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ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ

Γ ΜΔΣΑΠΟΙΗΗ
10 Βιομησανία ηποθίμυν
10.1 Δπεμεξγαζία θαη ζπληήξεζε θξέαηνο θαη παξαγσγή πξντφλησλ θξέαηνο

10.11 Δπεμεξγαζία θαη ζπληήξεζε θξέαηνο

10.11.1

Δπεμεξγαζία θαη ζπληήξεζε θξέαηνο βννεηδψλ, ρνηξνεηδψλ, αηγνπξνβαηνεηδψλ, αιφγσλ θαη άιισλ 
ηππνεηδψλ, πνπ δηαζέηεηαη λσπφ ή δηαηεξεκέλν κε απιή ςχμε

10.11.11 Δπεμεξγαζία θαη ζπληήξεζε θξέαηνο βννεηδψλ, πνπ δηαζέηεηαη λσπφ ή δηαηεξεκέλν κε απιή ςχμε
10.11.12 Δπεμεξγαζία θαη ζπληήξεζε θξέαηνο ρνηξνεηδψλ, πνπ δηαζέηεηαη λσπφ ή δηαηεξεκέλν κε απιή ςχμε
10.11.13 Δπεμεξγαζία θαη ζπληήξεζε θξέαηνο πξνβαηνεηδψλ, πνπ δηαζέηεηαη λσπφ ή δηαηεξεκέλν κε απιή ςχμε
10.11.14 Δπεμεξγαζία θαη ζπληήξεζε θξέαηνο αηγνεηδψλ, πνπ δηαζέηεηαη λσπφ ή δηαηεξεκέλν κε απιή ςχμε

10.11.15 Δπεμεξγαζία θαη ζπληήξεζε θξέαηνο αιφγσλ θαη άιισλ ηππνεηδψλ, πνπ δηαζέηεηαη λσπφ ή δηαηεξεκέλν κε απιή ςχμε

10.11.2

Δπεμεξγαζία θαη ζπληήξεζε βξψζηκσλ εληνζζίσλ βννεηδψλ, ρνηξνεηδψλ, αηγνπξνβαηνεηδψλ, αιφγσλ θαη 
άιισλ ηππνεηδψλ, πνπ δηαζέηνληαη λσπά ή δηαηεξεκέλα κε απιή ςχμε

10.11.20

Δπεμεξγαζία θαη ζπληήξεζε βξψζηκσλ εληνζζίσλ βννεηδψλ, ρνηξνεηδψλ, αηγνπξνβαηνεηδψλ, αιφγσλ θαη άιισλ 
ηππνεηδψλ, πνπ δηαζέηνληαη λσπά ή δηαηεξεκέλα κε απιή ςχμε

10.11.20.01 Παξαγσγή θαη ζπληήξεζε δσηθψλ εληέξσλ αιιαληνπνηίαο

10.11.3

Δπεμεξγαζία θαη ζπληήξεζε θαηεςπγκέλσλ θξεάησλ θαη βξψζηκσλ εληνζζίσλ· άιισλ θξεάησλ θαη 
βξψζηκσλ εληνζζίσλ

10.11.31 Δπεμεξγαζία θαη ζπληήξεζε θξέαηνο βννεηδψλ, πνπ δηαζέηεηαη θαηεςπγκέλν
10.11.32 Δπεμεξγαζία θαη ζπληήξεζε θξέαηνο ρνηξνεηδψλ, πνπ δηαζέηεηαη θαηεςπγκέλν
10.11.33 Δπεμεξγαζία θαη ζπληήξεζε θξέαηνο πξνβαηνεηδψλ, πνπ δηαζέηεηαη θαηεςπγκέλν
10.11.34 Δπεμεξγαζία θαη ζπληήξεζε θξέαηνο αηγνεηδψλ, πνπ δηαζέηεηαη θαηεςπγκέλν
10.11.35 Δπεμεξγαζία θαη ζπληήξεζε θξέαηνο αιφγσλ θαη άιισλ ηππνεηδψλ, πνπ δηαζέηεηαη θαηεςπγκέλν

10.11.39

Δπεμεξγαζία θαη ζπληήξεζε άιισλ θξεάησλ θαη βξψζηκσλ εληνζζίσλ, πνπ δηαζέηνληαη λσπά, δηαηεξεκέλα κε απιή 
ςχμε ή θαηεςπγκέλα

10.11.5 Δπεμεξγαζία ιηπψλ βννεηδψλ, πξνβάησλ, αηγψλ ή ρνίξσλ
10.11.50 Δπεμεξγαζία ιηπψλ βννεηδψλ, πξνβάησλ, αηγψλ ή ρνίξσλ

10.11.6 Δπεμεξγαζία σκψλ εληνζζίσλ, κε βξψζηκσλ
10.11.60 Δπεμεξγαζία σκψλ εληνζζίσλ, κε βξψζηκσλ

10.11.99.01 Υπεξεζίεο ζθαγήο δψσλ, γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ
10.12 Δπεμεξγαζία θαη ζπληήξεζε θξέαηνο πνπιεξηθψλ

10.12.1 Δπεμεξγαζία θαη ζπληήξεζε θξέαηνο πνπιεξηθψλ, πνπ δηαζέηεηαη λσπφ ή δηαηεξεκέλν κε απιή ςχμε
10.12.10 Δπεμεξγαζία θαη ζπληήξεζε θξέαηνο πνπιεξηθψλ, πνπ δηαζέηεηαη λσπφ ή δηαηεξεκέλν κε απιή ςχμε

10.12.2 Δπεμεξγαζία θαη ζπληήξεζε θξέαηνο πνπιεξηθψλ, πνπ δηαζέηεηαη θαηεςπγκέλν
10.12.20 Δπεμεξγαζία θαη ζπληήξεζε θξέαηνο πνπιεξηθψλ, πνπ δηαζέηεηαη θαηεςπγκέλν

10.12.3 Δπεμεξγαζία ιηπψλ πνπιεξηθψλ
10.12.30 Δπεμεξγαζία ιηπψλ πνπιεξηθψλ

10.12.4 Δπεμεξγαζία θαη ζπληήξεζε βξψζηκσλ εληνζζίσλ πνπιεξηθψλ
10.12.40 Δπεμεξγαζία θαη ζπληήξεζε βξψζηκσλ εληνζζίσλ πνπιεξηθψλ

10.13 Παξαγσγή πξντφλησλ θξέαηνο θαη θξέαηνο πνπιεξηθψλ
10.13.1 Παξαγσγή δηαηεξεκέλσλ ηξνθψλ θαη παξαζθεπαζκάησλ θξέαηνο, εληνζζίσλ ή αίκαηνο

10.13.11 Παξαγσγή ρνηξηλνχ θξέαηνο, ζε ηεκάρηα, αιαηηζκέλα, απνμεξακέλα ή θαπληζηά (κπέηθνλ θαη δακπφλ)
10.13.12 Παξαγσγή βνδηλνχ θξέαηνο, πνπ δηαζέηεηαη αιαηηζκέλν, απνμεξακέλν ή θαπληζηφ

10.13.13

Παξαγσγή άιισλ θξεάησλ θαη βξψζηκσλ εληνζζίσλ, πνπ δηαζέηνληαη αιαηηζκέλα, ζε άικε, απνμεξακέλα ή θαπληζηά 
(εθηφο απφ ην ρνηξηλφ θαη ην βνδηλφ θξέαο)· παξαγσγή βξψζηκσλ αιεπξηψλ θαη ζθνλψλ γεπκάησλ θξέαηνο ή εληνζζίσλ

10.13.14 Παξαγσγή ινπθάληθσλ, ζαιακηψλ θαη παξφκνησλ πξντφλησλ, απφ θξέαο, εληφζζηα ή αίκα
10.13.14.01 Παξαγσγή αιιαληηθψλ
10.13.14.02 Παξαγσγή παξαζθεπαζκάησλ θαη θνλζεξβψλ απφ θξέαο άιισλ δψσλ
10.13.14.03 Παξαγσγή παξαζθεπαζκάησλ θαη θνλζεξβψλ απφ θξέαο βννεηδψλ
10.13.14.04 Παξαγσγή παξαζθεπαζκάησλ θαη θνλζεξβψλ απφ θξέαο πνπιεξηθψλ
10.13.14.05 Παξαγσγή παξαζθεπαζκάησλ θαη θνλζεξβψλ απφ θξέαο ρνηξνεηδψλ

10.13.15

Παξαγσγή άιισλ εηδψλ πξνπαξαζθεπαζκέλνπ θαη δηαηεξεκέλνπ θξέαηνο, εληνζζίσλ ή αίκαηνο εθηφο απφ έηνηκα 
γεχκαηα κε θξέαο θαη εληφζζηα

10.13.16

Παξαγσγή αιεπξηψλ, ρνλδξάιεπξσλ θαη ζβφισλ θξέαηνο, αθαηάιιεισλ γηα αλζξψπηλε θαηαλάισζε· ηλσδψλ 
θαηάινηπσλ μηγθηψλ

10.31.11 Παξαγσγή επεμεξγαζκέλσλ θαη ζπληεξεκέλσλ παηαηψλ, πνπ δηαζέηνληαη θαηεςπγκέλεο

10.31.12 Παξαγσγή απνμεξακέλσλ παηαηψλ, θνκκέλσλ ή κε, ζε ηεκάρηα ή θέηεο, αιιά φρη πεξαηηέξσ επεμεξγαζκέλσλ
10.31.12.01 Παξαγσγή απνθινησκέλσλ θαη ηεκαρηζκέλσλ παηαηψλ θαη παξφκνησλ εηδψλ
10.31.12.02 Παξαγσγή ηεγαλεηψλ παηαηψλ ζε ιεπηέο θέηεο (ηζηπο) θαη παξφκνησλ εηδψλ
10.31.12.03 Παξαγσγή ηππνπνηεκέλσλ ηξνθψλ απφ παηάηεο

10.31.13 Παξαγσγή απνμεξακέλσλ παηαηψλ, κε ηε κνξθή αιεπξηψλ, ρνλδξάιεπξσλ, ληθάδσλ, θφθθσλ θαη ζβφισλ
10.31.14 Παξαγσγή παηαηψλ παξαζθεπαζκέλσλ ή δηαηεξεκέλσλ

10.32 Παξαγσγή ρπκψλ θξνχησλ θαη ιαραληθψλ
10.32.1 Παξαγσγή ρπκψλ θξνχησλ θαη ιαραληθψλ

10.32.11 Παξαγσγή ρπκνχ ληνκάηαο
10.32.12 Παξαγσγή ρπκνχ πνξηνθαιηνχ
10.32.13 Παξαγσγή ρπκνχ γθξέηπθξνπη
10.32.15 Παξαγσγή ρπκνχ ζηαθπιηψλ
10.32.16 Παξαγσγή ρπκνχ κήισλ
10.32.17 Παξαγσγή κεηγκάησλ ρπκψλ θξνχησλ θαη ιαραληθψλ
10.32.19 Παξαγσγή άιισλ ρπκψλ ιαραληθψλ θαη θξνχησλ
10.39.11 Παξαγσγή επεμεξγαζκέλσλ θαη ζπληεξεκέλσλ ιαραληθψλ, πνπ δηαζέηνληαη θαηεςπγκέλα
10.39.12 Παξαγσγή πξνζσξηλά ζπληεξεκέλσλ ιαραληθψλ
10.39.13 Παξαγσγή απνμεξακέλσλ ιαραληθψλ



10.39.14 Παξαγσγή επεμεξγαζκέλσλ θαη ζπληεξεκέλσλ ιαραληθψλ θαη θξνχησλ, πνπ δηαζέηνληαη θνκκέλα θαη ζπζθεπαζκέλα

10.39.15

Δπεμεξγαζία θαη ζπληήξεζε θαζνιηψλ, ζπληεξεκέλσλ κε άιιν ηξφπν εθηφο απφ μίδη ή νμηθφ νμχ, κε εμαίξεζε ηα έηνηκα 
θαγεηά κε ιαραληθά

10.39.16

Δπεμεξγαζία θαη ζπληήξεζε κπηδειηψλ, ζπληεξεκέλσλ κε άιιν ηξφπν εθηφο απφ μίδη ή νμηθφ νμχ, κε εμαίξεζε ηα έηνηκα 
θαγεηά κε ιαραληθά

10.39.17

Δπεμεξγαζία θαη ζπληήξεζε άιισλ ιαραληθψλ (εθηφο απφ παηάηεο), ζπληεξεκέλσλ κε άιιν ηξφπν εθηφο απφ μίδη ή 
νμηθφ νμχ, κε εμαίξεζε ηα έηνηκα θαγεηά κε ιαραληθά

10.39.17.01 Παξαγσγή θαη ζπληήξεζε ηνκαηνπνιηνχ θαη πνπξέ απφ ληνκάηεο
10.39.17.02 Παξαγσγή θνλζεξβψλ κε ιαραληθά
10.39.17.03 Παζηεξίσζε θαη ηππνπνίεζε ακπειφθπιισλ

10.39.18

Δπεμεξγαζία θαη ζπληήξεζε ιαραληθψλ, (εθηφο απφ παηάηεο), θξνχησλ, θαξπψλ κε θέιπθνο θαη άιισλ βξψζηκσλ 
κεξψλ θπηψλ, παξαζθεπαζκέλσλ ή ζπληεξεκέλσλ ζε μίδη ή νμηθφ νμχ

10.39.2 Παξαγσγή επεμεξγαζκέλσλ θαη ζπληεξεκέλσλ θξνχησλ θαη θαξπψλ κε θέιπθνο

10.39.21

Παξαγσγή επεμεξγαζκέλσλ θαη ζπληεξεκέλσλ θξνχησλ θαη θαξπψλ κε θέιπθνο, ςεκέλσλ ή άςεησλ, πνπ δηαζέηνληαη 
θαηεςπγκέλα

10.39.22 Παξαγσγή καξκειάδσλ, δειέδσλ θαη πνπξέ θαη πνιηψλ θξνχησλ ή θαξπψλ κε θέιπθνο
10.39.22.01 Παξαγσγή θνκπφζηαο θξνχησλ
10.39.22.02 Παξαγσγή καξκειάδαο, θνκπφζηαο, γιπθψλ θνπηαιηνχ θαη παξφκνησλ εηδψλ, απφ θξνχηα θαη άιινπο θαξπνχο

10.39.23

Παξαγσγή επεμεξγαζκέλσλ θαη ζπληεξεκέλσλ θαξπψλ κε θέιπθνο, αξάπηθσλ θηζηηθηψλ, πνπ δηαζέηνληαη 
θαβνπξδηζκέλα, αιαηηζκέλα ή κε άιιν ηξφπν παξαζθεπαζκέλα

10.39.23.01 Παξαγσγή ζηξαγαιηψλ θαη επεμεξγαζία άιισλ μεξψλ θαξπψλ
10.39.24 Παξαγσγή πξνζσξηλά ζπληεξεκέλσλ θξνχησλ θαη θαξπψλ κε θέιπθνο, φρη γηα άκεζε θαηαλάισζε

10.39.24.01 Παξαγσγή απνμεξακέλεο ζηαθίδαο
10.39.24.02 Παξαγσγή απνμεξακέλσλ δακάζθελσλ
10.39.24.03 Παξαγσγή απνμεξακέλσλ ζχθσλ

10.39.25 Παξαγσγή άιισλ επεμεξγαζκέλσλ ή ζπληεξεκέλσλ θαξπψλ κε θέιπθνο
10.41.1 Παξαγσγή δσηθψλ ειαίσλ θαη ιηπψλ θαη ησλ θιαζκάησλ ηνπο, πνπ δηαζέηνληαη αθαηέξγαζηα

10.41.11

Παξαγσγή ζηεαηίλεο, ιαδηνχ κε ηελ νλνκαζία "saindoux" (απφ ρνηξηλφ ιίπνο), ειαηνζηεαηίλεο, ειαηνκαξγαξίλεο θαη 
ζηεαηέιαηνπ, πνπ δελ έρνπλ γαιαθησκαηνπνηεζεί νχηε αλακεηρζεί νχηε παξαζθεπαζζεί αιιηψο

10.41.19

Παξαγσγή άιισλ δσηθψλ ιηπψλ θαη ειαίσλ θαη ησλ θιαζκάησλ ηνπο, εμεπγεληζκέλσλ ή κε, αιιά φρη ρεκηθά 
κεηαπνηεκέλσλ

10.41.2 Παξαγσγή θπηηθψλ ειαίσλ, πνπ δηαζέηνληαη αθαηέξγαζηα
10.41.21 Παξαγσγή ζνγηέιαηνπ, πνπ δηαζέηεηαη αθαηέξγαζην

10.41.21.01 Παξαγσγή αθαηέξγαζησλ θπηηθψλ ειαίσλ, πνπ δελ θαηνλνκάδνληαη εηδηθά
10.41.22 Παξαγσγή αξαρηδέιαηνπ, πνπ δηαζέηεηαη αθαηέξγαζην
10.41.23 Παξαγσγή ειαηφιαδνπ, πνπ δηαζέηεηαη αθαηέξγαζην
10.41.24 Παξαγσγή ειηέιαηνπ, πνπ δηαζέηεηαη αθαηέξγαζην
10.41.25 Παξαγσγή βακβαθέιαηνπ, πνπ δηαζέηεηαη αθαηέξγαζην
10.41.26 Παξαγσγή θξακβέιαηνπ, ξαθαλέιαηνπ θαη ζηλαπέιαηνπ, πνπ δηαζέηνληαη αθαηέξγαζηα
10.41.27 Παξαγσγή θνηληθέιαηνπ, πνπ δηαζέηεηαη αθαηέξγαζην
10.41.29 Παξαγσγή άιισλ θπηηθψλ ειαίσλ, πνπ δηαζέηνληαη αθαηέξγαζηα

10.41.4

Παξαγσγή ειαηνπηηψλ θαη άιισλ ζηεξεψλ θαηάινηπσλ θπηηθψλ ιηπψλ ή ειαίσλ· αιεπξηψλ θαη 
ρνλδξάιεπξσλ απφ ειαηνχρνπο ζπφξνπο ή θαξπνχο

10.41.41 Παξαγσγή ειαηνπηηψλ θαη άιισλ ζηεξεψλ θαηάινηπσλ θπηηθψλ ιηπψλ ή ειαίσλ
10.41.41.01 Παξαγσγή θαη θαηεξγαζία ειαηνππξήλα

10.41.42 Παξαγσγή αιεπξηψλ θαη ρνλδξάιεπξσλ απφ ειαηνχρνπο ζπφξνπο ή θαξπνχο, εθηφο ηνπ ζηλαπηνχ
10.41.5 Παξαγσγή εμεπγεληζκέλσλ ειαίσλ, εθηφο ησλ θαηαινίπσλ

10.41.51 Παξαγσγή ζνγηέιαηνπ, θαη ησλ θιαζκάησλ ηνπ, εμεπγεληζκέλσλ, αιιά φρη ρεκηθά κεηαπνηεκέλσλ
10.41.51.01 Δμεπγεληζκφο θαη πδξνγφλσζε θπηηθψλ ειαίσλ

10.41.52 Παξαγσγή αξαρηδέιαηνπ θαη ησλ θιαζκάησλ ηνπ, έζησ θαη εμεπγεληζκέλσλ, αιιά φρη ρεκηθά κεηαπνηεκέλσλ
10.41.53 Παξαγσγή ειαηφιαδνπ θαη ησλ θιαζκάησλ ηνπ, εμεπγεληζκέλσλ, αιιά φρη ρεκηθά κεηαπνηεκέλσλ
10.41.54 Παξαγσγή ειηέιαηνπ θαη ησλ θιαζκάησλ ηνπ, εμεπγεληζκέλσλ, αιιά φρη ρεκηθά κεηαπνηεκέλσλ
10.41.55 Παξαγσγή βακβαθέιαηνπ θαη ησλ θιαζκάησλ ηνπ, εμεπγεληζκέλσλ, αιιά φρη ρεκηθά κεηαπνηεκέλσλ

10.41.56

Παξαγσγή θξακβέιαηνπ, ξαθαλέιαηνπ θαη ζηλαπέιαηνπ θαη ησλ θιαζκάησλ ηνπο, εμεπγεληζκέλσλ αιιά φρη ρεκηθά 
κεηαπνηεκέλσλ

10.41.57 Παξαγσγή θνηληθέιαηνπ θαη ησλ θιαζκάησλ ηνπ, εμεπγεληζκέλσλ, αιιά φρη ρεκηθά κεηαπνηεκέλσλ

10.41.59

Παξαγσγή άιισλ ειαίσλ θαη ησλ θιαζκάησλ ηνπο, εμεπγεληζκέλσλ, αιιά φρη ρεκηθά κεηαπνηεκέλσλ· 
ζηαζεξνπνηεκέλσλ θπηηθψλ ιηπψλ θαη άιισλ θπηηθψλ ειαίσλ (εθηφο απφ ην θαιακπνθέιαην) θαη ησλ θιαζκάησλ ηνπο 
π.δ.θ.α., εμεπγεληζκέλσλ αιιά φρη ρεκηθά κεηαπνηεκέλσλ

10.41.59.01 Παξαγσγή εμεπγεληζκέλσλ θπηηθψλ ειαίσλ, πνπ δελ θαηνλνκάδνληαη εηδηθά

10.41.6

Παξαγσγή δσηθψλ ή θπηηθψλ ιηπψλ θαη ειαίσλ θαη ησλ θιαζκάησλ ηνπο, πδξνγνλσκέλσλ, 
εζηεξνπνηεκέλσλ, αιιά ρσξίο λα έρνπλ ππνζηεί πεξαηηέξσ παξαζθεπή

10.41.60

Παξαγσγή δσηθψλ ή θπηηθψλ ιηπψλ θαη ειαίσλ θαη ησλ θιαζκάησλ ηνπο, πδξνγνλσκέλσλ, εζηεξνπνηεκέλσλ, αιιά 
ρσξίο λα έρνπλ ππνζηεί πεξαηηέξσ παξαζθεπή

10.41.7

Παξαγσγή θπηηθψλ θεξψλ (εθηφο απφ ηα ηξηγιπθεξίδηα) - γαιαθησκάησλ δέξκαηνο (δεξκαηέιαησλ)· 
θαηάινηπσλ ηεο επεμεξγαζίαο ιηπαξψλ νπζηψλ ή δσηθψλ ή θπηηθψλ θεξψλ

10.41.71 Παξαγσγή θπηηθψλ θεξψλ (εθηφο απφ ηα ηξηγιπθεξίδηα)

10.41.72

Παξαγσγή γαιαθησκάησλ δέξκαηνο (δεξκαηέιαησλ)· θαηάινηπσλ ηεο επεμεξγαζίαο ιηπαξψλ νπζηψλ ή δσηθψλ ή 
θπηηθψλ θεξψλ

10.42 Παξαγσγή καξγαξίλεο θαη παξφκνησλ βξψζηκσλ ιηπψλ
10.42.1 Παξαγσγή καξγαξίλεο θαη παξφκνησλ βξψζηκσλ ιηπψλ

10.42.10 Παξαγσγή καξγαξίλεο θαη παξφκνησλ βξψζηκσλ ιηπψλ
10.5 Παξαγσγή γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ

10.51 Λεηηνπξγία γαιαθηνθνκείσλ θαη ηπξνθνκία
10.51.1 Παξαγσγή επεμεξγαζκέλνπ ξεπζηνχ γάιαθηνο θαη θξέκαο γάιαθηνο

10.51.11 Παξαγσγή επεμεξγαζκέλνπ ξεπζηνχ γάιαθηνο

10.51.12 Παξαγσγή γάιαθηνο θαη θξέκαο γάιαθηνο κε πεξηζζφηεξν απφ 6% ιίπνο, κε ζπκππθλσκέλσλ ή δαραξνχρσλ
10.51.2 Παξαγσγή γάιαθηνο ζε ζηεξεή κνξθή

10.51.21 Παξαγσγή απνβνπηπξσκέλνπ γάιαθηνο, ζε ζθφλε
10.51.22 Παξαγσγή πιήξνπο γάιαθηνο ζε ζθφλε

10.51.3 Παξαγσγή βνχηπξνπ θαη γαιαθηνθνκηθψλ γηα επάιεηςε
10.51.30 Παξαγσγή βνχηπξνπ θαη γαιαθηνθνκηθψλ γηα επάιεηςε

10.51.4 Παξαγσγή ηπξηνχ θαη ηπξνπήγκαηνο (πεγκέλνπ γάιαθηνο γηα ηπξί)
10.51.40 Παξαγσγή ηπξηνχ θαη ηπξνπήγκαηνο (πεγκέλνπ γάιαθηνο γηα ηπξί)

10.51.40.01 Παξαγσγή ηπξηνχ απφ ζθφλε γάιαθηνο



10.51.5 Παξαγσγή άιισλ γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ

10.51.51

Παξαγσγή γάιαθηνο θαη θξέκαο γάιαθηνο, ζπκππθλσκέλσλ ή κε πξφζζεηε δάραξε ή άιιεο γιπθαληηθέο χιεο, ζε άιιεο 
κνξθέο εθηφο ηεο ζηεξεάο

10.51.52 Παξαγσγή γηανπξηηνχ θαη άιισλ εηδψλ γάιαθηνο ή θξέκαο γάιαθηνο πνπ έρνπλ ππνζηεί δχκσζε ή νμίληζε
10.51.54 Παξαγσγή γαιαθηφδεο θαη ζηξνπηνχ γαιαθηφδεο
10.51.55 Παξαγσγή ηπξφγαινπ
10.51.56 Παξαγσγή γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ π.δ.θ.α.

10.6 Παξαγσγή πξντφλησλ αιεπξφκπισλ· παξαγσγή ακχισλ θαη πξντφλησλ ακχινπ
10.61 Παξαγσγή πξντφλησλ αιεπξφκπισλ

10.61.1 Παξαγσγή ξπδηνχ, πιήξνπο ή κεξηθήο αιέζεσο ή απνθινησκέλνπ ή ζε ζξαχζκαηα
10.61.11 Παξαγσγή απνθινησκέλνπ ξπδηνχ
10.61.12 Παξαγσγή ξπδηνχ, πιήξνπο ή κεξηθήο αιέζεσο ή ζε ζξαχζκαηα

10.61.2 Παξαγσγή αιεπξηψλ ζηηεξψλ θαη θπηηθψλ αιεπξηψλ· κεηγκάησλ ηνπο
10.61.21 Παξαγσγή ζηηάιεπξνπ ή αιεπξηνχ ζκηγαδηνχ
10.61.22 Παξαγσγή άιισλ αιεπξηψλ ζηηεξψλ
10.61.23 Παξαγσγή θπηηθψλ αιεπξηψλ θαη ρνλδξάιεπξσλ

10.61.3 Παξαγσγή ρφλδξσλ (κπιηγνπξηνχ), ρνλδξάιεπξσλ θαη ζβφισλ θαη άιισλ πξντφλησλ δεκεηξηαθψλ
10.61.31 Παξαγσγή ρφλδξσλ (κπιηγνπξηνχ) θαη ρνλδξάιεπξσλ ζηηαξηνχ
10.61.32 Παξαγσγή ρφλδξσλ (κπιηγνπξηνχ), ρνλδξάιεπξσλ θαη ζβφισλ ζηηεξψλ π.δ.θ.α.
10.61.33 Παξαγσγή ζηηεξψλ γηα πξφγεπκα θαη άιισλ πξντφλησλ απφ θφθθνπο δεκεηξηαθψλ

10.61.33.01 Παξαγσγή ηππνπνηεκέλσλ ηξνθψλ απφ θαιακπφθη
10.61.4 Παξαγσγή πίηνπξνπ, πηηνπξάιεπξσλ θαη άιισλ θαηάινηπσλ απφ ηελ επεμεξγαζία ζηηεξψλ

10.61.40 Παξαγσγή πίηνπξνπ, πηηνπξάιεπξσλ θαη άιισλ θαηάινηπσλ απφ ηελ επεμεξγαζία ζηηεξψλ
10.62 Παξαγσγή ακχισλ θαη πξντφλησλ ακχινπ

10.62.1 Παξαγσγή ακχισλ θαη πξντφλησλ ακχινπ· ζαθράξσλ θαη ζηξνπηψλ δαράξεσλ π.δ.θ.α.

10.62.11 Παξαγσγή ακχισλ θάζε είδνπο· ηλνπιίλεο· γινπηέλεο ζηηαξηνχ· δεμηξηλψλ θαη άιισλ ηξνπνπνηεκέλσλ ακχισλ

10.62.12 Παξαγσγή ηαπηφθαο θαη ππνθαηάζηαησλ παξαζθεπαζκέλσλ απφ άκπιν ζε κνξθή ληθάδσλ, θφθθσλ θαη παξφκνησλ

10.62.13

Παξαγσγή γιπθφδεο θαη ζηξνπηνχ γιπθφδεο· θξνπθηφδεο θαη ζηξνπηνχ θξνπθηφδεο· ηκβεξηνζάθραξνπ· ζαθράξσλ θαη 
ζηξνπηψλ δαράξεσλ π.δ.θ.α.

10.62.14 Παξαγσγή θαιακπνθέιαηνπ
10.81 Παξαγσγή δάραξεο

10.81.1 Παξαγσγή αθαηέξγαζηεο ή θαηεξγαζκέλεο δάραξεο απφ δαραξνθάιακν ή δαραξφηεπηια· κειάζαο
10.81.11 Παξαγσγή αθαηέξγαζηεο δάραξεο απφ δαραξνθάιακν ή δαραξφηεπηια, ζε ζηεξεά κνξθή

10.81.12

Παξαγσγή θαηεξγαζκέλεο δάραξεο απφ δαραξνθάιακν ή δαραξφηεπηια θαη ρεκηθά θαζαξήο ζαθραξφδεο ζε ζηεξεά 
κνξθή, πνπ δελ πεξηέρεη πξφζζεηεο αξσκαηηθέο ή ρξσζηηθέο νπζίεο

10.81.13

Παξαγσγή θαηεξγαζκέλεο δάραξεο απφ δαραξνθάιακν ή δαραξφηεπηια, πνπ πεξηέρεη πξφζζεηεο αξσκαηηθέο ή 
ρξσζηηθέο νπζίεο· δάραξεο θαη ζηξνπηνχ ζθέλδακνπ

10.81.14 Παξαγσγή κειαζψλ

10.81.2

Παξαγσγή πνιηνχ ηεχηισλ, ππνιεηκκάησλ εθρχιηζεο ζαθράξνπ (βαγάζζεο) θαη άιισλ ππνιεηκκάησλ 
απφ ηελ παξαγσγή δάραξεο

10.81.20

Παξαγσγή πνιηνχ ηεχηισλ, ππνιεηκκάησλ εθρχιηζεο ζαθράξνπ (βαγάζζεο) θαη άιισλ ππνιεηκκάησλ απφ ηελ 
παξαγσγή δάραξεο

10.82.24 Παξαγσγή θξνχησλ, θαξπψλ κε θέιπθνο, θινπδψλ θξνχησλ θαη άιισλ κεξψλ θπηψλ δηαηεξεκέλσλ κε δάραξε
10.82.3 Παξαγσγή θειπθψλ, κεκβξαλψλ (θινπδψλ) θαη άιισλ απνξξηκκάησλ θαθάνπ

10.82.30 Παξαγσγή θειπθψλ, κεκβξαλψλ (θινπδψλ) θαη άιισλ απνξξηκκάησλ θαθάνπ
10.83 Δπεμεξγαζία ηζαγηνχ θαη θαθέ

10.83.1 Δπεμεξγαζία ηζαγηνχ θαη θαθέ
10.83.11 Δπεμεξγαζία θαθέ, πνπ δηαζέηεηαη απνθαθετλσκέλνο ή θαβνπξδηζκέλνο

10.83.12

Δπεμεξγαζία ππνθαηάζηαησλ ηνπ θαθέ· εθρπιηζκάησλ, απνζηαγκάησλ θαη ζπκππθλσκάησλ ηνπ θαθέ ή ησλ 
ππνθαηάζηαησλ ηνπ θαθέ· ινβνχ θαη θινηνχ θαθέ

10.83.13

Δπεμεξγαζία πξάζηλνπ ηζαγηνχ (πνπ δελ έρεη ππνζηεί δχκσζε), καχξνπ ηζαγηνχ (πνπ έρεη ππνζηεί δχκσζε) θαη ηζαγηνχ 
πνπ έρεη ππνζηεί ελ κέξεη δχκσζε, πνπ δηαζέηνληαη ζε άκεζεο ζπζθεπαζίεο πεξηερνκέλνπ <= 3 kg

10.83.15 Δπεμεξγαζία αθεςεκάησλ βνηάλσλ
10.84 Παξαγσγή αξηπκάησλ θαη θαξπθεπκάησλ

10.84.1

Παξαγσγή μηδηνχ· ζαιηζψλ· αλάκεηθησλ θαξπθεπκάησλ· αιεπξηνχ θαη ρνλδξάιεπξνπ ζηλαπηνχ· 
παξαζθεπαζκέλεο κνπζηάξδαο

10.84.11 Παξαγσγή μηδηνχ θαη ππνθαηάζηαησλ ηνπ μηδηνχ πνπ ιακβάλνληαη απφ ην νμηθφ νμχ
10.84.2 Παξαγσγή κπαραξηθψλ, πνπ δηαζέηνληαη θαηεξγαζκέλα

10.84.21 Παξαγσγή πηπεξηάο (piper spp), πνπ δηαζέηεηαη θαηεξγαζκέλε

10.84.22

Παξαγσγή θφθθηλσλ θαη πξάζηλσλ θαπηεξψλ πηπεξηψλ (ηζίιη) θαη πηπεξηψλ , πνπ δηαζέηνληαη απνμεξακέλεο (capsicum 
spp.), θαηεξγαζκέλσλ

10.84.23 Παξαγσγή θαλέιιαο, θαηεξγαζκέλεο· άιισλ θαηεξγαζκέλσλ κπαραξηθψλ

10.89.12

Παξαγσγή αβγψλ, ρσξίο ην θέιπθνο, θαη θξφθσλ αβγψλ, λσπψλ ή δηαηεξεκέλσλ· αβγψλ κε ην θέιπθνο δηαηεξεκέλσλ 
ή καγεηξεκέλσλ· ιεπθψκαηνο αβγνχ

10.89.19 Παξαγσγή δηαθφξσλ πξντφλησλ δηαηξνθήο π.δ.θ.α.
10.9 Παξαγσγή παξαζθεπαζκέλσλ δσνηξνθψλ

10.91 Παξαγσγή παξαζθεπαζκέλσλ δσνηξνθψλ γηα δψα πνπ εθηξέθνληαη ζε αγξνθηήκαηα

10.91.1

Παξαγσγή παξαζθεπαζκέλσλ δσνηξνθψλ γηα δψα πνπ εθηξέθνληαη ζε αγξνθηήκαηα, εθηφο απφ 
ρνλδξάιεπξα θαη ζβφινπο ηξηθπιιηνχ

10.91.10

Παξαγσγή παξαζθεπαζκέλσλ δσνηξνθψλ γηα δψα πνπ εθηξέθνληαη ζε αγξνθηήκαηα, εθηφο απφ ρνλδξάιεπξα θαη 
ζβφινπο ηξηθπιιηνχ

10.91.10.01 Παξαγσγή παξαζθεπαζκέλσλ ηρζπνηξνθψλ
10.91.2 Παξαγσγή ρνλδξάιεπξνπ θαη ζβφισλ ηξηθπιιηνχ (alfalfa)

10.91.20 Παξαγσγή ρνλδξάιεπξνπ θαη ζβφισλ ηξηθπιιηνχ (alfalfa)
10.92 Παξαγσγή παξαζθεπαζκέλσλ δσνηξνθψλ γηα δψα ζπληξνθηάο

10.92.1 Παξαγσγή παξαζθεπαζκέλσλ ηξνθψλ γηα δψα ζπληξνθηάο
10.92.10 Παξαγσγή παξαζθεπαζκέλσλ ηξνθψλ γηα δψα ζπληξνθηάο

11.02 Παξαγσγή νίλνπ απφ ζηαθχιηα
11.02.1 Παξαγσγή νίλνπ απφ λσπά ζηαθχιηα· κνχζηνπ ζηαθπιηψλ

11.02.11 Παξαγσγή αθξψδνπο νίλνπ απφ λσπά ζηαθχιηα
11.02.12 Παξαγσγή νίλνπ απφ λσπά ζηαθχιηα, εθηφο απφ ηνλ αθξψδε νίλν· κνχζηνπ ζηαθπιηψλ

11.02.2 Παξαγσγή νηλνιαζπψλ (θαηαθαζηψλ)· ηξπγίαο αθάζαξηεο
11.02.20 Παξαγσγή νηλνιαζπψλ (θαηαθαζηψλ)· ηξπγίαο αθάζαξηεο

11.03 Παξαγσγή κειίηε θαη θξαζηψλ απφ άιια θξνχηα



11.03.1

Παξαγσγή άιισλ πνηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ δχκσζε (π.ρ. κειίηε, απίηε, πδξνκειηνχ)· κεηγκάησλ 
πνηψλ πνπ πεξηέρνπλ αιθνφιε

11.03.10

Παξαγσγή άιισλ πνηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ δχκσζε (π.ρ. κειίηε, απίηε, πδξνκειηνχ)· κεηγκάησλ πνηψλ πνπ 
πεξηέρνπλ αιθνφιε

11.04 Παξαγσγή άιισλ κε απνζηαγκέλσλ πνηψλ πνπ πθίζηαληαη δχκσζε
11.04.1 Παξαγσγή βεξκνχη θαη άιισλ εηδψλ αξσκαηηθνχ θξαζηνχ απφ λσπά ζηαθχιηα

11.04.10 Παξαγσγή βεξκνχη θαη άιισλ εηδψλ αξσκαηηθνχ θξαζηνχ απφ λσπά ζηαθχιηα
11.06 Παξαγσγή βχλεο

11.06.1 Παξαγσγή βχλεο
11.06.10 Παξαγσγή βχλεο
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ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ

Θ
ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΑΡΟΥΗ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΟ ΚΑΙ 
ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΔΣΙΑΗ

55 Καηαλύμαηα
55.1 Ξελνδνρεία θαη παξφκνηα θαηαιχκαηα

55.10 Ξελνδνρεία θαη παξφκνηα θαηαιχκαηα

55.10.1

Τπεξεζίεο παξνρήο δσκαηίνπ ή κνλάδαο θαηαιχκαηνο γηα επηζθέπηεο, κε θαζεκεξηλή 
θαζαξηφηεηα (εθηφο ηεο ρξνλνκεξηζηηθήο κίζζσζεο)

55.10.10

Τπεξεζίεο παξνρήο δσκαηίνπ ή κνλάδαο θαηαιχκαηνο γηα επηζθέπηεο, κε θαζεκεξηλή θαζαξηφηεηα 
(εθηφο ηεο ρξνλνκεξηζηηθήο κίζζσζεο)

55.10.10.01 Υπεξεζίεο μελνδνρείνπ χπλνπ, Β' θαηεγνξίαο θαη θάησ, κε εζηηαηφξην
55.10.10.02 Υπεξεζίεο μελνδνρείνπ χπλνπ, Β' θαηεγνξίαο θαη θάησ, ρσξίο εζηηαηφξην
55.10.10.03 Υπεξεζίεο μελνδνρείνπ χπλνπ, πνιπηειείαο θαη Α' θαηεγνξίαο, κε εζηηαηφξην
55.10.10.04 Υπεξεζίεο μελνδνρείνπ χπλνπ, πνιπηειείαο θαη Α' θαηεγνξίαο, ρσξίο εζηηαηφξην

55.2 Καηαιχκαηα δηαθνπψλ θαη άιια θαηαιχκαηα ζχληνκεο δηακνλήο
55.20 Καηαιχκαηα δηαθνπψλ θαη άιια θαηαιχκαηα ζχληνκεο δηακνλήο

55.20.1 Τπεξεζίεο θαηαιπκάησλ δηαθνπψλ θαη άιισλ ηχπσλ θαηαιχκαηνο ζχληνκεο δηάξθεηαο

55.20.11

Τπεξεζίεο παξνρήο δσκαηίνπ ή κνλάδαο θαηαιχκαηνο γηα επηζθέπηεο ζε μελψλεο λεφηεηαο θαη ζε 
απηφλνκεο ελφηεηεο δηαθνπψλ

55.20.11.03 Υπεξεζίεο ελνηθίαζεο επηπισκέλσλ δηακεξηζκάησλ, κε παξνρή ππεξεζηψλ πεξηπνίεζεο πειαηψλ
55.20.11.04 Υπεξεζίεο ελνηθίαζεο επηπισκέλσλ δσκαηίσλ ή δηακεξηζκάησλ γηα κηθξή δηάξθεηα
55.20.11.05 Υπεξεζίεο ελνηθίαζεο έσο επηά (7) επηπισκέλσλ δσκαηίσλ γηα κηθξή δηάξθεηα

55.20.12

Τπεξεζίεο παξνρήο δσκαηίνπ ή κνλάδαο θαηαιχκαηνο γηα επηζθέπηεο ζε ηδηνθηεζίεο ρξνλνκεξηζηηθήο 
κίζζσζεο

55.20.19

Άιιεο ππεξεζίεο παξνρήο δσκαηίνπ ή κνλάδαο θαηαιχκαηνο γηα επηζθέπηεο, ρσξίο θαζεκεξηλή 
θαζαξηφηεηα

55.20.19.01

Υπεξεζίεο ελνηθίαζεο επηπισκέλσλ δηακεξηζκάησλ κηθξήο δηάξθεηαο, ρσξίο παξνρή ππεξεζηψλ πεξηπνίεζεο 
πειαηψλ

55.3

Υψξνη θαηαζθήλσζεο, εγθαηαζηάζεηο γηα νρήκαηα αλαςπρήο θαη 
ξπκνπιθνχκελα νρήκαηα

55.30

Υψξνη θαηαζθήλσζεο, εγθαηαζηάζεηο γηα νρήκαηα αλαςπρήο θαη ξπκνπιθνχκελα 
νρήκαηα

55.30.1

Τπεξεζίεο θαηαζθήλσζεο (θάκπηγθ), εγθαηαζηάζεσλ γηα νρήκαηα αλαςπρήο (ηξνρφζπηηα) 
θαη ξπκνπιθνχκελα νρήκαηα (ηξέηιεξ)

55.30.11 Τπεξεζίεο θαηαζθήλσζεο (θάκπηγθ)

55.30.12 Τπεξεζίεο εγθαηαζηάζεσλ γηα νρήκαηα αλαςπρήο (ηξνρφζπηηα) θαη ξπκνπιθνχκελα νρήκαηα (ηξέηιεξ)
55.30.12.01 Υπεξεζίεο καθξφρξνλεο κίζζσζεο ρψξνπ γηα ηξνρφζπηηα

55.9 Άιια θαηαιχκαηα
55.90 Άιια θαηαιχκαηα

55.90.1 Άιιεο ππεξεζίεο θαηαιχκαηνο
55.90.19 Άιιεο ππεξεζίεο θαηαιχκαηνο π.δ.θ.α.

55.90.19.01

Υπεξεζίεο ελνηθίαζεο επηπισκέλσλ δηακεξηζκάησλ καθξάο δηάξθεηαο, κε παξνρή ππεξεζηψλ πεξηπνίεζεο 
πειαηψλ

56 Γπαζηηπιόηηηερ ςπηπεζιών εζηίαζηρ
56.1 Γξαζηεξηφηεηεο εζηηαηνξίσλ θαη θηλεηψλ κνλάδσλ εζηίαζεο

56.10 Γξαζηεξηφηεηεο ππεξεζηψλ εζηηαηνξίσλ θαη θηλεηψλ κνλάδσλ εζηίαζεο
56.10.1 Τπεξεζίεο εζηηαηνξίσλ θαη θηλεηψλ κνλάδσλ εζηίαζεο

56.10.11 Τπεξεζίεο παξνρήο γεπκάησλ κε πιήξε εμππεξέηεζε εζηηαηνξίνπ
56.10.11.01 Υπεξεζίεο θαθεδαραξνπιαζηείνπ, κε δηάζεζε πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν
56.10.11.02 Υπεξεζίεο εζηηαηνξίνπ κέζα ζε μελνδνρείν χπλνπ

56.10.11.03

Υπεξεζίεο παξνρήο γεπκάησλ απφ εζηηαηφξην, ηαβέξλα, ςαξνηαβέξλα, ςεζηαξηά, κε δσληαλή κνπζηθή απφ 
νξρήζηξα ηξηψλ ηνπιάρηζηνλ νξγάλσλ, [πνπ ππάγεηαη ζηελ 1059176/625/ΠΟΛ.1087/25.6.2003 (ΦΔΚ Β' 932) 
απφθαζε Υπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, φπσο ηζρχεη θάζε θνξά], κε παξνρή ζεξβηξίζκαηνο

56.10.11.04

Υπεξεζίεο παξνρήο γεπκάησλ απφ εζηηαηφξην, ηαβέξλα, ςαξνηαβέξλα, ςεζηαξηά, ρσξίο δσληαλή κνπζηθή ή κε 
νξρήζηξα ιηγφηεξε ησλ ηξηψλ νξγάλσλ [πνπ δελ ππάγεηαη ζηελ 1059176/625/ΠΟΛ.1087/25.6.2003 (ΦΔΚ Β' 
932) απφθαζε Υπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, φπσο ηζρχεη θάζε θνξά], κε παξνρή ζεξβηξίζκαηνο

56.10.11.05 Υπεξεζίεο παξνρήο γεπκάησλ απφ εζηηαηφξην ηαρείαο εμππεξεηήζεσο (θαζη - θνπλη), κε παξνρή ζεξβηξίζκαηνο
56.10.11.06 Υπεξεζίεο παξνρήο γεπκάησλ απφ θέληξν δηαζθέδαζεο - θνζκηθή ηαβέξλα

56.10.11.07 Υπεξεζίεο παξνρήο γεπκάησλ απφ νηλεζηηαηφξην ή νηλνκαγεηξείν (νηθνγελεηαθή επηρείξεζε, ρσξίο πξνζσπηθφ)
56.10.11.08 Υπεξεζίεο παξνρήο γεπκάησλ απφ πηηζαξία, κε παξνρή ζεξβηξίζκαηνο
56.10.11.09 Υπεξεζίεο παξνρήο γεπκάησλ απφ ςεηνπσιεία - ζνπβιαηδίδηθα, κε παξνρή ζεξβηξίζκαηνο

56.10.11.10

Υπεξεζίεο παξνρήο γεπκάησλ θαη πνηψλ απφ νπδεξί, κεδεδνπσιείν, ηζηπνπξάδηθν, δπζνπσιείν κε παξνρή 
ζεξβηξίζκαηνο

56.10.11.11 Υπεξεζίεο παξνρήο γεπκάησλ θαη πνηψλ απφ ζλαθ κπαξ, κε παξνρή ζεξβηξίζκαηνο
56.10.11.12 Υπεξεζίεο παξνρήο γεπκάησλ κε δηάζεζε πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν

56.10.11.13

Υπεξεζίεο παξνρήο γιπθψλ, παγσηψλ θιπ απφ δαραξνπιαζηείν, γαιαθηνδαραξνπιαζηείν, 
θαθεδαραξνπιαζηείν, κε παξνρή ζεξβηξίζκαηνο

56.10.12 Τπεξεζίεο παξνρήο γεπκάησλ ζε βαγφλη-εζηηαηφξην θαη ζε πινία
56.10.12.01 Υπεξεζίεο παξνρήο γεπκάησλ θαη πνηψλ απφ θπιηθείν, πνπ βξίζθεηαη ζε πινίν

56.10.13 Τπεξεζίεο παξνρήο γεπκάησλ ζε εζηηαηφξηα απηνεμππεξέηεζεο (self service)



56.10.13.01

Υπεξεζίεο παξνρήο γεπκάησλ απφ εζηηαηφξην ηαρείαο εμππεξεηήζεσο (θαζη-θνπλη), κε παξνρή θαζίζκαηνο, 
αιιά φρη ζεξβηξίζκαηνο

56.10.13.02

Υπεξεζίεο παξνρήο γεπκάησλ απφ εζηηαηφξην, ηαβέξλα, ςαξνηαβέξλα, πηηζαξία θιπ ρσξίο δσληαλή κνπζηθή, κε 
παξνρή θαζίζκαηνο αιιά φρη ζεξβηξίζκαηνο

56.10.13.03 Υπεξεζίεο παξνρήο γεπκάησλ απφ ςεηνπσιείν - ζνπβιαηδίδηθν κε παξνρή θαζίζκαηνο αιιά φρη ζεξβηξίζκαηνο

56.10.13.04

Υπεξεζίεο παξνρήο γεπκάησλ θαη πνηψλ απφ ζλαθ κπαξ, νπδεξί, κεδεδνπσιείν, ηζηπνπξάδηθν, δπζνπσιείν, κε 
παξνρή θαζίζκαηνο αιιά φρη ζεξβηξίζκαηνο

56.10.19 Άιιεο ππεξεζίεο παξνρήο γεπκάησλ

56.10.19.01

Υπεξεζίεο γεπκάησλ πνπ παξέρνληαη απφ θηλεηέο θαληίλεο, πνπ ιεηηνπξγνχλ ππαίζξηα (ή εμππεξεηνχλ ππαίζξηεο 
εθδειψζεηο)

56.10.19.02 Υπεξεζίεο παξνρήο γεπκάησλ απφ εζηηαηφξην ηαρείαο εμππεξεηήζεσο (θαζη-θνπλη), ρσξίο παξνρή θαζίζκαηνο
56.10.19.03 Υπεξεζίεο παξνρήο γεπκάησλ απφ ςεηνπσιείν - ζνπβιαηδίδηθν), ρσξίο παξνρή θαζίζκαηνο
56.10.19.04 Υπεξεζίεο παξνρήο γεπκάησλ θαη πνηψλ απφ θπιηθείν
56.10.19.05 Υπεξεζίεο παξνρήο γεπκάησλ θαη πνηψλ απφ θπιηθείν γεπέδνπ
56.10.19.06 Υπεξεζίεο παξνρήο γεπκάησλ θαη πνηψλ απφ θπιηθείν ζεάηξνπ ή θηλεκαηνγξάθνπ

56.10.19.07

Υπεξεζίεο παξνρήο γεπκάησλ θαη πνηψλ απφ θπιηθείν, πνπ βξίζθεηαη ζε αεξνδξφκηα, δεκφζηεο ππεξεζίεο θαη 
άιινπο δεκφζηνπο ρψξνπο

56.10.19.08

Υπεξεζίεο παξνρήο γεπκάησλ θαη πνηψλ απφ ζλαθ κπαξ, νπδεξί, θαθέ-νπδεξί, κεδεδνπσιείν, ηζηπνπξάδηθν, 
δπζνπσιείν, ρσξίο παξνρή θαζίζκαηνο

56.10.19.09 Υπεξεζίεο παξνρήο γεπκάησλ θαη πνηψλ ζε ππαίζξηεο εθδειψζεηο, φρη απφ θηλεηέο θαληίλεο
56.10.19.10 Υπεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ αιιαληνδπζνπσιείν
56.10.19.11 Υπεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ εζηηαηφξηα, πνπ πσινχλ κεξίδεο θαγεηνχ ζε παθέηα
56.10.19.12 Υπεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ θαηαζηήκαηα αλαςπθηεξίσλ, ρσξίο παξνρή θαζίζκαηνο

56.10.19.13

Υπεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ θαηαζηήκαηα πνπ πσινχλ ζνπβιάθηα, ζάληνπηηο θαη ηα ζπλαθή, ρσξίο παξνρή 
θαζίζκαηνο

56.10.19.14 Υπεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ θαηαζηήκαηα πψιεζεο παγσηψλ ή άιισλ γιπθψλ, ρσξίο παξνρή θαζίζκαηνο
56.10.19.15 Υπεξεζίεο πψιεζεο πίηζαο ζε παθέην

56.2

Τπεξεζίεο ηξνθνδνζίαο γηα εθδειψζεηο θαη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο 
ππεξεζηψλ εζηίαζεο

56.21 Γξαζηεξηφηεηεο ππεξεζηψλ ηξνθνδνζίαο γηα εθδειψζεηο
56.21.1 Τπεξεζίεο ηξνθνδνζίαο εθδειψζεσλ (catering)

56.21.11 Τπεξεζίεο ηξνθνδνζίαο εθδειψζεσλ (catering) ηδησηηθψλ νηθηψλ
56.21.11.01 Υπεξεζίεο ηξνθνδνζίαο ζπλεζηηάζεσλ - εθδειψζεσλ (catering) ζε ηδησηηθέο νηθίεο

56.21.19 Άιιεο ππεξεζίεο ηξνθνδνζίαο εθδειψζεσλ (catering)
56.21.19.01 Υπεξεζίεο ηξνθνδνζίαο ζπλεζηηάζεσλ - εθδειψζεσλ (catering) ζε επαγγεικαηηθνχο ρψξνπο

56.3 Γξαζηεξηφηεηεο παξνρήο πνηψλ
56.30 Γξαζηεξηφηεηεο παξνρήο πνηψλ

56.30.1 Τπεξεζίεο παξνρήο πνηψλ
56.30.10 Τπεξεζίεο παξνρήο πνηψλ

56.30.10.02 Υπεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ άιια θαηαζηήκαηα πψιεζεο πνηψλ κε δηάζεζε πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν
56.30.10.03 Υπεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ αλαςπθηήξην
56.30.10.04 Υπεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ θαθέ κπαξ
56.30.10.06 Υπεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ θαθελείν, ρσξίο ηερληθά θαη κεραληθά παηρλίδηα
56.30.10.07 Υπεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ θαθεηέξηα
56.30.10.08 Υπεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ θαθεηέξηα κε δηάζεζε πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν (internet-cafe)
56.30.10.10 Υπεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ θέληξν δηαζθέδαζεο - θαθσδείν
56.30.10.13 Υπεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ κπαξ μελνδνρείσλ
56.30.10.14 Υπεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ παξαδνζηαθφ θαθελείν

77.2 Δλνηθίαζε θαη εθκίζζσζε εηδψλ πξνζσπηθήο ή νηθηαθήο ρξήζεο
77.21 Δλνηθίαζε θαη εθκίζζσζε εηδψλ αλαςπρήο θαη αζιεηηθψλ εηδψλ

77.21.1 Τπεξεζίεο ελνηθίαζεο θαη ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο εηδψλ αλαςπρήο θαη αζιεηηζκνχ
77.21.10 Τπεξεζίεο ελνηθίαζεο θαη ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο εηδψλ αλαςπρήο θαη αζιεηηζκνχ

77.21.10.01 Υπεξεζίεο ελνηθίαζεο αεξφζηαησλ, αλεκνπιάλσλ, αησξφπηεξσλ θαη πεδαιηνχρσλ αεξφπινησλ
77.21.10.02 Υπεξεζίεο ελνηθίαζεο αιφγσλ ηππαζίαο
77.21.10.03 Υπεξεζίεο ελνηθίαζεο εηδψλ θαηαζθήλσζεο
77.21.10.04 Υπεξεζίεο ελνηθίαζεο εμνπιηζκνχ ζαιάζζησλ ζπνξ (θπκαηνζαλίδσλ, ζθη, ιέκβσλ)
77.21.10.05 Υπεξεζίεο ελνηθίαζεο εμνπιηζκνχ ρηνλνδξνκηθψλ αζιεκάησλ (παγνπέδηισλ, κπνηψλ θιπ)
77.21.10.06 Υπεξεζίεο ελνηθίαζεο κπηιηάξδσλ
77.21.10.07 Υπεξεζίεο ελνηθίαζεο πινίσλ ςπραγσγίαο (θφηεξσλ, ζαιακεγψλ, βελδηλαθάησλ θιπ), ρσξίο πιήξσκα
77.21.10.08 Υπεξεζίεο ελνηθίαζεο πνδειάησλ
77.21.10.09 Υπεξεζίεο κίζζσζεο αζιεηηθνχ εμνπιηζκνχ (κπαζηνπληψλ γθνιθ, ξαθεηψλ θιπ)

79.12 Γξαζηεξηφηεηεο γξαθείσλ νξγαλσκέλσλ ηαμηδηψλ
79.12.1 Τπεξεζίεο γξαθείσλ νξγαλσκέλσλ ηαμηδηψλ

79.12.11 Τπεξεζίεο γξαθείσλ δηνξγάλσζεο νξγαλσκέλσλ πεξηεγήζεσλ (ηαμηδησηηθψλ παθέησλ)

79.12.11.01 Υπεξεζίεο δηνξγάλσζεο πεξηεγήζεσλ (πξαθηνξείν ηαμηδίσλ) γηα νξγαλσκέλν ηνπξηζκφ απφ ην εμσηεξηθφ
79.12.12 Τπεξεζίεο δηαρεηξηζηψλ πεξηεγήζεσλ

82.3 Οξγάλσζε ζπλεδξίσλ θαη εκπνξηθψλ εθζέζεσλ
82.30 Οξγάλσζε ζπλεδξίσλ θαη εκπνξηθψλ εθζέζεσλ

82.30.1 Τπεξεζίεο δηνξγάλσζεο ζπλεδξίσλ θαη εκπνξηθψλ εθζέζεσλ
82.30.11 Τπεξεζίεο δηνξγάλσζεο ζπλεδξίσλ

82.30.11.02 Υπεξεζίεο νξγάλσζεο επηζηεκνληθψλ ή πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ

93.2 Γξαζηεξηφηεηεο δηαζθέδαζεο θαη ςπραγσγίαο
93.21 Γξαζηεξηφηεηεο πάξθσλ αλαςπρήο θαη άιισλ ζεκαηηθψλ πάξθσλ

93.21.1 Τπεξεζίεο πάξθσλ ςπραγσγίαο θαη ζεκαηηθψλ πάξθσλ
93.21.10 Τπεξεζίεο πάξθσλ ςπραγσγίαο θαη ζεκαηηθψλ πάξθσλ



93.21.10.01 Υπεξεζίεο γνπφηεξ παξθ (λεξνηζνπιήζξσλ θιπ)
93.21.10.02 Υπεξεζίεο ινχλα παξθ
93.21.10.03 Υπεξεζίεο παλεγπξηψλ (ηνπηθψλ ενξηψλ) θαη εθζέζεσλ εκπνξηθνχ ραξαθηήξα

93.29 Άιιεο δξαζηεξηφηεηεο δηαζθέδαζεο θαη ςπραγσγίαο
93.29.1 Άιιεο ςπραγσγηθέο ππεξεζίεο π.δ.θ.α.

93.29.11 Τπεξεζίεο πάξθσλ ςπραγσγίαο θαη παξαιηψλ
93.29.11.03 Υπεξεζίεο εθκεηάιιεπζεο θηήκαηνο, γηα δηελέξγεηα εθδειψζεσλ (π.ρ. γάκσλ θαη ζπλαθψλ) 
93.29.11.06 Υπεξεζίεο πάξθνπ αλαςπρήο
93.29.19.07 Υπεξεζίεο ρηνλνδξνκηθνχ θέληξνπ
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ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ

10.6 Παξαγσγή πξντφλησλ αιεπξφκπισλ· παξαγσγή ακχισλ θαη πξντφλησλ ακχινπ
10.61.24 Παξαγσγή κεηγκάησλ γηα ηελ παξαζθεπή πιηθψλ αξηνπνηίαο

10.61.24.01 Παξαγσγή δχκεο ζθνιηάηαο

10.7 Παξαγσγή εηδψλ αξηνπνηίαο θαη αιεπξσδψλ πξντφλησλ
10.71 Αξηνπνηία· παξαγσγή λσπψλ εηδψλ δαραξνπιαζηηθήο

10.71.1 Παξαγσγή ςσκηνχ, λσπψλ εηδψλ δαραξνπιαζηηθήο θαη γιπθηζκάησλ
10.71.11 Παξαγσγή θξέζθνπ ςσκηνχ

10.71.11.01 Παξαγσγή ηπξνπηηψλ, ζάληνπηηο θαη παξφκνησλ εηδψλ

10.71.11.02 Παξαγσγή θξέζθνπ ςσκηνχ κε κεραληθφ δπκσηήξην

10.71.11.03 Παξαγσγή θξέζθνπ ςσκηνχ ρσξίο κεραληθά κέζα

10.71.12 Παξαγσγή λσπψλ εηδψλ δαραξνπιαζηηθήο θαη γιπθηζκάησλ

10.72 Παξαγσγή παμηκαδηψλ θαη κπηζθφησλ· παξαγσγή δηαηεξνχκελσλ εηδψλ δαραξνπιαζηηθήο
10.72.1 Παξαγσγή παμηκαδηψλ θαη κπηζθφησλ· παξαγσγή δηαηεξνχκελσλ εηδψλ δαραξνπιαζηηθήο

10.72.11 Παξαγσγή ηξαγαλνχ ςσκηνχ, παμηκαδηψλ, θξπγαληζκέλνπ ςσκηνχ θαη παξφκνησλ θξπγαληζκέλσλ πξντφλησλ

10.72.12 Παξαγσγή κειφςσκνπ θαη παξφκνησλ εηδψλ· γιπθψλ κπηζθφησλ· βαθιψλ (γθνθξψλ) θαη γθνθξεηψλ

10.72.12.01 Παξαγσγή ινπθνπκάδσλ θαη ζπλαθψλ εηδψλ

10.72.12.02 Παξαγσγή κπηζθφησλ

10.72.19 Παξαγσγή άιισλ μεξψλ ή δηαηεξνχκελσλ εηδψλ αξηνπνηίαο

10.72.19.01 Παξαγσγή θνπινπξηψλ θαη πηηψλ

10.72.19.02 Παξαγσγή θχιισλ θξνχζηαο ή θαληατθηνχ

10.73 Παξαγσγή καθαξνληψλ, ιαδαληψλ, θνπζθνχο θαη παξφκνησλ αιεπξσδψλ πξντφλησλ
10.73.1 Παξαγσγή καθαξνληψλ, ξπδνκαθάξνλσλ (noodles), θνπζθνχο θαη παξφκνησλ αιεπξσδψλ πξντφλησλ

10.73.11 Παξαγσγή καθαξνληψλ, ξπδνκαθάξνλσλ (noodles) θαη παξφκνησλ αιεπξσδψλ πξντφλησλ

10.73.12 Παξαγσγή θνπζθνχο

10.8 10.82.2 Παξαγσγή πξντφλησλ ζνθνιαηνπνηίαο θαη δαραξνπιαζηηθήο

10.82.21

Παξαγσγή ζνθνιάηαο θαη άιισλ παξαζθεπαζκάησλ δηαηξνθήο πνπ πεξηέρνπλ θαθάν (εθηφο απφ δαραξνχρα ζθφλε 
θαθάνπ), ρχδελ

10.82.22

Παξαγσγή ζνθνιάηαο θαη άιισλ παξαζθεπαζκάησλ δηαηξνθήο πνπ πεξηέρνπλ θαθάν (εθηφο απφ δαραξνχρα ζθφλε 
θαθάνπ), ζε άιιεο κνξθέο εθηφο ρχδελ

10.82.23 Παξαγσγή δαραξσδψλ πξντφλησλ ρσξίο θαθάν (ζηα νπνία πεξηιακβάλεηαη θαη ε ιεπθή ζνθνιάηα)

10.82.23.01 Παξαγσγή θνιιχβσλ γηα δίζθνπο κλεκφζπλσλ

10.82.23.02 Παξαγσγή ραιβάδσλ, θνπθέησλ θαη ινπθνπκηψλ

10.82.24 Παξαγσγή θξνχησλ, θαξπψλ κε θέιπθνο, θινπδψλ θξνχησλ θαη άιισλ κεξψλ θπηψλ δηαηεξεκέλσλ κε δάραξε

10.85 Παξαγσγή έηνηκσλ γεπκάησλ θαη θαγεηψλ
10.85.1 Παξαγσγή έηνηκσλ γεπκάησλ θαη θαγεηψλ

10.85.11 Παξαγσγή έηνηκσλ γεπκάησλ θαη θαγεηψλ κε βάζε ην θξέαο, ηα εληφζζηα θξέαηνο ή ην αίκα

10.85.13 Παξαγσγή έηνηκσλ γεπκάησλ θαη θαγεηψλ κε βάζε ηα ιαραληθά

10.85.14 Παξαγσγή έηνηκσλ γεπκάησλ θαη θαγεηψλ κε βάζε ηα δπκαξηθά

10.85.19 Παξαγσγή άιισλ έηνηκσλ γεπκάησλ θαη θαγεηψλ (πεξηιακβάλεηαη θαη ε θαηεςπγκέλε πίηζα)

10.86 Παξαγσγή νκνγελνπνηεκέλσλ παξαζθεπαζκάησλ δηαηξνθήο θαη δηαηηεηηθψλ ηξνθψλ
10.86.1 Παξαγσγή νκνγελνπνηεκέλσλ παξαζθεπαζκάησλ δηαηξνθήο θαη δηαηηεηηθψλ ηξνθψλ

10.86.10 Παξαγσγή νκνγελνπνηεκέλσλ παξαζθεπαζκάησλ δηαηξνθήο θαη δηαηηεηηθψλ ηξνθψλ

10.86.10.01 Παξαγσγή παηδηθψλ ηξνθψλ

10.86.10.02 Παξαγσγή ηξνθψλ γηα δηαβεηηθνχο

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

10.89.1

Παξαγσγή ζνππψλ, αβγψλ, καγηψλ θαη άιισλ πξντφλησλ δηαηξνθήο· εθρπιηζκάησλ θαη δσκψλ θξέαηνο, 
ςαξηψλ θαη πδξφβησλ αζπφλδπισλ

10.89.11 Παξαγσγή ζνππψλ θαη δσκψλ θαη παξαζθεπαζκάησλ ηνπο

10.89.13

Παξαγσγή δπκψλ (ελεξγψλ ή αδξαλψλ)· άιισλ κνλνθχηηαξσλ κηθξννξγαληζκψλ, λεθξψλ· παξαγσγή 
παξαζθεπαζκέλσλ δηνγθσηηθψλ ζθνλψλ

10.89.13.01 Παξαγσγή δπκψλ αξηνπνηίαο θαη παξφκνησλ εηδψλ

10.89.13.02 Παξαγσγή κπέηθηγθ πάνπληεξ

11.07 Παξαγσγή αλαςπθηηθψλ· παξαγσγή κεηαιιηθνχ λεξνχ θαη άιισλ εκθηαισκέλσλ λεξψλ
11.07.1 Παξαγσγή κεηαιιηθψλ λεξψλ θαη αλαςπθηηθψλ

11.07.11 Παξαγσγή κεηαιιηθψλ λεξψλ θαη αεξηνχρσλ λεξψλ, πνπ δελ έρνπλ γιπθαζεί ή αξσκαηηζζεί

11.07.99.01 Δκθηάισζε θπζηθψλ κεηαιιηθψλ λεξψλ

13.2 Ύθαλζε θισζηνυθαληνπξγηθψλ πιψλ
13.20 Ύθαλζε θισζηνυθαληνπξγηθψλ πιψλ

13.20.1 Ύθαλζε πθαζκάησλ (εθηφο ησλ εηδηθψλ πθαζκάησλ), απφ θπζηθέο ίλεο εθηφο ηνπ βακβαθηνχ
13.20.11 Ύθαλζε πθαζκάησλ απφ κεηάμη ή απφ απνξξίκκαηα κεηαμηνχ

13.20.12 Ύθαλζε πθαζκάησλ απφ ιαλαξηζκέλν ή ρηεληζκέλν καιιί, ιεπηφηλεο ή ρνλδξφηλεο δσηθέο ηξίρεο ή αινγφηξηρεο

13.20.13 Ύθαλζε πθαζκάησλ απφ ιηλάξη

13.20.14

Ύθαλζε πθαληηθψλ ηλψλ απφ γηνχηα θαη άιιεο πθαληηθέο ίλεο ξαθίαο, απφ ην εζσηεξηθφ ηνπ θινηνχ νξηζκέλεο 
θαηεγνξίαο θπηψλ (εθηφο απφ ιηλάξη, θάλλαβε θαη ξακί)

13.20.19 Ύθαλζε πθαζκάησλ απφ άιιεο θπηηθέο πθαληηθέο ίλεο· πθαζκάησλ απφ λήκαηα ραξηηνχ

13.20.2 Ύθαλζε βακβαθεξψλ πθαζκάησλ
13.20.20 Ύθαλζε βακβαθεξψλ πθαζκάησλ

13.20.4

Ύθαλζε πθαζκάησλ κε πέινο, ζειεησηψλ πθαζκάησλ ζπνγγψδνπο κνξθήο (πεηζεηέ) θαη άιισλ εηδηθψλ 
πθαζκάησλ



13.20.42

Ύθαλζε ζειεησηψλ πθαζκάησλ ζπνγγψδνπο κνξθήο (πεηζεηέ) θαη παξφκνησλ πθαληψλ ζειεησηψλ πθαζκάησλ (εθηφο 
απφ ηα είδε θνξδεινπνηίαο) απφ βακβάθη

13.92 Καηαζθεπή έηνηκσλ θισζηνυθαληνπξγηθψλ εηδψλ, εθηφο απφ ελδχκαηα
13.92.1 Καηαζθεπή έηνηκσλ εηδψλ θισζηνυθαληνπξγίαο γηα ην λνηθνθπξηφ

13.92.11 Καηαζθεπή θνπβεξηψλ θαη θιηλνζθεπαζκάησλ ηαμηδηνχ, εθηφο απφ ειεθηξηθέο θνπβέξηεο
13.92.12 Καηαζθεπή ζεληνληψλ θαη καμηιαξνζεθψλ
13.92.13 Καηαζθεπή ηξαπεδνκάληηισλ θαη πεηζεηψλ θαγεηνχ
13.92.14 Καηαζθεπή ιηλψλ πεηζεηψλ κπάληνπ θαη θνπδίλαο

13.92.15 Καηαζθεπή παξαπεηαζκάησλ θάζε είδνπο θαη ζηνξηψλ γηα εζσηεξηθνχο ρψξνπο· γχξσλ (πνδηψλ) θνπξηηλψλ ή θξεβαηηψλ
13.92.15.01 Καηαζθεπή θνπξηηλψλ θαη παξφκνησλ εηδψλ απφ θάζε χιε

13.92.16

Καηαζθεπή άιισλ νηθηαθψλ εηδψλ π.δ.θ.α., ζπλφισλ πθαληψλ πθαζκάησλ θαη λεκάησλ πνπ πξννξίδνληαη γηα θνπβέξηεο, 
ηαπεηζαξίεο θαη παξφκνηα είδε

13.92.16.01 Καηαζθεπή εγρψξησλ νηθηαθψλ πθαληψλ
13.92.2 Καηαζθεπή άιισλ έηνηκσλ εηδψλ θισζηνυθαληνπξγίαο

13.92.21 Καηαζθεπή ζάθσλ θαη ζαθηδίσλ, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε ζπζθεπαζία πξντφλησλ
13.92.21.01 Καηαζθεπή αιεπξφζαθσλ θαη παξφκνησλ εηδψλ
13.92.21.02 Καηαζθεπή ζάθσλ απφ θάλλαβε, γηνχηα θαη απφ άιιεο χιεο

13.92.22

Καηαζθεπή κνπζακάδσλ (θαιπκκάησλ εκπνξεπκάησλ, νρεκάησλ θιπ), εμσηεξηθψλ πξνπεηαζκάησλ (ηεληψλ) θαη 
ζθίαζηξσλ· ηζηίσλ γηα ζθάθε, ηζηηνζαλίδεο ή γηα ηζηηνθφξα νρήκαηα μεξάο· αληίζθελσλ θαη εηδψλ θαηαζθήλσζεο 
(πεξηιακβάλνληαη ηα θνπζθσηά ζηξψκαηα)

13.92.22.01 Καηαζθεπή θαιπκκάησλ απηνθηλήησλ
13.92.22.02 Καηαζθεπή ηεληψλ, ζθελψλ θαη παξφκνησλ εηδψλ

13.92.24

Καηαζθεπή παπισκάησλ, ζηξσκάησλ, καμηιαξηψλ, παξαγεκηζκέλσλ ρακειψλ θαζηζκάησλ (πνπθ), πξνζθεθαιηψλ, 
ππλφζαθσλ, πνπ θέξνπλ ειαηήξηα ή είλαη παξαγεκηζκέλα ή επελδπκέλα εζσηεξηθά κε νπνηαδήπνηε χιε, ζηα νπνία 
πεξηιακβάλνληαη θαη εθείλα απφ θπςειψδεο ειαζηηθφ ή πιαζηηθέο χιεο

13.92.24.01 Καηαζθεπή παπισκάησλ

13.92.29

Καηαζθεπή άιισλ έηνηκσλ πθαληνπξγηθψλ εηδψλ (πεξηιακβάλνληαη πθάζκαηα γηα ηνλ θαζαξηζκφ παησκάησλ, 
πηαηφπαλα, μεζθνλφπαλα θαη παξφκνηα πθάζκαηα θαζαξηζκνχ, ζσζίβηεο δψλεο θαη ζσζίβηα γηιέθα)

13.92.29.01 Καηαζθεπή ζεκαηψλ θαη ιαβάξσλ
13.92.29.02 Παξαγσγή παληψλ θαζαξηζκνχ

13.93 Καηαζθεπή ραιηψλ θαη θηιηκηψλ
13.93.1 Καηαζθεπή ραιηψλ θαη θηιηκηψλ

13.93.11 Καηαζθεπή ραιηψλ θαη άιισλ πθαληηθψλ θαιπκκάησλ δαπέδνπ, κε θφκπνπο

13.93.12 Καηαζθεπή ραιηψλ θαη άιισλ πθαληηθψλ θαιπκκάησλ δαπέδνπ, πθαζκέλσλ, φρη ζπζαλσηψλ νχηε θινθσηψλ

13.93.13 Καηαζθεπή ραιηψλ θαη άιισλ πθαληηθψλ θαιπκκάησλ δαπέδνπ, ζπζαλσηψλ

13.93.19

Καηαζθεπή άιισλ ραιηψλ θαη πθαληηθψλ θαιπκκάησλ δαπέδνπ [(ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα θαιχκκαηα απφ πίιεκα 
(ηζφρα)]

13.93.19.01 Παξαγσγή βειεληδψλ θαη παξφκνησλ εηδψλ

13.94 Καηαζθεπή ρνληξψλ θαη ιεπηψλ ζρνηληψλ, ζπάγγσλ θαη δηρηπψλ
13.94.1 Καηαζθεπή θνξδνληψλ, ζρνηληψλ, ζπάγγσλ θαη δηρηπψλ, εθηφο απφ ππνιείκκαηα

13.94.11 Καηαζθεπή ζπάγγσλ, θνξδνληψλ, ζρνηληψλ θαη θαισδίσλ, απφ γηνχηα ή άιιεο πθαληηθέο ίλεο απφ ζηειέρε θπηψλ

13.94.11.01 Καηαζθεπή θνξδνληψλ απφ θάζε χιε, θηηηιηψλ θαη παξφκνησλ εηδψλ
13.94.11.02 Καηαζθεπή ζρνηληψλ θαη ζπάγγσλ, απφ θάζε χιε

13.94.12

Καηαζθεπή δηρηπψλ κε θφκπνπο απφ ζπάγγνπο, θνξδφληα ή ζρνηληά, έηνηκσλ δηρηπψλ απφ πθαληηθέο χιεο· εηδψλ απφ 
λήκαηα, ισξίδεο π.δ.θ.α.

13.94.12.01 Καηαζθεπή αξηαλψλ απφ ζρνηληά

13.94.2

Παξαγσγή ξαθψλ, άρξεζησλ ζπάγγσλ, θνξδνληψλ, ζρνηληψλ θαη θαισδίσλ θαη θζαξκέλσλ εηδψλ απφ 
πθαληηθά πιηθά

13.94.20 Παξαγσγή ξαθψλ, άρξεζησλ ζπάγγσλ, θνξδνληψλ, ζρνηληψλ θαη θαισδίσλ θαη θζαξκέλσλ εηδψλ απφ πθαληηθά πιηθά

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

13.99.1

Καηαζθεπή ηνπιηψλ, δαληειψλ θαη θεληεκάησλ· λεκάησλ θαη ισξίδσλ ππφ κνξθή θνξδνλέηνπ· λεκάησλ 
ζελίιιεο· λεκάησλ κε ηελ νλνκαζία "αιπζηδίηζα"

13.99.11

Καηαζθεπή ηνπιηψλ θαη άιισλ δηθηπσηψλ πθαζκάησλ, ζηα νπνία δελ πεξηιακβάλνληαη ηα πθαζκέλα, πιεθηά ή θξνζέ 
πθάζκαηα· δαληειψλ ζε ηφπηα, ζε ηαηλίεο ή ζε απηνηειή δηαθνζκεηηθά ζρέδηα

13.99.12 Καηαζθεπή θεληεκάησλ ζε ηφπηα, ζε ηαηλίεο ή ζε απηνηειή δηαθνζκεηηθά ζρέδηα

13.99.13 Καηαζθεπή πηιήκαηνο (ηζφραο), επελδπκέλνπ, επηθαιπκκέλνπ ή ιακηλαξηζκέλνπ

14.12 Καηαζθεπή ελδπκάησλ εξγαζίαο
14.12.1 Καηαζθεπή αλδξηθψλ ελδπκάησλ εξγαζίαο

14.12.11 Καηαζθεπή αλδξηθψλ ζπλφισλ, ζαθαθηψλ θάζε είδνπο, γηα επαγγεικαηηθή θαη βηνκεραληθή ρξήζε

14.12.12

Καηαζθεπή αλδξηθψλ παληεινληψλ, θνξκψλ κε κπνχζην θαη κε ηηξάληεο, παληεινληψλ σο ην γφλαην (βεξκνχδσλ) θαη 
ζνξηο, γηα επαγγεικαηηθή θαη βηνκεραληθή ρξήζε

14.12.2 Καηαζθεπή γπλαηθείσλ ελδπκάησλ εξγαζίαο
14.12.21 Καηαζθεπή γπλαηθείσλ ζπλφισλ, ζαθαθηψλ θάζε είδνπο, γηα επαγγεικαηηθή θαη βηνκεραληθή ρξήζε

14.12.22

Καηαζθεπή γπλαηθείσλ παληεινληψλ, θνξκψλ κε κπνχζην θαη κε ηηξάληεο, παληεινληψλ σο ην γφλαην (βεξκνχδσλ) θαη 
ζνξηο, γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε

14.12.3 Καηαζθεπή άιισλ ελδπκάησλ εξγαζίαο
14.12.30 Καηαζθεπή άιισλ ελδπκάησλ εξγαζίαο

14.12.30.01 Καηαζθεπή ηεξαηηθψλ ελδπκαζηψλ, ακθίσλ θαη παξφκνησλ εηδψλ

14.12.30.02 Καηαζθεπή ζηνιψλ πξνζσπηθνχ ελφπισλ δπλάκεσλ θαη ζσκάησλ αζθαιείαο (ζηξαηησηηθψλ ζηνιψλ)

15.12

Καηαζθεπή εηδψλ ηαμηδηνχ (απνζθεπψλ), ηζαληψλ θαη παξφκνησλ εηδψλ, εηδψλ ζεινπνηίαο θαη 
ζαγκαηνπνηίαο

15.12.1

Καηαζθεπή εηδψλ ζεινπνηίαο θαη ζαγήο· απνζθεπψλ, ηζαληψλ θαη παξφκνησλ εηδψλ· άιισλ δεξκάηηλσλ 
εηδψλ

15.12.12

Καηαζθεπή απνζθεπψλ, ηζαληψλ θαη παξφκνησλ εηδψλ, απφ δέξκα, αλαζρεκαηηζκέλν δέξκα, πιαζηηθά θχιια, πθαληηθέο 
χιεο, βνπιθαληζκέλε ίλα ή ραξηφλη· ζπλφισλ εηδψλ ηαμηδηνχ κε είδε γηα ηελ αηνκηθή πεξηπνίεζε, ην ξάςηκν, ην θαζάξηζκα 
ησλ ππνδεκάησλ θαη ελδπκάησλ

15.12.12.01 Καηαζθεπή ηζαληψλ γηα ςψληα θαη ινηπψλ παξφκνησλ εηδψλ

16

Βιομησανία ξύλος και καηαζκεςή πποφόνηυν από ξύλο και θελλό, εκηόρ από έπιπλα· 
καηαζκεςή ειδών καλαθοποιίαρ και ζπαπηοπλεκηικήρ

16.1 Πξηφληζκα, πιάληζκα θαη εκπνηηζκφο μχινπ
16.10 Πξηφληζκα, πιάληζκα θαη εκπνηηζκφο μχινπ

16.10.1

Παξαγσγή μπιείαο, πξηνληζκέλεο ή πειεθεκέλεο θαηά κήθνο, ηεκαρηζκέλεο ή απνθινησκέλεο, κε πάρνο > 6 
mm · ζηξσηήξσλ (ηξαβεξζψλ) ζηδεξνδξφκσλ ή ηξνρηνδξφκσλ απφ κε εκπνηηζκέλε μπιεία



16.10.10

Παξαγσγή μπιείαο, πξηνληζκέλεο ή πειεθεκέλεο θαηά κήθνο, ηεκαρηζκέλεο ή απνθινησκέλεο, κε πάρνο > 6 mm · 
ζηξσηήξσλ (ηξαβεξζψλ) ζηδεξνδξφκσλ ή ηξνρηνδξφκσλ απφ κε εκπνηηζκέλε μπιεία

16.10.10.01 Παξαγσγή μπιείαο πξηνληζκέλεο κε κεραληθή δχλακε

16.10.2

Παξαγσγή μπιείαο ζπλερψο δηακνξθσκέλεο θαηά κήθνο νπνηαζδήπνηε άθξεο ή επηθάλεηαο· μπιφκαιινπ· 
μπιάιεπξνπ· μπιείαο ζε πειεθνχδηα ή ζε κφξηα

16.10.21

Παξαγσγή μπιείαο, ζπλερψο δηακνξθσκέλεο θαηά κήθνο νπνηαζδήπνηε άθξεο ή επηθάλεηαο, ζηελ νπνία 
πεξηιακβάλνληαη θαη νη ζαλίδεο θαη ηα περάθηα γηα παξθέηα, κε ζπλαξκνινγεκέλα θαη νη πήρεηο απφ απιφ μχιν ή κε 
γιπθέο γηα πιαίζηα θαη θαινχπηα

16.10.22 Παξαγσγή μπιφκαιινπ (άρπξνπ μχινπ)· μπιάιεπξνπ

16.10.23 Παξαγσγή μπιείαο ζε πειεθνχδηα ή ζε κφξηα

16.10.3

Παξαγσγή αθαηέξγαζηεο μπιείαο· ζηξσηήξσλ (ηξαβεξζψλ) ζηδεξνδξφκσλ ή ηξνρηνδξφκσλ απφ μχιν, 
εκπνηηζκέλεο ή θαηά άιιν ηξφπν επεμεξγαζκέλεο

16.10.31 Παξαγσγή μπιείαο ζε θπζηθή θαηάζηαζε, επεμεξγαζκέλεο κε ρξψκα, βαθή, θξεφδσην ή άιια ζπληεξεηηθά

16.10.32 Παξαγσγή ζηξσηήξσλ (ηξαβεξζψλ) ζηδεξνδξφκσλ ή ηξνρηνδξφκσλ απφ μχιν, εκπνηηζκέλσλ

16.10.39 Παξαγσγή άιιεο αθαηέξγαζηεο μπιείαο, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζρηζηψλ ζηχισλ θαη παζζάισλ

16.10.9

Τπεξεζίεο μήξαλζεο, εκπνηηζκνχ ή ρεκηθήο επεμεξγαζίαο ηνπ μχινπ· εξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο 
δηαδηθαζίαο παξαγσγήο μπιείαο πξηνληζκέλεο θαη πιαληζκέλεο

16.10.91 Τπεξεζίεο μήξαλζεο, εκπνηηζκνχ ή ρεκηθήο επεμεξγαζίαο ηνπ μχινπ

16.10.91.01 Υπεξεζίεο απνμήξαλζεο μχινπ

16.2 Καηαζθεπή πξντφλησλ απφ μχιν θαη θειιφ θαη εηδψλ θαιαζνπνηίαο θαη ζπαξηνπιεθηηθήο
16.21 Καηαζθεπή αληηθνιιεηψλ (θφληξα-πιαθέ) θαη άιισλ πιαθψλ κε βάζε ην μχιν

16.21.1

Καηαζθεπή αληηθνιιεηψλ (θφληξα πιαθέ), επελδπκέλσλ μπιφθπιισλ (θαπιακά) θαη παξφκνηαο επηθνιιεηήο 
μπιείαο· κνξηνζαλίδσλ θαη παξφκνησλ ζαλίδσλ απφ μχιν ή άιια μπιψδε πιηθά

16.21.11

Καηαζθεπή αληηθνιιεηψλ (θφληξα πιαθέ), επελδπκέλσλ μπιφθπιισλ (θαπιακά) θαη παξφκνηαο επηθνιιεηήο μπιείαο, απφ 
κπακπνχ

16.21.12 Καηαζθεπή άιισλ αληηθνιιεηψλ, επελδπκέλσλ μπιφθπιισλ (θαπιακά) θαη παξφκνηαο επηθνιιεηήο μπιείαο

16.21.13 Καηαζθεπή κνξηνζαλίδσλ θαη παξφκνησλ ζαλίδσλ απφ μχιν ή άιια μπιψδε πιηθά

16.21.14 Καηαζθεπή πιαθψλ-δηαθξαγκάησλ απφ ίλεο μχινπ ή άιιεο μπιψδεηο χιεο

16.21.2 Καηαζθεπή επελδπκέλσλ μπιφθπιισλ- θχιισλ γηα αληηθνιιεηά· ζπκππθλσκέλεο μπιείαο

16.21.21

Καηαζθεπή επελδπκέλσλ μπιφθπιισλ θαη θχιισλ γηα αληηθνιιεηά θαη άιιεο μπιείαο πξηνληζκέλεο θαηά κήθνο, 
ηεκαρηζκέλεο ή απνθινησκέλεο, πάρνπο <= 6mm

16.21.22 Καηαζθεπή ζπκππθλσκέλεο μπιείαο, ζε θχβνπο, πιάθεο, ηαηλίεο ή είδε θαζνξηζκέλεο κνξθήο

16.21.9

Τπεξεζίεο ηειεηνπνίεζεο (θηληξίζκαηνο) γηα θχιια θαη ζαλίδεο· εξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο 
δηαδηθαζίαο παξαγσγήο επελδπκέλσλ μπιφθπιισλ θαη ζαλίδσλ κε βάζε ην μχιν

16.21.91 Τπεξεζίεο ηειεηνπνίεζεο (θηληξίζκαηνο) γηα θχιια θαη ζαλίδεο

16.22 Καηαζθεπή ζπλαξκνινγνχκελσλ δαπέδσλ παξθέ
16.22.1 Καηαζθεπή ζπλαξκνινγνχκελσλ ζαλίδσλ δαπέδσλ παξθέ

16.22.10 Καηαζθεπή ζπλαξκνινγνχκελσλ ζαλίδσλ δαπέδσλ παξθέ

16.22.10.01 Καηαζθεπή μχιηλσλ παξθέησλ

16.22.10.02 Καηαζθεπή μχιηλσλ παησκάησλ

16.23 Καηαζθεπή άιισλ μπινπξγηθψλ πξντφλησλ νηθνδνκηθήο

16.23.1

Καηαζθεπή ηερλνπξγεκάησλ ιεπηνμπινπξγηθήο θαη ρνλδξνμπινπξγηθήο γηα νηθνδνκέο (εθηφο απφ ηα 
πξνθαηαζθεπαζκέλα θηίξηα), απφ μχιν

16.23.11 Καηαζθεπή παξάζπξσλ, κπαιθνλφπνξησλ θαη πιαηζίσλ ηνπο, πνξηψλ θαη θαζψλ θαη θαησθιίσλ γηα πφξηεο, απφ μχιν
16.23.11.01 Καηαζθεπή μχιηλσλ θνπθσκάησλ γεληθά

16.23.12 Καηαζθεπή θαινππηψλ γηα νηθνδνκηθφ ζθπξφδεκα, ζαληδηψλ πεηζψκαηνο, απφ μχιν
16.23.19 Καηαζθεπή ηερλνπξγεκάησλ ιεπηνμπινπξγηθήο θαη ρνλδξνμπινπξγηθήο γηα νηθνδνκέο, απφ μχιν, π.δ.θ.α.

16.23.2 Καηαζθεπή πξνθαηαζθεπαζκέλσλ μχιηλσλ θηηξίσλ
16.23.20 Καηαζθεπή πξνθαηαζθεπαζκέλσλ μχιηλσλ θηηξίσλ

16.24 16.24.12 Καηαζθεπή βαξειηψλ θαη πξντφλησλ βαξεινπνηίαο, απφ μχιν
16.24.12.01 Καηαζθεπή μχιηλσλ βαξειηψλ

16.24.13 Καηαζθεπή άιισλ μχιηλσλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ θαη κεξψλ ηνπο

16.24.13.01 Καηαζθεπή θνπηηψλ απφ ιεπηφ μχιν

16.24.13.02 Καηαζθεπή θπςειψλ

16.29

Καηαζθεπή άιισλ πξντφλησλ απφ μχιν· θαηαζθεπή εηδψλ απφ θειιφ θαη εηδψλ θαιαζνπνηίαο θαη 
ζπαξηνπιεθηηθήο

16.29.1 Καηαζθεπή άιισλ πξντφλησλ απφ μχιν

16.29.11

Καηαζθεπή εξγαιείσλ, ζηειερψλ εξγαιείσλ, ιαβψλ εξγαιείσλ, ζηειερψλ θαη ιαβψλ γηα ζθνχπεο ή βνχξηζεο, ζηνηρείσλ 
γηα ηελ θαηαζθεπή πηπψλ, θαιαπνδηψλ γηα κπφηεο ή παπνχηζηα, απφ μχιν

16.29.12 Καηαζθεπή επηηξαπέδησλ θαη καγεηξηθψλ ζθεπψλ, απφ μχιν

16.29.13

Καηαζθεπή μχιηλσλ ςεθηδνζεηεκάησλ θαη ελζεηηθήο μχιηλεο δηαθφζκεζεο επίπισλ, ζεθψλ γηα θνζκήκαηα ή 
καραηξνπίξνπλα, αγαικαηίσλ θαη άιισλ δηαθνζκεηηθψλ εηδψλ, απφ μχιν

16.29.13.01 Καηαζθεπή μχιηλσλ ςεθηδσηψλ

16.29.14

Καηαζθεπή μχιηλσλ θνξληδψλ γηα πίλαθεο δσγξαθηθήο, θσηνγξαθίεο, θαζξέπηεο ή παξφκνηα αληηθείκελα, θαη άιισλ 
εηδψλ απφ μχιν

16.29.25 Καηαζθεπή κεηαπνηεκέλσλ εηδψλ απφ άρπξν, ζπάξην ή άιια πιηθά ζπαξηνπιεθηηθήο· εηδψλ θαιαζνπιεθηηθήο

16.29.25.01 Καηαζθεπή θνθηληψλ θαη ςαζψλ

16.29.25.02 Καηαζθεπή πιεθηψλ εηδψλ, εθηφο απφ έπηπια

17 Χαπηοποιία και καηαζκεςή σάπηινυν πποφόνηυν
17.1 Παξαγσγή ραξηνπνιηνχ· θαηαζθεπή ραξηηνχ θαη ραξηνληνχ

17.11 Παξαγσγή ραξηνπνιηνχ
17.11.1 Παξαγσγή ραξηνπνιηψλ απφ μχιν ή άιιεο ηλψδεηο θαη θπηηαξηληθέο χιεο

17.11.11 Παξαγσγή ρεκηθνχ μπινπνιηνχ, γηα δηάιπζε

17.11.12 Παξαγσγή ρεκηθνχ μπινπνιηνχ, ζφδαο ή ζεηηθνχ άιαηνο, εθηφο απφ πνιηφ γηα δηάιπζε

17.11.13 Παξαγσγή ρεκηθνχ μπινπνιηνχ, ζεηψδνπο άιαηνο, εθηφο απφ πνιηφ γηα δηάιπζε

17.11.14 Παξαγσγή κεραληθνχ μπινπνιηνχ· εκηρεκηθνχ μπινπνιηνχ· πνιηψλ απφ ηλψδεηο θπηηαξηληθέο χιεο, εθηφο απφ μχιν

17.12 Καηαζθεπή ραξηηνχ θαη ραξηνληνχ

17.12.1

Καηαζθεπή δεκνζηνγξαθηθνχ ραξηηνχ, ρεηξνπνίεηνπ ραξηηνχ θαη άιινπ κε επηρξηζκέλνπ ραξηηνχ ή ραξηνληνχ 
γηα γξαθηθή ρξήζε

17.12.11 Καηαζθεπή δεκνζηνγξαθηθνχ ραξηηνχ ζε θπιίλδξνπο ή ζε θχιια



17.12.12 Καηαζθεπή ρεηξνπνίεηνπ ραξηηνχ θαη ραξηνληνχ

17.12.13

Καηαζθεπή ραξηηνχ θαη ραξηνληνχ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη σο βάζε γηα θσηνεπαίζζεην, ζεξκνεπαίζζεην ή ειεθηξνεπαίζζεην 
ραξηί· ραξηηνχ απνηππσηηθήο βάζεο· βάζεο ραξηηνχ ηαπεηζαξίαο

17.12.14 Καηαζθεπή άιινπ ραξηηνχ θαη ραξηνληνχ γηα γξαθηθή ρξήζε

17.12.2

Καηαζθεπή πιηθνχ ραξηνπνηίαο γηα ραξηί πγείαο ή ραξηί θαζαξηζκνχ πξνζψπνπ, ραξηνπεηζεηψλ θάζε είδνπο, 
ραξηνβάκβαθα θαη επίπεδσλ επηθαλεηψλ απφ ίλεο θπηηαξίλεο

17.12.20

Καηαζθεπή πιηθνχ ραξηνπνηίαο γηα ραξηί πγείαο ή ραξηί θαζαξηζκνχ πξνζψπνπ, ραξηνπεηζεηψλ θάζε είδνπο, 
ραξηνβάκβαθα θαη επίπεδσλ επηθαλεηψλ απφ ίλεο θπηηαξίλεο

17.12.3 Καηαζθεπή ραξηνληνχ γηα θηβψηηα
17.12.31 Καηαζθεπή ρνλδξνχ ραξηηνχ πεξηηπιίγκαηνο (kraftliner), κε ιεπθαζκέλνπ, κε επηρξηζκέλνπ

17.12.32

Καηαζθεπή ρνλδξνχ ραξηηνχ πεξηηπιίγκαηνο ηνπ ηχπνπ white top kraftliner· επηρξηζκέλνπ ρνλδξνχ ραξηηνχ 
πεξηηπιίγκαηνο (kraftliner)

17.12.33 Καηαζθεπή εκηρεκηθνχ απιαθσηνχ ραξηηνχ

17.12.34 Καηαζθεπή αλαθπθισκέλνπ απιαθσηνχ ραξηηνχ θαη άιινπ απιαθσηνχ ραξηηνχ

17.12.35 Καηαζθεπή πνιχπηπρνπ ραξηηνχ testliner (αλαθπθισκέλσλ ηλψλ)

17.12.4 Καηαζθεπή κε επηρξηζκέλνπ ραξηηνχ

17.12.41 Καηαζθεπή κε επηρξηζκέλνπ ραξηηνχ θξαθη · ραξηηνχ θξαθη γηα ζάθνπο, ηχπνπ παπηέ γθνθξέ ή θπκαηνεηδνχο

17.12.42

Καηαζθεπή ραξηηνχ ζεησκέλνπ ζπζθεπαζίαο θαη άιινπ κε επηρξηζκέλνπ ραξηηνχ (άιινπ απφ εθείλν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 
γηα ηε γξαθή, ηελ εθηχπσζε ή άιινπο γξαθηθνχο ζθνπνχο)

17.12.43 Καηαζθεπή ραξηηνχ θαη ραξηνληνχ γηα δηεζήζεηο· πηιεκαηνεηδνχο (ηζφρηλνπ) ραξηηνχ

17.12.44 Καηαζθεπή ηζηγαξφραξηνπ, πνπ δελ έρεη θνπεί ζηηο θαλνληθέο δηαζηάζεηο ή ζε κνξθή θπιιαδίσλ ή ζσιήλσλ

17.12.7 Καηαζθεπή επεμεξγαζκέλνπ ραξηηνχ θαη ραξηνληνχ
17.12.71 Καηαζθεπή ζχλζεηνπ ραξηηνχ θαη ραξηνληνχ κε επηρξηζκέλνπ επηθαλεηαθά ή εκπνηηζκέλνπ

17.12.72 Καηαζθεπή ραξηηνχ θαη ραξηνληνχ ηχπνπ παπηέ γθνθξέ θπκαηνεηδνχο, αλάγιπθνπ ή δηάηξεηνπ π.δ.θ.α.

17.12.73

Καηαζθεπή ραξηηνχ θαη ραξηνληνχ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα γξαθή, εθηχπσζε ή άιιεο γξαθηθέο ηέρλεο, επηρξηζκέλνπ κε 
θανιίλε ή κε άιιεο αλφξγαλεο νπζίεο

17.12.74

Καηαζθεπή ρνλδξνχ ραξηηνχ θξαθη (εθηφο απφ ην είδνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα γξαθή, εθηχπσζε ή άιιεο γξαθηθέο 
ηέρλεο), επηρξηζκέλνπ κε θανιίλε ή κε άιιεο αλφξγαλεο νπζίεο

17.12.75

Καηαζθεπή ρνλδξνχ ραξηνληνχ θξαθη (εθηφο απφ ην είδνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα γξαθή, εθηχπσζε ή ζε άιιεο 
γξαθηθέο ηέρλεο), επηρξηζκέλνπ κε θανιίλε ή κε άιιεο αλφξγαλεο νπζίεο

17.12.76

Καηαζθεπή απνηππσηηθνχ ραξηηνχ (θαξκπφλ), απηναληηγξαθηθνχ ραξηηνχ θαη άιισλ ραξηηψλ γηα αληηγξαθή ή κεηαθνξά 
θεηκέλσλ, ζε θπιίλδξνπο ή ζε θχιια, πιάηνπο > 36 cm

17.12.77

Καηαζθεπή ραξηηνχ, ραξηνληνχ, ραξηνβάκβαθα θαη ξνιψλ απφ ίλεο θπηηαξίλεο, επηρξηζκέλσλ, εκπνηηζκέλσλ, 
επελδπκέλσλ, κε έγρξσκε ή ηππσκέλε επηθάλεηα, ζε θπιίλδξνπο ή ζε θχιια

17.12.77.01 Καηαζθεπή παξαθηλφραξηνπ θαη γνκκαξηζκέλνπ ραξηηνχ

17.12.77.02 Καηαζθεπή ραξηηνχ θαηάιιεινπ γηα κνλσηηθφ πιηθφ

17.12.78

Καηαζθεπή ρνλδξνχ ραξηηνχ θαη ραξηνληνχ (εθηφο απφ ην είδνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα γξαθή, εθηχπσζε ή άιινπο 
γξαθηθνχο ζθνπνχο), επηρξηζκέλνπ κε θανιίλε ή κε άιιεο αλφξγαλεο νπζίεο

17.12.79

Καηαζθεπή άιινπ ραξηνληνχ (εθηφο απφ ην είδνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα γξαθή, εθηχπσζε ή άιινπο γξαθηθνχο 
ζθνπνχο), επηρξηζκέλνπ κε θανιίλε ή κε άιιεο αλφξγαλεο νπζίεο

17.2 Καηαζθεπή εηδψλ απφ ραξηί θαη ραξηφλη

17.21 Καηαζθεπή θπκαηνεηδνχο ραξηηνχ θαη ραξηνληνχ θαη εκπνξεπκαηνθηβψηησλ απφ ραξηί θαη ραξηφλη
17.21.1 Καηαζθεπή θπκαηνεηδνχο ραξηηνχ θαη ραξηνληνχ θαη θηβσηίσλ απφ ραξηί θαη ραξηφλη

17.21.11 Καηαζθεπή θπκαηνεηδνχο ραξηηνχ ζε θπιίλδξνπο ή θχιια

17.21.12 Καηαζθεπή ζάθσλ θαη ηζαληψλ απφ ραξηί

17.21.12.01 Καηαζθεπή αιεπξφζαθσλ απφ ραξηί

17.21.13 Καηαζθεπή ραξηνθηβψηησλ, θνπηηψλ θαη θηβσηίσλ, απφ θπκαηνεηδέο ραξηί ή ραξηφλη

17.21.14 Καηαζθεπή πηπζζφκελσλ ραξηνθηβψηησλ, θνπηηψλ θαη θηβσηίσλ απφ κε θπκαηνεηδέο ραξηί ή ραξηφλη

17.21.14.01 Καηαζθεπή πηπζζφκελσλ θηβψηησλ απφ ραξηφλη

17.21.14.02 Καηαζθεπή άιισλ θνπηηψλ απφ ραξηί ή ραξηφλη

17.21.15

Καηαζθεπή θνπηηψλ ηαμηλφκεζεο εγγξάθσλ, επηζηνινζεθψλ, θνπηηψλ αξρεηνζέηεζεο θαη παξφκνησλ εηδψλ πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη ζε γξαθεία, θαηαζηήκαηα θιπ απφ ραξηί

20 Παπαγυγή σημικών οςζιών και πποφόνηυν

20.1

Παξαγσγή βαζηθψλ ρεκηθψλ πξντφλησλ, ιηπαζκάησλ θαη αδσηνχρσλ ελψζεσλ, 
πιαζηηθψλ θαη ζπλζεηηθψλ πιψλ ζε πξσηνγελείο κνξθέο

20.15 Παξαγσγή ιηπαζκάησλ θαη αδσηνχρσλ ελψζεσλ
20.15.1 Παξαγσγή ληηξηθνχ νμέσο· ζνπιθνληηξηθψλ νμέσλ· ακκσλίαο

20.15.10 Παξαγσγή ληηξηθνχ νμέσο· ζνπιθνληηξηθψλ νμέσλ· ακκσλίαο

20.15.2 Παξαγσγή ρισξηνχρνπ ακκψληνπ· ληηξσδψλ αιάησλ
20.15.20 Παξαγσγή ρισξηνχρνπ ακκψληνπ· ληηξσδψλ αιάησλ

20.15.3 Παξαγσγή αδσηνχρσλ ιηπαζκάησλ, νξπθηψλ ή ρεκηθψλ
20.15.31 Παξαγσγή νπξίαο

20.15.32 Παξαγσγή ζεηηθνχ ακκψληνπ

20.15.33 Παξαγσγή ληηξηθνχ ακκψληνπ

20.15.34 Παξαγσγή αιάησλ δηπιψλ θαη κεηγκάησλ ληηξηθνχ αζβέζηηνπ θαη ληηξηθνχ ακκψληνπ

20.15.35

Παξαγσγή κεηγκάησλ ληηξηθνχ ακκψληνπ θαη αλζξαθηθνχ αζβέζηηνπ ή άιισλ αλφξγαλσλ πιψλ ρσξίο ιηπαληηθέο 
ηθαλφηεηεο

20.15.39 Παξαγσγή άιισλ αδσηνχρσλ ιηπαζκάησλ θαη κεηγκάησλ

20.15.4 Παξαγσγή θσζθνξηθψλ ιηπαζκάησλ, νξπθηψλ ή ρεκηθψλ
20.15.41 Παξαγσγή ππεξθσζθνξηθψλ ιηπαζκάησλ

20.15.49 Παξαγσγή άιισλ θσζθνξηθψλ ιηπαζκάησλ

20.15.5 Παξαγσγή θαιηνχρσλ ιηπαζκάησλ, νξπθηψλ ή ρεκηθψλ
20.15.51 Παξαγσγή ρισξηνχρνπ θάιηνπ

20.15.52 Παξαγσγή ζεηηθνχ θάιηνπ

20.15.59 Παξαγσγή άιισλ θαιηνχρσλ ιηπαζκάησλ

20.15.6 Παξαγσγή ληηξηθνχ λάηξηνπ
20.15.60 Παξαγσγή ληηξηθνχ λάηξηνπ

20.15.7 Παξαγσγή ιηπαζκάησλ π.δ.θ.α.
20.15.71 Παξαγσγή ιηπαζκάησλ πνπ πεξηέρνπλ ηξία ζξεπηηθά ζηνηρεία: άδσην, θψζθνξν θαη θάιην

20.15.72 Παξαγσγή πδξνγνλνξζνθσζθνξηθνχ δηακκψληνπ (δηακκσληθνχ θσζθνξηθνχ άιαηνο)



20.15.73 Παξαγσγή κνλνακκσληαθνχ θσζθνξηθνχ άιαηνο

20.15.74 Παξαγσγή ιηπαζκάησλ πνπ πεξηέρνπλ δχν ζξεπηηθά ζηνηρεία: άδσην θαη θψζθνξν

20.15.75 Παξαγσγή ιηπαζκάησλ πνπ πεξηέρνπλ δχν ζξεπηηθά ζηνηρεία: θψζθνξν θαη θάιην

20.15.76 Παξαγσγή ληηξηθψλ αιάησλ ηνπ θάιηνπ

20.15.79

Παξαγσγή νξπθηψλ ή ρεκηθψλ ιηπαζκάησλ πνπ πεξηέρνπλ ηνπιάρηζηνλ δχν ζξεπηηθά ζηνηρεία (άδσην, θψζθνξν, θάιην) 
π.δ.θ.α.

20.15.8 Παξαγσγή δσηθψλ ή θπηηθψλ ιηπαζκάησλ π.δ.θ.α.
20.15.80 Παξαγσγή δσηθψλ ή θπηηθψλ ιηπαζκάησλ π.δ.θ.α.

20.16 Παξαγσγή πιαζηηθψλ ζε πξσηνγελείο κνξθέο
20.16.1 Παξαγσγή πνιπκεξψλ ηνπ αηζπιέληνπ, ζε πξσηνγελείο κνξθέο

20.16.10 Παξαγσγή πνιπκεξψλ ηνπ αηζπιέληνπ, ζε πξσηνγελείο κνξθέο

20.16.2 Παξαγσγή πνιπκεξψλ ηνπ ζηπξφιηνπ, ζε πξσηνγελείο κνξθέο
20.16.20 Παξαγσγή πνιπκεξψλ ηνπ ζηπξφιηνπ, ζε πξσηνγελείο κνξθέο

20.16.3 Παξαγσγή πνιπκεξψλ ηνπ ρισξηνχρνπ βηλχιηνπ ή άιισλ αινγνλσκέλσλ νιεθηλψλ, ζε πξσηνγελείο κνξθέο

20.16.30 Παξαγσγή πνιπκεξψλ ηνπ ρισξηνχρνπ βηλχιηνπ ή άιισλ αινγνλσκέλσλ νιεθηλψλ, ζε πξσηνγελείο κνξθέο

20.16.30.01 Παξαγσγή ρισξηνχρνπ πνιπβηλχιηνπ (PVC)

20.16.4

Παξαγσγή πνιπαθεηαιψλ, άιισλ πνιπαηζέξσλ θαη ξεηηλψλ· επνμείδησλ ζε πξσηνγελείο κνξθέο· 
πνιπαλζξαθηθψλ αιάησλ, ξεηηλψλ· αιθπδίσλ, πνιπεζηέξσλ αιιπιηθψλ θαη άιισλ πνιπεζηέξσλ, ζε 
πξσηνγελείο κνξθέο

20.16.40

Παξαγσγή πνιπαθεηαιψλ, άιισλ πνιπαηζέξσλ θαη ξεηηλψλ· επνμείδησλ ζε πξσηνγελείο κνξθέο· πνιπαλζξαθηθψλ 
αιάησλ, ξεηηλψλ· αιθπδίσλ, πνιπεζηέξσλ αιιπιηθψλ θαη άιισλ πνιπεζηέξσλ, ζε πξσηνγελείο κνξθέο

20.16.5 Παξαγσγή άιισλ πιαζηηθψλ, ζε πξσηνγελείο κνξθέο· ηνληναληαιιαθηψλ
20.16.51 Παξαγσγή πνιπκεξψλ ηνπ πξνππιέληνπ ή άιισλ νιεθηλψλ, ζε πξσηνγελείο κνξθέο

20.16.52 Παξαγσγή πνιπκεξψλ ηνπ νμηθνχ βηλχιηνπ ή άιισλ εζηέξσλ θαη πνιπκεξψλ ηνπ βηλχιηνπ, ζε πξσηνγελείο κνξθέο

20.16.53 Παξαγσγή αθξπιηθψλ πνιπκεξψλ, ζε πξσηνγελείο κνξθέο

20.16.54 Παξαγσγή πνιπακίδησλ, ζε πξσηνγελείο κνξθέο

20.16.55 Παξαγσγή ξεηηλψλ νπξίαο, ζεηνπξίαο θαη κειακίλεο, ζε πξσηνγελείο κνξθέο

20.16.56 Παξαγσγή άιισλ ακηλνξεηηλψλ, θαηλνιηθψλ ξεηηλψλ θαη πνιπνπξεζαλψλ, ζε πξσηνγελείο κνξθέο
20.16.57 Παξαγσγή ζηιηθφλσλ, ζε πξσηνγελείο κνξθέο

20.16.59 Παξαγσγή άιισλ πιαζηηθψλ, ζε πξσηνγελείο κνξθέο, π.δ.θ.α.

20.2 Παξαγσγή παξαζηηνθηφλσλ θαη άιισλ αγξνρεκηθψλ πξντφλησλ
20.20.1 Παξαγσγή παξαζηηνθηφλσλ θαη άιισλ αγξνρεκηθψλ πξντφλησλ

20.20 Παξαγσγή παξαζηηνθηφλσλ θαη άιισλ αγξνρεκηθψλ πξντφλησλ
20.20.1 Παξαγσγή παξαζηηνθηφλσλ θαη άιισλ αγξνρεκηθψλ πξντφλησλ

20.20.11 Παξαγσγή εληνκνθηφλσλ

20.20.12 Παξαγσγή δηδαληνθηφλσλ

20.20.13 Παξαγσγή αλαζρεηηθψλ βιάζηεζεο θαη ξπζκηζηψλ ηεο αλάπηπμεο ησλ θπηψλ

20.20.14 Παξαγσγή απνιπκαληηθψλ

20.20.15 Παξαγσγή κπθεηνθηφλσλ

20.20.19 Παξαγσγή ινηπψλ παξαζηηνθηφλσλ θαη άιισλ αγξνρεκηθψλ πξντφλησλ

20.3

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

20.30.1 Παξαγσγή ρξσκάησλ θαη βεξληθηψλ κε βάζε πνιπκεξή

20.30.11 Παξαγσγή ρξσκάησλ θαη βεξληθηψλ κε βάζε αθξπιηθά πνιπκεξή ή πνιπκεξή ηνπ βηλχιηνπ, ζε πδαηψδεο κέζν

20.30.12

Παξαγσγή ρξσκάησλ θαη βεξληθηψλ κε βάζε πνιπεζηέξεο, αθξπιηθά πνιπκεξή ή πνιπκεξή ηνπ βηλχιηνπ, ζε κε πδαηψδεο 
κέζν· δηαιπκάησλ

20.30.2

Παξαγσγή άιισλ ρξσκάησλ θαη βεξληθηψλ θαη ζπλαθψλ πξντφλησλ· θαιιηηερληθψλ ρξσκάησλ θαη 
ηππνγξαθηθήο κειάλεο

20.30.21

Παξαγσγή παξαζθεπαζκέλσλ ρξσζηηθψλ νπζηψλ, αδηαθαλνπνηεηψλ θαη ρξσκάησλ, παισδψλ ζκάιησλ θαη 
επηζηξψζεσλ, επηθαιπκκάησλ θεξακεπηηθήο, πγξψλ ινχζηξσλ θαη παξφκνησλ εηδψλ· ηξηκκέλνπ γπαιηνχ

20.30.22 Παξαγσγή άιισλ ρξσκάησλ θαη βεξληθηψλ· παξαζθεπαζκέλσλ μεξαληηθψλ

20.30.23

Παξαγσγή ρξσκάησλ θαιιηηερλψλ, ζπνπδαζηψλ ή δσγξάθσλ επηγξαθψλ, ρξσκάησλ αιιαγήο ησλ απνρξψζεσλ, 
ρξσκάησλ αλαςπρήο θαη παξφκνησλ εηδψλ

20.30.24 Παξαγσγή ηππνγξαθηθήο κειάλεο

20.4

Παξαγσγή ζαπνπληψλ θαη απνξξππαληηθψλ, πξντφλησλ θαζαξηζκνχ θαη ζηίιβσζεο, 
αξσκάησλ θαη παξαζθεπαζκάησλ θαιισπηζκνχ

20.41 Παξαγσγή ζαπνπληψλ θαη απνξξππαληηθψλ, πξντφλησλ θαζαξηζκνχ θαη ζηίιβσζεο
20.41.1 Παξαγσγή γιπθεξίλεο

20.41.10 Παξαγσγή γιπθεξίλεο

20.41.2 Παξαγσγή επηθαλεηνδξαζηηθψλ νξγαληθψλ νπζηψλ, εθηφο απφ ζαπνχλη
20.41.20 Παξαγσγή επηθαλεηνδξαζηηθψλ νξγαληθψλ νπζηψλ, εθηφο απφ ζαπνχλη

20.41.3 Παξαγσγή ζαπνπληνχ, παξαζθεπαζκάησλ πιχζεο θαη θαζαξηζκνχ

20.41.31

Παξαγσγή ζαπνπληνχ θαη επηθαλεηνδξαζηηθψλ νξγαληθψλ πξντφλησλ θαη παξαζθεπαζκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο 
ζαπνχλη· ραξηηνχ, βαηψλ, πηιεκάησλ (ηζνρψλ) θαη κε πθαζκέλσλ πθαζκάησλ, εκπνηηζκέλσλ, επηρξηζκέλσλ ή 
θαιπκκέλσλ κε ζαπνχλη ή απνξξππαληηθά

20.41.31.01 Παξαγσγή ζαπνπληνχ πνιπηειείαο

20.41.32 Παξαγσγή απνξξππαληηθψλ θαη παξαζθεπαζκάησλ πιχζεο

20.41.4 Παξαγσγή επσδψλ παξαζθεπαζκάησλ θαη θεξηψλ
20.41.41 Παξαγσγή παξαζθεπαζκάησλ γηα αξσκαηηζκφ ή απφζκεζε ρψξσλ

20.41.41.01 Παξαγσγή κνζρνιίβαλνπ

20.41.42 Παξαγσγή ηερλεηψλ θεξηψλ θαη παξαζθεπαζκέλσλ θεξηψλ

20.41.43 Παξαγσγή ζηηιβσηηθψλ νπζηψλ θαη θξεκψλ, γηα ππνδήκαηα, έπηπια, δάπεδα, ακαμψκαηα, γπαιί ή κέηαιιν

20.41.43.01 Παξαγσγή βαθψλ ππνδεκάησλ

20.41.43.02 Παξαγσγή παξθεηίλεο

20.41.44 Παξαγσγή πνιηψλ θαη ζθνλψλ θαζαξηζκνχ θαη άιισλ πξντφλησλ θαζαξηζκνχ

20.42 Παξαγσγή αξσκάησλ θαη παξαζθεπαζκάησλ θαιισπηζκνχ



20.42.1 Παξαγσγή αξσκάησλ θαη παξαζθεπαζκάησλ θαιισπηζκνχ
20.42.11 Παξαγσγή αξσκάησλ θαη θνινληψλ

20.42.12 Παξαγσγή παξαζθεπαζκάησλ γηα καθηγηάδ ρεηιηψλ θαη καηηψλ

20.42.13 Παξαγσγή παξαζθεπαζκάησλ γηα ηελ πεξηπνίεζε ησλ ρεξηψλ θαη ησλ πνδηψλ

20.42.14 Παξαγσγή ζθνλψλ (πνχδξσλ) πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο θαιιπληηθά ή γηα θαιισπηζκφ

20.42.15

Παξαγσγή παξαζθεπαζκάησλ νκνξθηάο, καθηγηάδ (make-up) ή θξνληίδαο ηνπ δέξκαηνο (πεξηιακβάλνληαη θαη ηα 
αληηειηαθά) π.δ.θ.α.

20.42.16 Παξαγσγή ζακπνπάλ, ιαθ καιιηψλ, παξαζθεπαζκάησλ γηα κφληκν θαηζάξσκα (πεξκαλάλη) ή ίζησκα καιιηψλ

20.42.17 Παξαγσγή ινζηφλ θαη άιισλ παξαζθεπαζκάησλ γηα ηα καιιηά π.δ.θ.α.

20.42.18

Παξαγσγή παξαζθεπαζκάησλ γηα ηελ πγηεηλή ηνπ ζηφκαηνο ή ησλ δνληηψλ (ζπκπεξηιακβάλνληαη νη ζηεξεσηηθνί πνιηνί 
θαη ζθφλεο)· νδνληηθνχ λήκαηνο

20.42.19

Παξαγσγή μπξηζηηθψλ παξαζθεπαζκάησλ· απνζκεηηθψλ θαη αληηηδξσηηθψλ γηα ην ζψκα· παξαζθεπαζκάησλ γηα ην 
ινπηξφ· άιισλ αξσκάησλ, θαιιπληηθψλ ή παξαζθεπαζκάησλ θαιισπηζκνχ π.δ.θ.α.

22.2 Καηαζθεπή πιαζηηθψλ πξντφλησλ
22.21 Καηαζθεπή πιαζηηθψλ πιαθψλ, θχιισλ, ζσιήλσλ θαη θαζνξηζκέλσλ κνξθψλ

22.21.1

Καηαζθεπή κνλφηλσλ λεκάησλ ζηα νπνία ε κεγαιχηεξε δηάζηαζε ηεο εγθάξζηαο ηνκήο ππεξβαίλεη ην 1 mm, 
ζε ξάβδνπο θάζε είδνπο θαη θαζνξηζκέλεο κνξθέο, απφ πιαζηηθέο χιεο

22.21.10

Καηαζθεπή κνλφηλσλ λεκάησλ ζηα νπνία ε κεγαιχηεξε δηάζηαζε ηεο εγθάξζηαο ηνκήο ππεξβαίλεη ην 1 mm, ζε ξάβδνπο 
θάζε είδνπο θαη θαζνξηζκέλεο κνξθέο, απφ πιαζηηθέο χιεο

22.21.2 Καηαζθεπή αγσγψλ, ζσιήλσλ θαη κάληθσλ, θαζψο θαη εμαξηεκάησλ ηνπο, απφ πιαζηηθέο χιεο

22.21.21

Καηαζθεπή ηερλεηψλ εληέξσλ (αιιαληνπνηίαο) απφ ζθιεξπκέλεο πξσηεΐλεο ή απφ θπηηαξηληθέο χιεο· αγσγψλ, ζσιήλσλ 
θαη κάληθσλ, άθακπησλ, απφ πιαζηηθέο χιεο

22.21.29 Καηαζθεπή άιισλ αγσγψλ, ζσιήλσλ, κάληθσλ θαη εμαξηεκάησλ ηνπο, απφ πιαζηηθέο χιεο

22.21.29.01 Καηαζθεπή πιαζηηθψλ εμαξηεκάησλ άξδεπζεο θαη απνρέηεπζεο

22.21.3

Καηαζθεπή πιαθψλ, θχιισλ, κεκβξαλψλ, ιεπηψλ θχιισλ θαη ισξίδσλ απφ πιαζηηθέο χιεο, πνπ δελ είλαη 
εληζρπκέλεο ή θαηά παξφκνην ηξφπν ζπλδπαζκέλεο κε άιια πιηθά

22.21.30

Καηαζθεπή πιαθψλ, θχιισλ, κεκβξαλψλ, ιεπηψλ θχιισλ θαη ισξίδσλ απφ πιαζηηθέο χιεο, πνπ δελ είλαη εληζρπκέλεο ή 
θαηά παξφκνην ηξφπν ζπλδπαζκέλεο κε άιια πιηθά

22.21.30.01 Καηαζθεπή αθξπιηθψλ θχιισλ (plexi-glass), πνπ δελ είλαη εληζρπκέλα

22.21.30.02 Καηαζθεπή κνλσηηθψλ πιηθψλ απφ πιαζηηθέο χιεο

22.21.4 Καηαζθεπή άιισλ πιαθψλ, θχιισλ, κεκβξαλψλ, ιεπηψλ θχιισλ θαη ισξίδσλ απφ πιαζηηθέο χιεο

22.21.41 Καηαζθεπή άιισλ πιαθψλ, θχιισλ, κεκβξαλψλ, ιεπηψλ θχιισλ θαη ισξίδσλ απφ πιαζηηθέο χιεο, θπςειψδεηο

22.21.42 Καηαζθεπή άιισλ πιαθψλ, θχιισλ, κεκβξαλψλ, ιεπηψλ θχιισλ θαη ισξίδσλ απφ πιαζηηθέο χιεο, κε θπςειψδεηο

22.22 Καηαζθεπή πιαζηηθψλ εηδψλ ζπζθεπαζίαο 
22.22.11 Καηαζθεπή ζάθσλ θαη ηζαληψλ (ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ηα ρσληά), απφ πνιπκεξή ηνπ αηζπιέληνπ

22.22.11.01 Καηαζθεπή πιαζηηθψλ αιεπξφζαθσλ θαη παξφκνησλ εηδψλ απφ πνιπκεξή ηνπ αηζπιέληνπ

22.22.12

Καηαζθεπή ζάθσλ θαη ηζαληψλ (ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ηα ρσληά), απφ άιιεο πιαζηηθέο χιεο εθηφο απφ πνιπκεξή ηνπ 
αηζπιέληνπ

22.22.12.01 Καηαζθεπή πιαζηηθψλ αιεπξφζαθσλ θαη παξφκνησλ εηδψλ απφ άιιεο πιαζηηθέο χιεο (εθηφο ηνπ αηζπιέληνπ)

22.22.13 Καηαζθεπή θνπηηψλ, ζεθψλ, θηβσηίσλ θαη παξφκνησλ εηδψλ απφ πιαζηηθέο χιεο

22.22.14 Καηαζθεπή ληακηηδάλσλ, κπνπθαιηψλ, θηαιψλ, θαη παξφκνησλ εηδψλ απφ πιαζηηθέο χιεο

22.22.19 Καηαζθεπή άιισλ πιαζηηθψλ εηδψλ ζπζθεπαζίαο

22.22.19.01 Καηαζθεπή πιαζηηθψλ ζσιελαξίσλ

22.29 Καηαζθεπή άιισλ πιαζηηθψλ πξντφλησλ 

22.29.1 Καηαζθεπή ελδπκάησλ θαη εμαξηεκάησλ ελδπκαζίαο (πεξηιακβάλνληαη θαη ηα γάληηα), απφ πιαζηηθέο χιεο
22.29.10 Καηαζθεπή ελδπκάησλ θαη εμαξηεκάησλ ελδπκαζίαο (πεξηιακβάλνληαη θαη ηα γάληηα), απφ πιαζηηθέο χιεο

22.29.10.01 Καηαζθεπή πιαζηηθψλ γαληηψλ

22.29.2 Καηαζθεπή άιισλ πιαζηηθψλ πξντφλησλ π.δ.θ.α.

22.29.21

Καηαζθεπή απηνθφιιεησλ πιαθψλ, θχιισλ, κεκβξαλψλ, ιεπηψλ θχιισλ, ηαηληψλ, ισξίδσλ θαη άιισλ επίπεδσλ 
κνξθψλ απφ πιαζηηθέο χιεο, ζε ξνιά πιάηνπο <= 20cm

22.29.22

Καηαζθεπή άιισλ απηνθφιιεησλ πιαθψλ, θχιισλ, ηαηληψλ, ινπξίδσλ, κεκβξαλψλ θαη άιισλ επίπεδσλ κνξθψλ, 
απηνθφιιεησλ απφ πιαζηηθέο χιεο

22.29.23

Καηαζθεπή επηηξαπέδησλ ζθεπψλ, καγεηξηθψλ ζθεπψλ, άιισλ νηθηαθψλ εηδψλ θαη εηδψλ θαιισπηζκνχ απφ πιαζηηθέο 
χιεο

22.29.24

Καηαζθεπή κεξψλ π.δ.θ.α. γηα ιακπηήξεο θαη εμαξηήκαηα θσηηζκνχ, γηα θσηεηλέο πηλαθίδεο θαη γηα παξφκνηα είδε, απφ 
πιαζηηθέο χιεο

22.29.25 Καηαζθεπή εθνδίσλ γξαθείνπ ή ζρνιηθψλ εθνδίσλ απφ πιαζηηθέο χιεο

22.29.25.01 Καηαζθεπή πιαζηηθψλ επνπηηθψλ κέζσλ δηδαζθαιίαο

22.29.26

Καηαζθεπή εμαξηεκάησλ γηα έπηπια, ακαμψκαηα ή παξφκνηα είδε· αγαικαηίσλ θαη άιισλ δηαθνζκεηηθψλ εηδψλ απφ 
πιαζηηθέο χιεο

22.29.29 Καηαζθεπή άιισλ εηδψλ απφ πιαζηηθέο χιεο

22.29.29.01 Καηαζθεπή πιαζηηθψλ γιαζηξψλ, δαξληηληέξσλ θαη ζπλαθψλ εηδψλ

23.1 Καηαζθεπή γπαιηνχ θαη πξντφλησλ απφ γπαιί
23.11 Καηαζθεπή επίπεδνπ γπαιηνχ

23.11.1 Καηαζθεπή επίπεδνπ γπαιηνχ

23.11.11 Καηαζθεπή γπαιηνχ ρπηεπηνχ, ειαηνχ, φιθηκνπ ή θπζεηνχ, ζε θχιια, αιιά φρη θαηεξγαζκέλνπ θαηά άιιν ηξφπν

23.11.12

Καηαζθεπή γπαιηνχ επηπιεχζεσο (float glass) θαη επηθαλεηαθνχ ιεηνηξηβηκέλνπ ή ζηηιβσκέλνπ γπαιηνχ, ζε θχιια, αιιά 
φρη θαηεξγαζκέλνπ θαηά άιιν ηξφπν

23.12 Μνξθνπνίεζε θαη θαηεξγαζία επίπεδνπ γπαιηνχ
23.12.1 Μνξθνπνίεζε θαη θαηεξγαζία επίπεδνπ γπαιηνχ

23.12.11

Μνξθνπνίεζε θαη θαηεξγαζία γπαιηνχ ζε θχιια, θπξησκέλνπ, κε θαηεξγαζκέλα άθξα, ραξαγκέλνπ, δηάηξεηνπ, 
εθπαισκέλνπ ή θαηά άιιν ηξφπν θαηεξγαζκέλνπ, αιιά κε πιαηζησκέλνπ ή ζπλαξκνινγεκέλνπ

23.12.12 Μνξθνπνίεζε θαη θαηεξγαζία γπαιηνχ αζθαιείαο

23.12.13 Μνξθνπνίεζε θαη θαηεξγαζία γπάιηλσλ θαζξεπηψλ· κνλσηηθψλ πιαθψλ απφ γπαιί κε πνιιαπιά ηνηρψκαηα

23.12.13.01 Καηαζθεπή γπάιηλσλ κνλσηηθψλ πιαθψλ

23.12.13.02 Καηαζθεπή θαηφπηξσλ

23.13 Καηαζθεπή θνίινπ γπαιηνχ
23.13.1 Καηαζθεπή θνίινπ γπαιηνχ



23.13.11

Καηαζθεπή κπνπθαιηψλ, πιαηχζηνκσλ δνρείσλ, θηαιηδίσλ θαη άιισλ δνρείσλ, απφ γπαιί, εθηφο απφ ακπνχιεο· 
πσκάησλ θαη ινηπψλ εηδψλ πσκαηηζκνχ, απφ γπαιί

23.13.12 Καηαζθεπή πνηεξηψλ απφ γπαιί, εθηφο απφ ηα παινθεξακηθά

23.13.12.01 Καηαζθεπή πνηεξηψλ απφ κνιπβδνχρν θξχζηαιιν

23.13.13

Καηαζθεπή γπάιηλσλ εηδψλ, επηηξαπέδησλ ή καγεηξηθψλ, θαιισπηζκνχ, γξαθείνπ, εζσηεξηθήο δηαθφζκεζεο θαη 
παξφκνησλ

23.13.13.01 Καηαζθεπή ελπδξείσλ ςαξηψλ

23.13.14 Καηαζθεπή γπάιηλσλ εζσηεξηθψλ γηα θηάιεο θελνχ ή άιια ζθεχε θελνχ

23.19

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

23.19.1 Καηαζθεπή άιισλ εηδψλ απφ γπαιί, εκηθαηεξγαζκέλσλ

23.19.11 Καηαζθεπή γπαιηνχ ζε κάδα, ζε ζθαίξεο (εθηφο απφ ηηο κηθξφζθαηξεο), ζε ξάβδνπο ή ζε ζσιήλεο, αθαηέξγαζηνπ

23.19.12

Καηαζθεπή θπβφιηζσλ, ηνχβισλ, πιαθαθηψλ θαη άιισλ εηδψλ απφ πξεζζαξηζηφ ή ρπηφ γπαιί· γπαιηψλ 
ζπλαξκνινγεκέλσλ ζε δηαθνζκεηηθά παινζηάζηα (βηηξφ)· πνιπθπςεισηνχ ή αθξψδνπο γπαιηνχ ζε θχβνπο, πιάθεο ή 
παξφκνηεο κνξθέο

23.19.2 Καηαζθεπή γπαιηνχ γηα ηερληθέο θαη άιιεο ρξήζεηο

23.19.21

Καηαζθεπή γπάιηλσλ πεξηβιεκάησλ, αλνηρηψλ θαη γπάιηλσλ κεξψλ ηνπο, γηα ειεθηξηθνχο ιακπηήξεο, θαζνδηθέο ιπρλίεο ή 
παξφκνηα είδε

23.19.22

Καηαζθεπή γπαιηψλ ξνινγηψλ ηνίρνπ θαη ρεξηνχ ή καηνγπαιηψλ, κε θαηεξγαζκέλσλ νπηηθά· ζθαηξψλ (κπαιψλ) θνίισλ 
θαη ησλ ηκεκάησλ ηνπο, απφ γπαιί, γηα ηελ θαηαζθεπή παξφκνησλ γπαιηψλ

23.19.22.01 Καηαζθεπή γπαιηψλ γηα θαθνχο νξάζεσο θαη νπηηθνχο θξπζηάιινπο
23.19.23 Καηαζθεπή εξγαζηεξηαθψλ εηδψλ, εηδψλ πγηεηλήο ή θαξκαθεπηηθψλ εηδψλ· ακπνπιψλ, απφ γπαιί

23.19.24 Καηαζθεπή γπάιηλσλ κεξψλ γηα ιακπηήξεο θαη εμαξηήκαηα θσηηζκνχ, θσηεηλά ζήκαηα, πηλαθίδεο θαη παξφκνηα είδε
23.19.25 Καηαζθεπή ειεθηξηθψλ κνλσηηθψλ πιηθψλ απφ γπαιί
23.19.26 Καηαζθεπή εηδψλ απφ γπαιί π.δ.θ.α.

23.19.26.01 Καηαζθεπή άιισλ κηθξναληηθεηκέλσλ απφ γπαιί
23.19.26.02 Καηαζθεπή ςεθηδσηψλ απφ γπαιί

23.3 Παξαγσγή δνκηθψλ πιηθψλ απφ άξγηιν
23.31 Καηαζθεπή θεξακηθψλ πιαθηδίσλ θαη πιαθψλ

23.31.1 Καηαζθεπή θεξακηθψλ πιαθηδίσλ θαη πιαθψλ
23.31.10 Καηαζθεπή θεξακηθψλ πιαθηδίσλ θαη πιαθψλ

23.31.10.01 Καηαζθεπή ςεθηδσηψλ απφ θεξακηθέο χιεο
23.32 Καηαζθεπή ηνχβισλ, πιαθηδίσλ θαη ινηπψλ δνκηθψλ πξντφλησλ απφ νπηή γε

23.32.1 Καηαζθεπή ηνχβισλ, πιαθηδίσλ θαη δνκηθψλ πξντφλησλ, απφ νπηή γε (ςεκέλν πειφ)

23.32.11

Καηαζθεπή κε ππξίκαρσλ θεξακηθψλ νηθνδνκηθψλ ηνχβισλ, θπβφιηζσλ δαπέδσλ, πιαθαθηψλ ππνζηήξημεο ή πιήξσζεο 
θαη παξφκνησλ εηδψλ

23.32.11.01 Καηαζθεπή θεξακηθψλ πιίλζσλ

23.32.12

Καηαζθεπή θεξακηδηψλ ζηεγψλ, ζηνηρείσλ, θαιπκκάησλ θαη επελδχζεσλ θαπλνδφρσλ, αξρηηεθηνληθψλ δηαθνζκεηηθψλ 
ζηνηρείσλ θαη άιισλ θεξακηθψλ θαηαζθεπαζηηθψλ εηδψλ

23.32.12.01 Καηαζθεπή θεξακηδηψλ ζηεγψλ
23.32.13 Καηαζθεπή ζσιήλσλ, πδξνξξνψλ θαη εμαξηεκάησλ ζσιελψζεσλ, απφ θεξακηθή χιε

23.4 Καηαζθεπή άιισλ πξντφλησλ πνξζειάλεο θαη θεξακηθήο
23.41 Καηαζθεπή θεξακηθψλ εηδψλ νηθηαθήο ρξήζεο θαη θεξακηθψλ δηαθνζκεηηθψλ εηδψλ

23.41.1 Καηαζθεπή θεξακηθψλ εηδψλ νηθηαθήο ρξήζεο θαη θεξακηθψλ δηαθνζκεηηθψλ εηδψλ

23.41.11 Καηαζθεπή επηηξαπέδησλ ζθεπψλ, καγεηξηθψλ ζθεπψλ, άιισλ νηθηαθψλ εηδψλ θαη εηδψλ θαιισπηζκνχ απφ πνξζειάλε
23.41.11.01 Καηαζθεπή δηαθνζκεηηθψλ πηλαθηδίσλ, πηλαθίσλ, αγγείσλ θιπ κε δηαθφζκεζε, απφ πνξζειάλε
23.41.11.02 Παξαγσγή εηδψλ πνξζειάλεο, θαγεληηαλψλ θαη δηαθνζκεκέλσλ θεξακηθψλ εηδψλ

23.41.12

Καηαζθεπή επηηξαπέδησλ ζθεπψλ, καγεηξηθψλ ζθεπψλ, άιισλ νηθηαθψλ εηδψλ θαη εηδψλ θαιισπηζκνχ εθηφο απφ 
πνξζειάλε

23.41.12.01 Καηαζθεπή πήιηλσλ αγγείσλ γεληθά, ρσξίο δηαθφζκεζε
23.41.12.02 Καηαζθεπή πήιηλσλ ή ηζηκεληέλησλ γιαζηξψλ θαη δαξληηληέξσλ
23.41.12.03 Καηαζθεπή πηλαθίσλ, αγγείσλ θιπ, απφ θεξακηθέο χιεο εθηφο απφ πνξζειάλε

23.41.13 Καηαζθεπή αγαικαηηδίσλ θαη άιισλ αληηθεηκέλσλ δηαθφζκεζεο απφ θεξακηθή χιε
23.41.13.01 Καηαζθεπή δηαθνζκεηηθψλ πηλαθηδίσλ απφ θεξακηθέο χιεο εθηφο απφ πνξζειάλε

23.49 Παξαγσγή άιισλ πξντφλησλ θεξακηθήο
23.49.1 Παξαγσγή άιισλ πξντφλησλ θεξακηθήο

23.49.11 Παξαγσγή θεξακηθψλ εηδψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε γεσξγία θαη γηα ηε κεηαθνξά ή ηε ζπζθεπαζία αγαζψλ
23.49.12 Παξαγσγή άιισλ κε δνκηθψλ θεξακηθψλ εηδψλ π.δ.θ.α.

23.5 Παξαγσγή ηζηκέληνπ, αζβέζηε θαη γχςνπ
23.51 Παξαγσγή ηζηκέληνπ

23.51.1 Παξαγσγή ηζηκέληνπ
23.51.11 Παξαγσγή εκηπαινπνηεκέλσλ ζθσξηψλ (νπηφπιηλζσλ clinker)

23.51.12 Παξαγσγή ηζηκέληνπ Portland, αξγηιηθνχ ηζηκέληνπ, θνληψλ πςηθακίλσλ θαη παξφκνησλ πδξαπιηθψλ ηζηκέλησλ
23.52 Παξαγσγή αζβέζηε θαη γχςνπ 

23.52.1 Παξαγσγή άλπδξνπ αζβέζηε, έλπδξνπ αζβέζηε θαη πδξαπιηθνχ αζβέζηε
23.52.10 Παξαγσγή άλπδξνπ αζβέζηε, έλπδξνπ αζβέζηε θαη πδξαπιηθνχ αζβέζηε

23.52.2 Παξαγσγή γχςνπ
23.52.20 Παξαγσγή γχςνπ

23.52.3 Παξαγσγή θξπγκέλνπ ή ζπζζσκαησκέλνπ δνινκίηε
23.52.30 Παξαγσγή θξπγκέλνπ ή ζπζζσκαησκέλνπ δνινκίηε

23.6 Καηαζθεπή πξντφλησλ απφ ζθπξφδεκα, ηζηκέλην θαη γχςν
23.61.1 Καηαζθεπή πξντφλησλ ζθπξνδέκαηνο γηα θαηαζθεπέο

23.61.11 Καηαζθεπή πιαθαθηψλ, πιαθφιηζσλ, ηνχβισλ θαη παξφκνησλ εηδψλ, απφ ηζηκέλην, ζθπξφδεκα ή ηερλεηφ ιίζν

23.61.11.01 Καηαζθεπή ηζηκεληέλησλ πιίλζσλ

23.61.12

Καηαζθεπή πξνθαηαζθεπαζκέλσλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ γηα νηθνδνκηθά έξγα ή έξγα πνιηηηθψλ κεραληθψλ, απφ ηζηκέλην, 
ζθπξφδεκα ή ηερλεηφ ιίζν

23.61.12.01 Καηαζθεπή ηππνπνηεκέλσλ ηδαθηψλ θαη παξφκνησλ εηδψλ, απφ ηζηκέλην, ζθπξφδεκα ή ηερλεηφ ιίζν

23.62.1 Καηαζθεπή πξντφλησλ απφ γχςν γηα θαηαζθεπαζηηθέο ρξήζεηο
23.62.10 Καηαζθεπή πξντφλησλ απφ γχςν γηα θαηαζθεπαζηηθέο ρξήζεηο

23.62.10.01 Καηαζθεπή δηαθνζκήζεσλ απφ γχςν γηα θαηαζθεπαζηηθέο ρξήζεηο

23.63.1 Καηαζθεπή έηνηκνπ ζθπξνδέκαηνο



23.63.10 Καηαζθεπή έηνηκνπ ζθπξνδέκαηνο

23.64.1 Καηαζθεπή θνληακάησλ
23.64.10 Καηαζθεπή θνληακάησλ

23.69.1 Καηαζθεπή άιισλ πξντφλησλ απφ ζθπξφδεκα, γχςν θαη ηζηκέλην
23.69.11 Καηαζθεπή άιισλ πξντφλησλ απφ γχςν ή ζπλζέζεηο κε βάζε ην γχςν π.δ.θ.α.

23.69.11.01 Καηαζθεπή εηδψλ δηαθφζκεζεο απφ γχςν, εθηφο ησλ δνκηθψλ

23.69.19 Καηαζθεπή εηδψλ απφ ηζηκέλην, ζθπξφδεκα ή ηερλεηφ ιίζν π.δ.θ.α.

23.7 Κνπή, κνξθνπνίεζε θαη ηειηθή επεμεξγαζία ιίζσλ
23.70 Κνπή, κνξθνπνίεζε θαη ηειηθή επεμεξγαζία ιίζσλ

23.70.1 Κνπή, κνξθνπνίεζε θαη ηειηθή επεμεξγαζία ιίζσλ

23.70.11

Κνπή, κνξθνπνίεζε θαη ηειηθή επεμεξγαζία καξκάξνπ, ηξαβεξηίλε, αιάβαζηξνπ, επεμεξγαζκέλσλ θαη πξντφλησλ ηνπο 
(εθηφο απφ θπβφιηζνπο γηα ιηζφζηξσηα δξφκσλ ή πεδνδξνκίσλ, πιάθεο γηα ζηξψζηκν, πιαθίδηα, θχβνπο θιπ) ηερλεηά 
ρξσκαηηζκέλσλ θφθθσλ, ραιηθηνχ θαη ζθνλψλ απφ κάξκαξν, ηξαβεξηίλε θαη αιάβαζηξν

23.70.11.01 Δξγαζίεο θνληνπνίεζεο καξκάξσλ

23.70.11.02 Δξγαζίεο θνπήο καξκάξσλ γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ

23.70.11.03 Δξγαζίεο ιείαλζεο καξκάξσλ

23.70.11.04 Δξγαζίεο καξκαξνγιππηηθήο

23.70.11.05 Δξγαζίεο ζρηζίκαηνο καξκάξσλ

23.70.11.06 Καηαζθεπή εηδψλ απφ φλπρα θαη αιάβαζηξν

23.70.11.07 Καηαζθεπή καξκάξηλσλ επηηάθησλ κλεκείσλ

23.70.12

Κνπή, κνξθνπνίεζε θαη ηειηθή επεμεξγαζία άιισλ επεμεξγαζκέλσλ δηαθνζκεηηθψλ ή νηθνδνκηθψλ ιίζσλ θαη εηδψλ ηνπο· 
άιισλ ηερλεηά ρξσκαηηζκέλσλ θφθθσλ θαη ζθνλψλ απφ θπζηθφ ιίζν· εηδψλ απφ ζπζζσκαησκέλν ζρηζηφιηζν

23.70.12.01 Καηαζθεπή ςεθηδσηψλ απφ ιαμεπηνχο ιίζνπο

23.70.12.02 Κνπή θαη θαηεξγαζία ηερλεηψλ καξκάξσλ θαη κσζατθψλ πιαθψλ

25 Καηαζκεςή μεηαλλικών πποφόνηυν, με εξαίπεζη ηα μησανήμαηα και ηα είδη εξοπλιζμού
25.1 Καηαζθεπή δνκηθψλ κεηαιιηθψλ πξντφλησλ

25.12 Καηαζθεπή κεηαιιηθψλ πνξηψλ θαη παξάζπξσλ

25.12.1 Καηαζθεπή πνξηψλ, παξάζπξσλ θαη ησλ πιαηζίσλ ηνπο, θαζψο θαη θαησθιίσλ γηα πφξηεο, απφ κέηαιιν
25.12.10 Καηαζθεπή πνξηψλ, παξάζπξσλ θαη ησλ πιαηζίσλ ηνπο, θαζψο θαη θαησθιίσλ γηα πφξηεο, απφ κέηαιιν

25.12.10.01 Καηαζθεπή πνξηψλ, παξάζπξσλ θαη ησλ πιαηζίσλ ηνπο, θαζψο θαη θαησθιηψλ γηα πφξηεο, απφ αινπκίλην

25.12.10.02 Καηαζθεπή ππξαζθαιψλ πνξηψλ

25.12.10.03 Καηαζθεπή ξνιψλ γθαξαδφπνξησλ ή αζθαιείαο

25.7 Καηαζθεπή καραηξνπίξνπλσλ, εξγαιείσλ θαη ζηδεξηθψλ
25.71 Καηαζθεπή καραηξνπίξνπλσλ

25.71.1 Καηαζθεπή καραηξνπίξνπλσλ
25.71.11 Καηαζθεπή καραηξηψλ (εθηφο ησλ καραηξηψλ γηα κεραλέο) θαη ςαιηδηψλ θαη ιεπίδσλ ηνπο

25.71.12

Καηαζθεπή μπξαθηψλ θαη ιεπίδσλ μπξαθηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αθαηέξγαζησλ κεηαιιηθψλ ηαηληψλ, πνπ 
πξννξίδνληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ιεπίδσλ μπξαθηψλ

25.71.13 Καηαζθεπή άιισλ εηδψλ καραηξνπίξνπλσλ· εηδψλ θαη ζπλφισλ εηδψλ γηα ηελ πεξηπνίεζε ησλ ρεξηψλ ή ησλ πνδηψλ

25.71.14

Καηαζθεπή θνπηαιηψλ, πηξνπληψλ, ηξππεηψλ θνπηαιψλ, ηξππεηψλ θνπηαιψλ, ζπάηνπισλ γηα γιπθά, καραηξηψλ γηα 
ςάξηα, γηα βνχηπξν, ιαβίδσλ γηα ηε δάραξε θαη παξφκνησλ καγεηξηθψλ ή επηηξαπέδησλ ζθεπψλ

25.71.15 Καηαζθεπή μηθψλ, ζπαζηψλ, μηθνινγρψλ, ινγρψλ θαη παξφκνησλ φπισλ θαη κεξψλ ηνπο

25.72 Καηαζθεπή θιεηδαξηψλ θαη κεληεζέδσλ
25.72.1 Καηαζθεπή θιεηδαξηψλ θαη κεληεζέδσλ

25.72.11 Καηαζθεπή ινπθέησλ, θιεηδαξηψλ γηα απηνθίλεηα νρήκαηα θαη γηα έπηπια, απφ θνηλά κέηαιια

25.72.12 Καηαζθεπή άιισλ θιεηδαξηψλ, απφ θνηλά κέηαιια

25.72.13 Καηαζθεπή θιείζηξσλ θαη πιαηζίσλ κε θιείζηξα, πνπ πεξηιακβάλνπλ θιεηδαξηέο· κεξψλ ηνπο

25.72.14

Καηαζθεπή κεληεζέδσλ, εμαξηεκάησλ θαη παξφκνησλ εηδψλ, θαηάιιεισλ γηα απηνθίλεηα νρήκαηα, πφξηεο, παξάζπξα, 
έπηπια θαη παξφκνηα είδε, απφ θνηλά κέηαιια

25.72.14.01 Καηαζθεπή ζπξηψλ, ζειπθσκάησλ θαη παξφκνησλ εηδψλ

25.73 Καηαζθεπή εξγαιείσλ 

25.73.1

Καηαζθεπή εξγαιείσλ ρεηξφο ησλ ηχπσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε γεσξγία, ζηελ θεπνπξηθή ή ζηε 
δαζνθνκία

25.73.10 Καηαζθεπή εξγαιείσλ ρεηξφο ησλ ηχπσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε γεσξγία, ζηελ θεπνπξηθή ή ζηε δαζνθνκία

25.73.2 Καηαζθεπή ρεηξνπξίνλσλ· ιεπίδσλ γηα πξηφληα θάζε είδνπο
25.73.20 Καηαζθεπή ρεηξνπξίνλσλ· ιεπίδσλ γηα πξηφληα θάζε είδνπο

25.73.3 Καηαζθεπή άιισλ εξγαιείσλ ρεηξφο
25.73.30 Καηαζθεπή άιισλ εξγαιείσλ ρεηξφο

25.73.4

Καηαζθεπή ελαιιάμηκσλ εξγαιείσλ γηα εξγαιεία ρεηξφο ή γηα εξγαιεηνκεραλέο, πνπ είηε ιεηηνπξγνχλ κε 
ξεχκα είηε ρσξίο ξεχκα

25.73.40

Καηαζθεπή ελαιιάμηκσλ εξγαιείσλ γηα εξγαιεία ρεηξφο ή γηα εξγαιεηνκεραλέο, πνπ είηε ιεηηνπξγνχλ κε ξεχκα είηε ρσξίο 
ξεχκα

25.73.5 Καηαζθεπή κεηξψλ· θαζψλ (πιαηζίσλ) ρπηεξίνπ γηα ρπηήξηα κεηάιινπ· βάζεσλ κεηξψλ· κνληέισλ γηα κήηξεο

25.73.50 Καηαζθεπή κεηξψλ· θαζψλ (πιαηζίσλ) ρπηεξίνπ γηα ρπηήξηα κεηάιινπ· βάζεσλ κεηξψλ· κνληέισλ γηα κήηξεο

25.73.50.01 Καηαζθεπή κεηαιιηθψλ κεηξψλ κε πξέζα

25.73.6 Καηαζθεπή άιισλ εξγαιείσλ
25.73.60 Καηαζθεπή άιισλ εξγαιείσλ

25.9 Καηαζθεπή άιισλ κεηαιιηθψλ πξντφλησλ
25.91 Καηαζθεπή ραιχβδηλσλ βαξειηψλ θαη παξφκνησλ δνρείσλ

25.91.1 Καηαζθεπή ραιχβδηλσλ θπιηλδξηθψλ δνρείσλ (βαξειηψλ) θαη παξφκνησλ δνρείσλ

25.91.11

Καηαζθεπή βπηίσλ, βαξειηψλ, θπιηλδξηθψλ δνρείσλ, κπηηνληψλ, θνπηηψλ θαη παξφκνησλ δνρείσλ, γηα θάζε πιηθφ (εθηφο 
αεξίνπ), απφ ζίδεξν ή ράιπβα, ρσξεηηθφηεηαο >= 50 lt αιιά <= 300 lt, ρσξίο κεραληθέο ή ζεξκηθέο δηαηάμεηο



25.91.12

Καηαζθεπή βπηίσλ, βαξειηψλ, θπιηλδξηθψλ δνρείσλ, κπηηνληψλ, θνπηηψλ (εθηφο εθείλσλ πνπ πξφθεηηαη λα θιεηζζνχλ κε 
ζπγθφιιεζε ή ιηζνθφιιεζε), θνπηηψλ θαη παξφκνησλ δνρείσλ, γηα θάζε πιηθφ (εθηφο αεξίνπ), απφ ζίδεξν ή ράιπβα, 
ρσξεηηθφηεηαο < 50 lt, ρσξίο κεραληθέο ή ζεξκηθέο δηαηάμεηο

25.92 Καηαζθεπή ειαθξψλ κεηαιιηθψλ εηδψλ ζπζθεπαζίαο
25.92.1 Καηαζθεπή ειαθξψλ κεηαιιηθψλ εηδψλ ζπζθεπαζίαο

25.92.11

Καηαζθεπή θνπηηψλ, απφ ζίδεξν ή ράιπβα, πνπ θιείλνληαη κε ζπγθφιιεζε ή ιηζνθφιιεζε (sertissage), ρσξεηηθφηεηαο 
< 50 lt

25.92.11.01 Καηαζθεπή ιεπθνζηδεξψλ δνρείσλ

25.92.12

Καηαζθεπή αινπκηλέλησλ βαξειηψλ, θπιηλδξηθψλ δνρείσλ, κπηηνληψλ, θνπηηψλ θαη παξφκνησλ δνρείσλ, γηα θάζε πιηθφ 
(εθηφο αεξίνπ), ρσξεηηθφηεηαο <= 300 lt

25.92.12.01 Καηαζθεπή ζσιελαξίσλ, κεηαιιηθψλ

25.92.13 Καηαζθεπή πσκάησλ-ζηεθαληψλ θαη πσκάησλ, ηαπψλ θαη θαπαθηψλ, απφ θνηλά κέηαιια

25.92.13.01 Καηαζθεπή κεηαιιηθψλ πσκάησλ

25.99 Καηαζθεπή άιισλ κεηαιιηθψλ πξντφλησλ π.δ.θ.α.
25.99.2 Καηαζθεπή άιισλ εηδψλ απφ θνηλά κέηαιια

25.99.21

Καηαζθεπή ρξεκαηνθηβψηησλ, πνξηψλ ζσξαθηζκέλσλ θαη ρσξηζκάησλ γηα ζεζαπξνθπιάθηα, θηβψηηα θαη θαζεηίλεο 
αζθαιείαο θαη παξφκνησλ εηδψλ, απφ θνηλά κέηαιια

25.99.21.01 Καηαζθεπή ρξεκαηνθηβψηησλ απφ βαζηθά κέηαιια

25.99.22

Καηαζθεπή θνπηηψλ ηαμηλφκεζεο, ζεθψλ γηα ηελ ηνπνζέηεζε αληηγξάθσλ, γξαθηδνζεθψλ, ζεθψλ ζθξαγίδσλ θαη 
παξφκνηνπ πιηθνχ θαη εηδψλ γξαθείνπ, απφ θνηλά κέηαιια, κε εμαίξεζε ηα έπηπια γξαθείνπ

25.99.23

Καηαζθεπή εμαξηεκάησλ γηα εμψθπιια (ληνζηέ) ή θαθέινπο θηλεηψλ θχιισλ, ζπλδεηήξσλ εγγξάθσλ θαη παξφκνησλ 
εηδψλ γξαθείνπ, θαζψο θαη ζπλδεηήξσλ ζπξξαθήο ζε πιαθέηεο, απφ θνηλά κέηαιια

25.99.24

Καηαζθεπή αγαικαηηδίσλ θαη άιισλ εηδψλ δηαθφζκεζεο, θάδξσλ γηα θσηνγξαθίεο, πίλαθεο ή παξφκνηα είδε θαη 
θαζξεπηψλ, απφ θνηλά κέηαιια

25.99.24.01 Καηαζθεπή κεηαιιηθψλ θνξληδψλ

25.99.25

Καηαζθεπή θιείζηξσλ, ζπλαξκνγψλ ηνπο, πνξπψλ, πνξπψλ-θιείζηξσλ, πνξπψλ κε πεξφλε (αγθξαθψλ), αγθίζηξσλ, 
θνπηηζψλ θαη παξφκνησλ εηδψλ, απφ θνηλά κέηαιια, γηα ελδχκαηα, ππνδήκαηα ή γηα θάζε θαηαζθεπή· θαςνπιηψλ 
ζσιελσηψλ ή κε ζρηζηφ ζηέιερνο, απφ θνηλά κέηαιια· ραληξψλ θαη πνχιησλ, απφ θνηλά κέηαιια

25.99.25.01 Καηαζθεπή κεηαιιηθψλ ζειπθσκάησλ θαη παξφκνησλ εηδψλ

25.99.25.02 Παξαγσγή άιισλ ιεπθνζηδεξψλ πξντφλησλ

25.99.25.03 Παξαγσγή άιισλ νξεηράιθηλσλ πξντφλησλ

26 26.52 Καηαζθεπή ξνινγηψλ
26.52.1 Καηαζθεπή ξνινγηψλ ρεξηνχ θαη ηνίρνπ, εθηφο απφ ηνπο κεραληζκνχο θαη ηα κέξε ηνπο

26.52.11 Καηαζθεπή ξνινγηψλ ρεξηνχ, ηζέπεο, κε ζήθε απφ πνιχηηκν κέηαιιν ή επηκεηαιισκέλε κε πνιχηηκν κέηαιιν

26.52.12 Καηαζθεπή άιισλ ξνινγηψλ ρεξηνχ, ηζέπεο θαη άιισλ ξνινγηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ρξνλφκεηξσλ

26.52.13 Καηαζθεπή ξνινγηψλ γηα ηνπο πίλαθεο ησλ νξγάλσλ ειέγρνπ θαη ξνινγηψλ παξφκνηνπ ηχπνπ γηα νρήκαηα

26.52.14 Καηαζθεπή επηηξαπέδησλ ξνινγηψλ κε κεραληζκφ ξνινγηνχ ρεξηνχ· μππλεηεξηψλ θαη ξνινγηψλ ηνίρνπ· άιισλ ξνινγηψλ

26.52.2 Καηαζθεπή κεραληζκψλ ξνινγηνχ ρεξηνχ ή ηνίρνπ θαη κεξψλ ηνπο
26.52.21 Καηαζθεπή κεραληζκψλ ξνινγηνχ ρεξηνχ, πιήξσλ θαη ζπλαξκνινγεκέλσλ

26.52.22 Καηαζθεπή κεραληζκψλ ξνινγηνχ ηνίρνπ, πιήξσλ θαη ζπλαξκνινγεκέλσλ

26.52.23

Καηαζθεπή πιήξσλ κεραληζκψλ ξνινγηνχ ρεξηνχ, κε ζπλαξκνινγεκέλσλ ή ελ κέξεη ζπλαξκνινγεκέλσλ, αηειψλ 
κεραληζκψλ ξνινγηνχ ρεξηνχ, ζπλαξκνινγεκέλσλ

26.52.24 Καηαζθεπή εκηηειψλ κεραληζκψλ ξνινγηνχ ρεξηνχ

26.52.25 Καηαζθεπή πιήξσλ, αηειψλ θαη εκηηειψλ κεραληζκψλ ξνινγηνχ ηνίρνπ, κε ζπλαξκνινγεκέλσλ

26.52.26 Καηαζθεπή ζεθψλ ξνινγηψλ ρεξηνχ θαη ηνίρνπ θαη κεξψλ ηνπο

26.52.27 Καηαζθεπή άιισλ κεξψλ ξνινγηψλ ηνίρνπ θαη ρεξηνχ

26.52.28

Καηαζθεπή ζπζθεπψλ θαηαγξαθήο, κέηξεζεο ρξφλνπ, παξθφκεηξσλ· ρξνλνδηαθνπηψλ κε κεραληζκφ ξνινγηνχ ηνίρνπ ή 
ρεξηνχ

27 Καηαζκεςή ηλεκηπολογικού εξοπλιζμού

27.1

Καηαζθεπή ειεθηξηθψλ θηλεηήξσλ, ειεθηξνγελλεηξηψλ, ειεθηξηθψλ κεηαζρεκαηηζηψλ θαη 
ζπζθεπψλ δηαλνκήο θαη ειέγρνπ ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο

27.11 Καηαζθεπή ειεθηξνθηλεηήξσλ, ειεθηξνγελλεηξηψλ θαη ειεθηξηθψλ κεηαζρεκαηηζηψλ

27.11.1

Καηαζθεπή θηλεηήξσλ ηζρχνο <= 37,5 W· άιισλ θηλεηήξσλ ζπλερνχο ξεχκαηνο· γελλεηξηψλ ζπλερνχο 
ξεχκαηνο

27.11.10 Καηαζθεπή θηλεηήξσλ ηζρχνο <= 37,5 W· άιισλ θηλεηήξσλ ζπλερνχο ξεχκαηνο· γελλεηξηψλ ζπλερνχο ξεχκαηνο

27.11.2

Καηαζθεπή θηλεηήξσλ ελαιιαζζφκελνπ/ζπλερνχο ξεχκαηνο γεληθήο ρξήζεο, ηζρχνο > 37,5 W· άιισλ 
θηλεηήξσλ ελαιιαζζφκελνπ ξεχκαηνο· γελλεηξηψλ ελαιιαζζφκελνπ ξεχκαηνο (ελαιιαθηψλ)

27.11.21 Καηαζθεπή θηλεηήξσλ ελαιιαζζφκελνπ/ζπλερνχο ξεχκαηνο γεληθήο ρξήζεο, ηζρχνο > 37,5 W

27.11.22 Καηαζθεπή θηλεηήξσλ ελαιιαζζφκελνπ ξεχκαηνο, κνλνθαζηθψλ

27.11.23 Καηαζθεπή θηλεηήξσλ ελαιιαζζφκελνπ ξεχκαηνο, πνιπθαζηθψλ, ηζρχνο <= 750 W

27.11.24 Καηαζθεπή θηλεηήξσλ ελαιιαζζφκελνπ ξεχκαηνο, πνιπθαζηθψλ, ηζρχνο > 750 W αιιά <= 75 kW

27.11.25 Καηαζθεπή θηλεηήξσλ ελαιιαζζφκελνπ ξεχκαηνο, πνιπθαζηθψλ, ηζρχνο > 75 kW

27.11.26 Καηαζθεπή γελλεηξηψλ ελαιιαζζφκελνπ ξεχκαηνο (ελαιιαθηψλ)

27.11.3 Καηαζθεπή ειεθηξνπαξαγσγψλ δεπγψλ θαη πεξηζηξνθηθψλ κεηαιιαθηψλ

27.11.31

Καηαζθεπή δεπγψλ γελλήηξηαο κε εκβνινθφξνπο θηλεηήξεο εζσηεξηθήο θαχζεο, ζηνπο νπνίνπο ή αλάθιεμε γίλεηαη κε 
ζπκπίεζε

27.11.32

Καηαζθεπή δεπγψλ γελλήηξηαο κε θηλεηήξεο, ζηνπο νπνίνπο ε αλάθιεμε γίλεηαη κε ζπηλζεξηζηή· άιισλ δεπγψλ 
γελλήηξηαο· ειεθηξηθψλ πεξηζηξνθηθψλ κεηαιιαθηψλ

27.11.4 Καηαζθεπή ειεθηξηθψλ κεηαζρεκαηηζηψλ
27.11.41 Καηαζθεπή πγξψλ δηειεθηξηθψλ κεηαζρεκαηηζηψλ

27.11.42 Καηαζθεπή άιισλ κεηαζρεκαηηζηψλ, κε ηθαλφηεηα κεηαζρεκαηηζκνχ ξεχκαηνο <= 16 kVA

27.11.43 Καηαζθεπή άιισλ κεηαζρεκαηηζηψλ, κε ηθαλφηεηα κεηαζρεκαηηζκνχ ξεχκαηνο > 16 kVA

27.11.5

Καηαζθεπή ζηαζεξνπνηεηψλ ξεχκαηνο γηα ιακπηήξεο ή ζσιήλεο εθθέλσζεο· ζηαηηθψλ κεηαιιαθηψλ· άιισλ 
επαγσγέσλ

27.11.50 Καηαζθεπή ζηαζεξνπνηεηψλ ξεχκαηνο γηα ιακπηήξεο ή ζσιήλεο εθθέλσζεο· ζηαηηθψλ κεηαιιαθηψλ· άιισλ επαγσγέσλ

27.11.6 Καηαζθεπή κεξψλ ειεθηξνθηλεηήξσλ, ειεθηξνγελλεηξηψλ θαη ειεθηξηθψλ κεηαζρεκαηηζηψλ
27.11.61 Καηαζθεπή κεξψλ θαηάιιεισλ γηα ειεθηξνθηλεηήξεο θαη ειεθηξνγελλήηξηεο

27.11.62 Καηαζθεπή κεξψλ ειεθηξηθψλ κεηαζρεκαηηζηψλ, επαγσγέσλ θαη ζηαηηθψλ κεηαιιαθηψλ

27.11.9

Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο ειεθηξνθηλεηήξσλ, ειεθηξνγελλεηξηψλ θαη 
ειεθηξηθψλ κεηαζρεκαηηζηψλ



27.11.99

Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο ειεθηξνθηλεηήξσλ, ειεθηξνγελλεηξηψλ θαη ειεθηξηθψλ 
κεηαζρεκαηηζηψλ

27.12 Καηαζθεπή ζπζθεπψλ δηαλνκήο θαη ειέγρνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο

27.12.1

Καηαζθεπή ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ γηα ηε δηαθνπή ή ηελ πξνζηαζία ειεθηξηθψλ θπθισκάησλ, γηα ηάζε 
> 1.000 V

27.12.10 Καηαζθεπή ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ γηα ηε δηαθνπή ή ηελ πξνζηαζία ειεθηξηθψλ θπθισκάησλ, γηα ηάζε > 1.000 V

27.12.2

Καηαζθεπή ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ γηα ηε δηαθνπή ή ηελ πξνζηαζία ειεθηξηθψλ θπθισκάησλ, γηα ηάζε <= 
1.000 V

27.12.21 Καηαζθεπή αζθαιεηψλ, γηα ηάζε <= 1.000 V

27.12.22 Καηαζθεπή απηφκαησλ δηαθνπηψλ θπθιψκαηνο, γηα ηάζε <= 1.000 V

27.12.23 Καηαζθεπή ζπζθεπψλ γηα ηελ πξνζηαζία ειεθηξηθψλ θπθισκάησλ π.δ.θ.α., γηα ηάζε <= 1.000 V

27.12.24 Καηαζθεπή ειεθηξνλφκσλ, γηα ηάζε <= 1.000 V

27.12.3 Καηαζθεπή ειεθηξηθψλ πηλάθσλ

27.12.31

Καηαζθεπή πηλάθσλ θαη άιισλ δηαηάμεσλ, εμνπιηζκέλσλ κε ειεθηξηθνχο δηαθφπηεο ή κε ζπζθεπέο πξνζηαζίαο, γηα ηάζε 
<= 1.000 V

27.12.32

Καηαζθεπή πηλάθσλ θαη άιισλ δηαηάμεσλ, εμνπιηζκέλσλ κε ειεθηξηθνχο δηαθφπηεο ή κε ζπζθεπέο πξνζηαζίαο, γηα ηάζε 
> 1.000 V

27.12.4 Καηαζθεπή κεξψλ ζπζθεπψλ δηαλνκήο ή ειέγρνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο
27.12.40 Καηαζθεπή κεξψλ ζπζθεπψλ δηαλνκήο ή ειέγρνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο

28.3 Καηαζθεπή γεσξγηθψλ θαη δαζνθνκηθψλ κεραλεκάησλ
28.30 Καηαζθεπή γεσξγηθψλ θαη δαζνθνκηθψλ κεραλεκάησλ 

28.30.1 Καηαζθεπή κνλναμνληθψλ ρεηξνδεγνχκελσλ ειθπζηήξσλ
28.30.10 Καηαζθεπή κνλναμνληθψλ ρεηξνδεγνχκελσλ ειθπζηήξσλ

28.30.2 Καηαζθεπή άιισλ γεσξγηθψλ ειθπζηήξσλ
28.30.21 Καηαζθεπή ειθπζηήξσλ, ηζρχνο <= 37 kW

28.30.22 Καηαζθεπή ειθπζηήξσλ, ηζρχνο > 37 kW αιιά <= 59 kW

28.30.23 Καηαζθεπή ειθπζηήξσλ, ηζρχνο > 59 kW

28.30.3 Καηαζθεπή κεραλεκάησλ εδάθνπο
28.30.31 Καηαζθεπή αξφηξσλ

28.30.32 Καηαζθεπή ζβαξλψλ, αλακνριεπηήξσλ, θαιιηεξγεηηθψλ κεραλψλ, ζθαιηζηεξηψλ θαη ηζαπψλ

28.30.33 Καηαζθεπή κεραλεκάησλ ζπνξάο, θχηεπζεο θαη κεηαθχηεπζεο

28.30.34 Καηαζθεπή δηαζθνξπηζηψλ θνπξηάο θαη δηαλνκέσλ ιηπαζκάησλ

28.30.39 Καηαζθεπή άιισλ κεραλεκάησλ εδάθνπο

28.30.4 Καηαζθεπή ρνξηνθνπηηθψλ κεραλψλ γηα ριννηάπεηεο, πάξθα ή αζιεηηθά γήπεδα
28.30.40 Καηαζθεπή ρνξηνθνπηηθψλ κεραλψλ γηα ριννηάπεηεο, πάξθα ή αζιεηηθά γήπεδα

28.30.5 Καηαζθεπή ζεξηζηηθψλ κεραλεκάησλ

28.30.51 Καηαζθεπή ρνξηνθνπηηθψλ κεραλψλ (ζπκπεξηιακβάλνληαη νη ξάβδνη θνπήο γηα ζπλαξκνιφγεζε ζε ειθπζηήξεο) π.δ.θ.α.

28.30.52 Καηαζθεπή κεραλεκάησλ θνπήο θαη μήξαλζεο ζαλνχ

28.30.53 Καηαζθεπή κεραλψλ δεκαηηζκνχ άρπξνπ ή ρνξηνλνκήο (ζπκπεξηιακβάλνληαη νη ζπιιεθηηθέο-ζπκπηεζηηθέο κεραλέο)

28.30.54 Καηαζθεπή ζεξηζηηθψλ κεραλεκάησλ ξηδψλ ή βνιβψλ

28.30.59 Καηαζθεπή ζεξηζηηθψλ θαη αισληζηηθψλ κεραλεκάησλ π.δ.θ.α.

28.30.6

Καηαζθεπή κεραλεκάησλ γηα εθηφμεπζε, δηαζπνξά ή ςεθαζκφ πγξψλ ή θνληνπνηεκέλσλ πξντφλησλ γηα ηε 
γεσξγία ή ηελ θεπνπξηθή

28.30.60

Καηαζθεπή κεραλεκάησλ γηα εθηφμεπζε, δηαζπνξά ή ςεθαζκφ πγξψλ ή θνληνπνηεκέλσλ πξντφλησλ γηα ηε γεσξγία ή ηελ 
θεπνπξηθή

28.30.7

Καηαζθεπή ξπκνπιθνχκελσλ ή εκηξπκνπιθνχκελσλ νρεκάησλ πνπ δηαζέηνπλ ζπζηήκαηα θφξησζεο ή 
εθθφξησζεο, γηα γεσξγηθνχο ζθνπνχο

28.30.70

Καηαζθεπή ξπκνπιθνχκελσλ ή εκηξπκνπιθνχκελσλ νρεκάησλ πνπ δηαζέηνπλ ζπζηήκαηα θφξησζεο ή εθθφξησζεο, γηα 
γεσξγηθνχο ζθνπνχο

28.30.8 Καηαζθεπή άιισλ αγξνηηθψλ κεραλεκάησλ

28.30.81

Καηαζθεπή κεραλψλ γηα ηνλ θαζαξηζκφ, ηε δηαινγή ή ηε δηαβάζκηζε αβγψλ, θξνχησλ ή άιισλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ, 
εθηφο ζπφξσλ, ζηηεξψλ ή απνμεξακέλσλ νζπξησδψλ ιαραληθψλ

28.30.82 Καηαζθεπή αξκεθηηθψλ κεραλψλ

28.30.83 Καηαζθεπή κεραλεκάησλ γηα ηελ παξαζθεπή δσνηξνθψλ

28.30.84 Καηαζθεπή επσαζηήξσλ θαη αλαζξεθηήξσλ πνπιεξηθψλ

28.30.85 Καηαζθεπή πηελνηξνθηθψλ κεραλεκάησλ

28.30.86 Καηαζθεπή γεσξγηθψλ, θεπεπηηθψλ, δαζνθνκηθψλ, πηελνηξνθηθψλ ή κειηζζνθνκηθψλ κεραλεκάησλ π.δ.θ.α.

28.30.9

Καηαζθεπή κεξψλ αγξνηηθψλ κεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ· εξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο 
δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο γεσξγηθψλ θαη δαζνθνκηθψλ κεραλεκάησλ

28.30.91 Καηαζθεπή κεξψλ ζεξηζηηθψλ θαη αισληζηηθψλ κεραλεκάησλ π.δ.θ.α.

28.30.92 Καηαζθεπή κεξψλ κεραλεκάησλ εδάθνπο

28.30.93 Καηαζθεπή κεξψλ άιισλ αγξνηηθψλ κεραλεκάησλ

28.30.94 Καηαζθεπή κεξψλ αξκεθηηθψλ κεραλψλ θαη γαιαθηνθνκηθψλ κεραλεκάησλ π.δ.θ.α.

28.9 Καηαζθεπή άιισλ κεραλεκάησλ εηδηθήο ρξήζεο
28.93 Καηαζθεπή κεραλεκάησλ επεμεξγαζίαο ηξνθίκσλ, πνηψλ θαη θαπλνχ

28.93.1 Καηαζθεπή κεραλεκάησλ επεμεξγαζίαο ηξνθίκσλ, πνηψλ θαη θαπλνχ, εθηφο απφ ηα κέξε ηνπο
28.93.11 Καηαζθεπή κεραλεκάησλ απνθνξχθσζεο γάιαθηνο (θνξπθνιφγσλ)

28.93.12 Καηαζθεπή γαιαθηνθνκηθψλ κεραλεκάησλ

28.93.13 Καηαζθεπή κεραλεκάησλ γηα ηελ άιεζε ή ηελ θαηεξγαζία δεκεηξηαθψλ ή νζπξίσλ π.δ.θ.α.

28.93.14 Καηαζθεπή κεραλεκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ παξαζθεπή θξαζηνχ, κειίηε, θξνπηνρπκψλ θαη παξφκνησλ πνηψλ

28.93.15 Καηαζθεπή κε ειεθηξηθψλ θνχξλσλ αξηνπνηίαο· κε νηθηαθνχ εμνπιηζκνχ γηα καγείξεκα ή δέζηακα θαγεηνχ

28.93.16 Καηαζθεπή μεξαληήξσλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ

28.93.17

Καηαζθεπή κεραλεκάησλ π.δ.θ.α. γηα ηε βηνκεραληθή πξνεηνηκαζία ή παξαζθεπή ηξνθίκσλ ή πνηψλ 
(ζπκπεξηιακβάλνληαη ιίπε ή έιαηα)

28.93.19 Καηαζθεπή κεραλεκάησλ γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαη παξαζθεπή ηνπ θαπλνχ π.δ.θ.α.

28.93.2

Καηαζθεπή κεραλψλ γηα ηνλ θαζαξηζκφ, ηε δηαινγή ή ηε δηαβάζκηζε ζπφξσλ ζηηεξψλ ή απνμεξακέλσλ 
νζπξησδψλ ιαραληθψλ

28.93.20

Καηαζθεπή κεραλψλ γηα ηνλ θαζαξηζκφ, ηε δηαινγή ή ηε δηαβάζκηζε ζπφξσλ ζηηεξψλ ή απνμεξακέλσλ νζπξησδψλ 
ιαραληθψλ



28.93.3 Καηαζθεπή κεξψλ κεραλεκάησλ γηα ηελ επεμεξγαζία ηξνθίκσλ, πνηψλ θαη θαπλνχ
28.93.31 Καηαζθεπή κεξψλ κεραλεκάησλ γηα ηελ επεμεξγαζία πνηψλ

28.93.32 Καηαζθεπή κεξψλ κεραλεκάησλ γηα ηελ επεμεξγαζία ηξνθίκσλ

28.93.33 Καηαζθεπή κεξψλ κεραλεκάησλ γηα ηελ επεμεξγαζία θαπλνχ

28.93.34

Καηαζθεπή κεξψλ κεραλψλ γηα ηνλ θαζαξηζκφ, ηε δηαινγή ή ηε δηαβάζκηζε ζπφξσλ ζηηεξψλ ή απνμεξακέλσλ 
νζπξησδψλ ιαραληθψλ

30.92 Καηαζθεπή πνδειάησλ θαη αλαπεξηθψλ ακαμηδίσλ
30.92.1 Καηαζθεπή πνδειάησλ θαη άιισλ δίηξνρσλ, ρσξίο θηλεηήξα

30.92.10 Καηαζθεπή πνδειάησλ θαη άιισλ δίηξνρσλ, ρσξίο θηλεηήξα

30.92.2 Καηαζθεπή αλαπεξηθψλ θαξνηζηψλ, εθηφο απφ κέξε θαη εμαξηήκαηά ηνπο
30.92.20 Καηαζθεπή αλαπεξηθψλ θαξνηζηψλ, εθηφο απφ κέξε θαη εμαξηήκαηά ηνπο

30.92.3

Καηαζθεπή κεξψλ θαη εμαξηεκάησλ γηα πνδήιαηα θαη άιια δίηξνρα, ρσξίο θηλεηήξα, θαη γηα αλαπεξηθά 
θαξνηζάθηα

30.92.30 Καηαζθεπή κεξψλ θαη εμαξηεκάησλ γηα πνδήιαηα θαη άιια δίηξνρα, ρσξίο θηλεηήξα, θαη γηα αλαπεξηθά θαξνηζάθηα

30.92.4 Καηαζθεπή παηδηθψλ θαξνηζηψλ θαη κεξψλ ηνπο
30.92.40 Καηαζθεπή παηδηθψλ θαξνηζηψλ θαη κεξψλ ηνπο

31 Καηαζκεςή επίπλυν
31.0 Καηαζθεπή επίπισλ

31.01 Καηαζθεπή επίπισλ γηα γξαθεία θαη θαηαζηήκαηα
31.01.1 Καηαζθεπή επίπισλ γξαθείσλ θαη θαηαζηεκάησλ θαη κεξψλ ηνπο

31.01.11

Καηαζθεπή κεηαιιηθψλ επίπισλ, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ θαζηζκάησλ, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε γξαθεία θαη 
θαηαζηήκαηα

31.01.12 Καηαζθεπή μχιηλσλ επίπισλ, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ θαζηζκάησλ, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε γξαθεία

31.01.12.01 Καηαζθεπή μχιηλσλ επίπισλ γξαθείνπ, απφ κνλάδα πνπ απαζρνιεί κέρξη θαη δχν εξγάηεο

31.01.12.02 Καηαζθεπή μχιηλσλ επίπισλ γξαθείνπ, απφ κνλάδα πνπ απαζρνιεί ηξεηο θαη άλσ εξγάηεο

31.01.13 Καηαζθεπή μχιηλσλ επίπισλ γηα θαηαζηήκαηα

31.01.13.01 Καηαζθεπή μχιηλσλ επίπισλ θαηαζηεκάησλ, απφ κνλάδα πνπ απαζρνιεί κέρξη θαη δχν εξγάηεο

31.02 Καηαζθεπή επίπισλ θνπδίλαο
31.02.1 Καηαζθεπή επίπισλ θνπδίλαο

31.02.10 Καηαζθεπή επίπισλ θνπδίλαο

31.02.10.01 Καηαζθεπή μχιηλσλ επίπισλ θνπδίλαο, απφ κνλάδα πνπ απαζρνιεί κέρξη θαη δχν εξγάηεο

31.02.10.02 Καηαζθεπή μχιηλσλ επίπισλ θνπδίλαο, απφ κνλάδα πνπ απαζρνιεί ηξεηο θαη άλσ εξγάηεο

31.03 Καηαζθεπή ζηξσκάησλ
31.03.1 Καηαζθεπή ζηεξηγκάησλ ζηξσκάησλ· ζηξσκάησλ

31.03.11 Καηαζθεπή ζηεξηγκάησλ ζηξσκάησλ

31.03.11.01 Καηαζθεπή ζνκηέδσλ

31.03.12 Καηαζθεπή ζηξσκάησλ, εθηφο απφ ηα ζηεξίγκαηα ζηξσκάησλ

31.03.12.01 Καηαζθεπή ζηξσκάησλ κε κεηαιιηθφ εμνπιηζκφ (ζηξσκαηέμ)

31.09 Καηαζθεπή άιισλ επίπισλ
31.09.1 Καηαζθεπή άιισλ επίπισλ θαη κεξψλ ηνπο

31.09.11 Καηαζθεπή κεηαιιηθψλ επίπισλ π.δ.θ.α.

31.09.12 Καηαζθεπή μχιηλσλ επίπισλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε θξεβαηνθάκαξεο, ηξαπεδαξίεο θαη ζην θαζηζηηθά

31.09.12.01 Καηαζθεπή άιισλ μχιηλσλ νηθηαθψλ επίπισλ, απφ κνλάδα πνπ απαζρνιεί κέρξη θαη δχν εξγάηεο

31.09.12.02 Καηαζθεπή άιισλ μχιηλσλ νηθηαθψλ επίπισλ, απφ κνλάδα πνπ απαζρνιεί ηξεηο θαη άλσ εξγάηεο

31.09.12.03 Καηαζθεπή θξεβαηηψλ

31.09.13 Καηαζθεπή μχιηλσλ επίπισλ π.δ.θ.α.

31.09.13.01 Καηαζθεπή άιισλ μχιηλσλ επίπισλ, απφ κνλάδα πνπ απαζρνιεί κέρξη θαη δχν εξγάηεο

31.09.13.02 Καηαζθεπή άιισλ μχιηλσλ επίπισλ, απφ κνλάδα πνπ απαζρνιεί ηξεηο θαη άλσ εξγάηεο

31.09.14 Καηαζθεπή επίπισλ απφ πιαζηηθέο χιεο ή απφ άιια πιηθά (φπσο π.ρ. απφ θαιάκηα, ιπγαξηέο ή κπακπνχ)

31.09.14.01 Καηαζθεπή πιεθηψλ επίπισλ

32 Άλλερ μεηαποιηηικέρ δπαζηηπιόηηηερ
32.1 Καηαζθεπή θνζκεκάησλ, πνιχηηκσλ αληηθεηκέλσλ θαη ζπλαθψλ εηδψλ

32.12 Καηαζθεπή θνζκεκάησλ θαη ζπλαθψλ εηδψλ
32.12.1 Καηαζθεπή θνζκεκάησλ θαη ζπλαθψλ εηδψλ

32.12.13 Καηαζθεπή εηδψλ θνζκεκαηνπνηίαο θαη κεξψλ ηνπο· εηδψλ ρξπζνρνΐαο ή αξγπξνρνΐαο θαη κεξψλ ηνπο

32.12.13.01 Καηαζθεπή εηδψλ απφ άξγπξν

32.12.13.02 Καηαζθεπή εηδψλ ρξπζνρνΐαο

32.12.13.03 Καηαζθεπή εμαξηεκάησλ γηα θνζκήκαηα απφ άξγπξν (ζχξκαηνο, θχιισλ, ζσιήλσλ, ρπηψλ θιπ)

32.12.13.04 Καηαζθεπή εμαξηεκάησλ ρξπζνρνΐαο (ζχξκαηνο, θχιισλ, ζσιήλσλ, ρπηψλ θιπ)

32.12.13.05 Καηαζθεπή ζθεπψλ απφ άξγπξν

32.12.13.06 Καηαζθεπή ρξπζψλ θαδελψλ

32.12.13.07 Καηαζθεπή ρξπζψλ θαη αξγπξψλ θνζκεκάησλ

32.12.14

Καηαζθεπή άιισλ εηδψλ απφ πνιχηηκα κέηαιια· εηδψλ απφ θπζηθά ή θαιιηεξγεκέλα καξγαξηηάξηα, πνιχηηκνπο ή 
εκηπνιχηηκνπο ιίζνπο

32.12.99.01 Δξγαζίεο θηληξίζκαηνο ηερλνπξγεκάησλ απφ ρξπζφ θαη άξγπξν θαζφλ

32.12.99.02 Καηαζθεπή αξγπξψλ θνζκεκάησλ θαζφλ

32.12.99.03 Καηαζθεπή εηδψλ ρξπζνρνΐαο θαζφλ

32.12.99.04 Καηαζθεπή ζθεπψλ απφ άξγπξν θαζφλ

32.12.99.05 Υπεξεζίεο ζηίιβσζεο θνζκεκάησλ

32.12.99.06 Υπεξεζίεο ράξαμεο άιισλ εηδψλ απφ πνιχηηκα κέηαιια

32.12.99.07 Υπεξεζίεο ράξαμεο πνιχηηκσλ κεηάιισλ εηδψλ θνζκεκαηνπνηίαο, ρξπζνρνΐαο, αξγπξνρνΐαο

32.13 Καηαζθεπή θνζκεκάησλ απνκίκεζεο θαη ζπλαθψλ εηδψλ
32.13.1 Καηαζθεπή θνζκεκάησλ απνκίκεζεο θαη ζπλαθψλ εηδψλ

32.13.10 Καηαζθεπή θνζκεκάησλ απνκίκεζεο θαη ζπλαθψλ εηδψλ

32.13.10.01 Καηαζθεπή θνζκεκάησλ απφ πιαζηηθφ, χθαζκα, μχιν, φζηξαθα, κε πνιχηηκεο πέηξεο, θνηλά κέηαιια θαη άιια πιηθά

32.2 Καηαζθεπή κνπζηθψλ νξγάλσλ



32.20 Καηαζθεπή κνπζηθψλ νξγάλσλ

32.20.1

Καηαζθεπή πηάλσλ θαη άιισλ έγρνξδσλ θαη πλεπζηψλ κνπζηθψλ νξγάλσλ, ειεθηξηθψλ νξγάλσλ κε θιίκαθα 
πιήθηξσλ, κεηξνλφκσλ, δηαπαζψλ· κεραληζκψλ γηα κνπζηθά θνπηηά

32.20.11 Καηαζθεπή πηάλσλ θαη άιισλ έγρνξδσλ κνπζηθψλ νξγάλσλ κε θιίκαθα πιήθηξσλ

32.20.12 Καηαζθεπή άιισλ έγρνξδσλ κνπζηθψλ νξγάλσλ

32.20.13

Καηαζθεπή εθθιεζηαζηηθψλ νξγάλσλ κε θιίκαθα πιήθηξσλ, αξκφλησλ θαη παξφκνησλ νξγάλσλ· αθνξληεφλ θαη 
παξφκνησλ νξγάλσλ· θπζαξκφληθσλ· πλεπζηψλ νξγάλσλ

32.20.14

Καηαζθεπή κνπζηθψλ νξγάλσλ ή νξγάλσλ κε θιίκαθα πιήθηξσλ, ν ήρνο ησλ νπνίσλ παξάγεηαη ή πξέπεη λα εληζρχεηαη 
κε ειεθηξηθά κέζα

32.20.15 Καηαζθεπή άιισλ κνπζηθψλ νξγάλσλ

32.20.16

Καηαζθεπή κεηξνλφκσλ, δηαπαζψλ θαη πλεπζηψλ δηαπαζψλ· κεραληζκψλ γηα κνπζηθά θνπηηά· ρνξδψλ κνπζηθψλ 
νξγάλσλ

32.20.2 Καηαζθεπή κεξψλ θαη εμαξηεκάησλ κνπζηθψλ νξγάλσλ
32.20.20 Καηαζθεπή κεξψλ θαη εμαξηεκάησλ κνπζηθψλ νξγάλσλ

32.3 Καηαζθεπή αζιεηηθψλ εηδψλ
32.30 Καηαζθεπή αζιεηηθψλ εηδψλ

32.30.1 Καηαζθεπή αζιεηηθψλ εηδψλ

32.30.11

Καηαζθεπή ρηνλνπέδηισλ θαη άιινπ εμνπιηζκνχ γηα ρηνλνπέδηια, εθηφο ππνδεκάησλ· παγνπέδηισλ θαη ηξνρνπέδηισλ· 
κεξψλ ηνπο

32.30.12 Καηαζθεπή ρηνλνπέδηισλ

32.30.13 Καηαζθεπή πέδηισλ γηα ζαιάζζην ζθη, θπκαηνζαλίδσλ, ηζηηνζαλίδσλ θαη άιινπ εμνπιηζκνχ γηα λαπηηθά αζιήκαηα

32.30.14 Καηαζθεπή εηδψλ θαη εμνπιηζκνχ γπκλαζηεξίσλ ή αζιεηηθψλ εηδψλ θαη αζιεηηθνχ εμνπιηζκνχ

32.30.14.01 Καηαζθεπή νξγάλσλ γπκλαζηηθήο

32.30.14.02 Καηαζθεπή ξαθεηψλ αληηζθαίξηζεο

32.30.15

Καηαζθεπή άιισλ εηδψλ θαη εμνπιηζκνχ γηα αζιεηηζκφ ή γηα ππαίζξηνπο αγψλεο· θνιπκβεηηθψλ δεμακελψλ θαη 
δεμακελψλ θσπειαζίαο

32.30.16 Καηαζθεπή θαιακηψλ ςαξέκαηνο, άιισλ ζχλεξγσλ ςαξέκαηνο κε πεηνληά· εηδψλ θπλεγηνχ ή ςαξέκαηνο π.δ.θ.α.

32.4 Καηαζθεπή παηρληδηψλ θάζε είδνπο
32.40 Καηαζθεπή παηρληδηψλ θάζε είδνπο

32.40.1

Καηαζθεπή θνπθιψλ πνπ αλαπαξηζηνχλ κφλν αλζξψπηλεο ππάξμεηο· παηρληδηψλ πνπ αλαπαξηζηνχλ δψα ή κε 
αλζξψπηλεο ππάξμεηο· κεξψλ ηνπο

32.40.11 Καηαζθεπή θνπθιψλ πνπ αλαπαξηζηνχλ κφλν αλζξψπηλεο ππάξμεηο

32.40.12 Καηαζθεπή παηρληδηψλ πνπ αλαπαξηζηνχλ δψα ή κε αλζξψπηλεο ππάξμεηο

32.40.13 Καηαζθεπή κεξψλ θαη εμαξηεκάησλ γηα θνχθιεο πνπ αλαπαξηζηνχλ αλζξψπηλεο ππάξμεηο

32.40.2

Καηαζθεπή παηδηθψλ ηξέλσλ θαη ησλ εμαξηεκάησλ ηνπο· άιισλ κνληέισλ ή θαηαζθεπψλ ππφ θιίκαθα θαη 
θαηαζθεπαζηηθψλ παηρληδηψλ

32.40.20

Καηαζθεπή παηδηθψλ ηξέλσλ θαη ησλ εμαξηεκάησλ ηνπο· άιισλ κνληέισλ ή θαηαζθεπψλ ππφ θιίκαθα θαη 
θαηαζθεπαζηηθψλ παηρληδηψλ

32.40.3 Καηαζθεπή άιισλ παηρληδηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ παηδηθψλ κνπζηθψλ νξγάλσλ
32.40.31 Καηαζθεπή ηξνρνθφξσλ παηρληδηψλ ζρεδηαζκέλσλ γηα λα επηβαίλνπλ παηδηά· θαξνηζηψλ γηα θνχθιεο

32.40.32 Καηαζθεπή ζπλαξκνινγνχκελσλ παηρληδηψλ-ζπαδνθεθαιηψλ

32.40.39 Καηαζθεπή παηρληδηψλ θάζε είδνπο π.δ.θ.α.

32.40.4 Καηαζθεπή άιισλ παηρληδηψλ
32.40.41 Καηαζθεπή παηγληφραξησλ (ηξαπνπιψλ)

32.40.42

Καηαζθεπή εηδψλ γηα ζθαηξηζηήξηα, εηδψλ γηα ινχλα παξθ, γηα επηηξαπέδηα παηρλίδηα ή γηα παηρλίδηα ζπλαλαζηξνθήο· 
άιισλ παηρληδηψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ κε λνκηζκαηνδέθηε ή κε δηζθέηα

32.40.42.01 Καηαζθεπή κπηιηάξδσλ

32.5 Καηαζθεπή ηαηξηθψλ θαη νδνληηαηξηθψλ νξγάλσλ θαη πξνκεζεηψλ
32.50 Καηαζθεπή ηαηξηθψλ θαη νδνληηαηξηθψλ νξγάλσλ θαη πξνκεζεηψλ

32.50.1 Καηαζθεπή ηαηξηθψλ, ρεηξνπξγηθψλ θαη νδνληηαηξηθψλ νξγάλσλ θαη ζπζθεπψλ
32.50.11 Καηαζθεπή άιισλ νξγάλσλ θαη ζπζθεπψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ νδνληηαηξηθή αγσγή

32.50.12 Καηαζθεπή ηαηξηθψλ, ρεηξνπξγηθψλ ή εξγαζηεξηαθψλ απνζηεηξσηήξσλ

32.50.13

Καηαζθεπή ζπξίγγσλ, βεινλψλ, θαζεηήξσλ, ζσιελίζθσλ θαη παξφκνησλ εηδψλ· νθζαικηθψλ θαη άιισλ νξγάλσλ θαη 
ζπζθεπψλ π.δ.θ.α.

32.50.2

Καηαζθεπή ζεξαπεπηηθψλ νξγάλσλ θαη ζπζθεπψλ· ζπζθεπψλ κεηξήζεσλ, πξνζέζεσλ (ηερλεηψλ κειψλ) θαη 
νξζνπεδηθψλ ζπζθεπψλ

32.50.21 Καηαζθεπή ζεξαπεπηηθψλ νξγάλσλ θαη ζπζθεπψλ· αλαπλεπζηηθψλ ζπζθεπψλ

32.50.22

Καηαζθεπή ηερλεηψλ αξζξψζεσλ· νξζνπεδηθψλ ζπζθεπψλ· ηερλεηψλ δνληηψλ· νδνληηθψλ εμαξηεκάησλ· ηερλεηψλ κειψλ 
ηνπ ζψκαηνο π.δ.θ.α.

32.50.22.01 Καηαζθεπή νξζνπεδηθψλ εηδψλ απφ χθαζκα, ειαζηηθφ λήκα ή ιάζηηρν θαη ζπλαθείο χιεο

32.50.22.02 Καηαζθεπή νξζνπεδηθψλ εηδψλ, θειεπηδέζκσλ θαη παξφκνησλ εηδψλ

32.50.22.03 Καηαζθεπή ηερλεηψλ δνληηψλ (εξγαζίεο νδνληνηερλίηε)

32.50.23 Καηαζθεπή κεξψλ θαη εμαξηεκάησλ πξνζέζεσλ (ηερλεηψλ κειψλ) θαη νξζνπεδηθψλ ζπζθεπψλ

32.50.3

Καηαζθεπή επίπισλ γηα ηελ ηαηξηθή, ηε ρεηξνπξγηθή, ηελ νδνληηαηξηθή ή ηελ θηεληαηξηθή· θαζηζκάησλ 
θνκκσηεξίσλ θαη παξφκνησλ θαζηζκάησλ θαη κεξψλ ηνπο

32.50.30

Καηαζθεπή επίπισλ γηα ηελ ηαηξηθή, ηε ρεηξνπξγηθή, ηελ νδνληηαηξηθή ή ηελ θηεληαηξηθή· θαζηζκάησλ θνκκσηεξίσλ θαη 
παξφκνησλ θαζηζκάησλ θαη κεξψλ ηνπο

32.50.4 Καηαζθεπή νθζαικηθψλ γπαιηψλ, θαθψλ θαη κεξψλ ηνπο
32.50.41 Καηαζθεπή θαθψλ επαθήο· θαθψλ νθζαικηθψλ γπαιηψλ απφ νπνηνδήπνηε πιηθφ

32.50.42 Καηαζθεπή γπαιηψλ, πξνθπιαθηηθψλ νθζαικηθψλ γπαιηψλ θαη παξφκνησλ εηδψλ, δηνξζσηηθψλ, πξνζηαηεπηηθψλ ή άιισλ

32.50.43

Καηαζθεπή ζθειεηψλ θαη ππνζηεξηγκάησλ νθζαικηθψλ γπαιηψλ, πξνθπιαθηηθψλ νθζαικηθψλ γπαιηψλ ή παξφκνησλ 
εηδψλ

32.50.43.01 Καηαζθεπή ζθειεηψλ καηνγπαιηψλ

32.50.44

Καηαζθεπή κεξψλ ζθειεηψλ θαη ππνζηεξηγκάησλ νθζαικηθψλ γπαιηψλ, πξνθπιαθηηθψλ νθζαικηθψλ γπαιηψλ ή 
παξφκνησλ εηδψλ

32.50.5 Καηαζθεπή άιισλ εηδψλ ηαηξηθήο ή ρεηξνπξγηθήο ρξήζεο
32.50.50 Καηαζθεπή άιισλ εηδψλ ηαηξηθήο ή ρεηξνπξγηθήο ρξήζεο

32.9 Μεηαπνηεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο π.δ.θ.α.
32.91 Καηαζθεπή ζθνππψλ θαη βνπξηζψλ

32.91.1 Καηαζθεπή ζθνππψλ θαη βνπξηζψλ
32.91.11 Καηαζθεπή ζθνππψλ θαη βνπξηζψλ γηα νηθηαθή θαζαξηφηεηα



32.91.12

Καηαζθεπή νδνληφβνπξηζσλ, ςεθηξψλ θαη πηλέισλ γηα ηα γέληα, ηα καιιηά ηεο θεθαιήο θαη άιισλ ςεθηξψλ γηα ηνλ 
αηνκηθφ θαιισπηζκφ· πηλέισλ θαη ςεθηξψλ γηα θαιιηηέρλεο, πηλέισλ γξαθήο θαη παξφκνησλ πηλέισλ γηα ηε ρξήζε ησλ 
θαιιπληηθψλ

32.91.19 Καηαζθεπή άιισλ βνπξηζψλ π.δ.θ.α.

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

32.99.1

Καηαζθεπή θαιπκκάησλ θεθαιήο αζθαιείαο· γξαθίδσλ θαη κνιπβηψλ, ζθξαγίδσλ αλαγξαθήο εκεξνκεληψλ, 
ζθξάγηζεο ή αξίζκεζεο· κειαλνηαηληψλ γξαθνκεραλήο, ηακπφλ κειάλεο

32.99.11 Καηαζθεπή θαιπκκάησλ θεθαιήο αζθαιείαο θαη άιισλ πξντφλησλ αζθαιείαο

32.99.12

Καηαζθεπή ζηπινγξάθσλ κε ζθαηξίδην· ζηπινγξάθσλ θαη καξθαδφξσλ κε κχηε απφ πίιεκα (ηζφρα) ή άιιν πνξψδεο 
πιηθφ· κεραληθψλ ή θηλεηψλ κνιπβηψλ

32.99.13 Καηαζθεπή πελψλ γηα ζηληθή κειάλε· ζηπινγξάθσλ κειάλεο, άιισλ ζηπινγξάθσλ θαη άιισλ γξαθίδσλ

32.99.14 Καηαζθεπή ζπιινγψλ εξγαιείσλ γξαθήο, θνλδπινθφξσλ θαη ζεθψλ κνιπβηψλ θαη παξφκνησλ ζεθψλ· κεξψλ ηνπο

32.99.15

Καηαζθεπή κνιπβηψλ, θξαγηνληψλ, ιεπηψλ ξάβδσλ γξαθίηε γηα κνιχβηα, θξεηίδσλ (παζηέι), θάξβνπλσλ ζρεδίαζεο, 
θηκσιηψλ γξαθήο ή ζρεδίαζεο θαη θηκσιηψλ ξαπηηθήο

32.99.16

Καηαζθεπή πιαθψλ θαη πηλάθσλ· ζθξαγίδσλ αλαγξαθήο εκεξνκεληψλ, ζθξάγηζεο ή αξίζκεζεο θαη παξφκνησλ 
ρξήζεσλ· κειαλνηαηληψλ γξαθνκεραλψλ ή παξφκνησλ ηαηληψλ· ηακπφλ κειάλεο

32.99.16.01 Καηαζθεπή ζθξαγίδσλ απφ θανπηζνχθ

32.99.2 Καηαζθεπή νκπξειψλ· κπαζηνπληψλ· θνπκπηψλ· κεηξψλ γηα θνπκπηά· αγθξαθψλ· κεξψλ ηνπο

32.99.21

Καηαζθεπή νκπξειψλ βξνρήο θαη ήιηνπ· κπαζηνπληψλ, ξάβδσλ - θαζηζκάησλ, καζηηγίσλ, καζηηγίσλ ηππαζίαο θαη 
παξφκνησλ εηδψλ

32.99.21.01 Καηαζθεπή νκπξειψλ

32.99.22

Καηαζθεπή κεξψλ, ζπκπιεξσκάησλ θαη εμαξηεκάησλ νκπξειψλ βξνρήο ή ήιηνπ, κπαζηνπληψλ, ξάβδσλ-θαζηζκάησλ, 
καζηηγίσλ ηππαζίαο θαη παξφκνησλ εηδψλ

32.99.23 Καηαζθεπή αγθξαθψλ, ζνπζηψλ, θνπηηζψλ θαη κεξψλ ηνπο· θνπκπηψλ· θεξκνπάξ

32.99.23.01 Καηαζθεπή θνπκπηψλ

32.99.23.02 Καηαζθεπή θεξκνπάξ

32.99.24 Καηαζθεπή κεηξψλ γηα θνπκπηά θαη άιισλ κεξψλ θνπκπηψλ· εκηηειψλ θνπκπηψλ· κεξψλ απφ θεξκνπάξ

32.99.3

Καηαζθεπή πξντφλησλ αλζξψπηλσλ ή δσηθψλ ηξηρψλ· παξφκνησλ πξντφλησλ απφ θισζηνυθαληνπξγηθά 
πιηθά

32.99.30 Καηαζθεπή πξντφλησλ αλζξψπηλσλ ή δσηθψλ ηξηρψλ· παξφκνησλ πξντφλησλ απφ θισζηνυθαληνπξγηθά πιηθά

32.99.30.01 Καηαζθεπή πεξνπθψλ θαη πνζηίο

32.99.4

Καηαζθεπή αλαπηήξσλ, πηπψλ θαη κεξψλ ηνπο· εηδψλ απφ εχθιεθηα πιηθά· πγξνχ ή πγξνπνηεκέλνπ αεξίνπ 
γηα αλαπηήξεο

32.99.41

Καηαζθεπή αλαπηήξσλ ηζηγάξσλ θαη άιισλ αλαπηήξσλ· πηπψλ θαπλίζκαηνο θαη πηπψλ γηα πνχξα θαη ηζηγάξα, θαζψο 
θαη ησλ κεξψλ ηνπο

32.99.42 Καηαζθεπή κεξψλ αλαπηήξσλ· ππξνθνξηθψλ θξακάησλ· εηδψλ απφ εχθιεθηα πιηθά

32.99.43 Καηαζθεπή πγξψλ ή πγξνπνηεκέλσλ αέξησλ θαπζίκσλ γηα αλαπηήξεο, ζε δνρεία ρσξεηηθφηεηαο <= 300 cm3

32.99.5 Καηαζθεπή άιισλ εηδψλ π.δ.θ.α.

32.99.51

Καηαζθεπή ενξηαζηηθψλ, απνθξηάηηθσλ θαη άιισλ ςπραγσγηθψλ εηδψλ, ζηα νπνία ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα 
ηαρπδαθηπινπξγηθά ηερλάζκαηα (ηξηθ) θαη ηα είδε-εθπιήμεηο

32.99.52

Καηαζθεπή ρηελψλ, ηζηκπηδηψλ καιιηψλ θαη παξφκνησλ εηδψλ· θνπξθεηψλ· ιαβίδσλ θαηζαξψκαηνο· βάζεσλ θαη 
θεθαιψλ ηνπο

32.99.52.01 Καηαζθεπή θνπξθεηψλ θαη παξφκνησλ εηδψλ

32.99.53 Καηαζθεπή νξγάλσλ, ζπζθεπψλ θαη κνληέισλ γηα επηδείμεηο

32.99.53.01 Καηαζθεπή αλδξείθεισλ γηα πξνζήθεο

32.99.54 Καηαζθεπή θεξηψλ, θεξσκέλσλ θηηηιηψλ θσηηζκνχ θαη παξφκνησλ εηδψλ

32.99.55 Καηαζθεπή ηερλεηψλ αλζέσλ, δηαθνζκεηηθψλ θπιισκάησλ θαη θξνχησλ θαη κεξψλ ηνπο

32.99.55.01 Καηαζθεπή ηερλεηψλ αλζέσλ

32.99.59 Καηαζθεπή δηαθφξσλ άιισλ εηδψλ π.δ.θ.α.

32.99.59.01 Καηαζθεπή δηαθνζκεηηθψλ εηδψλ απφ πάγν

32.99.59.02 Καηαζθεπή ζεξκφο

32.99.59.03 Καηαζθεπή κπνκπνληέξσλ θαη παξφκνησλ εηδψλ γάκσλ θαη βαπηίζεσλ

46.21.11 Υνλδξηθφ εκπφξην δεκεηξηαθψλ

46.21.11.01 Φνλδξηθφ εκπφξην άιισλ δεκεηξηαθψλ

46.21.11.02 Φνλδξηθφ εκπφξην θαιακπνθηνχ

46.21.11.03 Φνλδξηθφ εκπφξην θξηζαξηνχ

46.21.11.04 Φνλδξηθφ εκπφξην καιαθνχ ζηηαξηνχ θαη ζκηγαδηνχ, γηα θαηαλάισζε απφ αλζξψπνπο

46.21.11.05 Φνλδξηθφ εκπφξην καιαθνχ ζηηαξηνχ θαη ζκηγαδηνχ, γηα θαηαλάισζε απφ δψα

46.21.11.07 Φνλδξηθφ εκπφξην ζίθαιεο, βξψκεο

46.21.11.08 Φνλδξηθφ εκπφξην ζθιεξoχ ζηηαξηνχ, γηα θαηαλάισζε απφ αλζξψπνπο

46.21.11.09 Φνλδξηθφ εκπφξην ζθιεξνχ ζηηαξηνχ, γηα θαηαλάισζε απφ δψα

46.21.11.10 Φνλδξηθφ εκπφξην ζπφξσλ γηα πηελνηξνθέο θαη θηελνηξνθέο

46.21.12 Υνλδξηθφ εκπφξην ζπφξσλ (εθηφο ησλ ειαηνχρσλ ζπφξσλ)

46.21.12.01 Φνλδξηθφ εκπφξην άιισλ δεκεηξηαθψλ, γηα ζπνξά

46.21.12.02 Φνλδξηθφ εκπφξην απνμεξακέλσλ νζπξησδψλ ιαραληθψλ, απνθινησκέλσλ, γηα ζπνξά

46.21.12.03 Φνλδξηθφ εκπφξην βξψζηκσλ ξηδψλ θαη βνιβψλ κε πςειφ πεξηερφκελν ζε άκπιν ή ηλνπιίλε, γηα ζπνξά

46.21.12.04 Φνλδξηθφ εκπφξην θαιακπνθηνχ γηα ζπνξά

46.21.12.05 Φνλδξηθφ εκπφξην θξηζαξηνχ, γηα ζπνξά

46.21.12.06 Φνλδξηθφ εκπφξην καιαθνχ ζηηαξηνχ θαη ζκηγαδηνχ, γηα ζπνξά

46.21.12.07 Φνλδξηθφ εκπφξην ζθιεξνχ ζηηαξηνχ, γηα ζπνξά

46.21.12.08 Φνλδξηθφ εκπφξην ζπφξσλ αλζέσλ θαη θαξπψλ

46.21.12.09 Φνλδξηθφ εκπφξην ζπφξσλ δαραξφηεπηισλ θαη ζπφξσλ θηελνηξνθηθψλ θπηψλ

46.21.12.10 Φνλδξηθφ εκπφξην ζπφξσλ ιαραληθψλ

46.21.12.11 Φνλδξηθφ εκπφξην ζπφξσλ παηάηαο

46.21.13 Υνλδξηθφ εκπφξην ειαηνχρσλ ζπφξσλ θαη θαξπψλ

46.21.13.01 Φνλδξηθφ εκπφξην άιισλ ειαηνχρσλ θαξπψλ

46.21.13.02 Φνλδξηθφ εκπφξην άιισλ ειαηνχρσλ ζπφξσλ

46.21.13.04 Φνλδξηθφ εκπφξην ειαηψλ

46.21.13.06 Φνλδξηθφ εκπφξην ζπφξσλ ειίαλζνπ, ζνπζακηνχ, θάξδακνπ, θξάκβεο, ειαηνθξάκβεο θαη ζηλαπηνχ

46.21.14 Υνλδξηθφ εκπφξην δσνηξνθψλ



46.21.14.01 Φνλδξηθφ εκπφξην αιεπξηψλ θαη ρνλδξάιεπξσλ απφ ειαηνχρνπο ζπφξνπο ή θαξπνχο εθηφο ηνπ ζηλαπηνχ

46.21.14.02

Φνλδξηθφ εκπφξην αιεπξηψλ, ρνλδξάιεπξσλ θαη ζβφισλ θξέαηνο, αθαηάιιεισλ γηα αλζξψπηλε θαηαλάισζε, ππνιεηκκάησλ 
δσηθνχ ιίπνπο

46.21.14.04 Φνλδξηθφ εκπφξην απνμεξακέλσλ νζπξησδψλ ιαραληθψλ, απνθινησκέλσλ γηα ηξνθή δψσλ

46.21.14.05 Φνλδξηθφ εκπφξην άρπξσλ θαη ζαλνχ (ρνξηνλνκήο)

46.21.14.06 Φνλδξηθφ εκπφξην βηνινγηθψλ δσνηξνθψλ

46.21.14.07 Φνλδξηθφ εκπφξην ειαηνπηηψλ θαη άιισλ ζηεξεψλ θαηάινηπσλ θπηηθψλ ιηπψλ ή ειαίσλ

46.21.14.08 Φνλδξηθφ εκπφξην θαηάινηπσλ παξαγσγήο ακχινπ, δπζνπνηίαο θαη παξφκνησλ θαηάινηπσλ

46.21.14.09 Φνλδξηθφ εκπφξην παξαζθεπαζκέλσλ δσνηξνθψλ γηα δψα πνπ εθηξέθνληαη ζε αγξνθηήκαηα

46.21.14.10 Φνλδξηθφ εκπφξην πίηνπξνπ, πηηνπξάιεπξσλ θαη άιισλ θαηάινηπσλ απφ ηελ επεμεξγαζία δεκεηξηαθψλ

46.21.14.11 Φνλδξηθφ εκπφξην ζβφισλ δεκεηξηαθψλ

46.21.14.12 Φνλδξηθφ εκπφξην θπηηθψλ αιεπξηψλ θαη ρνλδξάιεπξσλ, γηα ηξνθή δψσλ

46.21.14.13 Φνλδξηθφ εκπφξην θπηηθψλ πιψλ θαη θπηηθψλ απνξξηκκάησλ, γηα ηξνθή δψσλ

46.21.14.14 Φνλδξηθφ εκπφξην ρoλδξάιεπξνπ θαη ζβφισλ ηξηθπιιηνχ (alfalfa)

46.21.19 Υνλδξηθφ εκπφξην άιισλ αθαηέξγαζησλ αγξνηηθψλ πξψησλ πιψλ π.δ.θ.α.

46.21.19.20 Φνλδξηθφ εκπφξην θπηηθψλ πιψλ π.δ.θ.α. γηα ζπαξηνπιεθηηθή, παξαγέκηζκα, βάηεο, βαθή ή δέςε, θπηηθψλ πξντφλησλ π.δ.θ.α.

46.21.19.21

Φνλδξηθφ εκπφξην θπηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο ζηελ αξσκαηνπνηία, ηε θαξκαθεπηηθή ή ηελ παξαγσγή εληνκνθηφλσλ, 
κπθεηνθηφλσλ ή γηα παξφκνηνπο ζθνπνχο, μεξψλ

46.21.19.22

Φνλδξηθφ εκπφξην θπηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο ζηελ αξσκαηνπνηία, ηε θαξκαθεπηηθή ή ηελ παξαγσγή εληνκνθηφλσλ, 
κπθεηνθηφλσλ ή γηα παξφκνηνπο ζθνπνχο, θξέζθσλ

46.21.19.23 Φνλδξηθφ εκπφξην σκψλ εληνζζίσλ, κε βξψζηκσλ, ππνπξντφλησλ

46.22 Υνλδξηθφ εκπφξην ινπινπδηψλ θαη θπηψλ
46.22.1 Υνλδξηθφ εκπφξην ινπινπδηψλ θαη θπηψλ

46.22.10 Υνλδξηθφ εκπφξην ινπινπδηψλ θαη θπηψλ

46.22.10.01 Φνλδξηθφ εκπφξην απνμεξακέλσλ θπηψλ

46.22.10.02 Φνλδξηθφ εκπφξην δελδξπιιίσλ θαη θπηψλ (εθηφο θαιισπηζηηθψλ θπηψλ)

46.22.10.03 Φνλδξηθφ εκπφξην δψλησλ θπηψλ, θνλδχισλ, βνιβψλ θαη ξηδψλ, κνζρεπκάησλ θαη παξαθπάδσλ, κπθειηψλ καληηαξηψλ

46.22.10.04

Φνλδξηθφ εκπφξην θνκκέλσλ αλζέσλ θαη κπνπκπνπθηψλ ηνπο, ζπλζέζεσλ αλζέσλ θαζψο θαη αλζνδεζκψλ, ζηεθαληψλ θαη 
παξφκνησλ εηδψλ

46.22.10.05 Φνλδξηθφ εκπφξην κεξψλ θπηψλ, ρνξηαξηψλ, βξχσλ θαη ιεηρήλσλ, θαηάιιεισλ γηα δηαθνζκεηηθή ρξήζε

46.22.10.06 Φνλδξηθφ εκπφξην πνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ θπηψλ

46.22.10.07 Φνλδξηθφ εκπφξην θπζηθψλ ρξηζηνπγελληάηηθσλ δέληξσλ

46.31.11 Υνλδξηθφ εκπφξην λσπψλ θξνχησλ θαη ιαραληθψλ

46.31.11.01 Δμαγσγή εγρψξησλ λσπψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ

46.31.11.02 Φνλδξηθφ εκπφξην αθαηέξγαζησλ μεξψλ θαξπψλ

46.31.11.03 Φνλδξηθφ εκπφξην άιισλ ιαραληθψλ π.δ.θ.α.

46.31.11.04 Φνλδξηθφ εκπφξην άιισλ ζηαθπιηψλ, λσπψλ

46.31.11.05 Φνλδξηθφ εκπφξην άιισλ θξνχησλ, ραξνππηψλ

46.31.11.06 Φνλδξηθφ εκπφξην βξψζηκσλ ξηδψλ θαη βνιβψλ κε πςειφ πεξηερφκελν ζε άκπιν ή ηλνπιίλε, γηα αλζξψπηλε θαηαλάισζε

46.31.11.07 Φνλδξηθφ εκπφξην ειαηνππξήλα

46.31.11.08 Φνλδξηθφ εκπφξην ειαίσλ θαη άιισλ θαξπψλ, θξέζθσλ

46.31.11.09 Φνλδξηθφ εκπφξην επηηξαπέδησλ ζηαθπιηψλ

46.31.11.10 Φνλδξηθφ εκπφξην εζπεξηδνεηδψλ

46.31.11.11 Φνλδξηθφ εκπφξην νπσξνθεπεπηηθψλ

46.31.11.12 Φνλδξηθφ εκπφξην παηαηψλ, θξέζθσλ ή απιήο ςχμεο

46.31.11.13 Φνλδξηθφ εκπφξην ξηδσδψλ θαη βνιβνεηδψλ ιαραληθψλ

46.31.11.14 Φνλδξηθφ εκπφξην ζπαξαγγηψλ

46.31.11.15 Φνλδξηθφ εκπφξην ζηαθίδσλ

46.31.11.16

Φνλδξηθφ εκπφξην ρνπξκάδσλ, ζχθσλ, κπαλαλψλ, ηλδηθψλ θαξχδσλ, βξαδηιηάληθσλ θαξχδσλ αλαθάξδηνπ, αβνθάλην, κάλγθν, 
γνπάβαο, θξέζθσλ

46.31.12 Υνλδξηθφ εκπφξην επεμεξγαζκέλσλ θξνχησλ θαη ιαραληθψλ

46.31.12.01 Δμαγσγή κεηαπνηεκέλσλ ιαραληθψλ, θξνχησλ θαη θαξπψλ κε θέιπθνο (αθξφδξπσλ)

46.31.12.02 Φνλδξηθφ εκπφξην άιισλ δηαηεξεκέλσλ θξνχησλ

46.31.12.03 Φνλδξηθφ εκπφξην απνμεξακέλσλ ιαραληθψλ

46.31.12.04 Φνλδξηθφ εκπφξην απνμεξακέλσλ νζπξησδψλ ιαραληθψλ, απνθινησκέλσλ, φρη γηα ζπνξά

46.31.12.05 Φνλδξηθφ εκπφξην δηαηεξεκέλσλ παηαηψλ

46.31.12.06 Φνλδξηθφ εκπφξην ειαηψλ θαη άιισλ θαξπψλ, μεξψλ

46.31.12.07 Φνλδξηθφ εκπφξην εζπεξηδνεηδψλ, μεξψλ

46.31.12.08 Φνλδξηθφ εκπφξην θαηεξγαζκέλσλ μεξψλ θαξπψλ

46.31.12.09 Φνλδξηθφ εκπφξην θνπθνπηζηψλ βεξίθνθσλ, ξνδάθηλσλ ή δακάζθελσλ

46.31.12.10 Φνλδξηθφ εκπφξην ιαραληθψλ δηαηεξεκέλσλ ζε μίδη ή ζε νμηθφ νμχ

46.31.12.11 Φνλδξηθφ εκπφξην ιαραληθψλ θαηεςπγκέλσλ

46.31.12.12 Φνλδξηθφ εκπφξην ιαραληθψλ πξνζσξηλά δηαηεξεκέλσλ

46.31.12.13 Φνλδξηθφ εκπφξην ιαραληθψλ, δηαηεξεκέλσλ κε άιιν ηξφπν εθηφο απφ μίδη ή νμηθφ νμχ

46.31.12.14 Φνλδξηθφ εκπφξην καξκειάδσλ, δειέδσλ θαη πνπξέ θαη πνιηψλ θξνχησλ ή μεξψλ θαξπψλ

46.31.12.15 Φνλδξηθφ εκπφξην μεξψλ θαξπψλ, θαβνπξδηζκέλσλ αξάπηθσλ θηζηηθηψλ, αιαηηζκέλσλ ή κε άιιν ηξφπν ζπληεξεκέλσλ

46.31.12.16 Φνλδξηθφ εκπφξην παηαηψλ θαηεςπγκέλσλ

46.31.12.17 Φνλδξηθφ εκπφξην θξνχησλ θαη μεξψλ θαξπψλ, καγεηξεκέλσλ ή ακαγείξεπησλ, θαηεςπγκέλσλ

46.31.12.18 Φνλδξηθφ εκπφξην θξνχησλ θαη μεξψλ θαξπψλ, πξνζσξηλά δηαηεξεκέλσλ, φρη γηα άκεζε θαηαλάισζε

46.31.12.19

Φνλδξηθφ εκπφξην ρνπξκάδσλ, ζχθσλ, κπαλαλψλ, ηλδηθψλ θαξχδσλ, βξαδηιηάληθσλ θαξχδσλ αλαθάξδηνπ, αβνθάλην, κάλγθν, 
γνπάβαο, μεξψλ

46.32 Υνλδξηθφ εκπφξην θξέαηνο θαη πξντφλησλ θξέαηνο
46.32.1 Υνλδξηθφ εκπφξην θξέαηνο θαη πξντφλησλ θξέαηνο

46.32.11 Υνλδξηθφ εκπφξην θξέαηνο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πνπιεξηθψλ)

46.32.11.01 Δμαγσγή εγρψξησλ θαηεςπγκέλσλ θξεάησλ

46.32.11.02 Δμαγσγή εγρψξησλ λσπψλ θξεάησλ



46.32.11.03 Φνλδξηθφ εκπφξην άθξσλ δψσλ

46.32.11.04

Φνλδξηθφ εκπφξην άιισλ θξεάησλ θαη βξψζηκσλ εληνζζίσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θξέαηνο θνπλειηψλ), εθηφο απφ 
βαηξαρνπφδαξα

46.32.11.05 Φνλδξηθφ εκπφξην βξψζηκσλ εληνζζίσλ

46.32.11.06 Φνλδξηθφ εκπφξην θαηεςπγκέλνπ θξέαηνο βννεηδψλ

46.32.11.07 Φνλδξηθφ εκπφξην θαηεςπγκέλνπ θξέαηνο ρνηξνεηδψλ

46.32.11.08 Φνλδξηθφ εκπφξην θνπλειηψλ, λσπψλ ή θαηεςπγκέλσλ

46.32.11.09 Φνλδξηθφ εκπφξην θξέαηνο αηγψλ

46.32.11.10 Φνλδξηθφ εκπφξην θξέαηνο βννεηδψλ, λσπνχ ή απιήο ςχμεο

46.32.11.11 Φνλδξηθφ εκπφξην θξέαηνο θαη βξψζηκσλ εληνζζίσλ πνπιεξηθψλ, θαηεςπγκέλσλ

46.32.11.12 Φνλδξηθφ εκπφξην θξέαηνο θαη βξψζηκσλ εληνζζίσλ πνπιεξηθψλ, λσπψλ ή απιήο ςχμεο

46.32.11.13 Φνλδξηθφ εκπφξην θξέαηνο πξνβάησλ, θαηεςπγκέλνπ

46.32.11.14 Φνλδξηθφ εκπφξην θξέαηνο πξνβάησλ, λσπνχ ή απιήο ςχμεο

46.32.11.15 Φνλδξηθφ εκπφξην θξέαηνο ρνηξνεηδψλ, λσπνχ ή απιήο ςχμεο

46.32.11.16 Φνλδξηθφ εκπφξην λσπψλ θαη θαηεςπγκέλσλ θξεάησλ

46.32.11.17

Φνλδξηθφ εκπφξην ζαιηγθαξηψλ, λσπψλ, απιήο ςχμεο, θαηεςπγκέλσλ, απνμεξακέλσλ, παζηψλ ή ζε άικε, εθηφο απφ ηα 
ζαιαζζηλά ζαιηγθάξηα, βαηξαρνπφδαξσλ, λσπψλ, απιήο ςχμεο ή θαηεςπγκέλσλ

46.32.12 Υνλδξηθφ εκπφξην πξντφλησλ θξέαηνο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξντφλησλ πνπιεξηθψλ)

46.32.12.01

Φνλδξηθφ εκπφξην άιισλ εηδψλ παξαζθεπαζκέλνπ θαη δηαηεξεκέλνπ θξέαηνο, εληνζζίσλ ή αίκαηνο, εθρπιηζκάησλ θαη δσκψλ 
θξέαηνο, ςαξηψλ θαη πδξφβησλ αζπφλδπισλ

46.32.12.02 Φνλδξηθφ εκπφξην επεμεξγαζκέλσλ πξντφλησλ θξέαηνο (γχξνπ, ζνπβιαθηψλ θιπ)

46.32.12.03

Φνλδξηθφ εκπφξην θξέαηνο θαη βξψζηκσλ εληνζζίσλ, αιαηηζκέλσλ, ζε άικε, απνμεξακέλσλ ή θαπληζηψλ, βξψζηκσλ αιεπξηψλ θαη 
ρνλδξάιεπξσλ θξέαηνο ή εληνζζίσλ

46.33.11 Υνλδξηθφ εκπφξην γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ

46.33.11.01 Φνλδξηθφ εκπφξην βνχηπξνπ

46.33.11.02 Φνλδξηθφ εκπφξην γάιαθηνο θαη θξέκαο ζε ζηεξεέο κνξθέο

46.33.11.03 Φνλδξηθφ εκπφξην γάιαθηνο θαη θξέκαο, κε πεξηζζφηεξν απφ 6% ιίπνο, φρη ζπκππθλσκέλσλ ή δαραξνχρσλ

46.33.11.04

Φνλδξηθφ εκπφξην γάιαθηνο θαη θξέκαο, ζπκππθλσκέλσλ ή κε πξνζζήθε δάραξεο ή άιισλ γιπθαληηθψλ πιψλ, ζε άιιεο κνξθέο 
εθηφο ηεο ζηεξεάο

46.33.11.05 Φνλδξηθφ εκπφξην γηανπξηηνχ θαη άιισλ εηδψλ δπκσκέλνπ ή νμηληζκέλνπ γάιαθηνο ή θξέκαο

46.33.11.06 Φνλδξηθφ εκπφξην επεμεξγαζκέλνπ ξεπζηνχ γάιαθηνο

46.33.11.07 Φνλδξηθφ εκπφξην θαδεΐλεο

46.33.11.08 Φνλδξηθφ εκπφξην ηπξηνχ θαη ηπξνπήγκαηνο

46.33.11.09 Φνλδξηθφ εκπφξην ηπξφγαινπ

46.33.12 Υνλδξηθφ εκπφξην αβγψλ

46.33.12.01 Φνλδξηθφ εκπφξην αβγψλ κε ην θέιπθνο

46.33.13 Υνλδξηθφ εκπφξην βξψζηκσλ ειαίσλ θαη ιηπψλ

46.33.13.01 Δμαγσγή ειαηφιαδνπ

46.33.13.02 Φνλδξηθφ εκπφξην βξψζηκσλ ιηπψλ

46.33.13.03 Φνλδξηθφ εκπφξην ειαηφιαδνπ

46.33.13.04

Φνλδξηθφ εκπφξην δσηθψλ ειαίσλ θαη ιηπψλ, αθαηέξγαζησλ θαη εμεπγεληζκέλσλ, εθηφο απφ ιίπε βννεηδψλ, αηγνπξνβάησλ, ρνίξσλ 
θαη πνπιεξηθψλ

46.33.13.05

Φνλδξηθφ εκπφξην δσηθψλ ή θπηηθψλ ιηπψλ θαη ειαίσλ θαη ησλ θιαζκάησλ ηνπο, πδξνγνλσκέλσλ, εζηεξνπνηεκέλσλ, αιιά ρσξίο 
λα έρνπλ ππνζηεί πεξαηηέξσ παξαζθεπή

46.33.13.06 Φνλδξηθφ εκπφξην θαιακπνθέιαηνπ θαη ησλ θιαζκάησλ ηνπ, κε ρεκηθά ηξνπνπνηεκέλσλ

46.33.13.07 Φνλδξηθφ εκπφξην ιηπψλ βννεηδψλ, πξνβάησλ, αηγψλ, ρνίξσλ θαη πνπιεξηθψλ

46.33.13.08 Φνλδξηθφ εκπφξην καξγαξίλεο θαη παξφκνησλ παξαζθεπαζκάησλ

46.33.13.09

Φνλδξηθφ εκπφξην ζνγηέιαηνπ, αξαρηδέιαηνπ, ειηέιαηνπ, θαξδακέιαηνπ, βακβαθέιαηνπ, θξακβέιαηνπ, γνγγπιέιαηνπ (colza oil) θαη 
ζηλαπέιαηνπ

46.33.13.10

Φνλδξηθφ εκπφξην θνηληθέιαηνπ, ειαίνπ ηλδηθήο θαξχδαο, θνηληθνππξήλσλ, babassu, ιηλέιαηνπ, ζηαζεξνπνηεκέλσλ θπηηθψλ ιηπψλ 
θαη ειαίσλ (εθηφο απφ ην θαιακπνθέιαην) θαη ησλ θιαζκάησλ ηνπο

46.34 Υνλδξηθφ εκπφξην πνηψλ
46.34.1 Υνλδξηθφ εκπφξην πνηψλ

46.34.11 Υνλδξηθφ εκπφξην ρπκψλ, κεηαιιηθψλ λεξψλ, αλαςπθηηθψλ θαη άιισλ κε αιθννινχρσλ πνηψλ

46.34.11.01 Φνλδξηθφ εκπφξην άιισλ κε αιθννινχρσλ πνηψλ

46.34.11.02 Φνλδξηθφ εκπφξην αλαςπθηηθψλ θαη εκθηαισκέλσλ λεξψλ

46.34.11.03 Φνλδξηθφ εκπφξην κεηαιιηθψλ λεξψλ θαη αεξηνχρσλ λεξψλ, πνπ δελ έρνπλ γιπθαλζεί ή αξσκαηηζηεί

46.34.11.04 Φνλδξηθφ εκπφξην παγαθηψλ βξψζηκσλ, ζε θχβνπο ή ληθάδεο

46.34.11.05 Φνλδξηθφ εκπφξην παγσκέλνπ ηζαγηνχ

46.34.11.06 Φνλδξηθφ εκπφξην ρπκψλ θξνχησλ θαη ιαραληθψλ

46.34.12 Υνλδξηθφ εκπφξην αιθννινχρσλ πνηψλ

46.34.12.01

Φνλδξηθφ εκπφξην άιισλ πνηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ δχκσζε (π.ρ. κειίηε, απηδίηε, πδξνκειηνχ), κεηγκάησλ πνηψλ πνπ 
πεξηέρνπλ αιθνφιε

46.34.12.02

Φνλδξηθφ εκπφξην απνζηαγκάησλ, εδχπνησλ, άιισλ νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ, ζχλζεησλ αιθννινχρσλ παξαζθεπαζκάησλ γηα 
ηελ παξαγσγή πνηψλ

46.34.12.03 Φνλδξηθφ εκπφξην αθξψδνπο θξαζηνχ

46.34.12.04 Φνλδξηθφ εκπφξην βεξκνχη θαη άιισλ εηδψλ αξσκαηηθνχ θξαζηνχ απφ λσπά ζηαθχιηα

46.34.12.05 Φνλδξηθφ εκπφξην θξαζηνχ απφ λσπά ζηαθχιηα, εθηφο απφ ην αθξψδεο θξαζί, κνχζηνπ ζηαθπιηψλ

46.34.12.06 Φνλδξηθφ εκπφξην -κεηά απφ εηζαγσγή- πνηψλ

46.34.12.07 Φνλδξηθφ εκπφξην κπίξαο

46.36.12 Υνλδξηθφ εκπφξην πξντφλησλ αξηνπνηίαο

46.36.12.01 Φνλδξηθφ εκπφξην (πξαηήξην) ςσκηνχ θαη εηδψλ αξηνπνηίαο

46.36.12.02 Φνλδξηθφ εκπφξην άιισλ εηδψλ ςσκηνχ θαη άιισλ εηδψλ αξηνπνηίαο

46.36.12.03 Φνλδξηθφ εκπφξην θψλσλ παγσηνχ

46.36.12.04 Φνλδξηθφ εκπφξην κειφςσκνπ θαη παξφκνησλ εηδψλ, γιπθψλ κπηζθφησλ, βαθιψλ θαη ιεπηψλ κπηζθφησλ

46.36.12.05 Φνλδξηθφ εκπφξην πηηψλ θαη θνπινπξηψλ

46.36.12.06 Φνλδξηθφ εκπφξην ηξαγαλνχ ςσκηνχ, παμηκαδηψλ, θξπγαληζκέλνπ ςσκηνχ θαη παξφκνησλ θξπγαληζκέλσλ πξντφλησλ

46.36.12.07 Φνλδξηθφ εκπφξην ηππνπνηεκέλσλ εηδψλ αξηνπνηίαο

46.36.12.08 Φνλδξηθφ εκπφξην ηπξνπηηψλ θαη ζάληνπηηο

46.36.12.09 Φνλδξηθφ εκπφξην θξέζθνπ ςσκηνχ



46.36.12.10 Φνλδξηθφ εκπφξην θξέζθσλ εηδψλ δαραξνπιαζηηθήο θαη γιπθηζκάησλ

46.36.12.11 Φνλδξηθφ εκπφξην θχιισλ θξνχζηαο ή θαληατθηνχ

46.36.13 Υνλδξηθφ εκπφξην εηδψλ ζνθνιάηαο θαη εηδψλ δαραξνπιαζηηθήο

46.36.13.01 Φνλδξηθφ εκπφξην βηνκεραλνπνηεκέλνπ παγσηνχ, κε πξνθαζνξηζκέλε ηηκή πψιεζεο

46.36.13.02 Φνλδξηθφ εκπφξην εηδψλ δαραξνπιαζηηθήο γεληθά

46.36.13.03 Φνλδξηθφ εκπφξην παγσηνχ θαη άιισλ εηδψλ βξψζηκνπ πάγνπ

46.36.13.04 Φνλδξηθφ εκπφξην πξντφλησλ δαραξνπιαζηηθήο (ζπκπεξηιακβάλεηαη ε ιεπθή ζνθνιάηα) πνπ δελ πεξηέρνπλ θαθάν

46.36.13.05

Φνλδξηθφ εκπφξην ζνθνιάηαο θαη άιισλ παξαζθεπαζκάησλ πνπ πεξηέρνπλ θαθάν (εθηφο απφ δαραξνχρν ζθφλε θαθάνπ), ζε άιιεο 
κνξθέο εθηφο απφ ρχκα

46.36.13.06

Φνλδξηθφ εκπφξην ζνθνιάηαο θαη άιισλ παξαζθεπαζκάησλ πνπ πεξηέρνπλ θαθάν (εθηφο απφ δαραξνχρν ζθφλε θαθάνπ), ζε 
κνξθέο ρχκα

46.36.13.07 Φνλδξηθφ εκπφξην ηππνπνηεκέλσλ δαραξσδψλ πξντφλησλ

46.36.13.08 Φνλδξηθφ εκπφξην θξνχησλ, μεξψλ θαξπψλ, θινχδαο θξνχησλ θαη άιισλ κεξψλ θπηψλ, δηαηεξεκέλσλ κε δάραξε

46.37 Υνλδξηθφ εκπφξην θαθέ, ηζαγηνχ, θαθάνπ θαη κπαραξηθψλ
46.37.1 Υνλδξηθφ εκπφξην θαθέ, ηζαγηνχ, θαθάνπ θαη κπαραξηθψλ

46.37.10 Υνλδξηθφ εκπφξην θαθέ, ηζαγηνχ, θαθάνπ θαη κπαραξηθψλ

46.37.10.01 Φνλδξηθφ εκπφξην αξσκαηηθψλ θπηψλ

46.37.10.02 Φνλδξηθφ εκπφξην αθεςεκάησλ βνηάλσλ

46.37.10.03 Φνλδξηθφ εκπφξην βνχηπξνπ, ιίπνπο θαη ειαίνπ θαθάνπ

46.37.10.04 Φνλδξηθφ εκπφξην εθρπιηζκάησλ, απνζηαγκάησλ, ζπκππθλσκάησλ θαη παξαζθεπαζκάησλ ηζαγηνχ ή κάηε

46.37.10.05 Φνλδξηθφ εκπφξην θαβνπξδηζκέλνπ θαη αιεζκέλνπ θαθέ θαη παξφκνησλ εηδψλ

46.37.10.06 Φνλδξηθφ εκπφξην θαθάνπ ζε ζθφλε, πνπ δελ πεξηέρεη πξφζζεηε δάραξε ή άιιε γιπθαληηθή χιε

46.37.10.07 Φνλδξηθφ εκπφξην θαθάνπ ζε ζθφλε, πνπ πεξηέρεη πξφζζεηε δάραξε ή άιιε γιπθαληηθή χιε

46.37.10.08 Φνλδξηθφ εκπφξην θαξπθεπκάησλ - κπαραξηθψλ θαη ινηπψλ παξφκνησλ εηδψλ, αιεζκέλσλ θαη ζπζθεπαζκέλσλ

46.37.10.09 Φνλδξηθφ εκπφξην θαθέ, απνθαθετλσκέλνπ

46.37.10.10 Φνλδξηθφ εκπφξην θαθέ, κε απνθαθετλσκέλνπ

46.37.10.11 Φνλδξηθφ εκπφξην κπαραξηθψλ, επεμεξγαζκέλσλ

46.37.10.12 Φνλδξηθφ εκπφξην κπαραξηθψλ, κε θαηεξγαζκέλσλ

46.37.10.13 Φνλδξηθφ εκπφξην πξάζηλνπ ηζαγηνχ (κε δπκσκέλνπ), καχξνπ ηζαγηνχ (δπκσκέλνπ) θαη ελ κέξεη δπκσκέλνπ ηζαγηνχ

46.37.10.14 Φνλδξηθφ εκπφξην πξντφλησλ θαθέ

46.37.10.15

Φνλδξηθφ εκπφξην ππνθαηάζηαησλ ηνπ θαθέ, εθρπιηζκάησλ, νπζηψλ θαη ζπκππθλσκάησλ ηνπ θαθέ ή ησλ ππνθαηάζηαησλ ηνπ 
θαθέ

46.38.2 Υνλδξηθφ εκπφξην άιισλ ηξνθίκσλ
46.38.21 Υνλδξηθφ εκπφξην νκνγελνπνηεκέλσλ παξαζθεπαζκάησλ ηξνθίκσλ θαη δηαηηεηηθψλ ηξνθίκσλ

46.38.21.01 Φνλδξηθφ εκπφξην δηαηηεηηθψλ ηξνθψλ

46.38.21.02 Φνλδξηθφ εκπφξην παηδηθψλ ηξνθψλ θαη άιισλ νκνγελνπνηεκέλσλ παξαζθεπαζκάησλ ηξνθίκσλ

46.38.21.03 Φνλδξηθφ εκπφξην ζπκπιεξσκάησλ πγηεηλήο δηαηξνθήο

46.38.29 Υνλδξηθφ εκπφξην άιισλ ηξνθίκσλ π.δ.θ.α.

46.38.29.01 Φνλδξηθφ εκπφξην αβγψλ ρσξίο ην θέιπθνο, θξφθσλ αβγψλ, λσπψλ ή δηαηεξεκέλσλ, ιεπθψκαηνο αβγνχ

46.38.29.02 Φνλδξηθφ εκπφξην αιαηηνχ επηηξαπέδηνπ

46.38.29.03 Φνλδξηθφ εκπφξην αιεπξηψλ δεκεηξηαθψλ, ζπζθεπαζκέλσλ

46.38.29.04 Φνλδξηθφ εκπφξην άιισλ αιεπξηψλ δεκεηξηαθψλ π.δ.θ.α.

46.38.29.05 Φνλδξηθφ εκπφξην άιισλ πξντφλησλ δεκεηξηαθψλ (ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη ληθάδεο αξαβφζηηνπ)

46.38.29.06 Φνλδξηθφ εκπφξην άιισλ πξντφλησλ δηαηξνθήο π.δ.θ.α.

46.38.29.07 Φνλδξηθφ εκπφξην ακαγείξεπησλ δπκαξηθψλ, κε παξαγεκηζκέλσλ ή κε άιιν ηξφπν παξαζθεπαζκέλσλ

46.38.29.08 Φνλδξηθφ εκπφξην ακχισλ, ηλνπιίλεο, γινπηέλεο ζηηαξηνχ, δεμηξηλψλ θαη άιισλ ηξνπνπνηεκέλσλ ακχισλ

46.38.29.09 Φνλδξηθφ εκπφξην απνθινησκέλνπ ξπδηνχ

46.38.29.10 Φνλδξηθφ εκπφξην βξψζηκσλ πξντφλησλ δσηθήο πξνέιεπζεο π.δ.θ.α.

46.38.29.11 Φνλδξηθφ εκπφξην βχλεο

46.38.29.12 Φνλδξηθφ εκπφξην εηδψλ πγηεηλήο δηαηξνθήο

46.38.29.13 Φνλδξηθφ εκπφξην καγεηξεκέλσλ δπκαξηθψλ, παξαγεκηζκέλσλ ή κε άιιν ηξφπν παξαζθεπαζκέλσλ, θνπζθνχο

46.38.29.14

Φνλδξηθφ εκπφξην καγηάο (ελεξγνχ ή αδξαλνχο), άιισλ κνλνθχηηαξσλ κηθξννξγαληζκψλ, λεθξψλ, παξαζθεπαζκέλσλ 
δηνγθσηηθψλ ζθνλψλ

46.38.29.15 Φνλδξηθφ εκπφξην κεηγκάησλ γηα ηελ παξαζθεπή εηδψλ αξηνπνηίαο

46.38.29.16 Φνλδξηθφ εκπφξην μηδηνχ θαη ππνθαηάζηαησλ ηνπ μηδηνχ, πνπ ιακβάλνληαη απφ ην νμηθφ νμχ

46.38.29.17 Φνλδξηθφ εκπφξην παξαζθεπαζκέλσλ ηξνθψλ γηα θαηνηθίδηα δψα ή πηελά ζπληξνθηάο

46.38.29.18 Φνλδξηθφ εκπφξην πηελνηξνθψλ γηα νηθηαθά πηελά

46.38.29.20

Φνλδξηθφ εκπφξην ζαιηζψλ, αλάκεηθησλ θαξπθεπκάησλ θαη αξηπκάησλ, αιεπξηνχ θαη ρνλδξάιεπξνπ ζηλαπηνχ θαη 
παξαζθεπαζκέλεο κνπζηάξδαο

46.38.29.21 Φνλδξηθφ εκπφξην ζηηάιεπξνπ ή αιεπξηνχ ζκηγαδηνχ

46.38.29.22 Φνλδξηθφ εκπφξην ζνππψλ θαη δσκψλ θαη παξαζθεπαζκάησλ ηνπο

46.38.29.23 Φνλδξηθφ εκπφξην ηαπηφθαο θαη ππνθαηάζηαησλ παξαζθεπαζκέλσλ απφ άκπιν ζε κνξθή ληθάδσλ, θφθθσλ θιπ

46.38.29.24 Φνλδξηθφ εκπφξην θπζηθνχ κειηνχ

46.38.29.25 Φνλδξηθφ εκπφξην θπηηθψλ αιεπξηψλ θαη ρνλδξάιεπξσλ γηα αλζξψπηλε θαηαλάισζε

46.38.29.26 Φνλδξηθφ εκπφξην θπηηθψλ ρπκψλ θαη εθρπιηζκάησλ, πεπηηθψλ νπζηψλ, βιελλσδψλ θαη πεθηηθψλ παξαγφλησλ

46.38.29.27 Φνλδξηθφ εκπφξην ρφλδξσλ (κπιηγνπξηνχ) δεκεηξηαθψλ π.δ.θ.α.

46.38.29.28 Φνλδξηθφ εκπφξην ρφλδξσλ (κπιηγνπξηνχ), ρνλδξάιεπξσλ ζηηαξηνχ

46.39 Με εμεηδηθεπκέλν ρνλδξηθφ εκπφξην ηξνθίκσλ, πνηψλ θαη θαπλνχ
46.39.1 Με εμεηδηθεπκέλν ρνλδξηθφ εκπφξην ηξνθίκσλ, πνηψλ θαη θαπλνχ

46.39.11 Με εμεηδηθεπκέλν ρνλδξηθφ εκπφξην θαηεςπγκέλσλ ηξνθίκσλ

46.39.12 Με εμεηδηθεπκέλν ρνλδξηθφ εκπφξην κε θαηεςπγκέλσλ ηξνθίκσλ, πνηψλ θαη θαπλνχ

46.39.12.01 Φνλδξηθφ εκπφξην βηνινγηθψλ ηξνθίκσλ, κε θαηεςπγκέλσλ

46.4 Υνλδξηθφ εκπφξην εηδψλ νηθηαθήο ρξήζεο
46.41 Υνλδξηθφ εκπφξην θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ

46.41.1 Υνλδξηθφ εκπφξην θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ
46.41.11 Υνλδξηθφ εκπφξην λεκάησλ

46.41.11.01 Φνλδξηθφ εκπφξην βακβαθεξψλ λεκάησλ



46.41.11.02 Φνλδξηθφ εκπφξην κάιιηλσλ λεκάησλ

46.41.11.03 Φνλδξηθφ εκπφξην κεηαμσηψλ λεκάησλ

46.41.11.04

Φνλδξηθφ εκπφξην λεκάησλ απφ γηνχηα ή απφ άιιεο ίλεο απφ ζηειέρε θπηψλ, λεκάησλ απφ άιιεο θπηηθέο πθαληηθέο ίλεο θαη 
ράξηηλσλ λεκάησλ

46.41.11.05 Φνλδξηθφ εκπφξην λεκάησλ απφ ιηλάξη

46.41.11.06 Φνλδξηθφ εκπφξην λεκάησλ απφ ζπλζεηηθέο θαη ηερλεηέο ίλεο

46.41.11.07 Φνλδξηθφ εκπφξην λεκάησλ θαη παξφκνησλ εηδψλ

46.41.12 Υνλδξηθφ εκπφξην πθαζκάησλ

46.41.12.01 Δμαγσγή πθαζκάησλ, γηα γπλαηθεία ξνχρα

46.41.12.02 Φνλδξηθφ εκπφξην άιισλ πιεθηψλ πθαζκάησλ ή πθαζκάησλ θξνζέ

46.41.12.03 Φνλδξηθφ εκπφξην ειαζηηθνπνηεκέλσλ πθαζκάησλ, εθηφο απφ πιέγκαηα ελίζρπζεο (ιηλά) επηζψηξσλ (ειαζηηθψλ νρεκάησλ)

46.41.12.04 Φνλδξηθφ εκπφξην -κεηά απφ εηζαγσγή- πθαζκάησλ πνιπηειείαο, γηα γπλαηθεία ξνχρα

46.41.12.05 Φνλδξηθφ εκπφξην -κεηά απφ εηζαγσγή- πθαζκάησλ, γηα αλδξηθά ξνχρα

46.41.12.06 Φνλδξηθφ εκπφξην -κεηά απφ εηζαγσγή- πθαζκάησλ, γηα γπλαηθεία ξνχρα

46.41.12.07 Φνλδξηθφ εκπφξην πθαληψλ πθαζκάησλ απφ βακβάθη

46.41.12.08 Φνλδξηθφ εκπφξην πθαληψλ πθαζκάησλ απφ ηερλεηέο ή ζπλζεηηθέο αζπλερείο ίλεο

46.41.12.09 Φνλδξηθφ εκπφξην πθαληψλ πθαζκάησλ απφ ηερλεηέο ή ζπλζεηηθέο ζπλερείο ίλεο

46.41.12.10 Φνλδξηθφ εκπφξην πθαληψλ πθαζκάησλ απφ θπηηθέο ίλεο εθηφο ηνπ βακβαθηνχ

46.41.12.11 Φνλδξηθφ εκπφξην πθαζκάησλ επηπιψζεσλ ή άιισλ πθαζκάηηλσλ εηδψλ ηαπεηζαξίαο

46.41.12.12 Φνλδξηθφ εκπφξην πθαζκάησλ ιατθήο θαηαλάισζεο

46.41.12.13 Φνλδξηθφ εκπφξην πθαζκάησλ κε πέινο, ζειεησηψλ πθαζκάησλ, ηέξη, πιεθηψλ ή θξνζέ

46.41.12.14 Φνλδξηθφ εκπφξην πθαζκάησλ πνιπηειείαο, γηα γπλαηθεία ξνχρα

46.41.12.15 Φνλδξηθφ εκπφξην πθαζκάησλ, γηα αλδξηθά ξνχρα

46.41.12.16 Φνλδξηθφ εκπφξην πθαζκάησλ, γηα γπλαηθεία ξνχρα

46.41.13 Υνλδξηθφ εκπφξην ιηλψλ νηθηαθήο ρξήζεο, θνπξηηλψλ θαη δηαθφξσλ νηθηαθψλ εηδψλ απφ θισζηνυθαληνπξγηθά πιηθά

46.41.13.01 Δμαγσγή θηιηκηψλ, βειεληδψλ θαη παξφκνησλ εηδψλ

46.41.13.02 Δμαγσγή ιεπθψλ εηδψλ

46.41.13.03 Φνλδξηθφ εκπφξην άιισλ κεηαπνηεκέλσλ εηδψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ παηξφλ

46.41.13.04 Φνλδξηθφ εκπφξην άιισλ νηθηαθψλ θισζηνυθαληνπξγηθψλ εηδψλ π.δ.θ.α.

46.41.13.05 Φνλδξηθφ εκπφξην βαηψλ απφ πθαληηθά πιηθά θαη εηδψλ απ' απηέο, γηα ρξήζε άιιε απφ θαξκαθεπηηθή

46.41.13.06

Φνλδξηθφ εκπφξην δηρηπψλ κε θφκπνπο απφ ζπάγγνπο, θνξδνληψλ ή ζρνηληψλ, έηνηκσλ δηρηπψλ απφ πθαληηθά πιηθά, εηδψλ απφ 
λήκαηα, ισξίδσλ π.δ.θ.α.

46.41.13.07 Φνλδξηθφ εκπφξην εηδψλ ηεληνπνηίαο

46.41.13.08 Φνλδξηθφ εκπφξην εηδψλ χπλνπ

46.41.13.09 Φνλδξηθφ εκπφξην θαιπκκάησλ θξεβαηηψλ

46.41.13.10 Φνλδξηθφ εκπφξην θελψλ πθαζκάηηλσλ ζάθσλ

46.41.13.11 Φνλδξηθφ εκπφξην θηιηκηψλ, βειεληδψλ θαη παξφκνησλ εηδψλ

46.41.13.12 Φνλδξηθφ εκπφξην θνξδνληψλ απφ πθαληηθέο χιεο, ηαηληψλ, θηηηιηψλ θαη παξφκνησλ εηδψλ

46.41.13.13 Φνλδξηθφ εκπφξην θνπβεξηψλ θαη θιηλνζθεπαζκάησλ ηαμηδηνχ (εθηφο απφ ειεθηξηθέο θνπβέξηεο)

46.41.13.14

Φνλδξηθφ εκπφξην θνπξηηλψλ (ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη πηπρσηέο) θαη εζσηεξηθψλ ζηνξηψλ, γχξσλ (βνιάλ) θνπξηηλψλ ή 
θξεβαηηψλ

46.41.13.15 Φνλδξηθφ εκπφξην ιεπθψλ εηδψλ

46.41.13.16 Φνλδξηθφ εκπφξην κε πθαληψλ πξντφλησλ θαη εηδψλ απφ κε πθαληά, εθηφο απφ είδε έλδπζεο

46.41.13.17 Φνλδξηθφ εκπφξην κνπζακάδσλ, ηεληψλ, πεξζίδσλ παξάζπξσλ, ζθελψλ ηζίξθνπ

46.41.13.18 Φνλδξηθφ εκπφξην πεηζεηψλ κπάληνπ θαη θνπδίλαο

46.41.13.19 Φνλδξηθφ εκπφξην πηιήκαηνο (ηζφραο), επελδπκέλνπ, επηθαιπκκέλνπ ή ιακηλαξηζκέλνπ

46.41.13.20 Φνλδξηθφ εκπφξην πξνηχπσλ (παηξφλ) γπλαηθείσλ ακθηέζεσλ

46.41.13.21 Φνλδξηθφ εκπφξην ζεληνληψλ θαη καμηιαξνζεθψλ

46.41.13.22 Φνλδξηθφ εκπφξην ζεκαηψλ θαη ιαβάξσλ

46.41.13.23 Φνλδξηθφ εκπφξην ζπάγγσλ, θνξδνληψλ, ζρνηληψλ θαη θαισδίσλ, απφ γηνχηα ή άιιεο πθαληηθέο ίλεο απφ ζηειέρε θπηψλ

46.41.13.24 Φνλδξηθφ εκπφξην ηεληψλ θαη παξφκνησλ εηδψλ

46.41.13.25 Φνλδξηθφ εκπφξην ηνπιηψλ θαη άιισλ δηθηπσηψλ πθαζκάησλ, πιεθηψλ ή θξνζέ πθαζκάησλ

46.41.13.26 Φνλδξηθφ εκπφξην ηξαπεδνκάληηισλ θαη πεηζεηψλ θαγεηνχ

46.41.13.27 Φνλδξηθφ εκπφξην πθαληηθψλ πξντφλησλ θαπηηνλέ κε ην θνκκάηη

46.41.13.28 Φνλδξηθφ εκπφξην πθαζκάηηλσλ εηδψλ ιατθήο ηέρλεο

46.41.14 Υνλδξηθφ εκπφξην κηθξψλ θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ

46.41.14.01 Φνλδξηθφ εκπφξην αγθξαθψλ, ζνπζηψλ, θνπηηζψλ θαη κεξψλ ηνπο, θνπκπηψλ, θεξκνπάξ

46.41.14.02 Φνλδξηθφ εκπφξην βεινλψλ ξαςίκαηνο, βεινλψλ πιεμίκαηνο θαη παξφκνησλ εηδψλ γηα ρξήζε κε ην ρέξη

46.41.14.03 Φνλδξηθφ εκπφξην δαληειψλ κε ην θνκκάηη, ζε ισξίδεο ή ζε δηαθνζκεηηθά ζρέδηα

46.41.14.04 Φνλδξηθφ εκπφξην εγρψξησλ θεληεκάησλ

46.41.14.05 Φνλδξηθφ εκπφξην εξγφρεηξσλ

46.41.14.06 Φνλδξηθφ εκπφξην θεληεκάησλ κε ην θνκκάηη, ζε ισξίδεο ή ζε δηαθνζκεηηθά ζρέδηα

46.41.14.07

Φνλδξηθφ εκπφξην θισζηψλ θαη θνξδνληψλ απφ θανπηζνχθ, θαιπκκέλσλ κε πθαληηθά πιηθά, πθαληηθνχ λήκαηνο θαη ισξίδσλ, 
εκπνηηζκέλσλ ή θαιπκκέλσλ κε ειαζηηθφ ή πιαζηηθφ

46.41.14.08 Φνλδξηθφ εκπφξην θισζηψλ θαη λεκάησλ ξαςίκαηνο

46.41.14.09 Φνλδξηθφ εκπφξην θισζηψλ θαη λεκάησλ ξαςίκαηνο απφ ηερλεηέο ή ζπλζεηηθέο ζπλερείο ή αζπλερείο ίλεο

46.41.14.10 Φνλδξηθφ εκπφξην θνπκπηψλ, θηγνπξηληψλ θαη πιηζέδσλ

46.41.14.11 Φνλδξηθφ εκπφξην -κεηά απφ εηζαγσγή- θεληεκάησλ

46.41.14.12 Φνλδξηθφ εκπφξην κεηξψλ γηα θνπκπηά θαη άιισλ κεξψλ θνπκπηψλ, εκηηειψλ θνπκπηψλ, κεξψλ απφ θεξκνπάξ

46.41.14.13 Φνλδξηθφ εκπφξην κπνκπνληέξσλ θαη παξφκνησλ εηδψλ γάκσλ θαη βαπηίζεσλ

46.41.14.14 Φνλδξηθφ εκπφξην λεκάησλ θαη ισξίδσλ ππφ κνξθή θνξδνλέηνπ, λεκάησλ ζελίιιηαο, ξαβδσηψλ λεκάησλ κε ζειηέο

46.41.14.15 Φνλδξηθφ εκπφξην ζηελψλ πθαληψλ πθαζκάησλ, δηαθνζκεηηθψλ γαξληηνχξσλ θαη παξφκνησλ εηδψλ

46.41.14.16 Φνλδξηθφ εκπφξην ζπλέξγσλ γηα ην θέληεκα θαη παξφκνησλ εηδψλ

46.41.14.17 Φνλδξηθφ εκπφξην πιηθψλ ξαπηηθήο γεληθά

46.42 Υνλδξηθφ εκπφξην ελδπκάησλ θαη ππνδεκάησλ



46.42.1 Υνλδξηθφ εκπφξην εηδψλ ηκαηηζκνχ (ελδπκάησλ) θαη ππνδεκάησλ
46.42.11 Υνλδξηθφ εκπφξην εηδψλ ηκαηηζκνχ (ελδπκάησλ)

46.42.11.01 Δμαγσγή γπλαηθείσλ έηνηκσλ ελδπκάησλ θαη θνξεκάησλ

46.42.11.02 Δμαγσγή κπινπδψλ γπλαηθείσλ, πνπθάκηζσλ αλδξηθψλ, πηηδακψλ θαη παξφκνησλ εηδψλ

46.42.11.03 Δμαγσγή πιεθηψλ ελδπκάησλ, απφ θάζε χιε

46.42.11.04 Φνλδξηθφ εκπφξην - κεηά απφ εηζαγσγή - παηδηθψλ ελδπκάησλ

46.42.11.05 Φνλδξηθφ εκπφξην αζιεηηθψλ ξνχρσλ, ζηνιψλ ζθη θαη καγηφ θνιχκβεζεο, θαη άιισλ παξφκνησλ ελδπκάησλ

46.42.11.06 Φνλδξηθφ εκπφξην αιεμίζθαηξσλ ζηνιψλ

46.42.11.07

Φνλδξηθφ εκπφξην άιισλ θαιπκκάησλ θεθαιηνχ, θεθαιφδεζκσλ, θνδξψλ, ζθειεηψλ θαπέισλ, πιαηζίσλ θαπέισλ, γείζσλ θαη 
ππνζηάγσλσλ, γηα θαιχκκαηα θεθαιηνχ

46.42.11.08 Φνλδξηθφ εκπφξην άιισλ ελδπκάησλ εξγαζίαο

46.42.11.09 Φνλδξηθφ εκπφξην αλδξηθψλ ελδπκάησλ γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε

46.42.11.10

Φνλδξηθφ εκπφξην αλδξηθψλ ή αγνξίζηηθσλ θνληνκάληθσλ αζιεηηθψλ θαη άιισλ θαλειαθηψλ, ζψβξαθσλ, ζιηπ, πηηδακψλ θαη 
ξνκπψλ

46.42.11.11

Φνλδξηθφ εκπφξην αλδξηθψλ ή αγνξίζηηθσλ θνζηνπκηψλ, ζπλφισλ, ζαθαθηψλ, κπιέηδεξ, παληεινληψλ, θνξκψλ κε κπνχζην θαη κε 
ηηξάληεο, βεξκνχδσλ θαη ζνξηο

46.42.11.12

Φνλδξηθφ εκπφξην αλδξηθψλ ή αγνξίζηηθσλ παιηψλ, εκίπαιησλ, θαπψλ, επελδπηψλ, άλνξαθ, αδηάβξνρσλ, αληηαλεκηθψλ θαη 
παξφκνησλ εηδψλ

46.42.11.13 Φνλδξηθφ εκπφξην αλδξηθψλ ή αγνξίζηηθσλ πνπθάκηζσλ

46.42.11.14 Φνλδξηθφ εκπφξην αλδξηθψλ πνπθάκηζσλ, πηηδακψλ, κπινπδψλ θαη παξφκνησλ εηδψλ

46.42.11.15 Φνλδξηθφ εκπφξην βξεθηθψλ ελδπκάησλ θαη εμαξηεκάησλ ξνπρηζκνχ

46.42.11.16 Φνλδξηθφ εκπφξην γαληηψλ, γαληηψλ ρσξίο δάθηπια

46.42.11.17 Φνλδξηθφ εκπφξην γπλαηθείσλ ελδπκάησλ γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε

46.42.11.18 Φνλδξηθφ εκπφξην γπλαηθείσλ εζψξνπρσλ γεληθά

46.42.11.19 Φνλδξηθφ εκπφξην γπλαηθείσλ δσλψλ

46.42.11.20

Φνλδξηθφ εκπφξην γπλαηθείσλ ή θνξηηζίζηηθσλ αζιεηηθψλ θαη άιισλ θαλειαθηψλ, θνκπηλεδφλ, κεζνθνξηψλ, θηινηψλ, λπρηηθψλ, 
κπνπξλνπδηψλ, ξνκπψλ θαη παξφκνησλ εηδψλ

46.42.11.21

Φνλδξηθφ εκπφξην γπλαηθείσλ ή θνξηηζίζηηθσλ θνζηνπκηψλ, ζπλφισλ, ζαθαθηψλ, θνξεκάησλ, θνπζηψλ, παληεινληψλ, θνξκψλ κε 
κπνχζην θαη κε ηηξάληεο, βεξκνχδσλ θαη ζνξηο

46.42.11.22 Φνλδξηθφ εκπφξην γπλαηθείσλ ή θνξηηζίζηηθσλ κπινπδψλ, πνπθάκηζσλ θαη ζεκηδηέ

46.42.11.23

Φνλδξηθφ εκπφξην γπλαηθείσλ ή θνξηηζίζηηθσλ παιηψλ, εκίπαιησλ, θαπψλ, επελδπηψλ, άλνξαθ, αδηάβξνρσλ, αληηαλεκηθψλ θαη 
παξφκνησλ εηδψλ

46.42.11.24 Φνλδξηθφ εκπφξην γπλαηθείσλ θαπέισλ

46.42.11.25

Φνλδξηθφ εκπφξην γπλαηθείσλ ζηεζφδεζκσλ, δσλψλ εζψξνπρσλ, θνξζέδσλ, ιαζηέμ, λπρηηθψλ, ξνκπψλ ηηξαληψλ, δαξηηέξσλ, 
θαιηζνδεηψλ θαη παξφκνησλ εηδψλ θαη κεξψλ ηνπο

46.42.11.26 Φνλδξηθφ εκπφξην δεξκάηηλσλ ελδπκάησλ

46.42.11.27 Φνλδξηθφ εκπφξην δεςαζκέλσλ ή θαηεξγαζκέλσλ γνπλνδεξκάησλ

46.42.11.28 Φνλδξηθφ εκπφξην εηδψλ έλδπζεο θαη εμαξηεκάησλ ξνπρηζκνχ απφ βνπιθαληζκέλν ειαζηηθφ, εθηφο ηνπ ζθιεξνχ ειαζηηθνχ

46.42.11.29 Φνλδξηθφ εκπφξην εηδψλ έλδπζεο, εμαξηεκάησλ ξνπρηζκνχ θαη άιισλ εηδψλ απφ γνπλφδεξκα (εθηφο απφ θαιχκκαηα θεθαιηνχ)

46.42.11.30 Φνλδξηθφ εκπφξην εηδψλ εζσηεξηθήο έλδπζεο, απφ ραξηί ή θπηηαξίλε

46.42.11.31 Φνλδξηθφ εκπφξην ελδπκάησλ απφ πίιεκα (ηζφρα) ή κε πθαληψλ, πθαληηθψλ πιψλ εκπνηηζκέλσλ ή επελδπκέλσλ

46.42.11.32 Φνλδξηθφ εκπφξην ελδπκάησλ απφ πιαζηηθφ

46.42.11.33 Φνλδξηθφ εκπφξην ελδπκάησλ αζθάιεηαο εξγαδνκέλσλ

46.42.11.34 Φνλδξηθφ εκπφξην εμαξηεκάησλ ηκαηηζκνχ γηα ηελ αζθάιεηα εξγαδνκέλσλ

46.42.11.35 Φνλδξηθφ εκπφξην εμαξηεκάησλ ξνπρηζκνχ (ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ηα γάληηα) απφ πιαζηηθφ

46.42.11.36 Φνλδξηθφ εκπφξην εμαξηεκάησλ ξνπρηζκνχ απφ γνπλφδεξκα (εθηφο απφ θαιχκκαηα θεθαιηνχ)

46.42.11.37 Φνλδξηθφ εκπφξην εμαξηεκάησλ ξνπρηζκνχ απφ δέξκα ή ζχλζεζε δέξκαηνο

46.42.11.38 Φνλδξηθφ εκπφξην εμαξηεκάησλ ξνπρηζκνχ, απφ ραξηνπνιηφ, ραξηί, ραξηνβάκβαθα ή ξνιά ηλψλ θπηηαξίλεο

46.42.11.39 Φνλδξηθφ εκπφξην δσλψλ απφ δέξκα ή απφ άιιε χιε

46.42.11.40 Φνλδξηθφ εκπφξην εκηέηνηκσλ γνπλαξηθψλ

46.42.11.41 Φνλδξηθφ εκπφξην θαιπκκάησλ θεθαιήο αζθαιείαο, θαπέισλ θαη άιισλ θαιπκκάησλ θεθαιήο, απφ θανπηζνχθ ή πιαζηηθέο χιεο

46.42.11.42 Φνλδξηθφ εκπφξην θαπέισλ γεληθά

46.42.11.43 Φνλδξηθφ εκπφξην θαπέισλ θαη άιισλ θαιπκκάησλ θεθαιηνχ, θνξκψλ θαη κεξψλ ηνπο, θηιέδσλ καιιηψλ

46.42.11.44 Φνλδξηθφ εκπφξην θνιάλ, θαιζφλ, καθξηψλ θαη θνληψλ θαιηζψλ θαη άιισλ εηδψλ θαιηζνπνηίαο, πιεθηψλ ή θξνζέ

46.42.11.45 Φνλδξηθφ εκπφξην θνληνκάληθσλ θαλειαθηψλ

46.42.11.46 Φνλδξηθφ εκπφξην θξαλψλ γηα κνηνζηθιέηεο θαη πνδήιαηα

46.42.11.47

Φνλδξηθφ εκπφξην καληηιηψλ, ζαιηψλ, γξαβαηψλ, γαληηψλ θαη άιισλ εμαξηεκάησλ ξνπρηζκνχ, κεξψλ ελδπκάησλ ή εμαξηεκάησλ 
ξνπρηζκνχ, απφ πθαληηθέο χιεο

46.42.11.48 Φνλδξηθφ εκπφξην -κεηά απφ εηζαγσγή- γαληηψλ πξνζηαζίαο εξγαηψλ

46.42.11.49 Φνλδξηθφ εκπφξην -κεηά απφ εηζαγσγή- γπλαηθείσλ θαιηζψλ απφ θάζε χιε

46.42.11.50 Φνλδξηθφ εκπφξην -κεηά απφ εηζαγσγή- έηνηκσλ αλδξηθψλ θαη γπλαηθείσλ ελδπκάησλ

46.42.11.51 Φνλδξηθφ εκπφξην λπθηθψλ θαη βαπηηζηηθψλ ελδπκάησλ

46.42.11.52 Φνλδξηθφ εκπφξην νκπξειψλ

46.42.11.53 Φνλδξηθφ εκπφξην νκπξειψλ, κπαζηνπληψλ, ξάβδσλ-θαζηζκάησλ

46.42.11.54 Φνλδξηθφ εκπφξην πιαζηηθψλ ελδπκάησλ, φπσο δπηψλ

46.42.11.55 Φνλδξηθφ εκπφξην ηερλεηψλ γνπλψλ θαη εηδψλ απφ ηερλεηή γνχλα

46.42.11.56 Φνλδξηθφ εκπφξην θαλειψλ δέξζετ, πνπιφβεξ, δαθεηψλ, γηιέθσλ θαη παξφκνησλ εηδψλ, πιεθηψλ ή θξνζέ

46.42.11.57 Φνλδξηθφ εκπφξην ράξηηλσλ εηδψλ έλδπζεο λνζνθνκείσλ κηαο ρξήζεσο (θαπέισλ, κπινπδψλ θαη ζρεηηθψλ εηδψλ)

46.42.11.58 Φνλδξηθφ εκπφξην ρνλδξάδσλ (απνθνκκάησλ) γνπλαξηθψλ

46.42.12 Υνλδξηθφ εκπφξην ππνδεκάησλ

46.42.12.01 Φνλδξηθφ εκπφξην αδηάβξνρσλ ππνδεκάησλ, κε εμσηεξηθέο ζφιεο θαη κε επάλσ κέξε απφ θανπηζνχθ ή πιαζηηθφ

46.42.12.02 Φνλδξηθφ εκπφξην αδηάβξνρσλ ππνδεκάησλ, κε εμσηεξηθέο ζφιεο θαη κε επάλσ κέξε απφ θανπηζνχθ ή πιαζηηθφ, γηα ζπνξ

46.42.12.03 Φνλδξηθφ εκπφξην άιισλ αζιεηηθψλ ππνδεκάησλ, εθηφο απφ κπφηεο ηνπ παηηλάδ

46.42.12.04 Φνλδξηθφ εκπφξην εηδψλ ππνδεκαηνπνηίαο

46.42.12.05 Φνλδξηθφ εκπφξην κεξψλ ππνδεκάησλ

46.42.12.06 Φνλδξηθφ εκπφξην μχιηλσλ ππνδεκάησλ, δηάθνξσλ εηδηθψλ ππνδεκάησλ θαη άιισλ ππνδεκάησλ π.δ.θ.α.

46.42.12.07 Φνλδξηθφ εκπφξην ππνδεκάησλ κε εμσηεξηθέο ζφιεο θαη κε επάλσ κέξε απφ θανπηζνχθ ή πιαζηηθφ



46.42.12.08 Φνλδξηθφ εκπφξην ππνδεκάησλ κε επάλσ κέξε απφ δέξκα

46.42.12.09 Φνλδξηθφ εκπφξην ππνδεκάησλ κε επάλσ κέξε απφ πθαληηθά πιηθά, εθηφο ησλ αζιεηηθψλ ππνδεκάησλ

46.42.12.10 Φνλδξηθφ εκπφξην ππνδεκάησλ πνπ έρνπλ ελζσκαησκέλα πξνζηαηεπηηθά κεηαιιηθά ςίδηα

46.42.12.11

Φνλδξηθφ εκπφξην ππνδεκάησλ πξνπφλεζεο θαη παξφκνησλ ππνδεκάησλ κε ειαζηηθέο ή πιαζηηθέο ζφιεο θαη κε πθαζκάηηλα 
επάλσ κέξε

46.45 Υνλδξηθφ εκπφξην αξσκάησλ θαη θαιιπληηθψλ
46.45.1 Υνλδξηθφ εκπφξην αξσκάησλ θαη θαιιπληηθψλ

46.45.10 Υνλδξηθφ εκπφξην αξσκάησλ θαη θαιιπληηθψλ

46.45.10.01 Φνλδξηθφ εκπφξην απνζηεηξσηηθψλ δηαιπκάησλ θαθψλ επαθήο

46.45.10.02 Φνλδξηθφ εκπφξην αξσκάησλ θαη θνινληψλ

46.45.10.03 Φνλδξηθφ εκπφξην ινζηφλ θαη άιισλ παξαζθεπαζκάησλ γηα ηα καιιηά π.δ.θ.α.

46.45.10.04

Φνλδξηθφ εκπφξην μπξηζηηθψλ παξαζθεπαζκάησλ, απνζκεηηθψλ θαη αληηηδξσηηθψλ γηα ην ζψκα, παξαζθεπαζκάησλ γηα ην ινπηξφ, 
άιισλ αξσκάησλ θαιιπληηθψλ ή παξαζθεπαζκάησλ θαιισπηζκνχ π.δ.θ.α.

46.45.10.05 Φνλδξηθφ εκπφξην παξαζθεπαζκάησλ γηα καθηγηάδ ρεηιηψλ θαη καηηψλ

46.45.10.06 Φνλδξηθφ εκπφξην παξαζθεπαζκάησλ γηα ηελ πεξηπνίεζε ησλ ρεξηψλ θαη ησλ πνδηψλ

46.45.10.07

Φνλδξηθφ εκπφξην παξαζθεπαζκάησλ γηα ηελ πγηεηλή ηνπ ζηφκαηνο ή ησλ δνληηψλ, [ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη ζηεξεσηηθνί πνιηνί 
θαη ζθφλεο γηα ηελ νδνληνζηνηρία]

46.45.10.08

Φνλδξηθφ εκπφξην παξαζθεπαζκάησλ νκνξθηάο, καθηγηάδ, θξνληίδαο ηνπ δέξκαηνο (ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ηα αληηειηαθά) 
π.δ.θ.α.

46.45.10.09 Φνλδξηθφ εκπφξην ζακπνπάλ, ιαθ καιιηψλ, παξαζθεπαζκάησλ γηα κφληκν θαηζάξσκα ή ίζησκα καιιηψλ

46.45.10.10 Φνλδξηθφ εκπφξην ζαπνπληνχ γηα πξνζσπηθή πγηεηλή

46.45.10.11

Φνλδξηθφ εκπφξην ζαπνπληνχ θαη επηθαλεηνδξαζηηθψλ νξγαληθψλ πξντφλησλ θαη παξαζθεπαζκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο 
ζαπνχλη, γηα πξνζσπηθή πγηεηλή

46.45.10.12 Φνλδξηθφ εκπφξην ζθνλψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο θαιιπληηθά ή γηα θαιισπηζκφ

46.47 Υνλδξηθφ εκπφξην επίπισλ, ραιηψλ θαη θσηηζηηθψλ
46.47.1 Υνλδξηθφ εκπφξην επίπισλ, ραιηψλ θαη θσηηζηηθνχ εμνπιηζκνχ

46.47.11 Υνλδξηθφ εκπφξην νηθηαθψλ επίπισλ

46.47.11.01 Φνλδξηθφ εκπφξην άιισλ θαζηζκάησλ π.δ.θ.α.

46.47.11.02 Φνλδξηθφ εκπφξην γπάιηλσλ θαζξεπηψλ

46.47.11.03

Φνλδξηθφ εκπφξην επίπισλ απφ πιαζηηθέο χιεο θαη επίπισλ απφ άιια πιηθά, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θαιακηνχ, ηεο ιπγαξηάο, 
ηνπ κπακπνχ ή παξφκνησλ πιηθψλ

46.47.11.04 Φνλδξηθφ εκπφξην επίπισλ θνπδίλαο

46.47.11.05 Φνλδξηθφ εκπφξην θαζηζκάησλ, θπξίσο κε κεηαιιηθφ ζθειεηφ, φρη γηα γξαθεία

46.47.11.06 Φνλδξηθφ εκπφξην θαζηζκάησλ, θπξίσο κε μχιηλν ζθειεηφ, φρη γηα γξαθεία

46.47.11.07 Φνλδξηθφ εκπφξην θξεβαηηψλ θαη ζνκηέδσλ

46.47.11.08 Φνλδξηθφ εκπφξην κεξψλ άιισλ νηθηαθψλ επίπισλ

46.47.11.09 Φνλδξηθφ εκπφξην κεξψλ θαζηζκάησλ

46.47.11.10 Φνλδξηθφ εκπφξην -κεηά απφ εηζαγσγή- επίπισλ θαη κηθξνεπίπισλ

46.47.11.11 Φνλδξηθφ εκπφξην κεηαιιηθψλ επίπισλ γεληθά

46.47.11.12 Φνλδξηθφ εκπφξην κεηαιιηθψλ επίπισλ π.δ.θ.α.

46.47.11.13 Φνλδξηθφ εκπφξην μχιηλσλ επίπισλ π.δ.θ.α.

46.47.11.14 Φνλδξηθφ εκπφξην μχιηλσλ επίπισλ, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ θξεβαηνθάκαξα, ζηελ ηξαπεδαξία θαη ζην θαζηζηηθφ

46.47.11.15 Φνλδξηθφ εκπφξην πιεθηψλ επίπισλ

46.47.11.16 Φνλδξηθφ εκπφξην ζηεξηγκάησλ ζηξσκάησλ

46.47.11.17 Φνλδξηθφ εκπφξην ζηξσκάησλ

46.47.11.18 Φνλδξηθφ εκπφξην ζηξσκάησλ κε κεηαιιηθφ εμνπιηζκφ (ζηξσκαηέμ)

46.47.12 Υνλδξηθφ εκπφξην θσηηζηηθνχ εμνπιηζκνχ

46.47.12.01 Φνλδξηθφ εκπφξην άιισλ ειεθηξηθψλ ιακπηήξσλ θαη θσηηζηηθψλ εμαξηεκάησλ

46.47.12.02 Φνλδξηθφ εκπφξην γπάιηλσλ κεξψλ γηα ιακπηήξεο θαη εμαξηήκαηα θσηηζκνχ, θσηεηλψλ ζεκάησλ, πηλαθίδσλ θαη παξφκνησλ εηδψλ

46.47.12.03 Φνλδξηθφ εκπφξην ειεθηξηθψλ ιακπηήξσλ ηξαπεδηνχ, γξαθείνπ, θνκνδίλνπ ή ιπρλνζηαηψλ

46.47.12.04 Φνλδξηθφ εκπφξην ιακπηήξσλ εθθέλσζεο, ιακπηήξσλ ππεξησδψλ ή ππέξπζξσλ αθηίλσλ, ιακπηήξσλ ηφμνπ

46.47.12.05 Φνλδξηθφ εκπφξην ιακπηήξσλ ππξάθησζεο, φρη γηα απηνθίλεηα νρήκαηα

46.47.12.06 Φνλδξηθφ εκπφξην κεξψλ ιακπηήξσλ θαη θσηηζηηθψλ εμαξηεκάησλ

46.47.12.07

Φνλδξηθφ εκπφξην πιαζηηθψλ κεξψλ π.δ.θ.α. γηα ιακπηήξεο θαη εμαξηήκαηα θσηηζκνχ, θσηεηλέο πηλαθίδεο θαη παξφκνηα είδε απφ 
πιαζηηθέο χιεο

46.47.12.08 Φνλδξηθφ εκπφξην πνιπέιαησλ θαη άιισλ ειεθηξηθψλ θσηηζηηθψλ εμαξηεκάησλ νξνθήο ή ηνίρνπ

46.47.12.09 Φνλδξηθφ εκπφξην πξνβνιέσλ θαη ζπνη

46.47.12.10

Φνλδξηθφ εκπφξην θνξεηψλ ειεθηξηθψλ ιακπηήξσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ κε μεξέο ζηήιεο, ζπζζσξεπηέο, δπλακνειεθηξνκαγλεηηθέο 
ζπζθεπέο

46.47.12.11 Φνλδξηθφ εκπφξην θσηεηλψλ πηλαθίδσλ, θσηεηλψλ επηγξαθψλ θαη παξφκνησλ εηδψλ

46.47.12.12 Φνλδξηθφ εκπφξην θσηηζηηθψλ δηαηάμεσλ ησλ ηχπσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα ρξηζηνπγελληάηηθα δέληξα

46.47.12.13 Φνλδξηθφ εκπφξην θσηηζηηθψλ ζθελήο, θσηηζηηθψλ δξφκνπ, άιισλ θσηηζηηθψλ

46.47.13 Υνλδξηθφ εκπφξην ραιηψλ θαη θηιηκηψλ

46.47.13.01 Δμαγσγή εγρψξησλ πθαληψλ ζηξσζηδηψλ δαπέδνπ

46.47.13.02

Φνλδξηθφ εκπφξην άιισλ ραιηψλ θαη άιισλ πθαληηθψλ θαιπκκάησλ δαπέδσλ [ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ηα θαιχκκαηα απφ πίιεκα 
(ηζφρα)]

46.47.13.03 Φνλδξηθφ εκπφξην εγρψξησλ πθαληψλ ζηξσζηδηψλ δαπέδνπ

46.47.13.04 Φνλδξηθφ εκπφξην ιηλνηαπήησλ

46.47.13.05 Φνλδξηθφ εκπφξην ραιηψλ θαη άιισλ πθαληηθψλ θαιπκκάησλ δαπέδσλ, ζπζαλσηψλ

46.47.13.06 Φνλδξηθφ εκπφξην ραιηψλ θαη άιισλ πθαληηθψλ θαιπκκάησλ δαπέδσλ, κε θφκπνπο

46.47.13.07 Φνλδξηθφ εκπφξην ραιηψλ θαη άιισλ πθαληηθψλ θαιπκκάησλ δαπέδσλ, πθαληψλ

46.48 Υνλδξηθφ εκπφξην ξνινγηψλ θαη θνζκεκάησλ
46.48.1 Υνλδξηθφ εκπφξην ξνινγηψλ θαη θνζκεκάησλ

46.48.10 Υνλδξηθφ εκπφξην ξνινγηψλ θαη θνζκεκάησλ

46.48.10.01 Δμαγσγή ζθεπψλ απφ άξγπξν

46.48.10.02 Δμαγσγή ρξπζψλ θαη αξγπξψλ θνζκεκάησλ

46.48.10.03

Φνλδξηθφ εκπφξην άιισλ εηδψλ απφ πνιχηηκα κέηαιια, εηδψλ απφ θπζηθά ή θαιιηεξγεκέλα καξγαξηηάξηα, πνιχηηκνπο ή 
εκηπνιχηηκνπο ιίζνπο

46.48.10.04 Φνλδξηθφ εκπφξην άιισλ κεξψλ ξνινγηψλ



46.48.10.05 Φνλδξηθφ εκπφξην άιισλ ξνινγηψλ ρεξηνχ, ηζέπεο θαη άιισλ ξνινγηψλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ρξνλφκεηξσλ

46.48.10.06 Φνλδξηθφ εκπφξην βηνκεραληθψλ δηακαληηψλ, θαηεξγαζκέλσλ ζθνλψλ θπζηθψλ ή ζπλζεηηθψλ πνιχηηκσλ ή εκηπνιχηηκσλ ιίζσλ

46.48.10.07 Φνλδξηθφ εκπφξην γπαιηψλ ξνινγηψλ ηνίρνπ θαη ρεξηνχ, κεξψλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηέηνησλ γπαιηψλ

46.48.10.08 Φνλδξηθφ εκπφξην εηδψλ θνζκεκαηνπνηίαο θαη κεξψλ ηνπο, εηδψλ ρξπζνρνΐαο ή αξγπξνρνΐαο θαη κεξψλ ηνπο

46.48.10.09 Φνλδξηθφ εκπφξην επηηξαπέδησλ ξνινγηψλ κε κεραληζκφ ξνινγηνχ ρεξηνχ, μππλεηεξηψλ θαη ξνινγηψλ ηνίρνπ, άιισλ ξνινγηψλ

46.49.12 Υνλδξηθφ εκπφξην εηδψλ θαιαζνπιεθηηθήο, εηδψλ απφ θειιφ, εηδψλ βαξεινπνηίαο θαη άιισλ εηδψλ απφ μχιν

46.49.12.01 Φνλδξηθφ εκπφξην άιισλ μχιηλσλ θηβσηίσλ θαη κεξψλ ηνπο

46.49.12.02 Φνλδξηθφ εκπφξην δηάθνξσλ πιεθηψλ εηδψλ νηθηαθήο ρξήζεο

46.49.12.03 Φνλδξηθφ εκπφξην εθθιεζηαζηηθψλ εηθφλσλ απφ μχιν (φρη δσγξαθηζηψλ)

46.49.12.04 Φνλδξηθφ εκπφξην επηηξαπέδησλ θαη καγεηξηθψλ ζθεπψλ, απφ μπιεία

46.49.12.05 Φνλδξηθφ εκπφξην εξγαιείσλ, ζηειερψλ εξγαιείσλ, ιαβψλ εξγαιείσλ, απφ μπιεία

46.49.12.06 Φνλδξηθφ εκπφξην θνθηληψλ θαη ςαζψλ

46.49.12.07

Φνλδξηθφ εκπφξην θχβσλ, πιαθψλ, θχιισλ θαη ηαηληψλ, πιαθηδίσλ θάζε ζρήκαηνο, ζπκπαγψλ θπιίλδξσλ, απφ ζπζζσκαησκέλν 
θειιφ

46.49.12.08

Φνλδξηθφ εκπφξην κεηαπνηεκέλσλ εηδψλ απφ άρπξν, ζπάξην ή άιια πιηθά ζπαξηνπιεθηηθήο, εηδψλ θαιαζνπνηίαο θαη ςάζηλσλ 
εηδψλ

46.49.12.09 Φνλδξηθφ εκπφξην μχιηλσλ βαξειηψλ

46.49.12.10

Φνλδξηθφ εκπφξην μχιηλσλ θνξληδψλ γηα πίλαθεο δσγξαθηθήο, θσηνγξαθίεο, θαζξεπηψλ ή παξφκνησλ αληηθεηκέλσλ θαη άιισλ 
εηδψλ απφ μπιεία

46.49.12.11 Φνλδξηθφ εκπφξην μχιηλσλ ζθαιψλ

46.49.12.12

Φνλδξηθφ εκπφξην μχιηλσλ ςεθηδνζεηεκάησλ θαη ελζεηηθήο δηαθφζκεζεο επίπισλ, ζεθψλ γηα θνζκήκαηα ή καραηξνπίξνπλα, 
αγαικαηίσλ θαη άιισλ δηαθνζκεηηθψλ εηδψλ, απφ μπιεία

46.49.12.13 Φνλδξηθφ εκπφξην θειινχ θαη εηδψλ απφ θπζηθφ θειιφ

46.49.12.14 Φνλδξηθφ εκπφξην ςάζηλσλ εηδψλ γεληθά

46.73 Υνλδξηθφ εκπφξην μπιείαο, νηθνδνκηθψλ πιηθψλ θαη εηδψλ πγηεηλήο
46.73.1 Υνλδξηθφ εκπφξην μπιείαο, νηθνδνκηθψλ πιηθψλ θαη εηδψλ πγηεηλήο

46.73.11 Υνλδξηθφ εκπφξην αθαηέξγαζηεο μπιείαο

46.73.11.01 Φνλδξηθφ εκπφξην άιιεο αθαηέξγαζηεο μπιείαο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζρηζηψλ ζηχισλ θαη παζζάισλ)

46.73.11.02 Φνλδξηθφ εκπφξην θνξκψλ μπιείαο θσλνθφξσλ

46.73.11.03 Φνλδξηθφ εκπφξην θνξκψλ μπιείαο κε θσλνθφξσλ

46.73.11.04 Φνλδξηθφ εκπφξην θνξκψλ μπιείαο ηξνπηθψλ δέλδξσλ

46.73.12 Υνλδξηθφ εκπφξην πξντφλησλ ηεο πξσηνγελνχο θαηεξγαζίαο ηνπ μχινπ

46.73.12.01 Φνλδξηθφ εκπφξην άιισλ αληηθνιιεηψλ, επελδπκέλσλ μπιφθπιισλ (θαπιακάδσλ) θαη παξφκνηαο επηθνιιεηήο μπιείαο

46.73.12.02 Φνλδξηθφ εκπφξην αληηθνιιεηψλ πνπ απνηεινχληαη απνθιεηζηηθά απφ θχιια μπιείαο

46.73.12.03 Φνλδξηθφ εκπφξην απηνθφιιεησλ θαπιακάδσλ

46.73.12.04

Φνλδξηθφ εκπφξην επελδπκέλσλ μπινθχιισλ θαη θχιισλ γηα αληηθνιιεηά θαη άιιεο μπιείαο πξηνληζκέλεο θαηά κήθνο, 
ηεκαρηζκέλεο ή απνθινησκέλεο, κέγηζηνπ πάρνπο 6 mm

46.73.12.05 Φνλδξηθφ εκπφξην ηλνζαλίδσλ απφ μχιν ή άιισλ μπισδψλ πιηθψλ

46.73.12.06 Φνλδξηθφ εκπφξην κνξηνζαλίδσλ θαη παξφκνησλ ζαλίδσλ απφ μχιν ή άιισλ μπισδψλ πιηθψλ

46.73.12.07 Φνλδξηθφ εκπφξην μπιείαο ζε πειεθνχδηα ή ζε κφξηα

46.73.12.08 Φνλδξηθφ εκπφξην μπιείαο ζε θπζηθή θαηάζηαζε, επεμεξγαζκέλεο κε ρξψκα, βαθή, θξεφδσην ή άιια ζπληεξεηηθά

46.73.12.09

Φνλδξηθφ εκπφξην μπιείαο, πξηνληζκέλεο ή πειεθεκέλεο θαηά κήθνο, ηεκαρηζκέλεο ή απνθινησκέλεο, πάρνπο >= 6mm, 
ζηξσηήξσλ (ηξαβεξζψλ) ζηδεξνδξφκσλ ή ηξνρηνδξφκσλ, απφ κε εκπνηηζκέλε μπιεία

46.73.12.10 Φνλδξηθφ εκπφξην μπιείαο, ζπλερψο δηακνξθσκέλεο θαηά κήθνο νπνηαζδήπνηε άθξεο ή επηθάλεηαο

46.73.12.11 Φνλδξηθφ εκπφξην μπινβάκβαθα θαη μπιάιεπξνπ

46.73.12.12

Φνλδξηθφ εκπφξην πιαηζίσλ ζηνηβαζίαο πιηθψλ (παιεηψλ), θηβσηηνεηδψλ πιαηζίσλ ζηνηβαζίαο θαη άιισλ ζαλίδσλ κεηαθνξάο 
θνξηίσλ, απφ μπιεία

46.73.12.13 Φνλδξηθφ εκπφξην ζηξσηήξσλ (ηξαβεξζψλ) ζηδεξνδξφκσλ ή ηξνρηνδξφκσλ απφ μπιεία, εκπνηηζκέλσλ

46.73.12.14 Φνλδξηθφ εκπφξην ζπκππθλσκέλεο μπιείαο, ζε θχβνπο, πιάθεο, ηαηλίεο, ή ζρήκαηα θαζνξηζκέλεο κνξθήο

46.73.12.15 Φνλδξηθφ εκπφξην θχιισλ παξθέησλ, θαινππηψλ γηα νηθνδνκηθφ ζθπξφδεκα, ηαβαλνζαλίδσλ θαη ηεκαρίσλ μχισλ γηα παξθέηα

46.9 Με εμεηδηθεπκέλν ρνλδξηθφ εκπφξην
46.90 Με εμεηδηθεπκέλν ρνλδξηθφ εκπφξην

46.90.1 Με εμεηδηθεπκέλν ρνλδξηθφ εκπφξην
46.90.10 Με εμεηδηθεπκέλν ρνλδξηθφ εκπφξην

46.90.10.01 Δμαγσγή ηνπξηζηηθψλ θαη ινηπψλ εηδψλ

46.90.10.02 Υπεξεζίεο εθνδηαζκνχ ζθαθψλ αλαςπρήο, ηδησηηθψλ αεξνζθαθψλ θαη νπνηνπδήπνηε άιινπ κεηαθνξηθνχ κέζνπ ηδησηηθήο ρξήζεο

46.90.10.03 Φνλδξηθφ εκπφξην βηνινγηθψλ εηδψλ

46.90.10.04 Φνλδξηθφ εκπφξην δηάθνξσλ εθθιεζηαζηηθψλ εηδψλ

46.90.10.05 Φνλδξηθφ εκπφξην δηάθνξσλ ζπιιεθηηθψλ εηδψλ

46.90.10.06 Φνλδξηθφ εκπφξην δηάθνξσλ ηνπξηζηηθψλ θαη ινηπψλ παξφκνησλ εηδψλ ιατθήο ηέρλεο

46.90.10.07 Φνλδξηθφ εκπφξην εηδψλ δψξσλ

46.90.10.08

Φνλδξηθφ εκπφξην πξνκήζεηαο δηάθνξσλ εηδψλ γεληθά πξνο ην Γεκφζην, Ννκηθά Πξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, Οξγαληζκνχο 
Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, λνζνθνκεία, δεκνηηθά θιπ θνηλσθειή ή φρη ηδξχκαηα θαη θαηαζηήκαηα

46.90.10.09 Φνλδξηθφ εκπφξην πξνκήζεηαο πινίσλ κε δηάθνξα είδε

47 Λιανικό εμπόπιο, εκηόρ από ηο εμπόπιο μησανοκίνηηυν οσημάηυν και μοηοζικλεηών
47.1 Ληαληθφ εκπφξην ζε κε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα

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

47.11.10 Ληαληθφ εκπφξην ζε κε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα πνπ πσινχλ θπξίσο ηξφθηκα, πνηά ή θαπλφ

47.11.10.01 Ληαληθφ εκπφξην super market, κε έκθαζε ζην εκπφξην ηξνθίκσλ

47.11.10.02 Ληαληθφ εκπφξην βηνινγηθψλ ηξνθίκσλ

47.11.10.03 Ληαληθφ εκπφξην εηδψλ δηαηξνθήο γεληθά

47.11.10.04 Ληαληθφ εκπφξην εηδψλ νηλνπαληνπσιείνπ

47.11.10.05 Ληαληθφ εκπφξην εηδψλ παληνπσιείνπ



47.19 Άιιν ιηαληθφ εκπφξην ζε κε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα
47.19.1 Άιιν ιηαληθφ εκπφξην ζε κε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα

47.19.10 Άιιν ιηαληθφ εκπφξην ζε κε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα

47.19.10.01 Δθκεηάιιεπζε θαηαζηήκαηνο ςηιηθψλ εηδψλ γεληθά

47.19.10.02 Δθκεηάιιεπζε πεξίπηεξνπ

47.19.10.03 Δθκεηάιιεπζε πνιπθαηαζηεκάησλ (ππεξαγνξψλ)

47.19.10.04 Ληαληθφ εκπφξην βηνινγηθψλ εηδψλ, εθηφο ηξνθίκσλ

47.19.10.05 Ληαληθφ εκπφξην δηαθεκηζηηθψλ εηδψλ (κπξειφθ, κπινπδψλ, αλαπηήξσλ, ζηπιφ θιπ)

47.19.10.06 Ληαληθφ εκπφξην δηαθφξσλ πξντφλησλ απφ θαηαζηήκαηα outlet

47.19.10.07 Ληαληθφ εκπφξην δηαθφξσλ πξντφλησλ απφ θαηαζηήκαηα stock

47.19.10.08 Ληαληθφ εκπφξην εηδψλ δψξσλ γεληθά

47.19.10.09 Ληαληθφ εκπφξην εηδψλ εξσηηθνχ πεξηερνκέλνπ (sex shop)

47.2 Ληαληθφ εκπφξην ηξνθίκσλ, πνηψλ θαη θαπλνχ ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα
47.21 Ληαληθφ εκπφξην θξνχησλ θαη ιαραληθψλ ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα

47.21.1 Ληαληθφ εκπφξην θξνχησλ θαη ιαραληθψλ ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα
47.21.11 Ληαληθφ εκπφξην λσπψλ θξνχησλ θαη ιαραληθψλ

47.21.11.01 Ληαληθφ εκπφξην άιισλ ιαραληθψλ π.δ.θ.α.

47.21.11.02 Ληαληθφ εκπφξην άιισλ θξνχησλ, ραξνππηψλ

47.21.11.03 Ληαληθφ εκπφξην βξψζηκσλ ξηδψλ θαη βνιβψλ κε πςειφ πεξηερφκελν ζε άκπιν ή ηλνπιίλε, γηα αλζξψπηλε θαηαλάισζε

47.21.11.04 Ληαληθφ εκπφξην ειαηψλ θαη άιισλ ειαηνχρσλ θαξπψλ, θξέζθσλ

47.21.11.05 Ληαληθφ εκπφξην επηηξαπέδησλ ζηαθπιηψλ

47.21.11.06 Ληαληθφ εκπφξην εζπεξηδνεηδψλ

47.21.11.07 Ληαληθφ εκπφξην θαιακπνθηνχ

47.21.11.08 Ληαληθφ εκπφξην νπσξνθεπεπηηθψλ

47.21.11.09 Ληαληθφ εκπφξην παηάηαο, θξέζθηαο ή απιήο ςχμεο

47.21.11.10 Ληαληθφ εκπφξην ξηδσδψλ θαη βνιβνεηδψλ ιαραληθψλ

47.21.11.11

Ληαληθφ εκπφξην ρνπξκάδσλ, ζχθσλ, κπαλαλψλ, ηλδηθψλ θαξχδσλ, βξαδηιηάληθσλ θαξχδσλ αλαθάξδηνπ, αβνθάλην, κάλγθν θαη 
γνπάβαο, θξέζθσλ

47.21.12 Ληαληθφ εκπφξην κεηαπνηεκέλσλ θξνχησλ θαη ιαραληθψλ

47.21.12.01 Ληαληθφ εκπφξην άιισλ δηαηεξεκέλσλ θξνχησλ

47.21.12.02 Ληαληθφ εκπφξην απνμεξακέλσλ ιαραληθψλ

47.21.12.03 Ληαληθφ εκπφξην απνμεξακέλσλ νζπξησδψλ ιαραληθψλ, απνθινησκέλσλ, εθηφο απηψλ γηα ζπνξά

47.21.12.04 Ληαληθφ εκπφξην δηαηεξεκέλσλ παηαηψλ

47.21.12.05 Ληαληθφ εκπφξην ειαηψλ θαη άιισλ ειαηνχρσλ θαξπψλ, φρη θξέζθσλ

47.21.12.06 Ληαληθφ εκπφξην εζπεξηδνεηδψλ, μεξψλ

47.21.12.07 Ληαληθφ εκπφξην θνπθνπηζηψλ βεξίθνθσλ, ξνδάθηλσλ ή δακάζθελσλ

47.21.12.08 Ληαληθφ εκπφξην ιαραληθψλ δηαηεξεκέλσλ ζε μίδη ή ζε νμηθφ νμχ

47.21.12.09 Ληαληθφ εκπφξην ιαραληθψλ θαηεςπγκέλσλ

47.21.12.10 Ληαληθφ εκπφξην ιαραληθψλ, δηαηεξεκέλσλ κε άιιν ηξφπν εθηφο απφ μίδη ή νμηθφ νμχ

47.21.12.11 Ληαληθφ εκπφξην καξκειάδσλ, δειέδσλ, πνπξέ θαη πνιηψλ θξνχησλ ή μεξψλ θαξπψλ

47.21.12.12 Ληαληθφ εκπφξην παηαηψλ θαηεςπγκέλσλ

47.21.12.13 Ληαληθφ εκπφξην θξνχησλ θαη μεξψλ θαξπψλ, καγεηξεκέλσλ ή ακαγείξεπησλ, θαηεςπγκέλσλ

47.21.12.14

Ληαληθφ εκπφξην ρνπξκάδσλ, ζχθσλ, κπαλαλψλ, ηλδηθψλ θαξχδσλ, βξαδηιηάληθσλ θαξχδσλ αλαθάξδηνπ, αβνθάλην, κάλγθν, 
γνπάβαο, μεξψλ

47.22 Ληαληθφ εκπφξην θξέαηνο θαη πξντφλησλ θξέαηνο ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα
47.22.1 Ληαληθφ εκπφξην θξέαηνο θαη πξντφλησλ θξέαηνο ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα

47.22.13 Ληαληθφ εκπφξην θξέαηνο

47.22.13.01

Ληαληθφ εκπφξην άιισλ εηδψλ παξαζθεπαζκέλνπ θαη δηαηεξεκέλνπ θξέαηνο, εληνζζίσλ ή αίκαηνο, εθρπιηζκάησλ θαη δσκψλ 
θξέαηνο

47.22.13.02

Ληαληθφ εκπφξην άιισλ θξεάησλ θαη βξψζηκσλ εληνζζίσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θξέαηνο θνπλειηψλ), εθηφο απφ 
βαηξαρνπφδαξα

47.22.13.03 Ληαληθφ εκπφξην θαηεςπγκέλνπ θξέαηνο βννεηδψλ

47.22.13.04 Ληαληθφ εκπφξην θαηεςπγκέλνπ θξέαηνο ρνηξνεηδψλ

47.22.13.05 Ληαληθφ εκπφξην θξέαηνο αηγψλ

47.22.13.06 Ληαληθφ εκπφξην θξέαηνο αιφγσλ, γατδνπξηψλ, κνπιαξηψλ ή γίλλσλ

47.22.13.07 Ληαληθφ εκπφξην θξέαηνο βννεηδψλ, λσπνχ ή απιήο ςχμεο

47.22.13.08 Ληαληθφ εκπφξην θξέαηνο θνπλειηψλ

47.22.13.09 Ληαληθφ εκπφξην θξέαηνο πξνβάησλ, θαηεςπγκέλνπ

47.22.13.10 Ληαληθφ εκπφξην θξέαηνο πξνβάησλ, λσπνχ ή απιήο ςχμεο

47.22.13.11 Ληαληθφ εκπφξην θξέαηνο ρνηξνεηδψλ, λσπνχ ή απιήο ςχμεο

47.22.13.12

Ληαληθφ εκπφξην ζαιηγθαξηψλ θαη βαηξαρνπφδαξσλ, λσπψλ, απιήο ςχμεο, θαηεςπγκέλσλ, απνμεξακέλσλ, παζηψλ ή ζε άικε, 
εθηφο απφ ηα ζαιαζζηλά ζαιηγθάξηα

47.22.14 Ληαληθφ εκπφξην πξντφλησλ θξέαηνο

47.22.14.01 Ληαληθφ εκπφξην άθξσλ δψσλ

47.22.14.02 Ληαληθφ εκπφξην βξψζηκσλ εληνζζίσλ

47.22.14.03 Ληαληθφ εκπφξην θξέαηνο θαη βξψζηκσλ εληνζζίσλ πνπιεξηθψλ, θαηεςπγκέλσλ

47.22.14.04 Ληαληθφ εκπφξην θξέαηνο θαη βξψζηκσλ εληνζζίσλ πνπιεξηθψλ, λσπψλ ή απιήο ςχμεο

47.22.14.05

Ληαληθφ εκπφξην θξέαηνο θαη βξψζηκσλ εληνζζίσλ, αιαηηζκέλσλ, ζε άικε, απνμεξακέλσλ ή θαπληζηψλ, βξψζηκσλ αιεπξηψλ θαη 
ρνλδξάιεπξσλ θξέαηνο ή εληνζζίσλ

47.22.14.06 Ληαληθφ εκπφξην ιηπψλ βννεηδψλ, πξνβάησλ, αηγψλ, ρνίξσλ θαη πνπιεξηθψλ

47.24

Ληαληθφ εκπφξην ςσκηνχ, αξηνζθεπαζκάησλ θαη ινηπψλ εηδψλ αξηνπνηίαο θαη δαραξνπιαζηηθήο 
ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα

47.24.1

Ληαληθφ εκπφξην ςσκηνχ, αξηνζθεπαζκάησλ θαη ινηπψλ εηδψλ αξηνπνηίαο θαη δαραξνπιαζηηθήο ζε 
εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα

47.24.16 Ληαληθφ εκπφξην πξντφλησλ αξηνπνηίαο

47.24.16.01 Ληαληθφ εκπφξην (πξαηήξην) ςσκηνχ θαη άιισλ εηδψλ αξηνπνηίαο

47.24.16.02 Ληαληθφ εκπφξην άιισλ εηδψλ ςσκηνχ θαη άιισλ εηδψλ αξηνπνηίαο

47.24.16.03 Ληαληθφ εκπφξην δηαηεξεκέλσλ γιπθψλ κε βάζε ην αιεχξη θαη παξφκνησλ εηδψλ

47.24.16.04 Ληαληθφ εκπφξην κειφςσκνπ θαη παξφκνησλ εηδψλ, γιπθψλ κπηζθφησλ, βαθιψλ θαη ιεπηψλ κπηζθφησλ



47.24.16.05 Ληαληθφ εκπφξην πξντφλησλ δχκεο

47.24.16.06 Ληαληθφ εκπφξην ηξαγαλνχ ςσκηνχ, παμηκαδηψλ, θξπγαληζκέλνπ ςσκηνχ θαη παξφκνησλ θξπγαληζκέλσλ πξντφλησλ

47.24.16.07 Ληαληθφ εκπφξην ηππνπνηεκέλσλ εηδψλ αξηνπνηίαο

47.24.16.08 Ληαληθφ εκπφξην ηπξνπηηψλ, ζάληνπηηο θαη παξφκνησλ εηδψλ

47.24.16.09 Ληαληθφ εκπφξην θξέζθνπ ςσκηνχ

47.24.16.10 Ληαληθφ εκπφξην θξέζθσλ εηδψλ δαραξνπιαζηηθήο θαη γιπθηζκάησλ

47.24.16.11 Ληαληθφ εκπφξην θχιισλ θξνχζηαο ή θαληατθηνχ

47.24.17 Ληαληθφ εκπφξην εηδψλ δαραξνπιαζηηθήο κε βάζε ηε δάραξε

47.24.17.01 Ληαληθφ εκπφξην δηαηεξεκέλσλ γιπθψλ κε βάζε ηε δάραξε θαη παξφκνησλ εηδψλ

47.24.17.02 Ληαληθφ εκπφξην παγσηνχ θαη άιισλ εηδψλ βξψζηκνπ πάγνπ

47.24.17.03 Ληαληθφ εκπφξην παγσηνχ, ρχκα ή ηππνπνηεκέλνπ

47.24.17.04 Ληαληθφ εκπφξην πξντφλησλ δαραξνπιαζηηθήο (ζπκπεξηιακβάλεηαη ε ιεπθή ζνθνιάηα), πνπ δελ πεξηέρνπλ θαθάν

47.24.17.05

Ληαληθφ εκπφξην ζνθνιάηαο θαη άιισλ παξαζθεπαζκάησλ πνπ πεξηέρνπλ θαθάν (εθηφο απφ δαραξνχρν ζθφλε θαθάνπ), ζε άιιεο 
κνξθέο εθηφο απφ ρχκα

47.24.17.06 Ληαληθφ εκπφξην ηππνπνηεκέλσλ δαραξσδψλ πξντφλησλ

47.24.17.07 Ληαληθφ εκπφξην θξνχησλ, μεξψλ θαξπψλ, θινχδαο θξνχησλ θαη άιισλ κεξψλ θπηψλ δηαηεξεκέλσλ κε δάραξε

47.25 Ληαληθφ εκπφξην πνηψλ ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα
47.25.2 Ληαληθφ εκπφξην πνηψλ ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα

47.25.25 Ληαληθφ εκπφξην αιθννινχρσλ πνηψλ

47.25.25.01 Ληαληθφ εκπφξην (πξαηήξην) κπίξαο, αλαςπθηηθψλ θαη εκθηαισκέλσλ λεξψλ

47.25.25.02

Ληαληθφ εκπφξην άιισλ πνηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ δχκσζε (π.ρ. κειίηε, απηδίηε, πδξνκειηνχ) θαη κεηγκάησλ πνηψλ πνπ 
πεξηέρνπλ αιθνφιε

47.25.25.03

Ληαληθφ εκπφξην απνζηαγκάησλ, εδχπνησλ, άιισλ νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ, ζχλζεησλ αιθννινχρσλ παξαζθεπαζκάησλ γηα ηελ 
παξαγσγή πνηψλ

47.25.25.04 Ληαληθφ εκπφξην αθξψδνπο θξαζηνχ

47.25.25.05 Ληαληθφ εκπφξην βεξκνχη θαη άιισλ εηδψλ αξσκαηηθνχ θξαζηνχ απφ λσπά ζηαθχιηα

47.25.25.06 Ληαληθφ εκπφξην θξαζηνχ απφ λσπά ζηαθχιηα, εθηφο απφ ην αθξψδεο θξαζί, κνχζηνπ ζηαθπιηψλ

47.25.25.07 Ληαληθφ εκπφξην -κεηά απφ εηζαγσγή- πνηψλ

47.25.25.08 Ληαληθφ εκπφξην κπίξαο

47.25.26 Ληαληθφ εκπφξην άιισλ πνηψλ

47.25.26.01 Ληαληθφ εκπφξην άιισλ κε αιθννινχρσλ πνηψλ

47.25.26.02 Ληαληθφ εκπφξην κεηαιιηθψλ λεξψλ θαη αεξηνχρσλ λεξψλ, πνπ δελ έρνπλ γιπθαλζεί ή αξσκαηηζηεί

47.25.26.03 Ληαληθφ εκπφξην παγαθηψλ βξψζηκσλ, ζε θχβνπο ή ληθάδεο

47.25.26.04 Ληαληθφ εκπφξην παγσκέλνπ ηζαγηνχ

47.25.26.05 Ληαληθφ εκπφξην ρπκψλ θξνχησλ θαη ιαραληθψλ

47.26 Ληαληθφ εκπφξην πξντφλησλ θαπλνχ ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα
47.26.2 Ληαληθφ εκπφξην πξντφλησλ θαπλνχ ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα

47.26.27 Ληαληθφ εκπφξην πξντφλησλ θαπλνχ

47.26.27.01

Ληαληθφ εκπφξην άιισλ εηδψλ κεηαπνηεκέλνπ θαπλνχ θαη ππνθαηάζηαησλ, νκνγελνπνηεκέλνπ ή αλαζπζηακέλνπ θαπλνχ, 
εθρπιηζκάησλ θαη απνζηαγκάησλ θαπλνχ

47.26.27.02 Ληαληθφ εκπφξην αλαπηήξσλ

47.26.27.03

Ληαληθφ εκπφξην αλαπηήξσλ ηζηγάξσλ θαη άιισλ αλαπηήξσλ, πηπψλ θαπλίζκαηνο θαη πηπψλ γηα πνχξα ή ηζηγάξα θαη ησλ κεξψλ 
ηνπο

47.26.27.04 Ληαληθφ εκπφξην εηδψλ θαπληζηνχ

47.26.27.05 Ληαληθφ εκπφξην κεξψλ αλαπηήξσλ, ππξνθνξηθψλ θξακάησλ, εηδψλ απφ εχθιεθηα πιηθά θαη ηεκαρίσλ γηα ηελ θαηαζθεπή πηπψλ

47.26.27.06 Ληαληθφ εκπφξην πνχξσλ, πνχξσλ κε θνκκέλν άθξν, πνπξαθηψλ θαη ηζηγάξσλ, απφ θαπλφ ή ππνθαηάζηαηα ηνπ θαπλνχ

47.26.27.07 Ληαληθφ εκπφξην ζπίξησλ

47.26.27.08 Ληαληθφ εκπφξην ηζηγαξφραξηνπ

47.26.27.09 Ληαληθφ εκπφξην πγξνχ ή πγξνπνηεκέλνπ αεξίνπ γηα γέκηζκα αλαπηήξσλ, νη νπνίνη έρνπλ ρσξεηηθφηεηα >= 300 cm3

47.29 Ληαληθφ εκπφξην άιισλ ηξνθίκσλ ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα
47.29.1 Ληαληθφ εκπφξην άιισλ γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ θαη αβγψλ ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα

47.29.18 Ληαληθφ εκπφξην γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ

47.29.18.01 Ληαληθφ εκπφξην βνχηπξνπ

47.29.18.02 Ληαληθφ εκπφξην γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ γεληθά

47.29.18.03 Ληαληθφ εκπφξην γάιαθηνο

47.29.18.04 Ληαληθφ εκπφξην γάιαθηνο θαη θξέκαο κε πεξηζζφηεξν απφ 6% ιίπνο, φρη ζπκππθλσκέλσλ ή δαραξνχρσλ

47.29.18.05 Ληαληθφ εκπφξην γάιαθηνο θαη θξέκαο ζε ζηεξεέο κνξθέο

47.29.18.06

Ληαληθφ εκπφξην γάιαθηνο θαη θξέκαο, ζπκππθλσκέλσλ ή κε πξνζζήθε δάραξεο ή άιισλ γιπθαληηθψλ πιψλ, ζε άιιεο κνξθέο 
εθηφο ηεο ζηεξεάο

47.29.18.07 Ληαληθφ εκπφξην γηανπξηηνχ θαη άιισλ εηδψλ δπκσκέλνπ ή νμηληζκέλνπ γάιαθηνο ή θξέκαο

47.29.18.08 Ληαληθφ εκπφξην επεμεξγαζκέλνπ ξεπζηνχ γάιαθηνο

47.29.18.09 Ληαληθφ εκπφξην ηπξηνχ θαη ηπξνπήγκαηνο

47.29.19 Ληαληθφ εκπφξην αβγψλ

47.29.19.01 Ληαληθφ εκπφξην αβγψλ κε ην θέιπθνο

47.29.2 Ληαληθφ εκπφξην άιισλ πξντφλησλ ηξνθίκσλ, πνηψλ θαη θαπλνχ
47.29.21 Ληαληθφ εκπφξην θαθέ, ηζαγηνχ, θαθάνπ θαη κπαραξηθψλ

47.29.21.01 Ληαληθφ εκπφξην αιαηηνχ επηηξαπέδηνπ

47.29.21.02 Ληαληθφ εκπφξην αθεςεκάησλ βνηάλσλ

47.29.21.03 Ληαληθφ εκπφξην εθρπιηζκάησλ, απνζηαγκάησλ, ζπκππθλσκάησλ θαη παξαζθεπαζκάησλ ηζαγηνχ ή κάηε

47.29.21.04 Ληαληθφ εκπφξην θαβνπξδηζκέλνπ θαη αιεζκέλνπ θαθέ θαη παξφκνησλ εηδψλ

47.29.21.05 Ληαληθφ εκπφξην θαθάνπ ζε ζθφλε, πνπ δελ πεξηέρεη πξφζζεηε δάραξε ή άιιε γιπθαληηθή χιε

47.29.21.06 Ληαληθφ εκπφξην θαθάνπ ζε ζθφλε, πνπ πεξηέρεη πξφζζεηε δάραξε ή άιιε γιπθαληηθή χιε

47.29.21.07 Ληαληθφ εκπφξην θαξπθεπκάησλ - κπαραξηθψλ θαη ινηπψλ παξφκνησλ εηδψλ, αιεζκέλσλ θαη ζπζθεπαζκέλσλ

47.29.21.08 Ληαληθφ εκπφξην θαθέ απνθαθετλσκέλνπ

47.29.21.09 Ληαληθφ εκπφξην θαθέ κε απνθαθετλσκέλνπ

47.29.21.10 Ληαληθφ εκπφξην κάηε

47.29.21.11 Ληαληθφ εκπφξην κπαραξηθψλ, επεμεξγαζκέλσλ



47.29.21.12 Ληαληθφ εκπφξην κπαραξηθψλ, κε θαηεξγαζκέλσλ

47.29.21.13

Ληαληθφ εκπφξην πξάζηλνπ ηζαγηνχ (κε δπκσκέλνπ), καχξνπ ηζαγηνχ (δπκσκέλνπ) θαη ελ κέξεη δπκσκέλνπ ηζαγηνχ ζε άκεζε 
ζπζθεπαζία, πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα 3 kg

47.29.21.14

Ληαληθφ εκπφξην ζαιηζψλ, αλάκεηθησλ θαξπθεπκάησλ θαη αξηπκάησλ, αιεπξηνχ θαη ρνλδξάιεπξνπ ζηλαπηνχ θαη παξαζθεπαζκέλεο 
κνπζηάξδαο

47.29.21.15 Ληαληθφ εκπφξην ππνθαηάζηαησλ ηνπ θαθέ, εθρπιηζκάησλ, νπζηψλ θαη ζπκππθλσκάησλ ηνπ θαθέ ή ησλ ππνθαηάζηαησλ ηνπ θαθέ

47.29.22 Ληαληθφ εκπφξην βξψζηκσλ ειαίσλ θαη ιηπψλ

47.29.22.01 Ληαληθφ εκπφξην ειαηφιαδνπ

47.29.22.02 Ληαληθφ εκπφξην ειαίσλ άιισλ ειαηνχρσλ θαξπψλ

47.29.22.03

Ληαληθφ εκπφξην δσηθψλ ειαίσλ θαη ιηπψλ, αθαηέξγαζησλ θαη εμεπγεληζκέλσλ, εθηφο απφ ιίπε βννεηδψλ, αηγνπξνβάησλ, ρνίξσλ 
θαη πνπιεξηθψλ

47.29.22.04

Ληαληθφ εκπφξην δσηθψλ ή θπηηθψλ ιηπψλ θαη ειαίσλ θαη ησλ θιαζκάησλ ηνπο, πδξνγνλσκέλσλ, εζηεξνπνηεκέλσλ, αιιά ρσξίο λα 
έρνπλ ππνζηεί πεξαηηέξσ επεμεξγαζία

47.29.22.05 Ληαληθφ εκπφξην θαιακπνθέιαηνπ θαη ησλ θιαζκάησλ ηνπ, φρη ρεκηθά ηξνπνπνηεκέλσλ

47.29.22.06 Ληαληθφ εκπφξην καξγαξίλεο θαη παξφκνησλ παξαζθεπαζκάησλ

47.29.22.07

Ληαληθφ εκπφξην ζνγηέιαηνπ, αξαρηδέιαηνπ, ειαηφιαδνπ, ειηέιαηνπ, θαξδακέιαηνπ, βακβαθέιαηνπ, θξακβέιαηνπ, γνγγπιέιαηνπ 
(colza oil) θαη ειαίνπ ζηλάπεο, αθαηέξγαζησλ

47.29.22.08

Ληαληθφ εκπφξην ζνγηέιαηνπ, αξαρηδέιαηνπ, ειαηφιαδνπ, ειηέιαηνπ, θαξδακέιαηνπ, βακβαθέιαηνπ, θξακβέιαηνπ, γνγγπιέιαηνπ 
(colza oil), ζνπζακέιαηνπ θαη ζηλαπέιαηνπ θαη ησλ θιαζκάησλ ηνπο, εμεπγεληζκέλσλ, αιιά κε ρεκηθά ηξνπνπνηεκέλσλ

47.29.22.09

Ληαληθφ εκπφξην θνηληθέιαηνπ, ειαίνπ ηλδηθήο θαξχδαο, θνηληθνππξήλσλ, babassu θαη ιηλέιαηνπ θαη ησλ θιαζκάησλ ηνπο, 
εμεπγεληζκέλσλ, αιιά φρη ρεκηθά ηξνπνπνηεκέλσλ, ζηαζεξνπνηεκέλσλ θπηηθψλ ιηπψλ θαη ειαίνπ (εθηφο απφ ην θαιακπνθέιαην) 
θαη ησλ θιαζκάησλ ηνπο π.δ.θ.α.

47.29.23 Ληαληθφ εκπφξην ηξνθίκσλ γηα βξέθε, ηξνθίκσλ δηαίηεο θαη άιισλ νκνγελνπνηεκέλσλ παξαζθεπαζκάησλ δηαηξνθήο

47.29.23.01 Ληαληθφ εκπφξην εηδψλ πγηεηλήο δηαηξνθήο

47.29.23.02 Ληαληθφ εκπφξην -κεηά απφ εηζαγσγή- παηδηθψλ ηξνθψλ

47.29.23.03 Ληαληθφ εκπφξην νκνγελνπνηεκέλσλ παξαζθεπαζκάησλ ηξνθίκσλ θαη δηαηηεηηθψλ ηξνθψλ

47.29.23.04 Ληαληθφ εκπφξην παηδηθψλ ηξνθψλ

47.29.24 Ληαληθφ εκπφξην άιισλ ηξνθίκσλ π.δ.θ.α.

47.29.24.01 Ληαληθφ εκπφξην αβγψλ ρσξίο ην θέιπθνο, θαη θξφθσλ αβγψλ, λσπψλ ή δηαηεξεκέλσλ, ιεπθψκαηνο αβγνχ

47.29.24.02 Ληαληθφ εκπφξην αθαηέξγαζηεο δάραξεο απφ δαραξνθάιακν ή δαραξφηεπηια, ζε ζηεξεά κνξθή

47.29.24.03 Ληαληθφ εκπφξην αιεπξηψλ δεκεηξηαθψλ γεληθά

47.29.24.04 Ληαληθφ εκπφξην άιισλ αιεπξηψλ δεκεηξηαθψλ π.δ.θ.α.

47.29.24.05 Ληαληθφ εκπφξην άιισλ πξντφλησλ δεκεηξηαθψλ (ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη ληθάδεο αξαβφζηηνπ)

47.29.24.06 Ληαληθφ εκπφξην άιισλ πξντφλησλ δηαηξνθήο π.δ.θ.α.

47.29.24.07 Ληαληθφ εκπφξην ακαγείξεπησλ δπκαξηθψλ, κε παξαγεκηζκέλσλ ή κε άιιν ηξφπν παξαζθεπαζκέλσλ

47.29.24.08 Ληαληθφ εκπφξην ακχισλ, ηλνπιίλεο, γινπηέλεο ζηηαξηνχ, δεμηξηλψλ θαη άιισλ ηξνπνπνηεκέλσλ ακχισλ

47.29.24.09 Ληαληθφ εκπφξην απνθινησκέλνπ ξπδηνχ

47.29.24.10 Ληαληθφ εκπφξην αξάπηθσλ θηζηηθηψλ

47.29.24.11 Ληαληθφ εκπφξην βξψζηκσλ πξντφλησλ δσηθήο πξνέιεπζεο π.δ.θ.α.

47.29.24.12 Ληαληθφ εκπφξην βχλεο

47.29.24.13

Ληαληθφ εκπφξην γιπθφδεο θαη ζηξνπηνχ γιπθφδεο, θξνπθηφδεο θαη ζηξνπηνχ θξνπθηφδεο, ηκβεξηνζάθραξνπ, ζαθράξσλ θαη 
ζηξνπηνχ ζαθράξσλ π.δ.θ.α., ηερλεηνχ κειηνχ θαη θαξακέιαο

47.29.24.14

Ληαληθφ εκπφξην θαζαξηζκέλεο δάραξεο απφ δαραξνθάιακν ή δαραξφηεπηια θαη ρεκηθά θαζαξήο ζαθραξφδεο ζε ζηεξεά κνξθή, 
πνπ δελ πεξηέρεη πξφζζεηεο αξσκαηηθέο ή ρξσζηηθέο νπζίεο

47.29.24.15

Ληαληθφ εκπφξην θαζαξηζκέλεο δάραξεο απφ δαραξνθάιακν ή δαραξφηεπηια πνπ πεξηέρεη πξφζζεηεο αξσκαηηθέο ή ρξσζηηθέο 
νπζίεο, δάραξεο θαη ζηξνπηνχ ζθελδάκνπ

47.29.24.16 Ληαληθφ εκπφξην καγεηξεκέλσλ δπκαξηθψλ, παξαγεκηζκέλσλ ή κε άιιν ηξφπν παξαζθεπαζκέλσλ, θνπζθνχο

47.29.24.17

Ληαληθφ εκπφξην καγηάο (ελεξγνχ ή αδξαλνχο), άιισλ κνλνθχηηαξσλ κηθξννξγαληζκψλ, λεθξψλ θαη παξαζθεπαζκέλσλ 
δηνγθσηηθψλ ζθνλψλ

47.29.24.18 Ληαληθφ εκπφξην καιαθνχ ζηηαξηνχ θαη ζκηγαδηνχ, γηα θαηαλάισζε απφ αλζξψπνπο

47.29.24.19 Ληαληθφ εκπφξην κεηγκάησλ γηα ηελ παξαζθεπή εηδψλ αξηνπνηίαο

47.29.24.20 Ληαληθφ εκπφξην κειάζαο

47.29.24.21 Ληαληθφ εκπφξην μεξψλ θαξπψλ

47.29.24.22 Ληαληθφ εκπφξην μεξψλ θαξπψλ, θαβνπξδηζκέλσλ αξάπηθσλ θηζηηθηψλ, αιαηηζκέλσλ ή κε άιιν ηξφπν επεμεξγαζκέλσλ

47.29.24.23 Ληαληθφ εκπφξην μηδηνχ θαη ππνθαηάζηαησλ ηνπ μηδηνχ, πνπ ιακβάλνληαη απφ ην νμηθφ νμχ

47.29.24.24 Ληαληθφ εκπφξην νζπξίσλ, ζπζθεπαζκέλσλ

47.29.24.25 Ληαληθφ εκπφξην ξπδηνχ, αιεζκέλνπ

47.29.24.26 Ληαληθφ εκπφξην ζηηάιεπξνπ ή αιεπξηνχ ζκηγαδηνχ

47.29.24.27 Ληαληθφ εκπφξην ζθιεξoχ ζηηαξηνχ, γηα θαηαλάισζε απφ αλζξψπνπο

47.29.24.28 Ληαληθφ εκπφξην ζνππψλ θαη δσκψλ θαη ησλ παξαζθεπαζκάησλ ηνπο

47.29.24.29 Ληαληθφ εκπφξην ζπφξσλ ειίαλζνπ, ζνπζακηνχ, θάξδακνπ, θξάκβεο, ειαηνθξάκβεο θαη ζηλαπηνχ, γηα αλζξψπηλε θαηαλάισζε

47.29.24.30 Ληαληθφ εκπφξην ζπφξσλ ζφγηαο

47.29.24.31 Ληαληθφ εκπφξην ηαπηφθαο θαη ππνθαηάζηαησλ παξαζθεπαζκέλσλ απφ άκπιν ζε κνξθή ληθάδσλ, θφθθσλ θιπ

47.29.24.32 Ληαληθφ εκπφξην θπθηψλ θαη άιισλ αιγψλ, λσπψλ ή απνμεξακέλσλ

47.29.24.33 Ληαληθφ εκπφξην θπζηθνχ κειηνχ

47.29.24.34 Ληαληθφ εκπφξην θπηηθψλ αιεπξηψλ θαη ρνλδξάιεπξσλ, γηα αλζξψπηλε θαηαλάισζε

47.29.24.35 Ληαληθφ εκπφξην ρφλδξσλ (κπιηγνπξηνχ) δεκεηξηαθψλ

47.3 Ληαληθφ εκπφξην θαπζίκσλ θίλεζεο ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα
47.30 Ληαληθφ εκπφξην θαπζίκσλ θίλεζεο ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα

47.30.8 Ληαληθφ εκπφξην θαπζίκσλ θίλεζεο ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα
47.30.81 Ληαληθφ εκπφξην θαπζίκσλ γηα νρήκαηα

47.30.81.01 Ληαληθφ εκπφξην (πξαηήξην) βελδίλεο θαη πεηξειαίνπ θίλεζεο

47.30.81.02 Ληαληθφ εκπφξην κεηγκάησλ θαπζίκσλ κε βηνθαχζηκα, γηα θηλεηήξεο

47.30.81.03 Ληαληθφ εκπφξην ιηπαληηθψλ ειαίσλ πεηξειαίνπ, νξπθηειαίσλ, άιισλ ιηπαληηθψλ, βαξέσλ παξαζθεπαζκάησλ π.δ.θ.α.

47.30.81.04 Ληαληθφ εκπφξην παξαζθεπαζκάησλ έθπιπζεο απηνθηλήησλ

47.30.81.05 Ληαληθφ εκπφξην ζηηιβσηηθψλ νπζηψλ θαη θξεκψλ, γηα απηνθίλεηα

47.30.81.06 Ληαληθφ εκπφξην (πξαηήξην) πγξαεξίσλ γηα εθνδηαζκφ απηνθηλήησλ



47.30.81.07 Ληαληθφ εκπφξην πγξψλ γηα πδξαπιηθά θξέλα, αληηςπθηηθψλ παξαζθεπαζκάησλ θαη παξαζθεπαζκέλσλ απνπαγσηηθψλ πγξψλ

47.5 Ληαληθφ εκπφξην άιινπ νηθηαθνχ εμνπιηζκνχ ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα
47.51 Ληαληθφ εκπφξην θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα

47.51.5 Ληαληθφ εκπφξην θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα
47.51.51 Ληαληθφ εκπφξην εηδψλ θισζηνυθαληνπξγίαο

47.51.51.01 Ληαληθφ εκπφξην αγθίζηξσλ, θνπηηζψλ θαη πνξπψλ θαη παξφκνησλ εηδψλ, απφ βαζηθά κέηαιια

47.51.51.02 Ληαληθφ εκπφξην αγθξαθψλ, ζνπζηψλ, θνπηηζψλ θαη κεξψλ ηνπο, θνπκπηψλ, θεξκνπάξ

47.51.51.03 Ληαληθφ εκπφξην άιισλ κεηαπνηεκέλσλ εηδψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ παηξφλ

47.51.51.04 Ληαληθφ εκπφξην άιισλ πιεθηψλ πθαζκάησλ ή πθαζκάησλ θξνζέ

47.51.51.05 Ληαληθφ εκπφξην βεινλψλ ξαςίκαηνο, βεινλψλ πιεμίκαηνο θαη παξφκνησλ εηδψλ, γηα ρξήζε κε ην ρέξη

47.51.51.06 Ληαληθφ εκπφξην δαληειψλ κε ην θνκκάηη, ζε ισξίδεο ή ζε δηαθνζκεηηθά ζρέδηα

47.51.51.07 Ληαληθφ εκπφξην εγρψξησλ πθαληψλ

47.51.51.08 Ληαληθφ εκπφξην εηδψλ χπλνπ

47.51.51.09 Ληαληθφ εκπφξην ειαζηηθνπνηεκέλσλ πθαζκάησλ, εθηφο απφ πιέγκαηα ελίζρπζεο (ιηλά) επηζψηξσλ (ειαζηηθψλ νρεκάησλ)

47.51.51.10 Ληαληθφ εκπφξην επηκεηαιισκέλσλ λεκάησλ

47.51.51.11 Ληαληθφ εκπφξην εξγφρεηξσλ

47.51.51.12 Ληαληθφ εκπφξην θαιπκκάησλ θξεβαηηψλ

47.51.51.13 Ληαληθφ εκπφξην θεληεκάησλ κε ην θνκκάηη, ζε ισξίδεο ή ζε δηαθνζκεηηθά ζρέδηα

47.51.51.14 Ληαληθφ εκπφξην θισζηψλ

47.51.51.15

Ληαληθφ εκπφξην θισζηψλ θαη θνξδνληψλ απφ θανπηζνχθ, θαιπκκέλσλ κε πθαληηθά πιηθά, πθαληηθνχ λήκαηνο θαη ισξίδσλ, 
εκπνηηζκέλσλ ή θαιπκκέλσλ κε ειαζηηθφ ή πιαζηηθφ

47.51.51.16 Ληαληθφ εκπφξην θισζηψλ θαη λεκάησλ ξαςίκαηνο

47.51.51.17 Ληαληθφ εκπφξην θνπβεξηψλ θαη θιηλνζθεπαζκάησλ ηαμηδηνχ (εθηφο απφ ειεθηξηθέο θνπβέξηεο)

47.51.51.18 Ληαληθφ εκπφξην θνπξεκέλνπ καιιηνχ, ιηπαξνχ (άπιπηνπ), θαζψο θαη θνπξεκέλνπ καιιηνχ, πιπκέλνπ ζηελ πξνβηά

47.51.51.19 Ληαληθφ εκπφξην ιεπηφηλσλ ή ρνλδξφηλσλ δσηθψλ ηξηρψλ (θαη αινγφηξηρσλ) πνπ δελ είλαη ιαλαξηζκέλεο ή ρηεληζκέλεο

47.51.51.20 Ληαληθφ εκπφξην -κεηά απφ εηζαγσγή- αλδξηθψλ πθαζκάησλ

47.51.51.21 Ληαληθφ εκπφξην -κεηά απφ εηζαγσγή- θεληεκάησλ

47.51.51.22 Ληαληθφ εκπφξην -κεηά απφ εηζαγσγή- πθαζκάησλ πνιπηειείαο, γηα γπλαηθεία ξνχρα

47.51.51.23 Ληαληθφ εκπφξην -κεηά απφ εηζαγσγή- πθαζκάησλ, γηα γπλαηθεία ξνχρα

47.51.51.24 Ληαληθφ εκπφξην κε πθαληψλ θαη εηδψλ απφ κε πθαληά, εθηφο απφ ηα είδε έλδπζεο

47.51.51.25 Ληαληθφ εκπφξην κνπζακάδσλ, ηεληψλ, πεξζίδσλ παξάζπξσλ θαη ζθελψλ ηζίξθνπ

47.51.51.26 Ληαληθφ εκπφξην κπνκπνληέξσλ θαη παξφκνησλ εηδψλ γάκσλ θαη βαπηίζεσλ

47.51.51.27 Ληαληθφ εκπφξην λεκάησλ θαη ισξίδσλ ππφ κνξθή θνξδνλέηνπ, λεκάησλ ζελίιιηαο θαη ξαβδσηψλ λεκάησλ κε ζειηέο

47.51.51.28 Ληαληθφ εκπφξην λεκάησλ θαη παξφκνησλ εηδψλ

47.51.51.29 Ληαληθφ εκπφξην παπισκάησλ

47.51.51.30 Ληαληθφ εκπφξην πεηζεηψλ κπάληνπ θαη θνπδίλαο

47.51.51.31 Ληαληθφ εκπφξην πηιήκαηνο (ηζφραο), επελδπκέλνπ, επηθαιπκκέλνπ ή ιακηλαξηζκέλνπ

47.51.51.32 Ληαληθφ εκπφξην πξνηχπσλ γπλαηθείσλ ακθηέζεσλ (παηξφλ)

47.51.51.33 Ληαληθφ εκπφξην ζεληνληψλ θαη καμηιαξνζεθψλ

47.51.51.34 Ληαληθφ εκπφξην ζεκαηψλ θαη ιαβάξσλ

47.51.51.35 Ληαληθφ εκπφξην ζηελψλ πθαληψλ πθαζκάησλ, δηαθνζκεηηθψλ γαξληηνχξσλ θαη παξφκνησλ εηδψλ

47.51.51.36 Ληαληθφ εκπφξην ζπλέξγσλ γηα ην θέληεκα θαη παξφκνησλ εηδψλ

47.51.51.37 Ληαληθφ εκπφξην ηεληψλ θαη παξφκνησλ εηδψλ

47.51.51.38 Ληαληθφ εκπφξην ηηικάησλ (ζηνππηψλ)

47.51.51.39 Ληαληθφ εκπφξην ηνιππψλ θαη ζθφλεο θισζηνυθαληνπξγίαο θαη λεπ κχισλ

47.51.51.40 Ληαληθφ εκπφξην ηνπιηψλ θαη άιισλ δηθηπσηψλ πθαζκάησλ, πθαζκάησλ πιεθηψλ ή θξνζέ

47.51.51.41 Ληαληθφ εκπφξην ηξαπεδνκάληηισλ θαη πεηζεηψλ θαγεηνχ

47.51.51.42 Ληαληθφ εκπφξην πιηθψλ ξαπηηθήο γεληθά

47.51.51.43 Ληαληθφ εκπφξην πθαληηθψλ πξντφλησλ θαπηηνλέ κε ην θνκκάηη

47.51.51.44 Ληαληθφ εκπφξην πθαληψλ πθαζκάησλ (εθηφο ησλ εηδηθψλ πθαζκάησλ)

47.51.51.45 Ληαληθφ εκπφξην πθαληψλ πθαζκάησλ απφ κεηαιιηθή θισζηή θαη πθαληψλ πθαζκάησλ απφ επηκεηαιισκέλν λήκα π.δ.θ.α.

47.51.51.46 Ληαληθφ εκπφξην πθαληψλ πθαζκάησλ απφ ζπλζεηηθά ή ηερλεηά λήκαηα αζπλερψλ ηλψλ

47.51.51.47 Ληαληθφ εκπφξην πθαληψλ πθαζκάησλ απφ ζπλζεηηθά ή ηερλεηά λήκαηα ζπλερψλ ηλψλ

47.51.51.48 Ληαληθφ εκπφξην πθαζκάησλ γηα γπλαηθεία ξνχρα θαη ιεπθψλ εηδψλ

47.51.51.49 Ληαληθφ εκπφξην πθαζκάησλ επηπιψζεσλ ή άιισλ πθαζκάηηλσλ εηδψλ ηαπεηζαξίαο

47.51.51.50 Ληαληθφ εκπφξην πθαζκάησλ θισζηνυθαληνπξγίαο, εκπνηηζκέλσλ, επελδπκέλσλ ή επηθαιπκκέλσλ π.δ.θ.α.

47.51.51.51 Ληαληθφ εκπφξην πθαζκάησλ ιατθήο θαηαλάισζεο

47.51.51.52 Ληαληθφ εκπφξην πθαζκάησλ κε πέινο, ζειεησηψλ πθαζκάησλ θαη άιισλ εηδηθψλ πθαζκάησλ

47.51.51.53 Ληαληθφ εκπφξην πθαζκάησλ κε πέινο, ζειεησηψλ πθαζκάησλ ηέξη, πιεθηψλ ή θξνζέ

47.51.51.54 Ληαληθφ εκπφξην πθαζκάησλ πνιπηειείαο, γηα γπλαηθεία ξνχρα
47.51.51.55 Ληαληθφ εκπφξην πθαζκάησλ, γηα αλδξηθά ξνχρα
47.51.51.56 Ληαληθφ εκπφξην θηγνπξηληψλ θαη πιηζέδσλ
47.51.51.57 Ληαληθφ εκπφξην ςηιηθψλ θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ θαη ζπλαθψλ εηδψλ

47.51.52 Ληαληθφ εκπφξην θνπξηηλψλ θαη δηρηπσηψλ θνπξηηλψλ

47.51.52.01 Ληαληθφ εκπφξην θνπξηηλψλ (ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη πηπρσηέο) θαη εζσηεξηθψλ ζηνξηψλ, γχξσλ (βνιάλ) θνπξηηλψλ ή θξεβαηηψλ
47.52.47 Ληαληθφ εκπφξην εξγαιείσλ ρεηξφο

47.52.47.01 Ληαληθφ εκπφξην άιισλ εξγαιείσλ
47.52.47.02 Ληαληθφ εκπφξην άιισλ εξγαιείσλ ρεηξφο
47.52.47.03 Ληαληθφ εκπφξην αιπζίδσλ (εθηφο ησλ αξζξσηψλ αιπζίδσλ) θαη κεξψλ ηνπο, εθηφο απηψλ γηα απηνθίλεηα νρήκαηα
47.52.47.04 Ληαληθφ εκπφξην γεσξγηθψλ εξγαιείσλ ρεηξφο
47.52.47.05 Ληαληθφ εκπφξην ειθπζηήξσλ νδεγνχκελσλ απφ πεδνχο

47.52.47.06

Ληαληθφ εκπφξην ελαιιαθηηθψλ εξγαιείσλ γηα εξγαιεία ρεηξφο, πνπ είηε ιεηηνπξγνχλ κε ξεχκα, είηε ρσξίο ξεχκα, ή γηα 
εξγαιεηνκεραλέο

47.52.47.07

Ληαληθφ εκπφξην εξγαιεηνκεραλψλ γηα εμνκάιπλζε επηθαλεηψλ, γηα αθφληζκα, ηξφρηζκα, πιάληζκα, πξηφληζκα, θνπή ή άιιεο 
εξγαζίεο ηειεηψκαηνο ζε κέηαιια

47.52.47.08 Ληαληθφ εκπφξην εξγαιεηνκεραλψλ γηα ηε δηάηξεζε, ηε δηάλνημε νπψλ ή ην θξεδάξηζκα κεηάιισλ



47.52.47.09

Ληαληθφ εκπφξην εξγαιεηνκεραλψλ γηα ηελ θαηεξγαζία ιίζσλ, θεξακηθψλ, ζθπξνδέκαηνο ή παξφκνησλ νξπθηψλ πιηθψλ θαη γηα ηελ 
ςπρξή θαηεξγαζία ηνπ γπαιηνχ

47.52.47.10

Ληαληθφ εκπφξην εξγαιεηνκεραλψλ γηα ηελ θαηεξγαζία μχινπ, θειινχ, θφθαινπ, ζθιεξνχ ειαζηηθνχ, ζθιεξνχ πιαζηηθνχ ή 
παξφκνησλ ζθιεξψλ πιηθψλ

47.52.47.11

Ληαληθφ εκπφξην εξγαιείσλ γηα καιαθή ζπγθφιιεζε, ζθιεξή ζπγθφιιεζε θαη ζεξκνζπγθφιιεζε, κεραλψλ θαη ζπζθεπψλ, γηα 
επηθαλεηαθή βαθή θαη ζεξκφ ςεθαζκφ

47.52.47.12 Ληαληθφ εκπφξην εξγαιείσλ ρεηξφο, κε πεπηεζκέλν αέξα ή κε ελζσκαησκέλν κε ειεθηξηθφ θηλεηήξα
47.52.47.13 Ληαληθφ εκπφξην εξγαιείσλ ρεηξφο, ησλ ηχπσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε γεσξγία, ζηελ θεπνπξηθή ή ζηε δαζνθνκία

47.52.47.14

Ληαληθφ εκπφξην ειεθηξνκεραληθψλ εξγαιείσλ ρεηξφο, κε ελζσκαησκέλν ειεθηξηθφ θηλεηήξα (εθηφο απφ θιαδεπηηθέο ςαιίδεο 
θξαθηψλ, ςαιίδεο θνπήο ριννηάπεηα, κεραλέο θνπήο ησλ άθξσλ ηεο ριφεο)

47.52.47.15 Ληαληθφ εκπφξην κεξψλ γεσξγηθψλ θαη δαζνθνκηθψλ κεραλεκάησλ
47.52.47.16 Ληαληθφ εκπφξην κεραλψλ γηα θαηαζθεπή ζπεηξσκάησλ ή γηα ειηθφηκεζε, κε αθαίξεζε κεηάιινπ π.δ.θ.α.
47.52.47.17 Ληαληθφ εκπφξην νξγάλσλ κέηξεζεο
47.52.47.18 Ληαληθφ εκπφξην ρεηξνπξίνλσλ
47.52.49.47 Ληαληθφ εκπφξην μπιείαο ζε θπζηθή θαηάζηαζε, επεμεξγαζκέλεο κε ρξψκα, βαθή, θξεφδσην ή άιια ζπληεξεηηθά

47.52.49.48

Ληαληθφ εκπφξην μπιείαο, πξηνληζκέλεο ή πειεθεκέλεο θαηά κήθνο, ηεκαρηζκέλεο ή απνθινησκέλεο, πάρνπο >= 6 mm, ζηξσηήξσλ 
(ηξαβεξζψλ) ζηδεξνδξφκσλ ή ηξνρηνδξφκσλ, απφ κε εκπνηηζκέλε μπιεία

47.52.49.49 Ληαληθφ εκπφξην μπιείαο, ζπλερψο δηακνξθσκέλεο θαηά κήθνο νπνηαζδήπνηε άθξεο ή επηθάλεηαο
47.52.49.51 Ληαληθφ εκπφξην νηθνδνκηθήο ιεπηνμπινπξγηθήο θαη ρνλδξνμπινπξγηθήο, απφ μπιεία π.δ.θ.α.

47.52.49.52 Ληαληθφ εκπφξην παξάζπξσλ, κπαιθνλφπνξησλ θαη πιαηζίσλ ηνπο, πνξηψλ, πιαηζίσλ θαη θαησθιηψλ ηνπο, απφ μπιεία
47.52.49.82 Ληαληθφ εκπφξην θπζηθψλ άκκσλ
47.52.49.83 Ληαληθφ εκπφξην ρψκαηνο θαηάιιεινπ γηα ηελ θεπνπξηθή

47.53

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

47.53.5 Ληαληθφ εκπφξην ραιηψλ, θηιηκηψλ θαη επελδχζεσλ δαπέδνπ θαη ηνίρνπ ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα
47.53.53 Ληαληθφ εκπφξην ραξηηνχ ηνηρνζηξσζίαο (ηαπεηζαξίαο) θαη επελδχζεσλ δαπέδνπ, ραιηψλ θαη θηιηκηψλ

47.53.53.01

Ληαληθφ εκπφξην άιισλ ραιηψλ θαη άιισλ πθαληηθψλ θαιπκκάησλ δαπέδσλ [ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ηα θαιχκκαηα απφ πίιεκα 
(ηζφρα)]

47.53.53.02 Ληαληθφ εκπφξην επελδχζεσλ δαπέδσλ θαη παηαθηψλ απφ βνπιθαληζκέλν ειαζηηθφ, εθηφο ηνπ θπηηαξηλνεηδνχο
47.53.53.03 Ληαληθφ εκπφξην επελδχζεσλ δαπέδσλ απφ πιαζηηθέο χιεο, ζε ξνιά ή ππφ κνξθή πιαθηδίσλ
47.53.53.04 Ληαληθφ εκπφξην επελδχζεσλ ηνίρσλ απφ πθαληηθέο χιεο
47.53.53.05 Ληαληθφ εκπφξην επελδχζεσλ ηνίρσλ ή νξνθψλ απφ πιαζηηθέο χιεο, ζε ξνιά ή ππφ κνξθή πιαθηδίσλ
47.53.53.06 Ληαληθφ εκπφξην θαιπκκάησλ δαπέδσλ κε ππφζεκα απφ ραξηί ή ραξηφλη
47.53.53.07 Ληαληθφ εκπφξην θηιηκηψλ, βειεληδψλ θαη παξφκνησλ εηδψλ
47.53.53.08 Ληαληθφ εκπφξην ιηλνηαπήησλ
47.53.53.09 Ληαληθφ εκπφξην πιαζηηθψλ δαπέδσλ θαη ζπλζεηηθψλ πιαθηδίσλ δαπέδσλ θαη νξνθήο
47.53.53.10 Ληαληθφ εκπφξην ηαπεηζαξηψλ ηνίρσλ γεληθά
47.53.53.11 Ληαληθφ εκπφξην ραιηψλ γεληθά
47.53.53.12 Ληαληθφ εκπφξην ραιηψλ θαη άιισλ πθαληηθψλ θαιπκκάησλ δαπέδσλ, ζπζαλσηψλ
47.53.53.13 Ληαληθφ εκπφξην ραιηψλ θαη άιισλ πθαληηθψλ θαιπκκάησλ δαπέδσλ, κε θφκπνπο
47.53.53.14 Ληαληθφ εκπφξην ραιηψλ θαη άιισλ πθαληηθψλ θαιπκκάησλ δαπέδσλ, πθαληψλ
47.53.53.15 Ληαληθφ εκπφξην ραξηηνχ ηαπεηζαξίαο θαη παξφκνησλ επελδχζεσλ ηνίρσλ, δηαθαλψλ ζηνηρείσλ παξάζπξσλ απφ ραξηί

47.54 Ληαληθφ εκπφξην ειεθηξηθψλ νηθηαθψλ ζπζθεπψλ ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα
47.54.5 Ληαληθφ εκπφξην ειεθηξηθψλ νηθηαθψλ ζπζθεπψλ ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα

47.54.54 Ληαληθφ εκπφξην ειεθηξηθψλ νηθηαθψλ ζπζθεπψλ
47.54.54.01 Ληαληθφ εκπφξην άιισλ ειεθηξηθψλ αγσγψλ, γηα ηάζε έσο 1000 V
47.54.54.02 Ληαληθφ εκπφξην άιισλ ειεθηξνζεξκηθψλ ζπζθεπψλ
47.54.54.03 Ληαληθφ εκπφξην άιισλ κεηαζρεκαηηζηψλ, κε ηθαλφηεηα κεηαζρεκαηηζκνχ ξεχκαηνο >= 16 kVA

47.54.54.04 Ληαληθφ εκπφξην άιισλ θνχξλσλ, θνπδηλψλ, πιαθψλ (καηηψλ) καγεηξέκαηνο, θακηλέησλ, ζραξψλ καγεηξέκαηνο, ςεζηηέξσλ
47.54.54.05 Ληαληθφ εκπφξην αλεκηζηήξσλ θαη απνξξνθεηήξσλ εμαγσγήο ή αλαθχθισζεο ηνπ αέξα, νηθηαθνχ ηχπνπ
47.54.54.06 Ληαληθφ εκπφξην απηφκαησλ δηαθνπηψλ θπθιψκαηνο, ηάζεο >= 1000 V

47.54.54.07 Ληαληθφ εκπφξην βπζκάησλ, πξηδψλ θαη άιισλ ζπζθεπψλ γηα ηε δηαθνπή ή ηελ πξνζηαζία ειεθηξηθψλ θπθισκάησλ π.δ.θ.α.
47.54.54.08 Ληαληθφ εκπφξην δηαθνπηψλ π.δ.θ.α.
47.54.54.09 Ληαληθφ εκπφξην εηδψλ εθαξκνγήο ειεθηξηζκνχ (θνπδηλψλ - πιπληεξίσλ - ςπγείσλ θιπ)
47.54.54.10 Ληαληθφ εκπφξην ειεθηξηθψλ αζθαιεηψλ
47.54.54.11 Ληαληθφ εκπφξην ειεθηξηθψλ ζεξκαληήξσλ λεξνχ, ζηηγκηαίσλ ή ζεξκνζπζζψξεπζεο θαη ζεξκαληήξσλ εκβάπηηζεο
47.54.54.12 Ληαληθφ εκπφξην ειεθηξηθψλ ζεξκαληηθψλ αληηζηάζεσλ
47.54.54.13 Ληαληθφ εκπφξην ειεθηξηθψλ θνπβεξηψλ
47.54.54.14 Ληαληθφ εκπφξην ειεθηξηθψλ ζηνηρείσλ θαη ειεθηξηθψλ ζπζηνηρηψλ
47.54.54.15 Ληαληθφ εκπφξην ειεθηξηθψλ ζπλαγεξκψλ δηάξξεμεο ή θσηηάο, αθνπζηηθήο ή νπηηθήο ζεκαηνδφηεζεο
47.54.54.16 Ληαληθφ εκπφξην ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ ζέξκαλζεο θιεηζηψλ ρψξσλ θαη εδάθνπο
47.54.54.17 Ληαληθφ εκπφξην ειεθηξνζεξκηθψλ ζπζθεπψλ θνκκσηηθήο ή ζηεγλσηήξσλ ρεξηψλ, ειεθηξηθψλ ζίδεξσλ
47.54.54.18 Ληαληθφ εκπφξην ειεθηξνκεραληθψλ νηθηαθψλ ζπζθεπψλ, κε ελζσκαησκέλν ειεθηξηθφ θηλεηήξα
47.54.54.19 Ληαληθφ εκπφξην ειεθηξνλφκσλ
47.54.54.20 Ληαληθφ εκπφξην ηνληζηψλ αέξα
47.54.54.21 Ληαληθφ εκπφξην θιηκαηηζηηθψλ κεραλεκάησλ
47.54.54.22 Ληαληθφ εκπφξην ιπρληνιαβψλ, γηα ηάζε >= 1000 V
47.54.54.23 Ληαληθφ εκπφξην κεξψλ άιινπ ειεθηξηθνχ εμνπιηζκνχ, ειεθηξηθψλ κεξψλ κεραλεκάησλ ή ζπζθεπψλ π.δ.θ.α.
47.54.54.24 Ληαληθφ εκπφξην κεξψλ ειεθηξηθψλ νηθηαθψλ ζπζθεπψλ
47.54.54.25 Ληαληθφ εκπφξην -κεηά απφ εηζαγσγή- δεθηψλ ηειεφξαζεο, ξαδηφθσλνπ θαη παξφκνησλ εηδψλ
47.54.54.26 Ληαληθφ εκπφξην -κεηά απφ εηζαγσγή- ειεθηξηθψλ ζπζζσξεπηψλ
47.54.54.27 Ληαληθφ εκπφξην κεραλεκάησλ γηα ην ζηδέξσκα, ην πξεζάξηζκα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξεζψλ αζθαιείαο
47.54.54.28 Ληαληθφ εκπφξην μπξηζηηθψλ θαη θνπξεπηηθψλ κεραλψλ, κε ελζσκαησκέλν ειεθηξηθφ θηλεηήξα
47.54.54.29 Ληαληθφ εκπφξην νκναμνληθψλ θαισδίσλ θαη άιισλ νκναμνληθψλ ειεθηξηθψλ αγσγψλ
47.54.54.30 Ληαληθφ εκπφξην πιεθηνκεραλψλ
47.54.54.31 Ληαληθφ εκπφξην πιεθηνκεραλψλ, ξαπηνκεραλψλ θαη παξφκνησλ κεραλψλ, κεραλψλ θαηαζθεπήο ζπζάλσλ
47.54.54.32 Ληαληθφ εκπφξην πιπληεξίσλ πηάησλ, νηθηαθνχ ηχπνπ
47.54.54.33 Ληαληθφ εκπφξην πιπληεξίσλ ξνχρσλ θαη ζηεγλσηεξίσλ ξνχρσλ, νηθηαθνχ ηχπνπ
47.54.54.34 Ληαληθφ εκπφξην ξαπηνκεραλψλ νηθηαθνχ ηχπνπ
47.54.54.35 Ληαληθφ εκπφξην ζπζθεπψλ γηα ηελ πξνζηαζία ειεθηξηθψλ θπθισκάησλ π.δ.θ.α., ηάζεο >= 1000 V
47.54.54.36 Ληαληθφ εκπφξην ζπζζσξεπηψλ ληθέιηνπ-θάδκηνπ θαη ληθέιηνπ-ζηδήξνπ θαη άιισλ ειεθηξηθψλ ζπζζσξεπηψλ
47.54.54.37 Ληαληθφ εκπφξην ζπζηεκάησλ ζπλαγεξκνχ
47.54.54.38 Ληαληθφ εκπφξην πιηθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ
47.54.54.39 Ληαληθφ εκπφξην πθαληηθψλ κεραλψλ
47.54.54.40 Ληαληθφ εκπφξην θνχξλσλ κηθξνθπκάησλ
47.54.54.41 Ληαληθφ εκπφξην θσηνβνιηατθψλ ζηνηρείσλ
47.54.54.42 Ληαληθφ εκπφξην ςπγείσλ θαη θαηαςπθηψλ, νηθηαθνχ ηχπνπ



47.59

Ληαληθφ εκπφξην επίπισλ, θσηηζηηθψλ θαη άιισλ εηδψλ νηθηαθήο ρξήζεο ζε εμεηδηθεπκέλα 
θαηαζηήκαηα

47.59.5 Ληαληθφ εκπφξην επίπισλ, θσηηζηηθψλ θαη άιισλ εηδψλ νηθηαθήο ρξήζεο ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα
47.59.55 Ληαληθφ εκπφξην επίπισλ

47.59.55.01 Ληαληθφ εκπφξην άιισλ θαζηζκάησλ π.δ.θ.α.
47.59.55.02 Ληαληθφ εκπφξην γπάιηλσλ θαζξεπηψλ

47.59.55.03

Ληαληθφ εκπφξην επίπισλ απφ πιαζηηθέο χιεο θαη επίπισλ απφ άιια πιηθά, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θαιακηνχ, ηεο ιπγαξηάο, 
ηνπ κπακπνχ ή παξφκνησλ πιηθψλ

47.59.55.04 Ληαληθφ εκπφξην επίπισλ θνπδίλαο
47.59.55.05 Ληαληθφ εκπφξην ζσξαθηζκέλσλ ή εληζρπκέλσλ ζεζαπξνθπιάθησλ, ρξεκαηνθηβψηησλ θαη πνξηψλ απφ βαζηθά κέηαιια
47.59.55.06 Ληαληθφ εκπφξην θαζηζκάησλ γεληθά
47.59.55.07 Ληαληθφ εκπφξην θαζηζκάησλ, θπξίσο κε κεηαιιηθφ ζθειεηφ
47.59.55.08 Ληαληθφ εκπφξην θαζηζκάησλ, θπξίσο κε μχιηλν ζθειεηφ
47.59.55.09 Ληαληθφ εκπφξην θξεβαηηψλ θαη ζνκηέδσλ
47.59.55.10 Ληαληθφ εκπφξην κεξψλ άιισλ επίπισλ
47.59.55.11 Ληαληθφ εκπφξην κεξψλ θαζηζκάησλ
47.59.55.12 Ληαληθφ εκπφξην -κεηά απφ εηζαγσγή- επίπισλ θαη κηθξνεπίπισλ
47.59.55.13 Ληαληθφ εκπφξην κεηαιιηθψλ επίπισλ γεληθά
47.59.55.14 Ληαληθφ εκπφξην κεηαιιηθψλ επίπισλ π.δ.θ.α.
47.59.55.15 Ληαληθφ εκπφξην μχιηλσλ επίπισλ π.δ.θ.α.
47.59.55.16 Ληαληθφ εκπφξην μχιηλσλ επίπισλ, γηα θαηαζηήκαηα
47.59.55.17 Ληαληθφ εκπφξην μχιηλσλ επίπισλ, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ θξεβαηνθάκαξα, ζηελ ηξαπεδαξία θαη ζην θαζηζηηθφ
47.59.55.18 Ληαληθφ εκπφξην πιεθηψλ επίπισλ
47.59.55.19 Ληαληθφ εκπφξην πνξηψλ αζθαιείαο
47.59.55.20 Ληαληθφ εκπφξην ζηεξηγκάησλ ζηξσκάησλ
47.59.55.21 Ληαληθφ εκπφξην ζηξσκάησλ
47.59.55.22 Ληαληθφ εκπφξην ζηξσκάησλ κε κεηαιιηθφ εμνπιηζκφ (ζηξσκαηέμ)
47.59.55.23 Ληαληθφ εκπφξην ρξεκαηνθηβψηησλ

47.59.56 Ληαληθφ εκπφξην θσηηζηηθψλ εηδψλ
47.59.56.01 Ληαληθφ εκπφξην άιισλ ειεθηξηθψλ ιακπηήξσλ θαη θσηηζηηθψλ εμαξηεκάησλ

47.59.56.02 Ληαληθφ εκπφξην γπάιηλσλ κεξψλ γηα ιακπηήξεο θαη εμαξηήκαηα θσηηζκνχ, θσηεηλψλ ζεκάησλ, πηλαθίδσλ θαη παξφκνησλ εηδψλ
47.59.56.03 Ληαληθφ εκπφξην εξκάησλ γηα ιακπηήξεο ή ιπρλίεο εθθέλσζεο, ζηαηηθψλ κεηαιιαθηψλ, άιισλ επαγσγέσλ
47.59.56.04 Ληαληθφ εκπφξην ειεθηξηθψλ ιακπηήξσλ ηξαπεδηνχ, γξαθείνπ θνκνδίλνπ ή ιπρλνζηαηψλ
47.59.56.05 Ληαληθφ εκπφξην ιακπηήξσλ εθθέλσζεο, ιακπηήξσλ ππεξησδψλ ή ππέξπζξσλ αθηίλσλ, ιακπηήξσλ ηφμνπ

47.59.56.06

Ληαληθφ εκπφξην ιακπηήξσλ ππξάθησζεο βνιθξακίνπ-αινγφλνπ (εθηφο ησλ ππεξησδψλ ή ησλ ππέξπζξσλ), εθηφο απηψλ γηα 
απηνθίλεηα νρήκαηα

47.59.56.07 Ληαληθφ εκπφξην ιακπηήξσλ ππξάθησζεο π.δ.θ.α.
47.59.56.08 Ληαληθφ εκπφξην κεξψλ ιακπηήξσλ θαη θσηηζηηθψλ εμαξηεκάησλ
47.59.56.09 Ληαληθφ εκπφξην κε ειεθηξηθψλ ιακπηήξσλ θαη θσηηζηηθψλ εμαξηεκάησλ

47.59.56.10

Ληαληθφ εκπφξην πιαζηηθψλ κεξψλ π.δ.θ.α., γηα ιακπηήξεο θαη εμαξηήκαηα θσηηζκνχ, θσηεηλέο πηλαθίδεο θαη παξφκνηα είδε απφ 
πιαζηηθέο χιεο

47.59.56.11 Ληαληθφ εκπφξην πνιπέιαησλ θαη άιισλ ειεθηξηθψλ θσηηζηηθψλ εμαξηεκάησλ νξνθήο ή ηνίρνπ
47.59.56.12 Ληαληθφ εκπφξην παιηθψλ θσηηζηηθψλ
47.59.56.13 Ληαληθφ εκπφξην πιηθψλ θαη εμαξηεκάησλ θσηηζηηθψλ εηδψλ

47.59.56.14

Ληαληθφ εκπφξην θνξεηψλ ειεθηξηθψλ ιακπηήξσλ, πνπ ιεηηνπξγνχλ κε μεξέο ζηήιεο, ζπζζσξεπηέο, δπλακνειεθηξνκαγλεηηθέο 
ζπζθεπέο

47.59.56.15 Ληαληθφ εκπφξην θσηεηλψλ πηλαθίδσλ, θσηεηλψλ επηγξαθψλ θαη παξφκνησλ εηδψλ
47.59.56.16 Ληαληθφ εκπφξην θσηηζηηθψλ δηαηάμεσλ ησλ ηχπσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα ρξηζηνπγελληάηηθα δέληξα

47.59.57 Ληαληθφ εκπφξην μχιηλσλ εηδψλ, εηδψλ απφ θειιφ θαη εηδψλ θαιαζνπιεθηηθήο
47.59.57.01 Ληαληθφ εκπφξην εηδψλ απφ θειιφ
47.59.57.02 Ληαληθφ εκπφξην εηδψλ απφ θπζηθφ θειιφ
47.59.57.03 Ληαληθφ εκπφξην επηηξαπέδησλ θαη καγεηξηθψλ ζθεπψλ, απφ μπιεία
47.59.57.04 Ληαληθφ εκπφξην εξγαιείσλ, ζηειερψλ εξγαιείσλ, ιαβψλ εξγαιείσλ, απφ μπιεία
47.59.57.05 Ληαληθφ εκπφξην θνθηληψλ θαη ςαζψλ

47.59.57.06

Ληαληθφ εκπφξην θχβσλ, πιαθψλ, θχιισλ θαη ηαηληψλ, πιαθηδίσλ θάζε ζρήκαηνο, ζπκπαγψλ θπιίλδξσλ, απφ ζπζζσκαησκέλν 
θειιφ

47.59.57.07 Ληαληθφ εκπφξην κεηαπνηεκέλσλ εηδψλ απφ άρπξν, ζπάξην ή άιια πιηθά ζπαξηνπιεθηηθήο, εηδψλ θαιαζνπνηίαο θαη ςάζηλσλ εηδψλ
47.59.57.08 Ληαληθφ εκπφξην μχιηλσλ βαξειηψλ

47.59.57.09

Ληαληθφ εκπφξην μχιηλσλ θνξληδψλ γηα πίλαθεο δσγξαθηθήο, θσηνγξαθίεο, θαζξέπηεο ή παξφκνηα αληηθείκελα, θαη άιισλ εηδψλ 
απφ μπιεία

47.59.57.10 Ληαληθφ εκπφξην μχιηλσλ ζθαιψλ

47.59.57.11

Ληαληθφ εκπφξην μχιηλσλ ςεθηδνζεηεκάησλ θαη ελζεηηθήο δηαθφζκεζεο επίπισλ, ζεθψλ γηα θνζκήκαηα ή καραηξνπίξνπλα, 
αγαικαηίσλ θαη άιισλ δηαθνζκεηηθψλ εηδψλ, απφ μπιεία

47.59.57.12 Ληαληθφ εκπφξην πηλάθσλ θαη εθθιεζηαζηηθψλ εηθφλσλ απφ μχιν, φρη δσγξαθηζηψλ
47.59.57.13 Ληαληθφ εκπφξην ζπζζσκαησκέλνπ θειινχ, εηδψλ απφ ζπζζσκαησκέλν θειιφ π.δ.θ.α.
47.59.57.14 Ληαληθφ εκπφξην ππνιεηκκάησλ θειινχ

47.59.57.15

Ληαληθφ εκπφξην θπζηθνχ θειινχ, πνπ ηνπ έρεη αθαηξεζεί ε εμσηεξηθή θξνχζηα ή ρνλδξηθά ηεηξαγσληζκέλνπ ή ζε θχβνπο, πιάθεο, 
θχιια ή ηαηλίεο, θειινχ ζε ζξαχζκαηα, θφθθνπο ή ζθφλε

47.59.57.16 Ληαληθφ εκπφξην ςάζηλσλ εηδψλ γεληθά
47.59.58.02 Ληαληθφ εκπφξην αγαικαηίσλ θαη άιισλ δηαθνζκεηηθψλ θεξακηθψλ εηδψλ
47.59.58.03 Ληαληθφ εκπφξην άιισλ νηθηαθψλ εηδψλ θαη εηδψλ θαιισπηζκνχ απφ πιαζηηθέο χιεο
47.59.58.04 Ληαληθφ εκπφξην άιισλ νηθηαθψλ εηδψλ π.δ.θ.α.

47.59.58.05

Ληαληθφ εκπφξην άιισλ νηθηαθψλ ζπζθεπψλ, γηα αέξηα θαχζηκα ή γηα αέξηα θαη γηα άιια θαχζηκα, γηα πγξά θαχζηκα ή γηα ζηεξεά 
θαχζηκα

47.59.58.06 Ληαληθφ εκπφξην αηνκηθψλ θαη νηθηαθψλ κεραλεκάησλ δχγηζεο θαη ζπζθεπψλ δχγηζεο
47.59.58.07 Ληαληθφ εκπφξην βνπξηζψλ

47.59.58.08 Ληαληθφ εκπφξην γπάιηλσλ εηδψλ, επηηξαπέδησλ ή καγεηξηθψλ, θαιισπηζκνχ, γξαθείνπ, εζσηεξηθήο δηαθφζκεζεο θαη παξφκνησλ
47.59.58.09 Ληαληθφ εκπφξην ελπδξείσλ ςαξηψλ
47.59.58.10 Ληαληθφ εκπφξην εμαξηεκάησλ γηα έπηπια, ακαμψκαηα ή παξφκνηα είδε απφ πιαζηηθέο χιεο

47.59.58.11 Ληαληθφ εκπφξην επηηξαπέδησλ ζθεπψλ, καγεηξηθψλ ζθεπψλ, άιισλ νηθηαθψλ εηδψλ θαη εηδψλ θαιισπηζκνχ απφ πνξζειάλε

47.59.58.12

Ληαληθφ εκπφξην επηηξαπέδησλ ζθεπψλ, καγεηξηθψλ ζθεπψλ, άιισλ νηθηαθψλ εηδψλ θαη εηδψλ θαιισπηζκνχ, (εθηφο απηψλ απφ 
πνξζειάλε)

47.59.58.13 Ληαληθφ εκπφξην επηηξαπέδησλ ζθεπψλ, καγεηξηθψλ ζθεπψλ απφ πιαζηηθέο χιεο
47.59.58.14 Ληαληθφ εκπφξην επηηξαπέδησλ, καγεηξηθψλ ή νηθηαθψλ ζθεπψλ απφ ζίδεξν, ράιπβα, ραιθφ ή αινπκίλην θαη κεξψλ ηνπο
47.59.58.15 Ληαληθφ εκπφξην ειηαθψλ ζεξκνζίθσλσλ
47.59.58.16 Ληαληθφ εκπφξην ζεξκαληήξσλ αέξα ή δηαλεκεηψλ ζεξκνχ αέξα π.δ.θ.α. απφ ζίδεξν ή ράιπβα, κε ειεθηξηθψλ
47.59.58.17 Ληαληθφ εκπφξην ζεξκαληήξσλ λεξνχ, ζηηγκηαίσλ ή ζεξκνζπζζψξεπζεο, κε ειεθηξηθψλ



47.59.58.18 Ληαληθφ εκπφξην θνπξηηλφβεξγσλ (μχιηλσλ, κεηαιιηθψλ, πιαζηηθψλ θιπ)

47.59.58.19

Ληαληθφ εκπφξην θνπηαιηψλ, πηξνπληψλ, θνπηαιψλ, ηξππεηψλ θνπηαιψλ, ζπαηνπιψλ γηα γιπθά, καραηξηψλ γηα ςάξηα θαη γηα 
βνχηπξν, ιαβίδσλ γηα ηε δάραξε θαη παξφκνησλ καγεηξηθψλ ή επηηξαπέδησλ ζθεπψλ

47.59.58.20 Ληαληθφ εκπφξην θνπηηψλ, ζεθψλ, θηβσηίσλ θαη παξφκνησλ εηδψλ απφ πιαζηηθέο χιεο
47.59.58.21 Ληαληθφ εκπφξην καραηξηψλ (εθηφο ησλ καραηξηψλ γηα κεραλέο) θαη ςαιηδηψλ, θαη ιεπίδσλ ηνπο

47.59.58.22

Ληαληθφ εκπφξην κεξψλ ζεξκαζηξψλ, θνπδηλψλ, ζπζθεπψλ γηα ην δέζηακα θαγεηψλ θαη παξφκνησλ κε ειεθηξηθψλ νηθηαθψλ 
ζπζθεπψλ

47.59.58.23

Ληαληθφ εκπφξην κπνπθαιηψλ, πιαηχζηνκσλ δνρείσλ, θηαιηδίσλ θαη άιισλ δνρείσλ, απφ γπαιί εθηφο απφ ακπνχιεο, πψκαηα, 
θαιχκκαηα θαη άιια είδε θιεηζίκαηνο, απφ γπαιί

47.59.58.24 Ληαληθφ εκπφξην ληακηηδάλσλ, κπνπθαιηψλ, θηαιψλ, θαη παξφκνησλ εηδψλ απφ πιαζηηθέο χιεο
47.59.58.25 Ληαληθφ εκπφξην νηθηαθψλ εηδψλ απφ γπαιί, θξχζηαιιν θαη πνξζειάλε

47.59.58.26 Ληαληθφ εκπφξην νηθηαθψλ ζπζθεπψλ γηα καγείξεκα θαη δέζηακα θαγεηψλ, απφ ζίδεξν ή ράιπβα ή απφ ραιθφ, κε ειεθηξηθψλ
47.59.58.27 Ληαληθφ εκπφξην νκπξειψλ ήιηνπ θαη νκπξειψλ θήπνπ θαη παξφκνησλ εηδψλ
47.59.58.28 Ληαληθφ εκπφξην πήιηλσλ αγγείσλ γεληθά, ρσξίο δηαθφζκεζε
47.59.58.29 Ληαληθφ εκπφξην πήιηλσλ ή ηζηκεληέλησλ γιαζηξψλ θαη δαξληηληέξσλ
47.59.58.30 Ληαληθφ εκπφξην πηλαθηδίσλ, πηλαθίσλ, αγγείσλ θιπ κε δηαθφζκεζε, απφ θεξακηθέο χιεο
47.59.58.31 Ληαληθφ εκπφξην πιαζηηθψλ γιαζηξψλ, δαξληηληέξσλ θαη ζπλαθψλ εηδψλ
47.59.58.32 Ληαληθφ εκπφξην πνηεξηψλ απφ γπαιί, εθηφο απφ παινθεξακηθά πιηθά

47.59.58.33 Ληαληθφ εκπφξην ζάθσλ θαη ηζαληψλ (ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ηα ρσληά), απφ άιιεο πιαζηηθέο χιεο (εθηφο ηνπ αηζπιέληνπ)
47.59.58.34 Ληαληθφ εκπφξην ζάθσλ θαη ηζαληψλ (ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ηα ρσληά), απφ πνιπκεξή ηνπ αηζπιέληνπ
47.59.58.35 Ληαληθφ εκπφξην ζαξψζξσλ γηα νηθηαθή θαζαξηφηεηα
47.59.58.36 Ληαληθφ εκπφξην ζθαιψλ απφ ζίδεξν ή αινπκίλην
47.59.58.37 Ληαληθφ εκπφξην ζθνππψλ θαη βνπξηζψλ γηα ηελ νηθηαθή θαζαξηφηεηα
47.59.58.38 Ληαληθφ εκπφξην ζπζθεπψλ πγξαέξηνπ νηθηαθήο ρξήζεσο (θνπδηλψλ - πιπληεξίσλ - ςπγείσλ θιπ)

47.6

Ληαληθφ εκπφξην επηκνξθσηηθψλ εηδψλ θαη εηδψλ ςπραγσγίαο ζε εμεηδηθεπκέλα 
θαηαζηήκαηα

47.61 Ληαληθφ εκπφξην βηβιίσλ ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα
47.61.6 Ληαληθφ εκπφξην βηβιίσλ ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα

47.61.61 Ληαληθφ εκπφξην βηβιίσλ
47.61.61.01 Ληαληθφ εκπφξην γεσγξαθηθψλ αηιάλησλ θαη άιισλ βηβιίσλ κε ράξηεο ή δηαγξάκκαηα
47.61.61.02 Ληαληθφ εκπφξην εθηππσκέλσλ βηβιίσλ, θπιιαδίσλ θάζε είδνπο, θαη παξφκνηνπ έληππνπ πιηθνχ, ζε ρσξηζηά θχιια
47.61.61.03 Ληαληθφ εκπφξην εθηππσκέλσλ βηβιίσλ, θπιιαδίσλ θάζε είδνπο, θαη παξφκνησλ εηδψλ
47.61.61.04 Ληαληθφ εκπφξην ιεμηθψλ θαη εγθπθινπαηδεηψλ, θαζψο θαη ηεπρψλ ηνπο

47.61.61.05

Ληαληθφ εκπφξην ραξηψλ θαη πδξνγξαθηθψλ ή παξφκνησλ δηαγξακκάησλ, εθηππσκέλσλ ζε άιιε κνξθή εθηφο απφ βηβιία θαη 
πδξφγεησλ ζθαηξψλ

47.64 Ληαληθφ εκπφξην αζιεηηθνχ εμνπιηζκνχ ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα
47.64.6 Ληαληθφ εκπφξην αζιεηηθνχ εμνπιηζκνχ ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα

47.64.65 Ληαληθφ εκπφξην αζιεηηθνχ εμνπιηζκνχ

47.64.65.01 Ληαληθφ εκπφξην αδηάβξνρσλ ππνδεκάησλ, κε εμσηεξηθέο ζφιεο θαη κε επάλσ κέξε απφ θανπηζνχθ ή πιαζηηθφ, γηα ζπνξ
47.64.65.02 Ληαληθφ εκπφξην αεξφζηαησλ, πεδαιηνπρνχκελσλ θαη άιισλ κε κεραλνθίλεησλ αεξνζθαθψλ
47.64.65.03 Ληαληθφ εκπφξην αζιεηηθψλ εηδψλ γεληθά
47.64.65.04 Ληαληθφ εκπφξην αζιεηηθψλ ξνχρσλ, ζηνιψλ ζθη θαη καγηφ θνιχκβεζεο θαη άιισλ ελδπκάησλ

47.64.65.05

Ληαληθφ εκπφξην αιεμίπησησλ, (ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ηα πεδαιηνπρνχκελα αιεμίπησηα) θαη ζηξνθφπησησλ θαη ησλ 
εμαξηεκάησλ ηνπο

47.64.65.06 Ληαληθφ εκπφξην άιισλ αζιεηηθψλ ππνδεκάησλ, εθηφο απφ κπφηεο ηνπ παηηλάδ

47.64.65.07

Ληαληθφ εκπφξην άιισλ εηδψλ θαη εμνπιηζκνχ γηα αζιεηηζκφ ή γηα ππαίζξηνπο αγψλεο, θνιπκβεηηθψλ δεμακελψλ θαη δεμακελψλ 
θσπειαζίαο

47.64.65.08 Ληαληθφ εκπφξην άιισλ ζθαθψλ γηα αλαςπρή ή αζιεηηζκφ, θσπήιαησλ βαξθψλ θαη θαλφ
47.64.65.09 Ληαληθφ εκπφξην αιπζίδσλ γηα πνδήιαηα
47.64.65.10 Ληαληθφ εκπφξην αλαπλεπζηηθψλ ζπζθεπψλ δπηψλ
47.64.65.11 Ληαληθφ εκπφξην αλεκφπηεξσλ θαη αησξφπιαλσλ

47.64.65.12

Ληαληθφ εκπφξην βνκβψλ, βιεκάησλ θαη παξφκνησλ πνιεκνθφδησλ, θπζηγγίσλ, άιισλ ππξνκαρηθψλ θαη βιεκάησλ θαη ησλ κεξψλ 
ηνπο, γηα θπλήγη ή αζιεηηζκφ

47.64.65.13 Ληαληθφ εκπφξην δεξκάηηλσλ ζπλφισλ γηα κνηνζηθιέηεο
47.64.65.14 Ληαληθφ εκπφξην δηρηπψλ γηα αζιεηηζκφ
47.64.65.16 Ληαληθφ εκπφξην εηδψλ θαη εμνπιηζκνχ γπκλαζηηθήο ή αζιεηηζκνχ
47.64.65.18 Ληαληθφ εκπφξην ειίθσλ πινίσλ θαη ησλ πηεξπγίσλ ηνπο
47.64.65.19 Ληαληθφ εκπφξην εμνπιηζκνχ ζαιάζζεο (βαηξαρνπέδηισλ, καζθψλ θαη παξφκνησλ
47.64.65.20 Ληαληθφ εκπφξην εμσιέκβησλ θηλεηήξσλ γηα πξνψζεζε
47.64.65.21 Ληαληθφ εκπφξην επηζψηξσλ (ειαζηηθψλ νρεκάησλ) θαη αεξνζαιάκσλ γηα πνδήιαηα
47.64.65.22 Ληαληθφ εκπφξην ηζηηνθφξσλ γηα αλαςπρή ή αζιεηηζκφ
47.64.65.24 Ληαληθφ εκπφξην θηλεηήξσλ γηα ζαιάζζηα πξνψζεζε θαη αληαιιαθηηθψλ ηνπο
47.64.65.25 Ληαληθφ εκπφξην θξαλψλ γηα πνδήιαηα
47.64.65.26 Ληαληθφ εκπφξην ινπθέησλ γηα πνδήιαηα
47.64.65.27 Ληαληθφ εκπφξην καζηηγίσλ, καζηηγίσλ ηππαζίαο θαη παξφκνησλ εηδψλ
47.64.65.28 Ληαληθφ εκπφξην κεξψλ θαη εμαξηεκάησλ πνδειάησλ θαη άιισλ δίηξνρσλ, ρσξίο θηλεηήξα
47.64.65.29 Ληαληθφ εκπφξην κπαινληψλ
47.64.65.30 Ληαληθφ εκπφξην κπνηψλ ηνπ ζθη θαη ππνδεκάησλ ρηνλνπνξείαο
47.64.65.31 Ληαληθφ εκπφξην λαπηηιηαθψλ εηδψλ γεληθά, απφ απηά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαη ζηελ εξαζηηερληθή λαπηηιία
47.64.65.32 Ληαληθφ εκπφξην μηθψλ, ζπαζηψλ, μηθνινγρψλ θαη παξφκνησλ φπισλ θαη κεξψλ ηνπο
47.64.65.33 Ληαληθφ εκπφξην μχιηλσλ ή πιαζηηθψλ ιέκβσλ
47.64.65.34 Ληαληθφ εκπφξην φπισλ θαη άιισλ εηδψλ θπλεγηνχ θαη παξφκνησλ εηδψλ
47.64.65.35 Ληαληθφ εκπφξην φπισλ θαη θπζηγγίσλ θπλεγίνπ
47.64.65.36 Ληαληθφ εκπφξην νξγάλσλ γπκλαζηηθήο
47.64.65.37 Ληαληθφ εκπφξην πέδηισλ γηα ζαιάζζην ζθη, θπκαηνζαλίδσλ, ηζηηνζαλίδσλ θαη άιινπ εμνπιηζκνχ γηα λαπηηθά αζιήκαηα
47.64.65.38 Ληαληθφ εκπφξην πιαζηηθψλ ελδπκάησλ, φπσο δπηψλ
47.64.65.39 Ληαληθφ εκπφξην πνδειάησλ θαη άιισλ δίηξνρσλ, ρσξίο θηλεηήξα
47.64.65.40 Ληαληθφ εκπφξην πνδειάησλ, αληαιιαθηηθψλ θαη ησλ εμαξηεκάησλ ηνπο
47.64.65.41 Ληαληθφ εκπφξην ππξνβφισλ φπισλ πνπ νπιίδνληαη απφ ηελ θάλλε, ηνπθεθηψλ άζιεζεο, θπλεγίνπ ή ζθνπνβνιήο

47.64.65.42

Ληαληθφ εκπφξην ξνινγηψλ γηα ηνπο πίλαθεο ησλ νξγάλσλ ειέγρνπ θαη ξνινγηψλ παξφκνηνπ ηχπνπ γηα πινία θαη αεξνζθάθε (θαη 
γηα αζιεηηθέο ρξήζεηο)

47.64.65.43 Ληαληθφ εκπφξην ζπζθεπψλ ξαληάξ, ξαδηνλαπζηπινΐαο θαη ξαδηνηειερεηξηζκνχ, ζπζθεπψλ GPS
47.64.65.44 Ληαληθφ εκπφξην ζρνηληψλ ή θνξδνληψλ γηα αζιεηηζκφ
47.64.65.45 Ληαληθφ εκπφξην ζσζηβίσλ ρηηψλσλ θαη ζσζηβίσλ
47.64.65.46 Ληαληθφ εκπφξην πγξνχ θαη πεπηεζκέλνπ αέξα, γηα αζιεηηζκφ
47.64.65.47 Ληαληθφ εκπφξην πδξνγφλνπ, αξγνχ, ζπάλησλ αεξίσλ, αδψηνπ θαη νμπγφλνπ, γηα αζιεηηζκφ

47.64.65.48

Ληαληθφ εκπφξην ππνδεκάησλ πξνπφλεζεο θαη παξφκνησλ ππνδεκάησλ κε ειαζηηθέο ή πιαζηηθέο ζφιεο θαη κε πθαζκάηηλα επάλσ 
κέξε



47.64.65.49 Ληαληθφ εκπφξην θνπζθσηψλ ζθαθψλ γηα αλαςπρή ή αζιεηηζκφ
47.64.66 Ληαληθφ εκπφξην εμνπιηζκνχ θαηαζθήλσζεο

47.64.66.01 Ληαληθφ εκπφξην ηζηίσλ γηα ζθάθε, ηζηηνζαλίδσλ ή ηζηηνθφξσλ νρεκάησλ, άιισλ ζθελψλ θαη εηδψλ θαηαζθήλσζεο
47.64.66.02 Ληαληθφ εκπφξην ππλφζαθσλ

47.65 Ληαληθφ εκπφξην παηρληδηψλ θάζε είδνπο ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα
47.65.6 Ληαληθφ εκπφξην παηρληδηψλ θάζε είδνπο ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα

47.65.67 Ληαληθφ εκπφξην παηρληδηψλ θάζε είδνπο
47.65.67.01 Ληαληθφ εκπφξην άιισλ παηρληδηψλ π.δ.θ.α.
47.65.67.02 Ληαληθφ εκπφξην απνκηκήζεσλ ρξηζηνπγελληάηηθσλ δέληξσλ

47.65.67.03 Ληαληθφ εκπφξην βεγγαιηθψλ, θσηνβνιίδσλ, βαξειφησλ θαη άιισλ ππξνηερληθψλ εηδψλ (εμαηξνπκέλσλ ησλ ππξνηερλεκάησλ)

47.65.67.04

Ληαληθφ εκπφξην εηδψλ γηα ζθαηξηζηήξηα, γηα ινχλα παξθ, γηα επηηξαπέδηα παηρλίδηα ή γηα παηρλίδηα ζπλαλαζηξνθήο ή παηρληδηψλ 
πνπ ιεηηνπξγνχλ κε λνκηζκαηνδέθηε ή κε δηζθέηα

47.65.67.05 Ληαληθφ εκπφξην εηδψλ κνληειηζκνχ
47.65.67.06 Ληαληθφ εκπφξην ενξηαζηηθψλ εηδψλ γεληθά

47.65.67.07

Ληαληθφ εκπφξην ενξηαζηηθψλ, απνθξηάηηθσλ θαη άιισλ ςπραγσγηθψλ εηδψλ, ζηα νπνία ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα 
ηαρπδαθηπινπξγηθά ηερλάζκαηα (ηξηθ) θαη ηα είδε-εθπιήμεηο

47.65.67.08 Ληαληθφ εκπφξην θνχθισλ πνπ αλαπαξηζηνχλ κφλν αλζξψπηλεο ππάξμεηο
47.65.67.09 Ληαληθφ εκπφξην κεξψλ θαη εμαξηεκάησλ γηα θνχθιεο πνπ αλαπαξηζηνχλ αλζξψπηλεο ππάξμεηο
47.65.67.10 Ληαληθφ εκπφξην παηγληφραξησλ (ηξαπνπιψλ)

47.65.67.11

Ληαληθφ εκπφξην παηδηθψλ ηξέλσλ θαη εμαξηεκάησλ ηνπο, άιισλ κνληέισλ ή θαηαζθεπψλ ππφ θιίκαθα θαη θαηαζθεπαζηηθψλ 
παηρληδηψλ

47.65.67.12 Ληαληθφ εκπφξην παηρληδηψλ βίληεν πνπ παίδνληαη κε ηειενπηηθφ δέθηε
47.65.67.13 Ληαληθφ εκπφξην παηρληδηψλ πνπ αλαπαξηζηνχλ δψα ή κε αλζξψπηλεο ππάξμεηο
47.65.67.14 Ληαληθφ εκπφξην ππξνηερλεκάησλ
47.65.67.15 Ληαληθφ εκπφξην ζπλαξκνινγνχκελσλ παηρληδηψλ-ζπαδνθεθαιηψλ
47.65.67.16 Ληαληθφ εκπφξην ηξνρνθφξσλ παηρληδηψλ ζρεδηαζκέλσλ γηα λα επηβαίλνληαη απφ παηδηά θαη θαξνηζηψλ γηα θνχθιεο

47.75 Ληαληθφ εκπφξην θαιιπληηθψλ θαη εηδψλ θαιισπηζκνχ ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα
47.75.7 Ληαληθφ εκπφξην θαιιπληηθψλ θαη εηδψλ θαιισπηζκνχ ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα

47.75.76 Ληαληθφ εκπφξην θαιιπληηθψλ θαη εηδψλ θαιισπηζκνχ
47.75.76.01 Ληαληθφ εκπφξην άιισλ θνπηηθψλ εηδψλ, εηδψλ θαη ζπλφισλ εηδψλ γηα ηελ πεξηπνίεζε ησλ ρεξηψλ ή ησλ πνδηψλ
47.75.76.02 Ληαληθφ εκπφξην αξσκάησλ θαη θνινληψλ
47.75.76.03 Ληαληθφ εκπφξην βαηψλ απφ πθαληηθά πιηθά θαη εηδψλ απ' απηέο, γηα ρξήζε άιιε απφ θαξκαθεπηηθή
47.75.76.04 Ληαληθφ εκπφξην βνπξηζαθηψλ ηνπαιέηαο γηα πξνζσπηθή ρξήζε θαη βνπξηζαθηψλ γηα θαιιπληηθά θαη νδνληφβνπξηζσλ
47.75.76.05 Ληαληθφ εκπφξην ινζηφλ θαη άιισλ παξαζθεπαζκάησλ γηα ηα καιιηά π.δ.θ.α.

47.75.76.06

Ληαληθφ εκπφξην μεξψλ θπηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο ζηελ αξσκαηνπνηία, ηε θαξκαθεπηηθή ή ηελ παξαγσγή 
εληνκνθηφλσλ, κπθεηνθηφλσλ ή γηα παξφκνηνπο ζθνπνχο

47.75.76.07

Ληαληθφ εκπφξην μπξαθηψλ θαη ιεπίδσλ μπξαθηψλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αθαηέξγαζησλ κεηαιιηθψλ ηαηληψλ πνπ 
πξννξίδνληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ιεπίδσλ μπξαθηψλ)

47.75.76.08

Ληαληθφ εκπφξην μπξηζηηθψλ παξαζθεπαζκάησλ, απνζκεηηθψλ θαη αληηηδξσηηθψλ γηα ην ζψκα, παξαζθεπαζκάησλ γηα ην ινπηξφ, 
άιισλ αξσκάησλ θαιιπληηθψλ ή παξαζθεπαζκάησλ θαιισπηζκνχ π.δ.θ.α.

47.75.76.09 Ληαληθφ εκπφξην παξαζθεπαζκάησλ γηα καθηγηάδ ρεηιηψλ θαη καηηψλ
47.75.76.10 Ληαληθφ εκπφξην παξαζθεπαζκάησλ γηα ηελ πεξηπνίεζε ησλ ρεξηψλ θαη ησλ πνδηψλ

47.75.76.11

Ληαληθφ εκπφξην παξαζθεπαζκάησλ γηα ηελ πγηεηλή ηνπ ζηφκαηνο ή ησλ δνληηψλ, (ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη ζηεξεσηηθνί πνιηνί 
θαη ζθφλεο γηα ηελ νδνληνζηνηρία)

47.75.76.12 Ληαληθφ εκπφξην παξαζθεπαζκάησλ νκνξθηάο, καθηγηάδ, θξνληίδαο ηνπ δέξκαηνο (ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ηα αληηειηαθά) π.δ.θ.α.
47.75.76.13 Ληαληθφ εκπφξην ζακπνπάλ, ιαθ καιιηψλ, παξαζθεπαζκάησλ γηα κφληκν θαηζάξσκα ή ίζησκα καιιηψλ

47.75.76.14

Ληαληθφ εκπφξην ζαπνπληνχ θαη επηθαλεηνδξαζηηθψλ νξγαληθψλ πξντφλησλ θαη παξαζθεπαζκάησλ, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο 
ζαπνχλη, γηα πξνζσπηθή πγηεηλή

47.75.76.15 Ληαληθφ εκπφξην ζθνλψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο θαιιπληηθά ή γηα θαιισπηζκφ
47.75.76.16 Ληαληθφ εκπφξην ζθνπγγαξηψλ
47.75.76.17 Ληαληθφ εκπφξην πγξψλ ραξηνκάληηισλ

47.76

Ληαληθφ εκπφξην ινπινπδηψλ, θπηψλ, ζπφξσλ, ιηπαζκάησλ, δψσλ ζπληξνθηάο θαη ζρεηηθψλ 
δσνηξνθψλ ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα

47.76.7

Ληαληθφ εκπφξην ινπινπδηψλ, θπηψλ, ζπφξσλ, ιηπαζκάησλ, δψσλ ζπληξνθηάο θαη ζρεηηθψλ δσνηξνθψλ ζε 
εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα

47.76.77 Ληαληθφ εκπφξην ινπινπδηψλ, θπηψλ θαη ζπφξσλ
47.76.77.01 Ληαληθφ εκπφξην αλζέσλ
47.76.77.02 Ληαληθφ εκπφξην απνμεξακέλσλ νζπξησδψλ ιαραληθψλ, απνθινησκέλσλ, γηα ζπνξά
47.76.77.03 Ληαληθφ εκπφξην απνμεξακέλσλ θπηψλ
47.76.77.04 Ληαληθφ εκπφξην γεσξγηθψλ ζπφξσλ ζε κηθξνζπζθεπαζίεο
47.76.77.05 Ληαληθφ εκπφξην δελδξπιιίσλ θαη θπηψλ (εθηφο θαιισπηζηηθψλ θπηψλ)
47.76.77.06 Ληαληθφ εκπφξην ειαηνχρσλ ζπφξσλ π.δ.θ.α.
47.76.77.07 Ληαληθφ εκπφξην δψλησλ θπηψλ, θνλδχισλ, βνιβψλ θαη ξηδψλ, κνζρεπκάησλ θαη παξαθπάδσλ, κπθειηψλ καληηαξηψλ
47.76.77.08 Ληαληθφ εκπφξην θαιακπνθηνχ γηα ζπνξά
47.76.77.09 Ληαληθφ εκπφξην θεξακηθψλ εηδψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε γεσξγία θαη γηα ηε κεηαθνξά ή ηε ζπζθεπαζία αγαζψλ

47.76.77.10

Ληαληθφ εκπφξην θνκκέλσλ αλζέσλ θαη κπνπκπνπθηψλ ηνπο, ζπλζέζεσλ αλζέσλ, θαζψο θαη αλζνδεζκψλ, ζηεθαληψλ θαη 
παξφκνησλ εηδψλ

47.76.77.11 Ληαληθφ εκπφξην κεξψλ θπηψλ, ρνξηαξηψλ, βξχσλ θαη ιεηρήλσλ, θαηάιιεισλ γηα δηαθνζκεηηθή ρξήζε
47.76.77.12 Ληαληθφ εκπφξην -κεηά απφ εηζαγσγή- αλζέσλ
47.76.77.13 Ληαληθφ εκπφξην ζπφξσλ αλζέσλ θαη θαξπψλ
47.76.77.14 Ληαληθφ εκπφξην ζπφξσλ δαραξφηεπηισλ θαη ζπφξσλ θηελνηξνθηθψλ θπηψλ
47.76.77.15 Ληαληθφ εκπφξην ζπφξσλ ειίαλζνπ, ζνπζακηνχ, θάξδακνπ, θξάκβεο, ειαηνθξάκβεο θαη ζηλαπηνχ, γηα ζπνξά
47.76.77.16 Ληαληθφ εκπφξην ζπφξσλ ιαραληθψλ
47.76.77.17 Ληαληθφ εκπφξην ζπφξσλ παηάηαο

47.76.77.18

Ληαληθφ εκπφξην θξέζθσλ θπηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο ζηελ αξσκαηνπνηία, ηε θαξκαθεπηηθή ή ηελ παξαγσγή 
εληνκνθηφλσλ, κπθεηνθηφλσλ ή γηα παξφκνηνπο ζθνπνχο

47.76.77.19 Ληαληθφ εκπφξην θπζηθψλ ρξηζηνπγελληάηηθσλ δέληξσλ

47.76.77.20 Ληαληθφ εκπφξην θπηηθψλ πιψλ π.δ.θ.α. γηα ζπαξηνπιεθηηθή, παξαγέκηζκα, βάηεο, βαθή ή δέςε, θπηηθψλ πξντφλησλ π.δ.θ.α.
47.76.78 Ληαληθφ εκπφξην ιηπαζκάησλ θαη αγξνρεκηθψλ πξντφλησλ

47.76.78.01 Ληαληθφ εκπφξην αδσηνχρσλ ιηπαζκάησλ, νξπθηψλ ή ρεκηθψλ
47.76.78.02 Ληαληθφ εκπφξην αλαζρεηηθψλ βιάζηεζεο, ξπζκηζηψλ ηεο αλάπηπμεο ησλ θπηψλ
47.76.78.03 Ληαληθφ εκπφξην απνιπκαληηθψλ
47.76.78.04 Ληαληθφ εκπφξην άθξπθηνπ ζηδεξνππξίηε, αθαηέξγαζηνπ ή κε εμεπγεληζκέλνπ ζείνπ
47.76.78.05 Ληαληθφ εκπφξην γεσξγηθψλ θαξκάθσλ θαη ιηπαζκάησλ ζε κηθξνζπζθεπαζίεο
47.76.78.06 Ληαληθφ εκπφξην εηδψλ απφ ηχξθε
47.76.78.07 Ληαληθφ εκπφξην εληνκνθηφλσλ, ζπζθεπαζκέλσλ γηα ιηαληθή πψιεζε
47.76.78.08 Ληαληθφ εκπφξην δηδαληνθηφλσλ
47.76.78.09 Ληαληθφ εκπφξην δσηθψλ ή θπηηθψλ ιηπαζκάησλ π.δ.θ.α.



47.76.78.10 Ληαληθφ εκπφξην θαιηνχρσλ ιηπαζκάησλ, νξπθηψλ ή ρεκηθψλ
47.76.78.11 Ληαληθφ εκπφξην ιηπαζκάησλ π.δ.θ.α.
47.76.78.12 Ληαληθφ εκπφξην κπθεηνθηφλσλ, θαξκάθσλ θαηά ησλ ηξσθηηθψλ θαη παξφκνησλ πξντφλησλ
47.76.78.13 Ληαληθφ εκπφξην ληηξηθνχ λάηξηνπ
47.76.78.14 Ληαληθφ εκπφξην ηχξθεο, φρη ζε κπξηθέηεο

47.76.78.15

Ληαληθφ εκπφξην θπζηθψλ θσζθνξηθψλ αιάησλ αζβέζηηνπ ή αξγίιηνπ θαη αζβέζηηνπ, θαξλαιίηε, ζπιβίηε θαη άιισλ θπζηθψλ 
αθαηέξγαζησλ αιάησλ θάιηνπ

47.76.78.16 Ληαληθφ εκπφξην θσζθνξηθψλ ιηπαζκάησλ, νξπθηψλ ή ρεκηθψλ

47.76.78.17

Ληαληθφ εκπφξην ρισξηνχρνπ ακκψληνπ, ληηξσδψλ αιάησλ, ληηξηθψλ αιάησλ ηνπ θάιηνπ, θσζθνξηθψλ αιάησλ ηνπ ηξηακκψληνπ θαη 
αλζξαθηθψλ αιάησλ ακκψληνπ

47.78.86 Ληαληθφ εκπφξην άιισλ κε εδψδηκσλ θαηαλαισηηθψλ πξντφλησλ π.δ.θ.α.

47.78.86.01

Ληαληθφ εκπφξην αγαικαηίσλ θαη άιισλ εηδψλ δηαθφζκεζεο, θάδξσλ γηα θσηνγξαθίεο, πίλαθεο ή παξφκνηα είδε θαη θαζξεπηψλ, 
απφ βαζηθά κέηαιια

47.78.86.02

Ληαληθφ εκπφξην άιισλ απηνθφιιεησλ ηαηληψλ, πιαθψλ, ισξίδσλ, θχιισλ, κεκβξαλψλ, ιεπηψλ θχιισλ, ηαηληψλ ζε ξνιά θαη 
άιισλ ηαηληψλ ζε επίπεδεο κνξθέο, απφ πιαζηηθέο χιεο π.δ.θ.α.

47.78.86.03

Ληαληθφ εκπφξην άιισλ εηδψλ απφ δέξκα ή ζπλζεηηθά δέξκαηα (εηδψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε κεραλήκαηα ή άιιεο κεραληθέο 
ζπζθεπέο)

47.78.86.04 Ληαληθφ εκπφξην άιισλ εηδψλ γάκνπ θαη βαπηηζηηθψλ (ιακπάδσλ, ζηέθαλσλ θιπ)
47.78.86.05 Ληαληθφ εκπφξην άιισλ κε θαηαζθεπαζηηθψλ θεξακηθψλ εηδψλ π.δ.θ.α.
47.78.86.06 Ληαληθφ εκπφξην άιισλ πιαθψλ, θχιισλ, κεκβξαλψλ, ιεπηψλ θχιισλ θαη ισξίδσλ απφ πιαζηηθέο χιεο
47.78.86.08 Ληαληθφ εκπφξην άιισλ πνιπηειψλ κηθξναληηθεηκέλσλ, φρη απφ πνιχηηκα κέηαιια ή ιίζνπο
47.78.86.09 Ληαληθφ εκπφξην αινπκηλφραξηνπ
47.78.86.10 Ληαληθφ εκπφξην απνκηκήζεσλ θνζκεκάησλ

47.78.86.11

Ληαληθφ εκπφξην βηνκεραληθψλ δηακαληηψλ, θηζεξφιηζσλ (ειαθξφπεηξσλ), ζκχξηδαο, θπζηθνχ θνξνχλδηνπ, θπζηθνχ γξαλάηε θαη 
άιισλ θπζηθψλ ιεηαληηθψλ

47.78.86.12 Ληαληθφ εκπφξην δηαθνζκεηηθψλ θεξηψλ
47.78.86.13 Ληαληθφ εκπφξην δηάθνξσλ άιισλ εηδψλ π.δ.θ.α.

47.78.86.14

Ληαληθφ εκπφξην δηρηπψλ κε θφκπνπο απφ ζπάγγνπο, θνξδνληψλ ή ζρνηληψλ, έηνηκσλ δηρηπψλ, απφ πθαληηθά πιηθά, εηδψλ απφ 
λήκαηα, ισξίδσλ π.δ.θ.α.

47.78.86.15 Ληαληθφ εκπφξην εηδψλ δηαθφζκεζεο εζσηεξηθψλ ρψξσλ
47.78.86.16 Ληαληθφ εκπφξην εθθιεζηαζηηθψλ εηδψλ π.δ.θ.α.
47.78.86.17 Ληαληθφ εκπφξην θεξηψλ, θεξσκέλσλ θηηηιηψλ θσηηζκνχ θαη παξφκνησλ εηδψλ

47.78.87 Ληαληθφ εκπφξην αθαηέξγαζησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ π.δ.θ.α.
47.78.89 Ληαληθφ εκπφξην κε εδψδηκσλ κε θαηαλαισηηθψλ πξντφλησλ π.δ.θ.α.

47.78.89.01 Ληαληθφ εκπφξην άιισλ έγρνξδσλ κνπζηθψλ νξγάλσλ
47.78.89.02 Ληαληθφ εκπφξην άιισλ κνπζηθψλ νξγάλσλ
47.78.89.03 Ληαληθφ εκπφξην δηάθνξσλ ζπιιεθηηθψλ εηδψλ
47.78.89.04 Ληαληθφ εκπφξην δηάθνξσλ ηνπξηζηηθψλ θαη ινηπψλ παξφκνησλ εηδψλ ιατθήο ηέρλεο

47.78.89.05

Ληαληθφ εκπφξην εθθιεζηαζηηθψλ νξγάλσλ κε θιίκαθα πιήθηξσλ, αξκνλίσλ θαη παξφκνησλ νξγάλσλ, αθνξληεφλ θαη παξφκνησλ 
νξγάλσλ, θπζαξκφληθσλ

47.78.89.06 Ληαληθφ εκπφξην έξγσλ ηέρλεο
47.78.89.07 Ληαληθφ εκπφξην ηεξνγξαθηψλ, δσγξαθηζηψλ εηθφλσλ θαη παξφκνησλ εηδψλ
47.78.89.08 Ληαληθφ εκπφξην κεξψλ θαη εμαξηεκάησλ κνπζηθψλ νξγάλσλ

47.78.89.09 Ληαληθφ εκπφξην κεηξνλφκσλ, δηαπαζψλ θαη πλεπζηψλ δηαπαζψλ, κεραληζκψλ γηα κνπζηθά θνπηηά θαη ρνξδψλ κνπζηθψλ νξγάλσλ
47.78.89.10 Ληαληθφ εκπφξην κνπζηθήο ζε έληππε κνξθή (παξηηηνχξσλ)
47.78.89.11 Ληαληθφ εκπφξην κνπζηθψλ νξγάλσλ γεληθά

47.78.89.12

Ληαληθφ εκπφξην κνπζηθψλ νξγάλσλ ή νξγάλσλ κε θιίκαθα πιήθηξσλ, ν ήρνο ησλ νπνίσλ παξάγεηαη ή πξέπεη λα εληζρχεηαη κε 
ειεθηξηθά κέζα

47.78.89.13 Ληαληθφ εκπφξην λνκηζκάησλ θαη κεηαιιίσλ
47.78.89.14 Ληαληθφ εκπφξην παιαηψλ γξακκαηφζεκσλ
47.78.89.15 Ληαληθφ εκπφξην πηάλσλ θαη άιισλ έγρνξδσλ κνπζηθψλ νξγάλσλ κε θιίκαθα πιήθηξσλ
47.78.89.16 Ληαληθφ εκπφξην πηλάθσλ δσγξαθηθήο γεληθά
47.78.89.17 Ληαληθφ εκπφξην πλεπζηψλ κνπζηθψλ νξγάλσλ
47.78.89.18 Ληαληθφ εκπφξην ζπιινγψλ γξακκαηφζεκσλ θαη λνκηζκάησλ
47.78.89.19 Ληαληθφ εκπφξην ρξπζψλ θαη ινηπψλ λνκηζκάησλ



ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ II_10
ΔΠΙΛΔΞΙΜΟΙ ΚΑΓ ΣΩΝ ΤΠΟΓΡΑΔΩΝ 19.2.2.5 

ΣΟ
Μ

ΔΙ
 

Κ
ΛΑ

Γ
Ο

Ι 
N

A
C

E

ΣΑ
ΞΔ

Ι
 

N
A

C
E

Κ
Α

ΣΗ
ΓΟ

-
ΡΙ

Δ
 C

PA

ΤΠ
Ο

Κ
Α

-
ΣΗ

ΓΟ
ΡΙ

Δ
 

C
P

A

ΔΘ
Ν

ΙΚ
Δ

 
Γ

ΡΑ
Σ

Η
-

ΡΙ
Ο

ΣΗ
ΣΔ



ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ

01.63 Γξαζηεξηφηεηεο κεηά ηε ζπγθνκηδή 
01.63.1 Γξαζηεξηφηεηεο κεηά ηε ζπγθνκηδή

01.63.10 Γξαζηεξηφηεηεο κεηά ηε ζπγθνκηδή
01.63.10.01 Καιιηεξγεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο κεηά ηε ζπγθνκηδή, πνπ αθνξνχλ ηνλ θαπλφ
01.63.10.02 Υπεξεζίεο αισληζκνχ δεκεηξηαθψλ
01.63.10.03 Υπεξεζίεο απνιχκαλζεο αγξνηηθψλ πξντφλησλ
01.63.10.04 Υπεξεζίεο απνμήξαλζεο αγξνηηθψλ πξντφλησλ
01.63.10.05 Υπεξεζίεο απνμήξαλζεο θαη απνθινίσζεο νζπξίσλ θαη άιισλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ
01.63.10.06 Υπεξεζίεο απνμήξαλζεο ζηαθίδαο
01.63.10.07 Υπεξεζίεο απνμήξαλζεο ζχθσλ
01.63.10.08 Υπεξεζίεο απνθινίσζεο αγξνηηθψλ πξντφλησλ
01.63.10.09 Υπεξεζίεο βαθήο θαη θαζαξηζκνχ ζηαθίδαο
01.63.10.10 Υπεξεζίεο δεκαηνπνίεζεο αγξνηηθψλ πξντφλησλ
01.63.10.11 Υπεξεζίεο δηαινγήο αγξνηηθψλ πξντφλησλ
01.63.10.15 Υπεξεζίεο θαζαξηζκνχ αγξνηηθψλ πξντφλησλ
01.63.10.16 Υπεξεζίεο θέξσζεο θαξπψλ
01.63.10.17 Υπεξεζίεο ζπζθεπαζίαο θαη απνζήθεπζεο αγξνηηθψλ πξντφλησλ

01.64 Δπεμεξγαζία ζπφξσλ πνιιαπιαζηαζκνχ 
01.64.1 Τπεξεζίεο επεμεξγαζίαο ζπφξσλ πνιιαπιαζηαζκνχ

01.64.10 Τπεξεζίεο επεμεξγαζίαο ζπφξσλ πνιιαπιαζηαζκνχ
18.1 Δθηππσηηθέο θαη ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο

18.11 Δθηχπσζε εθεκεξίδσλ
18.11.1 Τπεξεζίεο εθηχπσζεο εθεκεξίδσλ

18.11.10 Τπεξεζίεο εθηχπσζεο εθεκεξίδσλ
18.12 Άιιεο εθηππσηηθέο δξαζηεξηφηεηεο

18.12.1 Άιιεο ππεξεζίεο εθηχπσζεο

18.12.11

Τπεξεζίεο εθηχπσζεο γξακκαηφζεκσλ, ραξηφζεκσλ, ηίηισλ, επθπψλ θαξηψλ, επηηαγψλ θαη άιισλ 
εγγξάθσλ κε δηαθξηηηθά αζθαιείαο θαη ζπλαθψλ εηδψλ

18.12.11.01 Δθηχπσζε θαξηψλ κε ελζσκαησκέλε καγλεηηθή ηαηλία

18.12.12 Τπεξεζίεο εθηχπσζεο δηαθεκηζηηθψλ θαηαιφγσλ, θπιιαδίσλ, αθηζψλ θαη άιινπ δηαθεκηζηηθνχ πιηθνχ

18.12.13

Τπεξεζίεο εθηχπσζεο εθεκεξίδσλ θαη πεξηνδηθψλ, πνπ εθδίδνληαη ιηγφηεξν απφ ηέζζεξηο θνξέο ηελ 
εβδνκάδα

18.12.14

Τπεξεζίεο εθηχπσζεο βηβιίσλ, ραξηψλ, πδξνγξαθηθψλ ή παξφκνησλ δηαγξακκάησλ θάζε είδνπο, εηθφλσλ, 
ζρεδίσλ θαη θσηνγξαθηψλ, ηαρπδξνκηθψλ δειηαξίσλ

18.12.14.01 Καιιηηερληθή εθηχπσζε εληχπσλ (επηζθεπηεξίσλ, πξνζθιήζεσλ γάκσλ θιπ)
18.12.15 Τπεξεζίεο εθηχπσζεο εηηθεηψλ θαη πηλαθίδσλ
18.12.16 Τπεξεζίεο εθηχπσζεο απεπζείαο ζε πιαζηηθφ, γπαιί, κέηαιιν, μχιν θαη πειφ
18.12.19 Άιιεο ππεξεζίεο εθηχπσζεο π.δ.θ.α.

18.12.19.01 Δξγαζίεο εθηχπσζεο κε ρξπζφ
18.12.19.02 Υπεξεζίεο εθηχπσζεο πθαζκάησλ
18.12.19.03 Υπεξεζίεο κεηαμνηππίαο
18.12.19.04 Υπεξεζίεο ζηακπψκαηνο ή επηθφιιεζεο ραιθνκαλίαο επί ελδπκάησλ

18.13 Τπεξεζίεο πξνεθηχπσζεο θαη πξνεγγξαθήο κέζσλ
18.13.1 Τπεξεζίεο πξνεθηχπσζεο

18.13.10 Τπεξεζίεο πξνεθηχπσζεο
18.13.10.01 Υπεξεζίεο γξαθίζηα ή καθεηίζηα, εθηφο δηαθήκηζεο
18.13.10.02 Υπεξεζίεο νπηηθήο αλαγλψξηζεο ραξαθηήξσλ
18.13.10.03 Υπεξεζίεο ζηεξενηππίαο
18.13.10.04 Υπεξεζίεο ζηνηρεηνζεζίαο
18.13.10.05 Υπεξεζίεο ζπλδπαζκνχ ηερληθψλ θεηκέλνπ θαη εηθφλαο γηα ηελ θαηαζθεπή αλαπαξαγψγηκνπ πξντφληνο
18.13.10.06 Υπεξεζίεο θσηνζχλζεζεο
18.13.10.07 Υπεξεζίεο θσηνηζηγθνγξαθίαο θαη αλαπαξαγσγήο θηικ

18.13.2

Τπεξεζίεο εθηχπσζεο ηππνγξαθηθψλ πιαθψλ ή θπιίλδξσλ θαη άιισλ εγράξαθησλ κέζσλ πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ ηππνγξαθία

18.13.20

Τπεξεζίεο εθηχπσζεο ηππνγξαθηθψλ πιαθψλ ή θπιίλδξσλ θαη άιισλ εγράξαθησλ κέζσλ πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ ηππνγξαθία

18.13.20.01 Υπεξεζίεο παξαγσγήο κεηαμνηππηψλ & άιισλ παξεκθεξψλ αγαζψλ
18.13.20.02 Υπεξεζίεο ζηνηρεηνρπηήξηνπ
18.13.20.03 Υπεξεζίεο ρξσκαηνηππνγξαθείνπ ή ιηζνγξαθείνπ

18.13.3 Βνεζεηηθέο ππεξεζίεο ζπλαθείο κε ηελ εθηχπσζε
18.13.30 Βνεζεηηθέο ππεξεζίεο ζπλαθείο κε ηελ εθηχπσζε

18.13.30.01

Παξαγσγή άιισλ ξεπξνγξαθηθψλ πξντφλησλ, [π.ρ. θχιισλ (δηαθαλεηψλ) νπηζζνπξνβνιέσλ, ζθαξηθεκάησλ, καθεηψλ, 
νκνησκάησλ, ηνπνγξαθηθψλ ζρεδηαγξακκάησλ]

18.13.30.02

Πξνεηνηκαζία ςεθηαθψλ δεδνκέλσλ (π.ρ. βειηίσζε, επηινγή, δηαζχλδεζε ςεθηαθψλ δεδνκέλσλ απνζεθεπκέλσλ ζε 
θνξείο ειεθηξνληθήο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ), ζπλαθψλ κε ηελ εθηχπσζε

18.13.30.03 Υπεξεζίεο θαζεηίζηα
18.14 Βηβιηνδεηηθέο θαη ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο

18.14.1 Βηβιηνδεηηθέο θαη ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο
18.14.10 Βηβιηνδεηηθέο θαη ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο

18.14.10.01

Άιιεο εξγαζίεο ηειεηψκαηνο εληχπσλ (π.ρ. δίπισζε, θνπή, εθηχπσζε, δηάηξεζε κε πξνδηακνξθσκέλσλ νπψλ, 
δηαηκεηηθή δηάηξεζε, δηάηξεζε, αλάγιπθε απνηχπσζε, θφιιεζε θαη δηαρσξηζκφο ζε ιεπηά θχιια)

18.14.10.02 Δξγαζίεο επαλαδεζίκαηνο εληχπσλ

18.14.10.03

Υπεξεζίεο βηβιηνδεζίαο, δίπισζεο, ζχλζεζεο, ζπξξαθήο, θφιιεζεο, δηαηαμηλφκεζεο, παξαξαθήο, δεζίκαηνο κε 
απηνθφιιεηε ηαηλία, μαθξίζκαηνο εληχπσλ

25.6 Καηεξγαζία θαη επηθάιπςε κεηάιισλ· κεηαιινηερλία
25.61 Καηεξγαζία θαη επηθάιπςε κεηάιισλ

25.61.1 Τπεξεζίεο επηθάιπςεο κεηάιισλ
25.61.11 Τπεξεζίεο κεηαιιηθήο επηθάιπςεο κεηάιισλ



25.61.11.01 Υπεξεζίεο επηθαζζηηέξσζεο κεηάιισλ
25.61.11.02 Υπεξεζίεο επηληθέισζεο θαη επηρξσκίσζεο κεηάιισλ
25.61.11.03 Υπεξεζίεο επηςεπδαξγχξσζεο κεηάιισλ κε ειεθηξφιπζε θαη ρεκηθή επεμεξγαζία
25.61.11.04 Υπεξεζίεο κεηαιιηθήο επίρξηζεο κε ςεθαζκφ ελ ζεξκψ

25.61.12 Τπεξεζίεο κε κεηαιιηθήο επίρξηζεο κεηάιισλ
25.61.12.01 Υπεξεζίεο πιαζηηθήο επίρξηζεο κεηάιισλ

25.61.2 Άιιεο ππεξεζίεο θαηεξγαζίαο κεηάιισλ
25.61.21 Τπεξεζίεο ζεξκηθήο θαηεξγαζίαο κεηάιισλ, εθηφο ηεο κεηαιιηθήο επίρξηζεο
25.61.22 Άιιεο ππεξεζίεο επηθαλεηαθήο θαηεξγαζίαο κεηάιισλ

25.61.22.01 Υπεξεζίεο ακκνβνιηζκνχ κεηάιισλ
25.61.22.02 Υπεξεζίεο αλνδίσζεο κεηάιισλ
25.61.22.03 Υπεξεζίεο αθαίξεζεο γξεδηψλ θαη θαζαξηζκνχ κεηάιισλ
25.61.22.04 Υπεξεζίεο ελαπφζεζεο αεξίνπ θάζεσο (CVD/PVD) ζε κέηαιια
25.61.22.05 Υπεξεζίεο ιείαλζεο κε πεξηζηξνθή κεηάιισλ
25.61.22.06 Υπεξεζίεο ζηίιβσζεο κεηάιισλ
25.61.22.07 Υπεξεζίεο ράξαμεο θαη απνηχπσζεο επί κεηάιισλ
25.61.22.08 Υπεξεζίεο ρξσκαηηζκνχ θαη βεξληθψκαηνο κεηάιισλ

25.62 Μεηαιινηερλία
25.62.1 Τπεξεζίεο ηφξλεπζεο κεηαιιηθψλ κεξψλ

25.62.10 Τπεξεζίεο ηφξλεπζεο κεηαιιηθψλ κεξψλ
25.62.2 Άιιεο ππεξεζίεο κεηαιινηερλίαο

25.62.20 Άιιεο ππεξεζίεο κεηαιινηερλίαο
25.62.20.01 Υπεξεζίεο νμπγνλνθφιιεζεο θαη ειεθηξνζπγθφιιεζεο κεηάιισλ

31 31.09 Καηαζθεπή άιισλ επίπισλ

31.09.9

Τπεξεζίεο ηειεηνπνίεζεο (θηληξίζκαηνο) λέσλ επίπισλ· εξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο 
θαηαζθεπήο άιισλ επίπισλ

31.09.91 Τπεξεζίεο ηαπεηζαξίζκαηνο θαξεθιψλ θαη θαζηζκάησλ, φρη γξαθείνπ θαη εθηφο νρεκάησλ

31.09.92

Τπεξεζίεο ηειεηνπνίεζεο (θηληξίζκαηνο) λέσλ επίπισλ (εθηφο ηνπ ηαπεηζαξίζκαηνο θαξεθιψλ θαη 
θαζηζκάησλ)

31.09.92.01 Υπεξεζίεο απνθαηάζηαζεο θαη αλαθαίληζεο επίπισλ
31.09.92.02 Υπεξεζίεο ζηίιβσζεο επίπισλ (ινπζηξαδφξνπ)
31.09.92.03 Υπεξεζίεο ζπλαξκνιφγεζεο επίπισλ
31.09.92.04 Υπεξεζίεο ςεθαζκνχ, ινπζηξαξίζκαηνο, βεξληθψκαηνο, επηρξχζσζεο θαη βαςίκαηνο επίπισλ

33 Δπιζκεςή και εγκαηάζηαζη μησανημάηυν και εξοπλιζμού
33.1 Δπηζθεπή κεηαιιηθψλ πξντφλησλ, κεραλεκάησλ θαη εηδψλ εμνπιηζκνχ

33.12.2 Τπεξεζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο κεραλεκάησλ εηδηθήο ρξήζεο
33.12.21 Τπεξεζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο γεσξγηθψλ θαη δαζνθνκηθψλ κεραλεκάησλ

33.12.21.01 Υπεξεζίεο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο θεπνπξηθψλ θαη ρνξηνθνπηηθψλ κεραλψλ

35 35.30.2 Τπεξεζίεο παξνρήο πάγνπ· ππεξεζίεο παξνρήο ςπρξνχ αέξα θαη λεξνχ

35.30.21

Τπεξεζίεο παξνρήο πάγνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πάγνπ γηα ςπθηηθνχο (δειαδή γηα κε δηαηξνθηθνχο) 
ζθνπνχο

35.30.21.01 Παξαγσγή παγαθηψλ βξψζηκσλ, ζε θχβνπο ή ληθάδεο
35.30.21.02 Παξαγσγή πάγνπ κε βξψζηκνπ (πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζξπκκαηηζκέλνπ πάγνπ), γηα ςχμε

Δ
ΠΑΡΟΥΗ ΝΔΡΟΤ· ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΛΤΜΑΣΩΝ, ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΚΑΙ 
ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΔΞΤΓΙΑΝΗ

38 Σςλλογή, επεξεπγαζία και διάθεζη αποππιμμάηυν· ανάκηηζη ςλικών
38.1 πιινγή απνξξηκκάησλ

38.11 πιινγή κε επηθίλδπλσλ απνξξηκκάησλ
38.11.1 Τπεξεζίεο ζπιινγήο κε επηθίλδπλσλ αλαθπθιψζηκσλ απνξξηκκάησλ

38.11.11 Τπεξεζίεο ζπιινγήο κε επηθίλδπλσλ αλαθπθιψζηκσλ απνξξηκκάησλ, δεκνηηθψλ
38.11.19 Τπεξεζίεο ζπιινγήο κε επηθίλδπλσλ αλαθπθιψζηκσλ απνξξηκκάησλ, άιισλ

38.11.2 Τπεξεζίεο ζπιινγήο κε επηθίλδπλσλ κε αλαθπθιψζηκσλ απνξξηκκάησλ
38.11.21 Τπεξεζίεο ζπιινγήο κε επηθίλδπλσλ κε αλαθπθιψζηκσλ απνξξηκκάησλ, δεκνηηθψλ

38.11.21.01 Υπεξεζίεο απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ
38.11.21.02 Υπεξεζίεο απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ απφ ηδηνθηήηεο αγξνηηθψλ θνξηεγψλ ΙΦ
38.11.21.03 Υπεξεζίεο απνθνκηδήο κπαδψλ θαη άιισλ απνξξηκκάησλ, κε δηάζεζε θάδσλ

38.11.29 Τπεξεζίεο ζπιινγήο κε επηθίλδπλσλ, κε αλαθπθιψζηκσλ απνξξηκκάησλ, άιισλ
38.11.3 Τπεξεζίεο δηάζεζεο κε αλαθπθιψζηκσλ, κε επηθίλδπλσλ απνξξηκκάησλ

38.11.31 Τπεξεζίεο δηάζεζεο κε αλαθπθιψζηκσλ, κε επηθίλδπλσλ δεκνηηθψλ απνξξηκκάησλ
38.11.39 Τπεξεζίεο δηάζεζεο άιισλ κε αλαθπθιψζηκσλ, κε επηθίλδπλσλ απνξξηκκάησλ

38.11.4 Τπεξεζίεο ζπιινγήο αρξεζηεπκέλσλ εηδψλ, γηα απνζπλαξκνιφγεζε
38.11.41 Τπεξεζίεο ζπιινγήο ζθαθψλ θαη άιισλ πισηψλ θαηαζθεπψλ πξνο δηάιπζε

38.11.49 Τπεξεζίεο ζπιινγήο αρξεζηεπκέλσλ εηδψλ, εθηφο ζθαθψλ θαη πισηψλ θαηαζθεπψλ, γηα απνζπλαξκνιφγεζε
38.11.5 Τπεξεζίεο δηάζεζεο άιισλ αλαθπθιψζηκσλ κε επηθίλδπλσλ απνξξηκκάησλ

38.11.51 Τπεξεζίεο δηάζεζεο γπάιηλσλ απνξξηκκάησλ
38.11.52 Τπεξεζίεο δηάζεζεο απνξξηκκάησλ απφ ραξηί θαη ραξηφλη
38.11.53 Τπεξεζίεο δηάζεζεο κεηαρεηξηζκέλσλ επηζψηξσλ (ειαζηηθψλ νρεκάησλ) απφ θανπηζνχθ
38.11.54 Τπεξεζίεο δηάζεζεο άιισλ απνξξηκκάησλ απφ θανπηζνχθ
38.11.55 Τπεξεζίεο δηάζεζεο πιαζηηθψλ απνξξηκκάησλ
38.11.56 Τπεξεζίεο δηάζεζεο πθαζκάηηλσλ απνξξηκκάησλ
38.11.57 Τπεξεζίεο δηάζεζεο απνξξηκκάησλ απφ δέξκα
38.11.58 Τπεξεζίεο δηάζεζεο κε επηθίλδπλσλ κεηαιιηθψλ απνξξηκκάησλ
38.11.59 Τπεξεζίεο δηάζεζεο άιισλ κε επηθίλδπλσλ αλαθπθιψζηκσλ απνξξηκκάησλ π.δ.θ.α.

38.11.6 Τπεξεζίεο εγθαηαζηάζεσλ κεηαθνξάο γηα κε επηθίλδπλα απφβιεηα
38.11.61 Τπεξεζίεο εγθαηαζηάζεσλ κεηαθνξάο γηα κε επηθίλδπλα αλαθπθιψζηκα απφβιεηα
38.11.69 Τπεξεζίεο εγθαηαζηάζεσλ κεηαθνξάο γηα άιια κε επηθίλδπλα απφβιεηα

38.12 πιινγή επηθίλδπλσλ απνξξηκκάησλ
38.12.1 Τπεξεζίεο ζπιινγήο επηθίλδπλσλ απνξξηκκάησλ

38.12.11 Τπεξεζίεο ζπιινγήο επηθίλδπλσλ ηαηξηθψλ θαη άιισλ απνξξηκκάησλ βηνινγηθνχ θηλδχλνπ
38.12.12 Τπεξεζίεο ζπιινγήο άιισλ επηθίλδπλσλ βηνκεραληθψλ απνξξηκκάησλ
38.12.13 Τπεξεζίεο ζπιινγήο επηθίλδπλσλ δεκνηηθψλ απνξξηκκάησλ

38.12.2 Τπεξεζίεο δηάζεζεο επηθίλδπλσλ απνξξηκκάησλ



38.12.21

Τπεξεζίεο δηάζεζεο εμαληιεκέλσλ (αθηηλνβνιεκέλσλ) ζηνηρείσλ θαπζίκσλ (θπζηγγίσλ) ππξεληθψλ 
αληηδξαζηήξσλ

38.12.22 Τπεξεζίεο δηάζεζεο θαξκαθεπηηθψλ απνξξηκκάησλ
38.12.23 Τπεξεζίεο δηάζεζεο άιισλ ηαηξηθψλ επηθίλδπλσλ απνξξηκκάησλ
38.12.24 Τπεξεζίεο δηάζεζεο επηθίλδπλσλ ρεκηθψλ απνβιήησλ
38.12.25 Τπεξεζίεο δηάζεζεο ρξεζηκνπνηεκέλσλ νξπθηέιαησλ
38.12.26 Τπεξεζίεο δηάζεζεο επηθίλδπλσλ κεηαιιηθψλ απνξξηκκάησλ

38.12.27

Τπεξεζίεο ζπιινγήο απνξξηκκάησλ θαη ππνιεηκκάησλ πξσηνγελψλ ζηνηρείσλ, πξσηνγελψλ ζπζηνηρηψλ 
(κπαηαξηψλ) θαη ειεθηξηθψλ ζπζζσξεπηψλ

38.12.29 Τπεξεζίεο δηάζεζεο άιισλ επηθίλδπλσλ απνξξηκκάησλ
38.12.3 Τπεξεζίεο εγθαηαζηάζεσλ κεηαθνξάο γηα επηθίλδπλα απφβιεηα

38.12.30 Τπεξεζίεο εγθαηαζηάζεσλ κεηαθνξάο γηα επηθίλδπλα απφβιεηα
38.2 Δπεμεξγαζία θαη δηάζεζε απνξξηκκάησλ

38.21 Δπεμεξγαζία θαη δηάζεζε κε επηθίλδπλσλ απνξξηκκάησλ
38.21.1 Τπεξεζίεο επεμεξγαζίαο κε επηθίλδπλσλ απνξξηκκάησλ γηα ηειηθή δηάζεζε

38.21.10 Τπεξεζίεο επεμεξγαζίαο κε επηθίλδπλσλ απνξξηκκάησλ γηα ηειηθή δηάζεζε
38.21.2 Τπεξεζίεο δηάζεζεο κε επηθίλδπλσλ απνξξηκκάησλ

38.21.21 Τπεξεζίεο πγεηνλνκηθήο ηαθήο απνξξηκκάησλ
38.21.22 Άιιεο ππεξεζίεο ηαθήο απνξξηκκάησλ
38.21.23 Τπεξεζίεο απνηέθξσζεο κε επηθίλδπλσλ απνξξηκκάησλ
38.21.29 Άιιεο ππεξεζίεο δηάζεζεο κε επηθίλδπλσλ απνξξηκκάησλ

38.21.29.01 Υπεξεζίεο θνκπνζηνπνίεζεο απνξξηκκάησλ
38.21.29.02 Υπεξεζίεο ιηπαζκαηνπνίεζεο απνξξηκκάησλ

38.21.3 Τπεξεζίεο δηάζεζεο νξγαληθψλ δηαιπηψλ απνξξηκκάησλ
38.21.30 Τπεξεζίεο δηάζεζεο νξγαληθψλ δηαιπηψλ απνξξηκκάησλ

38.21.4 Τπεξεζίεο δηάζεζεο ζηαρηψλ θαη ππνιεηκκάησλ απφ απνηέθξσζε απνξξηκκάησλ
38.21.40 Τπεξεζίεο δηάζεζεο ζηαρηψλ θαη ππνιεηκκάησλ απφ απνηέθξσζε απνξξηκκάησλ

38.32 Αλάθηεζε δηαιεγκέλνπ πιηθνχ
38.32.1 Τπεξεζίεο αλάθηεζεο δηαιεγκέλσλ πιηθψλ

38.32.11 Τπεξεζίεο αλάθηεζεο δηαιεγκέλσλ κεηαιιηθψλ πιηθψλ
38.32.12 Τπεξεζίεο αλάθηεζεο δηαιεγκέλσλ κε κεηαιιηθψλ πιηθψλ

38.32.3 Τπεξεζίεο αλάθηεζεο κε κεηαιιηθψλ δεπηεξνγελψλ πξψησλ πιψλ
38.32.31 Τπεξεζίεο αλάθηεζεο πξψησλ πιψλ γπαιηνχ
38.32.32 Τπεξεζίεο αλάθηεζεο πξψησλ πιψλ ραξηηνχ θαη ραξηνληνχ
38.32.33 Τπεξεζίεο αλάθηεζεο πξψησλ πιψλ πιαζηηθνχ
38.32.34 Τπεξεζίεο αλάθηεζεο πξψησλ πιψλ ειαζηηθνχ
38.32.35 Τπεξεζίεο αλάθηεζεο πθαληηθψλ πξψησλ πιψλ
38.32.39 Τπεξεζίεο αλάθηεζεο άιισλ κε κεηαιιηθψλ πξψησλ πιψλ

38.32.39.01 Αλάθηεζε ρεκηθψλ νπζηψλ απφ ρεκηθά απνξξίκκαηα

38.32.39.02

Θξαχζε, θαζαξηζκφο θαη δηαινγή άιισλ απνξξηκκάησλ (π.ρ. απφ θαηεδαθίζεηο) γηα ηελ αλάθηεζε κε κεηαιιηθψλ 
δεπηεξνγελψλ πξψησλ πιψλ

38.32.39.03

Μεραληθή, ρεκηθή ή άιιε θαηεξγαζία κε κεηαιιηθψλ απνξξηκκάησλ, ψζηε λα κεηαηξαπνχλ ζε δεπηεξνγελείο πξψηεο 
χιεο

45.2 πληήξεζε θαη επηζθεπή κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ
45.20 πληήξεζε θαη επηζθεπή κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ

45.20.1

Τπεξεζίεο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο απηνθηλήησλ θαη ειαθξψλ κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ γηα 
εκπνξεχκαηα

45.20.11

πλήζεηο ππεξεζίεο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο απηνθηλήησλ θαη ειαθξψλ κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ γηα 
εκπνξεχκαηα (εθηφο απφ ηηο ππεξεζίεο επηζθεπήο ηνπ ειεθηξηθνχ ζπζηήκαηνο, ησλ ειαζηηθψλ θαη ηνπ 
ακαμψκαηνο)

45.20.11.01 Υπεξεζίεο αιιαγήο ιαδηψλ επηβαηεγψλ θαη ειαθξψλ θνξηεγψλ απηνθηλήησλ
45.20.11.02 Υπεξεζίεο επηζθεπήο θαη ξχζκηζεο ηνπ θαξκππξαηέξ επηβαηεγψλ θαη ειαθξψλ θνξηεγψλ απηνθηλήησλ
45.20.11.03 Υπεξεζίεο επηζθεπήο θαη ξχζκηζεο ησλ θξέλσλ επηβαηεγψλ θαη ειαθξψλ θνξηεγψλ απηνθηλήησλ
45.20.11.04 Υπεξεζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο εμαξηεκάησλ επηβαηεγψλ θαη ειαθξψλ θνξηεγψλ απηνθηλήησλ
45.20.11.05 Υπεξεζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο κεξψλ ηεο κεραλήο επηβαηεγψλ θαη ειαθξψλ θνξηεγψλ απηνθηλήησλ
45.20.11.06 Υπεξεζίεο επηζθεπήο θπιίλδξσλ θηλεηήξσλ επηβαηεγψλ θαη ειαθξψλ θνξηεγψλ απηνθηλήησλ (ξεθηηθηέ)
45.20.11.07 Υπεξεζίεο επηζθεπήο ζπζηήκαηνο εμάηκηζεο επηβαηεγψλ θαη ειαθξψλ θνξηεγψλ απηνθηλήησλ
45.20.11.08 Υπεξεζίεο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο επηβαηεγψλ απηνθηλήησλ νρεκάησλ, κε πιηθά θαη αληαιιαθηηθά
45.20.11.09 Υπεξεζίεο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο επηβαηεγψλ απηνθηλήησλ νρεκάησλ, ρσξίο πιηθά θαη αληαιιαθηηθά

45.20.30 Τπεξεζίεο πιπζίκαηνο, γπαιίζκαηνο νρεκάησλ θαη παξφκνηεο ππεξεζίεο

45.20.30.01 Υπεξεζίεο πηζζαξίζκαηνο, ζηηιβψκαηνο θαη επάιεηςεο κε θεξί, ζηηιβψκαηνο ππφ θελφ θιπ απηνθηλήησλ νρεκάησλ

52 Αποθήκεςζη και ςποζηηπικηικέρ ππορ ηη μεηαθοπά δπαζηηπιόηηηερ
52.1 Απνζήθεπζε

52.10 Απνζήθεπζε
52.10.1 Τπεξεζίεο απνζήθεπζεο

52.10.11 Τπεξεζίεο απνζήθεπζεο ππφ ςχμε
52.10.11.01 Υπεξεζίεο απνζήθεπζεο κπαλαλψλ θαη ινηπψλ ηξνπηθψλ θξνχησλ

52.10.12 Τπεξεζίεο απνζήθεπζεο ρχδελ πγξψλ ή αέξησλ πξντφλησλ
52.10.13 Τπεξεζίεο απνζήθεπζεο δεκεηξηαθψλ
52.10.19 Άιιεο ππεξεζίεο απνζήθεπζεο

52.10.19.01 Υπεξεζίεο πξνεηνηκαζίαο (ζπζθεπαζία, ζπληήξεζε θιπ), πξνο απνζήθεπζε αγξνηηθψλ πξντφλησλ
52.29 Άιιεο ππνζηεξηθηηθέο πξνο ηε κεηαθνξά δξαζηεξηφηεηεο

52.29.1 Τπεξεζίεο πξαθηνξείσλ κεηαθνξψλ εκπνξεπκάησλ
52.29.19 Άιιεο ππεξεζίεο πξαθηνξείσλ κεηαθνξψλ εκπνξεπκάησλ

52.29.19.01 Υπεξεζίεο δηακεζνιάβεζεο ζηε κεηαθνξά αγαζψλ
52.29.19.02 Υπεξεζίεο δηακεηαθνξάο εκπνξεπκάησλ
52.29.19.03 Υπεξεζίεο κεηαθνξάο κε δηαρείξηζε ηεο αιπζίδαο εθνδηαζκνχ (logistics)
52.29.19.07 Υπεξεζίεο ηνπηθήο ζπγθέληξσζεο θαη δηαλνκήο εκπνξεπκάησλ

52.29.2 Άιιεο ππεξεζίεο ππνζηεξηθηηθέο ησλ κεηαθνξψλ π.δ.θ.α.
52.29.20 Άιιεο ππεξεζίεο ππνζηεξηθηηθέο ησλ κεηαθνξψλ π.δ.θ.α.

52.29.20.01 Υπεξεζίεο απνζηνιήο εκπνξεπκάησλ

53 Τασςδπομικέρ και ηασςμεηαθοπικέρ δπαζηηπιόηηηερ



53.1 Σαρπδξνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο κε ππνρξέσζε παξνρήο θαζνιηθήο ππεξεζίαο
53.10 Σαρπδξνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο κε ππνρξέσζε παξνρήο θαζνιηθήο ππεξεζίαο

53.10.1 Σαρπδξνκηθέο ππεξεζίεο ζην πιαίζην ηεο ππνρξέσζεο παξνρήο θαζνιηθήο ππεξεζίαο

53.10.11

Σαρπδξνκηθέο ππεξεζίεο ζην πιαίζην ηεο ππνρξέσζεο παξνρήο θαζνιηθήο ππεξεζίαο πνπ αθνξνχλ 
εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά

53.10.12

Σαρπδξνκηθέο ππεξεζίεο ζην πιαίζην ηεο ππνρξέσζεο παξνρήο θαζνιηθήο ππεξεζίαο πνπ αθνξνχλ 
επηζηνιέο

53.10.13 Σαρπδξνκηθέο ππεξεζίεο ζην πιαίζην ηεο ππνρξέσζεο παξνρήο θαζνιηθήο ππεξεζίαο πνπ αθνξνχλ δέκαηα
53.10.14 Σαρπδξνκηθέο ππεξεζίεο ζπλαιιαγήο κε ην θνηλφ

53.10.14.01 Υπεξεζίεο πψιεζεο γξακκαηφζεκσλ
53.10.14.02 Υπεξεζίεο ηαρπδξνκηθψλ πξαθηνξείσλ

53.10.19 Άιιεο ηαρπδξνκηθέο ππεξεζίεο ζην πιαίζην ηεο ππνρξέσζεο παξνρήο θαζνιηθήο ππεξεζίαο
53.2 Άιιεο ηαρπδξνκηθέο θαη ηαρπκεηαθνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο

53.20 Άιιεο ηαρπδξνκηθέο θαη ηαρπκεηαθνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο
53.20.1 Άιιεο ηαρπδξνκηθέο θαη ηαρπκεηαθνξηθέο ππεξεζίεο

53.20.11 Τπεξεζίεο ηαρπκεηαθνξψλ πνιιαπιήο θχζεο
53.20.11.01 Ταρπκεηαθνξέο εγγξάθσλ θαη αληηθεηκέλσλ

53.20.12 Τπεξεζίεο θαη' νίθνλ παξάδνζεο ηξνθίκσλ (delivery)
53.20.19 Άιιεο ηαρπδξνκηθέο θαη ηαρπκεηαθνξηθέο ππεξεζίεο π.δ.θ.α.

Ι ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
58 Δκδοηικέρ δπαζηηπιόηηηερ
58.1 Έθδνζε βηβιίσλ, πεξηνδηθψλ θαη άιιεο εθδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο

58.11 Έθδνζε βηβιίσλ
58.11.1 Έθδνζε έληππσλ βηβιίσλ

58.11.11 Έθδνζε έληππσλ δηδαθηηθψλ βηβιίσλ εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ
58.11.12 Έθδνζε έληππσλ βηβιίσλ επαγγεικαηηθνχ, ηερληθνχ θαη αθαδεκατθνχ πεξηερνκέλνπ
58.11.13 Έθδνζε έληππσλ παηδηθψλ βηβιίσλ
58.11.14 Έθδνζε έληππσλ ιεμηθψλ θαη εγθπθινπαηδεηψλ
58.11.15 Έθδνζε έληππσλ αηιάλησλ θαη άιισλ βηβιίσλ κε ράξηεο

58.11.16 Έθδνζε έληππσλ ραξηψλ θαη πδξνγξαθηθψλ ή παξφκνησλ δηαγξακκάησλ, ζε άιιε κνξθή εθηφο βηβιίνπ
58.11.19 Έθδνζε έληππσλ βηβιίσλ, θπιιάδησλ θάζε είδνπο, θαη παξφκνησλ εηδψλ

58.11.2 Έθδνζε βηβιίσλ ζε δίζθν, ηαηλία ή άιια θπζηθά κέζα
58.11.20 Έθδνζε βηβιίσλ ζε δίζθν, ηαηλία ή άιια θπζηθά κέζα

58.11.3 Παξαγσγή επηγξακκηθψλ (on line) βηβιίσλ
58.11.30 Παξαγσγή επηγξακκηθψλ (on line) βηβιίσλ

58.12 Έθδνζε ηειεθσληθψλ θαη θάζε είδνπο θαηαιφγσλ

58.12.1

Έθδνζε θαηαιφγσλ ηειεθσληθψλ, ηαρπδξνκηθψλ δηεπζχλζεσλ θαη θάζε είδνπο ζε έληππε κνξθή ή 
ζε άιινπο θπζηθνχο θνξείο

58.12.10

Έθδνζε θαηαιφγσλ ηειεθσληθψλ, ηαρπδξνκηθψλ δηεπζχλζεσλ θαη θάζε είδνπο ζε έληππε κνξθή ή ζε άιινπο 
θπζηθνχο θνξείο

58.12.2

Παξαγσγή επηγξακκηθψλ (on line) θαηαιφγσλ ηειεθσληθψλ, ηαρπδξνκηθψλ δηεπζχλζεσλ θαη θάζε 
είδνπο

58.12.20 Παξαγσγή επηγξακκηθψλ (on line) θαηαιφγσλ ηειεθσληθψλ, ηαρπδξνκηθψλ δηεπζχλζεσλ θαη θάζε είδνπο

58.12.3

Τπεξεζίεο ρνξήγεζεο άδεηαο ηα δηθαηψκαηα ρξήζεο θαηαιφγσλ ηειεθσληθψλ, ηαρπδξνκηθψλ 
δηεπζχλζεσλ θαη θάζε είδνπο

58.12.30

Τπεξεζίεο ρνξήγεζεο άδεηαο ηα δηθαηψκαηα ρξήζεο θαηαιφγσλ ηειεθσληθψλ, ηαρπδξνκηθψλ δηεπζχλζεσλ θαη 
θάζε είδνπο

58.13 Έθδνζε εθεκεξίδσλ
58.13.1 Έθδνζε έληππσλ εθεκεξίδσλ

58.13.10 Έθδνζε έληππσλ εθεκεξίδσλ
58.13.2 Παξαγσγή επηγξακκηθψλ (on line) εθεκεξίδσλ

58.13.20 Παξαγσγή επηγξακκηθψλ (on line) εθεκεξίδσλ
58.14 Έθδνζε έληππσλ πεξηνδηθψλ θάζε είδνπο

58.14.1 Έθδνζε έληππσλ πεξηνδηθψλ θάζε είδνπο
58.14.11 Έθδνζε έληππσλ πεξηνδηθψλ γεληθνχ ελδηαθέξνληνο
58.14.12 Έθδνζε έληππσλ πεξηνδηθψλ επηρεηξεκαηηθνχ, επαγγεικαηηθνχ θαη αθαδεκατθνχ πεξηερνκέλνπ
58.14.19 Έθδνζε άιισλ έληππσλ πεξηνδηθψλ θάζε είδνπο

58.14.2 Παξαγσγή επηγξακκηθψλ (on line) πεξηνδηθψλ θάζε είδνπο
58.14.20 Παξαγσγή επηγξακκηθψλ (on line) πεξηνδηθψλ θάζε είδνπο

58.19 Άιιεο εθδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο
58.19.1 Άιιεο ππεξεζίεο έθδνζεο εληχπσλ

58.19.11 Έθδνζε έληππσλ ηαρπδξνκηθψλ δειηαξίσλ, θαξηψλ κε επρέο θαη παξφκνησλ
58.19.12 Έθδνζε έληππσλ εηθφλσλ, ζρεδίσλ θαη θσηνγξαθηψλ
58.19.13 Έθδνζε έληππσλ ραιθνκαληψλ θαη εκεξνιφγησλ

58.19.14

Έθδνζε έληππσλ αζθξάγηζησλ γξακκαηφζεκσλ, ραξηφζεκσλ θαη παξφκνησλ· ραξηνζεκαζκέλνπ ραξηηνχ· 
επηηαγψλ· ραξηνλνκηζκάησλ, ηίηισλ κεηνρψλ, κεξηζκάησλ ή νκνιφγσλ θαη παξφκνησλ έγγξαθσλ ηίηισλ

58.19.15 Έθδνζε έληππνπ εκπνξηθνχ δηαθεκηζηηθνχ πιηθνχ, εκπνξηθψλ θαηαιφγσλ θαη παξφκνησλ εηδψλ
58.19.19 Έθδνζε άιινπ έληππνπ πιηθνχ

58.19.2 Παξαγσγή άιινπ επηγξακκηθνχ (on line) πεξηερφκελνπ
58.19.21 Παξαγσγή επηγξακκηθνχ (on line) πεξηερφκελνπ γηα ελειίθνπο
58.19.29 Παξαγσγή άιινπ επηγξακκηθνχ (on line) πεξηερφκελνπ π.δ.θ.α.

71

Απσιηεκηονικέρ δπαζηηπιόηηηερ και δπαζηηπιόηηηερ μησανικών· ηεσνικέρ δοκιμέρ 
και αναλύζειρ

71.20 Σερληθέο δνθηκέο θαη αλαιχζεηο
71.20.1 Τπεξεζίεο ηερληθψλ δνθηκψλ θαη αλαιχζεσλ

71.20.14 Τπεξεζίεο ηερληθνχ ειέγρνπ νρεκάησλ νδηθψλ κεηαθνξψλ

79

Γπαζηηπιόηηηερ ηαξιδιυηικών ππακηοπείυν, γπαθείυν οπγανυμένυν ηαξιδιών και 
ςπηπεζιών κπαηήζευν και ζςναθείρ δπαζηηπιόηηηερ



79.1 Γξαζηεξηφηεηεο ηαμηδησηηθψλ πξαθηνξείσλ θαη γξαθείσλ νξγαλσκέλσλ ηαμηδηψλ
79.11 Γξαζηεξηφηεηεο ηαμηδησηηθψλ πξαθηνξείσλ

79.11.1 Τπεξεζίεο ηαμηδησηηθψλ πξαθηνξείσλ γηα θξαηήζεηο κεηαθνξάο
79.11.11 Τπεξεζίεο θξάηεζεο γηα αεξνπνξηθέο γξακκέο

79.11.11.01 Υπεξεζίεο πψιεζεο αεξνπνξηθψλ εηζηηεξίσλ κεηαθνξάο πξνζψπσλ κε πξνκήζεηα
79.11.12 Τπεξεζίεο θξάηεζεο γηα ζηδεξνδξφκνπο
79.11.13 Τπεξεζίεο θξάηεζεο γηα ιεσθνξεία
79.11.14 Τπεξεζίεο θξάηεζεο γηα ελνηθίαζε νρεκάησλ
79.11.19 Άιιεο ππεξεζίεο ηαμηδησηηθψλ πξαθηνξείσλ γηα θξαηήζεηο κεηαθνξάο

79.11.19.01 Υπεξεζίεο πψιεζεο αηκνπιντθψλ εηζηηεξίσλ κεηαθνξάο πξνζψπσλ κε πξνκήζεηα
79.11.19.02 Υπεξεζίεο πψιεζεο αηκνπιντθψλ εηζηηεξίσλ εμσηεξηθνχ κε πξνκήζεηα, απφ πξαθηνξείν ηαμηδίσλ
79.11.19.03 Υπεξεζίεο πψιεζεο ηνπξηζηηθψλ εηζηηεξίσλ γεληθά, κε πξνκήζεηα

79.11.2

Τπεξεζίεο ηαμηδησηηθψλ πξαθηνξείσλ γηα θξαηήζεηο θαηαιχκαηνο, θξνπαδηέξσλ θαη νξγαλσκέλα 
ηαμίδηα (ηαμηδησηηθά παθέηα)

79.11.21 Τπεξεζίεο θξάηεζεο γηα θαηάιπκα
79.11.22 Τπεξεζίεο θξάηεζεο γηα θξνπαδηέξεο
79.11.23 Τπεξεζίεο θξάηεζεο γηα νξγαλσκέλα ηαμίδηα (ηαμηδησηηθά παθέηα)

79.12 Γξαζηεξηφηεηεο γξαθείσλ νξγαλσκέλσλ ηαμηδηψλ
79.12.1 Τπεξεζίεο γξαθείσλ νξγαλσκέλσλ ηαμηδηψλ

79.12.11 Τπεξεζίεο γξαθείσλ δηνξγάλσζεο νξγαλσκέλσλ πεξηεγήζεσλ (ηαμηδησηηθψλ παθέησλ)
79.12.11.01 Υπεξεζίεο δηνξγάλσζεο πεξηεγήζεσλ (πξαθηνξείν ηαμηδίσλ) γηα νξγαλσκέλν ηνπξηζκφ απφ ην εμσηεξηθφ

79.12.12 Τπεξεζίεο δηαρεηξηζηψλ πεξηεγήζεσλ

79.9 Άιιεο δξαζηεξηφηεηεο ππεξεζηψλ θξαηήζεσλ θαη ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο
79.90 Άιιεο δξαζηεξηφηεηεο ππεξεζηψλ θξαηήζεσλ θαη ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο

79.90.1 Τπεξεζίεο ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο θαη ελεκέξσζεο επηζθεπηψλ
79.90.11 Τπεξεζίεο ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο
79.90.12 Τπεξεζίεο ελεκέξσζεο επηζθεπηψλ

79.90.2 Τπεξεζίεο ηνπξηζηηθψλ μελαγψλ
79.90.20 Τπεξεζίεο ηνπξηζηηθψλ μελαγψλ

79.90.3 Άιιεο ππεξεζίεο θξαηήζεσλ π.δ.θ.α.
79.90.31 Τπεξεζίεο αληαιιαγψλ ρξνλνκεξηζηηθήο κίζζσζεο
79.90.32 Τπεξεζίεο θξαηήζεσλ γηα ζπλεδξηαθά θέληξα θαη εθζεζηαθνχο ρψξνπο

79.90.39

Τπεξεζίεο θξαηήζεσλ γηα εηζηηήξηα εθδειψζεσλ, ππεξεζίεο ςπραγσγίαο θαη αλαςπρήο θαη άιιεο ππεξεζίεο 
θξαηήζεσλ π.δ.θ.α.

81 Γπαζηηπιόηηηερ παποσήρ ςπηπεζιών ζε κηίπια και εξυηεπικούρ σώποςρ
81.2 Γξαζηεξηφηεηεο θαζαξηζκνχ

81.29 Άιιεο δξαζηεξηφηεηεο θαζαξηζκνχ
81.29.1 Άιιεο ππεξεζίεο θαζαξηζκνχ

81.29.11 Τπεξεζίεο απνιχκαλζεο θαη εμνιφζξεπζεο (κπνθηνλίαο θιπ)
81.29.11.01 Υπεξεζίεο απνιχκαλζεο απνζεθψλ θαη άιισλ ρψξσλ
81.29.11.02 Υπεξεζίεο απνιχκαλζεο νηθηψλ

81.29.13 Άιιεο ππεξεζίεο πγηεηλήο
82.3 Οξγάλσζε ζπλεδξίσλ θαη εκπνξηθψλ εθζέζεσλ

82.30 Οξγάλσζε ζπλεδξίσλ θαη εκπνξηθψλ εθζέζεσλ
82.30.1 Τπεξεζίεο δηνξγάλσζεο ζπλεδξίσλ θαη εκπνξηθψλ εθζέζεσλ

82.30.11 Τπεξεζίεο δηνξγάλσζεο ζπλεδξίσλ
82.30.11.01 Υπεξεζίεο δηνξγάλσζεο επηκνξθσηηθψλ ζεκηλαξίσλ
82.30.11.02 Υπεξεζίεο νξγάλσζεο επηζηεκνληθψλ ή πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ
82.30.12.01 Υπεξεζίεο εθκεηάιιεπζεο εθζεζηαθψλ ρψξσλ
82.30.12.02 Υπεξεζίεο παξνρήο θαη εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνχ εθζέζεσλ
82.99.19.07 Υπεξεζίεο δχγηζεο (γεθπξνπιάζηηγγαο θιπ)

85.5 Άιιε εθπαίδεπζε
85.51 Αζιεηηθή θαη ςπραγσγηθή εθπαίδεπζε

85.51.1 Τπεξεζίεο αζιεηηθήο θαη ςπραγσγηθήο εθπαίδεπζεο
85.51.10 Τπεξεζίεο αζιεηηθήο θαη ςπραγσγηθήο εθπαίδεπζεο

85.51.10.01 Υπεξεζίεο αεξνβηθήο γπκλαζηηθήο (εθπαηδεπηηθέο)
85.51.10.02 Υπεξεζίεο εθκάζεζεο ζαιάζζησλ ζπνξ
85.51.10.03 Υπεξεζίεο εθκάζεζεο θαηαδχζεσλ
85.51.10.05 Υπεξεζίεο θπλνηξνθείσλ
85.51.10.07 Υπεξεζίεο ζρνιήο αζιεκάησλ
85.51.10.08 Υπεξεζίεο ζρνιήο ηππαζίαο

85.51.10.09

Υπεξεζίεο ζρνιψλ πάιεο, ππγκαρίαο θαη παξφκνησλ αζιεκάησλ (θαξάηε, ηδνχλην, ηάε θβνλ λην, άιισλ πνιεκηθψλ 
ηερλψλ θαη απηνάκπλαο)

85.52 Πνιηηηζηηθή εθπαίδεπζε
85.52.1 Τπεξεζίεο πνιηηηζηηθήο εθπαίδεπζεο

85.52.11 Τπεξεζίεο ζρνιψλ ρνξνχ θαη δηδαζθάισλ ρνξνχ
85.52.11.01 Υπεξεζίεο ζρνιψλ ρνξνχ

85.52.12 Τπεξεζίεο κνπζηθψλ ζρνιψλ θαη δηδαζθάισλ κνπζηθήο
85.52.12.02 Υπεξεζίεο σδείνπ

85.52.13 Τπεξεζίεο ζρνιψλ θαιψλ ηερλψλ θαη δηδαζθάισλ ηερλψλ
85.52.19 Άιιεο ππεξεζίεο πνιηηηζηηθήο εθπαίδεπζεο

85.52.19.01 Υπεξεζίεο ζρνιψλ ππνθξηηηθήο
85.53 Γξαζηεξηφηεηεο ζρνιψλ εξαζηηερλψλ νδεγψλ

85.53.1 Τπεξεζίεο ζρνιψλ νδεγψλ, ζρνιψλ πηιφησλ αεξνζθαθψλ θαη ζρνιψλ ηζηηνπινΐαο (εξαζηηερληθψλ)
85.53.11 Τπεξεζίεο ζρνιψλ εξαζηηερλψλ νδεγψλ απηνθηλήησλ

85.53.11.01 Υπεξεζίεο ζεσξεηηθήο εθπαίδεπζεο ππνςεθίσλ νδεγψλ απηνθηλήησλ

85.53.12 Τπεξεζίεο ζρνιψλ εξαζηηερλψλ νδεγψλ (πηιφησλ) αεξνζθαθψλ θαη ζρνιψλ εξαζηηερληθήο ηζηηνπινΐαο
85.53.12.01 Υπεξεζίεο εθπαίδεπζεο ζηελ νδήγεζε ηαρχπινσλ ζθαθψλ

85.59 Άιιε εθπαίδεπζε π.δ.θ.α.



85.59.1 Άιιεο ππεξεζίεο εθπαίδεπζεο π.δ.θ.α.
85.59.11 Τπεξεζίεο ζρνιψλ γισζζψλ

85.59.11.01 Υπεξεζίεο μελφγισζζεο εθπαίδεπζεο κέζσ ππνινγηζηή
85.59.11.02 Υπεξεζίεο θξνληηζηεξίνπ μέλσλ γισζζψλ

85.59.12 Τπεξεζίεο ζρνιψλ Σερλνινγηψλ ηεο Πιεξνθνξίαο (IT)
85.59.13 Τπεξεζίεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο π.δ.θ.α.

85.59.13.01 Υπεξεζίεο δηεμαγσγήο ζεκηλαξίσλ επηκφξθσζεο ζηειερψλ επηρεηξήζεσλ
85.59.13.02 Υπεξεζίεο εθπαίδεπζεο αζθαιεηνκεζηηψλ
85.59.13.03 Υπεξεζίεο εξγαζηεξίνπ ειεπζέξσλ ζπνπδψλ, εθηφο κεηαιπθεηαθήο εθπαίδεπζεο
85.59.13.04 Υπεξεζίεο θέληξνπ ή ηλζηηηνχηνπ επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο
85.59.13.05 Υπεξεζίεο ζρνιψλ επαγγεικαηηψλ ρεηξηζηψλ θαη πιεξψκαηνο ζθαθψλ
85.59.13.06 Υπεξεζίεο ζρνιψλ επαγγεικαηηψλ νδεγψλ απηνθηλήησλ
85.59.13.07 Υπεξεζίεο ζρνιψλ επαγγεικαηηψλ πηιφησλ αεξνζθαθψλ
85.59.19.11 Υπεξεζίεο θξνληηζηεξίνπ γεληθά (ζεηηθψλ ή ζεσξεηηθψλ επηζηεκψλ)

87.3

Γξαζηεξηφηεηεο θξνληίδαο κε παξνρή θαηαιχκαηνο γηα ειηθησκέλνπο θαη άηνκα 
κε αλαπεξία

87.30

Γξαζηεξηφηεηεο θξνληίδαο κε παξνρή θαηαιχκαηνο γηα ειηθησκέλνπο θαη άηνκα κε 
αλαπεξία

87.30.1 Τπεξεζίεο θξνληίδαο κε παξνρή θαηαιχκαηνο γηα ειηθησκέλνπο θαη αλαπήξνπο
87.30.11 Τπεξεζίεο θνηλσληθήο κέξηκλαο πνπ παξέρνληαη κέζσ νηθνηξνθείσλ ζε ειηθησκέλνπο

87.30.11.01 Υπεξεζίεο νίθσλ επγεξίαο

87.30.12 Τπεξεζίεο θνηλσληθήο κέξηκλαο πνπ παξέρνληαη κέζσ νηθνηξνθείσλ ζε παηδηά θαη λένπο κε αλαπεξίεο
87.30.13 Τπεξεζίεο θνηλσληθήο κέξηκλαο πνπ παξέρνληαη κέζσ νηθνηξνθείσλ ζε ελήιηθεο κε αλαπεξίεο

88 Γπαζηηπιόηηηερ κοινυνικήρ μέπιμναρ συπίρ παποσή καηαλύμαηορ

88.1

Γξαζηεξηφηεηεο θνηλσληθήο κέξηκλαο ρσξίο παξνρή θαηαιχκαηνο γηα 
ειηθησκέλνπο θαη άηνκα κε αλαπεξία

88.10

Γξαζηεξηφηεηεο θνηλσληθήο κέξηκλαο ρσξίο παξνρή θαηαιχκαηνο γηα ειηθησκέλνπο θαη 
άηνκα κε αλαπεξία

88.10.1

Τπεξεζίεο θνηλσληθήο κέξηκλαο ρσξίο παξνρή θαηαιχκαηνο γηα ειηθησκέλνπο θαη άηνκα κε 
αλαπεξία

88.10.11 Τπεξεζίεο επίζθεςεο θαη παξνρήο ππνζηήξημεο ζε ειηθησκέλνπο
88.10.11.01 Υπεξεζίεο επηζθέςεσλ ζε ειηθησκέλνπο

88.10.12 Τπεξεζίεο θέληξσλ εκεξήζηαο θξνληίδαο ειηθησκέλσλ
88.10.13 Τπεξεζίεο επαγγεικαηηθήο απνθαηάζηαζεο γηα άηνκα κε αλαπεξίεο
88.10.14 Τπεξεζίεο επίζθεςεο θαη παξνρήο ππνζηήξημεο γηα άηνκα κε αλαπεξίεο
88.10.15 Τπεξεζίεο θέληξσλ εκεξήζηαο θξνληίδαο ελειίθσλ κε αλαπεξίεο

88.9 Άιιεο δξαζηεξηφηεηεο θνηλσληθήο κέξηκλαο ρσξίο παξνρή θαηαιχκαηνο
88.91 Γξαζηεξηφηεηεο βξεθνλεπηαθψλ θαη παηδηθψλ ζηαζκψλ

88.91.1 Τπεξεζίεο εκεξήζηαο θξνληίδαο γηα παηδηά
88.91.11 Τπεξεζίεο εκεξήζηαο θξνληίδαο γηα παηδηά, εθηφο φζσλ αθνξνχλ παηδηά κε αλαπεξία
88.91.12 Τπεξεζίεο εκεξήζηαο θξνληίδαο γηα παηδηά θαη λένπο κε αλαπεξία
88.91.13 Τπεξεζίεο θχιαμεο κηθξψλ παηδηψλ

88.91.13.01 Υπεξεζίεο βξεθνλεπηνθφκνπ
88.91.13.02 Υπεξεζίεο παηδηθνχ θαη βξεθνλεπηαθνχ ζηαζκνχ
88.91.13.03 Υπεξεζίεο θαη' νίθνλ θχιαμεο κηθξψλ παηδηψλ

90.02.12 Τπεξεζίεο πξνβνιήο θαη δηνξγάλσζεο θαιιηηερληθψλ εθδειψζεσλ
90.02.12.01 Υπεξεζίεο εθκεηάιιεπζεο πξνγξακκάησλ ζεακάησλ

90.03 Καιιηηερληθή δεκηνπξγία
90.03.1 Καιιηηερληθή δεκηνπξγία

90.03.11

Τπεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ ζπγγξαθείο, ζπλζέηεο, γιχπηεο θαη άιινπο θαιιηηέρλεο, εθηφο ησλ 
θαιιηηερλψλ ηνπ ζεάκαηνο

90.03.11.01 Υπεξεζίεο αγηνγξάθνπ
90.03.11.02 Υπεξεζίεο αλαζηήισζεο έξγσλ ηέρλεο
90.03.11.03 Υπεξεζίεο γιχπηε
90.03.11.04 Υπεξεζίεο ελνξρεζηξσηή
90.03.11.05 Υπεξεζίεο δσγξάθνπ
90.03.11.07 Υπεξεζίεο κνπζνπξγνχ
90.03.11.08 Υπεξεζίεο μπινγιχπηε
90.03.11.10 Υπεξεζίεο ζθηηζνγξάθνπ
90.03.11.11 Υπεξεζίεο ζηηρνπξγνχ
90.03.11.12 Υπεξεζίεο ζπγγξαθέα
90.03.11.13 Υπεξεζίεο ζπληήξεζεο βηβιηαθνχ θαη αξρεηαθνχ πιηθνχ
90.03.11.14 Υπεξεζίεο ζπληήξεζεο έξγσλ ηέρλεο
90.03.11.15 Υπεξεζίεο ηνηρνγξαθίαο
90.03.11.16 Υπεξεζίεο ραξάθηε
90.03.11.17 Υπεξεζίεο ρνξνγξάθνπ
90.03.11.18 Υπεξεζίεο ρνξσδνχ

90.04 Δθκεηάιιεπζε αηζνπζψλ ζεακάησλ θαη ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο
90.04.1 Τπεξεζίεο ιεηηνπξγίαο θαιιηηερληθψλ εγθαηαζηάζεσλ

90.04.10 Τπεξεζίεο ιεηηνπξγίαο θαιιηηερληθψλ εγθαηαζηάζεσλ
90.04.10.08 Υπεξεζίεο ηαμηζέηεζεο θνηλνχ ζε ζέαηξα θαη θηλεκαηνγξάθνπο
90.04.10.09 Υπεξεζίεο αηζνπζψλ ζπλαπιηψλ
90.04.10.10 Υπεξεζίεο ζεαηξηθψλ αηζνπζψλ
90.04.10.11 Υπεξεζίεο ππαίζξησλ ρψξσλ θαιιηηερληθψλ εθδειψζεσλ
90.04.10.12 Υπεξεζίεο ζηεγαζκέλσλ ρψξσλ άιισλ θαιιηηερληθψλ εθδειψζεσλ

91.02 Γξαζηεξηφηεηεο κνπζείσλ
91.02.1 Τπεξεζίεο ιεηηνπξγίαο κνπζείσλ

91.02.10 Τπεξεζίεο ιεηηνπξγίαο κνπζείσλ
91.02.2 Τπεξεζίεο παξνπζίαζεο ζπιινγψλ κνπζείσλ

91.02.20 Τπεξεζίεο παξνπζίαζεο ζπιινγψλ κνπζείσλ
91.02.20.01 Υπεξεζίεο επίδεημεο θαιιηηερληθψλ ή αξραηνινγηθψλ ζπιινγψλ



93 Αθληηικέρ δπαζηηπιόηηηερ και δπαζηηπιόηηηερ διαζκέδαζηρ και τςσαγυγίαρ
93.1 Αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο

93.11 Δθκεηάιιεπζε αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ
93.11.1 Τπεξεζίεο ιεηηνπξγίαο αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ

93.11.10 Τπεξεζίεο ιεηηνπξγίαο αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ
93.11.10.01 Υπεξεζίεο γεπέδσλ (4Φ4, 5Φ5 θιπ) πνδφζθαηξνπ, θαιαζνζθαίξηζεο, αληηζθαίξηζεο θιπ
93.11.10.02 Υπεξεζίεο γεπέδσλ γθνιθ ή κίλη γθνιθ
93.11.10.03 Υπεξεζίεο θνιπκβεηεξίνπ (πηζίλαο)
93.11.10.04 Υπεξεζίεο πίζηαο "θαξη"
93.11.10.05 Υπεξεζίεο ρψξνπ κπφνπιηγθ

93.12 Γξαζηεξηφηεηεο αζιεηηθψλ νκίισλ
93.12.1 Τπεξεζίεο αζιεηηθψλ ζσκαηείσλ

93.12.10 Τπεξεζίεο αζιεηηθψλ ζσκαηείσλ
93.12.10.01 Υπεξεζίεο νξγάλσζεο αγψλσλ ξάιη απηνθηλήησλ θαη κνηνζηθιεηψλ

93.13 Δγθαηαζηάζεηο γπκλαζηηθήο
93.13.1 Τπεξεζίεο γπκλαζηεξίσλ

93.13.10 Τπεξεζίεο γπκλαζηεξίσλ
93.13.10.01 Υπεξεζίεο γπκλαζηεξίνπ εηδηθψλ γπκλαζηηθψλ (αεξνβηθήο, πηιάηεο, γηφγθα θιπ)
93.13.10.02 Υπεξεζίεο γπκλαζηεξίνπ ελφξγαλεο ή κε γπκλαζηηθήο

93.19.19 Άιιεο ππεξεζίεο αζιεηηζκνχ θαη αλαςπρήο
93.29.19 Γηάθνξεο ςπραγσγηθέο ππεξεζίεο π.δ.θ.α.

93.29.19.01 Υπεξεζίεο δηνξγάλσζεο ςπραγσγηθψλ εθδειψζεσλ (π.ρ. γάκσλ θαη ζπλαθψλ)
93.29.19.02 Υπεξεζίεο εθκεηάιιεπζεο νηθήκαηνο, γηα δηελέξγεηα εθδειψζεσλ (π.ρ. γάκσλ θαη ζπλαθψλ) 
93.29.19.03 Υπεξεζίεο κνπζηθήο θάιπςεο εθδειψζεσλ, ππεξεζίεο disk jockey (D.J.)
93.29.19.04 Υπεξεζίεο ληηζθνηέθ (ρσξίο πξνζθνξά πνηνχ ή θαγεηνχ)
93.29.19.05 Υπεξεζίεο παηδφηνπνπ
93.29.19.06 Υπεξεζίεο ζθαηξηζηεξίνπ θαη ζπλαθψλ ςπραγσγηθψλ παηρληδηψλ (πνδνζθαηξάθηα θιπ)
93.29.19.07 Υπεξεζίεο ρηνλνδξνκηθνχ θέληξνπ
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01 01.63 Γξαζηεξηφηεηεο κεηά ηε ζπγθνκηδή 
01.63.1 Γξαζηεξηφηεηεο κεηά ηε ζπγθνκηδή

01.63.10 Γξαζηεξηφηεηεο κεηά ηε ζπγθνκηδή
01.63.10.01 Καιιηεξγεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο κεηά ηε ζπγθνκηδή, πνπ αθνξνχλ ηνλ θαπλφ
01.63.10.02 Υπεξεζίεο αισληζκνχ δεκεηξηαθψλ
01.63.10.03 Υπεξεζίεο απνιχκαλζεο αγξνηηθψλ πξντφλησλ
01.63.10.04 Υπεξεζίεο απνμήξαλζεο αγξνηηθψλ πξντφλησλ
01.63.10.05 Υπεξεζίεο απνμήξαλζεο θαη απνθινίσζεο νζπξίσλ θαη άιισλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ
01.63.10.06 Υπεξεζίεο απνμήξαλζεο ζηαθίδαο
01.63.10.07 Υπεξεζίεο απνμήξαλζεο ζχθσλ
01.63.10.08 Υπεξεζίεο απνθινίσζεο αγξνηηθψλ πξντφλησλ
01.63.10.09 Υπεξεζίεο βαθήο θαη θαζαξηζκνχ ζηαθίδαο
01.63.10.10 Υπεξεζίεο δεκαηνπνίεζεο αγξνηηθψλ πξντφλησλ
01.63.10.11 Υπεξεζίεο δηαινγήο αγξνηηθψλ πξντφλησλ
01.63.10.15 Υπεξεζίεο θαζαξηζκνχ αγξνηηθψλ πξντφλησλ
01.63.10.16 Υπεξεζίεο θέξσζεο θαξπψλ
01.63.10.17 Υπεξεζίεο ζπζθεπαζίαο θαη απνζήθεπζεο αγξνηηθψλ πξντφλησλ

01.64 Δπεμεξγαζία ζπφξσλ πνιιαπιαζηαζκνχ 
01.64.1 Τπεξεζίεο επεμεξγαζίαο ζπφξσλ πνιιαπιαζηαζκνχ

01.64.10 Τπεξεζίεο επεμεξγαζίαο ζπφξσλ πνιιαπιαζηαζκνχ

10 10.31 10.31.12

Παξαγσγή απνμεξακέλσλ παηαηψλ, θνκκέλσλ ή κε, ζε ηεκάρηα ή θέηεο, αιιά φρη πεξαηηέξσ 
επεμεξγαζκέλσλ

10.31.12.01 Παξαγσγή απνθινησκέλσλ θαη ηεκαρηζκέλσλ παηαηψλ θαη παξφκνησλ εηδψλ

10.31.12.02 Παξαγσγή ηεγαλεηψλ παηαηψλ ζε ιεπηέο θέηεο (ηζηπο) θαη παξφκνησλ εηδψλ

10.31.12.03 Παξαγσγή ηππνπνηεκέλσλ ηξνθψλ απφ παηάηεο

10.32 Παξαγσγή ρπκψλ θξνχησλ θαη ιαραληθψλ

10.32.1 Παξαγσγή ρπκψλ θξνχησλ θαη ιαραληθψλ

10.32.11 Παξαγσγή ρπκνχ ληνκάηαο

10.32.12 Παξαγσγή ρπκνχ πνξηνθαιηνχ

10.32.13 Παξαγσγή ρπκνχ γθξέηπθξνπη

10.32.14 Παξαγσγή ρπκνχ αλαλά

10.32.15 Παξαγσγή ρπκνχ ζηαθπιηψλ

10.32.16 Παξαγσγή ρπκνχ κήισλ

10.32.17 Παξαγσγή κεηγκάησλ ρπκψλ θξνχησλ θαη ιαραληθψλ

10.32.19 Παξαγσγή άιισλ ρπκψλ ιαραληθψλ θαη θξνχησλ

10.39 10.39.11 Παξαγσγή επεμεξγαζκέλσλ θαη ζπληεξεκέλσλ ιαραληθψλ, πνπ δηαζέηνληαη θαηεςπγκέλα

10.39.12 Παξαγσγή πξνζσξηλά ζπληεξεκέλσλ ιαραληθψλ

10.39.13 Παξαγσγή απνμεξακέλσλ ιαραληθψλ

10.39.14

Παξαγσγή επεμεξγαζκέλσλ θαη ζπληεξεκέλσλ ιαραληθψλ θαη θξνχησλ, πνπ δηαζέηνληαη θνκκέλα θαη 
ζπζθεπαζκέλα

10.39.15

Δπεμεξγαζία θαη ζπληήξεζε θαζνιηψλ, ζπληεξεκέλσλ κε άιιν ηξφπν εθηφο απφ μίδη ή νμηθφ νμχ, κε 
εμαίξεζε ηα έηνηκα θαγεηά κε ιαραληθά

10.39.16

Δπεμεξγαζία θαη ζπληήξεζε κπηδειηψλ, ζπληεξεκέλσλ κε άιιν ηξφπν εθηφο απφ μίδη ή νμηθφ νμχ, κε 
εμαίξεζε ηα έηνηκα θαγεηά κε ιαραληθά

10.39.17

Δπεμεξγαζία θαη ζπληήξεζε άιισλ ιαραληθψλ (εθηφο απφ παηάηεο), ζπληεξεκέλσλ κε άιιν ηξφπν 
εθηφο απφ μίδη ή νμηθφ νμχ, κε εμαίξεζε ηα έηνηκα θαγεηά κε ιαραληθά

10.39.17.01 Παξαγσγή θαη ζπληήξεζε ηνκαηνπνιηνχ θαη πνπξέ απφ ληνκάηεο

10.39.17.02 Παξαγσγή θνλζεξβψλ κε ιαραληθά

10.39.17.03 Παζηεξίσζε θαη ηππνπνίεζε ακπειφθπιισλ

10.39.18

Δπεμεξγαζία θαη ζπληήξεζε ιαραληθψλ, (εθηφο απφ παηάηεο), θξνχησλ, θαξπψλ κε θέιπθνο θαη 
άιισλ βξψζηκσλ κεξψλ θπηψλ, παξαζθεπαζκέλσλ ή ζπληεξεκέλσλ ζε μίδη ή νμηθφ νμχ

10.39.2 Παξαγσγή επεμεξγαζκέλσλ θαη ζπληεξεκέλσλ θξνχησλ θαη θαξπψλ κε θέιπθνο

10.39.21

Παξαγσγή επεμεξγαζκέλσλ θαη ζπληεξεκέλσλ θξνχησλ θαη θαξπψλ κε θέιπθνο, ςεκέλσλ ή άςεησλ, 
πνπ δηαζέηνληαη θαηεςπγκέλα

10.39.22 Παξαγσγή καξκειάδσλ, δειέδσλ θαη πνπξέ θαη πνιηψλ θξνχησλ ή θαξπψλ κε θέιπθνο

10.39.22.01 Παξαγσγή θνκπφζηαο θξνχησλ

10.39.22.02 Παξαγσγή καξκειάδαο, θνκπφζηαο, γιπθψλ θνπηαιηνχ θαη παξφκνησλ εηδψλ, απφ θξνχηα θαη άιινπο θαξπνχο

10.39.23

Παξαγσγή επεμεξγαζκέλσλ θαη ζπληεξεκέλσλ θαξπψλ κε θέιπθνο, αξάπηθσλ θηζηηθηψλ, πνπ 
δηαζέηνληαη θαβνπξδηζκέλα, αιαηηζκέλα ή κε άιιν ηξφπν παξαζθεπαζκέλα

10.39.23.01 Παξαγσγή ζηξαγαιηψλ θαη επεμεξγαζία άιισλ μεξψλ θαξπψλ

10.39.24 Παξαγσγή πξνζσξηλά ζπληεξεκέλσλ θξνχησλ θαη θαξπψλ κε θέιπθνο, φρη γηα άκεζε θαηαλάισζε

10.39.24.01 Παξαγσγή απνμεξακέλεο ζηαθίδαο

10.39.24.02 Παξαγσγή απνμεξακέλσλ δακάζθελσλ



10.39.24.03 Παξαγσγή απνμεξακέλσλ ζχθσλ

10.39.25 Παξαγσγή άιισλ επεμεξγαζκέλσλ ή ζπληεξεκέλσλ θαξπψλ κε θέιπθνο

10.39.91.01 Υπεξεζίεο ζπκπχθλσζεο θξνχησλ θαη ιαραληθψλ

10.41 10.41.41 Παξαγσγή ειαηνπηηψλ θαη άιισλ ζηεξεψλ θαηάινηπσλ θπηηθψλ ιηπψλ ή ειαίσλ

10.41.41.01 Παξαγσγή θαη θαηεξγαζία ειαηνππξήλα

10.41.53 Παξαγσγή ειαηφιαδνπ θαη ησλ θιαζκάησλ ηνπ, εμεπγεληζκέλσλ, αιιά φρη ρεκηθά κεηαπνηεκέλσλ

10.41.59.01 Παξαγσγή εμεπγεληζκέλσλ θπηηθψλ ειαίσλ, πνπ δελ θαηνλνκάδνληαη εηδηθά

10.51 10.51.3 Παξαγσγή βνχηπξνπ θαη γαιαθηνθνκηθψλ γηα επάιεηςε

10.51.30 Παξαγσγή βνχηπξνπ θαη γαιαθηνθνκηθψλ γηα επάιεηςε

10.51.4 Παξαγσγή ηπξηνχ θαη ηπξνπήγκαηνο (πεγκέλνπ γάιαθηνο γηα ηπξί)

10.51.40 Παξαγσγή ηπξηνχ θαη ηπξνπήγκαηνο (πεγκέλνπ γάιαθηνο γηα ηπξί)

10.51.52

Παξαγσγή γηανπξηηνχ θαη άιισλ εηδψλ γάιαθηνο ή θξέκαο γάιαθηνο πνπ έρνπλ ππνζηεί δχκσζε ή 
νμίληζε

10.51.56.01 Παξαγσγή ξπδφγαινπ

10.52 10.52.10 Παξαγσγή παγσηνχ θαη άιισλ εηδψλ βξψζηκνπ πάγνπ

10.61.3 Παξαγσγή ρφλδξσλ (κπιηγνπξηνχ), ρνλδξάιεπξσλ θαη ζβφισλ θαη άιισλ πξντφλησλ δεκεηξηαθψλ

10.61.31 Παξαγσγή ρφλδξσλ (κπιηγνπξηνχ) θαη ρνλδξάιεπξσλ ζηηαξηνχ

10.61.32 Παξαγσγή ρφλδξσλ (κπιηγνπξηνχ), ρνλδξάιεπξσλ θαη ζβφισλ ζηηεξψλ π.δ.θ.α.

10.61.33 Παξαγσγή ζηηεξψλ γηα πξφγεπκα θαη άιισλ πξντφλησλ απφ θφθθνπο δεκεηξηαθψλ

10.61.33.01 Παξαγσγή ηππνπνηεκέλσλ ηξνθψλ απφ θαιακπφθη

10.71 Αξηνπνηία· παξαγσγή λσπψλ εηδψλ δαραξνπιαζηηθήο

10.71.1 Παξαγσγή ςσκηνχ, λσπψλ εηδψλ δαραξνπιαζηηθήο θαη γιπθηζκάησλ

10.71.11 Παξαγσγή θξέζθνπ ςσκηνχ

10.71.11.01 Παξαγσγή ηπξνπηηψλ, ζάληνπηηο θαη παξφκνησλ εηδψλ

10.71.11.03 Παξαγσγή θξέζθνπ ςσκηνχ ρσξίο κεραληθά κέζα

10.71.12 Παξαγσγή λσπψλ εηδψλ δαραξνπιαζηηθήο θαη γιπθηζκάησλ

10.72 Παξαγσγή παμηκαδηψλ θαη κπηζθφησλ· παξαγσγή δηαηεξνχκελσλ εηδψλ δαραξνπιαζηηθήο

10.72.1 Παξαγσγή παμηκαδηψλ θαη κπηζθφησλ· παξαγσγή δηαηεξνχκελσλ εηδψλ δαραξνπιαζηηθήο

10.72.11

Παξαγσγή ηξαγαλνχ ςσκηνχ, παμηκαδηψλ, θξπγαληζκέλνπ ςσκηνχ θαη παξφκνησλ θξπγαληζκέλσλ 
πξντφλησλ

10.72.12 Παξαγσγή κειφςσκνπ θαη παξφκνησλ εηδψλ· γιπθψλ κπηζθφησλ· βαθιψλ (γθνθξψλ) θαη γθνθξεηψλ

10.72.12.01 Παξαγσγή ινπθνπκάδσλ θαη ζπλαθψλ εηδψλ

10.72.12.02 Παξαγσγή κπηζθφησλ

10.72.19 Παξαγσγή άιισλ μεξψλ ή δηαηεξνχκελσλ εηδψλ αξηνπνηίαο

10.72.19.01 Παξαγσγή θνπινπξηψλ θαη πηηψλ

10.72.19.02 Παξαγσγή θχιισλ θξνχζηαο ή θαληατθηνχ

10.73 Παξαγσγή καθαξνληψλ, ιαδαληψλ, θνπζθνχο θαη παξφκνησλ αιεπξσδψλ πξντφλησλ

10.73.1 Παξαγσγή καθαξνληψλ, ξπδνκαθάξνλσλ (noodles), θνπζθνχο θαη παξφκνησλ αιεπξσδψλ πξντφλησλ

10.73.11 Παξαγσγή καθαξνληψλ, ξπδνκαθάξνλσλ (noodles) θαη παξφκνησλ αιεπξσδψλ πξντφλησλ

10.73.12 Παξαγσγή θνπζθνχο

10.82 10.82.1

Παξαγσγή πάζηαο θαθάνπ (θαθανκάδαο), απνβνπηπξσκέλεο ή κε, βνχηπξνπ, ιίπνπο θαη ιαδηνχ 
θαθάνπ θαη θαθάνπ ζε ζθφλε

10.82.11 Παξαγσγή πάζηαο θαθάνπ, απνβνπηπξσκέλεο ή κε

10.82.12 Παξαγσγή βνχηπξνπ, ιίπνπο θαη ιαδηνχ θαθάνπ

10.82.13 Παξαγσγή θαθάνπ ζε ζθφλε, πνπ δελ πεξηέρεη πξφζζεηα δάραξεο ή άιιεο γιπθαληηθήο χιεο

10.82.14 Παξαγσγή θαθάνπ ζε ζθφλε, πνπ πεξηέρεη πξφζζεηα δάραξεο ή άιιεο γιπθαληηθήο χιεο

10.82.2 Παξαγσγή πξντφλησλ ζνθνιαηνπνηίαο θαη δαραξνπιαζηηθήο

10.82.21

Παξαγσγή ζνθνιάηαο θαη άιισλ παξαζθεπαζκάησλ δηαηξνθήο πνπ πεξηέρνπλ θαθάν (εθηφο απφ 
δαραξνχρα ζθφλε θαθάνπ), ρχδελ

10.82.22

Παξαγσγή ζνθνιάηαο θαη άιισλ παξαζθεπαζκάησλ δηαηξνθήο πνπ πεξηέρνπλ θαθάν (εθηφο απφ 
δαραξνχρα ζθφλε θαθάνπ), ζε άιιεο κνξθέο εθηφο ρχδελ

10.82.23 Παξαγσγή δαραξσδψλ πξντφλησλ ρσξίο θαθάν (ζηα νπνία πεξηιακβάλεηαη θαη ε ιεπθή ζνθνιάηα)

10.82.23.01 Παξαγσγή θνιιχβσλ γηα δίζθνπο κλεκφζπλσλ

10.82.23.02 Παξαγσγή ραιβάδσλ, θνπθέησλ θαη ινπθνπκηψλ

10.83.13

Δπεμεξγαζία πξάζηλνπ ηζαγηνχ (πνπ δελ έρεη ππνζηεί δχκσζε), καχξνπ ηζαγηνχ (πνπ έρεη ππνζηεί 
δχκσζε) θαη ηζαγηνχ πνπ έρεη ππνζηεί ελ κέξεη δχκσζε, πνπ δηαζέηνληαη ζε άκεζεο ζπζθεπαζίεο 
πεξηερνκέλνπ <= 3 kg

10.83.14 Δπεμεξγαζία εθρπιηζκάησλ, απνζηαγκάησλ, ζπκππθλσκάησλ θαη παξαζθεπαζκάησλ ηζαγηνχ ή κάηε

10.83.15 Δπεμεξγαζία αθεςεκάησλ βνηάλσλ

10.84.2 Παξαγσγή κπαραξηθψλ, πνπ δηαζέηνληαη θαηεξγαζκέλα

10.84.21 Παξαγσγή πηπεξηάο (piper spp), πνπ δηαζέηεηαη θαηεξγαζκέλε

10.84.22

Παξαγσγή θφθθηλσλ θαη πξάζηλσλ θαπηεξψλ πηπεξηψλ (ηζίιη) θαη πηπεξηψλ , πνπ δηαζέηνληαη 
απνμεξακέλεο (capsicum spp.), θαηεξγαζκέλσλ

10.84.23 Παξαγσγή θαλέιιαο, θαηεξγαζκέλεο· άιισλ θαηεξγαζκέλσλ κπαραξηθψλ

10.86 Παξαγσγή νκνγελνπνηεκέλσλ παξαζθεπαζκάησλ δηαηξνθήο θαη δηαηηεηηθψλ ηξνθψλ



10.86.1 Παξαγσγή νκνγελνπνηεκέλσλ παξαζθεπαζκάησλ δηαηξνθήο θαη δηαηηεηηθψλ ηξνθψλ

10.86.10 Παξαγσγή νκνγελνπνηεκέλσλ παξαζθεπαζκάησλ δηαηξνθήο θαη δηαηηεηηθψλ ηξνθψλ

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

10.89.19 Παξαγσγή δηαθφξσλ πξντφλησλ δηαηξνθήο π.δ.θ.α.

11 11.03 Παξαγσγή κειίηε θαη θξαζηψλ απφ άιια θξνχηα

11.03.1

Παξαγσγή άιισλ πνηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ δχκσζε (π.ρ. κειίηε, απίηε, πδξνκειηνχ)· κεηγκάησλ 
πνηψλ πνπ πεξηέρνπλ αιθνφιε

11.03.10

Παξαγσγή άιισλ πνηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ δχκσζε (π.ρ. κειίηε, απίηε, πδξνκειηνχ)· κεηγκάησλ 
πνηψλ πνπ πεξηέρνπλ αιθνφιε

11.04 Παξαγσγή άιισλ κε απνζηαγκέλσλ πνηψλ πνπ πθίζηαληαη δχκσζε

11.04.1 Παξαγσγή βεξκνχη θαη άιισλ εηδψλ αξσκαηηθνχ θξαζηνχ απφ λσπά ζηαθχιηα

11.04.10 Παξαγσγή βεξκνχη θαη άιισλ εηδψλ αξσκαηηθνχ θξαζηνχ απφ λσπά ζηαθχιηα

20 20.41.31.01 Παξαγσγή ζαπνπληνχ πνιπηειείαο

20.53.1 Παξαγσγή αηζέξησλ ειαίσλ

20.53.10 Παξαγσγή αηζέξησλ ειαίσλ

52 52.10 Απνζήθεπζε
52.10.1 Τπεξεζίεο απνζήθεπζεο

52.10.11 Τπεξεζίεο απνζήθεπζεο ππφ ςχμε
52.10.11.01 Υπεξεζίεο απνζήθεπζεο κπαλαλψλ θαη ινηπψλ ηξνπηθψλ θξνχησλ

52.10.12 Τπεξεζίεο απνζήθεπζεο ρχδελ πγξψλ ή αέξησλ πξντφλησλ
52.10.13 Τπεξεζίεο απνζήθεπζεο δεκεηξηαθψλ
52.10.19 Άιιεο ππεξεζίεο απνζήθεπζεο

52.10.19.01 Υπεξεζίεο πξνεηνηκαζίαο (ζπζθεπαζία, ζπληήξεζε θιπ), πξνο απνζήθεπζε αγξνηηθψλ πξντφλησλ

55.1 Ξελνδνρεία θαη παξφκνηα θαηαιχκαηα
55.10 Ξελνδνρεία θαη παξφκνηα θαηαιχκαηα

55.10.1

Τπεξεζίεο παξνρήο δσκαηίνπ ή κνλάδαο θαηαιχκαηνο γηα επηζθέπηεο, κε θαζεκεξηλή 
θαζαξηφηεηα (εθηφο ηεο ρξνλνκεξηζηηθήο κίζζσζεο)

55.10.10

Τπεξεζίεο παξνρήο δσκαηίνπ ή κνλάδαο θαηαιχκαηνο γηα επηζθέπηεο, κε θαζεκεξηλή θαζαξηφηεηα 
(εθηφο ηεο ρξνλνκεξηζηηθήο κίζζσζεο)

55.10.10.01 Υπεξεζίεο μελνδνρείνπ χπλνπ, Β' θαηεγνξίαο θαη θάησ, κε εζηηαηφξην
55.10.10.02 Υπεξεζίεο μελνδνρείνπ χπλνπ, Β' θαηεγνξίαο θαη θάησ, ρσξίο εζηηαηφξην
55.10.10.03 Υπεξεζίεο μελνδνρείνπ χπλνπ, πνιπηειείαο θαη Α' θαηεγνξίαο, κε εζηηαηφξην
55.10.10.04 Υπεξεζίεο μελνδνρείνπ χπλνπ, πνιπηειείαο θαη Α' θαηεγνξίαο, ρσξίο εζηηαηφξην

55.2 Καηαιχκαηα δηαθνπψλ θαη άιια θαηαιχκαηα ζχληνκεο δηακνλήο
55.20 Καηαιχκαηα δηαθνπψλ θαη άιια θαηαιχκαηα ζχληνκεο δηακνλήο

55.20.1 Τπεξεζίεο θαηαιπκάησλ δηαθνπψλ θαη άιισλ ηχπσλ θαηαιχκαηνο ζχληνκεο δηάξθεηαο

55.20.11

Τπεξεζίεο παξνρήο δσκαηίνπ ή κνλάδαο θαηαιχκαηνο γηα επηζθέπηεο ζε μελψλεο λεφηεηαο θαη ζε 
απηφλνκεο ελφηεηεο δηαθνπψλ

55.20.11.03 Υπεξεζίεο ελνηθίαζεο επηπισκέλσλ δηακεξηζκάησλ, κε παξνρή ππεξεζηψλ πεξηπνίεζεο πειαηψλ
55.20.11.04 Υπεξεζίεο ελνηθίαζεο επηπισκέλσλ δσκαηίσλ ή δηακεξηζκάησλ γηα κηθξή δηάξθεηα
55.20.11.05 Υπεξεζίεο ελνηθίαζεο έσο επηά (7) επηπισκέλσλ δσκαηίσλ γηα κηθξή δηάξθεηα

55.20.12

Τπεξεζίεο παξνρήο δσκαηίνπ ή κνλάδαο θαηαιχκαηνο γηα επηζθέπηεο ζε ηδηνθηεζίεο ρξνλνκεξηζηηθήο 
κίζζσζεο

55.20.19

Άιιεο ππεξεζίεο παξνρήο δσκαηίνπ ή κνλάδαο θαηαιχκαηνο γηα επηζθέπηεο, ρσξίο θαζεκεξηλή 
θαζαξηφηεηα

55.20.19.01

Υπεξεζίεο ελνηθίαζεο επηπισκέλσλ δηακεξηζκάησλ κηθξήο δηάξθεηαο, ρσξίο παξνρή ππεξεζηψλ πεξηπνίεζεο 
πειαηψλ

55.3

Υψξνη θαηαζθήλσζεο, εγθαηαζηάζεηο γηα νρήκαηα αλαςπρήο θαη 
ξπκνπιθνχκελα νρήκαηα

55.30

Υψξνη θαηαζθήλσζεο, εγθαηαζηάζεηο γηα νρήκαηα αλαςπρήο θαη ξπκνπιθνχκελα 
νρήκαηα

55.30.1

Τπεξεζίεο θαηαζθήλσζεο (θάκπηγθ), εγθαηαζηάζεσλ γηα νρήκαηα αλαςπρήο (ηξνρφζπηηα) 
θαη ξπκνπιθνχκελα νρήκαηα (ηξέηιεξ)

55.30.11 Τπεξεζίεο θαηαζθήλσζεο (θάκπηγθ)

55.30.12 Τπεξεζίεο εγθαηαζηάζεσλ γηα νρήκαηα αλαςπρήο (ηξνρφζπηηα) θαη ξπκνπιθνχκελα νρήκαηα (ηξέηιεξ)
55.30.12.01 Υπεξεζίεο καθξφρξνλεο κίζζσζεο ρψξνπ γηα ηξνρφζπηηα

55.9 Άιια θαηαιχκαηα
55.90 Άιια θαηαιχκαηα

55.90.1 Άιιεο ππεξεζίεο θαηαιχκαηνο

55.90.14.01 

Υπεξεζίεο παξνρήο θαηαιχκαηνο κε παξνρή εζηίαζεο ζε ρψξνπο ιεηηνπξγηθά ελνπνηεκέλνπο κε αγξνηηθέο 
εθκεηαιιεχζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αγξνηηθή παξαγσγή, ηελ πξνζηαζία θαη ηελ αλάδεημε ηνπ θπζηθνχ θαη 
αλζξσπνγελνχο αγξνηηθνχ ηνπίνπ.

55.90.14.02 

Υπεξεζίεο παξνρήο θαηαιχκαηνο ρσξίο παξνρή εζηίαζεο ζε ρψξνπο ιεηηνπξγηθά ελνπνηεκέλνπο κε αγξνηηθέο 
εθκεηαιιεχζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αγξνηηθή παξαγσγή, ηελ πξνζηαζία θαη ηελ αλάδεημε ηνπ θπζηθνχ θαη 
αλζξσπνγελνχο αγξνηηθνχ ηνπίνπ.

55.90.19 Άιιεο ππεξεζίεο θαηαιχκαηνο π.δ.θ.α.

55.90.19.01

Υπεξεζίεο ελνηθίαζεο επηπισκέλσλ δηακεξηζκάησλ καθξάο δηάξθεηαο, κε παξνρή ππεξεζηψλ πεξηπνίεζεο 
πειαηψλ

56 56.10 Γξαζηεξηφηεηεο ππεξεζηψλ εζηηαηνξίσλ θαη θηλεηψλ κνλάδσλ εζηίαζεο

56.10 Γξαζηεξηφηεηεο ππεξεζηψλ εζηηαηνξίσλ θαη θηλεηψλ κνλάδσλ εζηίαζεο
56.10.1 Τπεξεζίεο εζηηαηνξίσλ θαη θηλεηψλ κνλάδσλ εζηίαζεο

56.10.11 Τπεξεζίεο παξνρήο γεπκάησλ κε πιήξε εμππεξέηεζε εζηηαηνξίνπ
56.10.11.01 Υπεξεζίεο θαθεδαραξνπιαζηείνπ, κε δηάζεζε πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν
56.10.11.02 Υπεξεζίεο εζηηαηνξίνπ κέζα ζε μελνδνρείν χπλνπ

56.10.11.04

Υπεξεζίεο παξνρήο γεπκάησλ απφ εζηηαηφξην, ηαβέξλα, ςαξνηαβέξλα, ςεζηαξηά, ρσξίο δσληαλή κνπζηθή ή κε 
νξρήζηξα ιηγφηεξε ησλ ηξηψλ νξγάλσλ [πνπ δελ ππάγεηαη ζηελ 1059176/625/ΠΟΛ.1087/25.6.2003 (ΦΔΚ Β' 
932) απφθαζε Υπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, φπσο ηζρχεη θάζε θνξά], κε παξνρή ζεξβηξίζκαηνο



56.10.11.07 Υπεξεζίεο παξνρήο γεπκάησλ απφ νηλεζηηαηφξην ή νηλνκαγεηξείν (νηθνγελεηαθή επηρείξεζε, ρσξίο πξνζσπηθφ)

56.10.11.13

Υπεξεζίεο παξνρήο γιπθψλ, παγσηψλ θιπ απφ δαραξνπιαζηείν, γαιαθηνδαραξνπιαζηείν, 
θαθεδαραξνπιαζηείν, κε παξνρή ζεξβηξίζκαηνο

56.3 Γξαζηεξηφηεηεο παξνρήο πνηψλ
56.30 Γξαζηεξηφηεηεο παξνρήο πνηψλ

56.30.1 Τπεξεζίεο παξνρήο πνηψλ
56.30.10 Τπεξεζίεο παξνρήο πνηψλ

56.30.10.03 Υπεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ αλαςπθηήξην
56.30.10.06 Υπεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ θαθελείν, ρσξίο ηερληθά θαη κεραληθά παηρλίδηα
56.30.10.08 Υπεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ θαθεηέξηα κε δηάζεζε πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν (internet-cafe)
56.30.10.14 Υπεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ παξαδνζηαθφ θαθελείν

79 79.12.12 Τπεξεζίεο δηαρεηξηζηψλ πεξηεγήζεσλ

79.90.12 Τπεξεζίεο ελεκέξσζεο επηζθεπηψλ

85 85.51 Αζιεηηθή θαη ςπραγσγηθή εθπαίδεπζε
85.51.10.07 Υπεξεζίεο ζρνιήο αζιεκάησλ
85.51.10.08 Υπεξεζίεο ζρνιήο ηππαζίαο

85.52 Πνιηηηζηηθή εθπαίδεπζε

85.59 Άιιε εθπαίδεπζε π.δ.θ.α.
85.59.19.05 Υπεξεζίεο εθπαίδεπζεο κέζσ επηκνξθσηηθψλ ζεκηλαξίσλ

91 91.03.10.01 Υπεξεζίεο επίζθεςεο αξραηνινγηθψλ θαη άιισλ ηζηνξηθψλ ρψξσλ θαη θηηξίσλ

96 96.09.19.04 Υπεξεζίεο γεπζηγλσζίαο
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10.39.17

Δπεμεξγαζία θαη ζπληήξεζε άιισλ ιαραληθψλ (εθηφο απφ παηάηεο), ζπληεξεκέλσλ κε άιιν ηξφπν 
εθηφο απφ μίδη ή νμηθφ νμχ, κε εμαίξεζε ηα έηνηκα θαγεηά κε ιαραληθά

10.39.17.01 Παξαγσγή θαη ζπληήξεζε ηνκαηνπνιηνχ θαη πνπξέ απφ ληνκάηεο

10.39.17.02 Παξαγσγή θνλζεξβψλ κε ιαραληθά

10.39.17.03 Παζηεξίσζε θαη ηππνπνίεζε ακπειφθπιισλ

10.39.18

Δπεμεξγαζία θαη ζπληήξεζε ιαραληθψλ, (εθηφο απφ παηάηεο), θξνχησλ, θαξπψλ κε θέιπθνο θαη 
άιισλ βξψζηκσλ κεξψλ θπηψλ, παξαζθεπαζκέλσλ ή ζπληεξεκέλσλ ζε μίδη ή νμηθφ νμχ

10.39.2 Παξαγσγή επεμεξγαζκέλσλ θαη ζπληεξεκέλσλ θξνχησλ θαη θαξπψλ κε θέιπθνο

10.39.21

Παξαγσγή επεμεξγαζκέλσλ θαη ζπληεξεκέλσλ θξνχησλ θαη θαξπψλ κε θέιπθνο, ςεκέλσλ ή άςεησλ, 
πνπ δηαζέηνληαη θαηεςπγκέλα

10.39.22 Παξαγσγή καξκειάδσλ, δειέδσλ θαη πνπξέ θαη πνιηψλ θξνχησλ ή θαξπψλ κε θέιπθνο

10.39.22.01 Παξαγσγή θνκπφζηαο θξνχησλ

10.39.22.02 Παξαγσγή καξκειάδαο, θνκπφζηαο, γιπθψλ θνπηαιηνχ θαη παξφκνησλ εηδψλ, απφ θξνχηα θαη άιινπο θαξπνχο

10.39.23

Παξαγσγή επεμεξγαζκέλσλ θαη ζπληεξεκέλσλ θαξπψλ κε θέιπθνο, αξάπηθσλ θηζηηθηψλ, πνπ 
δηαζέηνληαη θαβνπξδηζκέλα, αιαηηζκέλα ή κε άιιν ηξφπν παξαζθεπαζκέλα

10.39.23.01 Παξαγσγή ζηξαγαιηψλ θαη επεμεξγαζία άιισλ μεξψλ θαξπψλ

10.39.24 Παξαγσγή πξνζσξηλά ζπληεξεκέλσλ θξνχησλ θαη θαξπψλ κε θέιπθνο, φρη γηα άκεζε θαηαλάισζε

10.39.24.01 Παξαγσγή απνμεξακέλεο ζηαθίδαο

10.39.24.02 Παξαγσγή απνμεξακέλσλ δακάζθελσλ

10.39.24.03 Παξαγσγή απνμεξακέλσλ ζχθσλ

10.5 Παξαγσγή γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ
10.51 Λεηηνπξγία γαιαθηνθνκείσλ θαη ηπξνθνκία

10.51.4 Παξαγσγή ηπξηνχ θαη ηπξνπήγκαηνο (πεγκέλνπ γάιαθηνο γηα ηπξί)
10.51.40 Παξαγσγή ηπξηνχ θαη ηπξνπήγκαηνο (πεγκέλνπ γάιαθηνο γηα ηπξί)

10.51.40.01 Παξαγσγή ηπξηνχ απφ ζθφλε γάιαθηνο

10.73

Παξαγσγή καθαξνληψλ, ιαδαληψλ, θνπζθνχο θαη παξφκνησλ αιεπξσδψλ 
πξντφλησλ

10.73.1

Παξαγσγή καθαξνληψλ, ξπδνκαθάξνλσλ (noodles), θνπζθνχο θαη παξφκνησλ αιεπξσδψλ 
πξντφλησλ

10.73.11 Παξαγσγή καθαξνληψλ, ξπδνκαθάξνλσλ (noodles) θαη παξφκνησλ αιεπξσδψλ πξντφλησλ

10.73.12 Παξαγσγή θνπζθνχο

11.02 Παξαγσγή νίλνπ απφ ζηαθχιηα
11.02.1 Παξαγσγή νίλνπ απφ λσπά ζηαθχιηα· κνχζηνπ ζηαθπιηψλ

11.02.11 Παξαγσγή αθξψδνπο νίλνπ απφ λσπά ζηαθχιηα

11.02.12 Παξαγσγή νίλνπ απφ λσπά ζηαθχιηα, εθηφο απφ ηνλ αθξψδε νίλν· κνχζηνπ ζηαθπιηψλ

11.02.2 Παξαγσγή νηλνιαζπψλ (θαηαθαζηψλ)· ηξπγίαο αθάζαξηεο
11.02.20 Παξαγσγή νηλνιαζπψλ (θαηαθαζηψλ)· ηξπγίαο αθάζαξηεο

11.03 Παξαγσγή κειίηε θαη θξαζηψλ απφ άιια θξνχηα

11.03.1

Παξαγσγή άιισλ πνηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ δχκσζε (π.ρ. κειίηε, απίηε, πδξνκειηνχ)· 
κεηγκάησλ πνηψλ πνπ πεξηέρνπλ αιθνφιε

11.03.10

Παξαγσγή άιισλ πνηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ δχκσζε (π.ρ. κειίηε, απίηε, πδξνκειηνχ)· κεηγκάησλ 
πνηψλ πνπ πεξηέρνπλ αιθνφιε

55 Καηαλύμαηα
55.1 Ξελνδνρεία θαη παξφκνηα θαηαιχκαηα

55.10 Ξελνδνρεία θαη παξφκνηα θαηαιχκαηα

55.10.1

Τπεξεζίεο παξνρήο δσκαηίνπ ή κνλάδαο θαηαιχκαηνο γηα επηζθέπηεο, κε θαζεκεξηλή 
θαζαξηφηεηα (εθηφο ηεο ρξνλνκεξηζηηθήο κίζζσζεο)

55.10.10

Τπεξεζίεο παξνρήο δσκαηίνπ ή κνλάδαο θαηαιχκαηνο γηα επηζθέπηεο, κε θαζεκεξηλή θαζαξηφηεηα 
(εθηφο ηεο ρξνλνκεξηζηηθήο κίζζσζεο)

55.10.10.01 Υπεξεζίεο μελνδνρείνπ χπλνπ, Β' θαηεγνξίαο θαη θάησ, κε εζηηαηφξην

55.10.10.02 Υπεξεζίεο μελνδνρείνπ χπλνπ, Β' θαηεγνξίαο θαη θάησ, ρσξίο εζηηαηφξην

55.10.10.03 Υπεξεζίεο μελνδνρείνπ χπλνπ, πνιπηειείαο θαη Α' θαηεγνξίαο, κε εζηηαηφξην

55.10.10.04 Υπεξεζίεο μελνδνρείνπ χπλνπ, πνιπηειείαο θαη Α' θαηεγνξίαο, ρσξίο εζηηαηφξην

55.2 Καηαιχκαηα δηαθνπψλ θαη άιια θαηαιχκαηα ζχληνκεο δηακνλήο
55.20 Καηαιχκαηα δηαθνπψλ θαη άιια θαηαιχκαηα ζχληνκεο δηακνλήο

55.20.1 Τπεξεζίεο θαηαιπκάησλ δηαθνπψλ θαη άιισλ ηχπσλ θαηαιχκαηνο ζχληνκεο δηάξθεηαο
Τπεξεζίεο παξνρήο δσκαηίνπ ή κνλάδαο θαηαιχκαηνο γηα επηζθέπηεο ζε μελψλεο λεφηεηαο θαη ζε 
απηφλνκεο ελφηεηεο δηαθνπψλ

55.20.11.01 Υπεξεζίεο εθκίζζσζεο κηθξήο δηάξθεηαο δσκαηίσλ ζπηηηψλ

55.20.11 55.20.11.03 Υπεξεζίεο ελνηθίαζεο επηπισκέλσλ δηακεξηζκάησλ, κε παξνρή ππεξεζηψλ πεξηπνίεζεο πειαηψλ

55.20.11.04 Υπεξεζίεο ελνηθίαζεο επηπισκέλσλ δσκαηίσλ ή δηακεξηζκάησλ γηα κηθξή δηάξθεηα

55.20.11.05 Υπεξεζίεο ελνηθίαζεο έσο επηά (7) επηπισκέλσλ δσκαηίσλ γηα κηθξή δηάξθεηα



Τπεξεζίεο παξνρήο δσκαηίνπ ή κνλάδαο θαηαιχκαηνο γηα επηζθέπηεο ζε ηδηνθηεζίεο ρξνλνκεξηζηηθήο 
κίζζσζεο
Άιιεο ππεξεζίεο παξνρήο δσκαηίνπ ή κνλάδαο θαηαιχκαηνο γηα επηζθέπηεο, ρσξίο θαζεκεξηλή 
θαζαξηφηεηα

55.20.12 55.20.19.01

Υπεξεζίεο ελνηθίαζεο επηπισκέλσλ δηακεξηζκάησλ κηθξήο δηάξθεηαο, ρσξίο παξνρή ππεξεζηψλ πεξηπνίεζεο 
πειαηψλ

55.3 55.20.19

Υψξνη θαηαζθήλσζεο, εγθαηαζηάζεηο γηα νρήκαηα αλαςπρήο θαη 
ξπκνπιθνχκελα νρήκαηα

55.30

Υψξνη θαηαζθήλσζεο, εγθαηαζηάζεηο γηα νρήκαηα αλαςπρήο θαη ξπκνπιθνχκελα 
νρήκαηα

55.30.1

Τπεξεζίεο θαηαζθήλσζεο (θάκπηγθ), εγθαηαζηάζεσλ γηα νρήκαηα αλαςπρήο (ηξνρφζπηηα) 
θαη ξπκνπιθνχκελα νρήκαηα (ηξέηιεξ)

Τπεξεζίεο θαηαζθήλσζεο (θάκπηγθ)

Τπεξεζίεο εγθαηαζηάζεσλ γηα νρήκαηα αλαςπρήο (ηξνρφζπηηα) θαη ξπκνπιθνχκελα νρήκαηα (ηξέηιεξ)

55.30.11 55.30.12.01 Υπεξεζίεο καθξφρξνλεο κίζζσζεο ρψξνπ γηα ηξνρφζπηηα

55.90 55.30.12 55.90.14.01 

Υπεξεζίεο παξνρήο θαηαιχκαηνο κε παξνρή εζηίαζεο ζε ρψξνπο ιεηηνπξγηθά ελνπνηεκέλνπο κε αγξνηηθέο 
εθκεηαιιεχζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αγξνηηθή παξαγσγή, ηελ πξνζηαζία θαη ηελ αλάδεημε ηνπ θπζηθνχ θαη 
αλζξσπνγελνχο αγξνηηθνχ ηνπίνπ.

55.90.14.02 

Υπεξεζίεο παξνρήο θαηαιχκαηνο ρσξίο παξνρή εζηίαζεο ζε ρψξνπο ιεηηνπξγηθά ελνπνηεκέλνπο κε αγξνηηθέο 
εθκεηαιιεχζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αγξνηηθή παξαγσγή, ηελ πξνζηαζία θαη ηελ αλάδεημε ηνπ θπζηθνχ θαη 
αλζξσπνγελνχο αγξνηηθνχ ηνπίνπ.

Άιιεο ππεξεζίεο θαηαιχκαηνο π.δ.θ.α.

55.90.19.01

Υπεξεζίεο ελνηθίαζεο επηπισκέλσλ δηακεξηζκάησλ καθξάο δηάξθεηαο, κε παξνρή ππεξεζηψλ πεξηπνίεζεο 
πειαηψλ

56 55.90.19 Γπαζηηπιόηηηερ ςπηπεζιών εζηίαζηρ
56.1 Γξαζηεξηφηεηεο εζηηαηνξίσλ θαη θηλεηψλ κνλάδσλ εζηίαζεο

56.10 Γξαζηεξηφηεηεο ππεξεζηψλ εζηηαηνξίσλ θαη θηλεηψλ κνλάδσλ εζηίαζεο
56.10.1 Τπεξεζίεο εζηηαηνξίσλ θαη θηλεηψλ κνλάδσλ εζηίαζεο

Τπεξεζίεο παξνρήο γεπκάησλ κε πιήξε εμππεξέηεζε εζηηαηνξίνπ

56.10.11.01 Υπεξεζίεο θαθεδαραξνπιαζηείνπ, κε δηάζεζε πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν

56.10.11 56.10.11.02 Υπεξεζίεο εζηηαηνξίνπ κέζα ζε μελνδνρείν χπλνπ

56.10.11.03

Υπεξεζίεο παξνρήο γεπκάησλ απφ εζηηαηφξην, ηαβέξλα, ςαξνηαβέξλα, ςεζηαξηά, κε δσληαλή κνπζηθή απφ 
νξρήζηξα ηξηψλ ηνπιάρηζηνλ νξγάλσλ, [πνπ ππάγεηαη ζηελ 1059176/625/ΠΟΛ.1087/25.6.2003 (ΦΔΚ Β' 932) 
απφθαζε Υπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, φπσο ηζρχεη θάζε θνξά], κε παξνρή ζεξβηξίζκαηνο

56.10.11.04

Υπεξεζίεο παξνρήο γεπκάησλ απφ εζηηαηφξην, ηαβέξλα, ςαξνηαβέξλα, ςεζηαξηά, ρσξίο δσληαλή κνπζηθή ή κε 
νξρήζηξα ιηγφηεξε ησλ ηξηψλ νξγάλσλ [πνπ δελ ππάγεηαη ζηελ 1059176/625/ΠΟΛ.1087/25.6.2003 (ΦΔΚ Β' 
932) απφθαζε Υπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, φπσο ηζρχεη θάζε θνξά], κε παξνρή ζεξβηξίζκαηνο

56.10.11.05

Υπεξεζίεο παξνρήο γεπκάησλ απφ εζηηαηφξην ηαρείαο εμππεξεηήζεσο (θαζη - θνπλη), κε παξνρή 
ζεξβηξίζκαηνο

56.10.11.06 Υπεξεζίεο παξνρήο γεπκάησλ απφ θέληξν δηαζθέδαζεο - θνζκηθή ηαβέξλα

56.10.11.07 Υπεξεζίεο παξνρήο γεπκάησλ απφ νηλεζηηαηφξην ή νηλνκαγεηξείν (νηθνγελεηαθή επηρείξεζε, ρσξίο πξνζσπηθφ)

56.10.11.08 Υπεξεζίεο παξνρήο γεπκάησλ απφ πηηζαξία, κε παξνρή ζεξβηξίζκαηνο

56.10.11.09 Υπεξεζίεο παξνρήο γεπκάησλ απφ ςεηνπσιεία - ζνπβιαηδίδηθα, κε παξνρή ζεξβηξίζκαηνο

56.10.11.10

Υπεξεζίεο παξνρήο γεπκάησλ θαη πνηψλ απφ νπδεξί, κεδεδνπσιείν, ηζηπνπξάδηθν, δπζνπσιείν κε παξνρή 
ζεξβηξίζκαηνο

56.10.11.11 Υπεξεζίεο παξνρήο γεπκάησλ θαη πνηψλ απφ ζλαθ κπαξ, κε παξνρή ζεξβηξίζκαηνο

56.10.11.12 Υπεξεζίεο παξνρήο γεπκάησλ κε δηάζεζε πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν

56.10.11.13

Υπεξεζίεο παξνρήο γιπθψλ, παγσηψλ θιπ απφ δαραξνπιαζηείν, γαιαθηνδαραξνπιαζηείν, 
θαθεδαραξνπιαζηείν, κε παξνρή ζεξβηξίζκαηνο

Τπεξεζίεο παξνρήο γεπκάησλ ζε βαγφλη-εζηηαηφξην θαη ζε πινία

56.10.12.01 Υπεξεζίεο παξνρήο γεπκάησλ θαη πνηψλ απφ θπιηθείν, πνπ βξίζθεηαη ζε πινίν

56.10.12 Τπεξεζίεο παξνρήο γεπκάησλ ζε εζηηαηφξηα απηνεμππεξέηεζεο (self service)

56.10.13.01

Υπεξεζίεο παξνρήο γεπκάησλ απφ εζηηαηφξην ηαρείαο εμππεξεηήζεσο (θαζη-θνπλη), κε παξνρή θαζίζκαηνο, 
αιιά φρη ζεξβηξίζκαηνο

56.10.13 56.10.13.02

Υπεξεζίεο παξνρήο γεπκάησλ απφ εζηηαηφξην, ηαβέξλα, ςαξνηαβέξλα, πηηζαξία θιπ ρσξίο δσληαλή κνπζηθή, 
κε παξνρή θαζίζκαηνο αιιά φρη ζεξβηξίζκαηνο

56.10.13.03

Υπεξεζίεο παξνρήο γεπκάησλ απφ ςεηνπσιείν - ζνπβιαηδίδηθν κε παξνρή θαζίζκαηνο αιιά φρη 
ζεξβηξίζκαηνο

56.10.13.04

Υπεξεζίεο παξνρήο γεπκάησλ θαη πνηψλ απφ ζλαθ κπαξ, νπδεξί, κεδεδνπσιείν, ηζηπνπξάδηθν, δπζνπσιείν, 
κε παξνρή θαζίζκαηνο αιιά φρη ζεξβηξίζκαηνο

Άιιεο ππεξεζίεο παξνρήο γεπκάησλ

56.10.19.01

Υπεξεζίεο γεπκάησλ πνπ παξέρνληαη απφ θηλεηέο θαληίλεο, πνπ ιεηηνπξγνχλ ππαίζξηα (ή εμππεξεηνχλ 
ππαίζξηεο εθδειψζεηο)

56.10.19 56.10.19.02

Υπεξεζίεο παξνρήο γεπκάησλ απφ εζηηαηφξην ηαρείαο εμππεξεηήζεσο (θαζη-θνπλη), ρσξίο παξνρή 
θαζίζκαηνο

56.10.19.03 Υπεξεζίεο παξνρήο γεπκάησλ απφ ςεηνπσιείν - ζνπβιαηδίδηθν), ρσξίο παξνρή θαζίζκαηνο

56.10.19.04 Υπεξεζίεο παξνρήο γεπκάησλ θαη πνηψλ απφ θπιηθείν

56.10.19.05 Υπεξεζίεο παξνρήο γεπκάησλ θαη πνηψλ απφ θπιηθείν γεπέδνπ

56.10.19.06 Υπεξεζίεο παξνρήο γεπκάησλ θαη πνηψλ απφ θπιηθείν ζεάηξνπ ή θηλεκαηνγξάθνπ

56.10.19.07

Υπεξεζίεο παξνρήο γεπκάησλ θαη πνηψλ απφ θπιηθείν, πνπ βξίζθεηαη ζε αεξνδξφκηα, δεκφζηεο ππεξεζίεο θαη 
άιινπο δεκφζηνπο ρψξνπο

56.10.19.08

Υπεξεζίεο παξνρήο γεπκάησλ θαη πνηψλ απφ ζλαθ κπαξ, νπδεξί, θαθέ-νπδεξί, κεδεδνπσιείν, ηζηπνπξάδηθν, 
δπζνπσιείν, ρσξίο παξνρή θαζίζκαηνο

56.10.19.09 Υπεξεζίεο παξνρήο γεπκάησλ θαη πνηψλ ζε ππαίζξηεο εθδειψζεηο, φρη απφ θηλεηέο θαληίλεο

56.10.19.10 Υπεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ αιιαληνδπζνπσιείν



56.10.19.11 Υπεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ εζηηαηφξηα, πνπ πσινχλ κεξίδεο θαγεηνχ ζε παθέηα

56.10.19.12 Υπεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ θαηαζηήκαηα αλαςπθηεξίσλ, ρσξίο παξνρή θαζίζκαηνο

56.10.19.13

Υπεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ θαηαζηήκαηα πνπ πσινχλ ζνπβιάθηα, ζάληνπηηο θαη ηα ζπλαθή, ρσξίο παξνρή 
θαζίζκαηνο

56.10.19.14 Υπεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ θαηαζηήκαηα πψιεζεο παγσηψλ ή άιισλ γιπθψλ, ρσξίο παξνρή θαζίζκαηνο

56.10.19.15 Υπεξεζίεο πψιεζεο πίηζαο ζε παθέην

56.2

Τπεξεζίεο ηξνθνδνζίαο γηα εθδειψζεηο θαη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο 
ππεξεζηψλ εζηίαζεο

56.21 Γξαζηεξηφηεηεο ππεξεζηψλ ηξνθνδνζίαο γηα εθδειψζεηο
56.21.1 Τπεξεζίεο ηξνθνδνζίαο εθδειψζεσλ (catering)

Τπεξεζίεο ηξνθνδνζίαο εθδειψζεσλ (catering) ηδησηηθψλ νηθηψλ

56.21.11.01 Υπεξεζίεο ηξνθνδνζίαο ζπλεζηηάζεσλ - εθδειψζεσλ (catering) ζε ηδησηηθέο νηθίεο

56.21.11 Άιιεο ππεξεζίεο ηξνθνδνζίαο εθδειψζεσλ (catering)

56.21.19.01 Υπεξεζίεο ηξνθνδνζίαο ζπλεζηηάζεσλ - εθδειψζεσλ (catering) ζε επαγγεικαηηθνχο ρψξνπο

56.29 56.21.19 Άιιεο ππεξεζίεο εζηίαζεο
56.29.1 Τπεξεζίεο εζηηαηνξίνπ επί ζπκβάζεη

Τπεξεζίεο εζηηαηνξίνπ επί ζπκβάζεη γηα κεηαθνξηθέο εηαηξείεο

56.29.11.01 Υπεξεζίεο εθνδηαζκνχ αεξνζθαθψλ κε έηνηκα θαγεηά

56.29.11 56.29.11.02 Υπεξεζίεο εθνδηαζκνχ ζθαθψλ αλαςπρήο κε έηνηκα θαγεηά

56.29.11.03

Υπεξεζίεο ηξνθνδνζίαο κε έηνηκα θαγεηά ζθαθψλ αλαςπρήο, ηδησηηθψλ αεξνζθαθψλ θαη νπνηνπδήπνηε άιινπ 
κεηαθνξηθνχ κέζνπ ηδησηηθήο ρξήζεο

56.3 Γξαζηεξηφηεηεο παξνρήο πνηψλ
56.30 Γξαζηεξηφηεηεο παξνρήο πνηψλ

56.30.1 Τπεξεζίεο παξνρήο πνηψλ

Τπεξεζίεο παξνρήο πνηψλ

56.30.10.01 Υπεξεζίεο κπαξ, πνπ παξέρνληαη απφ ρνξεπηηθφ θέληξν

56.30.10 56.30.10.02 Υπεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ άιια θαηαζηήκαηα πψιεζεο πνηψλ κε δηάζεζε πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν

56.30.10.03 Υπεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ αλαςπθηήξην

56.30.10.04 Υπεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ θαθέ κπαξ

56.30.10.06 Υπεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ θαθελείν, ρσξίο ηερληθά θαη κεραληθά παηρλίδηα

56.30.10.07 Υπεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ θαθεηέξηα

56.30.10.13 Υπεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ κπαξ μελνδνρείσλ

56.30.10.14 Υπεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ παξαδνζηαθφ θαθελείν

77.2 Δλνηθίαζε θαη εθκίζζσζε εηδψλ πξνζσπηθήο ή νηθηαθήο ρξήζεο
77.21 Δλνηθίαζε θαη εθκίζζσζε εηδψλ αλαςπρήο θαη αζιεηηθψλ εηδψλ

77.21.1 Τπεξεζίεο ελνηθίαζεο θαη ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο εηδψλ αλαςπρήο θαη αζιεηηζκνχ

Τπεξεζίεο ελνηθίαζεο θαη ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο εηδψλ αλαςπρήο θαη αζιεηηζκνχ

77.21.10.01 Υπεξεζίεο ελνηθίαζεο αεξφζηαησλ, αλεκνπιάλσλ, αησξφπηεξσλ θαη πεδαιηνχρσλ αεξφπινησλ

77.21.10 77.21.10.02 Υπεξεζίεο ελνηθίαζεο αιφγσλ ηππαζίαο

77.21.10.03 Υπεξεζίεο ελνηθίαζεο εηδψλ θαηαζθήλσζεο

77.21.10.04 Υπεξεζίεο ελνηθίαζεο εμνπιηζκνχ ζαιάζζησλ ζπνξ (θπκαηνζαλίδσλ, ζθη, ιέκβσλ)

77.21.10.05 Υπεξεζίεο ελνηθίαζεο εμνπιηζκνχ ρηνλνδξνκηθψλ αζιεκάησλ (παγνπέδηισλ, κπνηψλ θιπ)

77.21.10.06 Υπεξεζίεο ελνηθίαζεο κπηιηάξδσλ

77.21.10.07 Υπεξεζίεο ελνηθίαζεο πινίσλ ςπραγσγίαο (θφηεξσλ, ζαιακεγψλ, βελδηλαθάησλ θιπ), ρσξίο πιήξσκα

77.21.10.08 Υπεξεζίεο ελνηθίαζεο πνδειάησλ

77.21.10.09 Υπεξεζίεο κίζζσζεο αζιεηηθνχ εμνπιηζκνχ (κπαζηνπληψλ γθνιθ, ξαθεηψλ θιπ)

77.34 Δλνηθίαζε θαη εθκίζζσζε εμνπιηζκνχ πισηψλ κεηαθνξψλ

77.34.1 Τπεξεζίεο ελνηθίαζεο θαη ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο πδάηηλνπ κεηαθνξηθνχ εμνπιηζκνχ
Τπεξεζίεο ελνηθίαζεο θαη ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο πδάηηλνπ κεηαθνξηθνχ εμνπιηζκνχ

77.34.10.01 Υπεξεζίεο ελνηθίαζεο ιέκβσλ, ρσξίο πιήξσκα

77.34.10 77.34.10.02 Υπεξεζίεο ελνηθίαζεο ηνπξηζηηθνχ ζθάθνπο, ρσξίο πιήξσκα

82.3 Οξγάλσζε ζπλεδξίσλ θαη εκπνξηθψλ εθζέζεσλ
82.30 Οξγάλσζε ζπλεδξίσλ θαη εκπνξηθψλ εθζέζεσλ

82.30.1 Τπεξεζίεο δηνξγάλσζεο ζπλεδξίσλ θαη εκπνξηθψλ εθζέζεσλ

Τπεξεζίεο δηνξγάλσζεο ζπλεδξίσλ

82.30.11.02 Υπεξεζίεο νξγάλσζεο επηζηεκνληθψλ ή πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ

93.2 82.30.11 Γξαζηεξηφηεηεο δηαζθέδαζεο θαη ςπραγσγίαο
93.21 Γξαζηεξηφηεηεο πάξθσλ αλαςπρήο θαη άιισλ ζεκαηηθψλ πάξθσλ

93.21.1 Τπεξεζίεο πάξθσλ ςπραγσγίαο θαη ζεκαηηθψλ πάξθσλ

Τπεξεζίεο πάξθσλ ςπραγσγίαο θαη ζεκαηηθψλ πάξθσλ

93.21.10.01 Υπεξεζίεο γνπφηεξ παξθ (λεξνηζνπιήζξσλ θιπ)

93.21.10 93.21.10.02 Υπεξεζίεο ινχλα παξθ

93.21.10.03 Υπεξεζίεο παλεγπξηψλ (ηνπηθψλ ενξηψλ) θαη εθζέζεσλ εκπνξηθνχ ραξαθηήξα

93.29 Άιιεο δξαζηεξηφηεηεο δηαζθέδαζεο θαη ςπραγσγίαο
93.29.1 Άιιεο ςπραγσγηθέο ππεξεζίεο π.δ.θ.α.



Τπεξεζίεο πάξθσλ ςπραγσγίαο θαη παξαιηψλ

93.29.11.01 Υπεξεζίεο απνδπηεξίσλ θαη βεζηηαξίσλ παξαιηψλ (πιαδ)

93.29.11 93.29.11.02 Υπεξεζίεο εθκεηάιιεπζεο ζαιάζζησλ ινπηξψλ

93.29.11.03 Υπεξεζίεο εθκεηάιιεπζεο θηήκαηνο, γηα δηελέξγεηα εθδειψζεσλ (π.ρ. γάκσλ θαη ζπλαθψλ) 

93.29.11.04

Υπεξεζίεο εθκεηάιιεπζεο παηρληδηψλ ζάιαζζαο (ζαιάζζησλ πνδειάησλ, θαλφ θαη παξφκνησλ εηδψλ 
αλαςπρήο)

93.29.11.05 Υπεξεζίεο κίζζσζεο νκπξειψλ ή/θαη θαζηζκάησλ παξαιηψλ (πιαδ)

93.29.11.06 Υπεξεζίεο πάξθνπ αλαςπρήο


