαη αζιεηηθψλ εηδψλ                                                                                                                                                                                                        

77.22 Δλνηθίαζε βηληενθαζεηψλ θαη δίζθσλ                                                                                                                                                                                                                                

77.29 Δλνηθίαζε θαη εθκίζζσζε άιισλ εηδψλ πξνζσπηθήο ή νηθηαθήο ρξήζεο                                                                                                                                                                                                  

77.31 Δλνηθίαζε θαη εθκίζζσζε γεσξγηθψλ κεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ                                                                                                                                                                                                      

77.32 
Δλνηθίαζε θαη εθκίζζσζε κεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ θαηαζθεπψλ θαη έξγσλ 

πνιηηηθνχ κεραληθνχ                                                                                                                                                                       

77.33 
Δλνηθίαζε θαη εθκίζζσζε κεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ γξαθείνπ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ)                                                                                                                                                    

77.34 Δλνηθίαζε θαη εθκίζζσζε εμνπιηζκνχ πισηψλ κεηαθνξψλ                                                                                                                                                                                                               

77.35 Δλνηθίαζε θαη εθκίζζσζε εμνπιηζκνχ αεξνπνξηθψλ κεηαθνξψλ                                                                                                                                                                                                          

77.39 Δλνηθίαζε θαη εθκίζζσζε άιισλ κεραλεκάησλ, εηδψλ εμνπιηζκνχ θαη πιηθψλ 
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αγαζψλ πδθα 

77.40 
Δθκίζζσζε πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη παξεκθεξψλ πξντφλησλ, κε εμαίξεζε 

ηα έξγα κε δηθαηψκαηα δεκηνπξγνχ                                                                                                                                                          

78.10 Γξαζηεξηφηεηεο γξαθείσλ εχξεζεο εξγαζίαο                                                                                                                                                                                                  

78.20 Τπεξεζίεο γξαθείσλ εχξεζεο πξνζσξηλήο απαζρφιεζεο 

78.30 Άιιεο ππεξεζίεο δηάζεζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ                                                                                                                                                                                          

79.11 Γξαζηεξηφηεηεο ηαμηδησηηθψλ πξαθηνξείσλ                                                                                                                                                                                                                           

79.12 Γξαζηεξηφηεηεο γξαθείσλ νξγαλσκέλσλ ηαμηδηψλ                                                                                                                                                                                                                      

79.90 Άιιεο δξαζηεξηφηεηεο ππεξεζηψλ θξαηήζεσλ θαη ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο                                                                                                                                                                                              

80.10 Γξαζηεξηφηεηεο παξνρήο ηδησηηθήο πξνζηαζίαο                                                                                                                                                                                                                       

80.20 Γξαζηεξηφηεηεο ππεξεζηψλ ζπζηεκάησλ πξνζηαζίαο                                                                                                                                                                                                                    

80.30 Γξαζηεξηφηεηεο έξεπλαο                                                                                                                                                                                                                                            

81.10 

Γξαζηεξηφηεηεο ζπλδπαζκνχ βνεζεηηθψλ ππεξεζηψλ ( πλδπαζκέλεο 

βνεζεηηθέο ππεξεζίεο ζε θηίξηα θαη εμσηεξηθνχο ρψξνπο (θαζαξηζκνχ, 

θχιαμεο, ππνδνρήο θιπ)                                                                                                                                                                                                                   

81.21 Γεληθφο θαζαξηζκφο θηηξίσλ                                                                                                                                                                                                                                        

81.22 Άιιεο δξαζηεξηφηεηεο θαζαξηζκνχ θηηξίσλ θαη βηνκεραληθνχ θαζαξηζκνχ                                                                                                                                                                                               

81.29 Άιιεο δξαζηεξηφηεηεο θαζαξηζκνχ                                                                                                                                                                                                                                   

81.30 Γξαζηεξηφηεηεο ππεξεζηψλ ηνπίνπ                                                                                                                                                                                                                                   

82.11 πλδπαζκέλεο δηνηθεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο γξαθείνπ                                                                                                                                                                                                                  

82.19 
Αλαπαξαγσγή θσηνηππηψλ, πξνεηνηκαζία εγγξάθσλ θαη άιιεο εηδηθεπκέλεο 

δξαζηεξηφηεηεο γξακκαηεηαθήο ππνζηήξημεο                                                                                                                                                     

82.20 Γξαζηεξηφηεηεο ηειεθσληθψλ θέληξσλ                                                                                                                                                                                                                                

82.30 Οξγάλσζε ζπλεδξίσλ θαη εκπνξηθψλ εθζέζεσλ                                                                                                                                                                                                                         

82.91 
Γξαζηεξηφηεηεο γξαθείσλ είζπξαμεο θαη γξαθείσλ νηθνλνκηθψλ θαη εκπνξηθψλ 

πιεξνθνξηψλ                                                                                                                                                                              

82.92 Γξαζηεξηφηεηεο ζπζθεπαζίαο                                                                                                                                                                                                                                        

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

84.12 

Ρχζκηζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ γηα ηελ παξνρή πεξίζαιςεο πγείαο, 

εθπαίδεπζεο, πνιηηηζηηθψλ θαη άιισλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ, εθηφο απφ ηελ 

θνηλσληθή αζθάιηζε                                                                                                           

84.13 Ρχζκηζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ζπκβνιή ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ                                                                                                                                                        

84.23 Γηθαηνζχλε θαη δηθαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο                                                                                                                                                                                                                          

85.10 Πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε                                                                                                                                                                                                                                             

85.20 Πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε                                                                                                                                                                                                                                            

85.31 Γεληθή δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε                                                                                                                                                                                                                                   

85.32 Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε                                                                                                                                                                                                                

85.41 Μεηαδεπηεξνβάζκηα κε ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε                                                                                                                                                                                                                       

85.42 Σξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε                                                                                                                                                                                                                                            

85.51 Αζιεηηθή θαη ςπραγσγηθή εθπαίδεπζε                                                                                                                                                                                                                                

85.52 Πνιηηηζηηθή εθπαίδεπζε                                                                                                                                                                                                                                            

85.53 Γξαζηεξηφηεηεο ζρνιψλ εξαζηηερλψλ νδεγψλ                                                                                                                                                                                                                          

85.59 Άιιε εθπαίδεπζε π.δ.θ.α.                                                                                                                                                                                                                                          

85.60 Δθπαηδεπηηθέο ππνζηεξηθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο                                                                                                                                                                                                                       

86.21 Γξαζηεξηφηεηεο άζθεζεο γεληθψλ ηαηξηθψλ επαγγεικάησλ 

86.22 Γξαζηεξηφηεηεο άζθεζεο εηδηθψλ ηαηξηθψλ επαγγεικάησλ 

86.23 Γξαζηεξηφηεηεο άζθεζεο νδνληηαηξηθψλ επαγγεικάησλ                                                                                                                                                                                                                 
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86.90 Aιιεο δξαζηεξηφηεηεο αλζξψπηλεο πγείαο 

87.10 Γξαζηεξηφηεηεο λνζνθνκεηαθήο θξνληίδαο κε παξνρή θαηαιχκαηνο                                                                                                                                                                                                      

87.20 
Γξαζηεξηφηεηεο θξνληίδαο κε παξνρή θαηαιχκαηνο γηα άηνκα κε λνεηηθή 

πζηέξεζε, ςπρηθέο δηαηαξαρέο θαη ρξήζε νπζηψλ                                                                                                                                                 

87.30 
Γξαζηεξηφηεηεο θξνληίδαο κε παξνρή θαηαιχκαηνο γηα ειηθησκέλνπο θαη 

άηνκα κε αλαπεξία                                                                                                                                                                             

87.90 Άιιεο δξαζηεξηφηεηεο θξνληίδαο κε παξνρή θαηαιχκαηνο                                                                                                                                                                                                              

88.10 
Γξαζηεξηφηεηεο θνηλσληθήο κέξηκλαο ρσξίο παξνρή θαηαιχκαηνο γηα 

ειηθησκέλνπο θαη άηνκα κε αλαπεξία                                                                                                                                                                

88.91 Γξαζηεξηφηεηεο βξεθνλεπηαθψλ θαη παηδηθψλ ζηαζκψλ                                                                                                                                                                                                                 

88.99 Άιιεο δξαζηεξηφηεηεο θνηλσληθήο κέξηκλαο ρσξίο παξνρή θαηαιχκαηνο πδθα   

90.01 Σέρλεο ηνπ ζεάκαηνο                                                                                                                                                                                                                                               

90.02 Τπνζηεξηθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηηο ηέρλεο ηνπ ζεάκαηνο                                                                                                                                                                                                         

90.03 Καιιηηερληθή δεκηνπξγία                                                                                                                                                                                                                                           

90.04 Δθκεηάιιεπζε αηζνπζψλ ζεακάησλ θαη ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο                                                                                                                                                                                                        

91.01 Γξαζηεξηφηεηεο βηβιηνζεθψλ θαη αξρεηνθπιαθείσλ                                                                                                                                                                                                                    

91.02 Γξαζηεξηφηεηεο κνπζείσλ                                                                                                                                                                                                                                           

91.03 
Λεηηνπξγία ηζηνξηθψλ ρψξσλ θαη θηηξίσλ θαη παξφκνησλ πφισλ έιμεο 

επηζθεπηψλ                                                                                                                                                                                       

91.04 Γξαζηεξηφηεηεο βνηαληθψλ θαη δσνινγηθψλ θήπσλ θαη θπζηθψλ βηνηφπσλ                                                                                                                                                                                                

92.00 

Σπρεξά παηρλίδηα θαη ζηνηρήκαηα εθηφο απφ Τπεξεζίεο ηπρεξψλ παηρληδηψλ ζε 

απ επζείαο (on-line) ζχλδεζε (92.00.14), Τπεξεζίεο ζηνηρεκάησλ ζε απ 

επζείαο (on-line) ζχλδεζε (92.00.21)                                                                                                                             

93.11 Δθκεηάιιεπζε αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ                                                                                                                                                                                                                              

93.12 Γξαζηεξηφηεηεο αζιεηηθψλ νκίισλ                                                                                                                                                                                                                                   

93.13 Δγθαηαζηάζεηο γπκλαζηηθήο                                                                                                                                                                                                                                         

93.19 Άιιεο αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο                                                                                                                                                                                                                                    

93.21 Γξαζηεξηφηεηεο πάξθσλ αλαςπρήο θαη άιισλ ζεκαηηθψλ πάξθσλ                                                                                                                                                                                                         

93.29 Άιιεο δξαζηεξηφηεηεο δηαζθέδαζεο θαη ςπραγσγίαο                                                                                                                                                                                                                   

94.11 Γξαζηεξηφηεηεο επηρεηξεκαηηθψλ θαη εξγνδνηηθψλ νξγαλψζεσλ                                                                                                                                                                                                         

94.12 Γξαζηεξηφηεηεο επαγγεικαηηθψλ νξγαλψζεσλ                                                                                                                                                                                                                          

94.91 Γξαζηεξηφηεηεο ζξεζθεπηηθψλ νξγαλψζεσλ                                                                                                                                                                                                                            

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

95.11 Δπηζθεπή ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη πεξηθεξεηαθνχ εμνπιηζκνχ                                                                                                                                                                                                    

95.12 Δπηζθεπή εμνπιηζκνχ επηθνηλσλίαο                                                                                                                                                                                                                                  

95.21 Δπηζθεπή ειεθηξνληθψλ εηδψλ επξείαο θαηαλάισζεο                                                                                                                                                                                                                   

95.22 Δπηζθεπή ζπζθεπψλ νηθηαθήο ρξήζεο θαη εμνπιηζκνχ ζπηηηνχ θαη θήπνπ                                                                                                                                                                                                

95.23 Δπηδηφξζσζε ππνδεκάησλ θαη δεξκάηηλσλ εηδψλ                                                                                                                                                                                                                       

95.24 Δπηζθεπή επίπισλ θαη εηδψλ νηθηαθήο επίπισζεο                                                                                                                                                                                                                     

95.25 Δπηζθεπή ξνινγηψλ θαη θνζκεκάησλ                                                                                                                                                                                                                                  

95.29 Δπηζθεπή άιισλ εηδψλ πξνζσπηθήο θαη νηθηαθήο ρξήζεο                                                                                                                                                                                                               

96.01 
Πιχζηκν θαη (ζηεγλφ) θαζάξηζκα θισζηνυθαληνπξγηθψλ θαη γνχληλσλ 

πξντφλησλ                                                                                                                                                                                         

96.02 Γξαζηεξηφηεηεο θνκκσηεξίσλ, θνπξείσλ θαη θέληξσλ αηζζεηηθήο                                                                                                                                                                                                       

96.04 Γξαζηεξηφηεηεο ζρεηηθέο κε ηε θπζηθή επεμία                                                                                                                                                                                                                       

96.09 

Άιιεο δξαζηεξηφηεηεο παξνρήο πξνζσπηθψλ ππεξεζηψλ π.δ.θ.α., εθηφο απφ 

Τπεξεζίεο νηθηαθνχ ππεξέηε (96.09.19.13), Τπεξεζίεο πξνζσπηθνχ νδεγνχ 

απηνθηλήησλ (96.09.19.15)  

  Καηαζηήκαηα ιηαληθνχ εκπνξίνπ πνπ ιεηηνπξγνχλ κε ζπκθσλίεο ζπλεξγαζίαο 
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φισλ ησλ θαηαζηεκάησλ ιηαληθνχ εκπνξίνπ ηχπνπ «θαηάζηεκα εληφο 

θαηαζηήκαηνο» (shops-in a-shop), πνπ βξίζθνληαη ζε εθπησηηθά θαηαζηήκαηα 

(outlet), εκπνξηθά θέληξα ή εθπησηηθά ρσξηά, εμαηξνπκέλσλ ησλ ζνχπεξ 

κάξθεη θαη ησλ θαξκαθείσλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δηαζέηνπλ αλεμάξηεηε 

είζνδν γηα ηνπο θαηαλαισηέο. 

  

Δπηρεηξήζεηο έθδνζεο πξσηνγελνχο (branded) ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ, νη 

νπνίεο είλαη εγγεγξακέλεο ζην Μεηξψν Δπηρεηξήζεσλ Ζιεθηξνληθψλ Μέζσλ 

Δλεκέξσζεο (Μεηξψν Online Media) πνπ ηεξείηαη ζηελ Γεληθή Γξακκαηεία 

Δπηθνηλσλίαο θαη Δλεκεξσζεο θαηά ηελ έθδνζε ηεο παξνχζαο ή ππνβάινπλ 

ζρεηηθή αίηεζε εγγξαθήο θαη εληαρζνχλ ζε απηφ θαηφπηλ έγθξηζεο ηεο 

αξκφδηαο επηηξνπήο ηεο ΓΓΔΔ. 

 

Καηαζηήκαηα θαη επηρεηξήζεηο θάζε είδνπο πνπ ιεηηνπξγνχλ εληφο 

μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ θαη μελνδνρεηαθψλ ζπγθξνηεκάησλ, φπσο θαη εληφο 

ησλ αεξνιηκέλσλ ηεο επηθξάηεηαο. 

 

Καηαζηήκαηα ιηαληθήο πψιεζεο ηειεπηθνηλσληαθψλ ππεξεζηψλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αλαλέσζεο πξνπιεξσκέλσλ ηειεπηθνηλσληαθψλ  

ππεξεζηψλ θαη ηεο επηζθεπήο θαη αληηθαηάζηαζεο ηειεπηθνηλσληαθνχ 

εμνπιηζκνχ ρξεζηψλ. 
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