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Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού
Επισκευή μεταλλικών προϊόντων, μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού

33
33.1

Επισκευή και συντήρηση πλοίων και σκαφών

33.15

Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης πλοίων και σκαφών

33.15.1
33.15.10

Χ

Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης πλοίων και σκαφών

Χ

33.15.10.01 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης σκαφών αναψυχής, λέμβων και μηχανών θαλάσσης

Χ

33.15.10.02 Υπηρεσίες καθαρισμού ή χρωματισμού πλοίων

Χ

33.15.10.03 Υπηρεσίες μηχανουργικών επισκευών πλοίων και μηχανολογικού εξοπλισμού τους

Χ

33.15.10.04 Υπηρεσίες υποβρύχιων εργασιών επισκευής και συντήρησης πλοίων

Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων
Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων

39
39.0

Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων

39.00

Υπηρεσίες εξυγίανσης και καθαρισμού

39.00.1
39.00.11

Υπηρεσίες εξυγίανσης και καθαρισμού εδάφους και υπόγειων υδάτων

Χ

39.00.12

Υπηρεσίες εξυγίανσης και καθαρισμού επιφανειακών υδάτων

Χ
Χ

39.00.12.01 Υπηρεσίες καθαρισμού και απορρύπανσης θαλάσσιων περιοχών

Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών
Χονδρικό εμπόριο ειδών οικιακής χρήσης

46
46.4

Χονδρικό εμπόριο άλλων ειδών οικιακής χρήσης

46.49

Χονδρικό εμπόριο άλλων καταναλωτικών αγαθών

46.49.3
46.49.33

Χονδρικό εμπόριο αθλητικών ειδών (συμπεριλαμβανομένων των ποδηλάτων)
46.49.33.04 Χονδρικό εμπόριο άλλων σκαφών για αναψυχή ή αθλητισμό, κωπήλατων βαρκών και κανό

Χ

46.49.33.05 Χονδρικό εμπόριο αναπνευστικών συσκευών δυτών

Χ

46.49.33.09 Χονδρικό εμπόριο ειδών και εξοπλισμού γυμναστικής ή αθλητισμού

Χ

46.49.33.11 Χονδρικό εμπόριο ειδών υποβρύχιας αλιείας και παρόμοιων ειδών
46.49.33.12 Χονδρικό εμπόριο εξωλέμβιων κινητήρων για προώθηση
46.49.33.13 Χονδρικό εμπόριο ιστιοφόρων για αναψυχή ή αθλητισμό
46.49.33.14 Χονδρικό εμπόριο ιστίων για σκάφη, ιστιοσανίδες ή ιστιοφόρα οχήματα, άλλων σκηνών και ειδών κατασκήνωσης
46.49.33.15 Χονδρικό εμπόριο καλαμιών ψαρέματος, άλλων συνέργων ψαρέματος με πετονιά, ειδών κυνηγιού ή ψαρέματος π.δ.κ.α.
46.49.33.20 Χονδρικό εμπόριο ναυτιλιακών ειδών, από αυτά που χρησιμοποιούνται κυρίως στην ερασιτεχνική ναυτιλία
46.49.33.21 Χονδρικό εμπόριο ξύλινων ή πλαστικών λέμβων, για αναψυχή ή αθλητισμό
46.49.33.22 Χονδρικό εμπόριο παιχνιδιών θάλασσας και παρόμοιων ειδών αναψυχής
46.49.33.23 Χονδρικό εμπόριο πέδιλων για θαλάσσιο σκι, κυματοσανίδων, ιστιοσανίδων και άλλου εξοπλισμού για ναυτικά αθλήματα

Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ

Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων, εξοπλισμού και προμηθειών

46.6

Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων και εξοπλισμού

46.69

Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων και εξοπλισμού

46.69.1
46.69.11

Χονδρικό εμπόριο εξοπλισμού μεταφορών, εκτός από τα μηχανοκίνητα οχήματα, τις μοτοσικλέτες και τα ποδήλατα
Χονδρικό εμπόριο αλιευτικών σκαφών, πλοίων εργοστάσιων και άλλων σκαφών για την κατεργασία ή τη συντήρηση αλιευτικών
46.69.11.02 προϊόντων

Χ

46.69.11.03 Χονδρικό εμπόριο άλλου εξοπλισμού μεταφορών π.δ.κ.α.

Χ

46.69.11.05 Χονδρικό εμπόριο άλλων πλωτών κατασκευών
46.69.11.06 Χονδρικό εμπόριο ανταλλακτικών μηχανών πλοίων
46.69.11.08 Χονδρικό εμπόριο βυθοκόρων, πλοίων-φάρων, πυροσβεστικών πλοίων, πλωτών γερανών, άλλων σκαφών
46.69.11.16 Χονδρικό εμπόριο κινητήρων για θαλάσσια προώθηση, κινητήρων για σιδηροδρομική έλξη
46.69.11.30 Χονδρικό εμπόριο σκαφών για τη μεταφορά εμπορευμάτων καθώς και για τη μεταφορά και επιβατών και εμπορευμάτων
46.69.11.31 Χονδρικό εμπόριο σκαφών και άλλων πλωτών κατασκευών προς διάλυση

Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ

Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο

46.9

Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο

46.90

Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο

46.90.1

46.90.10 46.90.10.06 Χονδρικό εμπόριο διάφορων τουριστικών και λοιπών παρόμοιων ειδών λαϊκής τέχνης

Χ

46.90.10.07 Χονδρικό εμπόριο ειδών δώρων

Χ

46.90.10.09 Χονδρικό εμπόριο προμήθειας πλοίων με διάφορα είδη

Χ

Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών
Λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα

47
47.1

Λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα που πωλούν κυρίως τρόφιμα, ποτά ή καπνό

47.11

Λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα που πωλούν κυρίως τρόφιμα, ποτά ή καπνό

47.11.1
47.11.10

Λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα που πωλούν κυρίως τρόφιμα, ποτά ή καπνό
47.11.10.01 Λιανικό εμπόριο super market, με έμφαση στο εμπόριο τροφίμων
47.11.10.02 Λιανικό εμπόριο βιολογικών τροφίμων
47.11.10.03 Λιανικό εμπόριο ειδών διατροφής γενικά
47.11.10.04 Λιανικό εμπόριο ειδών οινοπαντοπωλείου
47.11.10.05 Λιανικό εμπόριο ειδών παντοπωλείου

Χ
Χ
Χ
Χ
Χ

Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα

47.19
47.19.1

Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα

1
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Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα
47.19.10.01 Εκμετάλλευση καταστήματος ψιλικών ειδών γενικά
47.19.10.08 Λιανικό εμπόριο ειδών δώρων γενικά

Χ
Χ

Λιανικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.2

Λιανικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.21

Λιανικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.21.1
47.21.12

Λιανικό εμπόριο μεταποιημένων φρούτων και λαχανικών
47.21.12.01 Λιανικό εμπόριο άλλων διατηρημένων φρούτων
47.21.12.04 Λιανικό εμπόριο διατηρημένων πατατών
47.21.12.06 Λιανικό εμπόριο εσπεριδοειδών, ξηρών
47.21.12.08 Λιανικό εμπόριο λαχανικών διατηρημένων σε ξίδι ή σε οξικό οξύ
47.21.12.09 Λιανικό εμπόριο λαχανικών κατεψυγμένων
47.21.12.10 Λιανικό εμπόριο λαχανικών, διατηρημένων με άλλο τρόπο εκτός από ξίδι ή οξικό οξύ
47.21.12.13 Λιανικό εμπόριο φρούτων και ξηρών καρπών, μαγειρεμένων ή αμαγείρευτων, κατεψυγμένων

Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ

Λιανικό εμπόριο ψωμιού, αρτοσκευασμάτων και λοιπών ειδών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής
σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.24

Λιανικό εμπόριο ψωμιού, αρτοσκευασμάτων και λοιπών ειδών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής σε
εξειδικευμένα καταστήματα

47.24.1
47.24.16

Λιανικό εμπόριο προϊόντων αρτοποιίας
47.24.16.01 Λιανικό εμπόριο (πρατήριο) ψωμιού και άλλων ειδών αρτοποιίας
47.24.16.02 Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών ψωμιού και άλλων ειδών αρτοποιίας

47.24.17

Χ
Χ

Λιανικό εμπόριο ειδών ζαχαροπλαστικής με βάση τη ζάχαρη
47.24.17.02 Λιανικό εμπόριο παγωτού και άλλων ειδών βρώσιμου πάγου
47.24.17.03 Λιανικό εμπόριο παγωτού, χύμα ή τυποποιημένου

Χ
Χ

Λιανικό εμπόριο άλλου οικιακού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.5

Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής χρήσης σε εξειδικευμένα
καταστήματα

47.59

Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής χρήσης σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.59.5
47.59.58

Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών οικιακής χρήσης σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.59.58.01 Λιανικό εμπόριο αγαλματίων και άλλων διακοσμητικών ειδών από πλαστικές ύλες
47.59.58.02 Λιανικό εμπόριο αγαλματίων και άλλων διακοσμητικών κεραμικών ειδών
47.59.58.08 Λιανικό εμπόριο γυάλινων ειδών, επιτραπέζιων ή μαγειρικών, καλλωπισμού, γραφείου, εσωτερικής διακόσμησης και παρόμοιων
47.59.58.28 Λιανικό εμπόριο πήλινων αγγείων γενικά, χωρίς διακόσμηση
47.59.58.30 Λιανικό εμπόριο πινακιδίων, πινακίων, αγγείων κλπ με διακόσμηση, από κεραμικές ύλες

Χ
Χ
Χ
Χ
Χ

Λιανικό εμπόριο επιμορφωτικών ειδών και ειδών ψυχαγωγίας σε εξειδικευμένα
καταστήματα

47.6

Λιανικό εμπόριο εφημερίδων και γραφικής ύλης σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.62

Λιανικό εμπόριο εφημερίδων και γραφικής ύλης σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.62.6
47.62.62

Λιανικό εμπόριο εφημερίδων και περιοδικών
47.62.62.02 Λιανικό εμπόριο εφημερίδων και περιοδικών, εκτός από πρακτορείο

Χ

Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.64

Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.64.6
47.64.65

Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού
47.64.65.03 Λιανικό εμπόριο αθλητικών ειδών γενικά
47.64.65.04 Λιανικό εμπόριο αθλητικών ρούχων, στολών σκι και μαγιό κολύμβησης και άλλων ενδυμάτων

Χ

Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών και εξοπλισμού για αθλητισμό ή για υπαίθριους αγώνες, κολυμβητικών δεξαμενών και δεξαμενών
47.64.65.07 κωπηλασίας

Χ

47.64.65.08 Λιανικό εμπόριο άλλων σκαφών για αναψυχή ή αθλητισμό, κωπήλατων βαρκών και κανό

Χ

47.64.65.14 Λιανικό εμπόριο διχτυών για αθλητισμό

Χ

47.64.65.15 Λιανικό εμπόριο ειδών αλιείας γενικά
47.64.65.16 Λιανικό εμπόριο ειδών και εξοπλισμού γυμναστικής ή αθλητισμού
47.64.65.17 Λιανικό εμπόριο ειδών υποβρύχιας αλιείας και παρόμοιων ειδών
47.64.65.18 Λιανικό εμπόριο ελίκων πλοίων και των πτερυγίων τους
47.64.65.19 Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού θαλάσσης (βατραχοπέδιλων, μασκών και παρόμοιων

Χ
Χ
Χ
Χ
Χ

47.64.65.20 Λιανικό εμπόριο εξωλέμβιων κινητήρων για προώθηση

Χ

47.64.65.22 Λιανικό εμπόριο ιστιοφόρων για αναψυχή ή αθλητισμό

Χ

47.64.65.23 Λιανικό εμπόριο καλαμιών ψαρέματος, άλλων συνέργων ψαρέματος με πετονιά, ειδών κυνηγιού ή ψαρέματος π.δ.κ.α.

Χ

47.64.65.24 Λιανικό εμπόριο κινητήρων για θαλάσσια προώθηση και ανταλλακτικών τους

Χ

47.64.65.37 Λιανικό εμπόριο πέδιλων για θαλάσσιο σκι, κυματοσανίδων, ιστιοσανίδων και άλλου εξοπλισμού για ναυτικά αθλήματα

Χ

47.64.65.38 Λιανικό εμπόριο πλαστικών ενδυμάτων, όπως δυτών
47.64.65.44 Λιανικό εμπόριο σχοινιών ή κορδονιών για αθλητισμό
47.64.65.45 Λιανικό εμπόριο σωσιβίων χιτώνων και σωσιβίων
47.64.66

Χ

Χ
Χ
Χ

Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού κατασκήνωσης
47.64.66.01 Λιανικό εμπόριο ιστίων για σκάφη, ιστιοσανίδων ή ιστιοφόρων οχημάτων, άλλων σκηνών και ειδών κατασκήνωσης

Χ

2
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Χ

47.64.66.02 Λιανικό εμπόριο υπνόσακων

Πλωτές μεταφορές
Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές επιβατών

50
50.1

Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές επιβατών

50.10

Υπηρεσίες θαλάσσιων και ακτοπλοϊκών μεταφορών επιβατών

50.10.1
50.10.12

Υπηρεσίες θαλάσσιων και ακτοπλοϊκών μεταφορών επιβατών με κρουαζιερόπλοια
Χ

50.10.12.01 Υπηρεσίες θαλάσσιων και παράκτιων μεταφορών επιβατών με θαλαμηγούς - τουριστικά πλοία με ελληνική σημαία

Χ

50.10.12.03 Υπηρεσίες θαλάσσιων κρουαζιέρων

Χ

50.10.12.04 Υπηρεσίες σκαφών εκδρομών και περιηγήσεων θάλασσας

Υπηρεσίες ενοικίασης σκαφών θαλάσσιας και ακτοπλοϊκής μεταφοράς επιβατών με χειριστή

50.10.2
50.10.20

Υπηρεσίες ενοικίασης σκαφών θαλάσσιας και ακτοπλοϊκής μεταφοράς επιβατών με χειριστή
Χ

50.10.20.01 Υπηρεσίες ενοικίασης επαγγελματικού τουριστικού σκάφους με πλήρωμα

Χ

50.10.20.02 Υπηρεσίες ενοικίασης επιβατηγών πλοίων ιδιοκτησίας τρίτων με πλήρωμα

Χ

50.10.20.03 Υπηρεσίες ενοικίασης πλοίων ψυχαγωγίας (κότερων, θαλαμηγών, βενζινακάτων κλπ) με πλήρωμα

Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες
Δραστηριότητες υποστηρικτικές των μεταφορών

52
52.2

Δραστηριότητες συναφείς με τις πλωτές μεταφορές

52.22

Υπηρεσίες σχετικές με τις υδάτινες μεταφορές

52.22.1
52.22.11

Υπηρεσίες λειτουργίας λιμανιών και υδάτινων οδών (εκτός από τη διακίνηση φορτίων) σε θαλάσσια ή παράκτια ύδατα
Χ

52.22.11.01 Λιμενικές υπηρεσίες γενικά (προσόρμισης, πρυμνοδέτησης, παροπλισμού, ελλιμενισμού, ανέλκυσης, πλοήγησης πλοίων κλπ).

Χ

52.22.11.02 Υπηρεσίες ανέλκυσης και καθέλκυσης σκαφών

Χ

52.22.11.03 Υπηρεσίες στάθμευσης και φύλαξης σκαφών, σε παράκτιο χώρο

Χ

52.22.11.04 Υπηρεσίες συντήρησης βαρκών (εκτός των επισκευών)

Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής

55.2

Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής

55.20

Υπηρεσίες καταλυμάτων διακοπών και άλλων τύπων καταλύματος σύντομης διάρκειας

55.20.1
55.20.11

Υπηρεσίες παροχής δωματίου ή μονάδας καταλύματος για επισκέπτες σε ξενώνες νεότητας και σε αυτόνομες ενότητες
διακοπών
55.20.11.01 Υπηρεσίες εκμίσθωσης μικρής διάρκειας δωματίων σπιτιών
55.20.11.03 Υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένων διαμερισμάτων, με παροχή υπηρεσιών περιποίησης πελατών
55.20.11.04 Υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένων δωματίων ή διαμερισμάτων για μικρή διάρκεια
55.20.11.05 Υπηρεσίες ενοικίασης έως επτά (7) επιπλωμένων δωματίων για μικρή διάρκεια

55.20.12

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

55.20.19

Άλλες υπηρεσίες παροχής δωματίου ή μονάδας καταλύματος για επισκέπτες, χωρίς καθημερινή καθαριότητα
55.20.19.01 Υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένων διαμερισμάτων μικρής διάρκειας, χωρίς παροχή υπηρεσιών περιποίησης πελατών

Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ

Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα
οχήματα

55.3

Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα

55.30

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

55.30.1
55.30.11

Υπηρεσίες κατασκήνωσης (κάμπιγκ)

Χ

55.30.12

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

Χ

55.30.12.01 Υπηρεσίες μακρόχρονης μίσθωσης χώρου για τροχόσπιτα

Χ

Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης
Δραστηριότητες εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης

56
56.1

Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης

56.10

Υπηρεσίες εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης

56.10.1
56.10.11

Υπηρεσίες παροχής γευμάτων με πλήρη εξυπηρέτηση εστιατορίου
56.10.11.01 Υπηρεσίες καφεζαχαροπλαστείου, με διάθεση πρόσβασης στο διαδίκτυο
56.10.11.02 Υπηρεσίες εστιατορίου μέσα σε ξενοδοχείο ύπνου
Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από εστιατόριο, ταβέρνα, ψαροταβέρνα, ψησταριά, με ζωντανή μουσική από ορχήστρα τριών
τουλάχιστον οργάνων, [που υπάγεται στην 1059176/625/ΠΟΛ.1087/25.6.2003 (ΦΕΚ Β' 932) απόφαση Υπουργού Οικονομίας και
56.10.11.03 Οικονομικών, όπως ισχύει κάθε φορά], με παροχή σερβιρίσματος

Χ
Χ
Χ

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

Χ

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

Χ

56.10.11.06 Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από κέντρο διασκέδασης - κοσμική ταβέρνα
56.10.11.07 Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από οινεστιατόριο ή οινομαγειρείο (οικογενειακή επιχείρηση, χωρίς προσωπικό)
56.10.11.08 Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από πιτσαρία, με παροχή σερβιρίσματος
56.10.11.09 Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από ψητοπωλεία - σουβλατζίδικα, με παροχή σερβιρίσματος
56.10.11.10 Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από ουζερί, μεζεδοπωλείο, τσιπουράδικο, ζυθοπωλείο με παροχή σερβιρίσματος

Χ
Χ
Χ
Χ
Χ

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

Χ

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

Χ

Δραστηριότητες παροχής ποτών

56.3

Δραστηριότητες παροχής ποτών

56.30

Υπηρεσίες παροχής ποτών

56.30.1
56.30.10

Υπηρεσίες παροχής ποτών

3

56.30.10.03 Υπηρεσίες που παρέχονται από αναψυκτήριο
56.30.10.07 Υπηρεσίες που παρέχονται από καφετέρια
56.30.10.14 Υπηρεσίες που παρέχονται από παραδοσιακό καφενείο

Υπηρεσίες

Εμπόριο

Εστίαση

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Τουρισμός

ΕΘΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
CPA

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
CPA

ΤΑΞΕΙΣ NACE

ΤΟΜΕΙΣ
ΚΛΑΔΟΙ NACE

ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ - ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008

Χ
Χ
Χ

Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης
Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης

77
77.2

Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών

77.21

Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης ειδών αναψυχής και αθλητισμού

77.21.1
77.21.10

Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης ειδών αναψυχής και αθλητισμού
77.21.10.01 Υπηρεσίες ενοικίασης αερόστατων, ανεμοπλάνων, αιωρόπτερων και πηδαλιούχων αερόπλοιων

Χ

77.21.10.02 Υπηρεσίες ενοικίασης αλόγων ιππασίας
77.21.10.03 Υπηρεσίες ενοικίασης ειδών κατασκήνωσης

Χ

77.21.10.04 Υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού θαλάσσιων σπορ (κυματοσανίδων, σκι, λέμβων)

Χ

77.21.10.07 Υπηρεσίες ενοικίασης πλοίων ψυχαγωγίας (κότερων, θαλαμηγών, βενζινακάτων κλπ), χωρίς πλήρωμα
77.21.10.08 Υπηρεσίες ενοικίασης ποδηλάτων

Χ

77.21.10.09 Υπηρεσίες μίσθωσης αθλητικού εξοπλισμού (μπαστουνιών γκολφ, ρακετών κλπ)

Χ

Χ

Χ

Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων μηχανημάτων, ειδών εξοπλισμού και υλικών αγαθών

77.3

Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού πλωτών μεταφορών

77.34

Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης υδάτινου μεταφορικού εξοπλισμού

77.34.1
77.34.10

Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης υδάτινου μεταφορικού εξοπλισμού
77.34.10.01 Υπηρεσίες ενοικίασης λέμβων, χωρίς πλήρωμα

Χ

77.34.10.02 Υπηρεσίες ενοικίασης τουριστικού σκάφους, χωρίς πλήρωμα

Χ

Χ

Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και
υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες

79

Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων και γραφείων οργανωμένων ταξιδιών

79.1

Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων

79.11

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

79.11.2
79.11.21

Υπηρεσίες κράτησης για κατάλυμα

Χ

79.11.22

Υπηρεσίες κράτησης για κρουαζιέρες

Χ

79.11.23

Υπηρεσίες κράτησης για οργανωμένα ταξίδια (ταξιδιωτικά πακέτα)

Χ

79.11.23.01 Υπηρεσίες μεσιτείας για οργανωμένες περιηγήσεις με παροχή καταλύματος

Χ

Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών

79.12
79.12.1
79.12.11

Υπηρεσίες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών

Χ

Υπηρεσίες γραφείων διοργάνωσης οργανωμένων περιηγήσεων (ταξιδιωτικών πακέτων)

Χ

79.12.11.01 Υπηρεσίες διοργάνωσης περιηγήσεων (πρακτορείο ταξιδίων) για οργανωμένο τουρισμό από το εξωτερικό
79.12.12

Υπηρεσίες διαχειριστών περιηγήσεων

Χ
Χ

Εκπαίδευση
Άλλη εκπαίδευση

85
85.5

Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση

85.51

Υπηρεσίες αθλητικής και ψυχαγωγικής εκπαίδευσης

85.51.1
85.51.10

Υπηρεσίες αθλητικής και ψυχαγωγικής εκπαίδευσης
85.51.10.02 Υπηρεσίες εκμάθησης θαλάσσιων σπορ

Χ

85.51.10.03 Υπηρεσίες εκμάθησης καταδύσεων

Χ

Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας
Αθλητικές δραστηριότητες

93
93.1

Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων

93.11

Υπηρεσίες λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων

93.11.1
93.11.10

Υπηρεσίες λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων
93.11.10.01 Υπηρεσίες γηπέδων (4Χ4, 5Χ5 κλπ) ποδόσφαιρου, καλαθοσφαίρισης, αντισφαίρισης κλπ
93.11.10.03 Υπηρεσίες κολυμβητηρίου (πισίνας)

Χ
Χ

Δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας

93.2

Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων

93.21

Υπηρεσίες πάρκων ψυχαγωγίας και θεματικών πάρκων

93.21.1
93.21.10

Υπηρεσίες πάρκων ψυχαγωγίας και θεματικών πάρκων
93.21.10.01 Υπηρεσίες γουότερ παρκ (νεροτσουλήθρων κλπ)
93.21.10.02 Υπηρεσίες λούνα παρκ

Χ
Χ

Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας

93.29

Άλλες ψυχαγωγικές υπηρεσίες π.δ.κ.α.

93.29.1
93.29.11

Υπηρεσίες πάρκων ψυχαγωγίας και παραλιών
93.29.11.01 Υπηρεσίες αποδυτηρίων και βεστιαρίων παραλιών (πλαζ)

Χ

93.29.11.02 Υπηρεσίες εκμετάλλευσης θαλάσσιων λουτρών

Χ

93.29.11.04 Υπηρεσίες εκμετάλλευσης παιχνιδιών θάλασσας (θαλάσσιων ποδηλάτων, κανό και παρόμοιων ειδών αναψυχής)

Χ

93.29.11.05 Υπηρεσίες μίσθωσης ομπρελών ή/και καθισμάτων παραλιών (πλαζ)

Χ

4
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ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες
Καλλιέργεια μη πολυετών φυτών
Πολυετείς καλλιέργειες
Πολλαπλασιασμός των φυτών
Ζωική παραγωγή
Μικτές γεωργοκτηνοτροφικές δραστηριότητες
Υποστηρικτικές προς τη γεωργία δραστηριότητες και δραστηριότητες μετά τη συγκομιδή
Θήρα, τοποθέτηση παγίδων και συναφείς δραστηριότητες
Δασοκομία και υλοτομία
Δασοκομία και άλλες δασοκομικές δραστηριότητες
Υλοτομία
Συλλογή προϊόντων αυτοφυών φυτών μη ξυλώδους μορφής
Υποστηρικτικές προς τη δασοκομία υπηρεσίες
Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια
Αλιεία
Υδατοκαλλιέργεια

ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ
Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη
Εξόρυξη λιθάνθρακα
Εξόρυξη λιγνίτη
Άντληση αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου
Άντληση αργού πετρελαίου
Άντληση φυσικού αερίου
Εξόρυξη μεταλλευμάτων
Εξόρυξη σιδηρομεταλλεύματος
Εξόρυξη μη σιδηρούχων μεταλλευμάτων
Λοιπά ορυχεία και λατομεία
Εξόρυξη λίθων, άμμου και αργίλου
Ορυχεία και λατομεία π.δ.κ.α.
Υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης
Υποστηρικτικές δραστηριότητες για την άντληση πετρελαίου και φυσικού αερίου
Υποστηρικτικές δραστηριότητες για άλλες εξορυκτικές και λατομικές δραστηριότητες

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Βιομηχανία τροφίμων
Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος και παραγωγή προϊόντων κρέατος
Επεξεργασία και συντήρηση ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων
Επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών
Παραγωγή φυτικών και ζωικών ελαίων και λιπών
Παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων
Παραγωγή προϊόντων αλευρόμυλων· παραγωγή αμύλων και προϊόντων αμύλου
Παραγωγή ειδών αρτοποιίας και αλευρωδών προϊόντων
Παραγωγή άλλων ειδών διατροφής
Παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών
Ποτοποιία
Ποτοποιία
Παραγωγή προϊόντων καπνού
Παραγωγή προϊόντων καπνού
Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών
Προπαρασκευή και νηματοποίηση υφαντικών ινών

Ύφανση κλωστοϋφαντουργικών υλών
Τελειοποίηση (φινίρισμα) υφαντουργικών προϊόντων
Κατασκευή άλλων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων
Κατασκευή ειδών ένδυσης
Κατασκευή ειδών ένδυσης, εκτός από γούνινα ενδύματα
Κατασκευή γούνινων ειδών
Κατασκευή πλεκτών ειδών και ειδών πλέξης κροσέ
Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών
Κατεργασία και δέψη δέρματος· κατασκευή ειδών ταξιδιού (αποσκευών), τσαντών, ειδών
σελοποιίας και σαγματοποιίας· κατεργασία και βαφή γουναρικών
Κατασκευή υποδημάτων
Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα·
κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής
Πριόνισμα, πλάνισμα και εμποτισμός ξύλου
Κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό και ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής
Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων
Παραγωγή χαρτοπολτού· κατασκευή χαρτιού και χαρτονιού
Κατασκευή ειδών από χαρτί και χαρτόνι
Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων
Εκτυπωτικές και συναφείς δραστηριότητες
Αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων
Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου
Παραγωγή προϊόντων οπτανθρακοποίησης (κοκοποίησης)
Παραγωγή προϊόντων διύλισης πετρελαίου
Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων
Παραγωγή βασικών χημικών προϊόντων, λιπασμάτων και αζωτούχων ενώσεων, πλαστικών
και συνθετικών υλών σε πρωτογενείς μορφές
παρασιτοκτόνων
και άλλων
αγροχημικών
προϊόντωνμελανιών τυπογραφίας και
Παραγωγή χρωμάτων,
βερνικιών
και παρόμοιων
επιχρισμάτων,
μαστιχών
Παραγωγή σαπουνιών και απορρυπαντικών, προϊόντων καθαρισμού και στίλβωσης,
αρωμάτων και παρασκευασμάτων καλλωπισμού
Παραγωγή άλλων χημικών προϊόντων
Παραγωγή μη φυσικών ινών
Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων
Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων
Παραγωγή φαρμακευτικών σκευασμάτων
Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες
Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ)
Κατασκευή πλαστικών προϊόντων
Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων
Κατασκευή γυαλιού και προϊόντων από γυαλί
Παραγωγή πυρίμαχων προϊόντων
Παραγωγή δομικών υλικών από άργιλο
Κατασκευή άλλων προϊόντων πορσελάνης και κεραμικής
Παραγωγή τσιμέντου, ασβέστη και γύψου
Κατασκευή προϊόντων από σκυρόδεμα, τσιμέντο και γύψο
Κοπή, μορφοποίηση και τελική επεξεργασία λίθων
Παραγωγή λειαντικών προϊόντων και μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων π.δ.κ.α.
Παραγωγή βασικών μετάλλων
Παραγωγή
σιδήρου,
χάλυβα
και σιδηροκραμάτων
Κατασκευή βασικού
χαλύβδινων
σωλήνων,
αγωγών,
κοίλων ειδών με καθορισμένη μορφή και
συναφών εξαρτημάτων

Κατασκευή άλλων προϊόντων πρωτογενούς επεξεργασίας χάλυβα
Παραγωγή βασικών πολύτιμων μετάλλων και άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων
Χύτευση μετάλλων
Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού
Κατασκευή δομικών μεταλλικών προϊόντων
μεταλλικών ντεπόζιτων,
δεξαμενών
και δοχείων
Κατασκευή ατμογεννητριών,
με εξαίρεση
τους λέβητες
ζεστού νερού για την κεντρική
θέρμανση
Κατασκευή όπλων
και πυρομαχικών
Σφυρηλάτηση,
κοίλανση,
ανισόπαχη τύπωση και μορφοποίηση μετάλλων με έλαση·
κονιομεταλλουργία
Κατεργασία και επικάλυψη μετάλλων· μεταλλοτεχνία
Κατασκευή μαχαιροπίρουνων, εργαλείων και σιδηρικών
Κατασκευή άλλων μεταλλικών προϊόντων
Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων
Κατασκευή ηλεκτρονικών εξαρτημάτων και πλακετών
Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού
Κατασκευή εξοπλισμού επικοινωνίας
Κατασκευή ηλεκτρονικών
ειδών ευρείας
κατανάλωσης
οργάνων και συσκευών
μέτρησης,
δοκιμών και πλοήγησης· κατασκευή
ρολογιών
Κατασκευή ακτινολογικών και ηλεκτρονικών μηχανημάτων ιατρικής και θεραπευτικής
χρήσης
Κατασκευή οπτικών οργάνων και φωτογραφικού εξοπλισμού
Κατασκευή μαγνητικών και οπτικών μέσων
Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού
Κατασκευή ηλεκτρικών κινητήρων, ηλεκτρογεννητριών, ηλεκτρικών μετασχηματιστών και
συσκευών διανομής και ελέγχου του ηλεκτρικού ρεύματος
Κατασκευή ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών
Κατασκευή καλωδιώσεων και εξαρτημάτων καλωδίωσης
Κατασκευή ηλεκτρολογικού φωτιστικού εξοπλισμού
Κατασκευή οικιακών συσκευών
Κατασκευή άλλου ηλεκτρικού εξοπλισμού
Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α.
Κατασκευή μηχανημάτων γενικής χρήσης
Κατασκευή άλλων μηχανημάτων γενικής χρήσης
Κατασκευή γεωργικών και δασοκομικών μηχανημάτων
Κατασκευή μηχανημάτων μορφοποίησης μετάλλου και εργαλειομηχανών
Κατασκευή άλλων μηχανημάτων ειδικής χρήσης
Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων
Κατασκευή μηχανοκίνητων
αμαξωμάτων γιαοχημάτων
μηχανοκίνητα οχήματα· κατασκευή ρυμουλκούμενων και
ημιρυμουλκούμενων οχημάτων
Κατασκευή μερών και εξαρτημάτων για μηχανοκίνητα οχήματα
Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών
Ναυπήγηση πλοίων και σκαφών
Κατασκευή σιδηροδρομικών αμαξών και τροχαίου υλικού
Κατασκευή αεροσκαφών και διαστημόπλοιων και συναφών μηχανημάτων
Κατασκευή στρατιωτικών οχημάτων μάχης
Κατασκευή εξοπλισμού μεταφορών π.δ.κ.α.
Κατασκευή επίπλων
Κατασκευή επίπλων
Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες
Κατασκευή κοσμημάτων, πολύτιμων αντικειμένων και συναφών ειδών
Κατασκευή μουσικών οργάνων

Κατασκευή αθλητικών ειδών
Κατασκευή παιχνιδιών κάθε είδους
Κατασκευή ιατρικών και οδοντιατρικών οργάνων και προμηθειών
Μεταποιητικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.
Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού
Επισκευή μεταλλικών προϊόντων, μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού
Εγκατάσταση βιομηχανικών μηχανημάτων και εξοπλισμού

ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού
Παραγωγή, μετάδοση και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας
Παραγωγή φυσικού αερίου· διανομή αέριων καυσίμων με αγωγούς
Παροχή
ατμού
και κλιματισμού
ΠΑΡΟΧΗ
ΝΕΡΟΥ·
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ
Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού
Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού
Επεξεργασία λυμάτων
Επεξεργασία λυμάτων
Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων· ανάκτηση υλικών
Συλλογή απορριμμάτων
Επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων
Ανάκτηση υλικών
Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων
Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
Κατασκευές κτιρίων
Ανάπτυξη οικοδομικών σχεδίων
Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και μη
Έργα πολιτικού μηχανικού
Κατασκευή δρόμων και σιδηροδρομικών γραμμών
Κατασκευή κοινωφελών έργων
Κατασκευή άλλων έργων πολιτικού μηχανικού
Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες
Κατεδαφίσεις και προετοιμασία εργοτάξιου
Δραστηριότητες ηλεκτρολογικών, υδραυλικών και άλλων κατασκευαστικών εγκαταστάσεων
Κατασκευαστικές εργασίες ολοκλήρωσης και τελειώματος
Άλλες
εξειδικευμένες
κατασκευαστικές
ΧΟΝΔΡΙΚΟ
ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ
ΕΜΠΟΡΙΟ· δραστηριότητες
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ

ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ
Χονδρικό και λιανικό εμπόριο· επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών
Πώληση μηχανοκίνητων οχημάτων
Συντήρηση και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων
Πώληση μερών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων
Πώληση, συντήρηση και επισκευή μοτοσικλετών και των μερών και εξαρτημάτων τους
Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών
Χονδρικό εμπόριο έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης
Χονδρικό εμπόριο ακατέργαστων γεωργικών πρώτων υλών και ζώντων ζώων
Χονδρικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού
Χονδρικό εμπόριο ειδών οικιακής χρήσης
Χονδρικό εμπόριο εξοπλισμού πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων
Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων, εξοπλισμού και προμηθειών
Άλλο ειδικευμένο χονδρικό εμπόριο

Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο
Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών
Λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα
Λιανικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού σε εξειδικευμένα καταστήματα
καυσίμων κίνησης
σε εξειδικευμένα
καταστήματα συστημάτων σε
Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού
πληροφοριακών
και επικοινωνιακών
εξειδικευμένα καταστήματα
άλλου οικιακού εξοπλισμού
σε εξειδικευμένα
Λιανικό εμπόριο επιμορφωτικών
ειδών και ειδών
ψυχαγωγίας καταστήματα
σε εξειδικευμένα
καταστήματα
Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα
Λιανικό εμπόριο σε υπαίθριους πάγκους και αγορές
Λιανικό εμπόριο εκτός καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή αγορών

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών
Υπεραστικές σιδηροδρομικές μεταφορές επιβατών
Σιδηροδρομικές μεταφορές εμπορευμάτων
Άλλες χερσαίες μεταφορές επιβατών
Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων και υπηρεσίες μετακόμισης
Μεταφορές μέσω αγωγών
Πλωτές μεταφορές
Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές επιβατών
Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές εμπορευμάτων
Εσωτερικές πλωτές μεταφορές επιβατών
Εσωτερικές πλωτές μεταφορές εμπορευμάτων
Αεροπορικές μεταφορές
Αεροπορικές μεταφορές επιβατών
Αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων και διαστημικές μεταφορές
Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες
Αποθήκευση
Δραστηριότητες υποστηρικτικές των μεταφορών
Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες
Ταχυδρομικές δραστηριότητες με υποχρέωση παροχής καθολικής υπηρεσίας
Άλλες
ταχυδρομικές και
ταχυμεταφορικές
δραστηριότητες
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΑΡΟΧΗΣ
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΣΤΙΑΣΗΣ
Καταλύματα
Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα
Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής
Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα
Άλλα καταλύματα
Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης
Δραστηριότητες εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης
Υπηρεσίες τροφοδοσίας για εκδηλώσεις και άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης
Δραστηριότητες παροχής ποτών

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Εκδοτικές δραστηριότητες
Έκδοση βιβλίων, περιοδικών και άλλες εκδοτικές δραστηριότητες
Έκδοση λογισμικού
Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων,
Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων
Ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις
Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών

Ραδιοφωνικές εκπομπές
Τηλεοπτικός προγραμματισμός και τηλεοπτικές εκπομπές
Τηλεπικοινωνίες
Ενσύρματες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες
Ασύρματες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες
Δορυφορικές τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες
Άλλες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες
Δραστηριότητες
προγραμματισμούηλεκτρονικών
ηλεκτρονικώνυπολογιστών,
υπολογιστών,παροχής
παροχήςσυμβουλών
συμβουλώνκαι
και
Δραστηριότητες προγραμματισμού
συναφείς δραστηριότητες
Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας
Επεξεργασία δεδομένων, καταχώρηση και συναφείς δραστηριότητες· δικτυακές πύλες
Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, με εξαίρεση τις ασφαλιστικές
Οργανισμοί χρηματικής διαμεσολάβησης
εταιρειώνμε
χαρτοφυλακίου
(holding)
Δραστηριότητες σχετικές
καταπιστεύματα
(trusts), κεφάλαια (funds) και παρεμφερή
χρηματοπιστωτικά
μέσα
Άλλες
δραστηριότητες
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών με εξαίρεση τις ασφάλειες και τα
συνταξιοδοτικά ταμεία
Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία, εκτός από την υποχρεωτική
Ασφάλιση
Αντασφάλιση
Συνταξιοδοτικά ταμεία (εκτός υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης)
Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις ασφαλιστικές
Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, με εξαίρεση τις
ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία
Δραστηριότητες συναφείς προς τις ασφαλίσεις και τα συνταξιοδοτικά ταμεία
Δραστηριότητες διαχείρισης κεφαλαίων

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Διαχείριση ακίνητης περιουσίας
Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων
Εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων
Διαχείριση ακίνητης περιουσίας έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες
Νομικές δραστηριότητες
Δραστηριότητες
λογιστικής, τήρησης βιβλίων και λογιστικού ελέγχου· παροχή φορολογικών
συμβουλών
Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων· δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης
Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων
Δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης
Δραστηριότητες
αρχιτεκτόνων και
και συναφείς
δραστηριότητες
παροχής
Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες
καιμηχανικών
δραστηριότητες
μηχανικών·
τεχνικές δοκιμές
και
τεχνικών συμβουλών
Τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις
Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη
Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στις φυσικές επιστήμες και τη μηχανική
Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες
Διαφήμιση και έρευνα αγοράς
Διαφήμιση
Έρευνα αγοράς και δημοσκοπήσεις
Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες
Δραστηριότητες ειδικευμένου σχεδίου

Φωτογραφικές δραστηριότητες
Δραστηριότητες μετάφρασης και διερμηνείας
Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.
Κτηνιατρικές δραστηριότητες
Κτηνιατρικές δραστηριότητες

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης
Ενοικίαση και εκμίσθωση μηχανοκίνητων οχημάτων
Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης
Ενοικίαση και
εκμίσθωσηιδιοκτησίας
άλλων μηχανημάτων,
ειδών εξοπλισμού
καιεξαίρεση
υλικών αγαθών
Εκμίσθωση
πνευματικής
και παρεμφερών
προϊόντων, με
τα έργα με
δικαιώματα δημιουργού
Δραστηριότητες απασχόλησης
Δραστηριότητες γραφείων εύρεσης απασχόλησης
Υπηρεσίες γραφείων εύρεσης προσωρινής απασχόλησης
Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού
Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και
υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες
Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων και γραφείων οργανωμένων ταξιδιών
Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες
Δραστηριότητες παροχής προστασίας και έρευνας
Δραστηριότητες παροχής ιδιωτικής προστασίας
Δραστηριότητες υπηρεσιών συστημάτων προστασίας
Δραστηριότητες έρευνας
Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους
Δραστηριότητες συνδυασμού βοηθητικών υπηρεσιών
Δραστηριότητες καθαρισμού
Δραστηριότητες υπηρεσιών τοπίου
Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες
παροχής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις
Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες γραφείου
Δραστηριότητες τηλεφωνικών κέντρων
Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων
Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις π.δ.κ.α.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ· ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
Δημόσια διοίκηση και άμυνα· υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση
Κρατική διοίκηση, οικονομική και κοινωνική πολιτική
Παροχή υπηρεσιών στο κοινωνικό σύνολο
Δραστηριότητες υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Εκπαίδευση
Προσχολική εκπαίδευση
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Ανώτερη εκπαίδευση
Άλλη εκπαίδευση
Εκπαιδευτικές
υποστηρικτικές
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΕΣδραστηριότητες
ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

ΜΕΡΙΜΝΑ
Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας
Νοσοκομειακές δραστηριότητες
Δραστηριότητες άσκησης ιατρικών και οδοντιατρικών επαγγελμάτων

Άλλες δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας
Δραστηριότητες βοήθειας με παροχή καταλύματος
νοσοκομειακής
φροντίδας
με παροχή
Δραστηριότητες φροντίδας
με παροχή
καταλύματος
γιακαταλύματος
άτομα με νοητική υστέρηση, ψυχικές
διαταραχές
και
χρήση
ουσιών
Δραστηριότητες φροντίδας με παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με
αναπηρία
Άλλες δραστηριότητες φροντίδας με παροχή καταλύματος
Δραστηριότητες
κοινωνικής μέριμνας
μέριμνας χωρίς
χωρίς παροχή
παροχή καταλύματος
καταλύματος για ηλικιωμένους και
Δραστηριότητες κοινωνικής
άτομα με αναπηρία
Άλλες δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος

ΤΕΧΝΕΣ, ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση
Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση
Δραστηριότητες
βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων,
αρχειοφυλακείων, μουσείων
μουσείων και
και λοιπές
λοιπές πολιτιστικές
πολιτιστικές
Δραστηριότητες βιβλιοθηκών,
δραστηριότητες
Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα
Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα
Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας
Αθλητικές δραστηριότητες
Δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας

ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δραστηριότητες οργανώσεων
Δραστηριότητες επιχειρηματικών, εργοδοτικών και επαγγελματικών οργανώσεων
Δραστηριότητες συνδικαλιστικών οργανώσεων
Δραστηριότητες άλλων οργανώσεων
Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομικής ή οικιακής χρήσης
Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και εξοπλισμού επικοινωνίας
Επισκευή ειδών ατομικής και οικιακής χρήσης
Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών
Άλλες
δραστηριότητες
παροχής προσωπικών
υπηρεσιώνΜΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ
ΩΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ·

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΩΝ -ΚΑΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ- ΓΙΑ ΙΔΙΑ ΧΡΗΣΗ
Δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών οικιακού προσωπικού
Δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών οικιακού προσωπικού
Δραστηριότητες
ιδιωτικών νοικοκυριών,
νοικοκυριών, που
που αφορούν
αφορούντην
τηνπαραγωγή
παραγωγήμη
μηδιακριτών
διακριτώναγαθών
αγαθώνΔραστηριότητες ιδιωτικών
για ίδια χρήση ιδιωτικών νοικοκυριών, που αφορούν την παραγωγή μη διακριτών
Δραστηριότητες
υπηρεσιών για ίδια χρήση

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΩΧΩΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ
Δραστηριότητες εξωχώριων οργανισμών και φορέων
Δραστηριότητες εξωχώριων οργανισμών και φορέων

ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Έλλειψη δραστηριότητας
Έλλειψη δραστηριότητας

ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ
NACE
13
13.1

ΤΑΞΕΙΣ
NACE

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
CPA

13.10
13.10.8

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών
Προπαρασκευή και νηματοποίηση υφαντικών ινών
Προπαρασκευή και νηματοποίηση υφαντικών ινών
Παραγωγή υφαντικών νημάτων και κλωστών από τεχνητές συνεχείς ή ασυνεχείς ίνες

