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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Α ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ

01 Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες

01.00.00.00 Αγρότης ειδικού καθεστώτος [Σημ: Ο ΚΑΔ αυτός δεν ακολουθεί τη μεθοδολογία της Ονοματολογίας και χρησιμοποιείται μεταβατικά]

01.1 Καλλιέργεια μη πολυετών φυτών

01.11 Καλλιέργεια δημητριακών (εκτός ρυζιού), οσπρίων και ελαιούχων σπόρων

01.11.1 Καλλιέργεια σιταριού

01.11.11 Καλλιέργεια σκληρού σιταριού

01.11.12 Καλλιέργεια σιταριού, εκτός από το σκληρό σιτάρι

01.11.12.01 Καλλιέργεια μαλακού σιταριού

01.11.2 Καλλιέργεια αραβόσιτου

01.11.20 Καλλιέργεια αραβόσιτου

01.11.20.01 Καλλιέργεια χλωρού αραβόσιτου

01.11.3 Καλλιέργεια κριθαριού, σίκαλης και βρώμης

01.11.31 Καλλιέργεια κριθαριού

01.11.32 Καλλιέργεια σίκαλης

01.11.33 Καλλιέργεια βρώμης

01.11.4 Καλλιέργεια σόργου, κεχριού και άλλων δημητριακών

01.11.41 Καλλιέργεια σόργου

01.11.42 Καλλιέργεια κεχριού

01.11.49 Καλλιέργεια άλλων δημητριακών

01.11.5 Καλλιέργεια άχυρου και φλοιών δημητριακών

01.11.50 Καλλιέργεια άχυρου και φλοιών δημητριακών

01.11.6 Καλλιέργεια οσπρίων, που διαθέτονται νωπά

01.11.61 Καλλιέργεια φασολιών, που διαθέτονται νωπά

01.11.61.01 Καλλιέργεια φασολιών μεσόσπερμων

01.11.62 Καλλιέργεια μπιζελιών, που διαθέτονται νωπά

01.11.69 Καλλιέργεια άλλων οσπρίων, που διαθέτονται νωπά

01.11.7 Καλλιέργεια οσπρίων, που διαθέτονται αποξηραμένα

01.11.71 Καλλιέργεια φασολιών, που διαθέτονται αποξηραμένα

01.11.72 Καλλιέργεια κουκιών, που διαθέτονται αποξηραμένα

01.11.73 Καλλιέργεια ρεβιθιών, που διαθέτονται αποξηραμένα

01.11.74 Καλλιέργεια φακών, που διαθέτονται αποξηραμένα

01.11.75 Καλλιέργεια μπιζελιών, που διαθέτονται αποξηραμένα

01.11.79 Καλλιέργεια άλλων οσπρίων, που διαθέτονται αποξηραμένα

01.11.8 Καλλιέργεια σπόρων σόγιας, αράπικων φιστικιών και βαμβακόσπορων

01.11.81 Καλλιέργεια σπόρων σόγιας

01.11.82 Καλλιέργεια αράπικων φιστικιών, που διαθέτονται με κέλυφος

01.11.83 Καλλιέργεια αράπικων φιστικιών, που διαθέτονται αποφλοιωμένα (χωρίς κέλυφος)

01.11.84 Καλλιέργεια βαμβακόσπορων

01.11.9 Καλλιέργεια άλλων ελαιούχων σπόρων

01.11.91 Καλλιέργεια λιναρόσπορου

01.11.92 Καλλιέργεια σπόρων σιναπιού

01.11.93 Καλλιέργεια σπόρων κράμβης ή ελαιοκράμβης

ΕΝΤΥΠΟ ΙΙ_9

ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ



01.11.94 Καλλιέργεια σπόρων σουσαμιού

01.11.95 Καλλιέργεια σπόρων ηλιοτρόπιου

01.11.99 Καλλιέργεια άλλων ελαιούχων σπόρων που δεν κατονομάζονται αλλού (π.δ.κ.α.)

01.12 Καλλιέργεια ρυζιού

01.12.1 Καλλιέργεια ρυζιού, που διαθέτεται μη αποφλοιωμένο

01.12.10 Καλλιέργεια ρυζιού, που διαθέτεται μη αποφλοιωμένο

01.12.10.01 Καλλιέργεια μακρόσπερμου ρυζιού

01.13 Καλλιέργεια λαχανικών και πεπονοειδών, ριζών και κονδύλων

01.13.1 Καλλιέργεια λαχανικών με φύλλα ή μίσχους

01.13.11 Καλλιέργεια σπαραγγιών

01.13.12 Καλλιέργεια λάχανων

01.13.13 Καλλιέργεια κουνουπιδιών και μπρόκολων

01.13.13.01 Καλλιέργεια κουνουπιδιών

01.13.14 Καλλιέργεια μαρουλιών

01.13.15 Καλλιέργεια πικραλίδων (πικρομάρουλων-χίκορι)

01.13.16 Καλλιέργεια σπανακιού

01.13.17 Καλλιέργεια αγκινάρων

01.13.19 Καλλιέργεια άλλων λαχανικών με φύλλα ή μίσχους

01.13.2 Καλλιέργεια πεπονοειδών

01.13.21 Καλλιέργεια καρπουζιών

01.13.29 Καλλιέργεια άλλων πεπονοειδών

01.13.29.01 Καλλιέργεια πεπονιών θερμοκηπίου

01.13.29.02 Καλλιέργεια πεπονιών υπαίθρου

01.13.3 Καλλιέργεια άλλων λαχανικών που φέρουν καρπούς (οπωροφόρων)

01.13.31 Καλλιέργεια καυτερών πιπεριών (τσίλι) και πιπεριών, πράσινων (μόνο του γένους capsicum)

01.13.31.01 Καλλιέργεια πιπεριών θερμοκηπίου

01.13.31.02 Καλλιέργεια πιπεριών υπαίθρου

01.13.32 Καλλιέργεια αγγουριών και μικρών αγγουρακιών

01.13.32.01 Καλλιέργεια αγγουριών θερμοκηπίου

01.13.32.02 Καλλιέργεια αγγουριών υπαίθρου

01.13.33 Καλλιέργεια μελιτζάνων

01.13.33.01 Καλλιέργεια μελιτζάνων θερμοκηπίου

01.13.33.02 Καλλιέργεια μελιτζάνων υπαίθρου

01.13.34 Καλλιέργεια ντοματών

01.13.34.01 Καλλιέργεια ντοματοπιπεριών (διπλοκαλλιέργεια)

01.13.34.02 Καλλιέργεια ντοματών - αγγουριών (διπλοκαλλιέργεια)

01.13.34.03 Καλλιέργεια ντοματών - πεπονιών (διπλοκαλλιέργεια)

01.13.34.04 Καλλιέργεια ντοματών βιομηχανικών

01.13.34.05 Καλλιέργεια ντοματών επιτραπέζιων υπαίθρου

01.13.34.06 Καλλιέργεια ντοματών θερμοκηπίου

01.13.39 Καλλιέργεια άλλων λαχανικών που φέρουν καρπούς π.δ.κ.α.

01.13.39.01 Καλλιέργεια αρακά βιομηχανικού

01.13.39.02 Καλλιέργεια κηπευτικών θερμοκηπίου

01.13.39.03 Καλλιέργεια κηπευτικών υπαίθρου

01.13.39.04 Καλλιέργεια κολοκυθιών θερμοκηπίου

01.13.39.05 Καλλιέργεια κολοκυθιών υπαίθρου



01.13.39.06 Καλλιέργεια μπάμιας

01.13.39.07 Καλλιέργεια φασολακιών θερμοκηπίου

01.13.39.08 Καλλιέργεια φασολακιών υπαίθρου

01.13.4 Καλλιέργεια ριζωδών, βολβωδών ή κονδυλωδών λαχανικών

01.13.41 Καλλιέργεια καρότων και γογγυλιών

01.13.42 Καλλιέργεια σκόρδων

01.13.42.01 Καλλιέργεια σκόρδων, που διαθέτονται ξερά

01.13.43 Καλλιέργεια κρεμμυδιών

01.13.43.01 Καλλιέργεια κρεμμυδιών, που διαθέτονται ξερά

01.13.44 Καλλιέργεια πράσων και άλλων παρόμοιων λαχανικών

01.13.49 Καλλιέργεια άλλων ριζωδών, βολβωδών ή κονδυλωδών λαχανικών (χωρίς υψηλό περιεχόμενο σε άμυλο ή ινουλίνη)

01.13.5 Καλλιέργεια βρώσιμων ριζών και κονδύλων με υψηλό περιεχόμενο σε άμυλο ή ινουλίνη

01.13.51 Καλλιέργεια πατατών

01.13.52 Καλλιέργεια γλυκοπατατών

01.13.53 Καλλιέργεια ταπιόκας (cassava)

01.13.59 Καλλιέργεια άλλων βρώσιμων ριζών και κονδύλων με υψηλό περιεχόμενο σε άμυλο ή ινουλίνη

01.13.6 Καλλιέργεια σπόρων λαχανικών, πλην των σπόρων τεύτλων

01.13.60 Καλλιέργεια σπόρων λαχανικών, πλην των σπόρων τεύτλων

01.13.60.01 Παραγωγή κολοκυθόσπορου

01.13.7 Καλλιέργεια ζαχαρότευτλων και σπόρων ζαχαρότευτλων

01.13.71 Καλλιέργεια ζαχαρότευτλων

01.13.72 Καλλιέργεια σπόρων ζαχαρότευτλων

01.13.8 Καλλιέργεια μανιταριών και τρουφών

01.13.80 Καλλιέργεια μανιταριών και τρουφών

01.13.80.01 Καλλιέργεια μανιταριών (στο έδαφος)

01.13.80.02 Καλλιέργεια μανιταριών pleurotus

01.13.80.03 Παραγωγή με βιομηχανικό τρόπο (όχι καλλιέργεια στη γη) μανιταριών

01.13.9 Καλλιέργεια λαχανικών, που διαθέτονται νωπά, π.δ.κ.α.

01.13.90 Καλλιέργεια λαχανικών, που διαθέτονται νωπά, π.δ.κ.α.

01.14 Καλλιέργεια ζαχαροκάλαμων

01.14.1 Καλλιέργεια ζαχαροκάλαμων

01.14.10 Καλλιέργεια ζαχαροκάλαμων

01.15 Καλλιέργεια καπνού

01.15.1 Καλλιέργεια καπνού

01.15.10 Καλλιέργεια καπνού

01.15.10.01 Καλλιέργεια καπνού ανατολικού τύπου

01.15.10.02 Καλλιέργεια καπνού τύπου "Virginia”

01.15.10.03 Καλλιέργεια καπνού τύπου "Κάμπα- Κούλακ"

01.15.10.04 Καλλιέργεια καπνού τύπου "Μπασμά"

01.15.10.05 Καλλιέργεια καπνού τύπου "Μπέρλεϋ"

01.15.10.06 Καλλιέργεια καπνού τύπων "μαύρα" και "τσεμπέλια"

01.16 Καλλιέργεια ινωδών φυτών

01.16.1 Καλλιέργεια ινωδών φυτών

01.16.11 Καλλιέργεια βαμβακιού, που διαθέτεται εκκοκκισμένο ή μη

01.16.12

Καλλιέργεια γιούτας, κενάφ και άλλων ινωδών φυτών ραφίας (δηλαδή υφαντικών ινών που προέρχονται από στελέχη φυτών), (εκτός από λινάρι, κάνναβη και 

ραμί)

01.16.19 Καλλιέργεια λιναριού, κάνναβης και ακατέργαστων ινωδών φυτών π.δ.κ.α.



01.19 Καλλιέργεια άλλων μη πολυετών φυτών

01.19.1 Καλλιέργεια κτηνοτροφικών φυτών

01.19.10 Καλλιέργεια κτηνοτροφικών φυτών

01.19.10.01 Καλλιέργεια άλλων κτηνοτροφικών φυτών, για ζωοτροφή

01.19.10.02 Καλλιέργεια βίκου

01.19.10.03 Καλλιέργεια βιολογικών κτηνοτροφικών φυτών

01.19.10.04 Καλλιέργεια μηδικής (τριφυλλιού)

01.19.10.05 Καλλιέργεια σπόρων μηδικής

01.19.2 Καλλιέργεια ανθέων και μπουμπουκιών ανθέων· σπόρων ανθέων

01.19.21 Καλλιέργεια ανθέων και μπουμπουκιών ανθέων

01.19.21.01 Παραγωγή αποξηραμένων φυτών

01.19.22 Καλλιέργεια σπόρων ανθέων

01.19.3 Καλλιέργεια σπόρων τεύτλων, σπόρων κτηνοτροφικών φυτών· άλλων φυτικών πρώτων υλών

01.19.31 Καλλιέργεια σπόρων τεύτλων (πλην των σπόρων ζαχαρότευτλων) και σπόρων κτηνοτροφικών φυτών

01.19.39 Καλλιέργεια φυτικών πρώτων υλών π.δ.κ.α.

01.2 Πολυετείς καλλιέργειες

01.21 Καλλιέργεια σταφυλιών

01.21.1 Καλλιέργεια σταφυλιών

01.21.11 Καλλιέργεια επιτραπέζιων σταφυλιών

01.21.12 Καλλιέργεια άλλων σταφυλιών, που διαθέτονται νωπά

01.21.12.03 Καλλιέργεια σταφίδας κορινθιακής ξηρικής

01.21.12.04 Καλλιέργεια σταφίδας σουλτανίνας

01.21.12.05 Καλλιέργεια σταφυλιών VQPRD

01.21.12.06 Καλλιέργεια σταφυλιών επιτραπέζιων

01.21.12.07 Καλλιέργεια σταφυλιών οινοποιίας κοινών

01.22 Καλλιέργεια τροπικών και υποτροπικών φρούτων

01.22.1 Καλλιέργεια τροπικών και υποτροπικών φρούτων

01.22.11 Καλλιέργεια αβοκάντο

01.22.12 Καλλιέργεια μπανανών, συμπεριλαμβανομένου του είδους των Αντιλλών και παρόμοιων φρούτων

01.22.12.01 Καλλιέργεια μπανανών

01.22.12.02 Καλλιέργεια μπανανών θερμοκηπίου

01.22.13 Καλλιέργεια χουρμάδων

01.22.14 Καλλιέργεια σύκων

01.22.14.01 Καλλιέργεια σύκων, που διαθέτονται νωπά

01.22.14.02 Καλλιέργεια σύκων, που διαθέτονται ξερά

01.22.19 Καλλιέργεια άλλων τροπικών και υποτροπικών φρούτων

01.23 Καλλιέργεια εσπεριδοειδών

01.23.1 Καλλιέργεια εσπεριδοειδών

01.23.11 Καλλιέργεια φραπών και γκρέιπφρουτ

01.23.11.01 Καλλιέργεια γκρέιπφρουτ, κίτρων, κουμ-κουάτ κλπ

01.23.12 Καλλιέργεια λεμονιών και γλυκολέμονων

01.23.12.01 Καλλιέργεια λεμονιών

01.23.13 Καλλιέργεια πορτοκαλιών

01.23.13.01 Καλλιέργεια πορτοκαλιών "Βαλέντσια"

01.23.13.02 Καλλιέργεια πορτοκαλιών κοινών

01.23.13.03 Καλλιέργεια πορτοκαλιών ομφαλοφόρων



01.23.14 Καλλιέργεια μανταρινάτων (tangerines), μανταρινιών, κλημεντίνων

01.23.14.01 Καλλιέργεια μανταρινιών

01.23.19 Καλλιέργεια άλλων εσπεριδοειδών

01.24 Καλλιέργεια μηλοειδών και πυρηνόκαρπων

01.24.1 Καλλιέργεια μήλων

01.24.10 Καλλιέργεια μήλων

01.24.2 Καλλιέργεια άλλων μηλοειδών και πυρηνόκαρπων

01.24.21 Καλλιέργεια αχλαδιών

01.24.21.01 Καλλιέργεια αχλαδιών τύπου "κοντούλες"

01.24.22 Καλλιέργεια κυδωνιών

01.24.23 Καλλιέργεια βερίκοκων

01.24.24 Καλλιέργεια κερασιών

01.24.25 Καλλιέργεια ροδάκινων

01.24.25.01 Καλλιέργεια βιομηχανικών ροδάκινων

01.24.26 Καλλιέργεια νεκταρινιών

01.24.27 Καλλιέργεια δαμάσκηνων

01.24.27.01 Καλλιέργεια δαμάσκηνων, που διαθέτονται αποξηραμένα με φυσικά μέσα

01.24.27.02 Καλλιέργεια δαμάσκηνων, που διαθέτονται νωπά

01.24.28 Καλλιέργεια κορόμηλων (αγριοδαμάσκηνων)

01.24.29 Καλλιέργεια άλλων μηλοειδών και πυρηνόκαρπων π.δ.κ.α.

01.24.29.01 Καλλιέργεια βύσσινων

01.24.29.02 Καλλιέργεια κορόμηλων - τζάνερων

01.24.29.03 Καλλιέργεια λωτών

01.24.29.04 Καλλιέργεια μέσπιλων (μούσμουλων)

01.25 Καλλιέργεια άλλων δενδρωδών και θαμνωδών καλλιεργειών φρούτων και καρπών με κέλυφος

01.25.1 Καλλιέργεια μούρων και καρπών του γένους vaccinium

01.25.11 Καλλιέργεια ακτινίδιων

01.25.12 Καλλιέργεια σμέουρων

01.25.12.01 Καλλιέργεια βατόμουρων

01.25.13 Καλλιέργεια φραουλών

01.25.13.01 Καλλιέργεια φραουλών χαμηλής κάλυψης

01.25.19 Καλλιέργεια άλλων μούρων, των καρπών του γένους vaccinium π.δ.κ.α.

01.25.2 Καλλιέργεια σπόρων καρπών

01.25.20 Καλλιέργεια σπόρων καρπών

01.25.3 Καλλιέργεια καρπών με κέλυφος (εκτός από άγριους βρώσιμους καρπούς με κέλυφος, αράπικα φιστίκια και ινδικές καρύδες)

01.25.31 Καλλιέργεια αμύγδαλων

01.25.32 Καλλιέργεια κάστανων

01.25.33 Καλλιέργεια φουντουκιών

01.25.34 Καλλιέργεια φιστικιών

01.25.34.01 Καλλιέργεια κελυφωτών φιστικιών Φθιώτιδας

01.25.34.02 Καλλιέργεια φιστικιών Αιγίνης

01.25.35 Καλλιέργεια καρυδιών κοινών

01.25.39 Καλλιέργεια άλλων καρπών με κέλυφος (εκτός από άγριους βρώσιμους καρπούς με κέλυφος, αράπικα φιστίκια και ινδικές καρύδες)

01.25.9 Άλλες δενδρώδεις και θαμνώδεις καλλιέργειες καρπών π.δ.κ.α.

01.25.90 Άλλες δενδρώδεις και θαμνώδεις καλλιέργειες καρπών π.δ.κ.α.

01.25.90.01 Καλλιέργεια ροδιών



01.26 Καλλιέργεια ελαιωδών καρπών

01.26.1 Καλλιέργεια ελιών

01.26.11 Καλλιέργεια επιτραπέζιων ελιών

01.26.12 Καλλιέργεια ελιών για την παραγωγή ελαιόλαδου

01.26.2 Καλλιέργεια ινδικής καρύδας

01.26.20 Καλλιέργεια ινδικής καρύδας

01.26.9 Καλλιέργεια άλλων ελαιούχων καρπών

01.26.90 Καλλιέργεια άλλων ελαιούχων καρπών

01.27 Καλλιέργεια φυτών για αφεψήματα

01.27.1 Καλλιέργεια φυτών για αφεψήματα

01.27.11 Καλλιέργεια κόκκων καφέ, που διαθέτονται μη καβουρδισμένοι

01.27.12 Καλλιέργεια φύλλων τσαγιού

01.27.13 Καλλιέργεια φύλλων μάτε

01.27.14 Καλλιέργεια σπόρων κακάου

01.28 Καλλιέργεια καρυκευτικών, αρωματικών, θεραπευτικών και φαρμακευτικών φυτών

01.28.1 Καλλιέργεια καρυκευμάτων, που διαθέτονται μη κατεργασμένα

01.28.11 Καλλιέργεια πιπεριού (piper spp), που διαθέτεται ακατέργαστο

01.28.12 Καλλιέργεια καυτερών πιπεριών (τσίλι) και πιπεριών (του γένους capsicum spp), που διαθέτονται αποξηραμένες, ακατέργαστες

01.28.13 Καλλιέργεια μοσχοκάρυδου, φλούδας μοσχοκάρυδου και κάρδαμου, που διαθέτονται ακατέργαστα

01.28.14

Καλλιέργεια γλυκάνισου του κοινού, γλυκάνισου του αστεροειδούς, κορίανδρου, κύμινου, αγριοκύμινου, μάραθου και καρπών κέδρου (αρκεύθου), που 

διαθέτονται ακατέργαστα

01.28.14.01 Καλλιέργεια γλυκάνισου

01.28.15 Καλλιέργεια κανέλλας, που διαθέτεται ακατέργαστη

01.28.16 Καλλιέργεια γαρύφαλλων (του στελέχους), που διαθέτονται ακατέργαστα

01.28.17 Καλλιέργεια πιπερόριζας (τζίντζερ), που διαθέτεται αποξηραμένη, ακατέργαστη

01.28.18 Καλλιέργεια βανίλιας, που διαθέτεται ακατέργαστη

01.28.19 Καλλιέργεια άλλων καρυκευμάτων, που διαθέτονται μη κατεργασμένα

01.28.19.01 Καλλιέργεια κρόκου

01.28.2 Καλλιέργεια δισκίων λυκίσκου

01.28.20 Καλλιέργεια δισκίων λυκίσκου

01.28.3

Καλλιέργεια φυτών που χρησιμοποιούνται κυρίως στην αρωματοποιία, τη φαρμακευτική, ή για εντομοκτόνα, μυκητοκτόνα ή παρόμοιους 

σκοπούς

01.28.30 Καλλιέργεια φυτών που χρησιμοποιούνται κυρίως στην αρωματοποιία, τη φαρμακευτική, ή για εντομοκτόνα, μυκητοκτόνα ή παρόμοιους σκοπούς

01.28.30.01 Καλλιέργεια αρωματικών φυτών

01.29 Άλλες πολυετείς καλλιέργειες

01.29.1 Καλλιέργεια φυσικού ελαστικού (καουτσούκ)

01.29.10 Καλλιέργεια φυσικού ελαστικού (καουτσούκ)

01.29.2 Καλλιέργεια χριστουγεννιάτικων δένδρων, που διαθέτονται κομμένα

01.29.20 Καλλιέργεια χριστουγεννιάτικων δένδρων, που διαθέτονται κομμένα

01.29.3 Καλλιέργεια φυτικών υλών που χρησιμοποιούνται για σπαρτοπλεκτική, παραγέμισμα, βάτες, βαφή ή δέψη

01.29.30 Καλλιέργεια φυτικών υλών που χρησιμοποιούνται για σπαρτοπλεκτική, παραγέμισμα, βάτες, βαφή ή δέψη

01.3 Πολλαπλασιασμός των φυτών

01.30 Πολλαπλασιασμός των φυτών

01.30.1

Παραγωγή υλικών φύτευσης: ζώντων φυτών, κονδύλων, βολβών και ριζών· μοσχευμάτων και παραφυάδων (ξεμασκαλιδιών)· μυκηλίων 

μανιταριών

01.30.10 Παραγωγή υλικών φύτευσης: ζώντων φυτών, κονδύλων, βολβών και ριζών· μοσχευμάτων και παραφυάδων (ξεμασκαλιδιών)· μυκηλίων μανιταριών

01.30.10.01 Καλλιέργεια αλεξανδρινού θερμοκηπίου σε γλάστρα

01.30.10.02 Καλλιέργεια ανεμώνων θερμοκηπίου, (που διαθέτονται ως φυτά ζώντα)

01.30.10.03 Καλλιέργεια ανεμώνων υπαίθρου, (που διαθέτονται ως φυτά ζώντα)



01.30.10.04 Καλλιέργεια ανθέων θερμοκηπίου, (που διαθέτονται ως φυτά ζώντα)

01.30.10.05 Καλλιέργεια ανθέων υπαίθρου, (που διαθέτονται ως φυτά ζώντα)

01.30.10.06 Καλλιέργεια αράλιας θερμοκηπίου σε γλάστρα

01.30.10.07 Καλλιέργεια γαρύφαλλων θερμοκηπίου, (που διαθέτονται ως φυτά ζώντα)

01.30.10.08 Καλλιέργεια γαρύφαλλων υπαίθρου, (που διαθέτονται ως φυτά ζώντα)

01.30.10.09 Καλλιέργεια γλαδιόλων θερμοκηπίου, (που διαθέτονται ως φυτά ζώντα)

01.30.10.10 Καλλιέργεια γλαδιόλων υπαίθρου, (που διαθέτονται ως φυτά ζώντα)

01.30.10.11 Καλλιέργεια γλαστρικών θερμοκηπίου, φυλλωδών - ανθωδών, εσωτερικού χώρου

01.30.10.12 Καλλιέργεια δενδρυλλίων εσπεριδοειδών θερμοκηπίου

01.30.10.13 Καλλιέργεια ζέρμπερας θερμοκηπίου, [που διαθέτεται ως φυτό ζωντανό]

01.30.10.14 Καλλιέργεια κάκτων μικρών σε γλάστρα

01.30.10.15 Καλλιέργεια καλλωπιστικών φυτών

01.30.10.16 Καλλιέργεια κρότωνα θερμοκηπίου σε γλάστρα

01.30.10.17 Καλλιέργεια λοιπών φυτώριων

01.30.10.18 Καλλιέργεια ντιφεμπάχιας θερμοκηπίου σε γλάστρα

01.30.10.19 Καλλιέργεια τριαντάφυλλων θερμοκηπίου, (που διαθέτονται ως φυτά ζώντα)

01.30.10.20 Καλλιέργεια τριαντάφυλλων υπαίθρου, (που διαθέτονται ως φυτά ζώντα)

01.30.10.21 Καλλιέργεια φίκων διάφορων θερμοκηπίου σε γλάστρα

01.30.10.22 Καλλιέργεια φρεζών θερμοκηπίου, (που διαθέτονται ως φυτά ζώντα)

01.30.10.23 Καλλιέργεια φυτών κηποτεχνίας εξωτερικού χώρου

01.30.10.24 Καλλιέργεια φυτώριων άλλων ανθέων

01.30.10.25 Καλλιέργεια φυτώριων άλλων δενδρυλλίων

01.30.10.26 Καλλιέργεια φυτώριων αμπέλου

01.30.10.27 Καλλιέργεια φυτώριων ελιάς

01.30.10.28 Καλλιέργεια φυτώριων φυτών εσωτερικού χώρου

01.30.10.29 Καλλιέργεια φυτώριων καρποφόρων δένδρων και θάμνων

01.30.10.30 Καλλιέργεια φυτώριων λαχανικών

01.30.10.31 Καλλιέργεια φυτώριων λιγούστρου

01.30.10.32 Καλλιέργεια χρυσάνθεμων θερμοκηπίου, (που διαθέτονται ως φυτά ζώντα)

01.30.10.33 Καλλιέργεια χρυσάνθεμων ολλανδικού τύπου, (που διαθέτονται ως φυτά ζώντα)

01.4 Ζωική παραγωγή

01.41 Εκτροφή βοοειδών γαλακτοπαραγωγής

01.41.1 Εκτροφή βοοειδών γαλακτοπαραγωγής, που διαθέτονται ζώντα

01.41.10 Εκτροφή βοοειδών γαλακτοπαραγωγής, που διαθέτονται ζώντα

01.41.10.01 Εκτροφή αγελάδων γαλακτοπαραγωγής

01.41.10.02 Εκτροφή αγελάδων ελεύθερης βοσκής κρεατοπαραγωγής

01.41.10.03 Εκτροφή αγελάδων μεικτής κατεύθυνσης

01.41.2 Παραγωγή ακατέργαστου γάλακτος από βοοειδή γαλακτοπαραγωγής

01.41.20 Παραγωγή ακατέργαστου γάλακτος από βοοειδή γαλακτοπαραγωγής

01.42 Εκτροφή άλλων βοοειδών και βουβαλιών

01.42.1 Εκτροφή άλλων βοοειδών και βουβαλιών, που διαθέτονται ζώντα

01.42.11 Εκτροφή άλλων βοοειδών και βουβαλιών, εκτός των μοσχαριών, που διαθέτονται ζώντα

01.42.12 Εκτροφή μοσχαριών βοοειδών και βουβαλιών, που διαθέτονται ζώντα

01.42.12.01 Εκτροφή μοσχαριών πάχυνσης

01.42.2 Διάθεση σπέρματος βοοειδών και βουβαλιών

01.42.20 Διάθεση σπέρματος βοοειδών και βουβαλιών



01.43 Εκτροφή αλόγων και άλλων ιπποειδών

01.43.1 Εκτροφή αλόγων και άλλων ιπποειδών, που διαθέτονται ζώντα

01.43.10 Εκτροφή αλόγων και άλλων ιπποειδών, που διαθέτονται ζώντα

01.44 Εκτροφή καμήλων και καμηλίδων

01.44.1 Εκτροφή καμήλων και καμηλίδων, που διαθέτονται ζωντανές

01.44.10 Εκτροφή καμήλων και καμηλίδων, που διαθέτονται ζωντανές

01.45 Εκτροφή αιγοπροβάτων

01.45.1 Εκτροφή αιγοπροβάτων, που διαθέτονται ζώντα

01.45.11 Εκτροφή προβατοειδών, που διαθέτονται ζώντα

01.45.11.01 Εκτροφή προβάτων πάχυνσης

01.45.12 Εκτροφή αιγοειδών, που διαθέτονται ζώντα

01.45.12.01 Εκτροφή αιγών πάχυνσης

01.45.2 Παραγωγή ακατέργαστου γάλακτος από αιγοπρόβατα

01.45.21 Παραγωγή ακατέργαστου πρόβειου γάλακτος

01.45.22 Παραγωγή ακατέργαστου κατσικίσιου γάλακτος

01.45.3

Παραγωγή μαλλιού από κούρεμα αιγοπροβάτων, μη καθαρισμένου από τις λιπαρές ουσίες, στο οποίο περιλαμβάνεται και το κουρεμένο 

μαλλί που πλύθηκε στην προβιά

01.45.30

Παραγωγή μαλλιού από κούρεμα αιγοπροβάτων, μη καθαρισμένου από τις λιπαρές ουσίες, στο οποίο περιλαμβάνεται και το κουρεμένο μαλλί που πλύθηκε 

στην προβιά

01.46 Εκτροφή χοίρων

01.46.1 Εκτροφή χοιροειδών, που διαθέτονται ζώντα

01.46.10 Εκτροφή χοιροειδών, που διαθέτονται ζώντα

01.46.10.01 Εκτροφή χοιρομητέρων

01.47 Εκτροφή πουλερικών

01.47.1 Εκτροφή πουλερικών, που διαθέτονται ζώντα

01.47.11 Εκτροφή κοτόπουλων, που διαθέτονται ζώντα

01.47.11.01 Εκτροφή κοτόπουλων αβγοπαραγωγής

01.47.11.02 Εκτροφή πουλερικών κλπ για λογαριασμό τρίτων

01.47.11.03 Εκτροφή κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής

01.47.12 Εκτροφή γαλοπούλων, που διαθέτονται ζωντανές

01.47.13 Εκτροφή χηνών, που διαθέτονται ζωντανές

01.47.14 Εκτροφή παπιών και φραγκόκοτων, που διαθέτονται ζωντανές

01.47.2 Παραγωγή αβγών με το κέλυφος, που διαθέτονται νωπά

01.47.21 Παραγωγή αβγών κότας με το κέλυφος, που διαθέτονται νωπά

01.47.22 Παραγωγή αβγών άλλων πουλερικών με το κέλυφος, που διαθέτονται νωπά

01.47.23 Παραγωγή αβγών επώασης

01.47.23.01 Υπηρεσίες εκκόλαψης πτηνών

01.49 Εκτροφή άλλων ζώων

01.49.1 Εκτροφή άλλων ζώων, που εκτρέφονται σε αγροκτήματα και διαθέτονται ζώντα

01.49.11 Εκτροφή κουνελιών κατοικίδιων, που διαθέτονται ζώντα

01.49.12 Εκτροφή πτηνών π.δ.κ.α. που εκτρέφονται σε αγροκτήματα και διαθέτονται ζώντα

01.49.12.01 Εκτροφή ορτυκιών

01.49.12.02 Εκτροφή περδίκων

01.49.12.03 Εκτροφή στρουθοκαμήλων

01.49.12.04 Εκτροφή ωδικών πτηνών

01.49.13 Εκτροφή ερπετών που εκτρέφονται σε αγροκτήματα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα φίδια και οι θαλάσσιες χελώνες) και διαθέτονται ζώντα

01.49.19 Εκτροφή άλλων ζώων π.δ.κ.α. που εκτρέφονται σε αγροκτήματα και διαθέτονται ζώντα

01.49.19.01 Εκτροφή βατράχων



01.49.19.02 Εκτροφή γουνοφόρων ζώων (αλεπούς, μινκ, μυοκάστορα, τσιντσιλά και άλλων)

01.49.19.03 Εκτροφή σκυλιών, γατών κλπ ζώων συντροφιάς

01.49.19.04 Παραγωγή μελισσοσμηνών σε κυψέλες

01.49.2 Παραγωγή άλλων ζωικών προϊόντων που παράγονται σε αγροκτήματα

01.49.21 Παραγωγή μελιού φυσικού

01.49.22 Παραγωγή ακατέργαστου γάλακτος π.δ.κ.α.

01.49.23 Εκτροφή σαλιγκαριών, που διαθέτονται νωπά, απλής ψύξης, κατεψυγμένα, αποξηραμένα, παστά ή σε άλμη, εκτός από τα θαλασσινά σαλιγκάρια

01.49.24 Παραγωγή βρώσιμων προϊόντων προερχόμενων από ζώα αγροκτημάτων π.δ.κ.α.

01.49.25 Παραγωγή κουκουλιών μεταξοσκώληκα, κατάλληλων για αναπήνιση (ξετυλιγάδιασμα)

01.49.26 Παραγωγή κεριών εντόμων και σπαρματσέτων, είτε εξευγενισμένων ή χρωματισμένων, είτε όχι

01.49.27 Παραγωγή εμβρύων ζώων για αναπαραγωγή

01.49.28 Παραγωγή μη βρώσιμων προϊόντων προερχόμενων από ζώα αγροκτημάτων π.δ.κ.α.

01.49.3 Παραγωγή ακατέργαστων γουνοδερμάτων και διάφορων ακατέργαστων προβιών και δερμάτων

01.49.31 Παραγωγή ακατέργαστων γουνοδερμάτων, εκτός από δέρματα γουνοφόρων αρνιών

01.49.32 Παραγωγή ακατέργαστων γουνοδερμάτων από δέρματα γουνοφόρων αρνιών

01.49.39 Παραγωγή ακατέργαστων δερμάτων ζώων π.δ.κ.α. (νωπών ή διατηρημένων, που δεν έχουν όμως υποστεί περαιτέρω κατεργασία)

01.5 Μικτές γεωργοκτηνοτροφικές δραστηριότητες

01.50 Μικτές γεωργοκτηνοτροφικές δραστηριότητες

01.50.1 Μικτές γεωργοκτηνοτροφικές δραστηριότητες

01.50.10 Μικτές γεωργοκτηνοτροφικές δραστηριότητες

01.6 Υποστηρικτικές προς τη γεωργία δραστηριότητες και δραστηριότητες μετά τη συγκομιδή

01.61 Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τη φυτική παραγωγή

01.61.1 Υποστηρικτικές υπηρεσίες για τη φυτική παραγωγή

01.61.10 Υποστηρικτικές υπηρεσίες για τη φυτική παραγωγή

01.61.10.01 Υπηρεσίες αγροτικών μηχανημάτων εποχιακής χρήσης (θεριζοαλωνιστικών, βαμβακοσυλλεκτικών κλπ)

01.61.10.02 Υπηρεσίες αραίωσης ζαχαρότευτλων

01.61.10.03 Υπηρεσίες εναέριου ψεκασμού των καλλιεργειών

01.61.10.04 Υπηρεσίες θερισμού δημητριακών

01.61.10.05 Υπηρεσίες καθαρισμού χωραφιών από άχρηστα υλικά

01.61.10.06 Υπηρεσίες καταπολέμησης ζιζανίων και επιβλαβών για τη γεωργία εντόμων ή ζώων

01.61.10.07 Υπηρεσίες κλαδέματος δένδρων και άλλων φυτών

01.61.10.08 Υπηρεσίες λειτουργίας συστημάτων άρδευσης

01.61.10.09 Υπηρεσίες περισυλλογής και συγκομιδής αγροτικών προϊόντων

01.61.10.10 Υπηρεσίες προετοιμασίας αγρών

01.61.10.11 Υπηρεσίες σηψίλυσης αγροτικών προϊόντων

01.61.10.12 Υπηρεσίες σποράς και φύτευσης αγροτικών προϊόντων

01.61.10.13 Υπηρεσίες ψεκασμού φυτών και αγρών

01.62 Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τη ζωική παραγωγή

01.62.1 Υποστηρικτικές υπηρεσίες για τη ζωική παραγωγή

01.62.10 Υποστηρικτικές υπηρεσίες για τη ζωική παραγωγή

01.62.10.01 Αγροτικές υπηρεσίες σε εργασίες φύλαξης ζώων κτηνοτροφίας

01.62.10.02 Υπηρεσίες διαλογής αβγών

01.62.10.04 Υπηρεσίες ευνουχισμού ζώων

01.62.10.05 Υπηρεσίες καθαρισμού ορνιθώνων

01.62.10.06 Υπηρεσίες κουράς ζώων

01.62.10.07 Υπηρεσίες παροχής καταλύματος σε οικιακά ζώα συντροφιάς



01.62.10.08 Υπηρεσίες τεχνητής γονιμοποίησης

01.62.10.09 Υπηρεσίες φροντίδας και διαχείρισης κοπαδιών

01.62.10.10 Υπηρεσίες φύλαξης και πάχυνσης ζώων

01.63.10.12 Υπηρεσίες εκκοκκισμού βαμβακιού (εκ των υστέρων πώληση για ίδιο λογαριασμό)

01.63.10.13 Υπηρεσίες εκκοκκισμού βαμβακιού (εκ των υστέρων πώληση για λογαριασμό τρίτων)

01.63.10.14 Υπηρεσίες εκκοκκισμού καλαμποκιού

01.7 Θήρα, τοποθέτηση παγίδων και συναφείς δραστηριότητες

01.70 Θήρα, τοποθέτηση παγίδων και συναφείς δραστηριότητες

01.70.1 Θήρα, τοποθέτηση παγίδων και συναφείς υπηρεσίες

01.70.10 Θήρα, τοποθέτηση παγίδων και συναφείς υπηρεσίες

01.70.10.01 Βοηθητικές δραστηριότητες σχετικές με την προώθηση της θήρας και της τοποθέτησης παγίδων, για κερδοσκοπικούς σκοπούς

01.70.10.02 Θήρα άγριων γουνοφόρων ζώων, θήρα ερπετών

01.70.10.03 Υπηρεσίες αναπαραγωγής θηραμάτων

03 Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια

03.1 Αλιεία

03.11 Θαλάσσια αλιεία

03.11.1 Αλιεία ψαριών, που διαθέτονται ζώντα

03.11.11 Αλιεία καλλωπιστικών ψαριών, που διαθέτονται ζώντα

03.11.12 Αλιεία ψαριών θάλασσας, μη εκτρεφόμενων, που διαθέτονται ζώντα

03.11.2 Αλιεία ψαριών, που διαθέτονται νωπά ή απλής ψύξης

03.11.21 Αλιεία ψαριών θάλασσας, μη εκτρεφόμενων, που διαθέτονται νωπά ή απλής ψύξης

03.11.21.01 Υπερπόντια αλιεία ψαριών, [που διαθέτονται νωπά ή απλής ψύξης]

03.11.3 Αλιεία καρκινοειδών, που διαθέτονται μη κατεψυγμένα

03.11.31 Αλιεία καρκινοειδών, μη καλλιεργούμενων, που διαθέτονται μη κατεψυγμένα

03.11.4 Αλιεία μαλακίων και άλλων υδρόβιων ασπόνδυλων, που διαθέτονται ζώντα, νωπά ή απλής ψύξης

03.11.41 Αλιεία στρειδιών, μη καλλιεργούμενων, που διαθέτονται ζώντα, νωπά ή απλής ψύξης

03.11.42 Αλιεία άλλων μαλακίων και υδρόβιων ασπόνδυλων, μη καλλιεργούμενων, που διαθέτονται ζώντα, νωπά ή απλής ψύξης

03.11.5 Αλιεία φυσικών μαργαριταριών, που διαθέτονται ακατέργαστα

03.11.51 Αλιεία φυσικών μαργαριταριών, που διαθέτονται ακατέργαστα

03.11.6 Αλιεία άλλων υδρόβιων φυτών, ζώων και των προϊόντων τους

03.11.61 Αλιεία κοραλλιών και παρόμοιων προϊόντων, οστράκων μαλακίων, καρκινοειδών ή εχινόδερμων και οστών σουπιών

03.11.62 Αλιεία φυσικών σφουγγαριών ζωικής προέλευσης

03.11.63 Αλιεία φυκιών και άλλων αλγών, μη καλλιεργούμενων

03.11.69 Αλιεία άλλων υδρόβιων φυτών, ζώων και των προϊόντων τους π.δ.κ.α.

03.11.7 Υποστηρικτικές υπηρεσίες για την αλιεία

03.11.71 Υποστηρικτικές υπηρεσίες για την αλιεία

03.11.71.01 Υπηρεσίες λεύκανσης φυσικών σφουγγαριών

03.12 Αλιεία γλυκών υδάτων

03.12.1 Αλιεία ψαριών γλυκών υδάτων, μη εκτρεφόμενων, που διαθέτονται ζώντα

03.12.13 Αλιεία ψαριών γλυκών υδάτων, μη εκτρεφόμενων, που διαθέτονται ζώντα

03.12.2 Αλιεία ψαριών γλυκών υδάτων, μη εκτρεφόμενων, που διαθέτονται νωπά ή απλής ψύξης

03.12.22 Αλιεία ψαριών γλυκών υδάτων, μη εκτρεφόμενων, που διαθέτονται νωπά ή απλής ψύξης

03.2 Υδατοκαλλιέργεια

03.21 Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια

03.21.1 Υδατοκαλλιέργεια εκτρεφόμενων ψαριών θαλάσσης, που διαθέτονται ζώντα

03.21.14 Υδατοκαλλιέργεια εκτρεφόμενων ψαριών θαλάσσης, που διαθέτονται ζώντα



03.21.2 Υδατοκαλλιέργεια εκτρεφόμενων ψαριών θαλάσσης, που διαθέτονται νωπά ή απλής ψύξης

03.21.23 Υδατοκαλλιέργεια εκτρεφόμενων ψαριών θαλάσσης, που διαθέτονται νωπά ή απλής ψύξης

03.21.23.01 Καλλιέργεια λαβρακιού

03.21.23.02 Καλλιέργεια πέστροφας

03.21.3 Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια καλλιεργούμενων καρκινοειδών, που διαθέτονται μη κατεψυγμένα

03.21.32 Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια καλλιεργούμενων καρκινοειδών, που διαθέτονται μη κατεψυγμένα

03.21.4 Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια μαλακίων και άλλων υδρόβιων ασπόνδυλων, που διαθέτονται ζώντα, νωπά ή απλής ψύξης

03.21.43 Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια στρειδιών, που διαθέτονται ζώντα, νωπά ή απλής ψύξης

03.21.44 Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια άλλων μαλακίων και υδρόβιων ασπόνδυλων, που διαθέτονται ζώντα, νωπά ή απλής ψύξης

03.21.44.01 Καλλιέργεια μαλακίων και μαλακόστρακων

03.21.44.02 Καλλιέργεια μυδιών

03.21.44.03 Οστρακοκαλλιέργεια

03.21.5 Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια μαργαριταριών, που διαθέτονται ακατέργαστα

03.21.51 Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια μαργαριταριών, που διαθέτονται ακατέργαστα

03.21.6 Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια άλλων υδρόβιων φυτών, ζώων και των προϊόντων τους

03.21.64 Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια φυκιών και άλλων αλγών

03.21.7 Υποστηρικτικές υπηρεσίες για την υδατοκαλλιέργεια

03.21.72 Υποστηρικτικές υπηρεσίες για την υδατοκαλλιέργεια

03.22 Υδατοκαλλιέργεια γλυκών υδάτων

03.22.1 Υδατοκαλλιέργεια εκτρεφόμενων ψαριών, γλυκών υδάτων, που διαθέτονται ζώντα

03.22.15 Υδατοκαλλιέργεια εκτρεφόμενων ψαριών, γλυκών υδάτων, που διαθέτονται ζώντα

03.22.15.01 Εκτροφή διακοσμητικών ψαριών

03.22.2 Υδατοκαλλιέργεια εκτρεφόμενων ψαριών, γλυκών υδάτων, που διαθέτονται νωπά ή απλής ψύξης

03.22.24 Υδατοκαλλιέργεια εκτρεφόμενων ψαριών, γλυκών υδάτων, που διαθέτονται νωπά ή απλής ψύξης

Β ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ

05 Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη

05.1 Εξόρυξη λιθάνθρακα

05.10 Εξόρυξη λιθάνθρακα

05.10.1 Εξόρυξη λιθάνθρακα

05.10.10 Εξόρυξη λιθάνθρακα

05.2 Εξόρυξη λιγνίτη

05.20 Εξόρυξη λιγνίτη

05.20.1 Εξόρυξη λιγνίτη

05.20.10 Εξόρυξη λιγνίτη

06 Άντληση αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου

06.1 Άντληση αργού πετρελαίου

06.10 Άντληση αργού πετρελαίου

06.10.1 Άντληση πετρελαϊκών ελαίων και ελαίων που λαμβάνονται από ασφαλτούχα ορυκτά, που διαθέτονται ακατέργαστα

06.10.10 Άντληση πετρελαϊκών ελαίων και ελαίων που λαμβάνονται από ασφαλτούχα ορυκτά, που διαθέτονται ακατέργαστα

06.10.2 Άντληση ασφαλτούχου ή πετρελαιούχου σχιστόλιθου και πισσούχων άμμων

06.10.20 Άντληση ασφαλτούχου ή πετρελαιούχου σχιστόλιθου και πισσούχων άμμων

06.2 Άντληση φυσικού αερίου

06.20 Άντληση φυσικού αερίου

06.20.1 Άντληση φυσικού αερίου, που διαθέτεται υγροποιημένο ή σε αεριώδη κατάσταση

06.20.10 Άντληση φυσικού αερίου, που διαθέτεται υγροποιημένο ή σε αεριώδη κατάσταση

07 Εξόρυξη μεταλλευμάτων



07.1 Εξόρυξη σιδηρομεταλλεύματος

07.10 Εξόρυξη σιδηρομεταλλεύματος

07.10.1 Εξόρυξη σιδηρούχων μεταλλευμάτων

07.10.10 Εξόρυξη σιδηρούχων μεταλλευμάτων

08.91.12 Εξόρυξη άφρυκτου σιδηροπυρίτη· ακατέργαστου ή μη εξευγενισμένου θείου

08.92 Εξόρυξη τύρφης

08.92.1 Εξόρυξη τύρφης

08.92.10 Εξόρυξη τύρφης

08.99.22

Εξόρυξη και παραγωγή βιομηχανικών διαμαντιών, που διαθέτονται ακατέργαστα ή απλώς κομμένα, σχισμένα ή προετοιμασμένα για στίλβωση· εξόρυξη 

κισηρόλιθων (ελαφρόπετρων)· σμύριδας· φυσικού κορούνδιου, φυσικού γρανάτη και άλλων φυσικών λειαντικών

09.1 Υποστηρικτικές δραστηριότητες για την άντληση πετρελαίου και φυσικού αερίου

09.10 Υποστηρικτικές δραστηριότητες για την άντληση πετρελαίου και φυσικού αερίου

09.10.1 Υποστηρικτικές υπηρεσίες για την άντληση πετρελαίου και φυσικού αερίου

09.10.11 Υπηρεσίες γεώτρησης σχετικές με την άντληση πετρελαίου και φυσικού αερίου

09.10.12

Υπηρεσίες ανέγερσης, επισκευής και αποσυναρμολόγησης πύργων γεώτρησης και συναφείς υποστηρικτικές υπηρεσίες σχετικές με την άντληση 

πετρελαίου και φυσικού αερίου

09.10.13 Υπηρεσίες υγροποίησης και επαναεριοποίησης του φυσικού αερίου για μεταφορά που γίνεται στο χώρο του ορυχείου

09.90.11 Υποστηρικτικές υπηρεσίες για την εξαγωγή λιθάνθρακα

10.2 Επεξεργασία και συντήρηση ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων

10.20 Επεξεργασία και συντήρηση ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων

10.20.1 Επεξεργασία και συντήρηση ψαριών, που διαθέτονται νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα

10.20.11 Επεξεργασία και συντήρηση φιλέτων και άλλου κρέατος ψαριών (τεμαχισμένων ή μη), που διαθέτονται νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

10.20.12 Επεξεργασία και συντήρηση συκωτιών ψαριών και αβγοτάραχου που διαθέτονται, νωπά ή απλής ψύξης

10.20.13 Επεξεργασία και συντήρηση ψαριών, που διαθέτονται κατεψυγμένα

10.20.14 Επεξεργασία και συντήρηση φιλέτων ψαριών, που διαθέτονται κατεψυγμένα

10.20.15 Επεξεργασία και συντήρηση σάρκας ψαριού, (έστω και τεμαχισμένης), που διαθέτεται κατεψυγμένη

10.20.16 Επεξεργασία και συντήρηση συκωτιών ψαριών και αβγοτάραχου, που διαθέτονται κατεψυγμένα

10.20.2

Επεξεργασία και συντήρηση ψαριών κατά άλλο τρόπο παρασκευασμένων ή διατηρημένων· παραγωγή χαβιαριού και υποκατάστατων 

αυτού

10.20.21 Επεξεργασία και συντήρηση φιλέτων ψαριών αποξηραμένων, αλατισμένων ή σε άλμη αλλά όχι καπνιστών

10.20.22

Επεξεργασία και συντήρηση συκωτιών ψαριών και αβγοτάραχου, αποξηραμένων, καπνιστών, αλατισμένων ή σε άλμη, παραγωγή αλευριών, σκονών και 

συσσωματωμάτων με μορφή σβόλων (πελετών) ψαριών, κατάλληλων για ανθρώπινη κατανάλωση

10.20.23 Επεξεργασία και συντήρηση ψαριών, αποξηραμένων, αλατισμένων ή μη, ή σε άλμη

10.20.23.01 Επεξεργασία και συντήρηση ψαριών αλίπαστων

10.20.24 Επεξεργασία και συντήρηση ψαριών και φιλέτων ψαριών, καπνιστών

10.20.25 Επεξεργασία και συντήρηση ψαριών, κατά άλλο τρόπο παρασκευασμένων ή διατηρημένων, εκτός από τα έτοιμα γεύματα με βάση το ψάρι

10.20.25.01 Παραγωγή παρασκευασμάτων και κονσερβών ψαριών

10.20.26 Επεξεργασία και συντήρηση χαβιαριού και υποκατάστατων αυτού

10.20.3

Επεξεργασία και συντήρηση καρκινοειδών, μαλακίων και άλλων υδρόβιων ασπόνδυλων, που διαθέτονται κατεψυγμένα, παρασκευασμένα 

ή διατηρημένα

10.20.31 Επεξεργασία και συντήρηση καρκινοειδών, που διαθέτονται κατεψυγμένα

10.20.32 Επεξεργασία και συντήρηση μαλακίων, που διαθέτονται κατεψυγμένα, αποξηραμένα, καπνιστά, αλατισμένα ή σε άλμη, καπνιστά

10.20.33 Επεξεργασία και συντήρηση άλλων υδρόβιων ασπόνδυλων, που διαθέτονται κατεψυγμένα, αποξηραμένα, αλατισμένα ή σε άλμη, καπνιστά

10.20.34

Επεξεργασία και συντήρηση καρκινοειδών κατά άλλο τρόπο παρασκευασμένων ή διατηρημένων· μαλακίων και άλλων υδρόβιων ασπόνδυλων, κατά άλλο 

τρόπο παρασκευασμένων ή διατηρημένων

10.20.4

Επεξεργασία και συντήρηση αλευριών, σκονών και σβόλων (πελετών), και άλλων προϊόντων π.δ.κ.α. από ψάρια ή καρκινοειδή, μαλάκια ή 

άλλα ασπόνδυλα υδρόβια, ακατάλληλων για ανθρώπινη κατανάλωση

10.20.41

Παραγωγή αλευριών, σκονών και σβόλων (πελετών), από ψάρια ή καρκινοειδή, μαλάκια ή άλλα ασπόνδυλα υδρόβια, ακατάλληλων για ανθρώπινη 

κατανάλωση

10.20.42 Επεξεργασία και συντήρηση άλλων μη βρώσιμων προϊόντων ψαριών, καρκινοειδών, μαλακίων ή άλλων υδρόβιων ασπόνδυλων

10.20.9

Κάπνισμα και άλλες υπηρεσίες διατήρησης και παρασκευής για την παραγωγή προϊόντων ψαριών· Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο 

της διαδικασίας παραγωγής επεξεργασμένων και διατηρημένων ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων

10.20.91 Κάπνισμα και άλλες υπηρεσίες διατήρησης και παρασκευής για την παραγωγή προϊόντων ψαριών

10.20.99 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής επεξεργασμένων και διατηρημένων ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων

10.41.12 Παραγωγή λιπών και ελαίων και των κλασμάτων τους, ψαριών και θαλάσσιων θηλαστικών



13.10.3 Παραγωγή τεχνητών υφαντικών ασυνεχών ινών, επεξεργασμένων για κλώση

13.10.31 Παραγωγή συνθετικών ασυνεχών ινών, που είναι λαναρισμένες, χτενισμένες ή με άλλο τρόπο κατεργασμένες για νηματοποίηση

13.10.32 Παραγωγή τεχνητών ασυνεχών ινών, που είναι λαναρισμένες, χτενισμένες ή με άλλο τρόπο κατεργασμένες για νηματοποίηση

13.10.8 Παραγωγή υφαντικών νημάτων και κλωστών από τεχνητές συνεχείς ή ασυνεχείς ίνες

13.10.81

Παραγωγή νημάτων από τεχνητές συνεχείς ίνες, πολλαπλών ή κορδονωτών (εκτός από νήμα για ράψιμο, νήμα από πολυαμίδια, πολυεστέρες ή τεχνητή 

βισκόζη) μη συσκευασμένων για λιανική πώληση· νημάτων από τεχνητές ίνες, συνεχών (εκτός από νήματα για ράψιμο), συσκευασμένων για λιανική πώληση

13.10.82 Παραγωγή νημάτων (εκτός από νήματα για ράψιμο) από συνθετικές ασυνεχείς ίνες, με περιεκτικότητα >= 85% κατά βάρος από τις ίνες αυτές

13.10.83 Παραγωγή νημάτων (εκτός από νήματα για ράψιμο) από συνθετικές ασυνεχείς ίνες, με περιεκτικότητα <85% κατά βάρος από τις ίνες αυτές

13.10.84 Παραγωγή νημάτων από τεχνητές ίνες μη συνεχείς (εκτός από νήματα για ράψιμο), μη συσκευασμένων για λιανική πώληση

13.10.85 Παραγωγή κλωστών και νημάτων για ράψιμο από τεχνητές και συνθετικές συνεχείς ή ασυνεχείς ίνες

13.10.99 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατεργασίας υφαντικών νημάτων και κλωστών

13.20.3 Ύφανση υφασμάτων (εκτός των ειδικών υφασμάτων), από τεχνητές ή συνθετικές συνεχείς ή ασυνεχείς ίνες

13.20.31 Ύφανση υφασμάτων από συνθετικά νήματα συνεχών ινών και από τεχνητά νήματα συνεχών ινών

13.20.32 Ύφανση υφασμάτων από συνθετικές ασυνεχείς ίνες 

13.20.33 Ύφανση υφασμάτων από τεχνητές ασυνεχείς ίνες 

13.20.41 Ύφανση υφασμάτων με πέλος και υφασμάτων από σενίλλη, [εκτός από τα θηλειωτά υφάσματα σπογγώδους μορφής (πετσετέ) και τα είδη κορδελοποιίας]

13.20.43 Ύφανση άλλων θηλειωτών υφασμάτων σπογγώδους μορφής (πετσετέ) και παρόμοιων υφαντών θηλειωτών υφασμάτων, (εκτός από τα είδη κορδελοποιίας)

13.20.44 Παραγωγή υφασμάτων με ύφανση γάζας, (εκτός από τα είδη κορδελοποιίας)

13.20.45 Ύφανση θυσανωτών υφαντικών υλών, εκτός από τάπητες

13.20.5 Παραγωγή απομίμησης γούνας με ύφανση

13.20.50 Παραγωγή απομίμησης γούνας με ύφανση

13.20.9 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατεργασίας υφασμάτων

13.20.99 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατεργασίας υφασμάτων

13.30.11 Υπηρεσίες λεύκανσης και βαφής υφαντικών ινών και νημάτων

13.30.12 Υπηρεσίες λεύκανσης υφασμάτων και κλωστοϋφαντουργικών ειδών (περιλαμβάνονται και τα ενδύματα)

13.30.13 Υπηρεσίες βαφής υφασμάτων και κλωστοϋφαντουργικών ειδών (περιλαμβάνονται και τα ενδύματα)

13.9 Κατασκευή άλλων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων

13.91 Κατασκευή πλεκτών υφασμάτων και υφασμάτων πλέξης κροσέ

13.91.1 Κατασκευή υφασμάτων πλεκτών ή κροσέ

13.91.11 Κατασκευή υφασμάτων με πέλος, θηλειωτών υφασμάτων σπογγώδους μορφής (πετσετέ), πλεκτών ή κροσέ

13.91.19 Κατασκευή άλλων υφασμάτων πλεκτών ή κροσέ (περιλαμβάνεται η απομίμηση γούνας με πλέξιμο)

13.91.9 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής υφασμάτων πλεκτών ή κροσέ

13.91.99 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής υφασμάτων πλεκτών ή κροσέ

13.96 Κατασκευή άλλων τεχνικών και βιομηχανικών κλωστοϋφαντουργικών ειδών

13.96.1

Κατασκευή επιμεταλλωμένων νημάτων ή επιμεταλλωμένων νημάτων υπό μορφή κορδονέτου· ύφανση υφασμάτων από μεταλλική 

κλωστή και από επιμεταλλωμένο νήμα· κατασκευή νημάτων και σχοινιών από καουτσούκ, επικαλυμμένων με υφαντικά υλικά και ειδών 

κλωστοϋφαντουργίας για τεχνικές χρήσεις

13.96.11 Κατασκευή επιμεταλλωμένων νημάτων ή επιμεταλλωμένων νημάτων υπό μορφή κορδονέτου

13.96.12 Κατασκευή υφαντών υφασμάτων από μεταλλική κλωστή και υφαντών υφασμάτων από επιμεταλλωμένο νήμα π.δ.κ.α.

13.96.13

Κατασκευή νημάτων και σχοινιών από καουτσούκ, επικαλυμμένων με υφαντικά υλικά· υφαντικού νήματος και λωρίδων, εμποτισμένων ή καλυμμένων με 

ελαστικό ή πλαστικό

13.96.14 Κατασκευή υφασμάτων κλωστοϋφαντουργίας, εμποτισμένων, επενδυμένων ή επικαλυμμένων π.δ.κ.α.

13.96.15

Κατασκευή υφασμένων φύλλων για επίσωτρα με πεπιεσμένο αέρα, που λαμβάνονται από νήματα υψηλής αντοχής από νάιλον ή από άλλα πολυαμίδια, 

πολυεστέρες ή ρεγιόν βισκόζης

13.96.16

Κατασκευή προϊόντων και ειδών κλωστοϋφαντουργίας για τεχνικές χρήσεις (περιλαμβάνονται φιτίλια, αμίαντα φωτισμού, εύκαμπτοι σωλήνες, ιμάντες 

μεταφορικοί ή μετάδοσης κίνησης, γάζα και ύφασμα για κόσκινα και φίλτρα)

13.96.17

Κατασκευή ειδών κορδελοποιίας· ταινιών χωρίς υφάδι, από νήματα ή ίνες παραλληλισμένα και κολλημένα (bolducs)· διακοσμητικών γαρνιτούρων και 

παρόμοιων

13.96.9 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ειδών κλωστοϋφαντουργίας για τεχνική και βιομηχανική χρήση

13.96.99 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ειδών κλωστοϋφαντουργίας για τεχνική και βιομηχανική χρήση

13.99.14 Κατασκευή υφαντικών ινών με μήκος <=5 mm (χνουδιού από την επεξεργασία των υφασμάτων) κόμπων και σφαιριδίων από υφαντικές ύλες

13.99.14.01 Κατασκευή βατών

13.99.15 Κατασκευή νημάτων και λωρίδων υπό μορφή κορδονέτου· νημάτων σενίλλης· νημάτων με την ονομασία "αλυσιδίτσα"



13.99.16 Κατασκευή υφαντουργικών προϊόντων καπιτονέ σε τόπια

13.99.19 Κατασκευή άλλων κλωστοϋφαντουργικών και υφαντουργικών προϊόντων π.δ.κ.α.

13.99.9 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων ειδών κλωστοϋφαντουργίας π.δ.κ.α.

13.99.99 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων ειδών κλωστοϋφαντουργίας π.δ.κ.α.

19 Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου

19.1 Παραγωγή προϊόντων οπτανθρακοποίησης (κοκοποίησης)

19.10 Παραγωγή προϊόντων οπτανθρακοποίησης (κοκοποίησης)

19.10.1 Παραγωγή οπτάνθρακα και ημιοπτάνθρακα από λιθάνθρακα, λιγνίτη ή τύρφη· άνθρακα αποστακτικού κέρατος

19.10.10 Παραγωγή οπτάνθρακα και ημιοπτάνθρακα από λιθάνθρακα, λιγνίτη ή τύρφη· άνθρακα αποστακτικού κέρατος

19.10.2 Παραγωγή πισσών από λιθάνθρακα, λιγνίτη ή τύρφη· άλλων ορυκτών πισσών

19.10.20 Παραγωγή πισσών από λιθάνθρακα, λιγνίτη ή τύρφη· άλλων ορυκτών πισσών

19.10.3 Παραγωγή πίσσας και πισσάσφαλτου

19.10.30 Παραγωγή πίσσας και πισσάσφαλτου

19.10.9 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής προϊόντων οπτανθρακοποίησης

19.10.99 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής προϊόντων οπτανθρακοποίησης

19.2 Παραγωγή προϊόντων διύλισης πετρελαίου

19.20 Παραγωγή προϊόντων διύλισης πετρελαίου

19.20.1 Παραγωγή μπρικετών, σφαιρών και παρόμοιων στερεών καυσίμων

19.20.11 Παραγωγή μπρικετών, σφαιρών και παρόμοιων στερεών καυσίμων που παράγονται από τον άνθρακα

19.20.12 Παραγωγή μπρικετών, σφαιρών και παρόμοιων στερεών καυσίμων που παράγονται από τον λιγνίτη

19.20.13 Παραγωγή μπρικετών, σφαιρών και παρόμοιων στερεών καυσίμων που παράγονται από την τύρφη

19.20.2 Παραγωγή καυσίμων ελαίων και αερίων· λιπαντικών ελαίων

19.20.21 Παραγωγή βενζίνης αυτοκινήτων, συμπεριλαμβανομένης της βενζίνης αεροσκαφών

19.20.22 Παραγωγή καυσίμων αεριωθούμενων αεροσκαφών, τύπου βενζίνης

19.20.23 Παραγωγή ελαφρών λιπαντικών ελαίων πετρελαίου· ελαφρών παρασκευασμάτων π.δ.κ.α.

19.20.24 Παραγωγή κηροζίνης

19.20.25 Παραγωγή καυσίμων τύπου κηροζίνης αεριωθούμενων αεροσκαφών

19.20.26 Παραγωγή αεριέλαιων

19.20.27 Παραγωγή μέσων ελαίων πετρελαίου· μέσων παρασκευασμάτων π.δ.κ.α.

19.20.28 Παραγωγή καυσίμων ελαίων π.δ.κ.α.

19.20.29 Παραγωγή λιπαντικών ελαίων πετρελαίου· βαρέων παρασκευασμάτων π.δ.κ.α.

19.20.3 Παραγωγή αερίων πετρελαίου και άλλων αέριων υδρογονανθράκων, εκτός του φυσικού αερίου

19.20.31 Παραγωγή προπάνιου και βουτάνιου, υγροποιημένων

19.20.32 Παραγωγή αιθυλένιου, προπυλένιου, βουτυλένιου, βουταδιένιου και άλλων αερίων πετρελαίου ή αέριων υδρογονανθράκων, εκτός του φυσικού αερίου

19.20.4 Παραγωγή άλλων προϊόντων πετρελαίου

19.20.41 Παραγωγή βαζελίνης· σκληρής παραφίνης· πετρελαϊκών και άλλων ορυκτών κεριών

19.20.42 Παραγωγή οπτάνθρακα (κοκ) από πετρέλαιο· ασφάλτου από πετρέλαιο και άλλων κατάλοιπων των ελαίων πετρελαίου

19.20.9 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής προϊόντων διύλισης πετρελαίου

19.20.99 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής προϊόντων διύλισης πετρελαίου

20.14.1 Παραγωγή υδρογονανθράκων και παραγώγων τους

20.14.11 Παραγωγή άκυκλων υδρογονανθράκων

20.14.12 Παραγωγή κυκλικών υδρογονανθράκων

20.14.13 Παραγωγή χλωριωμένων παράγωγων άκυκλων υδρογονανθράκων

20.14.14 Παραγωγή σουλφονωμένων, νιτρωμένων ή νιτριδωμένων παράγωγων υδρογονανθράκων, αλογονωμένων ή όχι

20.14.19 Παραγωγή άλλων παράγωγων υδρογονανθράκων

20.14.72 Παραγωγή ξυλάνθρακα



20.59.54 Παραγωγή ενεργού άνθρακα

20.6 Παραγωγή μη φυσικών ινών

20.60 Παραγωγή μη φυσικών ινών

20.60.1 Παραγωγή συνθετικών ινών

20.60.11 Παραγωγή συνθετικών συνεχών και ασυνεχών ινών, μη λαναρισμένων ή χτενισμένων

20.60.12 Παραγωγή ινών υψηλής αντοχής από πολυαμίδια και πολυεστέρες

20.60.13 Παραγωγή άλλων συνθετικών ινών, απλών

20.60.14 Παραγωγή συνθετικών μονόινων νημάτων· λωρίδων και παρόμοιων ειδών, από συνθετικά υφαντικά υλικά

20.60.2 Παραγωγή τεχνητών ινών

20.60.21 Παραγωγή τεχνητών συνεχών και ασυνεχών ινών, μη λαναρισμένων ή χτενισμένων

20.60.22 Παραγωγή ινών υψηλής αντοχής από βισκόζη

20.60.23 Παραγωγή άλλων τεχνητών ινών, απλών

20.60.24 Παραγωγή τεχνητών μονόινων νημάτων· λωρίδων και παρόμοιων ειδών από τεχνητά υφαντικά υλικά

20.60.9 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής τεχνητών ινών

20.60.99 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής τεχνητών ινών

24.1 Παραγωγή βασικού σιδήρου, χάλυβα και σιδηροκραμάτων

24.10 Παραγωγή βασικού σιδήρου, χάλυβα και σιδηροκραμάτων

24.10.1 Παραγωγή πρωτογενών υλικών σιδήρου και χάλυβα

24.10.11 Παραγωγή ακατέργαστου χυτοσίδηρου και χυτοσίδηρου spiegel σε χελώνες, κύβους ή άλλες πρωτογενείς μορφές

24.10.12 Παραγωγή σιδηροκραμάτων

24.10.13

Παραγωγή σιδηρούχων προϊόντων που λαμβάνονται με απευθείας αναγωγή σιδηρομεταλλεύματος και άλλων σπογγωδών σιδηρούχων προϊόντων, σε 

τεμάχια, σφαιρίδια ή παρόμοιες μορφές, σιδήρου με ελάχιστη καθαρότητα κατά βάρος 99,94 %, σε τεμάχια, σφαιρίδια ή παρόμοιες μορφές

24.10.14 Παραγωγή κόκκων και σκονών, από ακατέργαστο χυτοσίδηρο, χυτοσίδηρο spiegel ή χάλυβα

24.10.2 Παραγωγή ακατέργαστου χάλυβα

24.10.21 Παραγωγή μη κραματοποιημένου χάλυβα σε πλινθώματα ή άλλες πρωτογενείς μορφές και ημιτελών προϊόντων από μη κραματοποιημένο χάλυβα

24.10.22 Παραγωγή ανοξείδωτου χάλυβα σε πλινθώματα ή άλλες πρωτογενείς μορφές και ημιτελών προϊόντων από ανοξείδωτο χάλυβα

24.10.23 Παραγωγή άλλου κραματοποιημένου χάλυβα σε πλινθώματα ή άλλες πρωτογενείς μορφές και ημιτελών προϊόντων από άλλο κραματοποιημένο χάλυβα

24.10.3 Παραγωγή επίπεδων (πλατιών) προϊόντων έλασης από χάλυβα, που έχουν υποστεί μόνο θερμή έλαση

24.10.31 Παραγωγή επίπεδων (πλατιών) προϊόντων έλασης μη κραματοποιημένου χάλυβα, που έχει υποστεί μόνο θερμή έλαση, με πλάτος >= 600 mm

24.10.32 Παραγωγή επίπεδων (πλατιών) προϊόντων έλασης μη κραματοποιημένου χάλυβα, που έχει υποστεί μόνο θερμή έλαση, με πλάτος < 600 mm

24.10.33 Παραγωγή επίπεδων (πλατιών) προϊόντων έλασης ανοξείδωτου χάλυβα, που έχει υποστεί μόνο θερμή έλαση, με πλάτος >= 600 mm

24.10.34 Παραγωγή επίπεδων (πλατιών) προϊόντων έλασης ανοξείδωτου χάλυβα, που έχει υποστεί μόνο θερμή έλαση, με πλάτος < 600 mm

24.10.35 Παραγωγή επίπεδων (πλατιών) προϊόντων έλασης από άλλο κραματοποιημένο χάλυβα, που έχει υποστεί μόνο θερμή έλαση, με πλάτος >= 600 mm

24.10.36

Παραγωγή επίπεδων (πλατιών) προϊόντων έλασης από άλλο κραματοποιημένο χάλυβα, που έχει υποστεί μόνο θερμή έλαση, με πλάτος < 600 mm (εκτός 

προϊόντων από "μαγνητικό" πυριτιούχο χάλυβα)

24.10.4 Παραγωγή επίπεδων (πλατιών) προϊόντων έλασης χάλυβα, που έχει υποστεί μόνο ψυχρή έλαση, με πλάτος >= 600 mm

24.10.41 Παραγωγή επίπεδων (πλατιών) προϊόντων έλασης μη κραματοποιημένου χάλυβα, που έχει υποστεί μόνο ψυχρή έλαση, με πλάτος >= 600 mm

24.10.42 Παραγωγή επίπεδων (πλατιών) προϊόντων έλασης ανοξείδωτου χάλυβα, που έχει υποστεί μόνο ψυχρή έλαση, με πλάτος >= 600 mm

24.10.43 Παραγωγή επίπεδων (πλατιών) προϊόντων από άλλο κραματοποιημένο χάλυβα, που έχει υποστεί μόνο ψυχρή έλαση, με πλάτος >= 600 mm

24.10.5

Παραγωγή επίπεδων (πλατιών) προϊόντων έλασης από χάλυβα, επενδυμένων, επιμεταλλωμένων ή επικαλυμμένων και πλατιών 

προϊόντων έλασης από χάλυβα ταχείας κοπής και "μαγνητικού" πυριτιούχου χάλυβα

24.10.51 Παραγωγή επίπεδων (πλατιών) προϊόντων έλασης μη κραματοποιημένου χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, επενδυμένων, επιμεταλλωμένων ή επικαλυμμένων

24.10.52

Παραγωγή επίπεδων (πλατιών) προϊόντων έλασης από άλλο κραματοποιημένο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, επενδυμένων, επιμεταλλωμένων ή 

επικαλυμμένων

24.10.53 Παραγωγή επίπεδων (πλατιών) προϊόντων έλασης από "μαγνητικό" πυριτιούχο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm

24.10.54 Παραγωγή επίπεδων (πλατιών) προϊόντων έλασης από "μαγνητικό" πυριτιούχο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm

24.10.55 Παραγωγή επίπεδων (πλατιών) προϊόντων έλασης από χάλυβα ταχείας κοπής, με πλάτος < 600 mm

24.10.6 Παραγωγή θερμικά κατεργασμένων δοκών και ράβδων από χάλυβα

24.10.61 Παραγωγή δοκών και ράβδων, με θερμή έλαση, σε ακανόνιστα περιελιγμένα πηνία, από μη κραματοποιημένο χάλυβα

24.10.62

Παραγωγή άλλων δοκών και ράβδων από χάλυβα, που έχουν απλώς σφυρηλατηθεί, ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, καθώς και εκείνων που έχουν 

υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση



24.10.63 Παραγωγή δοκών και ράβδων, με θερμή έλαση, σε ακανόνιστα περιελιγμένα πηνία, από ανοξείδωτο χάλυβα

24.10.64

Παραγωγή άλλων δοκών και ράβδων από ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν απλώς σφυρηλατηθεί, ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, καθώς και εκείνων 

που έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση

24.10.65 Παραγωγή δοκών και ράβδων, με θερμή έλαση, σε ακανόνιστα περιελιγμένα πηνία, από άλλους κραματοποιημένους χάλυβες

24.10.66

Παραγωγή άλλων δοκών και ράβδων από άλλους κραματοποιημένους χάλυβες, που έχουν απλώς σφυρηλατηθεί, ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, 

καθώς και εκείνων που έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση

24.10.67 Παραγωγή ράβδων κοίλων για γεωτρήσεις

24.10.7

Παραγωγή μορφοράβδων (open sections) από χάλυβα που έχουν υποστεί θερμή έλαση, πασσαλοσανίδων από χάλυβα και δομικών 

υλικών σιδηροδρομικών γραμμών από χάλυβα

24.10.71 Παραγωγή μορφοράβδων, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, από μη κραματοποιημένο χάλυβα

24.10.72 Παραγωγή μορφοράβδων, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, από ανοξείδωτο χάλυβα

24.10.73 Παραγωγή μορφοράβδων, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, από άλλους κραματοποιημένους χάλυβες

24.10.74 Παραγωγή πασσαλοσανίδων από χάλυβα και συγκολλημένων μορφοράβδων από χάλυβα

24.10.75 Παραγωγή δομικών στοιχείων σιδηροδρομικών γραμμών από χάλυβα

24.10.9 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής βασικού σιδήρου και χάλυβα και σιδηροκραμάτων

24.10.99 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής βασικού σιδήρου και χάλυβα και σιδηροκραμάτων

24.2 Κατασκευή χαλύβδινων σωλήνων, αγωγών, κοίλων ειδών με καθορισμένη μορφή και συναφών εξαρτημάτων

24.20 Κατασκευή χαλύβδινων σωλήνων, αγωγών, κοίλων ειδών με καθορισμένη μορφή και συναφών εξαρτημάτων

24.20.1 Κατασκευή σωλήνων, αγωγών και κοίλων μορφοσωλήνων (hollow profiles), χωρίς συγκόλληση, από χάλυβα

24.20.11 Κατασκευή σωλήνων των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή φυσικού αερίου, χωρίς συγκόλληση, από χάλυβα

24.20.12

Κατασκευή επενδύσεων και σωλήνώσεων φρεάτων και διατρητικών στελεχών αγωγών, των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη γεώτρηση πετρελαίου ή 

αερίου, χωρίς συγκόλληση, από χάλυβα

24.20.13 Κατασκευή άλλων σωλήνων κυκλικής διατομής, από χάλυβα

24.20.14 Κατασκευή σωλήνων μη κυκλικής διατομής και κοίλων ειδών με καθορισμένη μορφή, από χάλυβα

24.20.2 Κατασκευή σωλήνων, συγκολλημένων, κυκλικής διατομής, με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, από χάλυβα

24.20.21

Κατασκευή σωλήνων κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για τους αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, συγκολλημένων, με εξωτερική διάμετρο > 406,4 

mm, από χάλυβα

24.20.22

Κατασκευή επενδύσεων και σωληνώσεων των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη γεώτρηση πετρελαίου ή αερίου, συγκολλημένων, με εξωτερική διάμετρο 

> 406,4 mm, από χάλυβα

24.20.23 Κατασκευή σωλήνων κυκλικής διατομής, συγκολλημένων, με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, από χάλυβα

24.20.24

Κατασκευή άλλων σωλήνων, κυκλικής διατομής, όπως συνενωμένων σωλήνων, συνδεδεμένων με ήλους ή με παρόμοιο κλείσιμο, με εξωτερική διάμετρο > 

406,4 mm, από χάλυβα

24.20.3 Κατασκευή σωλήνων με εξωτερική διάμετρο <= 406,4 mm, συγκολλημένων, από χάλυβα

24.20.31

Κατασκευή σωλήνων των τύπων που χρησιμοποιούνται για τους αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, συγκολλημένων, με εξωτερική διάμετρο <= 406,4 mm, από 

χάλυβα

24.20.32

Κατασκευή επενδύσεων και σωληνώσεων των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη γεώτρηση πετρελαίου ή αερίου, συγκολλημένων, με εξωτερική διάμετρο 

<= 406,4 mm, από χάλυβα

24.20.33 Κατασκευή σωλήνων κυκλικής διατομής, συγκολλημένων, με εξωτερική διάμετρο <= 406,4 mm, από χάλυβα

24.20.34 Κατασκευή σωλήνων μη κυκλικής διατομής, συγκολλημένων, με εξωτερική διάμετρο <= 406,4 mm, από χάλυβα

24.20.35

Κατασκευή άλλων σωλήνων, όπως συνενωμένων σωλήνων, συνδεδεμένων με ήλους ή με παρόμοιο κλείσιμο, με εξωτερική διάμετρο <= 406,4 mm, από 

χάλυβα

24.20.4 Κατασκευή εξαρτημάτων σωληνώσεων από χάλυβα, μη χυτευτών

24.20.40 Κατασκευή εξαρτημάτων σωληνώσεων από χάλυβα, μη χυτευτών

24.20.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής σωλήνων, κοίλων ειδών με συγκεκριμένη μορφή και συναφών 

εξαρτημάτων, από χάλυβα

24.20.99 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής σωλήνων, κοίλων ειδών με συγκεκριμένη μορφή και συναφών εξαρτημάτων, από χάλυβα

24.3 Κατασκευή άλλων προϊόντων πρωτογενούς επεξεργασίας χάλυβα

24.31 Ψυχρή επεκτατική ολκή ράβδων χάλυβα

24.31.1 Κατασκευή ράβδων (δοκών) ψυχρής ολκής και πλήρων ειδών με συγκεκριμένη μορφή (solid profiles) από μη κραματοποιημένο χάλυβα

24.31.10 Κατασκευή ράβδων (δοκών) ψυχρής ολκής και πλήρων ειδών με συγκεκριμένη μορφή (solid profiles) από μη κραματοποιημένο χάλυβα

24.31.2

Κατασκευή ράβδων (δοκών) ψυχρής ολκής και πλήρων ειδών με συγκεκριμένη μορφή (solid profiles) από κραματοποιημένο χάλυβα, 

εκτός από ανοξείδωτο χάλυβα

24.31.20

Κατασκευή ράβδων (δοκών) ψυχρής ολκής και πλήρων ειδών με συγκεκριμένη μορφή (solid profiles) από κραματοποιημένο χάλυβα, εκτός από ανοξείδωτο 

χάλυβα

24.31.3 Κατασκευή ράβδων (δοκών) ψυχρής ολκής και πλήρων ειδών με συγκεκριμένη μορφή (solid profiles) από ανοξείδωτο χάλυβα

24.31.30 Κατασκευή ράβδων (δοκών) ψυχρής ολκής και πλήρων ειδών με συγκεκριμένη μορφή (solid profiles) από ανοξείδωτο χάλυβα

24.31.9 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ράβδων (δοκών) ψυχρής ολκής

24.31.99 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ράβδων (δοκών) ψυχρής ολκής

24.32 Ψυχρή έλαση στενών φύλλων χάλυβα



24.32.1 Κατασκευή επίπεδων φύλλων ψυχρής έλασης από χάλυβα, μη επιχρισμένων, με πλάτος < 600 mm

24.32.10 Κατασκευή επίπεδων φύλλων ψυχρής έλασης από χάλυβα, μη επιχρισμένων, με πλάτος < 600 mm

24.32.2 Κατασκευή επίπεδων φύλλων ψυχρής έλασης από χάλυβα, επενδυμένων, επιμεταλλωμένων ή επικαλυμμένων, με πλάτος < 600 mm

24.32.20 Κατασκευή επίπεδων φύλλων ψυχρής έλασης από χάλυβα, επενδυμένων, επιμεταλλωμένων ή επικαλυμμένων, με πλάτος < 600 mm

24.32.9 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής επίπεδων φύλλων ψυχρής έλασης

24.32.99 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής επίπεδων φύλλων ψυχρής έλασης

24.33 Ψυχρή μορφοποίηση ή δίπλωση μορφοράβδων χάλυβα

24.33.1 Κατασκευή μορφοράβδων (open sections), που έχουν υποστεί μορφοποίηση ή δίπλωση σε ψυχρή κατάσταση, από χάλυβα

24.33.11 Κατασκευή μορφοράβδων, που έχουν υποστεί μορφοποίηση ή δίπλωση σε ψυχρή κατάσταση, από μη κραματοποιημένο χάλυβα

24.33.12 Κατασκευή μορφοράβδων, που έχουν υποστεί μορφοποίηση ή δίπλωση σε ψυχρή κατάσταση, από ανοξείδωτο χάλυβα

24.33.2 Κατασκευή λαμαρινών με νευρώσεις από μη κραματοποιημένο χάλυβα

24.33.20 Κατασκευή λαμαρινών με νευρώσεις από μη κραματοποιημένο χάλυβα

24.33.3 Κατασκευή πετασμάτων "σάντουιτς" από επικαλυμμένα φύλλα χάλυβα

24.33.30 Κατασκευή πετασμάτων "σάντουιτς" από επικαλυμμένα φύλλα χάλυβα

24.33.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής προϊόντων, που έχουν υποστεί μορφοποίηση ή δίπλωση σε ψυχρή 

κατάσταση, από χάλυβα

24.33.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής προϊόντων που έχουν υποστεί μορφοποίηση ή δίπλωση σε ψυχρή κατάσταση, από 

χάλυβα

24.34 Ψυχρή επεκτατική ολκή συρμάτων

24.34.1 Κατασκευή σύρματος ψυχρής ολκής

24.34.11 Κατασκευή σύρματος ψυχρής ολκής από μη κραματοποιημένο χάλυβα

24.34.12 Κατασκευή σύρματος ψυχρής ολκής από κραματοποιημένο χάλυβα

24.34.13 Κατασκευή σύρματος ψυχρής ολκής από άλλο κραματοποιημένο χάλυβα

24.34.9 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής σύρματος ψυχρής ολκής

24.34.99 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής σύρματος ψυχρής ολκής

24.46 Επεξεργασία πυρηνικών καυσίμων

24.46.1

Επεξεργασία φυσικού ουράνιου και των ενώσεων του· κραμάτων, διασπορών (συμπεριλαμβανομένων των κεραμομεταλλουργικών 

ενώσεων), κεραμικών προϊόντων και μειγμάτων που περιέχουν φυσικό ουράνιο ή ενώσεις του φυσικού ουράνιου

24.46.10

Επεξεργασία φυσικού ουράνιου και των ενώσεων του· κραμάτων, διασπορών (συμπεριλαμβανομένων των κεραμομεταλλουργικών ενώσεων), κεραμικών 

προϊόντων και μειγμάτων που περιέχουν φυσικό ουράνιο ή ενώσεις του φυσικού ουράνιου

24.46.9 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής επεξεργασμένων πυρηνικών καυσίμων

24.46.99 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής επεξεργασμένων πυρηνικών καυσίμων

24.5 Χύτευση μετάλλων

24.51 Χύτευση σιδήρου

24.51.1 Υπηρεσίες χύτευσης χυτοσίδηρου

24.51.11 Υπηρεσίες χύτευσης ελατού χυτοσίδηρου

24.51.12 Υπηρεσίες χύτευσης σφαιροειδούς χυτοσίδηρου

24.51.13 Υπηρεσίες χύτευσης φαιού χυτοσίδηρου

24.51.13.01 Υπηρεσίες ανάτηξης χυτοσίδηρου

24.51.2 Κατασκευή σωλήνων, αγωγών και κοίλων μορφοσωλήνων (hollow profiles) από χυτοσίδηρο· σωλήνων και αγωγών από χάλυβα

24.51.20 Κατασκευή σωλήνων, αγωγών και κοίλων μορφοσωλήνων (hollow profiles) από χυτοσίδηρο· σωλήνων και αγωγών από χάλυβα

24.51.3 Κατασκευή εξαρτημάτων σωλήνων ή αγωγών από χυτοσίδηρο

24.51.30 Κατασκευή εξαρτημάτων σωλήνων ή αγωγών από χυτοσίδηρο

24.51.9 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας χύτευσης σιδήρου

24.51.99 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας χύτευσης σιδήρου

24.52 Χύτευση χάλυβα

24.52.1 Υπηρεσίες χύτευσης χάλυβα

24.52.10 Υπηρεσίες χύτευσης χάλυβα

24.52.10.01 Υπηρεσίες ανάτηξης χάλυβα

24.52.2 Κατασκευή σωλήνων και αγωγών φυγοκεντρικής χύτευσης χάλυβα



24.52.20 Κατασκευή σωλήνων και αγωγών φυγοκεντρικής χύτευσης χάλυβα

24.52.3 Κατασκευή εξαρτημάτων σωλήνων ή αγωγών από χυτοχάλυβα

24.52.30 Κατασκευή εξαρτημάτων σωλήνων ή αγωγών από χυτοχάλυβα

25.30.2 Κατασκευή πυρηνικών αντιδραστήρων και μερών τους

25.30.21 Κατασκευή πυρηνικών αντιδραστήρων, εκτός των διαχωριστών ισότοπων

25.30.22 Κατασκευή μερών πυρηνικών αντιδραστήρων, εκτός των διαχωριστών ισότοπων

25.30.9 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής ατμογεννητριών, εκτός των λεβήτων κεντρικής θέρμανσης

25.30.99 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής ατμογεννητριών, εκτός των λεβήτων κεντρικής θέρμανσης

25.5 Σφυρηλάτηση, κοίλανση, ανισόπαχη τύπωση και μορφοποίηση μετάλλων με έλαση· κονιομεταλλουργία

25.50 Σφυρηλάτηση, κοίλανση, ανισόπαχη τύπωση και μορφοποίηση μετάλλων με έλαση· κονιομεταλλουργία

25.50.1 Υπηρεσίες σφυρηλάτησης, συμπίεσης, τύπωσης και έλασης μετάλλου

25.50.11 Υπηρεσίες σφυρηλάτησης μετάλλου

25.50.11.01 Υπηρεσίες ψυχρής διέλασης ή έλασης μετάλλων γενικά

25.50.12 Υπηρεσίες τύπωσης μετάλλων

25.50.13 Άλλες υπηρεσίες έλασης μετάλλων

25.50.13.01 Υπηρεσίες διαμόρφωσης μετάλλων σε κυλίνδρους

25.50.2 Κονιομεταλλουργία

25.50.20 Κονιομεταλλουργία

25.50.20.01 Υπηρεσίες παραγωγής μεταλλικών αντικειμένων απευθείας από κόνεις μετάλλου με θερμή επεξεργασία (επίτηξη) ή υπό πίεση

25.50.20.02 Υπηρεσίες παραγωγής μεταλλικών αντικειμένων με λείανση και κοπή μερών από σκληρά μεταλλικά καρβίδια

25.93.11 Κατασκευή συρματόσχοινων, καλωδίων, πλεξούδων, αρτανών (σαμπανιών) και παρόμοιων ειδών, από σίδηρο ή χάλυβα, μη ηλεκτρομονωμένων

25.93.11.01 Κατασκευή καλωδίων από σίδηρο ή χάλυβα, μη ηλεκτρομονωμένων

25.93.15 Κατασκευή σύρματος, ράβδων, σωλήνων, πλακών, ηλεκτρόδιων, με επικάλυψη ή με πυρήνα από συλλίπασμα (flux)

25.93.16 Κατασκευή ελατηρίων και ελασμάτων ελατηρίων, από σίδηρο ή χάλυβα· χάλκινων ελατηρίων

25.93.16.01 Κατασκευή σιδηρών ελατηρίων

25.99.26 Κατασκευή ελίκων πλοίων και των πτερυγίων τους

25.99.29 Κατασκευή άλλων ειδών από κοινά μέταλλα π.δ.κ.α.

25.99.9 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων κατασκευασμένων μεταλλικών προϊόντων π.δ.κ.α.

25.99.99 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων κατασκευασμένων μεταλλικών προϊόντων π.δ.κ.α.

30.1 Ναυπήγηση πλοίων και σκαφών

30.11 Ναυπήγηση πλοίων και πλωτών κατασκευών

30.11.1 Ναυπήγηση πολεμικών πλοίων

30.11.10 Ναυπήγηση πολεμικών πλοίων

30.11.2 Ναυπήγηση πλοίων και παρόμοιων σκαφών για τη μεταφορά επιβατών ή εμπορευμάτων

30.11.21 Ναυπήγηση κρουαζιερόπλοιων, σκαφών εκδρομών και παρόμοιων σκαφών για τη μεταφορά επιβατών· οχηματαγωγών

30.11.22 Ναυπήγηση δεξαμενόπλοιων για τη μεταφορά αργού πετρελαίου, προϊόντων πετρελαίου, χημικών προϊόντων, υγροποιημένου αερίου

30.11.23 Ναυπήγηση πλοίων ψυγείων, εκτός δεξαμενόπλοιων

30.11.24 Ναυπήγηση πλοίων μεταφοράς ξηρού φορτίου

30.11.3 Ναυπήγηση αλιευτικών σκαφών και άλλων ειδικών σκαφών

30.11.31 Ναυπήγηση αλιευτικών σκαφών· πλοίων-εργοστάσιων και άλλων σκαφών για την κατεργασία ή τη συντήρηση αλιευτικών προϊόντων

30.11.32 Ναυπήγηση άλλων σκαφών μη μεταφοράς φορτίων

30.11.33 Ναυπήγηση βυθοκόρων· πλοίων-φάρων, πλωτών γερανών· άλλων σκαφών

30.11.4 Ναυπήγηση παράκτιων σκαφών και υποδομής

30.11.40 Ναυπήγηση παράκτιων σκαφών και υποδομής

30.11.5

Ναυπήγηση άλλων πλωτών κατασκευών (συμπεριλαμβανομένων των σχεδιών, πλωτών δεξαμενών, στεγανών κιβωτίων, προσδετήρων 

πλοίων, σημαντήρων, πλωτών υφαλοδεικτών)

30.11.50

Ναυπήγηση άλλων πλωτών κατασκευών (συμπεριλαμβανομένων των σχεδιών, πλωτών δεξαμενών, στεγανών κιβωτίων, προσδετήρων πλοίων, 

σημαντήρων, πλωτών υφαλοδεικτών)



30.11.9

Υπηρεσίες μετατροπής, ανακατασκευής και εξοπλισμού πλοίων, πλωτών εξεδρών και κατασκευών· εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο 

της κατασκευής πλοίων και πλωτών κατασκευών

30.11.91 Υπηρεσίες μετατροπής και ανακατασκευής πλοίων και πλωτών εξεδρών και κατασκευών

30.11.92 Υπηρεσίες εξοπλισμού πλοίων και πλωτών εξεδρών και κατασκευών

30.11.99 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής πλοίων και πλωτών κατασκευών

32.12.11

Επεξεργασία καλλιεργημένων μαργαριταριών, πολύτιμων ή ημιπολύτιμων λίθων, συμπεριλαμβανομένων των συνθετικών ή ανασχηματισμένων λίθων, 

κατεργασμένων αλλά όχι δεμένων σε κοσμήματα

33.15 Επισκευή και συντήρηση πλοίων και σκαφών

33.15.1 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης πλοίων και σκαφών

33.15.10 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης πλοίων και σκαφών

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

33.15.10.02 Υπηρεσίες καθαρισμού ή χρωματισμού πλοίων

33.15.10.03 Υπηρεσίες μηχανουργικών επισκευών πλοίων και μηχανολογικού εξοπλισμού τους

33.15.10.04 Υπηρεσίες υποβρύχιων εργασιών επισκευής και συντήρησης πλοίων

35.1 Παραγωγή, μετάδοση και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας

35.11 Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος

35.11.1 Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος

35.11.10 Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος

35.11.10.01 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από αεροστροβιλικές μονάδες πετρελαίου

35.11.10.02 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνιτικές μονάδες

35.11.10.03 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μετατροπή αιολικής ενέργειας

35.11.10.04 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μετατροπή ηλιακής ενέργειας

35.11.10.05 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μονάδες φυσικού αερίου

35.11.10.06 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας

35.11.10.07 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς εσωτερικής καύσης

35.11.10.08 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από υδροηλεκτρικούς σταθμούς

35.11.10.09 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα

35.12 Μετάδοση ηλεκτρικού ρεύματος

35.12.1 Υπηρεσίες μετάδοσης ηλεκτρικού ρεύματος

35.12.10 Υπηρεσίες μετάδοσης ηλεκτρικού ρεύματος

35.13 Διανομή ηλεκτρικού ρεύματος

35.13.1 Υπηρεσίες διανομής ηλεκτρικού ρεύματος

35.13.10 Υπηρεσίες διανομής ηλεκτρικού ρεύματος

35.13.10.01 Υπηρεσίες ανάγνωσης και συντήρησης μετρητών ηλεκτρικού ρεύματος

35.13.10.02 Υπηρεσίες διανομής ηλεκτρικής ενέργειας

35.14 Εμπόριο ηλεκτρικού ρεύματος

35.14.1 Υπηρεσίες εμπορίου (πώλησης) ηλεκτρικού ρεύματος

35.14.10 Υπηρεσίες εμπορίου (πώλησης) ηλεκτρικού ρεύματος

35.2 Παραγωγή φυσικού αερίου· διανομή αέριων καυσίμων με αγωγούς

35.21 Παραγωγή φυσικού αερίου

35.21.1 Παραγωγή φωταέριου, υδραέριου, πτωχού αέριου και παρόμοιων αερίων, εκτός από τα αέρια παράγωγα του πετρελαίου

35.21.10 Παραγωγή φωταέριου, υδραέριου, πτωχού αέριου και παρόμοιων αερίων, εκτός από τα αέρια παράγωγα του πετρελαίου

35.22 Διανομή αέριων καυσίμων μέσω αγωγών

35.22.1 Υπηρεσίες διανομής αέριων καυσίμων μέσω αγωγών

35.22.10 Υπηρεσίες διανομής αέριων καυσίμων μέσω αγωγών

35.22.10.01 Υπηρεσίες ανάγνωσης και συντήρησης μετρητών αέριων καυσίμων

35.23 Εμπόριο αέριων καυσίμων μέσω αγωγών

35.23.1 Υπηρεσίες πώλησης αέριων καυσίμων μέσω αγωγών



35.23.10 Υπηρεσίες πώλησης αέριων καυσίμων μέσω αγωγών

35.3 Παροχή ατμού και κλιματισμού

35.30 Παροχή ατμού και κλιματισμού

35.30.1 Υπηρεσίες παροχής ατμού και ζεστού νερού

35.30.11 Υπηρεσίες παροχής ατμού και ζεστού νερού

35.30.11.01 Υπηρεσίες παροχής ατμού και ζεστού νερού, προς θέρμανση πόλεων

35.30.12 Υπηρεσίες παροχής ατμού και ζεστού νερού μέσω αγωγών

35.30.22 Υπηρεσίες παροχής ψυχρού αέρα και νερού

35.30.22.01 Υπηρεσίες παροχής ψύχους (εκτός παγοποιείου)

38.32.22 Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών σιδηρούχων μετάλλων

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

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

38.32.22.03 Μηχανική ή χημική επεξεργασία μεταλλικών απορριμμάτων

42.22 Κατασκευή κοινωφελών έργων ηλεκτρικής ενέργειας και τηλεπικοινωνιών

42.22.1 Κατασκευή κοινωφελών έργων ηλεκτρικής ενέργειας και τηλεπικοινωνιών

42.22.11 Κατασκευή γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας μεγάλων αποστάσεων και γραμμών επικοινωνιών

42.22.12 Κατασκευή τοπικών γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και γραμμών επικοινωνιών

42.22.13 Κατασκευή μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

42.22.13.01 Γενικές κατασκευαστικές εργασίες για υδροηλεκτρικά έργα

42.22.2 Κατασκευαστικές εργασίες κοινωφελών έργων ηλεκτρικής ενέργειας και τηλεπικοινωνιών

42.22.21 Κατασκευαστικές εργασίες για γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας μεγάλων αποστάσεων και γραμμές επικοινωνιών

42.22.22 Κατασκευαστικές εργασίες για τοπικές γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και γραμμές επικοινωνιών

42.22.23 Κατασκευαστικές εργασίες για μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

42.91.1 Κατασκευές παράκτιων και λιμενικών έργων, φραγμάτων, υδατοφραχτών (κλεισιάδων) και συναφείς υδρομηχανικές κατασκευές

42.91.10 Κατασκευές παράκτιων και λιμενικών έργων, φραγμάτων, υδατοφραχτών (κλεισιάδων) και συναφείς υδρομηχανικές κατασκευές

42.91.2

Κατασκευαστικές εργασίες για παράκτιες και λιμενικές κατασκευές, φράγματα, υδατοφράκτες (κλεισιάδες) και συναφείς υδρομηχανικές 

κατασκευές

42.91.20 Κατασκευαστικές εργασίες για παράκτιες και λιμενικές κατασκευές, φράγματα, υδατοφράκτες (κλεισιάδες) και συναφείς υδρομηχανικές κατασκευές

42.91.20.01 Εργασίες βυθοκόρησης (αφαίρεσης βράχων και λάσπης)

42.91.20.02 Υποβρύχιες κατασκευαστικές εργασίες από δύτες, βατραχάνθρωπους ή με άλλες μεθόδους

46.11.11.07 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ψαριών, ζώντων και γόνου

46.11.19.05

Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση άλλων υδρόβιων ασπόνδυλων, φυσικών μαργαριταριών και άλλων υδρόβιων φυτών, ζώων και των προϊόντων 

τους

46.17.11.27 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων, μη ζώντων

46.21.14.03 Χονδρικό εμπόριο αλευριών, χονδράλευρων και σβόλων ψαριών, καρκινοειδών, μαλακίων ή άλλων υδρόβιων ασπόνδυλων, μη βρώσιμων

46.21.19.11 Χονδρικό εμπόριο προϊόντων π.δ.κ.α. ψαριών ή καρκινοειδών, μαλακίων η άλλων υδρόβιων ασπόνδυλων

46.21.19.19 Χονδρικό εμπόριο φυσικών σφουγγαριών ζωικής προέλευσης

46.38 Χονδρικό εμπόριο άλλων τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων

46.38.1 Χονδρικό εμπόριο ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων

46.38.10 Χονδρικό εμπόριο ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων

46.38.10.01 Εξαγωγή εγχώριων νωπών ψαριών

46.38.10.02 Χονδρικό εμπόριο άλλων μαλακίων ή οστρακόδερμων και υδρόβιων ασπόνδυλων, ζώντων, νωπών ή απλής ψύξης

46.38.10.03 Χονδρικό εμπόριο διακοσμητικών ψαριών, ζωντανών

46.38.10.04 Χονδρικό εμπόριο καρκινοειδών μη κατεψυγμένων

46.38.10.05 Χονδρικό εμπόριο καρκινοειδών, κατεψυγμένων, μαλακίων και άλλων υδρόβιων ασπόνδυλων, κατεψυγμένων, αποξηραμένων, αλατισμένων

46.38.10.06 Χονδρικό εμπόριο καρκινοειδών, μαλακίων και άλλων υδρόβιων ασπόνδυλων, παρασκευασμένων ή διατηρημένων

46.38.10.07 Χονδρικό εμπόριο στρειδιών

46.38.10.08 Χονδρικό εμπόριο φιλέτων ψαριών, άλλου κρέατος ψαριών, συκωτιών ψαριών και αβγοτάραχου, νωπών ή απλής ψύξης



46.38.10.09 Χονδρικό εμπόριο ψαριών αλίπαστων

46.38.10.10 Χονδρικό εμπόριο ψαριών αποξηραμένων, αλατισμένων ή σε άλμη, καπνιστών ψαριών, βρώσιμου ιχθυάλευρου

46.38.10.11 Χονδρικό εμπόριο ψαριών κατά άλλο τρόπο παρασκευασμένων ή διατηρημένων, χαβιαριού

46.38.10.12 Χονδρικό εμπόριο ψαριών, ζώντων

46.38.10.13 Χονδρικό εμπόριο ψαριών, νωπών ή απλής ψύξης

46.38.10.14 Χονδρικό εμπόριο ψαριών, νωπών και κατεψυγμένων

46.38.10.15 Χονδρικό εμπόριο ψαριών, φιλέτων ψαριών, άλλου κρέατος ψαριών, συκωτιών ψαριών και αβγοτάραχου, κατεψυγμένων

46.48.10.10

Χονδρικό εμπόριο καλλιεργημένων μαργαριταριών, πολύτιμων ή ημιπολύτιμων λίθων, συμπεριλαμβανομένων των συνθετικών ή ανασχηματισμένων λίθων, 

κατεργασμένων αλλά όχι δεμένων σε κοσμήματα

46.71 Χονδρικό εμπόριο στερεών, υγρών και αέριων καυσίμων και συναφών προϊόντων

46.71.1 Χονδρικό εμπόριο στερεών, υγρών και αέριων καυσίμων και συναφών προϊόντων

46.71.11 Χονδρικό εμπόριο στερεών καυσίμων

46.71.11.01 Χονδρικό εμπόριο άνθρακα, μη συσσωματωμένου

46.71.11.02 Χονδρικό εμπόριο γαιανθράκων

46.71.11.03 Χονδρικό εμπόριο καυσόξυλων

46.71.11.04 Χονδρικό εμπόριο λιγνίτη

46.71.11.05 Χονδρικό εμπόριο μπρικετών, κατασκευασμένων από τύρφη

46.71.11.06 Χονδρικό εμπόριο μπρικετών, σφαιρών και παρόμοιων στερεών καυσίμων, που παράγονται από τον άνθρακα

46.71.11.07 Χονδρικό εμπόριο ξυλάνθρακα, καύσιμου

46.71.11.08 Χονδρικό εμπόριο οπτάνθρακα και ημιοπτάνθρακα από λιθάνθρακα, από λιγνίτη ή τύρφη, άνθρακα αποστακτικού κέρατος

46.71.11.09 Χονδρικό εμπόριο στερεών βιοκαυσίμων

46.71.12 Χονδρικό εμπόριο καυσίμων κινητήρων, συμπεριλαμβανομένων των καυσίμων για αεροσκάφη

46.71.12.01 Χονδρικό εμπόριο (πρατήριο) βενζίνης και πετρελαίου κίνησης

46.71.12.02 Χονδρικό εμπόριο (πρατήριο) υγραερίων για εφοδιασμό αυτοκινήτων

46.71.12.03 Χονδρικό εμπόριο καυσίμων αεριωθούμενων αεροσκαφών τύπου βενζίνης

46.71.12.04 Χονδρικό εμπόριο κηροζίνης (συμπεριλαμβανομένων των καυσίμων αεριωθούμενων αεροσκαφών τύπου κηροζίνης)

46.71.12.05 Χονδρικό εμπόριο πετρελαίου για κινητήρες (συμπεριλαμβανομένων αυτών των σκαφών)

46.71.12.06 Χονδρικό εμπόριο προπάνιου και βουτάνιου, υγροποιημένων για χρησιμοποίηση σε μηχανές

46.71.12.07 Χονδρικό εμπόριο υγρών ή αέριων βιοκαυσίμων και μειγμάτων τους, κατάλληλων για κινητήρες

46.71.13 Χονδρικό εμπόριο άλλων υγρών και αέριων καυσίμων και συναφών προϊόντων

46.71.13.01 Χονδρικό εμπόριο αεριέλαιων

46.71.13.02 Χονδρικό εμπόριο αιθυλένιου, προπυλένιου, βουτυλένιου, βουταδιένιου και άλλων αερίων πετρελαίου ή αερίων υδρογονανθράκων, εκτός του φυσικού αερίου

46.71.13.03 Χονδρικό εμπόριο άλλων ελαφρών ελαίων πετρελαίου, ελαφρών παρασκευασμάτων π.δ.κ.α.

46.71.13.04 Χονδρικό εμπόριο άλλων μεσαίων ελαίων πετρελαίου, μεσαίων παρασκευασμάτων π.δ.κ.α.

46.71.13.05 Χονδρικό εμπόριο ασφαλτούχου ή πετρελαιούχου σχιστόλιθου και πισσούχων άμμων

46.71.13.06 Χονδρικό εμπόριο βιοαέριου

46.71.13.07 Χονδρικό εμπόριο βιοντίζελ και άλλων υγρών ή αέριων βιοκαυσίμων, εκτός αυτών για κινητήρες

46.71.13.08 Χονδρικό εμπόριο καυσίμων ελαίων π.δ.κ.α.

46.71.13.09 Χονδρικό εμπόριο λιπαντικών ελαίων πετρελαίου, βαρέων παρασκευασμάτων π.δ.κ.α.

46.71.13.10 Χονδρικό εμπόριο ορυκτελαίων και λιπαντικών

46.71.13.11 Χονδρικό εμπόριο πετρελαϊκών ελαίων και ελαίων που λαμβάνονται από ασφαλτούχα ορυκτά, ακατέργαστων

46.71.13.12 Χονδρικό εμπόριο (πρατήριο) πετρελαίου θέρμανσης (παράδοση στην εγκατάσταση του πωλητή)

46.71.13.13 Χονδρικό εμπόριο (πρατήριο) πετρελαίου θέρμανσης (παράδοση στην εγκατάσταση του αγοραστή)

46.71.13.14 Χονδρικό εμπόριο πετρελαίου θέρμανσης από μεταπωλητή

46.71.13.15 Χονδρικό εμπόριο προπάνιου και βουτάνιου, εμφιαλωμένου

46.71.13.16 Χονδρικό εμπόριο υγραέριου εμφιαλωμένου ή μη

46.71.13.17 Χονδρικό εμπόριο φυσικού αερίου, υγροποιημένου ή σε αεριώδη κατάσταση



46.73.14.04 Χονδρικό εμπόριο πισσών από λιθάνθρακα, από λιγνίτη ή τύρφη και άλλων ορυκτών πισσών

46.76.19.14 Χονδρικό εμπόριο κοραλλιών και παρόμοιων προϊόντων, οστράκων μαλακίων, καρκινοειδών ή εχινόδερμων και οστών σουπιών

46.76.19.15 Χονδρικό εμπόριο μαργαριταριών από καλλιέργεια, ακατέργαστων

46.76.19.30 Χονδρικό εμπόριο φυσικών μαργαριταριών, ακατέργαστων

47.23 Λιανικό εμπόριο ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.23.1 Λιανικό εμπόριο ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.23.15 Λιανικό εμπόριο ψαριών, οστρακοειδών και μαλακίων

47.23.15.01 Λιανικό εμπόριο άλλων μαλακίων ή οστρακόδερμων και υδρόβιων ασπόνδυλων, ζώντων, νωπών ή απλής ψύξης

47.23.15.02 Λιανικό εμπόριο καρκινοειδών, κατεψυγμένων, μαλακίων και άλλων υδρόβιων ασπόνδυλων, κατεψυγμένων, αποξηραμένων, αλατισμένων

47.23.15.03 Λιανικό εμπόριο καρκινοειδών, μαλακίων και άλλων υδρόβιων ασπόνδυλων, παρασκευασμένων ή διατηρημένων

47.23.15.04 Λιανικό εμπόριο καρκινοειδών, μη κατεψυγμένων

47.23.15.05 Λιανικό εμπόριο νωπών, απλής ψύξης και κατεψυγμένων ψαριών

47.23.15.06 Λιανικό εμπόριο στρειδιών

47.23.15.07 Λιανικό εμπόριο φιλέτων ψαριών, άλλου κρέατος ψαριών, συκωτιών ψαριών και αβγοτάραχου, νωπών ή απλής ψύξης

47.23.15.08 Λιανικό εμπόριο ψαριών αποξηραμένων, αλατισμένων ή σε άλμη, καπνιστών ψαριών και βρώσιμου ιχθυάλευρου

47.23.15.09 Λιανικό εμπόριο ψαριών κατά άλλο τρόπο παρασκευασμένων ή διατηρημένων, χαβιαριού

47.23.15.10 Λιανικό εμπόριο ψαριών, ζώντων

47.23.15.11 Λιανικό εμπόριο ψαριών, νωπών ή απλής ψύξης

47.23.15.12 Λιανικό εμπόριο ψαριών, φιλέτων ψαριών, άλλου κρέατος ψαριών, συκωτιών ψαριών και αβγοτάραχου, κατεψυγμένων

47.75.76.18 Λιανικό εμπόριο φυσικών σφουγγαριών ζωικής προέλευσης

47.77.82.06

Λιανικό εμπόριο καλλιεργημένων μαργαριταριών, πολύτιμων ή ημιπολύτιμων λίθων, συμπεριλαμβανομένων των συνθετικών ή ανασχηματισμένων λίθων, κατεργασμένων 

αλλά μη δεμένων σε κοσμήματα

47.77.82.08 Λιανικό εμπόριο μαργαριταριών από καλλιέργεια, ακατέργαστων

47.77.82.13 Λιανικό εμπόριο φυσικών μαργαριταριών, ακατέργαστων

47.78.86.18 Λιανικό εμπόριο κοραλλιών και παρόμοιων προϊόντων, οστράκων μαλακίων, καρκινοειδών ή εχινόδερμων και οστών σουπιών

47.91.15 Λιανικό εμπόριο ψαριών, οστρακοειδών και μαλακίων, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου

47.99.15 Άλλο λιανικό εμπόριο ψαριών, οστρακοειδών και μαλακίων εκτός καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή αγορών

49 Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών

49.1 Υπεραστικές σιδηροδρομικές μεταφορές επιβατών

49.10 Υπεραστικές σιδηροδρομικές μεταφορές επιβατών

49.10.1 Υπηρεσίες σιδηροδρομικών μεταφορών επιβατών, υπεραστικές

49.10.11 Υπηρεσίες σιδηροδρομικών μεταφορών επιβατών για περιήγηση σε αξιοθέατα

49.10.19 Άλλες υπηρεσίες σιδηροδρομικών μεταφορών επιβατών, υπεραστικές

49.2 Σιδηροδρομικές μεταφορές εμπορευμάτων

49.20 Σιδηροδρομικές μεταφορές εμπορευμάτων

49.20.1 Υπηρεσίες σιδηροδρομικών μεταφορών εμπορευμάτων

49.20.11 Υπηρεσίες σιδηροδρομικών μεταφορών εμπορευμάτων με οχήματα-ψυγεία

49.20.12 Υπηρεσίες σιδηροδρομικών μεταφορών εμπορευμάτων με βυτιοφόρα οχήματα, προϊόντων πετρελαίου

49.20.13 Υπηρεσίες σιδηροδρομικών μεταφορών εμπορευμάτων με βυτιοφόρα οχήματα, χύδην υγρών και αερίων

49.20.14 Υπηρεσίες σιδηροδρομικών μεταφορών με εμπορευματοκιβώτια

49.20.15 Υπηρεσίες σιδηροδρομικών μεταφορών επιστολών και δεμάτων

49.20.16 Υπηρεσίες σιδηροδρομικών μεταφορών ξηρών εμπορευμάτων χύδην

49.20.19 Άλλες υπηρεσίες σιδηροδρομικών μεταφορών εμπορευμάτων

49.3 Άλλες χερσαίες μεταφορές επιβατών

49.31 Αστικές και προαστιακές χερσαίες μεταφορές επιβατών

49.31.1 Αστικές και προαστιακές σιδηροδρομικές μεταφορές επιβατών

49.31.10 Αστικές και προαστιακές σιδηροδρομικές μεταφορές επιβατών



49.31.2 Άλλες αστικές και προαστιακές χερσαίες μεταφορές επιβατών

49.31.21 Αστικές και προαστιακές τακτικές οδικές μεταφορές επιβατών

49.31.21.01 Υπηρεσίες τακτικών αστικών μεταφορών με λεωφορεία, με οδηγό ιδιοκτήτη

49.31.21.02 Υπηρεσίες τακτικών αστικών μεταφορών με λεωφορεία, με οδηγό μη ιδιοκτήτη

49.31.22 Μικτές αστικές και προαστιακές τακτικές μεταφορές επιβατών

49.39 Άλλες χερσαίες μεταφορές επιβατών π.δ.κ.α.

49.39.1 Υπηρεσίες τακτικής, υπεραστικής και ειδικού σκοπού χερσαίας μεταφοράς επιβατών

49.39.11 Υπηρεσίες τακτικής, υπεραστικής οδικής μεταφοράς επιβατών

49.39.11.01 Υπηρεσίες τακτικών υπεραστικών μεταφορών με λεωφορεία, με οδηγό ιδιοκτήτη

49.39.11.02 Υπηρεσίες τακτικών υπεραστικών μεταφορών με λεωφορεία, με οδηγό μη ιδιοκτήτη

49.39.12 Υπηρεσίες τακτικής, υπεραστικής ειδικού σκοπού οδικής μεταφοράς επιβατών

49.39.12.01 Υπηρεσίες μεταφοράς μαθητών με αγροτικά οχήματα ιδιωτικής χρήσης

49.39.12.02 Υπηρεσίες μεταφοράς μαθητών με άλλα μεταφορικά μέσα

49.39.12.03 Υπηρεσίες μεταφοράς μαθητών με λεωφορεία

49.39.13 Άλλες υπηρεσίες ειδικού σκοπού τακτικής οδικής μεταφοράς επιβατών

49.39.2 Μεταφορές επιβατών με τελεφερίκ και ανελκυστήρες χιονοδρομικών κέντρων

49.39.20 Μεταφορές επιβατών με τελεφερίκ και ανελκυστήρες χιονοδρομικών κέντρων

49.39.3 Υπηρεσίες μη τακτικών χερσαίων μεταφορών επιβατών

49.39.31 Υπηρεσίες ενοικίασης λεωφορείων και αμαξών με οδηγό

49.39.31.01 Υπηρεσίες ενοικίασης επιβατηγών αυτοκινήτων (πούλμαν), με οδηγό ιδιοκτήτη

49.39.31.02 Υπηρεσίες ενοικίασης επιβατηγών αυτοκινήτων (πούλμαν), με οδηγό μη ιδιοκτήτη

49.39.32 Υπηρεσίες οδικής μεταφοράς επιβατών για περιήγηση σε αξιοθέατα

49.39.33 Υπηρεσίες μη τακτικών τοπικών λεωφορείων και μισθωμένων λεωφορείων

49.39.34 Υπηρεσίες μη τακτικών υπεραστικών λεωφορείων και μισθωμένων λεωφορείων

49.39.34.01 Υπηρεσίες έκτακτων υπεραστικών μεταφορών με λεωφορεία με οδηγό ιδιοκτήτη

49.39.34.02 Υπηρεσίες έκτακτων υπεραστικών μεταφορών με λεωφορεία με οδηγό μη ιδιοκτήτη

49.39.35 Οδικές μεταφορές επιβατών με οχήματα που έλκονται από άνθρωπο ή ζώα

49.39.35.01 Μεταφορές επιβατών με οχήματα που έλκονται από ζώα

49.39.39 Υπηρεσίες χερσαίων μεταφορών επιβατών π.δ.κ.α.

49.4 Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων και υπηρεσίες μετακόμισης

49.41 Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων

49.41.1 Υπηρεσίες οδικής μεταφοράς εμπορευμάτων

49.41.11 Υπηρεσίες οδικής μεταφοράς εμπορευμάτων με οχήματα-ψυγεία

49.41.11.01 Οδικές μεταφορές φορτηγού αυτοκινήτου ψυγείου διεθνών μεταφορών, με οδηγό ιδιοκτήτη

49.41.11.02 Οδικές μεταφορές φορτηγού αυτοκινήτου ψυγείου διεθνών μεταφορών, με οδηγό μη ιδιοκτήτη

49.41.12 Υπηρεσίες οδικής μεταφοράς εμπορευμάτων, περιλαμβανομένων των προϊόντων πετρελαίου, με βυτιοφόρα οχήματα ή ημιρυμουλκούμενα

49.41.12.01 Μεταφορές πετρελαϊκών προϊόντων με βυτιοφόρα αυτοκίνητα, με οδηγό ιδιοκτήτη

49.41.12.02 Μεταφορές πετρελαϊκών προϊόντων με βυτιοφόρα αυτοκίνητα, με οδηγό μη ιδιοκτήτη

49.41.13 Υπηρεσίες οδικής μεταφοράς άλλων εμπορευμάτων χύδην υγρών ή αέριων προϊόντων με βυτιοφόρα οχήματα ή ημιρυμουλκούμενα

49.41.13.01 Μεταφορές άλλων υγρών ή αερίων με βυτιοφόρα αυτοκίνητα, με οδηγό ιδιοκτήτη

49.41.13.02 Μεταφορές άλλων υγρών ή αερίων με βυτιοφόρα αυτοκίνητα, με οδηγό μη ιδιοκτήτη

49.41.13.03 Υπηρεσίες μεταφοράς έτοιμου σκυροδέματος

49.41.14 Υπηρεσίες οδικών μεταφορών με εμπορευματοκιβώτια (που χρησιμοποιούνται από διαφορετικά μεταφορικά μέσα)

49.41.15 Υπηρεσίες οδικών μεταφορών ξηρών εμπορευμάτων χύδην

49.41.15.01 Υπηρεσίες μεταφοράς ασφάλτου για σκυρόστρωμα

49.41.15.02 Υπηρεσίες μεταφοράς μεταλλευμάτων, πρώτων υλών κλπ με ειδικά οχήματα



49.41.15.03 Υπηρεσίες μεταφοράς τσιμέντου σε σκόνη

49.41.16 Υπηρεσίες οδικής μεταφοράς ζώντων ζώων

49.41.17 Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων με οχήματα που έλκονται από άνθρωπο ή ζώα

49.41.18 Υπηρεσίες οδικών μεταφορών επιστολών και δεμάτων

49.41.19 Άλλες υπηρεσίες οδικών μεταφορών εμπορευμάτων

49.41.19.01 Οδικές μεταφορές άλλων εμπορευμάτων με φορτηγό αυτοκίνητο με οδηγό ιδιοκτήτη

49.41.19.02 Οδικές μεταφορές άλλων εμπορευμάτων με φορτηγό αυτοκίνητο με οδηγό μη ιδιοκτήτη

49.41.19.03 Οδικές μεταφορές άλλων εμπορευμάτων, με φορτηγό αυτοκίνητο διεθνών μεταφορών και με οδηγό ιδιοκτήτη

49.41.19.04 Οδικές μεταφορές άλλων εμπορευμάτων, με φορτηγό αυτοκίνητο διεθνών μεταφορών και με οδηγό μη ιδιοκτήτη

49.41.19.05 Υπηρεσίες μεταφοράς αυτοκινήτων

49.41.19.06 Υπηρεσίες μεταφοράς βαρέων μηχανημάτων (με πλατφόρμα)

49.41.19.07 Υπηρεσίες μεταφοράς με γερανοφόρα αυτοκίνητα

49.41.2 Υπηρεσίες ενοικίασης φορτηγών οχημάτων με χειριστή

49.41.20 Υπηρεσίες ενοικίασης φορτηγών οχημάτων με χειριστή

50 Πλωτές μεταφορές

50.1 Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές επιβατών

50.10 Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές επιβατών

50.10.1 Υπηρεσίες θαλάσσιων και ακτοπλοϊκών μεταφορών επιβατών

50.10.11 Υπηρεσίες θαλάσσιων και ακτοπλοϊκών μεταφορών επιβατών με πορθμεία (ferry boat)

50.10.11.01 Υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών με υδροπτέρυγα ή χόβερκραφτ

50.10.12 Υπηρεσίες θαλάσσιων και ακτοπλοϊκών μεταφορών επιβατών με κρουαζιερόπλοια

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

50.10.12.02 Υπηρεσίες θαλάσσιων και παράκτιων μεταφορών επιβατών με θαλαμηγούς - τουριστικά πλοία με σημαία άλλη από ελληνική

50.10.12.03 Υπηρεσίες θαλάσσιων κρουαζιέρων

50.10.12.04 Υπηρεσίες σκαφών εκδρομών και περιηγήσεων θάλασσας

50.10.19 Άλλες υπηρεσίες θαλάσσιων και ακτοπλοϊκών μεταφορών επιβατών

50.10.19.01 Υπηρεσίες θαλάσσιων και παράκτιων μεταφορών επιβατών με πλοία β’ κατηγορίας του άρθρου 3 του ν.27/1975

50.10.19.02 Υπηρεσίες θαλάσσιων και παράκτιων μεταφορών επιβατών με πλοία ιδιοκτησίας τρίτων

50.10.19.03 Υπηρεσίες θαλάσσιων και παράκτιων μεταφορών επιβατών με πλοία που ενεργούν πλόες εξωτερικού ή μεικτούς

50.10.19.04 Υπηρεσίες θαλάσσιων και παράκτιων μεταφορών επιβατών με πλοία που ενεργούν πλόες εσωτερικού

50.10.19.05 Υπηρεσίες μεταφορών επιβατών με λέμβους

50.10.19.06 Υπηρεσίες πλωτών ταξί θάλασσας

50.10.2 Υπηρεσίες ενοικίασης σκαφών θαλάσσιας και ακτοπλοϊκής μεταφοράς επιβατών με χειριστή

50.10.20 Υπηρεσίες ενοικίασης σκαφών θαλάσσιας και ακτοπλοϊκής μεταφοράς επιβατών με χειριστή

50.10.20.01 Υπηρεσίες ενοικίασης επαγγελματικού τουριστικού σκάφους με πλήρωμα

50.10.20.02 Υπηρεσίες ενοικίασης επιβατηγών πλοίων ιδιοκτησίας τρίτων με πλήρωμα

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

50.2 Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές εμπορευμάτων

50.20 Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές εμπορευμάτων

50.20.1 Υπηρεσίες θαλάσσιων και ακτοπλοϊκών μεταφορών εμπορευμάτων

50.20.11 Υπηρεσίες θαλάσσιας ή ακτοπλοϊκής μεταφοράς κατεψυγμένων ή διατηρημένων με απλή ψύξη εμπορευμάτων από σκάφη-ψυγεία

50.20.12 Υπηρεσίες θαλάσσιας και ακτοπλοϊκής μεταφοράς αργού πετρελαίου με δεξαμενόπλοια

50.20.13 Υπηρεσίες θαλάσσιας και ακτοπλοϊκής μεταφοράς άλλων υγρών ή αερίων χύδην με δεξαμενόπλοια

50.20.14 Υπηρεσίες θαλάσσιας και ακτοπλοϊκής μεταφοράς εμπορευματοκιβώτιων με πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβώτιων

50.20.15 Θαλάσσιες και παράκτιες μεταφορές ξηρών εμπορευμάτων χύδην

50.20.19 Άλλες υπηρεσίες θαλάσσιων και παράκτιων μεταφορών εμπορευμάτων



50.20.19.01 Υπηρεσίες θαλάσσιων και παράκτιων μεταφορών εμπορευμάτων με λέμβους

50.20.2 Υπηρεσίες ενοικίασης σκαφών θαλάσσιας και ακτοπλοϊκής μεταφοράς εμπορευμάτων με χειριστή· υπηρεσίες ρυμούλκησης και ώθησης

50.20.21 Υπηρεσίες ενοικίασης σκαφών θαλάσσιας και ακτοπλοϊκής μεταφοράς εμπορευμάτων με χειριστή

50.20.21.01 Υπηρεσίες ενοικίασης φορτηγών πλοίων ιδιοκτησίας τρίτων με πλήρωμα

50.20.22 Υπηρεσίες ρυμούλκησης και ώθησης σε θαλάσσια και σε παράκτια ύδατα

50.20.22.01 Υπηρεσίες θαλάσσιας ρυμούλκησης και ώθησης με πλοία ιδιοκτησίας τρίτων

50.3 Εσωτερικές πλωτές μεταφορές επιβατών

50.30 Εσωτερικές πλωτές μεταφορές επιβατών

50.30.1 Υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών σε εσωτερικές υδάτινες οδούς

50.30.11 Υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών σε εσωτερικές υδάτινες οδούς με πορθμεία

50.30.11.01 Υπηρεσίες πλωτών μεταφορών επιβατών με λέμβους σε εσωτερικές υδάτινες οδούς

50.30.12 Υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών σε εσωτερικές υδάτινες οδούς με κρουαζιερόπλοια

50.30.13 Υπηρεσίες σκαφών εκδρομών και περιηγήσεων σε εσωτερικές υδάτινες οδούς

50.30.13.01 Υπηρεσίες σκαφών εκδρομών και περιηγήσεων ποταμών, λιμνών

50.30.19 Άλλες υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών σε εσωτερικές υδάτινες οδούς

50.30.2 Υπηρεσίες ενοικίασης σκαφών μεταφοράς επιβατών σε εσωτερικές υδάτινες οδούς με χειριστή

50.30.20 Υπηρεσίες ενοικίασης σκαφών μεταφοράς επιβατών σε εσωτερικές υδάτινες οδούς με χειριστή

50.4 Εσωτερικές πλωτές μεταφορές εμπορευμάτων

50.40 Εσωτερικές πλωτές μεταφορές εμπορευμάτων

50.40.1 Υπηρεσίες μεταφοράς εμπορευμάτων σε εσωτερικές υδάτινες οδούς

50.40.11 Υπηρεσίες μεταφοράς σε εσωτερικές υδάτινες οδούς κατεψυγμένων ή διατηρημένων με απλή ψύξη εμπορευμάτων με σκάφη-ψυγεία

50.40.12 Υπηρεσίες μεταφοράς σε εσωτερικές υδάτινες οδούς αργού πετρελαίου με δεξαμενόπλοια

50.40.13 Υπηρεσίες μεταφοράς σε εσωτερικές υδάτινες οδούς άλλων χύδην υγρών και αερίων προϊόντων με δεξαμενόπλοια

50.40.14 Υπηρεσίες μεταφοράς σε εσωτερικές υδάτινες οδούς εμπορευματοκιβώτιων με πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβώτιων

50.40.19 Άλλες υπηρεσίες μεταφοράς εμπορευμάτων σε εσωτερικές υδάτινες οδούς

50.40.19.01 Υπηρεσίες πλωτών μεταφορών εμπορευμάτων με λέμβους σε εσωτερικές υδάτινες οδούς

50.40.2 Υπηρεσίες ενοικίασης σκαφών μεταφοράς εμπορευμάτων σε εσωτερικές υδάτινες οδούς με χειριστή· υπηρεσίες ρυμούλκησης και ώθησης

50.40.21 Υπηρεσίες ενοικίασης σκαφών μεταφοράς εμπορευμάτων σε εσωτερικές υδάτινες οδούς με χειριστή

50.40.22 Υπηρεσίες ρυμούλκησης και ώθησης σε εσωτερικά ύδατα

51 Αεροπορικές μεταφορές

51.1 Αεροπορικές μεταφορές επιβατών

51.10 Αεροπορικές μεταφορές επιβατών

51.10.1 Υπηρεσίες εναέριας μεταφοράς επιβατών

51.10.11 Υπηρεσίες τακτικής εσωτερικής εναέριας μεταφοράς επιβατών

51.10.12 Υπηρεσίες μη τακτικής εσωτερικής εναέριας μεταφοράς επιβατών, εκτός από περιηγήσεις

51.10.13 Υπηρεσίες τακτικής διεθνούς εναέριας μεταφοράς επιβατών

51.10.14 Υπηρεσίες μη τακτικής διεθνούς εναέριας μεταφοράς επιβατών

51.10.15 Υπηρεσίες μη τακτικής εναέριας μεταφοράς επιβατών για περιηγήσεις

51.10.15.01 Υπηρεσίες αεροταξί (που παρέχονται από ελικόπτερα ή αεροσκάφη)

51.10.2 Υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού εναέριας μεταφοράς επιβατών με χειριστή

51.10.20 Υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού εναέριας μεταφοράς επιβατών με χειριστή

51.2 Αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων και διαστημικές μεταφορές

51.21 Αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων

51.21.1 Υπηρεσίες εναέριας μεταφοράς εμπορευμάτων

51.21.11 Υπηρεσίες τακτικής εναέριας μεταφοράς με εμπορευματοκιβώτια

51.21.12 Υπηρεσίες εναέριας μεταφοράς επιστολών και δεμάτων



51.21.13 Τακτικές εναέριες μεταφορές άλλων εμπορευμάτων

51.21.14 Μη τακτικές εναέριες μεταφορές άλλων εμπορευμάτων

51.21.2 Υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού εναέριας μεταφοράς εμπορευμάτων με χειριστή

51.21.20 Υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού εναέριας μεταφοράς εμπορευμάτων με χειριστή

52.22.11.02 Υπηρεσίες ανέλκυσης και καθέλκυσης σκαφών

52.22.15 Υπηρεσίες διάσωσης και ανέλκυσης σκαφών σε θαλάσσια και παράκτια ύδατα

52.22.15.01 Υπηρεσίες ανέλκυσης ναυαγίων

52.22.15.02 Υπηρεσίες ρυμούλκησης ποντοπόρων πλοίων, που βρίσκονται σε κίνδυνο (ναυαγοσωστικών)

52.22.16 Υπηρεσίες διάσωσης και ανέλκυσης σκαφών σε εσωτερικά ύδατα

71.12.19.12 Υπηρεσίες μελετών και επιβλέψεων ναυπηγού μηχανικού

72.19.29.03 Υπηρεσίες έρευνας στην ναυπηγική και αεροναυπηγική

72.19.40.03 Υπηρεσίες έρευνας στην αλιεία

Κ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΩΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ· ΜΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΩΝ -ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ- ΓΙΑ ΙΔΙΑ ΧΡΗΣΗ

97 Δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών οικιακού προσωπικού

97.0 Δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών οικιακού προσωπικού

97.00 Δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών οικιακού προσωπικού [Σημ.: Δε χρησιμοποιείται φορολογικά]

97.00.1 Δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών οικιακού προσωπικού [Σημ.: Δε χρησιμοποιείται φορολογικά]

97.00.10 Δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών οικιακού προσωπικού [Σημ.: Δε χρησιμοποιείται φορολογικά]

98

Δραστηριότητες ιδιωτικών νοικοκυριών, που αφορούν την παραγωγή μη διακριτών αγαθών -και υπηρεσιών- για 

ίδια χρήση

98.1 Δραστηριότητες ιδιωτικών νοικοκυριών, που αφορούν την παραγωγή μη διακριτών αγαθών για ίδια χρήση

98.10

Δραστηριότητες ιδιωτικών νοικοκυριών, που αφορούν την παραγωγή μη διακριτών αγαθών για ίδια χρήση [Σημ.: Δε 

χρησιμοποιείται φορολογικά]

98.10.1

Δραστηριότητες ιδιωτικών νοικοκυριών, που αφορούν την παραγωγή μη διακριτών αγαθών για ίδια χρήση [Σημ.: Δε χρησιμοποιείται 

φορολογικά]

98.10.10 Δραστηριότητες ιδιωτικών νοικοκυριών, που αφορούν την παραγωγή μη διακριτών αγαθών για ίδια χρήση [Σημ.: Δε χρησιμοποιείται φορολογικά]

98.2 Δραστηριότητες ιδιωτικών νοικοκυριών, που αφορούν την παραγωγή μη διακριτών υπηρεσιών για ίδια χρήση

98.20

Δραστηριότητες ιδιωτικών νοικοκυριών, που αφορούν την παραγωγή μη διακριτών υπηρεσιών για ίδια χρήση [Σημ.: Δε 

χρησιμοποιείται φορολογικά]

98.20.1

Δραστηριότητες ιδιωτικών νοικοκυριών, που αφορούν την παραγωγή μη διακριτών υπηρεσιών για ίδια χρήση [Σημ.: Δε χρησιμοποιείται 

φορολογικά]

98.20.10 Δραστηριότητες ιδιωτικών νοικοκυριών, που αφορούν την παραγωγή μη διακριτών υπηρεσιών για ίδια χρήση [Σημ.: Δε χρησιμοποιείται φορολογικά]

ΚΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΩΧΩΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ

99 Δραστηριότητες εξωχώριων οργανισμών και φορέων

99.0 Δραστηριότητες εξωχώριων οργανισμών και φορέων

99.00 Δραστηριότητες εξωχώριων οργανισμών και φορέων

99.00.1 Δραστηριότητες εξωχώριων οργανισμών και φορέων

99.00.10 Δραστηριότητες εξωχώριων οργανισμών και φορέων

ΚΒ ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

00 Έλλειψη δραστηριότητας

00.0 Έλλειψη δραστηριότητας

00.01 Έλλειψη δραστηριότητας, λόγω μη δραστηριοποίησης μέχρι σήμερα

00.02 Έλλειψη δραστηριότητας, λόγω αδρανοποίησης

00.03 Έλλειψη δραστηριότητας, λόγω δραστηριοποίησης μόνο εκτός Ελλάδας


